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T A R T A L O M . 

I. Értekezések. Lap 
a) Jónás próféta könyve. Jablonkay Gábor-tói 659, 685, 699, 

726, 741, 758, 774 
Modern evangeliunimagyarázat. Bangha Bélá-lól 153, 169 
Kell-e ajánlani és terjeszteni a Szentírást? dxf-tői 451 
Hogyan feszitették az Üdvözítőt keresztre? Jalwby 

Péter- tői 185 
A «Gomma Joanneum». Zubriczky Aladár drAùl 2, 19, 37, 54 
Szent Pál megtérési éve. Hermann József rfr.-tól 224, 244, 

263, 275, 297 
A világvég katasztrófái. Székely István dr.-tói— ... 265 

b) Merre vezet az út a metafizikához ? Jehlicska Ferenc 
rfr.-tól 743, 759, 777 

A bölcselet felsőbb tanintézete Louvainban. Trikál 
József rfr.-tól 415, 432 

A pozitivizmus történetbölcselete és a kath. egyház. 
Várnai Sándor-tói 277, 299 

Modern időprognózis. Martinovics Sándor-tói... ... 300 
Egy teljes napfogyatkozásról. Angehrn Tivadar-lól 121, 

138, 157 
A tudomány geothaniája. Martinovics Sándor-tói 603, 626, 

644, 662, 687, 693, 702 
Wasmann berlini szereplése. Sz. Z?.-től 172, 190 
Wasmann berlini szerepléséhez. —/'-tői 203 
Wasmann hipotéziséhez. Szuszai Antal-tói 255 
Természettudomány és atlieismus 1 223 
Rácz Lajos tudományos álláspontja 470 
Vannak-e vademberek és emberevők ? 579 
A kriticizmus az egyházban 293, 309, 325, 345 
A ker. kath. tan fejlődése. Zubriczky Aladár rfr.-tól 361, 

377, 393, 413, 430 
Schell és Gommer 449, 465 
Az új római Dekretum 467, 487, 503, 523, 541, 557, 577, 

593, 613, 633, 654, 674, 693, 718, 736, 754, 771 
A hitélet föllendülésének alapföltétele (a malasztról). 

Kmetykó Károly rfr.-tól 170, 186 
A szentségek közremunkálási módja a malaszt létre-

hozásában. Beliczky János rfr.-tól ... 260, 274, 295, 311 
Mire valók a Szentlélek ajándékai ? Beliczky János 

rfr.-tól 17 
Rabbula odessai püspök tanúsága az Oltáriszentség-

ről. Kmoskó Mihály rfr.-tól 72, 88, 105 
A gyónás szerepe az önnevelésben. Kálmán Dezső-tői 722 
Szűz Mária tökéletes hite. Midlinszky József-lől 713, 733, 

749, 765 
Az egyház, mint Krisztus misztikus teste. Müller 

Jakab-tói 327, 347, 363, 380, 397 
Karácsonyi gondolatok. Zámboy Bélá-tói 770 

c) A becsület és kötelesség. Mihalovics Ede rfr.-tól 205, 221, 241 
A jellem és a modern világnézet. Mihalovics Ede 

rfr.-tól 529, 543, 570, 581, 599, 618 
Kath. társadalmi kötelességeink. Glattfelder Gyula 

dr.-tói 134, 155 
A böjt psichologiája ... 116 
A nagy bűn. Katona József dr.-tói 8, 24, 41, 60, 80, 94, 112, 

125, 141 
Hozzászólás a «nagy bűnhöz». Egy áll. tisztviselő-tői 131 
A keresztény szeretet. Zichy Nándor gróf-tói 345 
Harc az akaratszabadságért. Somogyi Jenö-tó\ ... 208 
Babonaság-e az üstökösöktől való félelem ? Martino-

vics Sándor- tói 246 

1 A jeltelen cikkek a szerkesztő dolgozatai. 

Az autonom erkölcsbölcselet és a nemzetgazdaság-
tan etizálása. Jehlicska Ferenc rfr.-tól 548, 566 

Lelki gyakorlat. Bóta Ernő-tői 317, 334, 355, 370, 385, 408, 
422, 439 

d] A kereszténység nyomai Pompéjiben. Császár J. rfr.-tól 21 
Egiptomból. Giesswein Sándor dr.-tói ... ... ... 140 
Linné Károly 343 
Szent Januárius csodájának ismétlése. Császár J. rf/'.-tól 227 
A reformáció és a szociálizmus. Kiss Albin rf/'.-tól 739 
Hegel dialektikája a történelmi materializmusban. 

Jehlicska Ferenc rfr.-tól 620, 640 
Elmélkedés a világnézetről. (Galilei-pör, coelibatus) 33, 51 
A protestánsok és az apácák. Hanauer A. István rfr.-tól 336 
Magyarország társadalma a két szent király törvé-

nyeiben. Erdélyi László rfr.-tól 400, 417, 436, 452, 471, 
491, 509, 531, 545, 583, 601, 623, 697 

Szent Imre egyénisége az irodalomban. Vargha Dám-
ján rfr.-tól 558, 595, 616, 635, 676, 724 

Szent István gyermekei. Karácsonyi János rfr.-tól 638 
Szent Imre. Márki Sándor rfr.-tól 682 
Arpádházi szent Erzsébet 653 
Szent Erzsébet születéshelye. Karácsonyi János rfr.-tól 4 
Válasz dicsőséges szent Erzsébet Asszony szülő-

helyére vonatkozólag. Komlóssy Ferenc rfr.-tól — 48 
Szent Erzsébet születéshelyéről. I. Karácsonyi János 

rfr.-tól. II. Dragoner Bélá-tói 57 
Nagy Lajos k i r águnk Mária-celli építkezése. Sörös 

Pongrác-tól 136 
A báti apátság Krisztus-vére ereklyéje. Sörös Pon-

grác-tól 38 
Magyar főpapok látogatásai a római kúrián. Lukcsics 

József rfr.-tól 498 
Megyés és plébániai egyházak a Balaton környékén. 

Békefi Rémig rfr.-tól 188 
Panasz. (Pázmány szülőhelye.) Karácsonyi J. rfr.-tól 395 
Pázmány Péter ifjúsága és rokoni összeköttetései. 

Karácsonyi János rfr.-tól 351, 366 
Pázmány Péter Nyitrán ... .. 91, 108, 118 
Hogyan terjeszthetnék Pázmányt a legkönnyebben ? 

dxf-tői 193, 206 
ej Gondolatok az államról. Doctor juris-tói 349 

Az állam mint öncél. Concha Győző rfr.-tól 368 
Az állam mint öncél. Doctor juris-tói és Concha 

Győző rfr.-tól 383 
Gondolatok az egyháznak az államhoz való viszo-

nyáról. Griger Miklós-tól 273 
A magyar «szent» korona. Kriiger Aladár rfr.-tól... 756 
Az egyház szabadságának anyagi biztosítékai hazánk-

ban. Zichy Nándor gróf-Xól 185 
Kath. ügyeink a parlamentben. Zichy Nándor gróf-tói 85 
Az iskolai törvényjavaslatról. Zichy Nándor gróf-tói 133 
Ujitás az állami anyakönyvek körül. Siposs Agoslon-WA 43 
A «célvagyon» hamis jogbölcseleti elmélete. Demkó 

György "rfr.-tól 49, 69, 86 
A természetjogi vagyontulajdonjog. Demkó György 

rfr.-tól 103 
Az abolició (a halálbüntetés eltörlésének) kérdése. 

Tauber Sándor rfr.-tól 159, 194, 212, 230 
Egyházjogi kodifikáció. Tauber Sándor rf/'.-tól 489, 511 
A legújabb házasságjogi rendelet. Tauber Sándor 

rfr.-tól 547, 564, 586 
A püspöki egyházlátogatásokról. (Visitatio Ganonica) 

—on rfr.-tól 6, 22, 40, 59, 78, 92, 111 



Lap 

A párbérről. Dráveczky Kálmán-tói 597 
Tisza István gróf a szekularizációról 555 
Szavazhatnak-e más vallásúak városi plebánosvá-

lasztáson ? Cserenyey István dr.-tól 257 
A plebánosválasztáshoz. Tauber Sándor dr.-tói _„ 315 
«Die Organisation der Laien» 485, 501 
A kath. autonomia mibenléte 101 
Az erdélyi kath. autonomia 710 
Az erdélyi kath. autonomia ismertetéséhez. Pál /.-tói 747 

f ) A társadalmi kérdés erkölcsi momentuma. Fischer 
Colbrie Ágost dr.-tói 1 

Az evangelium szocializmusa. Zcimboy Bélá-tói ... 380 
Szociális elmélkedések. Velics Antal dr.-tól ... 398, 419 
Társadalmi szikrák. Hermann József dr.-tói 123 
Keresztény szociologiai tankönyvről. Gallovieh Jenő 

dr.-tól 143 
Adalék a ker. szociologiai tankönyvhöz. Reichardt 

Tamás dr.-tól 176 
A vallásos tevékenység szociologiai jelentősége. Boro-

viczény Nándor dr.-tól 282 
Szegényápolás. Boroviczény Nándor dr.-tól 568 
A modern társadalom és a család. Vári Kálmán-tól 646 
A középkori munkaszervezetek és az egyház. Várnai 

Sándor-tói 455, 473 
A kath. szervezkedés kérdéséhez. Velics Antal dr.-tól 696, 717 
A német katholikusok példája 77 
A keresztény apa. Vári Kálmán-tól 319, 365 
A munka értékelése 331, 353 
A nemi felvilágosítás. Weszely Ödön dr.-tól 433 
Levél a faluból. Katona József dr.-tól 519, 539 
Reformok (az egyházi téren) 521 
Az új katekizmusról. Pokorny Emánuel dr.-tól 14 
Egy-két praktikus szó a művészetek tanításáról. 

Velics László-tói 75 
Kis mise a görög katholikusoknál. Hanauer A. István 

dr.-tól 117 
Az egyházi szószék. Gerebenics Sándor-tói 161, 174, 196, 

214, 232, 248 
Felsőbb magyar papnevelő-intézet. Glattfelder Gyula 

dr.-tól 250, 268, 279 
Tlieologiai iskoláztatásunk. ... 457, 475 
A theologia tanterve az egyetemen. Székely István 

dr.-tól 506, 526 
Szemináriumok és kongregációk. Hanauer A. István 

dr.-tól 494 
A régi iskolából 500 
Klasszikusok szerepe a középiskolában. Hegyi Pál-tói 406 
Középiskolai Kath. Tanáregyesület 429 
A Kath. Tanáregylet megalakulása 691 
Alapítsunk Szent-Pál-Társulatot! Máthé József-tői ... 610 
Egy újabb «Társadalomtudományi Társaság» érde-

kében. Mailáth József gróf-tói 314 
Egy-két irányeszme a Szociális Bizottság működését 

illetőleg. Mailáth József gróf-tói 657 

II. Egyház i v i lágkrón ika . 
Budapest. A budapesti katholikusok a francia katliolikusok-

ért 198. — Országra szóló panasz egy kivándorló hajón 234.— 
Magyar kath. mozgalom záró akkordjai 270. — A Szent-
István-Társulat nagygyűlése 320. — Magyar kultura 513. — 
A szekularizáció tüzes iiszke 533. — Tisza István gróf a 
szekularizációról 550. — Protestáns és kath. nyilatkozat a 
szekularizáció ügyében 589. — Protestáns nyilatkozatok a 
szekularizációról 628. — Bánffy Dezső br. támadása a 
szerzetesrendek ellen 664. 

Róma. Cavegnis bibornok halála 113. — A Vatikánból 127. — 
IX. Pius boldoggá avatásának ügye 163. — XIII. Leó hamvai a 
Lateránban 198. — X. Pius aranymiséje 235. — A pápa és 

Menelik negus 286. — X. Pius nagy elfoglaltsága 303. — 
A pápa nyilatkozata a modernizmus ellen 320. — Nem 
lehet processiókat tartani 378. — Az antiklerikalizmus leg-
újabb fészkelődése 387. — Dogma és kritika 388. — 
A Szentírási Bizottság három határozata 441. — A «De 
modernistarum doctrinis» cimű legújabb enciklika 534. — 
Menelik küldöttsége a pápánál 607. — A modernizmus 
Olaszországban 706. — A világ két legnagyobb tanítója 781. 

Wien. Figyelemreméltó itélet P. Denifleről 95. — Mi az a 
glagolitizmus ? 216. — Küzdelem a keresztény hitért az 
egyetemeken és a közéletben 781. 

Prága. A cseh papság valóban csehül van 372. 
Grác. P. Braun halála 425. 
Linz. Máriagyülekezeti nagygyűlés 535. 
Innsbruck. A theologiai fakultás félszázados jubileuma 745. 
München. A protestáns kisebbség pártolása 338. — Német-

ország német nunciust kapott 647. 
Augsburg. A készülő kulturharc jelei 177. — Pápai enciklika 

és királyi placetum 688. — A placetum ügyének állása 
706. — Világosság a placetum körül 745. 

Németországból innen is, onnan is 477. 
Würzburg. A német katholikusok LIV. nagygyűlése 28. — Az 

Engert-eset 728. 
Köln. Fischer érsek Schrőrs könyve ügyében 667. — Fischer 

érsek nyilatkozata a Schrörs ügyben 706. 
Münster. A bencés-rend fölvirágzása Németországban 63. 
Bonn. Nyolcvanéves működő theol. tanár (Kaulen) 236. 
Worms. Az «Evang. Bund» 20-ik közgyűlése 605. 
Paderborn. Korunk tudományos tudatának elemzése 571. 
Metz. A 18-ik nemzetközi eucharisztikus kongresszus 236. — 

Az idei eucharisztikus kongresszus 442. 
fíi •éma. Protestáns vallás istentisztelet nélkül 573. 
Otten. Országos kath. gyűlés 606. 
Bruxelles. A világ Belgiumra vonatkoztatva 145. 
Lonvain. Evkönyve a löveni kath. egyetemnek 1907-re 146. 
Christiania. Protestáns vallomás a katholicizmusról 425. 
London. A kath. iskoláért folyó harc 44. — A katholikusok 

iskolai sztrájkja 284. — Harc a vallásos iskoláért 320. — 
Az új iskolai törvényjavaslat 442. — A Fülöp-szigetek 
püspökei 515. — Egy püspök, ki kimondja a szót 667. 

Szentpétervár. A kath. egyház hódító előnyomulása 12. — 
Vallási forradalom Oroszországban 387. 

Berlin. Istennel igazság-, szabadság- és jogért 11. — Külön-
félék 64. — Mit ért el a német imperializmus a centrum-
mal szemben ? 96. — Mibe kerülnek Poroszországban az 
egyetemek? 127. — Hogy fest az új jegy? 199. — A régi 
kisértet újból megjelent 235. — Vallás és politika 338. — 
Protestáns vallomások a kath. nagygyűlésről 524. 

Páris. A «békés» egyházüldözés Franciaországban 10. — 
A francia kulturharc jellemzése 26. — X. Pius apostoli 
levele 81. — Hogy megy tönkre Franciaországban az iskola 
szabadsága ? 127. — Mit nyer Franciaország a kath. egy-
ház pusztulásából? 178. — Szabadkőmives elhelyezke-
dés 236. — Első húsvét napja az egyháztól elrabolt Notre-
Dameban 284. — Hogy indul az egyház megélhetése ? 285. — 
Clemenceau vallásgyülöletét kezdik már elvtársai is meg-
sokalni 303. — Csodát akartok ! 372. — Az állami «támo-
gatás» láncaiból kiszabadult egyház 424. — Briand minisz-
ter körirata 442. — Az egyházi budget 515. — A modern 
vandalismus pusztításai 573. — Vissza Istenhez ! 665. — 
X. Pius a kultuszfillérek ügyében 728. — Az istentelenség 
sülyesztő lajtorjáján csömörlet és megátalkodottság kez-
denek küzdeni egymással 761. 

Orleans. Kereszt vagy vakoló 338. 
Lourdes. Az Immaculata megjelenésének félszázados jubi-

leuma 515. 
Svájc. A freiburgi kath. egyetem 372. 
Genf. A katholikusok jogos tulajdonuk birtokába kerültek 

vissza 424. 



Madrid. A szabadelvű kormányok legazdálkodása 126. — Mily 
gyökeresen katholikus a spanyol nép 284. — A spanyol 
kultúrharcnak vége 320. 

Barcellona. X. Pius levele a barcellonai püspökhöz 284. 
Brescia. A szent Orsolya-rend 441. 
A Szentföldről 252. 
Jeruzsálem. Osztrák-magyar tengerészek nyilvános hitvallása 

a Szentsirnál 303. 
Peking. Vallási átalakulások 96. 
New-York. A ki az ifjúságról gondoskodik 44. — Az ameri-

kaiak Ítélete a francia kultúrharcról 163. — Ireland a pápai 
enciklika mellett 649. — Roosevelt elnök kemény vallási 
harcot támasztott akaratlanul 745. 

Kanada. A parlament elitélte a francia kultúrharcot 304. 
Montevideo. Változás a köztársasági elnökségben 217. 

Breznay Béla dr.-tói. 

III. I r o d a l m i i s m e r t e t é s e k . 

MIKSZÁTH : Jókai Mór élete és kora 3 4 0 
VÉRTESY : Kölcsey Ferenc 5 7 3 
CHOLNOKY-KÖVESLIGETHY : A világegyetem 179 , 2 0 0 
KERÉKGYÁRTÓ : Az állattan tanításának reformjáról ... 2 0 2 
P Á N D Y : A majomhoz hasonló gyermek 7 6 4 

M É H E L Y : De Vries faj keletkezési elmélete 2 3 6 

T Ó T H ZS. : Az öröklés és a sejttan 4 8 1 

FINÁCZY : Az ókori nevelés története 97 , 1 1 4 
ERDŐDI-GUZSVENITZ : Neveléstörténet 271 
É R D U J H E I . Y I : A katholikus hitelemzés története Magyar-

országon 320 
Hitoktatásunk új könyvei és tanításterv. Szőke K. dr.-tói 374 
BABARCZI-SCHWARTZER : A gyermek lelki világából ... 5 5 1 

D Ő R I Zs. : A paedagogiai kísérlet értéke 708 , 7 3 0 
SZUSZAI : A tiszta életről. —r-től — 8 3 
P R I K K E L : A «magyarok istene» elnevezés eredetéről ... 14 
CZIRÁKY : Arpádházi boldog Margit 1 1 5 
Carillo Alfonz levelezése és iratai. Takács Gedeon-iól 147 
BUNYITAY-RAPAICS-KAIÍÁCSONYI : Egyháztörténelmi Emlé-

kek III - 1 6 4 
E R D É L Y I : Egyházi földesúr és szolgái a középkorban 2 9 0 
ACSAY : A renaissance Itáliában 3 0 4 
BAGYARY : A magyar művelődés a X V I — X V I I . században 4 4 5 
T I M O N : Magyar alkotmány- és jogtörténet, n. A.-től ... 4 2 7 
MELICHER : A kath. autonomia Magyarországon 6 4 8 
BERNÁT : Az 1 8 4 8 : X X . t.-cikk veszedelmei 167 , 2 0 1 
CHOBOT : Jézus Krisztus egyházának története I—III. 537 , 7 6 3 
VÁMBÉRY : Nyugat kul turája keleten 6 4 
N O T T E R : A természetjog 6 6 
ALLERAM : Seneca erkölcsbölcselete 6 8 9 
BERNHARD : Aranyszájú szent János beszéde Eutropius 

érdekében 670 
HORVÁTH : A babonáról 47 
BOUNARD : De Sonis Gaston tábornok élete 2 3 8 
BOÉR : Az ember 4 5 
W A J D I T S C H : Jézus 2 8 
K N U R : Christus medicus ? Király Pál-tói 2 1 7 
PROHÁSZKA : Modern katholicizmus... 4 5 9 , 479 , 496 , 525 , 5 3 6 
ZUBRICZKY : A kereszténység lényege 5 9 0 
R O T T : A csoda és természettudomány 6 0 7 
DUDEK : A magyar baptisták 6 1 2 
FORSTER : Az egyházmegyei zsinat 6 2 9 
V A J Ó : A h i t 1 2 9 
SZŐNYI : A pécsi őskeresztény sirkamra 2 5 3 
BALÁSHÁZY: Fehér szárny. Töitössy Miklós dr.-tói ... 2 5 4 
TORNYAY : Orgona az egyház szolgálatában 3 3 9 
VÁRADY : Egyházi beszéde 3 2 2 
V A R G H A : Jézusom örömöm 5 3 8 
P É C S I : Az Ige testté lőn 668 
NAGY-MATTYASOVSZKY : Vigilate et Orate. Hanauer A. 

István dr.-tói 271 

Lap 

C S O N G O R : A gazdasági szabadságról, - / - t ő i 9 9 
ESTERHÁZY : Individualizmus és szocializmus 1 4 9 
DOBROVITS : A nemi ösztönről 2 0 2 
Kiss : A társadalmi fejlődés alapjai. Csepela Lajos dr.-tói 305 
LEOPOLD-JÁSZI : A kisbirtok eszményítése és a latifun-

diumok elleni küzdelem 357 
C S E P E L A : Keresztény szociologia 3 9 1 

Három budapesti kath. egyesület életéből 391 
GIESSWEIN : Társadalmi problémák 4 2 7 
BALOGH : A társadalom. Csepela Lajos dr .-tói 4 4 2 
DVORECZKY : Krisztus keresztje és a veres szocializmus. 

Csepela Lajos dr.-tól 574 
MENGER : Új erkölcstan. Jehlicska Ferenc dr.-tól 6 0 8 
BOROVICZÉNY : A szociális tevékenység kézikönyve. Gallo-

vich Jenő R/R.-LÓI 6 6 7 
DEÁKNÉ : Az élet vallásáról, - / - t ő i 8 2 
PLUNKETT : Ireland in the new century. Mailáth J. gróf-tói 1 2 
K E R N : De sacramento extremae unctionis 2 8 8 

M E F F E R T : Apologetische Vorträge 3 2 2 
UDE: Monistischer oder teleologische Weltanschauung? 358 
J A M E S - E N D R E I : New Dictionary. Kmoskó Mihály dr.-tói 3 7 3 
COMMER : Hermann Schell. Rott Nándor dr.-tói 3 8 8 , 4 0 9 , 4 2 5 
ARENZ : Historisch-apologetisches Lesebuch 4 6 2 
Patrologia Syriaca. Kmoskó Mihály dr.-tól 498, 517 
P É C S I : Cursus brevis Philosophiae. Klammer Gy. dr.-tól 5 1 6 
Patrologia Orientális. Kmoskó Mihály dr.-tól 553, 575, 591, 

6 0 9 , 6 3 1 , 6 5 0 
D E H O N : Catechisme social. Csepela Lajos dr.-tól 6 3 0 
Acta Pii P. X. Bangha Bélá-tól 669 
P E S C H : Die grossen Welträtsel. Zubriczky Aladár dr.-tól 6 9 0 
GEYSER : Naturerkentnis und Kausalgesetz 7 4 6 
Pécsi contra Newton. Hölszky Károly-tói 729, 746 
Newton I. és III. törvényéhez Pécsi Gusztáv dr.-tól 762, 782 
S Z É K E L Y : A Sibyllakönyvek ... 7 0 7 
AUBERMANN: A Katholikus Nevelés 6 7 
P E L I K Á N - S I P O S S : A Jó Pásztor 1 3 0 
IZSÓF : Zászlónk 2 8 7 
SCHÜTZ-UHI.YÁRIK : Ker. kath. Hitvédelem 4 6 0 
SZEPESSY-PELIKÁN : Kis Pajtás 4 8 2 
A kalossai Mária-kongregáció értesítője 307 
CZEISEL : Igazságok a szeszes italról. Katona József drAó\ 4 1 1 
Bús : Kalauz a Mária-kongregációk számára 446 
SZUSZAI : Apologetika 7 8 3 
BANGHA IMRE : Schiesswesen 7 8 3 
A Protestáns Egyházi és Iskolai Lap 31 

IV. Vegyesek . 
A vatikáni csillagvizsgáló megnagyobbítása és befejezése 

érdekében. P. Hägen-tői 15. — Angol prot. iró nyilt levele 
a pápához. Némethy Gyula dr.-tól 62. — A hittudományi 
kar pályatételei 100, 343. — Herczeg Ferenc «kis zsidó-
gyereke» és a Pázmány-Egyesület. Veritas-tói 1 5 0 , 1 6 7 , 1 8 1 . — 
Francia akadémikus az egyházpolitikai helyzetről 164. — 
Kath. gyűlés Budapesten 184. — A «Bölcseleti Folyóirat» 
megszűnése 239. — Az Aquinói Szent-Tamás-Társaságról 
324. — Országos Kath. Sajtó-Egyesület 482. — A ft. lelki-
igazgató urakhoz. Janda József dr.-tól 308. — Hivatalos 
(peturi c. apát) 359. — Korányi felolvasásához. Griger 
Miklós-tól 376. — Mi hiányzik még? Streicher József-tői 
392. — Levelek a szerkesztőhöz (a hitbuzgalmi folyóiratok-
ról 291, 307; az örökimádás templomáról 344; a koma-
ság bajairól 447; a hivatalos isteni tiszteletről 463; 
Cziklayról 652 ; Cziklay védekezése 670 ; a Szent-Imre-
Körről 730; a kath. lapok hirdetéseiről 731.) 

V. T e l e l ő n . 
Minden számban. 

S t e p h a n e u r r . n y o m d a r. 
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TUDOMÁNYOS, TÁRSADALMI ÉS IRODALMI KATHOLIKUS FOLYÓIRAT 
Megjelenik - július és augusztus hónapot kivéve - minden vasárnapon. 

A társadalmi kérdés erkölcsi momentuma. 
Végre valahára kezdünk sokat beszélni a társa-

dalmi kérdésről. Már ez is valami : a sok beszédet 
remélhetőleg komoly tanulmány és a m i a fő, komoly 
tett fogja követni. 

Máris sokat emlegetjük, hogy a társadalmi kér-
dés lényege az, hogy miképen lehet a társadalom 
minden rétegének minél nagyobb földi jólétet és meg-
elégedést biztosítani. 

Azt is tudja már mindenki, hogy ezen társadalmi 
kérdésnek van gazdasági, politikai és erkölcsi mo-
mentuma. 

A gazdasági momentum a legnyilvánvalóbb, hiszen 
gazdasági helyzet javításáról és biztosításáról van szó-

A politikai momentumot sem tagadja már senki ; 
hogy az államhatalomnak kötelessége a gazdasági 
életet a jelzett irányban befolyásolni, abban senki 
sem kételkedik. A Smith-féle gazdasági liberalizmus-
nak a maga egészében ma már hírmondója sem léte-
zik komoly emberek között, csak részleikérdésekben 
kisért még az állami nemtörődömségnek kényelmes 
elmélete. 

Az erkölcsi elem ezek mellett mintha némileg 
háttérbe volna szorítva a közvéleményben. 

A ki a szociális érdeklődésnek mindenféle meg-
nyilatkozását figyelemmel kiséri, a keresztény és val-
lástalan szocializmusnál igen nagy érdeklődést fog 
találni gazdasági szervezkedés, törvényhozási intéz-
kedések iránt. A mi utóvégre helyes is, és hogy a 
vallástalan szocializmus csak ezekről beszél, nem is 
csodálható. 

De még a mi részünkről is sokan a fősúlyt a 
gazdasági és törvényhozási intézkedésekre helyezik. 
Igen sok szó esik olcsó bevásárlásról, olcsó hitelről, 
előnyös értékesítésről. És ez mind nagyon helyes. 
Bár volna róla még több szó és bár találna minden 
ilyen szó termékeny talajra, a tetté válás, a megvaló-
sulás talajára. Értjük ezt főleg az Országos Magyar 
Gazdasági Egyesület okos és lelkes szociális irodal-
mára, melynek minél több okos olvasót és lelkes 
követőt kívánunk. 

De e mellett nem szabad felednünk, hogy ez mind 
szükséges ugyan, de nem elég. 

Mindenféle munkásegylettel, gazdakörrel, hitel-, 
fogyasztási- és értékesítő-szövetkezettel ugyanis, ha 
minden nagyon jól megy az egész vonalon, legföllebb 
annyit érhetünk el, hogy a munkásnak és a kisgaz-
dának tiszta jövedelme talán ötven százalékkal nagyobi) 
lehessen. 

Hanem a posse ad esse non valet conclusio. 
A lehetőség még nem valóság. Hogy valóban úgy is 
legyen s hogy ennek következtében objectiv és sub-
jectiv jóléte is emelkedjék, ahhoz más is kell. 

Hiábavaló a jövedelmező munka lehetősége annak, 
a ki nem akar dolgozni. 

Hiábavaló a fokozottabb jövedelem annak, a ki 
nem tud azzal kijönni. 

Hiábavaló munka és jövedelem annak, a ki nem 
tud azzal megelégedni. 

És így hiábavaló volna minden munkásegylet 
és gazdakör és mindennemű szövetkezet akkor, ha a 
kis ember nem akarna dolgozni, nem tudna takaré-
koskodni és nem volna képes szerény jóléttel meg-
elégedni. 

Munka, takarékosság és megelégedés tehát a tár-
sadalmi kérdés erkölcsi momentuma. 

És ezen erkölcsi momentum föltételezi az akarat 
fegyelmezettségét, mely komoly nevelésnek az ered-
ménye. 

Az akaratot tehát fegyelmezni, nevelni kell. 
Még a gazdasági tűrhelő jólét, még a földi tár-

sadalmi béke is megköveteli az akarat eme nevelését 
és mind ama rossz hajlamnak megfékezését, mely a 
gazdasági boldogulást lehetetlenné teszi. 

Reá nevelendő az ember akarata a munka sze-
retetére, a mértékletességre, a takarékosságra, a sze-
rénységre, arra, hogy a meglevő jónak örülni tudjon 
és lehetetlen vágyakkal ne kínozza önmagát. 

Ezt a nevelést kinek-kinek magának kell végez-
nie, de mások útmutatása mellett. S ezen útmutatás 
a család, az egyház és az iskola föladata. 

Itt van tehát a családnak társadalmi, gazdasági 
momentuma ; és vele együtt a szentségi házasság-
nak és az erkölcsi tisztaságnak szociális értéke. 

Ebben rejlik az egyház szociális föladata. Ha a 
pap ebben fárad, legsajátosabb teendőit végzi. Ha 
ezen fölül szövetkezetet is vezet, jól teszi; de nem 
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szabad felednie, hogy ez csak másodsorban föladata, 
melyet utóvégre másra is bizhat, míg a lelkek neve-
lését a szószéken, gyóntatószékben és iskolában neki 
kell végeznie. 

Ebben rejlik az iskola szociális szerepe is. Ne-
velni a főfeladat ; az oktatás a nevelésnek alkotórésze 
de nem mindene. 

A huszadik századot szeretjük a szociális alkotá-
sok századának nevezni. 

Ne feledjük, hogy ezen alkotásoknak erkölcsi 
eleme is van, sőt hogy ezen erkölcsi elem minden 
egyébnek szükséges alapja. 

Ezen alapok erősítése kiválóan szociális és kivá-
lóan hazafias munka. 

Bár hozna az új esztendő sokat ezen munkából 
és sokat annak gyümölcséből. 

Fischer-Colbrie Afjost dr. 

A „Comma Joanneum". (I) 

A «Comma Joanneum» azok közé a ritkább hit-
tudományi kérdések közé tartozik, a melyek egyszerre 
több hittudományi szak képviselőinek érdeklődését 
vonják magukra. Természeténél fogva elsősorban a 
szentírási tanulmányokkal foglalkozókat érdekli, mint 
szövegkritikai kérdés. De a dogmatikusok is két 
ponton figyelemmel kisérik. Az első a Szentírásról 
szóló dogmatikus fejezet, és pedig ennek a Vulgata 
(latin fordításunk) authentiájáról szóló részlete. A má-
sik a Szentháromságról szóló fejezet, a melyben a 
hagyományos hittudomány, mint szentírási bizonyító 
helyet, használta fel a három isteni személy léte és 
lényegegysége mellett.1 A «Comma Joanneum» kérdé-
sének új megoldása, melyet Martin és Künstle kez-
deményeztek, váratlanul magára vonta az egyház-
történelemmel, és pedig az ó-keresztény irodalom-
történettel foglalkozók figyelmét is. A felsorolt négy-
szeres érdek eléggé igazolja a jelen cikknek tudomá-
nyos fontosságát és időszerű voltát. 

A «Gomma Joanneum» néven tudvalevőleg a szent 
János I. levele 5. fejezetének 7-ik versét értjük, a 
mely megelőzi a Vulgata mostani kiadásaiban a földi 
tanukra vonatkozó és a hitelesség tekintetében két-
ségbe nem vont 8-ik verset. «Mert hárman vannak, 
kik bizonyságot tesznek mennyben: az Atya, az Ige 
és a Szentlélek ; és e három egy». (És hárman vannak, 
kik bizonyságot tesznek a földön: a Lélek, a víz és 
a vér]; és e három egy.) 

Lássuk mindenekelőtt a kérdés vázlatos törté-
netét. 

1 Hogy az Istenben három személy van, vagyis hogy a 
Szent-Háromság kinyilatkoztatott igazság, tudjuk Krisztus 
szavaiból : Elmenvén tanítsatok minden nemzeteket, meg-
keresztelvén őket az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek 
nevében. (Máté 28., 19.) Továbbá Ján. 15., 26; II. Kor. 13., 13; 
I. Péter 1., 2. s más helyek világos szavaiból. A tanulmány 
írója a sok textus közül vizsgálja I. Ján. 5., 7. kritikai értékét, 
a mi által érdekes betekintést nyújt a theologusok nagy mun-
kájába. Szerk. 

«A Comma Joanneum» ellen való támadás a XVI. 
században kezdődött. Luther 1522-ben tartott vitáiban 
kétségbevonta hitelességét és ennek következtében 
a saját Szentírás-fordításából kihagyta. Bugenhagen 
is állást foglalt ellene. A reformáció bibliájából tény-
leg 1574-ig hiányzott. Az unitáriusok, mint Szent-Há-
romság-tagadók, dogmatikai érdeküknél fogva igye-
keztek az ellenszenvet táplálni. A kételkedés, sőt az 
egyenes tagadás nemcsak a protestantizmussal ro-
konszenvező egyes kath. tudósokban harapódzott el, 
hanem a nem épen ilyen hajlamuakban is. Erasmus 
az ő bibliájának első két kiadásából kihagyta és 
csak 1522-ben vette be a katholikus közvélemény-
nek s egy előkerített angolországi görög kódexnek 
nyomása alatt. Cajetanus (1469—1534) is kételkedett 
hitelességén kommentárjaiban. — Kath. részről a 
«Comma Joanneum»-ot e században kivált Bellarnuin 
vette oltalmába Blandrata György, János Zsigmond-
nak unitárius házi orvosa ellen 1581—92 között meg-
jelent Disputatióiban.1 

A XVII. században a racionalista irányú kath. 
bibliai kritikus, Bichardus Simon (1638—1712) dom-
borította ki a «Comma Joanneum» ellen irányuló ne-
hézségeket,2 ámbár egészen elvetni nem volt hajlandó. 
Bichardus ellen a hitelességért küzdött Bossuet.3 

A XVI. és XVII. század idevágó vitáit újabban 
Bludau világitolta meg több cikkében.4 

Azok a prot. kritikusok, a kik a XVIII. század-
ban szövegkritikai kiadásokat rendeztek a Szentírás-
ból, egytől-egyig élesen kidomborították a «Comma 
Joanneum» ellen irányuló nehézségeket. Ezek elsejét, 
John Mill oxfordi theologust, sok szál fűzi Bichardus 
Simonhoz s így nemcsak ennek nehézségeit tartja 
fenn, hanem még szaporítja is. De sem Mill az ő 
1707-ben, sem Bengel János Albrecht az 1734-ben 
megjelent szövegkritikai kiadásaikban nem vonják 
le a végső kedveződen következtetést a halomra 
gyűjtött nehézségekből, ellenkezőleg még szót emel-
nek a «Comma Joanneum» érdekében.5 De a kik őket 
e téren követték, már elszánlan foglalnak állást a 
«Comma Joanneum» ellen.6 Példájokat követte a ra-
cionalista irányú Michaelis János Dávid (1791) az 
Uj-szöv. könyveihez írt bevezetésében. Azok közül, 
a kik e században kath. részről a «Comma Joan-
neum»-ot védték, leginkább ki kell emelnünk Pruden-
tius Maranust.7 

A XIX. század leghirnevesebb prot. szövegkriti-
kai vezérei e pontban hivek maradtak az előző szá-

1 De Christo I. 1. c. 6. undec. 1. 
2 Hist, crit des vers. du N. T. Rotterdam. 1690. II. 18. 

és Le N. T. de notre S. J. Chr. Trévoux. 1702. 
3 Seconde Instruction sur les passages particuliers de 

la Vers. du. N. T. de Trévoux. IV. 609. 
* Katholik 1902. II. 1904. I. ; Bibi. Zeitschr. 1093. 1904. 
5 L. ez utóbbinak Apparatus critikusában a 28. §-t. 
6 Wetstein Jakab János, London, 1763. ; Griesbach János 

Jakab. Halle, 1774/5. Halle-London 1790—1806. 
7 1683—1762 ; Divinitas D. N. J. Chr. 1746. I. c. 18. 19. 
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zad említett szövegkritikusailioz, ámbár egyéb pon-
tokban a szentírási szövegkritika tekintetében kor-
szakot alkotó fordulatot jeleznek, mivel a szöveg-
kritika elveit amazokétól lényegesen elütő és ha-
tározottan józanabb útra vezérelték. A «Comma 
Joanneum»-ot elvetik Tischendorf1 és Wescott-Hort.2 

Mellesleg megjegyzem, hogy Westcott-Hort szöveg-
kritikai elveit a Welzer-Welte Kirchenlexikon is 
előnyösen ismerteti.3 Cornely pedig megjegyzi 
Westcott-Hort in sua textus restitutione, quae optimis 
procul dubio adnumeranda est.4 

Ezek után nem csodálkozhatunk azon, ha nem-
csak racionalista protestánsok, mint a minők régeb-
ben Wegscheider, újabban Sabatier,5 hanem a kon-
zervatív irányúak is, a kiknek bevezetései feltűnő 
hasonlatosságot mutatnak a kath. biblikusok beve-
zetésével, a Comma Joanneum ellen nyilatkoznak. 
Harnacknak egyik elvekben és részletkérdésekben 
is gyökeres ellenfele, a kánon történetének érdemes 
kutatója, az öreg Zahn azt mondja Tischendorfra és 
Westcott-Hortra való hivatkozással, hogy régóta kár 
a «Comma Joanneum»-ra szót pazarolni.6 A XIX. szá-
zadban prot. részről úgyszólván csak egy anglikán-
ban, Forster Károlyban, akadt a «Comma Joanneum»-
nak lelkes védője,7 de védelme oly indokokra tá-
maszkodik, hogy Franzelin, a «Comma Joanneum» 
védője is kénytelen volt elégtelenségüket han-
goztatni. 

Kath. részről a mult században egy sereg elsőrangú 
tekintély lépett sorompóba a «Comma Joanneum» 
mellett. KezdteWisemann.8 Folytatták Perrone,9 Lehit,10 

Franzelin,11 Koelling,12 Hetzenauer O. Cap., a kit a mult 
évben a pápa meghívott a S. Apollinare exegetikus 
tanszékére és a kinek kiadásában épen most jelent 
meg a Vulgata legtökéletesebb kritikai kiadása.13 

A bibliai szövegkritikának újabb fejlődése, kivált 
a szövegkritikát mozgató elveknek tisztázódása és 
egyszerűsödése a fennebb elősorolt írók védekezését 

1 Nov. Test. Graece, ed. VIII. 1869. ezen helyhez. 
2 The New. Test, in the orig. Greek. Cambridge and 

London. 1881/2. II. Apparatus 103. 
a II. 2. kiad. 628—31. Hundhausen. 
4 Comp, lntroduct. in S. Script. Paris. 1905. 78. 
6 La Religion et la culture moderne, Paris, 1897. 19. 
6 Einleit. in das N. T. Leipzig. 1907. II. 586. 
7 A New Plea for the authenticity of the text of the three 

Heavenly Witnesses. Cambridge. 1867. 
8 Two letters on some controversy concerning I. Jo. V. 

7. Róma. 1835; németül: Abhandl. über verschiedene Gegen-
stände, Mainz. 1854. 

» Praelectiones theologicae, Ratisb. 1854. IV. 232—250. 
10 Études bibi. Paris. 1869. II. 1—89. 
" Tractatus de Deo Trino, Romae. 3. kiad. 41—80. a ki-

nek tanítványai révén ez a védelem a kath. theologiai főisko-
lákon és a kisebb theol. könyvekben általánosan elterjedt. 

is Die Echtheit von I. Jo. 5. 7. Breslau 1893. 
18 Theol.-prakt. Monatsschrift, 1897. 430. ; Salzburger 

Kirchenzeitung 1897. 35—92. számok; Wesen und Principien 
der Bibelkritik, Innsbruck. 1900. 187-206. 

sok tekintetben avulltá tette. Ezen nem is lehet cso-
dálkozni. Wisemann és Perrone csupán Griesbach, 
Hug és Scholz módszerét találták magukkal szemben, 
Franzelin csak Tischendorfra lehetett még tekintettel. 
Azóta a szövegkritika Weslcott és Hort művében 
nagy lépést tett s így nem csodálkozhatunk, ha az 
elvek, melyek alapján Wisemann, Perrone és Fran-
zelin védekeztek, az újabb kritikával szemben ha-
tálytalanoknak bizonyulnak. Wisemann és Perrone 
védekezése pl. alapjában véve abban állott, hogy a 
«Comma Joanneum» megvolt az afrikai eredetű Italá-
ban, vagy legalább az Italával egyenrangú ősi afrikai 
latin fordításban, a minek tanúi Tertullian, Cyprian 
és más afrikai írók. Mivel pedig ez az afrikai fordí-
tás igen régi, jogunk van feltételezni, hogy a még ré-
gibb kitűnő görög kódexek alapján készült. A «Comma 
Joanneum» tehát megvolt a görög eredetiben is és 
onnan csak később hagyatott ki. 

A kihagyás okát különféleképen magyarázzák. 
Egyesek a disciplina arcani-ra (az ősi titkos fegyelemre) 
gondolnak; mások a kihagyást az arián-szellemű cae-
sareai Eusebius recensiójának tulajdonítják ; ismét má-
sok beérik azzal a magyarázattal, hogy a másolók a 7. 
és 8. verset hasonló kezdetük és végződésük miatt 
figyelemhiányból csak egyszer írták. Nem követjük 
Wisemannt és Perronét a részletekbe; beérjük azzal, 
hogy védelmeik alapjait a mondottakban kidombo-
rítottuk. Ezen az alapon a védekezés ma alig volna 
keresztülvihető, mivel épen ezek ellen az alapok ellen 
ma a szövegkritikának jelentős kifogásai vannak. 

Tagadhatatlan, hogy az őskeresztény Afrikának 
a keresztény irodalom irányításában nevezetes sze-
rep jutott. De ezt a szerepet évtizedekkel előbb na-
gyon túlozták, most mérséklik. Régente sokat beszél-
tek az afrikai latinságról, mint az afrikai írók saját-
szerű nyelvéről. Ma Norden, Grisar, Aymeire, Leclercq, 
Ehrhard e tekintetben kimutatták, hogy az ú. n. 
afrikai latinság közös nyelve ezen korszak latin 
íróinak és alapjában nem más, mint ázsiai befolyá-
sokra visszavezethető modorosság. Ezzel a felfogással 
megdőlt az Itala afrikai eredetének egyik legfontosabb 
támasza. De ez a felfogás egyébként is számos ne-
hézségbe ütközik ; hiszen Afrikát Itáliából térítették 
és latin fordításra Itáliának a görög nyelv minden 
elterjedése dacára is már előbb volt szüksége. A leg-
régibb latin Szentírás-fordítás (ezt hívják Italának) 
tehát nem Afrikában keresendő, hanem Itáliában. 
Tertullianus szavai nemcsak a szimbólumról, hanem 
a Szentírásról is érthetők: Habes Romám, unde no-
bis quoque auetoritas praesto est. Ista quam felix 
Ecclesia . . . . videamus, quid didicerit, quid cum 
Africanis quoque ecclesiis contesserarit. (De praeseript. 
36.) Mivel tehát a régibb védelemnek a «Comma 
Joanneum» érdekében mintegy központi gondolata a 
latin fordítás afrikai eredete, eme nézetnek hova-
tovább való megdőlése megdönti a reá épített érve-
lést is. 
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A mi a védelem másik részét illeti, hogy az 
afrikai íróknál kezdet óta előfordul a «Comma 
Joanneum», ez is igen gyönge lábon állónak bizonyul. 
Mert a Tertullianból (Adv. Prax. 25., De pudic. 21.) 
és Cyprianból (De unit. eccl. 6.) idézett helyeken 
nem látjuk azt, hogy ők János levelének 7. versére 
hivatkoznának, hanem a náluk előforduló kifejezések 
teljesen megmagyarázhatók János evangéliumának 
10. 30. alapján: Ego et Pater unum sumus (Én és 
az Atya egy vagyunk). A többi a mi még náluk elő-
fordul, egyszerű theologumenon, esetleg szent János I. 
levele 5., 8. versének symbolizálása, a mire tanú her-
mianei Facundus(Pro defens. trium capitulorum 1, 3.). 
Szent Ágoston sem idézi sehol kifejezetten a «Comma 
Joanneum»-ot ; mert a Contra Maxim. II. 22., Tract, 
in Joann. ev. 36. 10., és De Civ. Dei 5. 11. levő helyek 
Facundus symbolizálásainak felelnek meg; a De 
Trinitate művében pedig, a hol nem symbolizál, 
hanem szószerint magyaráz, nyoma sincs ennek a 
helynek. 

A kikre még az afrikaiak közül mint tanukra hi-
vatkozni szoktak, szent Ágostonnál későbbiekés hozzá 
ezen művek többé-kevésbbé pseudepigraphok (hamis 
címűek) és afrikai eredetükhöz legalább is szó fér. 
Ezzel megdől a régibb védekezés második alapja is. 
Vegyük hozzá, hogy teljesen ki nem elégítő a ma-
gyarázat, a melyet ezen védelem a Comma Joanneum-
nak a görög kódexekből való eltűnéséről ad. A dis-
ciplina arcani-t, hogy az őskeresztények titkolták tanai-
kat, senki e pontra komolyan nem vonatkoztathatja, 
mert ha volt disciplina arcani, az egész Szentírás esett 
alája. Ezen belül egy szorosabb disciplina arcani-t 
felvenni teljesen jogosulatlan, sőt érthetetlen, mert 
akkor minden helynek, a mely a Szentháromságra 
vonatkozik, hiányozni kellene a görög kódexből. 
Végül nem érthető, miért esett volna ez a görögök-
nél a disciplina arcani alá, a latinoknál pedig Afri-
kában nem. Eusebius recensióján kívül egyéb recen-
siók is voltak a görögöknél. Jeromos (Praefat. in Pa-
ralip) szerint Alexandriában és Egyptomban He-
sychiusé, Konstantinápolytól Antiochiáig Lucianusé 
és csak a közbeeső vidékeken Eusebiusé és Pamphi-
lusé. Tehát Eusebius merénylete a szent szövegben a 
görög kódexeknek csak egy részét csonkithalta volna 
meg. Különben Eusebiusról nem is állítható, hogy 
arianus volt; az ő álláspontja csupán ingadozott és 
lényegét az képezte, hogy küzdött a Ô ÎOOVOTOÇ formu-
lája ellen és pedig tisztán a szentírás kifejezéseihez 
való ragaszkodása miatt. Nincs tehát okunk minden 
egyéb adat hiányában ráfogni a szent szöveg megha-
misítását. A leírók figyelmetlensége érthetővé teheti 
egyes kódexekben, sőt esetleg igen sokban a «Comma 
Joanneum» hiányát, de az egyetemes hiányhoz egye-
temesebb tényezőt kell magyarázat gyanánt meg-
jelölni. 

Zubriczky Aladár dr. 

zent "Erzsébet születéshelye. 
A kedves szent Erzébetnek, II. András királyunk 

leányának, hétszázados évfordulója int bennünket, 
hogy emlékezzünk meg e nagy lélekről. Magyarország 
nagy dicsősége és úgyszólván közös kincse ő, de 
Pozsony városa különösen is magáénak tartja őt, 
mert állítólag ott pillantotta meg a napvilágot. 

Igaz-e ez? Sajnos, e kérdésre nem lehet kereszt-
levél előmutatásával, vagy legalább valami egykorú 
feljegyzés idézésével felelni. Szent Erzsébet bámula-
tos jósága, igaz keresztény lelkülete tömérdek ember 
csodálatát, érdeklődését keltette fel, némelyeket any-
nyira felbuzdított, hogy tollat ragadtak e lelkijóságok 
megörökítésére, dicsőítésére. De mindezek Magyar-
országtól távol laktak, születéshelyét nem ismerték. 
Maga Pray György, a ki az összes XIII. századbeli élet-
rajzokat átolvasta, őszintén megvallja, hogy ezek a 
külföldi életírók szent Erzsébet születéshelyéről nem 
szólnak semmit.1 Pedig Pray pozsonyi születésű volt. 
Lehetetlen tehát, hogy meg ne ragadta volna figyel-
mét, ha bármily csekély bizonyítékot is talál arra 
nézve, hogy szent Erzsébet vele egy városban jött e 
világra. 

Az egykorú, de külföldi írók hallgatásával szem-
ben van egy magyar, de későbbi tudósítónk. Ugyan-
azon szerzet tagja, a melynek harmadik osztályú 
szabályait maga szent Erzsébet is követte, bátor, 
éleseszű szónok és tanító, a szentek életiratának is 
szorgalmas kutatója: Temesvári Pelbárt. Ez jegyezte 
fel szent Erzsébetről szóló szentbeszédében2 a követ-
kező adatot : Sic enim de ea legitur Elisabeth Andreae 
regis Hungáriáé filia, dum nata fuisset in oppido 
Sorospatak. Et in delitiis nutrita, omnia puerilia 
contempsit. 

Temesvári Pelbárt bizonyságát nem lehet azzal 
elütni, hogy Sárospatak azon időben, a midőn szent 
Erzsébet született, jelentéktelen hely volt. Mert bár 
Pozsonynyal szemben mindenesetre kisebb, csekélyebb 
vala, szent Erzsébet anyjának, Gertrudnak, volt rá 
oka, hogy Sárospatakot keresse fel hosszú ideig való 
tartózkodásra s ez az ok az volt, hogy Sárospatak 
saját birtoka volt. Nem hivatkozunk e tekintetben 
a későbbi adatokra, hanem csupán az 1204. táján 
élő Anonymusra. Ez a maga kora eseményeit szokta 
a régi századokra áthelyezni. Midőn tehát azt írja, 
hogy II. András Keczelpatakát, a későbbi Sárospata-
kot, elcserélte Keczel örököseitől, mert felesége sze-
retett ott lakni,3 azt úgy kell érteni, hogy II. András 
idejében már Sárospatak a királyné jószága volt 
(s az is maradt 1390-ig). 

Az bizonyos, hogy szent Erzsébet születését 

1 Pray : Vita S. Elisabethae viduae 1. 1. «Locum nativitatís 
externi scriptores, tametsi multis de Elisabetha egere, nus-
quam prodidere.» 

2 Idézi Pray fentjelzett művében. 1. 1. 
3 Hist. Hung. Fontes D. II. 17. t 
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Sárospatakon nem írták fel rögtön 1207-ben, de az 
is bizonyos, hogy 1233-ban tündöklő csodatelteinek 
és lelki jóságainak pápai elismerésekor még sokan 
emlékezhettek arra Sárospatakon, hogy e fényes 
pályafutású királyleány Sárospatakon született, hisz 
azóta csak 26 év telt el. Azulán pedig voll állandó 
társulat, a melynek becsületbeli kötelessége volt 
őrizni e kedves szent szüleléshelyének emlékezetét 
s ez volt a franciskánusok, a Ferencrendűek szer-
zete, a melyről biztos, hogy már 1285. elölt e helyütt 
klastrommal birt.1 A hagyomány szála tehát lenyúlik 
egészen Temesvári Pelbártig, amit úgy kell értel-
mezni, hogy a szentnek egyik életiratában már jókorán 
belejegyezte valamelyik magyarországi tisztelője, hogy 
szenl Erzsébet Sárospatakon látott napvilágot és 
így azt Temesvári Pel bárt felhasználta. 

Mindamellett a pozsonyiaknak nem kell szomor-
kodniok, mintha szent Erzsébetet városukhoz semmi 
emlék sem fűzte volna. Ellenkezőleg biztos, egykorú 
adat szól arról, hogy szent Erzsébet tartózkodott 
egy időben Pozsonyban, még pedig életének döntő 
napjaiban. Tudvalevőleg szent Erzsébelet hamar el-
jegyezte fiának, Lajosnak, Hermann, a thüringiai őr-
gróf. Hogy ezen a thüringiai őrgrófra nagy jelentő-
ségű házasság biztos legyen, a kis Erzsébetet az 
őrgróf a maga udvarában akarta nevelni ; e végből 
azután már 1211-ben követeket küldött a magyar 
királyi udvarhoz, hogy a gyermek Erzsébetet az ő 
udvarába elhozzák. Már most a thüringiai évköny-
vek egykorú írója világoson mondja, hogy a thürin-
giai kövelek Pozsonyban találták a magyar királyt 
és ilt vetlék át tőle a négyéves királyleányt. Quae 
adhuc sugens libera desponsata est Ludovico, deinde 
missi ad Pressburg ad regem Hungáriáé a. MCCXI. 
comes Meinhardus de Nueburg et Gvalterus de 
Vargila dominaque Bertha uxor Egetolfi de Bende-
leiben ad Thuringiam adduxerunt.2 

Pozsony volt tehát azon hely, a hol a kis négyéves 
Erzsébetet thüringiai Lajosnak már előre is eljegyezték 
s a hol őt a neki szánt jegyajándékkal és hozomány-
nyal együtt a thüringiai követeknek átadták. Elfogadta 
ez adatot az 1290-ben író thüringiai Detre domon-
kosrendű életiró is.3 

Az egykorú évkönyvíró fentidézett adatában talál-
juk okát annak, hogy némely XIX. századbeli német 
író Pozsonyt hirdeti szent Erzsébet születéshelyének. 
Ilyenek az Ersch- és Gruber-féle egyetemes encyklo-
paediában és a Wetzer-Welte Kirchen-Lexiconban 
megjelent életrajzok szerzői és Werfer az 1885-ben 
megjelent Grosse-Heiligen - Legenden szerkesztője. 
(Noha például Brischar S. J. a Kirchen-Lexikonban 
megjelent cikkely szerzője megemlíti Sárospatakot 
is.) Ezekre hivatkozik Ortvay Tivadar, Pozsony város 
újkori, rendkívül szorgalmas történetírója is, abbeli 

1 Wenzel : Arp. okmánytár. X. 181. 1. 
2 Pistorius:Scriptoresrerum Germanicarum. 1.1321.—22.1. 
8 Pray i. m. 41. 1. 

fáradságos, ámde sikertelen igyekezetében, hogy Po-
zsonyi szent Erzsébet szülővárosának tüntesse fel.1 

Mind e német írók azonban összetévesztik szent 
Erzsébet átadásának helyét az ő születéshelyével. 
S ez némileg érthető is, mert az egykorú évkönyv-
író egysorban említi szent Erzsébet csecsemőkorát 
az ő Pozsonyban véghezment átadásával. 

A hirtelen dolgozó német történetírók tehát azt 
gondolták, hogy azon város, a hol Erzsébetet a thü-
ringiai követnek átadták, volt az ő szülővárosa is. De 
ha tekintetbe vesszük, hogy szent Erzsébet születése 
és átadása közt négy év telt el, mindjárt látjuk, hogy 
az átadás színhelyéből a születéshelyre következtetni 
egyáltalában nem lehet. 

Nem régiben támadt némi nehézség az ellen is, 
hogy Pozsony volt azon hely, a hol szent Erzsébet 
az édes anyja kezéből mostoha szülők kezeibe ke-
rült. Csakhogy e nehézséget könnyű eloszlatni. Ugyanis 
1870. táján Oefele német tudós a diesseni monostor 
alapítóiról szóló jegyzék mellett olyan sok bővítést 
talált, a mi a Pozsonyról szóló egykorú életíró ada-
tával teljesen ellenkezik: Azt állítja e bővítés: hogy 
szent Erzsébetnek eljegyzését és ünnepies menyeg-
zőjét Magyarországnak Ofen (Ovena) városában 
tartották s azon jelen volt Berthold aquilejai pátri-
árka is.2 

Salamon Ferenc, Budapest városának történet-
írója, kapva kapott ez adaton és szent Erzsébet el-
jegyzését a régi Pest városába helyezi, mert hiszen 
1211-ben a régi. Dunabalparti Pestet hivták a néme-
tek Ofennek. Ámde, ha bírálat alá vesszük e diesseni 
toldalékot, azonnal látjuk, hogy az nem érdemel hitelt. 
Már maga Jaffé Fülöp, a Monumenta Germaniae 
munkatársa és a diesseni jegyzéknek e Monumen-
tákban közlője figyelmezteti az olvasókat, hogy e 
jegyzék tele van hibákkal és korántsem a XIII. szá-
zadban, hanem később írták.8 Magyarországról meg 
épen keveset tudott e jegyzéknek és toldaléknak ké-
szítője. így például Gertrud megöletését az 1200-ik 
évre teszi, Bertholdot szent Erzsébet eljegyzésekor 
aquilejai pátriárkának írja, hololt csak 1218-ban lett 
azzá. Teljesen megingatja e jegyzék és toldalék ké-
szítője hitelét az, hogy szent Erzsébetnek magyar-
országi előleges eljegyzését «copulatio nuptiarum»-nak 
írja. Tehát még azt sem tudja e jegyzék és toldalék 
készítője, hogy szent Erzsébet menyegzője 1221-ben, 
anyja halála (1213.) után nyolc évvel, nem is Magyar-
országon, hanem Thiíringiában, Wartburgban ment 
végbe.4 A diesseni toldalék-készítő csak azért írta az 
állítólagos menyegző színhelyéül Ovenát, mert az ő 
korában már a pesti új hegy városa, Buda, németül 
Ovena, másként Neu-Ofen, volt Magyarország fő-
városa. 

1 Ortvay : Pozsony város története. I. 2G3. 1. 
a Mon. Germ. Scriptores XVII. 331. 
3 U. o. 323—24. 1. 
4 Pistorius : Script, rerum. Germanicarum I. 1322. 1. 
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Nyugodtan elvethetjük tehát a pesti menyegzőről 
szóló mesét és e helyett el kell fogadnunk, hogy 
szent Erzsébet előleges eljegyzése és a thüringiai 
követeknek való átadása 1211-ben Pozsonyban tör-
tént. Szülővárosa azonban Sárospatak volt. 

Karácsonyi János dr. 

A püspöki egyházlátogatásokról. (i.> 
Visitatio Canonica. 

I. «A lelkek— mondja korunk egy kiváló apologe-
tája -— azért lőnek teremtve, hogy oly életet éljenek, 
mint Isten — már e földön is».1 Azért alkotta meg 
Isten az egyházat is2 és tette annak középpontjává» 
ragyogó napjává az ő egyszülött Fiát, hogy ebben a 
szent társaságban a lelkek föltalálhassák a világossá-
got és a szeretetet, a melyre teremtette őket. Mert 
miként a látható, anyagi világban minden az égbol-
tozat fizikai napjától nyeri az életadó világosságot 
és meleget, hasonlóképen a lelkek is az igazság és 
a szeretet örök napiától, Jézus Krisztustól, merítik 
minden időben és minden égalj alatt az erkölcsi, az 
örök életet. Miként kezdetben ő általa lettek minde-
nek és nála nélkül semmi sem lett, a mi lett (Ján. 
I. 3.); ugyancsak ő benne és ő általa lelt, az idők 
teljességében is, a bűn átkától föloldva, megváltva és 
megújítva minden, a mi mennyekben és a mi a föl-
dön vagyon (Efez. I. 10). 0 benne vala és van az 
élet és ez az élet az emberek világossága, mely 
Isten fiában szállott le földünkre és mely megvilágosít 
minden e világra jövő embert (Ján. I.); és titokteljes 
megtestesülésében, kereszthalálában s kegyszereiben 
ugyancsak ő gyújtotta meg a végtelen isteni szereiet-
nek azon tüzét, melyet az égből e földre hozott s 
mitsein akar mást, mint hogy e tűz a lelkekben mind-
inkább fölgyulladjon és lángra lobbanjon. 

II. És Jézus Krisztus e földről való eltávozása 
után sem szűnt meg egyházának feje, középpontja, a 
lelkek éltető napja lenni. Miként lelkünk jelen van 
lestünkben, hogy azt éltesse, kormányozza, fölemelje 
és megszellemesítse, úgy van és leszen jelen Jézus 
Krisztus folyton, a világ végezetéig az ő egyházában, 
melynek feladata az, hogy a benne letéteményezelt 
örök igazságokat és malasztot (világosságot és szere-
tetet) az összes emberiségnek kiszolgáltassa, közve-
títse. De csak az Oltáriszentségben, eucharistikus, 
szentségi módon és az előbb jelzett mystikus, látha-
tatlan működése által marad vele; mert mint látható 
fő nincs itt — fölment, a honnan jött, mennyei 
Atyjához; s nem is látjuk őt addig, míg el nem jő 
itélni az élőket és a holtakat. 

III. Miután azonban Krisztus egyháza nem látha-
tatlan szellemi lényeknek, hanem test és lélekből 
álló embereknek az idők végezetéig fönmaradandó 

1 Bougaud Emil : A kereszténység és korunk ; IV k. 1 f 
2 Mély alapozással fog a tudós szerző gyakorlati tétele 

kifejtéséhez. Szerk. 

társasága, vagyis miután emberekből és emberekért 
lett az egyház megalapítva, azért isteni alapítójának 
gondoskodnia kellett arról is, hogy egyházában az 
emberek a nekik megfelelő módon üdvözüljenek, 
vagyis hogy velők a lelki élet, az örök üdv föltételei 
emberek által látható módon is közvetittessenek. E vég-
ből választotta ki tanítványai közül, Péter főnöksége 
alatt, az apostolokat és oly hatalmat adott nekik, a 
mely kifolyása az ő küldetésének és azon hatalmá-
nak, melyet ő az Atyától nyert és melyet ő bennük 
minden időre az egyháznak adott. 

Szenvedése előtt ugyanis így szólt apostolaihoz 
(Máté 18, 18.): «Bizony mondom nektek, a mit meg-
kötöztök a földön, meg leszen kötve a mennyekben 
is! és a mit föloldoztok a földön, föl leszen oldva a 
mennyekben is.» E szavaival a törvényhozói és birói 
hatalmat ruházta reájuk. És midőn a földről eltá-
vozni készült, mondá nekik : «Minden hatalom nekem 
adatott mennyben és a földön. Elmenvén tehát, tanít-
satok minden nemzeteket, megkeresztelvén őket az 
Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében; — 
tanítván őket megtarlani mind, a miket parancsoltam 
nektek ; és ime én veletek vagyok mindennap, a 
világ végezetéig.» (Máté: 28, 18—20.) Midőn pedig 
ekként Jézus kiválasztotta és elküldte maga helyett 
apostolait, bennük és általuk kiválasztotta és elküldte 
egyszersmind azokat is, a kik utódaik lesznek az ő 
prófétái, papi és királyi hivatalában. 

Az apostolság, az apostoli hivatal ennélfogva 
tovább tart az utódokban, mert ők is három szol-
gálatra vannak küldve: tanításra, a szentségek ki-
szolgáltatására és az egyház kormányzására. A «hierar-
chia» elnevezés pedig, melyet ezen az apostoloknak 
isteni jogánál fogva átadott és általuk utódaikra át-
ruházott hatalom a legrégibb idők óta visel az egy-
házban, annak lényegét fejezi ki és megkülönbözteti 
azt minden más földi hatalomtól. Szent hatalom az, 
mert forrása: Krisztus szent, sőt a szentek szentje; 
szent a célja: Krisztus testének építése; szentek esz-
közei: az ige, a szentségek és az egyházi fegyelem. 

Az apostolság ennélfogva nemesi oklevele szent-
egyházunknak, a melyre, mint törvényességének és 
kizárólagosan egyedül őt megillető igaz voltának 
jegyére, büszke öntudattal hivatkozunk minden tévely-
lyel és minden egyéb keresztény és nem keresztény 
vallásfelekezetekkel szemben. Pecsétje az törzs- és 
nemzetségifánk sorjegyzékének, a mely annak tiszta-
ságát és teljességét kétségbevonhatatlanul begyőzi. 
És ha szentegyházunknak nagyszerű egysége, a mely 
a föld minden népei közt való elterjedettsége dacára 
életében megnyilatkozik, arról tesz tanúságot, hogy 
az Krisztus Urunknak a Szentlélek által éltetett szent 
jegyese és titokteljes teste; ha továbbá gyors növeke-
dése és a föld minden részein való elterjedése nyil-
ván azt hirdeti, miszerint ő ama mustármag, a mely 
kicsiny, csekély kezdetekből az egész világot be-
árnyazó fává növekedett föl ; és végül, hogyha szent-
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ségének virágai és gyümölcse, a mely minden időben 
és korban oly bőségesen meglerem rajta, azt mutat-
ják, hogy az üdvösség ez életfájában isteni életnedv 
kering: ügy aposlolisága mint Istennek oly házát 
állítja szemeink elé szentegyházunkat, a mely Péterre, 
a kőszálra építve, az apostolokon és prófétákon, mint 
alapköveken nyugszik, a hol a mindeneket összetartó 
szögletkő azonban maga Krisztus. És szentegyházunk-
nak ép ezen apostolisága folytán lett alapigazsággá 
e röpke szólam: A hol Péter van, ott az egyház. 
A hol a pápa és a vele egyesült püspökök, ott az 
egyház és ott kell lennie minden katholikus hívőnek. 
A ki a pápától elszakadt, az elszakadt az egyháztól, 
az eltávozott, letért az apostoli alapról is. 

IV. Az apostolságot maga Jézus Krisztus alkotta, 
teremtette meg, hogy eszköze és záloga legyen égből 
hozott szent tanítása egységének, katholicitásának és 
szentségének a világ végezetéig. Előtte az emberek 
szintén kutatták, keresték az igazságot; mert hisz az 
embernek, mint eszes lénynek, az képezi legfőbb, 
legnemesebb hivatását, hogy kutassa az igazságot és 
birtokában boldog legyen. Törekedtek az emberek 
továbbá minden időben arra is, hogy a föltalált, a 
fölfedezett igazságokat és különféle tanokat összhang-
zatba, rendszerbe is hozzák; de a helyett, hogy azokat 
tovább terjesztették, közkinccsé tették volna, inkább 
rejtegették azokat. Iskolák a nagyközönség, a nép 
számára nem léteztek ; és ha esetleg itt-ott meg is 
nyilt egy-egy iskola és ha néhány tudvágyóbb tanít-
vány összeverődött is bennük, előismeretek hiányá-
ban nem értették, nem érthették meg kellőleg az elő-
adott tanokat, a melyek különben is többnyire csak 
a régi hitregék és vallási kultuszok kezdetleges fosz-
lányai körül foroglak és inkább politikai célokat szol-
gáltak s legkevésbbé voltak arra hivatva, hogy az 
emberi lélek gyötrő kérdéseire megnyugtató választ 
adjanak és égető szükségleteit kielégítsék. 

Belső igazság és érték nélkül szűkölködvén e 
tanok, arra nem is gondolt senki, hogy azokat mint 
komoly, megszívlelésre méltó tanokat terjessze és 
így történt, hogy a mint keletkeztek, ügy el is enyész-
tek; vagy mint Cicero mondta: «Commenta dierum 
delebat dies». 

Maga a választott zsidó nép is úgy exclusiv nem-
zeti theokratiája, mint az országát körülvevő hegyek 
által el volt zárva a többi népekkel való érintkezéstől. 
Később, a midőn Istennek imádandó céljai úgy hoz-
ták magukkal, «hogy - mint egy francia kiváló író 
mondja — a választott edény összetörjön és drága 
kenetének illata a pogány népek között is eláradjon», 
a zsidó népet közéjök vezeti, a hol is viszontagságai 
által és közepette, akarata ellenére, az isteni kinyilat-
koztatásnak apostolává, terjesztőjévé lett. 

Az idők teljében azonban mindez megváltozott. 
A Messiás eliövetelével új, csodás erkölcsi erő jelent 
meg a világon. A názáreti Jézus, miután 30 évi rej-
tett életével arra adott példái a világnak, a mire leg-

nagyobb szüksége volt, tudniillik az alázatos aláren-
deltség és engedelmesség példáját, elkezdett tanítani. 
Hegyen, síkságon, uton, útfélen, ha hajócskára száll, 
a templom tornácaiban, sőt ha étkezik, az asztal 
fölött: Jézus tanít mindenütt, tanít mindennap és 
ekként élő- és példaképévé lön apostolainak. Midőn 
pedig, befejezvén megváltási nagy munkáját, elérke-
zett órája, hogy a földről eltávozzék, szervezte — 
mint már emiitettük — az apostoli kar hierarchiáját 
és elküldte apostolait a világ szellemi meghódítására. 
«Elmenvén, tanítsatok minden nemzeteket, megkeresz-
lelvén őket . . . és megtartatván velük mindazokat, a 
miket megparancsoltam nektek.» (Máté: 28, 20.) «El-
menvén, tanítsátok megtartani az isteni törvényeket, 
parancsolatokat»: ime a célja; «minden nemzeteket» 
egész a világ végezetéig: ime a tárgya; «tanítani 
apostolkodva, járva-kelve», ha a szükség úgy hozza 
magával, egészen a vértanúságig : ime eszköze és 
módja az apostoli megbízatásnak. 

V. És amióta Jézus Krisztus isteni ajkairól elhang-
zott az apostoli megbízatás, a püspökökben, minden 
korban és századon keresztül, egyenkint és összessé-
gükben, készséges és bű végrehajtókra talált. Az 
apostolok, miután az első jeruzsálemi pünkösdi ün-
nepen elvették az égből tüzes nyelvek alakjában reá-
jok szállolt Szentlelket, sarkaltatva isteni Meste-
rüknek, Jézus Krisztusnak, leikeink e legfőbb püspö-
kének és pásztorának, szeretetétől : bottal kezükben 
és élő hittel szivükben fölkerekednek a világ meg-
hódítására, úgy hogy keresztény időszámításunk első 
századának már második felében is, az akkor ismert 
világ minden táján találjuk őket és ajkaikról avagy 
sírjaikról diadalmi szózatként hallatszanak a Zsol-
táros amaz ismert szavai: «In omnea terram exivit 
sonus eorum et in fines orbis terrae verba eorum» ... 
Az egész földre elhatott az ő szózatuk és a földke-
rekség végső határáig az ő igéik. (18, 5,) Nem lehel 
bámulás s megilletődés nélkül szemlélnünk azon fá-
radhatatlan buzgalmat, melyet például szent Pál 
apostol az újonnan keletkezett keresztény községek 
látogatásában kifejtett. Majd Barnabás tanítványát 
hívja fel, miszerint látogassa meg vele az atyafiakat 
azon városokban, melyekben hirdették az Isten igé-
jét. (Act. 15, 36); majd ismét Szilás társaságában 
«bejárván Syriát s Ciciliát, megerősítvén az egyhá-
zakat s meghagyván az apostolok és vének paran-
csolatainak megtartását». Majd közeli látogatásával 
biztatja a híveket s némely célszerű intézkedéseinek 
eszközlését is megérkezése idejére halasztja; majd 
ismét méltó fölheviilésében szóval fenyegeti meg 
őket, hogy vesszővel jövend hozzájuk. . . 

Es kérdem, vájjon az ez időszerint működő 
missionáriusaink, a keresztény katholikus hithirde-
tők, kik annyi fáradság, nélkülözés és életveszély 
közt Afrika sűrű sötétségét a kereszt világosságával 
oszlatni törekszenek, kik a chinai, úgynevezett meny-
nyei birodalomban, ördögsugallta embertelenséggel 
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kitett ezer és ezer csecsemőt krisztusi szeretettel fel-
szednek és a keresztény szeretet és irgalom leányai-
ban, az irgalmas nővérekben nekik gyöngéden ápoló 
anyákat adnak, kik Dél-Amerika és Új-Oceánia vad 
emberevőit az igaz Isten ismeretére és szeretetére 
vezetik és őket a keresztény kultura jól értelmezett 
áldásaival megismertetik, sőt azok a missiók is, 
amelyek újabb időben Európaszerte és nálunk is, 
mind örvendetesebb föllendülést kezdenek venni és 
melyeket az apostoli buzgalmu püspökök és ezek en-
gedélyével és jóváhagyása mellett, a hivatásuk ma-
gaslatán álló plébánosok az elernyedt hitélet és bűn-
bánat szellemének fölkeltése céljából és érdekében, a 
szükséghez képest, egyes plébániákon megtartatnak, 
nem vájjon az egyház folytonos apostolkodásának és 
apostoliságának bizonyítékai-e ? . . . 

És továbbá, midőn püspökeink a főpásztori 
gondjaikra bizott egyházmegyéjük egyházközségeit 
időről-időre meglátogatják, nem ugyanazon nyomo-
kon járnak-e, nem ugyanazon cél lebeg-e szemeik 
előtt, nem egyazon Krisztus vérével megváltott lel-
kek-e főpásztori gondjaik és fáradalmaiknak a tárgya, 
mint elődeiknek, az apostoloknak? S ámbár a köz-
lekedési viszonyok átalakulása folytán a püspöki 
egyházlátogatások nincsenek is annyi utazási nehéz-
séggel és fáradalommal összekötve, mint aminőkkel 
a nemzetek apostolának és egyáltalán az apostolok-
nak a kereszténység kezdetén kellett megküzdeniök, 
de azért nem mondhatók-e és tényleg nem fáradsá-
gosak-e, nem sok testi és lelki bajjal és gonddal 
vannak-e összekötve napjainkban i s? . . . —on dr. 

A nagy bűn.1 

A természet tüneményeinek megnyilvánulásait 
szemlélve, azokat megfigyelve, önként szemünkbe 
ötlik ama csodálatos és változatlan következetesség, 
amaz eltérést nem ismerő pontosság, a mellyel azok 
a kiszabott törvények föltétlen betartásával lefolynak. 

Az örök Alkotó, a ki a többi között a mi lát-
ható világunkat — ezt a Földet — is teremtette, vég-
telen bölcsességgel és előrelátással gondoskodott arról, 
hogy az utolsó porszem s a legtökéletesebb szerves 
lény egyképen betöltse rendeltetése pályafutását a 
teremtéstől kezdve a világ végéig. Csodálatos s véges 
eszünkkel fel nem fogható, csupán csak érezhető erők 
behatása — mindmegannyi titok — alatt állt és 
áll s alakul a szervetlen világ. Hasonlókép megmagya-
rázhatatlan ösztönök biztosítják az élő szerves világ 
fennállását és fennmaradását. 

Vájjon ki tudja, mi az a vegyihatás? mi a gra-

1 A nemi ösztönnel való visszaélések, eltekintve az erköl-
csösségbe ütköző voltuktól, az egyénre, a családra, a társa-
dalomra kiszámíthatatlan károkkal járnak, valóságos pusztító 
erővel hatnak. Az orvos-író ezekről oktatja ki az olvasóközön-
séget, hogy tudásával nemcsak az egészség, hanem a közerköl-
csiség, a «tiszta erkölcs» emeléséhez is hozzájáruljon. Szerk. 

vitáció ? mik a villamos, delejes erők stb. stb. Miért 
és hogyan támad az élőlényekben az ösztön? Miért 
kell egy lepkének vagy bogárnak épen egy bizonyos 
virágra szállnia, hogy elhordja hímporát más hasonló 
virágra, mert különben a virág nem hoz termést? 

Hogy jött létre a virág szine és illata; hogyan 
a bizonyos lepke és bogár között ama csodálatos 
viszony, a mely abban áll, hogy a virág táplálja a 
lepkét és a rovart s cz viszonzásul közvetíti a hím-
por átvitelét és ezzel a termékenyítést ? Ki hozta létre 
e viszonyt? Ki biztosítja ennek fennállását? Mily 
balga dőreség kell ahhoz, erre azt mondani, hogy 
mindez az anyagból millió éveken át önmagától így 
alakult. Vájjon felelet-e ez? 

Az állatvilág éleljelenségeinek megnyilvánulásait 
az ösztönök váltják ki, a melyek lényegéről nevük-
nél egyebet alig tudunk. Ösztönök védik és óvják 
az állatot s azok biztosítják faja fennmaradását. 

Az ember teste s e testben véghezmenő folya-
matok kivétel nélkül ugyanazon természeti erők be-
hatása alatt állanak, mint az állatvilágnál. Érvénye-
sül emez életfolyamatoknál minden természeti erő, 
de szerepel az ösztön is, azzal a különbséggel, hogy 
a magasabb életfolyamatoknál, az ember szellemi 
életében, mellyel a testi szoros egységben áll, érvé-
nyesül az, a mit szabadakaratnak nevezünk. 

Az egyedek és fajok fennmaradásának biztosítá-
sára adatott az ösztönök egyik leghatalmasabbika, 
az, melyet nemi ösztönnek nevezünk. Ez az ösztön 
megvan az embernél ép úgy, mint az állatvilágban, 
azzal a különbséggel, hogy míg az állatvilágban csak 
a fajt fenntartó célok biztosítására szolgál és hasz-
náltatik fel, az embernél, a homo sapiensnél, a sza-
badakarat behatása alatt, illetőleg az azzal való 
visszaélés folytán, bujasággá fajulhat el,1 s mindennek 
inkább szolgálhat, mint az emberi fajt fenntartó 
módnak. Pedig hány «szabadgondolkozó» ember 
fennen hirdeti fajának állati leszármazását, magát 
csupán egy tökéletesebb állatnak tartván, s mégis 
nemi s más ösztöneivel saját egyéniségének és fajá-
nak romlására visszaél. Ez mindenesetre decadentia 
az állatokkal szemben. 

Az emberek betegségeiknek javarészét önmaguk 
okozzák, mert dacára «homo sapiens» voltuknak, 
épen a szabadakarat miatt, természeti ösztöneik 
legfontosabbjaival, az éhség, szomjúság, nemi ösztön 
stb., ésszerűen élni nem akarnak, azokkal visszaél-
nek. És sajátszerű az, hogy gyomorbántalmakban 
csakis azok az állatok szenvednek, a melyek táplál-
kozásukban kizárólag emberre vannak utalva. A ter-
mészetben szabadon élő állatok tudják, mit és mennyit 
kell enniök és inniok, mennyire kell az ételt meg-
rágniok. Ha egyszer éhségüket vagy szomjukat ki-
elégítették, megpihennek s nyugodtan várják, míg 
az ismét jelentkezik. 

1 A keresztény világnézet az eredeti bűn egyik követ-
kezményét látja ebben. Szerk. 



1. szám. R E L I G I O Ii 

Az állat nem paráználkodik, csak a szabadaka-
rattal biró eszes ember teszi ezt. 

A mióta csak följegyzésekkel bírunk az emberi-
ség történetéről, a paráznaság nyomait mindenütt 
föllelhetjük, a hol az emberiség némi műveltségre 
és jólétre tett szert. Az ú. n. természeti népek ezer-
szerte erkölcsösebbek voltak és jelenleg is azok, mint 
a műveltség nagy fokán állók. 

Hogy e tekintetben a régi világ egy cseppet se 
volt különb a mostaninál, bizonyítja más emlékeken 
kivül az ószövetségi Szentírás. A vízözön, a Sodorna 
és Gomora városok esete az isteni haragnak egy-
egy megnyilvánulásai voltak, melyekkel épen ezen 
bűnt kívánta sújtani. 

A tízparancsolatba is fel kellett venni a parázna-
ságot tiltó rendelkezést. Mi másra vall ez, mint arra, 
hogy e bún nemcsak a pogányok, de a választott, 
tehát az erkölcsiség magasabb fokán álló és a kinyilat-
koztatás fényéhen járó nép között is nagyon el volt 
terjedve. 

Igazság azonban viszont az is, hogy már az 
ókorban is voltak népek, kik, egyéb motívumok 
híján, belátták a paráznaságnak legalább is az 
emberi szervezetre gyakorolt káros hatását és tör-
vényeket hoztak, intézményeket léptettek életbe, a 
melyekkel az ifjúság figyelmét a paráznaságről a test 
ápolása és edzése, a józan életmód megszokása, a 
tunya és henye életmód kerülése által igyekeztek el-
téríteni. A népek történetét nézve, mindenütt beiga-
zolva látjuk a költő (Berzsenyi) szavát: «-Minden 
állam támasza és talpköve a tiszta erkölcs, mely ha 
megvesz, Róma ledül s rabigába görbed». 

De nem célom az egyes nemzetek vagy korsza-
kok erkölcsi világát vázolni. Ezen tanulmányom 
megírására az vezetett, hogy a székesfővárosban a 
rendőrhatóság éjien most tervez egy szabályrendele-
tet, a melynek célja a lehetőségig megvédeni a tár-
sadalmat azoktól az ártalmaktól, a melyeket a paráz-
naság hivatásszerű űzése felszínre vetett.1 

Sokan talán csodálkozva fogják kérdezni, hogy 
miért igyekszik a rendőrhatóság csupán ezeket az 
ártalmakat megszüntetni és visszaszorítani, s miért 
nem támadja, miért nem fojtja el inkább magának a 
paráznaságnak hivatásszerű űzését? Erre a válasz, 
a mily kegyetlen és rideg valláserkölcsi szempontból 
nézve, ép oly egyszerű a világi hatósági szempont-
ból tekintve. Azért, mert a hatóságnak a paráznaság 
hivatásszerű űzésének eltiltása sem módjában, sem 
hatalmában nem áll, minden e nemű intézkedés cél-
talan, haszontalan és kárbaveszett s károsabb lenne a 
jelen szomorú állapotnál. 

A prostitúció elfojtása, vagy legalább a minimumra 
való visszaszorítása a valláserkölcsi, a családi és 
társadalmi nevelés feladata. A rendőri hatóság halás-

1 Boda Dezső főkapitánynak már is nagyok e tekintetben 
az érdemei. Szerk. 

köre csupán arra terjedhet ki, hogy ez a bűn a köz-
szemérmet s mások erkölcsi érzékét ne sértse, s hogy 
a vele járó ártalmak, visszaélések, bajok és beteg-
ségek a lehetőség határáig kiküsíöböltessenek. 

A rendőri hatóság, a míg egyrészt mindent elkö-
vet, hogy az efféle szerencsétlen nők útján a ragályos 
és fertőző bajok ne terjedjenek, másrészt humánus 
kötelességének tartja az eltévelyedett nőket a lélek-
és testkufárokkal szemben megvédeni. Ezért szük-
séges a prostitúcióról szóló szabályrendelet. 

A prostitutió olyan, mint bármely más ragályos 
és fertőző kór, fellép és burjánzik mindenütt ott, a 
hol erre kedvező talaja van, minél kedvezőbb a talaj, 
annál gyorsabban terjed s annál súlyosabb termé-
szetű és rosszabb indulatú. 

A talaj kedvező vagy kedvezőtlen voltát pedig a 
nevelés, a vallás és a tarsadalmi rend befolyásolja. 
Azért ha azt akarjuk, hogy ne legyen vagy legalább 
észrevehetően ne legyen prostitutió, vallási és társa-
dalom-erkölcsi nevelés fegyvereivel kell ellene a 
küzdelmet megindítani és pedig minden vonalon. 

Az ifjúságot nevelni kell arra, hogy a parázna-
ság bűn ; bűn Isten ellen, bűn önmagunk ellen s 
bűn a társadalom és az emberiség ellen. Nevelni 
kell szóval, kivált pedig jó példával,1 e mellett azon-
ban mindent el kell követni, hogy a gyakorlati élet-
ben az ifjúság az erkölcstelenségre csábító és biztató 
alkalmaktól megóvassék. A felnőttekre pedig a föl-
világosítás és meggyőzés fegyvereivel kell hatnunk. 

Hogy a paráznaság bűn Isten ellen, azt e lapok 
olvasói előtt nem kell bizonyítani. Bűn önmagunk 
ellen, mert megtámadja, megrontja szellemünk és 
testűnk épségét és üdeséget, megöli a szépre, a jóra, 
a nemesre, a munkára való hajlamunkat, letöri a 
betegségekkel és bajokkal szemben kifejtendő ellent-
álló képességünket s igen gyakran fölötte súlyos és 
veszélyes, néha egyáltalán nem is gyógyítható beteg-
ségekkel járván, megrövidíti életünket. 

A példák özönét lehetne fölhozni, ismeretségi 
körében mindenki találhat egy-keltőt. Hány jóravaló 
férfiúnak ígérkező ember törölt le idő előtt az 
erkölcstelen, ledér életmód súlya alatt. 

Emberek, kik mint gyermekifjak, mint a leg-
szebben kifejlett bimbók, nagy jövőt ígértek s férfi-
koruk hajnalán vezető és világító csillagként ragyog-
tak, egyszerre nemcsak hogy szellemi kifejlődésük-
ben megállottak, de rohamosan hanyatlani kezdtek, 
teljesen letörtek,2 elbuktak, mert belemerültek az 
erkölcstelenség posványába. 

1 Ismertem egy öreg embert, a ki minden gyermek előtt 
levette kalapját és köszöntötte. A különös eljárás arra indí-
tott, hogy megkérdezzem: miért teszi ezt? Azért — úgy-
mond — mert így kell a gyermeket nevelni tiszteletre. Az 
ilyen patriarchális körben nem hallott a gyermek piszkos 
beszédet, trágár példát sem látott ; ott díszlett s díszlik a 
tisztaság erénye is. Szerk. 

2 A ki figyel az évi sorozások eredményeire s azt hallja, 
hogy a besorozandók igen kis percentje katonának való, az 
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Uránia szinház egyik képében mutatták azt a 
zseniális francia írót (Maupassant), kinek munkái 
tán a világ összes művelt nemzeteinek nyelvére le 
vannak fordítva, kinek nemzete hölgyei remek szép 
szobrot emeltek s a ki, mert önmegtagadást nem 
ismerve, nemi ösztönének szabad pórázt engedett, 
legszebb férfikorában a tébolydába került, szelleme 
teljesen lehanyatlott s végtére elállatiasodva földet 
evett. Valóban sokszor igaznak bizonyul a mondás, 
hogy szellemi, erkölcsi s anyagi romlásoknál «keresd 
a rossz asszonyt». 

A nemi ösztönnel való visszaélés mély és pusztító 
nyomokat hágy a társadalmi téren is. Eltekintve erkölcsi 
hatásától, az emberiség elfajulását vonja maga után. 

A kik már kora ifjúságukban a nemi bűnbe 
estek s mint felnőtt ifjak minden alkalmat megra-
gadtak nemi szenvedélyeik kielégítésére, szóval, a kik 
megfeledkezve szent Pál tanításáról : nem tisztelték 
testüket (I. Kor. 6, 15—20.), ezeknél részint kimerü-
lés, részint előre haladt betegségek miatt családalapí-
táskor nemzedék fölötte gyakran vagy nem szár-
mazik, vagy a mi társadalmilag véve nem valami 
biztató, csak egy-két penész-virág jelentkezik, a kiknek 
sorsa a régi görög világban a Taygetos szikla lett volna. 

Ki ne ismerné az utódokért sikertelenül vágyó 
és epedő család szomorú és fájó gyötrelmeit? Egy-
egy egészséges gyermek, vagy gyermekes család 
látása mind meg annyi tűszúrás és megérdemlett 
arculütés az ilyeneknek, a mult elkövetett bűneiért. 
Büntetlenül nem lehet a természet törvényeivel és a 
test ösztöneivel visszaélni. A természet isteni alkotója 
nem engedi meg, hogy az ő képére teremtett ember 
büntetlenül visszaéljen azokkal az ösztönökkel, a 
melyekkel az oktalan állatok saját romlásuk nélkül 
tudnak élni.1 

A magtalanságnál csak látszólagosan jobb azon 
állapot, midőn a házasság első éveiben születik egy-
két penész-virág. Mert fölnevelésük óriási gondok és 
aggodalmak közt történik, minden szellő ágyba dönti 
őket s igen gyakran egy-egy súlyosabb hevenybáu-
talom letöri életük virágát. 

A gyermektelen családok második faját teszik 
az ilyen gyermekvesztett családok. Ezeknél volt ugyan 
gyermek, de a törzs, mely őket termette, már bimbó 
korában szórta hímporát, ez éretlen volt s mi meg-
maradt belőle a maga idejére, nem fejlődhetett ki 
teljesen, satnya maradt s ilyen lett a belőle nőtt új 
hajtás is. Különösen áll ez azon esetekben, a mikor 
a férj ifjúkorában szerzett ragályos betegségével a 
nőt is megfertőzte. Katona József dr. 

bő anyagot találhat az elmélkedésre a tekintetben, mi az oka 
az emberek satnyulásának, a közszolgálatra alkalmatlan vol-
tának. Szerk. 

1 Pedig a feslett ember épen a természet törvényére szo-
kott hivatkozni a keresztény tilalommal szemben. Nem veszi 
észre, hogy a természeti ösztönnek van ugyan célja, de nem 
az, a mit ő szenvedélyeitől elvakíttatva gondol. Szerk. 

Páris . A «békés», «mérsékelt», «kíméletes» egijház-
iildözés Franciaországban. — Mielőtt a hires «békés» leltá-
rozások, kilakoltatások, letartóztatások s a többi ily 
«kíméletes» állami fogások tüzetes jellemzésére men-
nénk át, lássuk azt a történeti nevezetességű okmányt, 
mely a francia püspöki karnak, Briand bejelentésre 
hívogató rendeletére vonatkozólag, a pápa utasítását 
tudtára adta. 

Párisi érsekség. Páris, dec. 7. 

Az új miniszteri rendeletre vonatkozólag több püspök 
részéről tett kérdésre a Szentatya ezt feleli : 

«Folytatni a templomokban a vallás gyakorlását. Tar-
tózkodni minden bejelentéstől.» 

Közlöm a Szentatya rendeletére a püspöki intézkedések 
egyöntetűsége céljából. F. Card. Richard, 

párisi érsek. 

Ez az ünnepélyes rövidség a pápa részéről, az a 
bámulatos egyöntetűség a püspökök és 40.000 pap ré-
széről, mely Franciaországban a bejelentések ügye körül 
keletkezett, hangosan hirdetik a világ népeinek, hogy 
Franciaországban rendkívül nagy küzdelem indult meg 
az állami hatalom és a katholikus egyház között. 

Néhány év előtt még béke volt e két hatalom egy-
máshoz való viszonyában a keresztény vallás «elsőszü-
lött leányá»-nak nevezett francia nemzet ölén. Concor-
datum szabályozta a két hatalom viszonyát. A Concor-
datuinot az egyház, a pápa, lelkiismeretesen megtartotta, 
a szabadkőműves ösztökélések vezetése alá került fran-
cia kormány ellenben egyoldalúlag fölbontotta s a bé-
kés viszonynak földulásához teljes erővel hozzálátott. 
Ma már egész Franciaország lángban áll. Nincs város, 
nincs falu, nincs család, a hol pro és contra ne zúgná-
nak a fölzaklatott érzelmek és tettek hullámai. Francia-
ország belső békéjének, ki tudja mennyi időre, vége 
szakadt. — Szenved az egyház, mert az ellene szerve-
zett fanatikus titkos összeesküvés gyűlöletének minden 
csapása féktelenül, az ő fejére, az ö testére zuhog le. 
A francia egyház, ez a hajdan oly dicső, utóbb oly 
büszke egyház, irgalomért esdőleg igazán elmondhatja 
most magáról : «O vos omnes, qui transitis : attendite 
et videte, sí est dolor, sicut dolor meus». Nincs ilyen 
szenvedés több most ezen a világon. De szenved az 
egyházzal együtt a francia társadalom is, valamint 
polgári, úgy katonai ágazatában.1 Azoknak az igazán 
hitből élő híveknek, kik az egyházzal szenvednek, azok-
nak száma az egész országban millió és millió. Ide kell 
számítani nem csupán azokat, kik az egyház ellen 
napirenden levő embertelen eljárásoknál sírnak, imád-
koznak s ellenállva tilkakoznak, hanem a gyalázatos 
erőszakoskodások végrehajtására kirendelt polgári és 
katonai közegek között is ezreket és ezreket. A francia 
állam hivatalnokainak és katonáinak nagy tömegében, 
valóban lehetetlen, hogy a szabadkőművességnek sikerült 
volna már teljesen kiirtani, vagy elnémítani az embert 
és a franciát. 

Azt mondta valaha Tertullián, «homo naturaliter 
christianus», minden ember többc-kevésbbé természeté-
nél fogva hajlandó arra, a miben a keresztény vallás az 
embert erkölcsileg magas fokra emeli föl : felebarátjá-

1 Érdekes olvasni lapjainkat most és egykor a zsidó Dreyfuss 
esetében. Mennyi lárma, érdeklődés akkor, mennyi csendes káröröm 
most. Ó világ, ugye te igazságosnak tartod magad? Szerk. 
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nak, honfitársának megbecsülésére ; a gyöngék, nök, 
gyermekek, aggastyánok és betegek iránt való gyöngéd 
figyelemre. Nem minden francia hivatalnok vagy katona 
vetkőzött ki az emberi természetből annyira, mint a 
francia kormány jelenlegi tagjai és különösen annak 
feje, Clemenceau, a ki nem szégyenlett barbár eljárást 
proklamálni a gyöngékkel és védtelenekkel szemben : 
«Gyöngék számára, igy szólt nem régen egyik beszédé-
ben, nincs jog, se igazság!» Elképzelhetni, mit szen-
vednek Franciaország jobbérzésű hivatalnokai, katonái, 
birói, még ha vallásuk gyakorlásában lanyhák is talán, 
mikor őket a hatalom, már tíz év óta embertársaik, 
honfitársaik üldözésére és sanyargatására eszközül ren-
deli ki. Hivatalnokban, katonában, bíróban megrendül 
az ember a napirenden levő embertelenségek láttára, s a 
francia önérzet, kivált ha észreveszi, hogy félrevezették, — 
elkeseredve és bosszúsan riad vissza még gondolatától 
is annak, hogy ő — honfitársainak, gyöngéknek és véd-
teleneknek sanyargatója legyen állandóan. 

Hivatalnokok, bírák, katonák között nem ritkán 
fordulnak elő esetek, a midőn az illetők nemcsak lel-
kükben éreznek furdalásokat az erőszakoskodások el-
követésén, hanem nyilvánosan is kifejezést adnak nem-
tetszésüknek és undoruknak. Egyik biró a másik után 
nem talál bűnt abban, hogy valamely pap bejelentés 
nélkül misézett ; egyik katonatiszt a másik után vona-
kodik a haza fegyveres ellenségei ellen való fegyvert 
békés polgárok ellen, vallásuk miatt, sujlólag használni. 

Azonban, ne szépítsük, ne takargassuk Francia-
ország baját ! A francia társadalom mélységes mélyen 
kettészakadt. Mintha a végpusztulás szelleme szállta volna 
meg az embereket, oly vakon rohan a vallástalan vezér-
kar rendeletére a polgári és rendőri hivatalnokok se-
rege a vallás védtelen szolgáinak és híveinek csoport-
jaira minden faluban, minden városban többszörösen, 
eddig leltározásoknál, most az egyházi férfiak, püspö-
kök, papneveldék kilakoltatásánál. Az ily alkalmakkor 
előforduló jelenetek, a napilapokban közölt hiányos és 
hézagos tudósítások dacára, a vandalok pusztításainak 
idejére emlékeztetnek. 

Kivált a leltározások második ciklusa alatt fordul-
tak elő, Clemenceau különös rendeletére,1 sűrűen vér-
lázító erőszakoskodások. A nantesi püspöki székesegyház 
leltározására a rendőrökön kívül annyi katonaság volt 
kirendelve, hogy a város ostromállapotban látszott lenni. 
Szintén Brelagneben, két, halászoktól lakott kis falu 
templomának elvételére, melyet a halászat céljából ten-
geren levő férfiak távollétében csak nők, gyermekek és 
tehetetlen öregek védelmeztek, egy zászlóalj gyalogság, 
száz dragonyos és tüzér volt kénytelen kivonulni. Az 
egyik falu a maga kis templomát harminc év előtt egészen 
sajátjából építtette. Elképzelhetni, mit érzett a francia 
katona, mikor ellenség helyett a vagyonukat védő asz-
szonyok ellen kellett fegyverüket fordítani. 

Azt a képet, melyet Franciaországban az egyház 
üldöztetésének állapota nyújt, csak évek multán lehet 
összegyűjtött adatok részletes előadása alapján szem elé 
állítani. De ennek a gyászos képnek alapvonásai már 
jelenleg is megvonhatok. íme egy ily vázlat : Összetört 

1 A parlamenti választások előtt még tartott a kormány a vissza-
hatástól, melyet kegyetlenségei szültek volna. Most, hogy megvan a 
biztos többsége, féket nem ismer az embertelenségben. 

templomablakok, szétrobbantott vagy tűz által megemész-
tett templomajtók, összevissza tört és taposott temetők, 
sebeikből vérző férfiak, nők és gyermekek, — ime az első 
eredménye annak a hadjáratnak, melyet a szabadkőmű-
ves kormány Párisból, az ország szivéből, a francia 
katholikusok ellen indított. A kik templomaikat védték, 
azok a francia katholikusok sohase fogják feledni, a mit 
láttak és magukon tapasztaltak. Nemcsak sokan kaptak 
sebeket s kerültek börtönbe, hanem magán vagyonúkban 
is sokan károkat szenvedtek, midőn a templomok ellen 
dühöngött az ádáz harc. Mikor egy-egy templom ajtaját 
melinittel robbantotta föl a tüzérség, egész utcasorokon 
rendültek meg a házak, riadtak meg a békés lakosok s 
hullottak ki csörömpölve az ablakrámákból az üveg-
lapok. Tertullián mondását «a vértanúk vére termékeny 
mag» a modern időkhöz mérten meg kell toldanunk, 
mert a hitvallók könyeit is tekintetbe veszi az Isten. 
A vér, az keresztség, mely szül ; a köny, az isteni eső, 
mely keresztény lelkeket nevel és bokrosít. 

Most, mikor e sorokat írom, a kilakoltatások van-
nak napirenden. December hó 19-éig 41 püspökség-
ből, 82 papnevelőintézetből rendezett a «békés», «mér-
sékelt» és «kíméletes» kulturharc erőszakos kilakol-
tatást. Ezeknek részleteiről a napilapok szólnak. Vajha 
a katholikus hírszolgálat világszerte tökéletesebb és 
élelmesebb lenne ! Merry del Val bíbornok, pápai állam-
titkár körjegyzéke a hatalmakhoz az a világító torony, 
mely a francia egyház viharos sötét tengerére új vilá-
gosságot derít. Imádkozva kisérje figyelemmel minden 
élő katholikus a francia egyház keserves szenvedését. 
Ebből végtelen sokat tanulhat, a k i akar és tud tanulni.1 

* 
B e r l i n . «Istennel igazság-, szabadság- és jogért !» Ez 

alatt a hatalmas jelige alatt adta ki dec. 15-én itt Ber-
linben kelt választási szózatát a németországi katholi-
kus centrum-párt vezetősége. Tudjátok-e, mi rejlik a 
német katholikus centrum jelszavában? Minta a világ 
összes nemzetei számára, kik Isten utain akarnak ha-
ladni és boldogulni ; mert igazság, szabadság és jog 
képezik az idők méhén át azt az utat, melyet Isten a 
népek számára a boldogság irányában kijelölt. A német 
centrum állal fölállított nemzetközi mintával homlok-
egyenest ellenkezik a francia szabadkőműves politika 
m i n t á j a : Isten ellen, igazság, szabadság, jog tiprásával ! 
Ez is minta, még pedig igen ragadós minta, mert mint 
Aristoteles megállapította, az emberi lélek szeme — ter-
mészetesen az ősbünbeesés következtében — olyan, mint 
a bagoly szeme, mely kerüli a fényt és a homályban és 
sötétségben való röpködésben gyönyörködik. Ezért ka-
pós és tetszetős az álszabadság és álhaladás szellemétől 
terelt gondolkozástalan, félmüveit tömegeknek a francia 
istentelenség és papüldözés durva munkája és csábos 
mintája. Protestáns, zsidó, mohamedán, budha és mit 
én tudom még miféle papság az mind sympathikus 
vagy legalább is tűrhető alak a szabadkőműves francia 
politika szemében ; ennek a politikának a szemében veres-
posztó, boszantó, halálos gyűlöletre és irtó háborúra 
izgató tárgy csak a katholikus pap, csak a hierarchia. 
Miért? Mert minden katholikus pap hangosan kiáltó, 
fölkiáltó jel : ember, sursum corda! föl a sziveddel! nem 

1 Hol késik a magyar részvét megnyilatkozása?! 
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vagy a magad ura, Isten szolgájának kell lenned. Ebben 
a szolgálatban áll a te uraságod. Servire Domino reg-
nare est. 

A francia példa — élhetni embernek istenfélelemre 
figyelmeztető vallási szertartások és papság nélkül — 
nem lehet elégszer ismertetni, mennyire ragadós. Csak 
körül kell tekinteni Európán s a francia romlás hatása 
mindenütt azonnal szembe ötlik. A spanyol kulturharc, 
a pampelonai tüntetés, a portugáli királygyülölet ki-
törése ; a dec. 16-iki francia törvény megszavazása alkal-
mából a római tüntetés a francia nagykövetség előtt ; a 
belga szociáldemokraták brüsszeli országos gyűlése, 
mind-mind a Krisztus isteni vallását ostromló francia 
politikának hatása nyomán kelt tünemények. Vagy azt 
hiszitek, hogy az angol alsóház szabadelvű többségének 
konok küzdelme az iskola vallásos jellegű nevelése ellen 
elszigetelt tünemény s nein áll a francia atheismus lát-
szólagos sikereinek hatása alatt? Avagy azt gondoljátok, 
hogy Vilmos császár haragragerjedése a pápista centrum 
ellen és harcias ötlete annak megtörésére semmit se 
meritett a vakmerő papüldöző francia politikának min-
den akatholikus lelket megörvendeztető látványosságai-
ból ? A londoni illusztrált újságnak semleges térnek kel-
lene lennie, ne gondoljátok, hogy az a lap minden kár-
öröm és gúny nélkül tudta bemutatni olvasóinak a 
palotájából tehetetlenül kivonult Richard bíboros párisi 
érseket? Csalódtok, ha ezt gondoljátok. 

A francia kulturharc nagy világbotrány. Sok gyönge 
katholikust megtántorít világszerte s csaknem minden 
más vallású embert megerősít öröklött abbeli tévedé-
sében, hogy a katholicizmus csakis papi dolog, papok 
érdeke, papok munkája és törekvése. Az emberiség amaz 
óriás tömegében, melyeket nemzeteknek nevezünk, az 
egyesek is, a tömegek is látszat után Ítélnek, indulnak 
és cselekesznek.1 Rég megmondta azt és jól mondla meg 
Seneca : «homines opinione, non rei veritate ducuntur». 
Az embereket a látszat vezeti, nem a valóság — rend-
szerint. Kivételt csak ritka fényes elmék tesznek, de ezek 
is végül — a kath. egyház kebelén kívül — Socrates 
sorsára jutnak, méregpoharat kapnak a véleményébe 
belebolondult tömeg kezéből... 

De mi van a centrum-párt fölhívásában, azt lássuk 
már röviden. Leplezetlenül meg van mondva a parla-
ment feloszlatásának az ürügye és a valódi oka. Ürü-
gyül a császár haragjára a centrum ellen az szolgált, 
hogy a centrum, látva azt, hogy 300 hottentottából álló 
banda szétugrasztására 14.000, fejenkint évente 10.000 
márkába, tehát évenkint összesen 140 millió márkába 
kerülő német csapatnak fönntartása Délafrikában a 
német névre szégyen és nevetség. Ebben a centrum osztozni 
nem akart és megtagadott kilenc millió póthitelt, embersé-
gességre figyelmeztetve az ország gyarmatügyi kormá-
nyát. Ezt a császár személye ellen intézett insultusnak 
vette s haragjában, hogy megsemmisítéssel sújthassa 
a centrumot, föloszlatta a német birodalmi gyűlést. De 
most jön ám a fekete leves. A német centrum nem 

1 Egy nagyon elterjedt budapesti napilap «egyházpolitikusa» 
I. Viktor Manónak azt a mondását idézi dicsekvésse], melyet a pápa 
megrablója állítólag Andrássy Gy. grófhoz intézett, hogy az emberek a 
kath. vallás ellen elkövetett jogtipráson nem igen botránykoznak 
meg, hanem csakúgy járnak-kelnek, adnak-vesznek és «szeretkez-
nek», mint az előtt. Viktor Manó cinizmusához illő nyilatkozat. 

ijedt meg, hanem szemébe megmondja a császárnak az 
igazságot, hogy hol a baj. A gyarmatügy csak alkalom. 
A parlament és a császári akarat közt támadt konflik-
tus valódi oka ott rejlik — tudja meg az egész világ — 
hogy a császár akarata nem ismer törvényt, nem ismer 
határt. Azt gondolja, hogy a parlamentbe is beviheti a 
föltétlen engedelmességet megkövetelő katonai «kom-
mandó jogot». «A birodalmi gyűlés föloszlatása, meg-
győződésünk szerint, támadás a gyűlésnek, mint a törvény-
hozás önálló, saját felelősségében cselekvő, egyenjogú ténye-
zőnek állása ellen. Nem a császár kommandójoga, hanem 
a birodalmi gyűlés buclgetjoga alkotja a viszály tárgyát.» 

íme, a két óriás, a császár és a centrum küz-
delmének az oka. A centrum, mint jövőre aspiráló 
erővel teljes jelen, tiltakozik az ellen, hogy a mai al-
kotmányos, népszabadságos időben régi idők elavult 
fejedelmi absolutismusával és önkényével lehessen kor-
mányozni. De nem marad a szavaknál, nem meddő 
szóharcban meríti ki erejét. Szembe áll az önké-
nyes császári akarattal és azt leszavazza — és lesza-
vaztatja a néppel. És ezt Németországban a katholikus 
vallásban nevelt centrum választott emberei és millió 
választói csinálják. Bámulatra méltó, tanulságos látvány 
az egész világ nemzetei számára. Bámulatos az akatho-
likus, tanulságos a katholikus nemzetek számára ! 

* 
S z e n t p é t e r v á r . A katholikus egyház hódító előre-

nyomulása — Oroszország nyugati tartományaiban, vagyis 
az embereknek a szakadár egyházból a katholikus anya-
szentegyházba való visszaözönlése oly arányokat öltött, 
hogy az orosz egyházat fenyegető veszély elhárítására 
az itteni szent zsinat intézkedéseket látott szükségesek-
nek. Első az intézkedések között az, hogy az említett 
tartományokbaöOszakadár missionárius küldetik; azután 
ugyanott két új szakadár püspökség fog fölállíttatni, még 
pedig az egyik Bjelostok székhellyel. Tervbe van véve 
ugyanott a szakadár papság számának is igen tetemes 
növelése. Mindez azonban semmit sem fog használni. 
Mert a hol az Úr lelke fú, ott annak hatása ellen min-
den emberi eszköz gyönge. —y—la. 

I r e l a n d in t h e n e w c e n t u r y , l îy t l ie r i g h t l ion . J r o d a -
S i r H o r a c e P l u n k e t t . 1905. j Q m 

Plunkett Horác elmélkedéseit az irlandiak jelenkori 
viszonyairól egészben a mérséklet és kérlelés szelleme 
irányítja. Noha azokat a nehézségeket, melyekkel az 
anyaország Irlandban immár századok óta küzdeni 
kénytelen, nagy részben az irlandiak nemzeti sajátsá-
gainak tudja be, egyáltalában nem huny szemet azon 
hibák előtt, melyeket az angolok hódító munkájukban 
elkövettek. Ma már, mikor az összesimítás műve jól-
rosszul be van fejezve, jóakaratúlag abban a hiszemben 
él, hogy a két nép, a két ország érdekei között tulaj-
donkép semmi ellentét sincs, hogy azok az idült félre-
értések, melyeknek megszűnése most várható, csak a vér-
mérsékletek és világnézetek különféleségéböl származnak. 

Szerző abban a nézetben van, hogy az irlandiak 
lelkületében s érzelmeiben erős fordulat állt be. Ezt a 
változást annak a mindig jobban terjedő meggyőződés-
nek tulajdonítja, hogy bármily nagy felelősség terheli 
is az angolokat az irlandi állapotok miatt, annak a fe-
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lelősségnek nagyobb része mégis az irlandiakra hárul. 
Ha az angolok értettek volna ahlioz, hogy az irlandiak 
lényét, sajátosságát fölismerjék, igen könnyen kormá-
nyozhatták volna őket, valódi mintanéppé idomíthatták 
volna őket. Azonban jellemző az angolok eljárásában 
még igen fontos ügyeknél is, hogy a látszat kedvéért a 
dolgot lényegét háttérbe szorítják. 

Röviden s találólan rajzolja meg szerző az írek gon-
dolkozásmódját. Már épen közmondássá lett, hogy két 
irlandi fajra, hitvallásra, politikai irányra, gazdasági s 
ipari törekvésekre nézve egymástól elüt. (Tehát nincs 
köztük összetartás !) Inkább az irlandiak kölcsönös félre-
ismerésének, mint az Irland és Anglia közötti idegen-
kedésnek kell azt fölróni, hogy az irlandi kérdés még 
mindig várja a megoldást. Ezekből a megfigyelésekből 
jut el a szerző a két nagy irlandi párt fölött való elmél-
kedéshez s előtte megjelennek az unionisták és naciona-
listák. 

Főleg két oknak kell azt tulajdonítani, hogy az 
unionista pártnak az irlandiak nemzeti életére tartósabb 
befolyása nem lehetett. Az első az volt, hogy az angol 
és ír nemzet között fönnálló nagy félreértés az egész 
országot oly zavarokba bonyolította, hogy az unionista 
párt a törvény és rend pártjának szerepét ránthatta 
magához. A második ok — és ez adta meg az egész 
unionizmusnak a határozott jellemvonást — az agrár 
kérdésnek összevegyítése volt a politikai kérdésekkel. 

Az a módszer, melyet a «home rule» kivívásában 
alkalmaztak, káros volt az irlandiak politikai és ipari 
jellemére a múltban és káros lesz a jövőben is. S itt 
már egészen megától, önként tolul előtérbe a katholi-
kusok helyzete Irlandban. Plunkett kereken kimondja, 
hogy a katholikusok elnyomására irányuló törekvések 
csak kudarcban végződhetnek. A római katholikus pap-
ság Irlandban önzetlen buzgósággal vetette latba egész 
tekintélyét az egyház érdekei mellett, noha eszélyesség 
és tapintat dolgában nem mindig járt is a helyes úton. 
Buzgósága néha annyira ment, hogy nemcsak fölvilágo-
sult katholikusok, de egyházi méltóságok is kifogásokat 
emellek ellene nemcsak gazdasági, hanem épen vallási 
szempontból is. Olyan tanítók, kik a világi életviszo-
nyokban nem forgolódnak, a társadalmi érintkezések-
től is tartózkodnak, nem alkalmasak arra, hogy azon 
ifjú nemzedék jellemképződését irányítsák, mely arra 
van hivatva, hogy a modern ipari világversenyben he-
lyét megállja. 

Mindezek dacára is óvó szavakkal fordul Plun-
kett az olyan antiklerikális mozgalmak ellen, a milye-
neket más római katholikus országokban látunk. (A cél-
zás Franciaországra nagyon világos.) Az Irlandban mű-
ködő erőtényezőket mérlegelve, arra a meggyőződésre 
jut, hogy ha ott papellenes mozgalom lépne föl s meg-
ingatva a papság hitelét, épen úgy csökkentené az iránta 
való tisztelelet, a mint azt másutt láthatjuk: arra oly 
erkölcsi, társadalmi és politikai lefokozás következnék, 
mely elhomályosítaná, vagy legalább is nagyon kétessé 
tenné nemzeti megújhodásuk iránt táplált reményüket. 

Irland nemzetiségi törekvéseit nagyon elitélőleg 
bírálja a szerző. Az ő következtetései nagyon különböz-
nek azokéitól, kik Irland fejlődésére vonatkozó elméle-
teiket semmi gyakorlati kísérlet próbakövére sem tet-
ték. Bármily mély részvéttel van is az ír nép szenvedé-

sei iránt; bármennyire sajnálja is mostoha, közjogi sor-
sát: sehogy sem képes azt elhinni, hogy a hol rossz 
kormányzás oly huzamosan van gyakorlatban s a kö-
rülmények és helyzetek megszámlálhatatlan változatai 
között, ott egyedül a kormányzókat érheti jogos meg-
rovás. Irigyli a népszellem vezérférfiait, kiknek bizalma 
mind önmaguk, mind polgártársaik iránt megingatha-
tatlannak látszik; de mennél tovább hallgat rájuk, 
annál inkább megerősödik benne az a meggyőződés, 
hogy lehetetlen jövöt akarnak fölépíteni — képzeleti 
mattra. 

Megemlíti szerző itt az 1893-ban keletkezett «Gaelic 
Leagne» cimü egyletet, melynek célja az ír, mint nem-
zeti nyelvnek fönntartása, terjesztése, a meglevő ír iro-
dalom tanulmányozása s müvelése, újabb müvek ki-
adása, úgy hogy mind e mellett a modern irodalom se 
legyen elhanyagolva. Ez kétségkívül a fölébredt nemzeti 
öntudat alkotása. Mert a nemzeti tényezőt szánt-szán-
dékosan kiküszöbölték a nemzeti nevelésből Irlandban 
s talán Irland az egyetlen ország Európában, a hol 
megállapított politika volt az, hogy a nemzeti nevelés 
vezetői ignorálták a nép irodalmát, történetét, művé-
szetét és hagyományait. 

Kimerítően foglalkozik Plunkett az irlandi nép 
jövő nevelésével. A jetlemképzésnek kell a törekvés leg-
főbb tárgyává lennie, minthogy Irlandban az a legelső 
föltétele minden társadalmi és nemzetgazdasági reform-
nak. Az irlandi magára hagyva konzervatív, újítások 
iránt szkeptikus, a megszokotthoz, a hagyományhoz 
ragaszkodó; ellenben társakkal egyesülve, barátja a ha-
ladásnak, eszmék iránt fogékony, csodálatos merészség-
gel ragadja meg minden oly vállalkozás lényeges tar-
talmát, melyből haladást várhat. 

Csakhamar utat törtek maguknak Irlandba azok 
az intézmények, melyek a szövetkezeti eszmén nyugosz-
nak. Fölemlíthetők például a szövetkezeti bankok (Agri-
cultural Banks) helyesebben hitelszövetkezetek (Credit 
Associations) melyek a Raiffeisen-féle rendszer alapján 
létesültek. Ezen szervezeteknek tüzetes célja az, hogy 
hitelt teremtsenek, mely a tőkét a földipar részére meg-
nyerje. Ezek azt a látszólagos csodát idézik elő, hogy 
fizetésképességet adnak olyan községnek, mely csaknem 
csupa fizetésképtelen egyénekből alakult. Raiffeisen 
ugyanis azt íartotta, hogy a legszegényebb községekben 
is meg van a teljes biztosíték alapja, mert az nem más, 
mint az egyes tagok becsületessége és iparkodása. 

Irlandban továbbá főleg arról kell gondoskodni, 
hogy a mezőgazdasági termelésben sokkal magasabb 
teknikai ügyesség, sokkal haladottabb, tudományos és 
kereskedelmi ismeretek váljanak közkeletűekké. A Nagy-
Britanniában alkalmazott rendszer, hogy tudniillik min-
den grófságban, vagy grófságok csoportjában van föld-
művelési kollégium és gyakorlati bérletgazdaság, vagy 
más, kidolgozottabb szárazföldi rendszerek, mindezek 
alkalmatlanok volnának az irlandi mezőgazdaság viszo-
nyai között, nem simulnának a nemzeti jellemhez, nem 
volnának összhangba hozhatók Irland mezőgazdaságá-
nak történeti múltjával. 

A mezőgazdasági oktatásnál mindig azon kell a 
dolgot kezdeni, hogy számosabb, váltakozó tervek 
között mindig szem előtt tartandó : mi a legköze-
lebbi s mi a távolabbi cél. A vándortanító közvetetlen 
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föladata, hogy helyi tapasztalatok, egyszerű olvasmá-
nyok s megfejtések segítségével tanítsa kerületének 
mezőgazdáit, a mennyire lehet, tudományos előkészi'ilt-
ség nélkül, a mi rendes eset azon fölnőtteknél, kik a 
régi nevelés rendszerében sok hézagot kitöltetlen hagytak. 

^ Mailáth József gróf. 

P r i k k e l : A « m a g y a r o k is tene» e lnevezés ere-
de t é rő l . (Századok. 1906. 877. 1.) 

Megint egy történeti tévedéssel kevesebb. Eddig azt 
tartottuk, hogy a «magyarok istene» és a vele szorosan 
összefüggő «isten nyila» kifejezés a magyar ősvallásból 
származott. Beöthy Zsolt még a legújabb irodalomtör-
téneti müvében is azt írja, hogy «őseink egy istent hit-
tek, kit különösen nemzeti védő istennek, a magyarok 
istenének tartottak s fegyveresen képzeltek, a honnan 
a villám népi nevét vette : isten nyila». 

Réthei Prikkel Marián bencés tanár most kimu-
tatja, hogy ez a nézet egy balvélemény s a magyar ős-
vallással semmi összefüggésben nem áll. Kutatásainak 
eredménye az, hogy a «magyarok istenét» az Árpádkori 
pap-krónikásaink képzelete alkotta meg a zsidók Jeho-
vájának képmására, a XVI. századbeli bibliai költőink 
tovább fejlesztették s végül közkeletűvé Dugonics «Etelka» 
(1788.) ciinü regényének hatása alatt lett. 

A mi a magyarok pogány ősvallását illeti, eddig, 
főleg a nyelvészet segítségével, annyit sikerült kiderí-
teni, hogy eleink nem voltak igazában egy Istent imá-
dók, a mint krónikásaink akarják bizonyítani ; de nem 
is voltak szoros értelemben vett polytheisták. Nagyon 
valószínű, liogy nem voltak egy fő isteni lénynek isme-
rete nélkül, de hogy ennek eszméje olyannyira kidom-
borodott volna hitükben, mint a mennyire régi törté-
netíróink s részben még a korabeliek is föltüntetni 
igyekeznek, semmiesetre sem fogadhatjuk el. Kétség-
telen, hogy imádtak, tiszteltek megszemélyesített termé-
szeti jelenségeket, valamint különféle szellemeket, geniu-
sokat is. Voltak bálványaik is. 

Az újabb kutatás emez eredményével merően ellen-
tétes az a kép, melyet pogány őseink vallásáról króni-
kásainkból, főkép Anonymusból, a bécsi és budai kró-
nikákból, meg Thurócziból állíthatunk össze. Ezen kép 
szerint a honfoglaló magyarok az egy igaz Istennek oly 
tökéletes tudatában voltak, mint akár a kereszténység. 
Egy Istent imádtak, ki pártfogó Istenük volt és minde-
nütt mellettük állott a harcok közpette, buzdította, erő-
sítette, győzelemről-győzelemre vezette őket. Álmos és 
Árpád választolt emberei, kiket azon céllal rendelt ve-
zérekül, hogy kedvelt magyarjait elvezessék az igéret 
földjére, Attila örökébe. Szemmel láthatólag más e kép, 
mind a mellett nem nehéz eltalálnunk, melyik felel meg 
a valóságnak. 

Krónikáinkat tudvalevőleg papi emberek írták, a 
kikben a hazafias érzés lángja semmivel sem lobogott 
alacsonyabban, mint a vallásos buzgalom. E derék em-
berek minden igyekezetükkel rajta voltak, hogy az ősök 
vitézi tetteit, főként honfoglalását, mennél szebbnek, 
mentől dicsőbbnek rajzolják az utókor elé. És fölada-
tuknak megoldása nem is került nagy fáradságba. Tu-
dákosságuk nem engedte, hogy a parasztság csacska 
énekeire (a hagyományra) támaszkodjanak (bár azért 
lopva ezekből is vettek egyetmást), hanem a bibliához 

üzte-sarkalta őket, a melyből Jehova választott népének, 
az izraelitáknak, ragyogó példája intett feléjük. Jehova 
vezérli a zsidókat kiválasztott embereivel, Mózessel és 
Józsuéval, a nekik megígért tejjel-mézzel folyó Kánaán 
földére. Midőn Mózes, a kirendelt első vezér, az örök-
ségül ígért országnak határán vétke miatt sírba száll, 
Józsuét állítja élükre, hogy a foglalás nagy művét aka-
rata szerint végrehajtsa. 

Bárki elolvassa Anonymust és társait, azonnal kell, 
hogy észrevegye, mily nagy a hasonlóság a zsidó nép-
nek Kánaánba való vezérlése és a magyaroknak hon-
foglaló hadjárata között. Jáfet ivadékainak, a magyarok-
nak Istene épen olyan viszonyban áll választott népé-
vel, mint Jehova az izraelitákkal. 

Őseink nemzeti Istene Jehovának, Álmos vezérük 
Mózesnek, Árpád Józsuénak, a honfoglalás dicső müve 
Izrael népe Kánaánba vonulásának képmása náluk. 
A míg tehát egyrészt mi sem bizonyítja a «magyarok 
istene» név pogánykori eredetét, addig másrészt króni-
kásaink nyilvánvalóan igazolják, hogy a nemzeti Isten 
eszméje minden szála a Szentírásban gyökerezik. 

Az első forrás, melyben a «magyarok istene» név 
kifejezetten előfordul, Szamosközy István XVI. század-
beli történetírónknak egy pasquillusa Bastára, melyben 
Bocskai üldözi Bastát s az író a 113. Zsoltár szavaival 
gúnyolja őt (ubi est Deus Ungarorum, qui defendat 
illos?). 

Fölkapottá tulajdonkép a XVIII. század vége óta, 
Dugonics «Etelkájának» egy ékes s nagy hazafias be-
széde óta lett, azóta mind sűrűbben találkozunk vele 
íróinknál s a XIX. század íróira már oly benyomást 
gyakorolt, mintha csak az őspogány vallás maradványa 
volna. Pedig az ősvallási eredete a mesék országába való. 

Hasonlókép az «istennyila» kifejezésről is kimutatja, 
hogy a magyar pogánykori mythologikus emléknek nem 
tekinthető s nem is sajátos magyar kifejezés. Megvolt a 
görögöknél, latinoknál, szlávoknál, zsidóknál. 

Nyelvemlékeinket tekintve, a legrégibb források, 
melyekben előfordul (Madarász Márton : Vasárnapi evan-
géliumokból való szent elmélkedések, 1635. és Tofeus 
Mihály : A szent zsoltárok resolutiója, 1683.) a XVII-ik 
századból valók. Szóval az «isten nyila» nemcsak hogy 
nem magyar idiotismus, de nem is magyar elme szü-
leménye, hanem minden valószínűség szerint idegen 
földről, még pedig a Szentírásból plántálódott ál hozzánk. 

Ezek alapján a «magyarok istene» és az «istennyila» 
a magyar mythologiából egyszersmindenkorra törlendő. 

Érdekes az írónak egyes krónikás szövegek össze-
hasonlítása a Szentírás megfelelő szövegeivel, a miből 
látjuk, hogy Prikkelnek igaza van. így tisztogatja tudá-
sunkat a kutató tudomány. 

Az új katekizmusról. 
Nagyságos Szerkesztő Úr! 
A «Religio» 35. számában megjelent P. aláírási! 

nyilt levélnek a katekizmust illető részére legyen 
szabad egy-két észrevételt tennem. 

A levél írója arra hivatkozik, hogy az eszter-
gomi katekizmust az 1858. évi esztergomi tartományi 
zsinat írla elő s tekintettel az új katekizmusra ag-
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gódva kérdezi : a tartományi zsinat ellen tehet-e 
egyes püspök, vagy pap ? Kár, hogy P. nem idézte 
a nevezett tartományi zsinat idevonatkozó határoza-
tát, vagy rendelkezését. Ha a levél megírása előtt 
megnézte a «Décréta et acta concilii provinciáé 
Strigoniensis» (Pestini, 1859.) kötetét, talán szeren-
csésebb volt nálamnál, a ki hiába kerestem ott egyet-
len sort is erről a katekizmusról. Ellenben megta-
láltam benne azt, a mit a levél írója úgylátszik két-
ségbevon, hogy t. i. a püspöknek jogkörébe tartozik 
a katekizmus megállapítása. A 74. lapon az iskolai 
hitoktatásról szólva, azt mondja a zsinat, hogy azt a 
katekizmust kell használni, a melyet a megyés püspök 
kijelöl: «Utentes Catechismo, quem Ordinarius de-
signavit». A levél írója valószínűleg az esztergomi 
katekizmus 1859. évi jóváhagyásának a katekizmusra 
nyomatott hagyományos szövegét tartotta szem előtt, 
a hol tényleg hivatkozás történik a tartományi zsi-
natra. Ez a hivatkozás azonban a hivatalos Decre-
tumok hallgatása mellett csak annyit jelenthet, hogy 
a zsinaton megjelent püspökök elfogadták azt a ka-
tekizmust. 

A mint az akkori püspökök legjobb belátásuk 
szerint és jogosan irták elő jobbnak hiányában a 
régi katekizmust, habár a levél írója sem tartja jó-
nak, úgy jogosan engedik meg most egy félszázad 
múlva az újat, mert jobbnak találják. A hitoktatók 
pedig nem érdemelnek szemrehányást, hanem dicsé-
retet, midőn tanítványaik lelki érdekeit szem előtt 
tartva, főpásztoraik beleegyezése mellett fölcserélik 
az elavult könyvet az újabb, az egész püspöki kar 
közös intézkedéséből nagy gonddal készült katekiz-
mussal. Anar .iától ne tartson a levélíró azért, mert 
egy cikkíró véleménye szerint csak lassan fog az új 
katekizmus terjedni. Jóslásokba nem kell bocsát-
kozni. Ha a püspöki kar most még nem írta elő az 
új katekizmust egyetemlegesen vagy legalább nagy 
részében, abból nem következik, hogy az nem fog 
ezután megtörténni. Jelenleg már több egyházmegyé-
ben használják az illetékes főpásztor engedelme 
alapján, habár csak közveletlenül a mostani iskolaév 
előtt jelent meg. 

Budapesten, 1907. január 2. 
Pokomy Emánuel. 

A vatikáni csillagvizsgáló megnagyobbítása 
és befejezése érdekében.1 

Két évtized mult el XIII. Leo papi aranyjubileuma 
óta. Most ugyancsak ezt az ünnepet készüljük meg-
ülni — utódja tiszteletére. Az előbbi jubileum ürügyül 
szolgált a vatikáni csillagvizsgáló felállítására, emez 
alkalmat nyújt megnagyobbítására és befejezésére. 

A keresztény Róma tiszteletreméltó emlékei között 
1 Ha valaki hajlandó lesz az itt leirt nemes célhoz kisebb-

nagyobb összeggel hozzájárulni, a cikk irója cimére, Rómába 
küldje. Szerk. 

eléggé ismeretesek a Leo-féle erődítményi művek, 
melyekből ma már csak két kerek torony és az 
összekötő fal áll. Innen indullak a régi erődítmények 
két irányba a Péter-bazilika körül. A IX. század 
közepén IV. Leo Lothar császár támogatásával épí-
tette, hogy megvédelmezze az apostolok sírját a rabló 
szaracénok ellen, kik Afrika és Spanyolország felől 
egész Itáliát, de különösen a kereszténység fővárosát 
fenyegették. A hatalmas védőmű nemcsak a szara-
cénoknak, hanem egy évezred viszontagságainak is 
ellenállt. 

A két torony a vatikáni domb legmagasabb, 
nyugati nyúlványán van és 400 méternél hosszabb 
fallal van összekötve. A fal 20, a tornyok 25 m. 
magasak és 100 m.-nyire emelkednek a földközi 
tenger szine fölé. mely a tornyok csúcsáról tiszta 
időben látható. A tornyok belső átmérője a föld 
szinén 17 m., a falak vastagsága 4Va m. ; fölfelé azon-
ban lassan vékonyodnak. A Leo-féle erődítmények 
többi részéből csak romok maradtak fenn. 

Miután a vatikáni kiállítás tudományos csoportja 
a csillagvizsgáló felállítását 1888-ban elkezdte, az 
intézet a következő évben gyakorlati irányt nyert 
azáltal, hogy a csillagos ég lefényképezésére alakult 
nemzetközi szövetségbe lépett. Az evégből beszerzett 
látócső abban a toronyban nyert helyet, mely a 
Péter-templom kúpjától messzebb esik. Egyidőben 
a másik torony XIII. Leo nyári palotájának közép-
pontjává lett. A tornyok felhasználása épségbentar-
tásukra nagyon hasznosnak bizonyult, mert nagyon 
sok gyönge pont fölfedezésére és kijavítására vezetett. 

Husz évig állott a csillagvizsgáló úgyszólván fél-
lábon. Ekkor az új pápa, X. Pius, elhatározta, hogy 
úgy anyagilag, mint szellemileg fejleszti ; azért le-
mondott számára a második toronyról és a hozzá 
csatlakozó épületekről. A csillagvizsgáló új elnöke, 
Msgr. Pietro Maífi, pisai érsek, sardiniai és corsicai 
prímás, egy tudományos folyóirat megalapítója, maga 
is tudós, csakhamar felismerte, mi szükséges, hogy 
az eképen megnagyobbodott csillagvizsgáló a Vatikán-
hoz méltó intézetté legyen. A második toronyra, 
melynek «Torre Pio X.» nevet adtak, hogy az elsőtől, 
a «Torre Leone XIII.» megkülönböztessék, forgatható 
vaskúp alá messzelátót kell helyezni és a két falat 
eredeti rendeltetéséhez képest helyre kell állítani. Ha 
arra szolgált, hogy a két tornyot összekösse, hogy 
átjáró legyen köztük, most is egységes architektonikus 
egésszé kell egyesítenie a két, egymástól messzefekvő 
megfigyelő állomást. A tornyokról a falakra vezető 
hágók és lépcsők még láthatók s nemsokára ki-
javítják őket. A falon azonban már hiányzik a mell-
véd, azonkívül is omlások következtében szabály-
talanná és szakadozottá vált, sőt egy helyütt, hol 
most a lourdesi barlang áll, egészen megszakadt. 
Hogy e fal az átjárást lehetővé tegye, több helyütt 
fel kell emelni, szükséges rá egy 85 m. könnyű vas-
híd és több mint 400 m. hosszú korlát. A Torre Pio X. 
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fatetejét 8 m.-nyi átmérőjű forgatható vaskúppal kell 
helyettesíteni. A toronyhoz illő látócső lencséjének 
legalább is 6 m. gyújtótávolságúnak és 40 cm. nyílású-
nak kell lennie. A X I I I . Leo nyári palotájának készült 
épületen új céljának megfelelő változtatásokat kell 
eszközölni. Egy terrason új torony szükséges a nap-
fényképezésre, egy tetőn délvonaltermet kell beren-
dezni a kis transit-látócső felállítására. A kél torony 
között levő távolság feléhen a falat félkörű bástya 
erősíti, mely délkör számára volna rendkívül alkalmas. 

Az itt leirt és részben megkezdett építkezések és 
vásárlások igen meghaladják a csillagvizsgáló kiadá-
sára szánt évi járadékot. Még kevésbbé fedezik a 
személyzetre, a mostani igényeknek megfelelő mérő-
eszközökre, több klasszikus mű, különösen Euler 
Leonard munkáinak tervbevett kiadására szükséges 
összegeket. 

A kérdés, meg lehet-e szerezni az eszközöket, 
melyekkel a vatikáni csillagvizsgálót meg lehelne 
szilárdítani és a kijelölt irányban fejleszteni ? Tekintve, 
hogy a felszólításhoz a legjobb alkalmat X. Pius 
pápa aranyjubileuma adja, a mennyiben a csillag-
vizsgáló második stádiumába is ugyanazon ünnep 
révén lép, a melynek révén alapították; tekintve, 
hogy a történet és a tudomány érdeke kívánja, hogy 
az ezeréves erődítéseket a további pusztulástól meg-
védjék és magasabbrendü célra használják, hajitó-
gépek helyett távcsövekkel koronázzák, melyek nem 
csatazajra és pusztításra szolgálnak, hauem csendes 
és hasznos megfigyelésekre; tekintve végül a rokon-
ságot, mi a régi várromok és a pogány Róma között 
áll fönn, a mennyiben az egyiket a tudomány, a 
másikat a kereszténység vette birtokába: mindezt 
tekintve, pisai érsek ő excellenciájának elnöksége 
alatt több bizottság alakult a célból, hogy a vatikáni 
csillagvizsgálón megkezdett munkálatokra különféle 
nemzetek figyelmét fölhívják és őket részvételre buz-
dítsák, hogy valamennyi keresztény ország járuljon 
hozzá adományával eme alapjában és jelentőségében 
páratlan csillagvizsgáló bevégzéséhez. 

Buzdításképen egy 25.000 franknyi adományt 
említhetünk, mely Amerikából érkezett ismeretlen 
kezekből a vashíd fölépítésére. 

P. G. Hägen S. J. Róma, 
a csillagvizsgáló (Specola Vaticana] igazgatója. 

ron. M. Győr. Hogy az az intézmény felesleges, soha egy 
szóval sem írtam a Religióban, hanem folyton azt hangsúlyo-
zom, hogy nálunk nem lehetséges. S annak dacára, hogy nem 
lehetséges, mégis pro posse, a jelen keretek között is, nagyon 
rendben lehetne a szénánk, ha mi oly komótosak s oly közép-
kori értelemben vett urak — az úr a nem dolgozót jelen-
tette — nem lettünk volna. Méltóságod, mint széles látókörű 
férfiú, jól ismerheti bajaink valódi okait. Egyébiránt 1890 óta 
nálunk is mozog a föld s többet alkottunk már, mint az előző 
kétszáz év alatt összevissza. Csak egyet ne tessék felejteni, 
hogy belőlünk, faji jellegünknél vagy micsodás oknál fogva, 
sohasem lesznek buzgóság tekintetében német katholikusok. 

A múltban, ha még úgy eldicsekszünk is vele, sem voltunk 
olyanok. 

H. Budapest. Sokat ostromoltam Acsádyt nagy történelme 
miatt, mert az egyház hátrányára sokat írt tévesen. Az Aka-
démia egyik nagyobb jutalmától is ezért esett el. De írt ő 
azelőtt jó dolgokat is s nagytehetségű férfiú volt. Hogy teme-
tésén, délelőtt lévén, részt nem vehettem, hivatalos teendőim 
gátoltak meg, különben ezt a polgári végső tisztességet meg-
adtam volna neki. 

G. S lomfa . Egykori tanárom jóindulata és elismerése 
becses nekem. Abból a nagy történeti tudásából nem kerül-
hetne valami a papirosra ? 

K. Nyílra. Fogadja Nagyságod hálás köszönetemet, hogy 
a Relig'iót több példányra való előfizetéssel támogatni szíves-
kedik. így talán legalább a nyomdai költséget fedezhetem. 
Mikor lesz az, midőn majd munkatársaimat is honorálhatom ? 
De hát a szegénység tisztesség; mint szerkesztő legalább 
mondhatom Kölcseyvel : a szegénységemet megtoldom függet-
lenségemmel s gazdag vagyok. Igen, gazdag, az igazság tekin-
tetnélkül való védelmében. Mert tudnivaló, hogy a lapkiadók 
sokféle forrásból gyűjtik a jövedelmet, de a hozzáértő a lap 
irányából rögtön észre is veheti, hogy mely igazságot szol-
gálja a lap. Csak a kit az előfizetők tartanak fenn, lehet füg-
getlen. 

R . N y í r e g y h á z a . Nagyságod jan. 1-ével kezdi. 
K. Egyliázasfalu. 1907-re fizetett 8 koronát. 
B. Kolozsvár . Más van az értekezésében s mást ír leve-

lében. Épen leveléből látom, hogy sokat olvassa az evolucio-
nista elméleteket s keveset a kath. munkákat, ennek rendes 
eredménye a kath. gondolat elhomályosodása s egy nagy 
eszmezavar, mely annál megtévesztőbb, minél inkább akarja 
azt valaki kath. szin alatt terjesztgetni. Értekezéséről nem 
lehet mondani, hogy «homályos, nem eléggé egyszerű és rend-
szeres», nekem legalább nem ; végig olvastam és jól értettem 
meg. Nem enged az semmi félreértést; olvassa csak el még 
egyszer bírálatomat és legyen kissé szerényebb. Ne akarja ön 
elméletével «a klérust nagy megrázkódtatásoktól megszaba-
dítani» ; látszik, hogy még fiatal ember, a ki nagy szerepekről 
álmodik s tanulóból rögtön valami egyházatyának, vagy refor-
mátornak akar fölcsapni. Vörösmarty már régen figyelmez-
tetett, hogy «az ábrándozás az élet megrontója». 

Cz. Veszprém. Úgy látom, hogy a lelkesedés minálunk 
nem minden esetben szalmatűz. Mind a kilenc negyedéves 
előfizet a Religióra. Akarja, hogy lapja legyen, melyből olvas-
son. I [elves, ifjú barátim; tiszta erkölcs, munkás élet, tanult 
fej meghozzák az egyháznak a gyümölcsöt. Hasonló értesítést 
vettem ma Kassáról. Ugy látszik, mégis csak fordulópontra 
jutunk. 

TARTALOM: A társadalmi kérdés erkölcsi momen-
tuma, Fischer-Colbrie Ágost dr.-tól. — A «Comma Joan-
neum». I. Zubriczky Aladár dr.-tól. — Szent Erzsébet 
születéshelye. Karácsonyi János dr.-tól. — A püspöki 
egyházlátogatásokról. I. —on dr.-tól. — A nagy bűn. I. 
Katona József dr.-tól. — Egyházi világkrónika. —y—la-
tól. — Irodalom. Plunkett : Ireland in the new cen-
tury. Mailáth József gróftól. — Prikkel : A «magyarok 
istene» elnevezés eredetéről. — Az új katekizmusról. 
(Levél a szerkesztőhöz). Pokorny Emánuel dr.-tól. — 
A vatikáni csillagvizsgáló megnagyobbítása és befeje-
zése érdekében. P. Hägen-tői. — Telefon. 

Laptulajdonos és kiadó : 

DUDEK JÁNOS 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. 

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

Egész évre.. 
Félévre ... 

F E L E L Ő S S Z E R K E S Z T Ő 

K12- D U D E K J Á N O S dr. 
" 6 . EGYETEMI TANÁR 

SZERKESZTŐSÉG ES KIADÓHIVATAL 

Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 39. 

Mire valók a Szentlélek ajándékai? 
Szent Pál Ephezusban bizonyos tanítványoktól 

egyszer azt kérdezte, bogy részesültek-e már a 
Szentlélek adományaiban? Válaszul azt kapta tőlük, 
hogy azt sem tudják, van-e Szentlélek. Most is akad-
nak még akárhányan, a kik olyan formán vannak a 
Szentlélek ismeretével, mint azok az ephezusi tanít-
ványok. Hét ajándékát is legföljebb névről ismerik.1 

De hogy mire valók azok, homályos sejtelmük sincs 
róla. Pedig a Szentlélek hét ajándéka az örök üdvös-
ség megszerzésének múlhatatlan kelléke. Lássuk hát, 
szent Tamás nyomdokán, mire valók a Szentlélek 
ajándékai. 

Loyolai szent Ignác, a lelki élet egyik legkivá-
lóbb tanítómestere, a mennyei boldogság megszerzé-
sét erős vár megvívásához szereti hasonlítani. A harcba 
induló katonákat meg útravalónak sok mindenfélé-
vel : fegyverrel, ruhával, eleséggel stb. szokták ellátni. 
l)e, ha nem csalódom, bármily jól van is fölszerelve 
a hadsereg, a győzelem kivívásának legfőbb titka 
mégis csak abban rejlik, hogy a katonák idejében 
meghallják, megfogadják és mindenben pontosan 
végre is hajtsák a vezető hadvezér irányító szavát 
és parancsát. 

A «regnum Dei», a mennyei birodalom meghó-
dítására induló emberi lelket is sok mindenféle kel-
lékkel kell fölszerelni. Először is a megszentelő ma-
laszt állapotában kell lennie. A malaszt révén részesül 
az isteni természetben s a nélkül, hogy Istenné vál-
nék, átistenesül, mint a tűzbe tartott vas áttüzesül 
a nélkül, hogy tűzzé változnék. A kegyelemmel együtt 
ellátja Isten lelkünket a három isteni erénnyel : 
hittel, reménnyel és szeretettel ; mert természetes erő-
vel természetet meghaladó cél felé nem törekedhe-
tünk. Azután belénk önti a természetfölötti erkölcsi 
erényeket is. De lelkünk még ezzel sincs kellőkép 
fölszerelve arra, hogy meginduljon mennyország-
hódító útjára. Szükségünk van a Szentlélek ajándé-
kaira is. 

Szent Tamás2 a Szentlélek ajándéka mivoltának 
1 Ennek az ismeretnek a terjesztésére valók az ilyen 

kellemes előadású s hozzáértő tanulmányok. Szerk. 
a Sum. Theol. I., II. q. 68. a. 1. 

kihámozásánál abból a névből indul ki, a melyen 
maga a Szentlélek ismerteti azt Izaiás prófétánál. 
(XI. 2., 3.) És megnyugszik rajta az Úr lelke (Spiritus 
Domini), a bölcseség és értelem lelke, a tanítás és 
erősség lelke, a tudomány és ájtatosság lelke, és az 
Úr félelmének lelke betölti őt. A Szentírás tehát 
Spiritus-nak, léleknek, szellőnek, szélnek nevezi a 
Szentlélek ajándékait. Nem hiába történt, hogy a 
Szentlélek az első piros pünkösd napján zúgó szél-
vész kíséretében szállt le az apostolokra. A szellő, a 
szél pedig valami kívülről jövő indító-mozgató erőt 
jelent. 

Megjegyzendő, hogy kétféle erő indítja és moz-
gatja az embert. Az egyik belülről indítja: az ész. 
A másik kívülről mozgatja nemcsak az embert, de 
mindent, a mi van a világon : az Isten. Hisz az 
apostol szava szerint őbenne vagyunk, élünk és 
mozgunk. 

Világos dolog, hogy a mozdító és mozdított fél 
között bizonyos aránynak és összhangnak kell lennie. 
Bármely mozgató erő csak azt tudja megindítani, a 
mi ez indítást képes magába fogadni. Keserves sírá-
sod, teszem azt, megindítja a lágyszívű embert; de 
nem indul meg rajta az oktalan állat vagy a kemény 
kőszikla. 

És mennél nemesebb, tökéletesebb a mozgató 
erő, annál finomabbnak és tökéletesebbnek kell lennie 
a mozdított lénynek is, hogy e mozdításra képes 
legyen megindulni. Több képzettség, fejlettebb képes-
ség kívántatik meg az egyetemi hallgatóban, hogy 
fölfogja a tudós egyetemi tanár mélyen járó magya-
rázatát, mintsem az elemiiskolás tanulóban, hogy 
megértse a kétszer kettő titkát fejtegető falusi tanítót. 

Hogy tehát fölfogjuk és megértsük a legtudósabb 
tanítómesternek, Istennek fölvilágosító, oktató szavát, 
hogy meghalljuk az ő sugallatát és meginduljunk az 
ő szívindító malasztján, ahhoz érzék, lélek, lelkület, 
igen finom, isteni lelkület, valóságos Spiritus Domini 
szükséges. És erre való a Szentlélek hét ajándéka. 
A Szentlélek e mennyei ajándéka tehát nem egyéb, 
mint azon természetfölötti képessége az embernek, 
melynek révén hallja és készséggel követi a Szent-
lélekisten sugallatát. 

Szent Tamás a tanú rá, hogy már az a pogány 
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Aristoteles1 is azt tanácsolja, hogy «azoknak, a kik 
isteni sugallat által érzik magukat indíttatva, nem 
való teendőikben emberi észjárás szerint okoskod-
niok, hanem okvetetlen kövessék az isteni sugalla-
tot, mert jobb, nemesebb erő indítja őket», mint a 
milyen az emberi ész. Az ész indító, irányító hatásá-
nak befogadására készségessé és alkalmassá teszi az 
embert az erény. De hogy e felülről jövő, Istentől 
eredő finom fuvallat hangját meghallja és kövesse, 
ahhoz nem elég csupán a malaszt, lelkünknek e ter-
mészetfölötti bája; nem elég a hit, remény, szeretet 
és a többi erkölcsi erény birtoka, hanem ehhez szük-
séges a Szentlélek egy külön adománya, ajándéka, 
a mely arra képesíti őt, hogy a Szentlélek indító 
ereje benne hatásos, foganatos legyen.2 

Ezek az ajándékok lelkünket egyfelől a Szent-
lélek alkalmas eszközévé avatják, aranyhúros hang-
szerré változtatják, a melyből az isteni mester édes 
hangokat csal ki, oly hangokat, melyeknek tiszta 
csengése az egekbe hallatszik és csodálatos harmó-
niájukkal az angyalokat s magát Istent is gyönyör-
ködtetik... S valamint ama templomi mécsek csé-
széje fiilkagíjló alakjához hasonlított, ügy a Szentlélek 
adományai (azaz ajándékai) is mintegy hallóérzékei 
a mi lelkünknek, melyeken át a Szentlélek sugalma-
zásai bensőnkbe hatolnak és szavukat hallatják.3 

A Szentlélek ajándékai ügy viszonylatiak a Szent-
lélekhez, mint az erkölcsi erények az észhez. 

Említettem már, hogy az ember cselekedeteinek 
indító rugója két, egymástól különböző erő. Az egyik 
belülről indítja, az ész; a másik kívülről mozgatja, 
az Isten. Az erkölcsi erény meg nem egyéb, mint a 
józan ész útmutató irányítására hajló készség; mert 
erényesnek lenni annyi, mint a józan ész útmutatása 
szerint gondolkozni, érezni és cselekedni. A Szent-
lélek hét ajándéka pedig a Szentlélek sugallatának, 
útmutatásának befogadására képesítő hajlam. 

A Szentlélek az ő hét ajándékával tehát állan-
dóan ott lebeg lelkünk fölött, requiescet super eura 
és zúgó szél gyanánt hajtja lelkünk hajóját az örökké-
valóság révpartja felé. 

A megszentelő malaszttal együttjáró természet-
fölötti erények inkább evezőkhöz hasonlíthatók, a 
melyekkel magunknak kell lelkünk hajóját az örök 

1 Gap. De Bona Fortuna. Aristoteles müveinek kezem-
ben lévő kiadásában e szent Tamás idézte helyet nem 
találom. 

2 így érteni szent Tamás ezen szavait : (Sum. Theol. I., II. 
q. 68. a. 1.) et haec est perfectio mobilis, inquantum est mobile, 
dispositio, qua disponitur ad hoc, quod bene moveatur a suo 
motoré. Ez az indítható lénynek mint ilyennek — az indítás 
befogadására alkalmasnak — a tökéletessége, olyan képes-
ség, melynél fogva kellő indítás után könnyen és készségesen 
megindul. 

3 Scheeben: Az isteni malaszt fennsége. 317. old. A Szent-
lélek ajándékainak a leírásában Scheeben nem halad minde-
nütt egy nyomon szent Tamással ; a mint hogy általában a 
hittudósok ez ajándékok mivoltának fejtegetésében nagyon 
eltérnek egymástól. 

révpart felé terelnünk. Csakhogy mi gyarló, gyönge 
emberek e földi élet hullámzó tengerén nem tudjuk 
ám akként kezelni ezeket az evezőket, hogy csupán 
evezve elérjük az óhajtott révpartot. Annyi veszély-
lyel van tele ez az út, annyi benne a szirt, hogy lia 
csak ezekkel az evezőkkel dolgozunk, csakhamar zá-
tonyra jut a lelkünk hajója. Még ha a kegyelem 
állapotában a hit, remény és szeretet erényeivel 
vagyunk is fölszerelve, akkor sem érjük el igazi 
célunkat a Szentlélek támogatása nélkül. S ép azért 
ugyanaz a Szentlélek, a ki kezünkbe adta az evező-
ket, egyúttal vitorlákkal is ellátja lelkünk hajóját, a 
melyeket azután kedvezően fújdogáló szél gyanánt 
neki magának kell lengetnie is. 

Az eddig mondottakból is kiviláglik, hogy a 
Szentlélek ezen irányító vezetésére csak azon dol-
gaink elintézésében van szükségünk, a melyekre a 
józan ész útmutatása nem elegendő. Mert tudnivaló, 
hogy a keresztény ember eszét kétféle világosság és 
fény árasztja el. Az egyik az ész természetes világa, 
a másik meg a hit természetfölötti fénye. Mivel 
ugyanis természetünket meghaladó boldogság eléré-
sére vagyunk teremtve, ezen boldogság elnyerésére 
nem törekedhetnénk, hacsak a hit természetfölötti 
fényénél már legalább úgy, a hogy nem ismernők 
ezt a boldogságot. Mert a közmondás is azt tartja, 
hogy ignoti nulla cupido, a miről tudomásom sincs, 
az után nem vágyódom, nem törekszem. Már pedig 
a mennyei boldogság után vágyódnia és törekednie 
kell az embernek, hogy elérje, nem a lábát mozgatva, 
hanem a lelkét mennyei kívánságokra gerjesztve ; non 
passibus, sed afïectibus, a mint szent Ágoston mondja. 
S bár a hit természetfölötti világa tökéletesebb és 
nemesebb, mint az ész természetes fénye, de azért 
az ész ezen természetes fényének teljesebb és töké-
letesebb birtokában van az ember, mint a hit világá-
nak. Mert, míg e föld gyümölcseivel táplálkozunk, 
mindaddig még a hit világánál is csak tökéletlenül 
ismerjük az Istent, in speculo et ín aenigmate, csak 
a teremtmények tükrében, talányba burkolva látjuk 
Őt, a mint az apostol mondja. Már pedig világos, 
hogy a ki minek teljes birtokában van, azzal min-
denkitől függetlenül, szabadon rendelkezhetik. De a 
mi valakinek még nem teljes birtoka, nem rendel-
kezhetik vele függetlenül. így pl. az az orvos, a ki a 
betegség gyógyításában már teljes jártassággal bír, 
az magától is gyógyíthat. De az az orvostanhallgató, 
a ki még nem sajátította el teljesen a gyógyítás tudo-
mányát, a kinek e tudomány még nem teljes birtoka, 
az még nem indulhat el a maga feje után, hanem 
csak tanult orvos útbaigazítása és kalauzolása mellett 
foghat valamely betegség gyógyításába. 

így az embernek is mindabban, a mire a józan 
ész hatásköre kiterjed, mivel ez neki teljes birtoka, 
nincs szüksége különös isteni támogatásra, a Szent-
lélek külön vezetésére. Hogy hogyan kell kényelmes 
lakást építeni, a földet jól megművelni vagy egy szép 
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beszédet mondani, arra magától is rájöhet. Ha aztán 
ilyenekben is támogatja az Isten az embert, az külö-
nös kegy Tőle. De azon dolgok helyes elintézésében, 
a melyek a természetfölötti világrendbe vágnak és 
ama, természetünket felülmúló boldogság elérésére 
vonatkoznak, még a hit fényével megvilágított ész 
útmutatása sem elegendő, hanem itt már a Szent-
lélek irányító sugallatára van szükségünk, szent Pál1 

azon mondása szerint, hogy «a kik az Isten lelkétől 
vezéreltetnek, azok az Isten fiai... és örökösei». 
Azért mondja a királyi zsoltáros2 is, hogy «a te jó 
lelked elvezet engem a biztos földre». Mintha csak 
azt mondanák, hogy ama boldog lelkek földjének 
örökségébe csak az juthat el, a kit a Szentlélek irá-
nyit és vezérel. Hogyis igazíthatna itt útba még a 
fényével megvilágított ész is, mikor írva van, hogy 
a halandók gondolatai félénkek és bizonytalan a mi 
gondoskodásunk.3 Szent Pál szerint meg a természetet 
meghaladó világrendben annyira járatlanok vagyunk, 
hogy magunktól azt se tudjuk, mit kérjünk Istentől, 
sicut oportel, a mint illik. Tudjuk úgy nagyjából, 
általában, elméletben, mert isteni bölcseséggel a 
Miatyánkba foglalta az Üdvözítő mindazt, a mit csak 
okosan kérni lehel. De nem tudjuk ám aztán egyen-
kint úgy, a mint a mindennapi életben előfordul, 
sok mindenféle körülmény közé burkolva, hogy mivel 
szentelődik meg az Isten neve, mivel teljesítjük job-
ban az ő akaratát, mi hozza közelebb szivünkhöz az 
ő országát. Ép azért gemitibus inenarrabilibus, em-
beri szóval ki nem beszélhető módon és csak igen 
finom lelki fülektől észrevehető hangon adja érté-
sünkre a Szentlélek, hogy miért fohászkodjunk és 
mit kérjünk. Ha már értelmünket is ily homályba 
takarta a bűn, hát még érzelmeinket és vágyainkat 
mennyire ronthatta meg ! Mikor az áteredő hűn sok-
kal nagyobb rombolást vitt véghez az ember vágyó, 
hogysem megismerő tehetségében. 

Nagy lélektani és theologiai alapja van tehát 
szent Ignác azon kérésének, hogy «ne vegyem hal-
latlanra az ő (Isten) hivó szózatát, hanem legyek 
mindenkor kész és fürge az ő legszentebb akaratá-
nak végrehajtására». Mert csak a ki Isten akaratját 
cselekszi, az állja meg mindenütt a helyét és üti meg 
mindenben a mértéket. Istennek reánk vonatkozó 
akaratát meg esetről-esetre a Szentlélek súgja meg 
és hozza tudomásunkra. Azért minden embernek a 
királyi zsoltárossal arra kell kérnie az Istent: taníts 
meg engem akaratodat cselekednem, mert Istenem 
vagy ; a te jó lelked elvezet engem a biztos földre. 

Szent Tamás vezetése mellett így nyerünk be-
tekintést a megigazulás nagy aktusába, mely bennünk 
minden jó gyónás alkalmával megy végbe. Ez a 
viszonya a Szentlélek ajándékainak a megszentelő 
malaszthoz és a természetfeletti erényekhez, melyeknek 
ugyanakkor birtokába jutunk. Beliczki/ János dr. 

1 Hóm. VIII. 14. ä 142. Zsolt. 10. 3 bölcs. k. IX. 14. 

r „Comma J o a n n e u m ( I ] > ) 

Franzelin nem ragaszkodott lejtegeteseiben a 
Wisemann és Perrone által megjelölt alapokhoz, azérl 
érvelését nem is éri oly nagy kifogás, mint emezekét. 
De ő is a szövegkritika elveinek mai tisztulása előtt 
élt és arra az álláspontra helyezkedett, hogy a teljes 
unciális kódexek és a görög atyák hiánya dacára is 
elégséges a Nyugat hagyományát kidomborítani. A fel-
fogás, melynek a kódex-családok tekintetében hódol, 
ma már elavult. A mai szövegkritika neutrális, nyugati, 
alexandriai és syr szövegeket különböztet meg. Az első 
hármat régibbnek tartja a syrnál ; a nyugatit jobb-
nak az alexandriainál ; de a nyugatinak szerinte haj-
lama van a körülírásra és toldásra. Mindezeket meg-
előzi, mint legrégibb, a neutrális szöveg. A modern kri-
tika ennek a neutrális szövegnek főforrása gyanánt a 
Sinai és a Vatikáni kódexeket jelöli meg. Az előbbi 
még nyugati és alexandriai szövegeket látszik egye-
síteni; ellenben a Vatikáni, mely szerinte nem Alexan-
driában, hanem Rómában készült, legrégibbnek tűnik 
föl olvasásmódja tekintetében. Az Alexandriai kódex 
már erősebben vegyült szöveget mutat a Sinainál is. 
Mivel pedig a «Comma Joanneum» mind a három 
kódexben, tehát a neutrális, legrégibb és legtisztább 
Vatikániban, az alexandriaival vegyes Sinaiban és a 
még elegyültebb Alexandriaiban egyaránt hiányzik, 
ezen kódexek együttes bizonysága egyéb nehézségek 
hiján is hatalmas ellenbizonyíték volna a Comma 
Joanneum hitelessége ellen. Franzelin ezt a kritikai 
álláspontot nem ismerhette és azért ezekkel a kódexek-
kel felületesen végzett. Ma ez aligha volna ismé-
telhető. 

Franzelin védelmének további hiánya az, hogy 
részben nem volt, részben nem is lehetett kellő 
figyelemmel azon munkák hovátartozása tekintetében, 
a melyekből a Comma Joanneum mellett érvelt. 
Az idézett művek nagyobb része pseudepigraph, a 
melyek körül az ó-keresztény irodalom újabb kuta-
tatása részben óriási munkát végzett már, részben 
még óriási feladatok előtt áll. Franzelin előtt ez a 
munka még több hiányt mutatott föl, mint ma. Ne 
vegyük tehát rossz néven a kiváló theologusnak, ha 
azon a téren, mely nem volt az ő szakmája, korát 
meg nem előzte. De hiba volna tőlünk, ha mi ma, 
mikor ezek a kutatások oly nagy arányokat öltöttek, 
eredményeik előtt szemet hunynánk. Egy tekintetben 
azonban kalapot kell emelni ma is Franzelin idevágó 
fejtegetései előtt, hogy t. i. az ő éles elméje nem 
hagyta magát megtévesztetni a Comma Joanneum 
védelmezésében rendelkezésére álló anyag tömege 
által. Míg követőinek egyik-másika a szövegkritika 
terén is a Comma Joanneum teljes győzelmét akarta 
olvasóival elhitetni : addig Franzelin bölcs mérsék-
letet tanúsít. Szerényen elismeri, hogy a Comma 
Joanneum érdekében általa felhozott kritikai és tör-
téneti érvek nem elégségesek ahhoz, hogy a kérdéses 
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vers hitelessége minden kétséget kizárólag bebizo-
nyítottnak tekinthető legyen (I. m. 70. 1.). Ő 
tehát a kritikai és történeti érvek hiányát pótolni 
akarja egy döntő érvvel, t. í. a Vulgatáról szóló egy-
házi határozattal. Ezt mindjárt tárgyalásainak elején 
mint elvet és mint kiegészítő módszert jelenti be. 
«Cavendus antem hie est magnopere error inmethodo 
inquisitionis, quo Joannes Jahn lapsus est . . . Non 
hoc quaeso, sed via contraria et tuta procedamus. Sicnt 
in omnibus quaestionibus theologicis, ita hie quoque 
primum inquiratur sensus genuinus doctrinae ac 
definitionis Eccliae, tum demum de historica et cri-
tica confirmatione veritatis erimus solliciti, quae 
sive plenior, sive minus plena nobis suppetat, non 
inde pendet certitudo ex altiori principio theologico 
firmata» (I. m. 45. 1.). 

Franzelin a ki nem elégítőnek elismert kritikai 
és történeti érvelés kiegészítése gyanánt a trienti 
zsinatnak azon határozatára hivatkozik, a mely a 
Szentírás teljességére és a Vulgata authentiájára 
vonatkozik : Si quis antem libros ipsos cum omnibus 
suis partibus, prout in Ecclia cath. legi consueverunt 
et in Veteri vulgata Latina editione habentur, pro 
sacris et canonicis non susceperit... A. S. Synodus. . . 
statuit et deciarat, ut haec ipsa vêtus et vulgata editio, 
quae longo tot saeculorum usu in ipsa Ecclia probata 
est, in publicis lectionibus, disputationibus, praedica-
tionibus pro authentica habeaturi et ut nemo illam 
rejicere quovis praetextu audeat et praesumat (Sess. 
IV. Decr. de can. Script. Decr. de edit, et usu sacr. 
libr.). Ezeknek a határozatoknak ő olyan magyará-
zatát adta, hogy a «cum omnibus suis partibus» 
alatt értendők a Szentírás mindazon dogmatikus 
szövegei, melyek hosszú századokra terjedő egyházi 
használatban voltak a trienti zsinat idején. Mivel 
pedig a «Gomma Joanneum» legalább is a IX. század 
óta a latin egyházban állandó dogmatikus haszná-
latnak örvendett és a Vulgatában is helyet foglalt, 
elvetése egyértelmű az említett határozalok mellő-
zésével. 

A mit azonban Franzelin a szövegkritikai érvelés 
pótlásául, mint tekintélyi érvet felhozott, nem volt 
egyedül álló és minden kétséget kizáróan helyes 
magyarázata a trienti zsinat illető határozatainak. 
Tudjuk, hogy a hittudósok köreiben ezeknek a hatá-
rozatoknak más, enyhébb magyarázata is divott, a 
melytől a valószínűséget elvitatni nem lehet. Hogy 
a zsinati határozatok körül kiváló hittudósok is meg-
engedik egyes incisumoknak enyhébb magyarázatát, 
arra eleven példát mutat a lateráni IV. zsinatnak egy 
határozata, a mely a vatikáni zsinaton is fölvételre 
talált. «Deus... simul ab initio temporis utramque de 
nihilo condidit creaturam, spirituálém et corporalem.» 
A régibb hittudósok szerették a «simul» szót e hatá-
rozatban kelleténél erősebben hangsúlyozni és kihoz-
ták belőle, hogy a lateráni zsinat kimondotta a szel-
lemi és anyagi világnak egy időben való teremtését. 

De még ezek is elismerték,1 hogy a «simula esetleg 
csak obiter mondott szó, Jézus Sirák Fia könyvének 
(18. 1.) merő visszhangja, a végleges döntés szándéka 
nélkül. A vatikáni zsinat, mely ezt a határozatot 
ismételte, Franzelinnak a zsinati bizottságban tartott 
előadása szerint, nem akart a határozatnak a lateráni 
zsinat határozatát túlhaladó érvényt adni.2 

Nem akarjuk azt mondani, hogy a trienti zsi-
naton a «cum omnibus suis partibus» csak az obiter 
mondottak rovatába tartozik ; de ha e szavaknak a 
definitio (meghatározás) jellegét el is ismerjük, helyet 
kell adnunk számos hittudós enyhébb magyarázatá-
nak, a kik ezt az incisumot (részletet) csupán a 
deuterokanonikus könyvekről és egyes könyveknek 
deuterokanonikus részleteiről értik. A «Gomma Joan-
neum» pedig ezen csoportba semmiképen sem tar-
tozik. Ezt az enyhébb nézetet ajánlja az, hogy a 
zsinat idején a Vulgatának még sokféle és különféle 
recensiójú szövege forgott közkézen és a zsinat még 
csak az utókortól várta a hiteles szöveg megalko-
tását. Előtte tehát még nem lebeghetett egy készen-
álló és kellően megrostált szövegkiadás, hanem 
csupán ennek pium desideriuma. 

Nem lehet föltételezni, hogy az Egyház, a mely 
a maga határozatait a csalatkozhatatlanság termé-
szetéből kifolyólag a legnagyobb körültekintéssel és 
alapos kutatás után szokta csak kimondani, a Vul-
gata ilyetén állapota idején róla mondott igéinek oly 
nagy horderőt akart volna tulajdonítani, mint a szi-
gorúbb magyarázat hivei akarják. Ellenben nagyon 
is hihető, hogy a deuterokanonikus részletek vitái 
katholikus körökben eléggé tisztázódván már, a 
trienti határozat rövidebb tájékozódás után is ezzel a 
háttérrel megfogalmazható volt. Ok is volt reá, mert 
a protestantizmus újra vitát kezdett e pont körül, a 
hol a katholikusokra nézve már nem volt kételke-
désnek helye. Ellenben a «cum omnibus suis parti-
bus»-nak szigorúbb értelmezése a trienti határozatot 
tartalmi bőség tekintetében és mélyreható kutatás 
hiányában majdnem egyedülállóvá tenné az összes 
zsinatok történetében. Mihelyt pedig az enyhébb 
magyarázat érvényesülhet, a Comma Joanneum e 
határozat alapján meg nem védhető és a szöveg-
kritikai érvelés hiánya vele nem pótolható. 

Különben a szigorúbb magyarázat is kénytelen 
némit megengedni. Megengedi, hogy a Vulgatában 
más fordulatban lehet egy szöveg, mint az eredeti-
ben (ipsa és ipse, Gen. 3. 15; omnes quidem resur-
gemus, sed non omnes immutabimur, vagy: omnes 
quidem non dormiemus, sed omnes immutabimur, 
I. Cor. 15, 51). Megengedi, hogy a Vulgatából elvesz-
hetett egy szöveg, a mely az eredetiben benne volt 

1 Pl. Cajetanus, in Thom. I. 61. 3. ; Canus, De locis 4. 5.; 
Greg, de Valentia, P. I. g. 62. a 3. ; Suarez, De Angelis 2. 
3. és 6. 

2 Granderath. Constitut. dogm. ss. oecum. Concil. Vat. 
Freiburg, 1892. 75. 1. 3. j. 
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(Paratur voluntas a Domino, Prov. 8. 35. LXX.). 
Sohasem láttam be teljes okát annak, miért ne tör-
ténbetelt volna a trienti zsinat határozatának sérelme 
nélkül az ellenkező is, hogy a Yulgatában legyen oly 
szöveg, mely az eredetiben nem volt. Ez volna a 
«Gomma Joanneum» esete. 

Okoskodjunk kissé tovább! Vegyük a szigorúbb 
magyarázat által is megengedett első esetet. Hogyan 
lett a Vulgatában ipse-böl ipsa? Úgy, hogy az ipse-t 
valaki a lapszélen egy glossában a szűz Máriára 
magyarázta és egy más valaki ezt a glossát idővel 
bevitte a szövegbe. Hogyan lett ebből a szövegből: 
uavxsç [jjièv] ob %0ip]lb]0Ö[iEÖ'a, Ttávte; Sè aAAayTjooiisS-a, ez : 
omnes quidem resurgemus, sed non omnes immuta-
bimur? Megint csak úgy, hogy a görög szövegnek 
egy glossája elfoglalta helyét magának az eredeti 
szövegnek. De más történt-e a Comma Joanneum-
nál? Szó sincs róla! Valaki (mint Cyprianusnál, 
Auguslinusnál és hermianei Facundusnál láttuk) 
glossát írt symbolikus értelemben János I. levelének 
8. verséhez, a mely három földi tanúról (spiritus, 
aqua et sanguis) szól és a hármat az Atyáról, a Fiú-
ról és a Szentlélekről magyarázta. Később aztán ez 
a glossa valaki útján magába a szövegbe került és 
pedig mint a kódexek mutatják, hol a három földi 
tanú elé, hol utánok. Sőt azt kell mondanunk, hogy 
itt a szent szöveget még jobban kímélték, mint az 
előző esetekben, melyeknek lehetőségét még a szi-
gorúbb magyarázat is megengedi, mert az eredeti 
szöveg egyszerűen törültetelt és helyét a glossa fog-
lalta el ; itt pedig az eredeti szöveg maradt épen és 
a glossa csak szerényen meghúzódott, mint egy paralel-
lismus az eredeti szöveg árnyékában. Azt látom tehát, 
hogy a szigorúbb magyarázat hivei ellenmondanak 
maguknak, mikor kellően fontolóra nem vévén a 
dolgot és észre nem vévén a Comma Joanneum 
esetében az eredeti szövegnek nagyobb épségét, a 
nagyobb eltérést megengedik, a kisebbet elvetik. 
A fő mindezen szövegkritikai elváltozásoknál az, hogy 
semmi be ne került légyen a Szentírásba, a mi a dogma-
tikával és a keresztény hagyománnyal össze nem fér. 

A «Comma Joanneum»-ot tehát Franzelin nagy 
tekintélye sem tudta megmenteni. Az őt korban követő 
katholikus biblikusok és dogmatikusok még jobban 
enyhítették az ő álláspontját, a mire különben a 
szövegkritikai védelem fölött mondott végső Ítéleté-
vel ő maga adott okot. Mások pedig, még katholikus 
részről is, egyenesen átmentek a másik oldalra, a 
Comma Joanneum támadói közé. 

A kutató tudomány így tisztázza, illetőleg meg-
világítja az eddig is kétes értékűnek ismert «Comma» 
helyét a János ap. I. levelében. Mint említettük, ennek 
az elejtése nem érinti magát a Szentháromság tanát, 
mert az szilárdan áll számos teljes hitelű szöveg 
alapján. Elejtésével a vers nem szentírási, hanem 
hagyománybeli értékűnek tekinthető. 

Zubriczky Aladár dr. 

r kereszténység nyomai Pompejiben. 
Meghatottan olvasom azokat a szines leírásokat, 

melyek a Nápolytól délre fekvő Pompeji pusztulását 
ecsetelik. 

Krisztus után 79-ben, augusztus 23-án történt. 
Déli egy óra tájban, mikor az előkelő római nyaralók 
a rekkenő hőség elől villáiknak hűvös márványfalai 
közé menekültek, egyszerre csak megrendült a föld 
és a Vezúv rejtelmes méhéből hatalmas füstfelhő 
tört elő, mely mint valami óriási, terebélyes fenyőfa 
állott ott a hegy fölött. A szinte perzselő nyári nap 
szemkápráztató világosságát hirtelen éjjeli sötétség 
váltotta föl, melyet csak a Vezúv gyomrából előtörő 
tüzes lángoszlopok szakítottak meg időről-időre. Köz-
ben fojtó, kénes gáz kíséretében megindult és szaka-
datlanul hullt a rettenetes liamú- és kőzápor, majd 
megnyíltak a dübörgő hegy oldalai, melyekből tüzes 
láva ömlött ki s mint valami égő folyó, gyors höm-
pölygéssel haladt a város felé, rombolva, pusztítva 
mindent, a mi útjába került. 

A forró vízzel elegyített hamú-eső, a szikrázó 
kőzápor és tüzes láva hamarosan elvégezték rémü-
letes munkájukat: a virágzó Pompeji ragyogó oszlop-
csarnokaival, pogány templomaival, pazar fényűzéssel 
berendezett nyaralóival, lakosainak egy részével el-
tűnt a föld színéről. Csend, mélységes halotti csend 
borult reá. 

Valószínű, hogy az eltemetett város lakosai közt 
keresztények is voltak.1 Erre vonatkozólag van néhány 
emlékünk, melyek a Pompejiben végzett ásatások 
alkalmával kerültek felszínre. 

így 1853-ig lehetett látni az egyik kiásott ház-
nak falán egy elmosódott felírás nyomait, melynek 
szavai közül világosan olvasható volt e szó : chri-
siianos. A hírneves De Rossi igyekezett kiegészíteni, 
rekonstruálni e felírást s arra a következtetésre jutott, 
hogy miként a Palatínuson levő hirhedt római gúny-
irat, úgy ez a felírás is a keresztények hitét tette 
gúny tárgyává, a mi feltételezi a keresztény vallás is-
meretét. 

A keresztény vallás ismeretére enged következ-
tetni az a mozaik-horgony is, mely a Vico del Fauno-n, 
vagy a Via Septima-n kiásott egyik ház küszöbén 
látható. Ismeretes dolog ugyanis, hogy a régi keresz-
tények a pogányok előtt eltitkolták a szent kereszt 
jelét s azt nem egyszer horgony alakjában ábrázol-
ták. Ezért sokan azt hiszik, hogy ez a ház egy keresz-
ténynek szolgált lakásul. 

Ezekhez az emlékekhez csatlakozik az a vörös 
terrakottából készült lámpás, melyet a Pompejiben 
folyamatban levő ásatások jelenlegi vezetője, Sogliano 

1 Egyébként az utas csupán a pogányvitág és a pogány élet 
emlékeivel, festményeivel találkozik a kiásott csendes s égnek 
meredő házfalak sorai között. A hanyatló római világ testiségbe 
sülyedésének szomorú emlékeiből van ott elég, akárcsak szent 
Pált (Róm. 1., 26—8.) olvasná az ember. Szerk. 
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tanár, legújabban, a mull esztendőben talált s a melyen 
tisztán látható egy kereszt. 

A nevezetes leletről a következőket írja a Journal 
de Genève: 

«Ezt a lámpát Pompeji északkeleti részén, Bos-
eoreale közelében találták kő- és hamúréteg közt. 
Ez a körülmény kizárja azt, hogy a lámpa csak ké-
sőbbi, a Vezuv kitörését követő korban került ide. 
Azon a részen, hol a lámpát találták, egykor gazdag 
rómaiak hatalmas nyaralói emelkedtek. Sogliano 
szerint e lámpa valamelyik keresztény rabszolgáé 
volt és szerinte csak természetes, hogy e lámpán meg 
van örökítve a kereszt, mert az első századbeli ke-
resztényiek hitük jelvényét csak kisebb, hordozható 
tárgyakon tüntették föl, a melyeket könnyen elrejt-
hettek a pogányok kutató szemei elől. 

Sogliano azt tartja, hogy a Pompejiben legutóbb 
talált eme lámpa a keresztről tanúskodó s eddig is-
mert összes emlékeink közt a legrégibb. 

Azon a tényen egyébként, hogy a keresztény 
vallás ily korán behatolhatott Pompejibe, nincs mit 
csodálkoznunk, mert hiszen szent Pál, midőn a Vezuv 
kitörése előtt tizenhét évvel kikötött Pozzuoliban, itt 
már hitsorsosokat talált ; aztán Pompejiben több zsi-
nagóga volt, a judaizmus pedig abban az időben ter-
mészetes terjesztője volt a kereszténységnek.» 

Labanca, egyetemi tanár, ki a vallások történetét 
adja elő a római egyetemen, kétségbevonja Sogliano 
állítását. 

«Az első keresztények — irja Labanca — óva-
kodtak a kereszt ábrázolásától, a melyet a pogányok 
a gyalázat jelvényének tekintettek. Az első századok-
ból származó katakombákban is a kereszt jelét hor-
gonnyal, kalapáccsal, nagy T betűvel vagy más ha-
sonló jelekkel helyettesítették, nem állítható tehát 
bizonyosan, hogy a Pompejiben talált lámpán a szent 
kereszt jele van, mert az első keresztények, a meny-
nyiben módjukban állott, eltitkolták ezt a jelvényt.» 
Azt egyébként ő sem tagadja, hogy Pompejiben is-
merték a keresztény vallást. 

Labancanak erre az ellenvetésére Sévère Charrière, 
ki «Le Christianisme à Pompei» cimen a «Bevue 
Augustinisme» című folyóiratban részletesen foglal-
kozik e kérdéssel, helyesen jegyzi meg, hogy azon 
általános szokástól, a mely szerint az első kereszté-
nyek igyekeztek a pogányok előtt eltitkolni a kereszt 
jelvényét, történhettek eltérések is és ha Sogliano 
fölfedezését egy ilyen, a rendes szokástól való elté-
résnek, az általános szabály alól való kivételnek kell 
is tekintenünk, ez a körülmény magában véve még 
nem elegendő ok arra, hogy azt a priori kétségbe 
vonjuk. 

Ezek azon emlékek, melyeket az ásatások eddig 
felszínre hoztak s a melyekből — egyéb okoktól el-
tekintve is — elég valószínűséggel következtethetjük, 
hogy Pompéjiben a 79-ki katasztrófa előtt ismeretes 
volt Krisztus evangéliuma. Császár József ár. 

f püspöki egyházlátogatásokról. (n.) 
VI. A püspökök az elöbbeniek szerint az apos-

toloknak Krisztustól rendelt utódjaik. Ez azonban 
nem úgy értendő, mintha az egyes püspök volna 
valamely meghatározott, emez vagy amaz apostolnak 
az utódja, hanem akként, hogy az összes püspöki kai-
helyére az összes püspöki kar lépett. Kivételt e tekin-
tetben csupán a római püspök képez, a ki Péternek, 
az apostolok fejének, nemcsak római püspöki széké-
ben, de egyszersmind legfőbb egyházfejedelmi, pápai 
(primatusi) méltóságában is időszerint való utódja, 
a mely méltóság, illetőleg joghatóság, tudvalevőleg 
a római püspöki székkel elválaszthatatlanul van össze-
kapcsolva. 

A pápa ezen legfőbb egyházfejedelmi primátu-
sából önként kifolyó joghatóságnak és tekintélynek 
alárendelten, minden püspök egy meghatározott egy-
házmegye élére állíttatik, a mely fölött a hármas 
egyházi hatalmat, a kormányzói, a főpapi és a tanítói 
hatalmat gyakorolni van jogosítva és hivatva. 

VII. Tehát az apostolok törvényes jogutódai a 
püspökök. Bövid, de nagyfontosságú, sokat kifejező 
szavak ! . . . Hogy az apostolok méltó utódja lehessen, 
az apostolokhoz hasonlónak kell lennie, apostolkodnia 
kell a püspöknek. 

«Utánozzák —• mondja idevágólag igen szépen 
szent Jeromos1 — a római hadvezérek az ő Camillu-
sukat, Eabriciusukat, Begulusukat és Scipióikat; a 
bölcsészek Pythagorast, Sokratest, Plátót és Aristote-
lest ; a költők Homert, Virgiliust, Mänandert és Te-
renciust : a történészek Thukydidest, Sallustiust, 
Herodotot és Liviust ; a szónokok Lysiast, a Grachu-
sokat, Demosthenest és Cicerót ; a püspököknek 
azonban mintaképük az apostolokban van, különösen 
pedig a nemzetek apostolát tartsák mindenha sze-
meik előtt és ennek példájára iparkodjanak minde-
neknek mindene lenni, hogy mindeneket megnyerje-
nek Krisztusnak.» 

És miként az apostolok Krisztusnak lettek hely-
tartóivá e földön, hasonlóképen ilyenekké kell len-
niök a püspököknek ; és a mint szent Pál apostol 
azzal dicsekszik,2 hogy Krisztusért jár követségben, 
úgy a püspököknek is Krisztus követeiként kell jár-
niok-kelniök mindenüvé, a hová főpásztori hivatásuk 
szólítja őket; és lia Krisztus szava szólal meg ajkai-
kon, úgy ők is, mint Krisztus, jó pásztorok lesznek, 
a kiknek szavára hallgatnak a juhok. Igen, a Krisztus 
szavára fognak a juhok a püspökök szavában ismerni 
különösen akkor is, a midőn nyájaikat, hasonlólag 
a sírjából föltámadt Üdvözítőhöz, ezen szavakkal 
üdvözlik: «Béke veletek!»3 

lis hogy hasonlók legyenek az apostolokhoz, a 
1 Epit. 68. (Migne, Tom. XXII. col. 28:5.) 
3 2. Corinth. V. 20. 
3 Amalar. <1. eccl. ofíic. Lib. III. cap. V. (Migne Tom. XV. 

Col. 111.) 
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kiket Krisztus választott ki, nekik is Istentől hivat-
niok és a püspökséget nem kell keresniük; és a mint 
Péter és utódja a római püspöki széken, Krisztusnak 
helytartója az ő földi országában, úgy a püspökök 
is ugyancsak ő tőle nyerik küldetésüket bizonyos 
meghatározott egyházmegyékre nézve; és végül, mi-
ként a római püspök Péternek vicariusa, helytartója, 
úgy a püspökök is az apostoloknak helytartói, vicarii 
aposlolorum.1 

VIII. A püspöknek azon főpásztori látogatását, 
melyet az egyházmegyéje területén létező egyházköz-
ségekben lakó nyájánál, időről-időre, azon célból 
végez, hogy az illető egyházközségekben levő nyájá-
nak hitéleti és valláserkölcsi állapotát, személyes látás 
és tapasztalásból megismerje, mondjuk általánosan 
elfogadott egyházjogi elnevezéssel főpásztori egyház-
látogatásnak (visitatio pastoralis); s miután úgy nagy 
fontossága, mint isteni jogon alapuló kötelezettségé-
nél fogva, az egyház kánonjai által mindenha a leg-
erélyesebben sürgettetett és sürgettetik jelenleg is 
neveztetik Visitatio Canonicanak is. 

Mint az egyházmegye főpásztorának, kötelessége 
a püspöknek lelki nyáját ismernie, azt az igazság 
igéivel táplálnia, a tévelyektől és rossz erkölcsöktől 
megóvnia és minden jóban megerősítenie. Ez pedig 
csak akként történhetik meg, ha vagy a nyáj jön fő-
pásztorához, vagy pedig ez megy el nyájához. Nyil-
vánvaló dolog, hogy ez utóbbi mód könnyebben vi-
hető ki, mint az első ; mert hisz alig képzelhető, 
miszerint a püspök egyházmegyéjének egész nyáját, 
a lelkipásztorokat az alájok rendelt hívekkel egye-
temben, tényleg magához, székhelyére összehozza. 
Ez még az egyházmegyében létező összes papságra 
iiézve sem vihető ki teljesen, jóllehet a cél, legalább 
megközelítőleg, e tekintetben, úgy a hogy, még el-
érhető volna. 

Kapcsolatban e körülményekkel két egyházi in-
tézmény fejlődött ki, a melyek történeti phasisaikban 
mindenha karöltve jelentkeznek ; tudniillik a: egyház-
megyei zsinat, a melyre az egyházmegyei papság egy 
nagy részének kell évenként a püspök köré össze-
gyűlnie és a püspöki egyházlátogatás, a mely abban 
áll, hogy a püspök, főpásztori minőségében egyház-
megyéjét évenkint — és ha az egyházmegye nagy 
kiterjedésű, kétévenkint beutazza a végből, hogy 
egyházmegyéje hitközségeinek személyi és anyagi 
állapotáról személyes tapasztalatot szerezzen, a mely 
alkalomkor azután rendszerint a bérmálás szentségét 
is szokta kiszolgálni a bérmálandóknak. 

Minthogy pedig az előbb jelezett cél könnyebben 
és tökéletesebben érhető el püspöki egyházlátogatás, 
mint egyházmegyei zsinat által,2 bizvást állíthatjuk, 
hogy a püspöki egyházlátogatás ép ez oknál fogva, 
lényegileg szükséges a püspöki hivatal méltó és sike-
res betöltéséhez. 

1 Greg. M. Epist. Lib. V. epit. 10. col. 766. 
2 A két intézmény célja nem azonos. Szerk. 

Szükséges, hogy a püspök keresse föl juhait és 
saját személyében győződjék meg és szerezzen tapasz-
talást lelki szükségleteikről, a minthogy az Úr Jézus 
az isteni mester is nemcsak a példabeszéd sze-
rint — ment ki a nap különböző időszakaiban mun-
kásokat fogadni és küldeni szőllőjébe, hanem tényleg, 
saját személyében is bejárta ismételve «docendo et 
benefaciendo» Júdea országának tartományait. És 
vájjon az ó- és újszövetségnek egész isteni üdvoecono-
miája is mi más egyéb, mint magának az Úristen-
nek az emberi nem borszükségleteihez és időviszo-
nyaihoz mért gondviselésszerű, legfőbb pásztori láto-
gatásainak foganatosítása s szemeink elé áll í tása?. . . 
a mint ezt szent Gergely pápa is, a Hetvened-vasár-
napra rendelt evangéliumi szakasz fölött mondott 
magasztos Homiliájában, a következő mély értelmű 
szavakkal elénk állítja: «Ad erudiendam Dominus 
plebem suam, quasi ad excolendam vineam suam, 
nullo tempore destitil operarios mittere: quia et 
prius per patres, et postmodum per legis doctores, 
et prophetas, ad extremum vero per apostolos, dum 
plebis suae mores excoluit, quasi per operarios in 
vineae cultura laboravit; quamvis in quolibet modulo 
vei mensura, quisquis cum fide recta bonae praedi-
cator actionis exslitit, huius vineae operarius fuit 
Operator ergo mane, hora tertia, sexta et nona, anti-
quus ille hebraicus populus designatur, qui in electis 
suis ab ipso mundi exordio dum recta lide Deum 
studuit colere, quasi non destitil in vineae cultura 
laborare. Ad undecimam vero gentiles vocantur, 
quibus et dicitur: Quid hic statis tota die otiosi.»1 

IX. Midőn a trienti zsinaton a helybenlakás kö-
telezettségéről (obligatio residendi) szóló decretumot 
tárgyalták, a zsinati atyák között élénk vita keletke-
zeti azon kérdés fölött, hogy vájjon a lelkipásztorko-
dással járó javadalmasokra (plébánosok, püspökök 
stb.) nézve a helvbenlakási kötelezettség isteni vagy 
csak egyházi jogon alapszik-e?2 

A spanyol és francia püspökök isteni jogon 
alapulónak mondották, míg az olasz püspökök közül 
számosan csak egyházi jog által parancsoltnak állí-
tották azt. A nagy nevű Soto Péter az előbbi véle-
ményt védte nagy készültséggel és közel halálához, 
a mely Trientben történt, hosszú memorandumot ké-
szíteti és küldött el Rómába IV. Pius pápának. Sőt 
egy vaskos kötet jelent meg, mely «a helybenlakás 
isteni jogon alapuló kötelezettségéről» írt alaposabb-
nál-alaposabb értekezéseket foglalta magában. Midőn 
pedig a vitatkozó tudósok nem bírtak megállapodásra 
jutni e kérdésre nézve, a kérdés eldöntetlen, disputa-
libis, nyill kérdésnek maradt : de az atyák a határo-
zatot úgy szövegezték meg, hogy a lelkipásztorkod ás-
sál összekötött minden javadalom birlalója helyben-
lakásra van kötelezve és azokra, a kik ezt netalán 

1 Breviar. Rom. Dominicae Septagesimae Ofíic. 111. 
Nocturn. 

2 L. Theiner : «Acta Concilii Tridentini». torn I. pag. 352. 
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makacsságból nem teljesítenék, szigorú büntetések 
szabassanak. 

A decretumban tehát nincs szó, hogy mily jo-
gon — istenin-e avagy csak egyházin — alapszik a 
helybenlakás kötelezettsége, de egyszerrmind úgy van 
megszövegezve, hogy a fönnebbi két vélemény egyike 
sincs előnyben a másik fölött. Általánosabb azonban 
az első, vagyis az a vélemény, a mely szerint a lelki-
pásztorok isteni, vagy legalább is lelkipásztori hiva-
talokból kifolyó közvetett isteni jogon vannak kötelezve 
a helybenlakásra; sőt a nagytekintélyű Fagnanus1 

azt mond ja : «Nullus antiquorum contradicebat, quin 
pastores an imarum tenerentur sub praecepto divino 
ad personaliter residendum vei eo magis, quod mu-
nia pastoralia nequaquam ab iis praestari possunt, qui 
gregi suo non invigilant, nec assistunt; sed merce-
nar iorum more deserunt — ut ait Cone. Tridentinum». 
(Sess. XXIII. c. 1. de reform.) 

Innen magyarázandó azon határozott, szilárd 
válasz, melyet állítólag Bellarmin V. Pál pápának 
adott s melyről Camus János püspök a «L'Esprit de 
S. François de Sales» jeles munka szerzője (P. 4. 
Cap. 3.) emlékezik meg. E szerint ugyanis, midőn 
V. Pál pápa a világhírű jézustársasági tudóst capuai 
püspöknek kinevezte és hogy pápai udvaránál, az 
egyház nehéz gondjai és munkájában még továbbra 
is, legalább is 3 hónapig, tanácsával és tevékenysé-
gével neki segítségére lehessen, őt a residentia köte-
lezettsége alól fölmenteni akarta, az újonnan kineve-
zett püspök a pápának a következő szavakkal felelt: 
«Saint Père, ce n'est pas ce que j 'ai enseigné toute 
ma vie dans les écoles, où j'ai tenu que la résidence 
des évèques était de droit divin, et par consequent 
indispensable; et durant ces trois mois, de quelle 
main sera redemandé le sang des ouailles qui 
périront ?» 2 —- on dr. 

A nagy bűn. (n.> 
Az egygyermekséghez és a könnyen keletkezhető 

gyermektelenséghez hozzásegíti a családokat egy 
rettenetes rossz szokás, a mely szintén erőszakot akar 
elkövetni a természeten és beleavatkozik vakmerően 
az isteni gondviselés functióiba s mely már lassan-
lassan polgárjogot akar nyerni úgy a köznépnél, 
mint az úri és legúribb osztályban is, a «nehéz meg-
élhetési rendszer» vagy a birtok együtttartása címén, 
értem ez alatt a mesterségesen berendezett «egy-két», 
vagyis az egy, legfeljebb, számítva a véletlenre, két 
gyermekrendszert. Ezt s az erre való berendezkedést 
és élést sajnos, nagyon sokan már nemcsak titokban 
űzik, hanem minden arcpirulás nélkül szemérmetlenül 
kérkednek is vele. Ismételten volt alkalmam hallani 
nagy társaságban újdonsült asszonyokat, a kik egész 

1 Fagnani, Comm. in Cap. Exparte. 8. X. cl. cler. non resid. 
(III 4; Coelest. II.) n. 39. 

2 L. Rosa : De resid. Episc. 

nyersen, nyegle büszkeséggel és képzelt fölénnyel 
szóvátették, hogy nekik csak egy gyermekük lesz, fér-
jükkel úgy csinálták ki.1 Azt hitték szegények, hogy 
ez által magas intelligentiáról tesznek tanúságot, 
midőn «lesajnálták» ezen kijelentésen elszörnyűködő 
több gyermekkel biró anyákat s rápiritottak ugyan 
ezt titokban iiző anyákra, a kik érezve helytelen 
cselekedetüket, legalább nem kérkedtek vele. Pedig 
ha tudnák ezek a nők, a kik ily elveket vallanak, 
mily csalódásban élnek s mennyire becsapódnak ők 
maguk. A természeten ugyanis nem lehet kifogni, 
örök kiszabott törvényének a legbüszkébb s a leg-
nyeglébb ember is kell, hogy alávesse magát, külön-
ben keservesen bűnhődik. 

A mesterségesen berendezett egy-két gyermek-
rendszernek is megvan a maga büntetése és bűnhő-
dése. Az első az, a mit már fönt említettem. Az 
egyetlen gyermeket, ha fölcseperedik vagy mielőtt 
még felnőne, elragadhatja a halál s akkor mi lesz? 
Sokszor minden egyébbel elkéstek. Ezután csak keserű 
szemrehányás következhetik és pedig kölcsönösen. 
A férj az asszonynak veti szemére a családhiányt, 
mert rendesen az asszonytól indul ki a dolog, az 
asszony meg a férjnek, miért egyezett bele. Követ-
kezik elhidegülés egymástól, hűtlenség, házasságtörés, 
késő bánat, lelkiismeretfurdalás és elkeseredés főkép 
az öregebb korban, a mi őket a sirig kiséri. Az ily 
házaspárnak nem marad egyéb, mint egy be nem 
töltött élet. 

Meg kell még említenem, hogy az aggodalmak 
közt nevelt egyetlen gyermek, a természetes neve-
lési iránytól eltérően, elkényeztetve lévén fölnevelve, 
néha erkölcsileg sem szokott sikerülni, a mint egyálta-
lán az egyetlen gyermekek között gyakrabbak a nem 
sikerültek. 

Mint orvosnak szólnom kell arról is, hogy az 
ilyen egy gyermekre való mesterkéltség káros testi 
és szellemi visszahatással van úgy a férfira, mint a 
nőre. Ilyen ártalom eleinte a tépelődés, annak a tudata, 
hogy ők tulajdonképen nem helyesen cselekednek, a 
tudat, hogy egymást ámítják, megcsalják. Szóval a 
tépelődések egész sorozata hozzájárulván az ily ter-
mészeti visszaélésből eredő testi visszahatáshoz, las-
san-lassan azzá fejlődik, a mit a nőnél hvsteriának, 
a férfinál neurastheniának nevezünk. Ezeknek, ha 
beállanak, az okát keresi maga a beteg, keresi a kör-
nyezet, a háziorvos s ez utóbbi, lia reá jön is a 
tulajdonképeni okra, kezelésénél a gyógysíkert nem 
éri el, mert az orvosságot hiába kínálja és ajánlja, 
süket fülekre talál. Az ily fajta hysteriának és 
neurastheniának elég gyakori esetei észlelhetők főleg 
intelligensebb családokban. 

Nem kisebb az erkölcsi hátránya is az ily mes-
1 Sajnos, eddig úgy voltunk, hogy a nő szendén elpiruló 

arca a férfinak is intésül szolgált, ha eljárt a szája. Ma már 
úgy látszik, ez a nemesítő eszköz is erejét kezdi veszteni, ha 
már a nők sem pirulnak. Szerk. 
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terkéltségnek. Meglazítja a házassági kötelékeket, le-
alacsonyítja a családi élet szentségét, megszűnik a 
kölcsönös becsülés, bizalom, hűség és a családi béke 
s az ezzel járó áldás stb. 

Nem hagyhatom említés nélkül az erkölcstelen-
ségnek azt a nemét sem, a mit magzatelhajtással 
elkövetnek. Nagyon sokat lehetne erről írni, de 
nem e folyóiratba való, csak fölhívom a figyel-
met arra, hogy az e fajta erkölcstelenség aránylag 
elég gyakori s igen sok nő minden lelkiismeretfur-
dalás nélkül minden képzelhetőt kész elkövetni, csak-
hogy magzatától megszabaduljon. Hála Istennek, az 
eszközök és módok még nincsenek ahhoz annyira 
kéznél s a természet is gondoskodott arról, hogy ne 
történhessék oly könnyedén. Nincs orvos, a kinek 
ismételten ily bűnös ajánlatot ne tettek volna s 
dicséretére legyen mondva az orvosoknak, ámbátor 
az ő megélhetési viszonyaik is megromlottak, a leg-
fénjTesebb pénzajánlatoknak még mindig ellentállani 
tudnak. 

Mindez azonban az egyes ily rosszra elszánt 
nőket nem rettenti vissza. Sajátságos, a rossznak 
magától terjed a hire; a lelkiismeretlen bábák neve, 
a kik készek magzatelhajtást végezni, szájról-szájra 
j á r ; az újságok apróhirdetései között mindig talá-
lunk olyat, a hol titoktartás mellett asszonyoknak 
tanácsot kínálnak. Miután pedig az ily magzatelhaj-
tásokat ahhoz nem értők titokban, félelem és rette-
gés közt hajtják végre, az országban sok nő pusztul 
el ezen bűn következtében föllépett bántalomban s 
még több teszi magát nyomorékká egész éleiére. 

De lássuk még tovább ez erkölcstelenség egyéb, 
közvetlenebb ártalmait, értve alatta az erkölcstelen 
élet folytán szerzett betegségeket. Ezek a betegségek 
ha első pillanatra tán könnyűeknek látszanak is, ha 
a beteget nyomban nem is döntik ágyba, kivétel nél-
kül komoly, hosszadalmas, súlyos utókövetkezmé-
nyekkel járnak. Van köztük olyan is, a mely ha egy-
szer befészkelte magát az ember testébe, néha telje-
sen ki sem gyógyítható, az embert folytonos meg-
újulások mellett sanyargatja. Damokles kardjaként 
lóg feje fölött, még végre idő előtt sírba viszi. Mert 
nem egy helyre szorítkozó bántalmak ezek, hanem 
vándorolnak a testben s majd itt, majd ott fészke-
lődnek be, hogy végezzék romboló munkájukat. 

Ezen betegségek veszélyes voltát még az is képezi, 
hogy a férfi, családot alapítva, átplántálhatja őket az 
ártatlan tiszta nőbe s van olyan baj is, a mely még 
a nemzedéket is megrontja. 

Az alkohol mellett a nemi bajok által okozott 
idült bántalmak a leg«yakoriabbak. A tébolvdába 
kerültek tekintélyes percentjénél a kórelőzményben 
ott szerepel Bachus mellett a Venus kultusza is. 
Sokan a maguk környezetében láthatnak egy-két oly 
sajnálatra méltó beteget, a ki lassan-lassan elveszti 
alsó végtagjai mozgatható képességét, pár év alatt 
székhez vagy ágyhoz kötött tehetetlen alakká lesz, a 

ki lábait mozgatni egyáltalában nem tudja s ily 
fokozódó hűdések mellett évekig várja a megváltó 
halált. Ezen betegségnek, az ügynevezett gerincagy 
sorvadásnak, a kórelőzményei közölt óriási percent-
ben kivette részét a Venus kultusza. 

Van azután a nemi betegségeknek a nagy tár-
sadalomra kiható hatása is. Hány férfi találkozik, a 
kit a Venus-kultuszban szerzett betegségek vissza-
tartanak a családalapítástól, mert szemeik előtt lebeg 
az esetleges fertőzött utódok réme. Ezek még a tisz-
tességesebbek, de hányan vannak, a kik érdekházas-
ságra utalva, megfertőzött testtel frigyre lépnek s 
lelkiismeretlenül, hozománykép megrontják az ártat-
lan tiszta nőt. 

A nemi betegségek között nem csak azok a 
veszedelmesek, a melyek, mint mondjuk, vérfertőzők, 
az ártatlanabbaknak látszók is a belőlük származó 
complicatiók révén vészthozók lehetnek. Elegendő, 
ha csak reá mutatok, főkép a nagyvárosi nők és 
asszonyok közt pusztító és nyomorító altesti bántal-
makra és azokból eredő vérszegénységre. Mindezek 
túlnagy részét annak lehet köszönni, hogy a férfiak 
a házasság előtt szerzett és teljesen ki nem gyógyí-
tott betegséggel nősültek, avagy a férfi nem tekint-
vén a házassági hűséget, a házasságtörés közben 
szerzett bajjal tetejébe még nejét is beteggé tette. 

Ily borzasztó következményekkel jár a gyaláza-
tos Venus-kultusz, a visszaélés a természet örökbölcs 
törvényeivel és ösztöneivel. És mégis, az emberek 
vakon rohannak bele a veszedelembe. Miért van ez 
így? A válasz nem oly nehéz. 

Az erkölcstelen életre való formális izgatás és 
csábítás, a kínálkozó alkalmak sokkal nagyobbak, 
mint az ezzel járó ártalmak méltatása és föltárása. 
Ez most a bevett szokás. Úton, útfélen hirdetik még 
a hivatottak is, hogy a nemi ösztön kielégítése már 
a serdültebb gyermekkorban is s ifjúkorban meg 
főképen nem árt, sőt szükséges és egészséges. Voltak 
értelmetlen szülők s vannak is, a kik serdülő cseme-
téiknek e tekintetben szinte kezükre jártak és jár -
nak. Akadt elég sok lelkiismeretlen, még hírneve-
sebb orvos is, a ki a serdülő ifjúnak legcsekélyebb 
izgalmi panaszra stb. a Venus útját mutatta. Pedig 
az ilyen orvos ebbeli tanácsát, magyarán mondva, 
hasból adta, légből szedte. Komoly orvosi munká-
ban ilyet olvasni nem lehet, sőt éppen ellenkezőleg, 
a legtekintélyesebb szakférfiak vallják és hirdetik, 
hogy a megtartóztatás (az abstinentia) a nemi élet-
től igen is lehetséges a nélkül, hogy az egészségre a 
legcsekélyebb visszahatással lenne. Fődolog a helyes 
életmód és testnevelési rendszer. 

Sajnos azonban, a mi társadalmi berendezésünk 
és életmódunk mellett, főkép a nagyvárosokban, a 
hol az emberek nagyobb részénél a jelszó kiüríteni 
az életgyönyörök kelyhét, a mennyire csak lehet és 
élvezni a testi örömöket vakon és meggondolás nél-
kül, önmegtartóztatóan élni szinte hősies cselekedet. 
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Nézzünk csak körül. A ponyvairodalom termé-
keivel telvék az egyes boltok kirakatai,1 pár fillérért 
az ily fércmunkák megszerezhetők, tartalmuk egye-
nesen a bujaság és a kéjelgés felébresztésére Íródott. 
A szemérmetlen képek, a meztelenségek egész soro-
zata, az ilyenekkel illusztrált lapok, telve kétértelmű, 
azaz nagyon is egyértelmű, néha teljesen trágár meg-
jegyzésekkel, mindenütt hozzáférhetők. Egész soro-
zata íródik és rajzolódik ilyen termékeknek, ezek az 
úgynevezett pikáns dolgok igen olcsók s nagy elő-
szeretettel árulják őket az iskolák környékén, mert 
sok egyenesen az iskolák ifjúsága részére Íródott. Az 
ifjúság az utcai kirakatokban szorgalmasan nézi és 
veszi is. l)e van is foganatja, IV. V. középiskolai osz-
tálybeli tanulók között fellépett nemi betegség mái-
nem is a legritkább dolog. A pikáns könyvekben a 
Venus-kultusz, mint az örömek öröme van leírva, oly 
mesterkéltséggel, hogy legyőzhetetlen vágyakat ésger-
jedelmeket ébreszt az ártatlan, zsenge korú olvasóban. 

Ha már a serdülő gyermeknek, nevezetesen a 
fővárosban, módjában van mindazt látni, olvasni 
és hallani, a mi őt Venus-knltúszra csábítja; azt 
hiszem, itt az ideje megismertetni vele, hogy az mind 
csak Syrenhang", a mi ót tőrbe csalja s föl kellene 
őt világosítani a valóságról, a dolgok reális miben-
létéről. Lehullván a teljes titokzatosság leple, már ez 
maga visszatarthatná az ifjút a sejtelmektől, a kuta-
tásoktól. Talán inkább hallgatna szülője vagy más 
hozzátartozója jóakaró tanácsára, mint a ponyva-
irodalom vagy rossz társ csábításaira. 

Katona József dr. 

=fill házi P á r i s . A francia kulturharc jellemzése, ügyes ese-
.., menyek és jelenetek. — Sok küzdelmen esett már át az 

n egyház; de ilyet még nem látott. Meggyilkolni akarják 
irónika. az egyházat, de a gyilkosságnak látszata nélkül, hogy 

az egész úgy tűnjék föl, mint magának az egyháznak 
öngyilkossága, annak következtében, mert nem akarta 
elfogadni a francia állami hatalom jelenlegi haszonbér-
lőinek kezéből azt a rengeteg sok «jótéteményt» — va-
gyont, templomot, házakat, intézeteket, tőkéket — melye-
ket tőle az állami hatalom «békés» eszközökkel eltulaj-
donított, azzal a biztató kijelentéssel, hogy mindent 
visszaad a katholikusok élvezetébe ingyen, vagy potom 
1 2 frank évi bér fejében, csak adják meg magukat az 
önkénynek kegyelemre. íme, az első lépés, a francia 
kulturharc első telte — a világ legvakmerőbb, leg-
szemtelenebb képmutatása. Kirabolja az egyházat min-
denéből ; azután odaáll elébe s «kíméletet» és «mérsék-
letet» színlelő arccal azt mondja neki : vedd tőlem ezt 
a sok vagyont, de csak kényem-kedvemre — a legutolsó 
falusi biró kénye-kedvére — fölmondható haszonélve-
zetbe s ezt az eljárásomat tekintsd okvetetlenül tisztes-
séges eljárásnak s reád nézve részemről jótéteménynek. 

Elrablott tulajdonával ajándékozza meg a francia 
állam az egyházat ; de ezt is zsivány módra teszi, mert 

1 A rendőrség éber szeme és erélye sokat segíthetne a 
bajon. Szerk. 

nem a tulajdonjogot adja vissza, hanem csak ideiglenes 
haszonélvezetet enged, hogy adott időben ettől is meg-
fossza az egyházat. Azt mondja abbé Belleville az «Uni-
vers» «Ki a hibás?» cimü vezető cikkelyében: «A poli-
tikai gonosztevők azonmód cselekszenek, mint a nagy 
utak rablói : csendesen és sötétben. Ha áldozataik lár-
mát ütnek, vagy világot gyújtanak, ők gyilkol rántanak 
elő vagy megfutamodnak», a szerint, a mint célszerűbb-
nek látszik. A Clemenceau-Briand kormány egyszerre 
tudja ügyesen kezelni a gyilkot is, a megfutamodást is. 
A pápa ügyvezetőjének, Montagnininek kiutasításában s 
a nuntiatúrai iratok lefoglalásában,1 valamint a püs-
pökök és papnevelő intézetek lakóinak erőszakos kiűzé-
sében a gyilok szerepelt ; ellenben a kultusztársaságok 
alakításáról való lemondásban s az egyszerű bejelen-
téssel2 való megelégedésben, valamint az előbb meg-
tagadott 1901-iki alapra való visszatérésben az álnok 
kormány meghátrálása nyilvánul. Nagyon hasonlít a 
francia kormány eljárása a Tróját ostromló görögök csel-
fogásához, a hires falóval, melynek kieszelője tudvalevő-
leg Ulysses volt. Micsoda örök szégyen borulna most 
Ulyssesnek a fejére, hogy ha a trójaiak kellő időben le-
álcázták volna a cselfogást?! Ámde Priamus, Trója 
királya, nem látott. Az egyház kormányzója, X. Pius 
ellenben világosan és jól lát. Innen van, hogy a szabad-
kőművesség falova, még mielőtt az egyház fellegvárába 
bejuthatott volna, egész fegyveres tartalmával leálcázta-
tott, kiüríttetett, darabokra vágatolt s tűzbe dobatott, 
hogy a megszégyenült álnokságnak a fa-ló tüzénél a 
kellemesnél kissé kellemetlenebb melege legyen. Ebben 
a hirtelen támadt melegében készítette Briand Alfréd 
kultuszminiszter az ő hat cikkelyből álló legújabb tör-
vényéi, a melyről Ribot képviselő, voll miniszter s a 
francia akadémia legújabb «halhatatlanja», a kamara 
nyílt ülésében azt mondotta, hogy a francia törvény-
hozás még ily sötét értelmű törvényt nem szavazott meg 
soha.3 Hogy is mondta abbé Belleville? A politikai go-
nosztevők épen úgy, mint az útonállók, szeretik a — 
sötétséget. Az új törvény sötétsége kettős sötétség. Nem 
lehetett mindenben világosan látni eddig az okát annak, 
miért ment át a kormány az 1905-iki törvény alapjáról az 
1901-iki törvény alapjára, vagyis miért enged most már 
a kormány a katholikusoknak birtokjoggal fölruházott 
polgári társulatokat alakítani az 190f)-iki haszonélvezeti 
kulturellek helyett, amit eddig nem engedett meg? Most 
már ez az oldala a dolognak kezd világos lenni. Azért 
hagyta el a kormány az 1905-iki alapot s azért ment vissza 
az 1901-iki törvény alapjára, megengedésével annak, hogy 
a katholikusok birtokjoggal fölruházott polgári társaságo-
kat alakítsanak (mint az Észak-Amerikai Egyesült Álla-
mokban) templomok stbbi átvételére, mert a községi 
(városi, falusi) képviseletek az ország minden vidékéről 
erősen tiltakoznak az ellen, hogy az egyházi épületek fönn-
tartásának «rengeteg terhe» az ő nyakukba szakadjon át ;4 

1 Anatole France a «Courrier Européen»-ben azt állítja, hogy az 
irattár lefoglalása azért történt, mert Briand jónak látta a nuntia-
turán volt leveleit magához venni. 

- A világi hívek részéről történő bejelentéseket, még a legjobb 
szándékuakat is, az egyházi hatóság időközben betiltotta. 

3 Jamais nous n'avons voté une loi aussi peu claire. 
•i Parisban magában csak 9—10 templomon közel egy millió adós-

ság' van ; szent Eusztáh temploma maga 280.000 frank adóssággal 
szerepel. 
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másrészről pedig a kormány belátta, hogy ha az egyházi 
épületekben csak a pap marad haszonélvezetben, kár 
esetén a koldussá tett papon az állam semmit sem fog meg-
vehetni. Másik sötét oldala a törvénynek már igazi sö-
tétség és pedig olyan, hogy abban a francia állam pol-
gári békéje csakhamar nyakát törheti. Ezt az oldalát az 
új törvénynek különösen Ribol volt miniszter ostorozta 
meg a kamara centruma részéről, igazán érdeme szerinl, 
kegyetlenül. Arra a rendelkezésére az új törvénynek, 
mely szerint a szekvesztrált egyházi vagyonnak, templo-
moknak, házaknak átengedése használatra a lelkipásztor 
számára a városi, illetve falusi elöljárótól (mairetől) 
függjön: «íme — igy kiáltott föl Ribol — ez valóságos 
vipera-fészek, bedobva minden városba, minden faluba, 
íme, a polgári háború csirája» elültetve országszerte. 
A francia kulturharc tehát,amint látszik, szakadatlanul 
a képmutatás és alakoskodás útján halad a teljes el-
mérgesedés és anarchia felé. 

Lássunk most egyes eseményeket és jeleneteket ! 
Richard bíbornok erőszakos kiűzetését palotájából, a 
hol 31 évig békésen lakolt, ismerik t. olvasóink a napi-
lapok jelentéseiből. Az erőszakolt kivonulások mindenütt 
kisebb-nagyobb csoportosulásokkal és vallásos tünteté-
sekkel jártak, Különös a dologban az, hogy Francia-
országban tilos az egyháznak utcákon át körmenetekben 
végigvonulni. Ennek a tilalomnak az éle most meg-
csorbult. A főpásztorok erőszakolt kivonulása százados 
palotáikból új lakásukba mindenütt lefoglalta az utcá-
kat ezerek és ezerek kivonulása számára. Párisban 
a bíboros érsek háromezerre tehető kíséretének elvonu-
lása tényleg «procession» nevet kapott. Karhatalommal 
ezt nem lehetett megakadályozni. így foglalja a katholikus 
vallás az utcát Isten számára vissza sírva és annak 
az éneknek hangoztatásával, hogy «Nous voulons Dieu» 
mi Istenünket akarjuk szabadon tisztelni! Sok helyen, 
kivált nagyobb városokban, a kiköltöző főpásztor kocsi-
ját előkelő hivei vonták az új lakás elé, sokszor kilo-
méterekre. Párisban Charette tábornok, a ki több elő-
kelő férfiúval vonta az érsek kocsiját, a kocsi rúdját 
darabokra tördelve osztotta ki emlékül az emberek 
között. Az állam részéről mindenütt erőszak, a löpász-
torok részéről mindenütt engedés, a katholikus hivek 
részéről mindenütt tiltakozás az erőszak ellen. 

Ezekkel telt meg Franciaország története 1906. dec,, 
havának közepén. Egyes városokban a katholikusok, 
tudva azt, hogy az üldözés szellemének titkos fészkei a 
szabadkőműves páholyok, tüntetőleg keresték föl a 
páholyokat és például mgr. Clieshelong püspök kiűze-
tése után Drome departementben a püspöki székhely 
.•. páholyának ablakait is beverték. Ez természetesen a 
főpásztorok által szóval és példával hirdetett passzív 
ellenállás szelleme ellen elkövetett kihágás voll. De ki 
ne látna mentő körülményt a tűrhetetlenné vált szaka-
datlan zaklatásban ? Némely főpásztornak tiltakozása 
örök időkre szóló mintája a fensőbbséges keresztény szel-
lemnek és a fölülmulhatatlan keresztény ékesszólásnak 
egyhuzamban. Szeretném, lia Magyarországban szósze-
rinti szövegében olvasná mindenki azt a beszédet, melyet 
Touchet orleánsi püspök az ottani békebiró előtt mon-
dott «a törvény csalláságairól», melyek abban rejlenek, 
hogy a templomok nyitva állanak, a hivek templomba 
menni, misét hallgatni, gyónni, áldozni jogosultak és 

kötelezettek ; és lia ők templomba mennek, ártatlanok, 
ha misét hallgatnak, ártatlanok, lia a pap imáját kérik, 
ártatlanok, ha az Úr szenl testét fogadják a paptól, 
ártatlanok és mind erre jogosultak ; de nézzük a 
püspököt és a papokat ! Ha a püspök vagy a pap temp-
lomba megy, hogy ott híveiért imádkozzék és misézzen, 
nekik a szentségeket kiszolgáltassa, tehát jogos követe-
léseiket kielégítse, a püspök vagy a pap a törvény ren-
delése szerint «bűnös». Micsoda dolog ez ? Megmondotta 
egy római jogtudós : «Laquei legis», a törvény csalfa, 
rejtett tőrei! Tegyen itt igazai békebiró úr ! . . . Neveze-
tes, hogy a békebiró az Ítéletet nyolc napra elhalasz-
totta. 

Lecot bíbornok, bordauxi érsek, a ki a legélénkebb 
főpásztorok egyike, híveinek oly kíséretével hagyta el 
érseki palotáját és vonult át új lakásába, betérve egy 
templomba, a minőt Bordeaux városa csak, mikor még 
úrnapi körmenetet volt szabad tartani, látott ritka 
számba. Huszonötezer ember kisérte a főpásztori, éne-
kelve s éltetve a szabadságot, az egyházat, a békét, a 
pápát, a bíbornokot, másfél kilométernyire. A Notre 
Dame templomban, a hová a menet a bíbornok rende-
letére betért, szentbeszéd volt és az Oltáriszentséggel 
áldás. Mindkettőt a bíbornok végezte. Azután tovább 
vonult a menet a főpásztor új lakásáig. Útközben a fő-
pásztor kocsiját lelkes lialalság vonta... Fenséges leckéi 
adott Lecot bíbornok egy lajstromozó pénztárnoknak, 
a ki a bíbornok őrizetében levő okmányok, értékpapírok 
és más értékek önkéntes átadására szólította föl a bíbo-
ros főpapot. Ez az ember oly leckét kapott a becsüle-
tességből, hogj' még késői unokái is meg fogják emlegetni. 
Biztosítom öíit, perceptor úr így szól a bíbornok 
levele liogy sem én, sem egyházmegyémnek bármely 
értéket őrző egyéne, a kik katholikusok és becsületérzés-
sel bírnak, nem fognak belenyugodhatni az ön barbár 
kívánatába. Mi ki hagytuk magunkat fosztani és nem 
tettünk egyebet, mint csak tiltakoztunk . .. Ámde köte-
lezni akarni bennünket, hogy mi magunk vigyük a mi 
pénzünket, a mi értékeinket, a mi okmánytárainkat stb. 
azokhoz, kik bennünket kifosztottak, ez oly tetőzése a 
sértésnek, hogy mi azt egyenesen a köz megütközés Íté-
lete alá bocsájtjuk. Mi erélyesen visszautasítjuk az áru-
lásnak azt a tettét, mely föltétlenül ellentétben van mél-
tóságunkkal és kötelességeinkkel. A hittudomány, a 
kánonjog, és egy legújabb római válasz, törvény nevében 
erőszakolt megrablásunk esetén arra köteleznek bennün-
ket, hogy a hatalom kihágásaival szemben passzív ma-
gatartást kövessünk. A kívánt okmányok, számadások, 
értékek, könyvek stb. ott lesznek mind a maguk helyén. 
Ott azokat önnek hatalmába lóg lehetni keríteni. De, 
hogy mi magunk tegyünk lépéseket arra, hogy azokat 
mi szolgáltassuk át önnek : no ez sohasem lóg megtör-
ténni ! Mi eltűrhetjük a fosztogatást; de azt nem tehet-
jük, hogy pápai büntetések átkát vonjuk magunkra áru-
lásunk által. Fogadja, perceptor úr, mélységes sajnála-
tomat . . .» 

Mi történi a kis és nagy papnevelő-intézetekkel ? 
Mert ezeknek a lakóit is a püspökökkel együtt űzte ki a 
«békés» kultúrharc. A legtöbb intézet növendékei, további 
intézkedésig, szüleikhez tértek vissza. Némely helyen a 
nagy szeminárium főiskola cimen, a kis szeminárium 
középiskola címen folytatja működését. De kiköltözködni 
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az eddigi helyiségből mindenütt kénytelenek voltak az 
elöljárók és a növendékek.1 

Milyen karácsony volt ez Franciaországban a papokra 
és a hivekre nézve egyaránt ! Kijutott a keserűségből 
mindenkinek. A köztársaság elnöke bizonyára több 
szemrehányó levelet kapott. Egy pap, Stelly vikárius a 
neve és állása, ezt írta Fallières elnöknek : «A halálra-
ítélt nyomorultak iránt tekintettel van a köztársaság 
elnöke. Affre és Darboy (kettős, hazafiúi és vallási vér-
tanúk) utódja nem számíthatott az ön kegyelmére. Ez 
szégyene lesz az ön nevének és az ön családjának mind-
örökre». Egy vizsgálóbíró, de Solliers a neve, a kinek 
érdemekben megőszült fejét az a dicsőség övezi, hogy 
Franciaország vizsgálóbíróinak legidősebbje, ezt írta az 
ország igazságügymiiliszterének: «Tarasconi vizsgáló 
birói tisztemről ezennel lemondok és kérem önt, hogy 
azt elfogadni szíveskedjék. Főügyésznek a fia, törvény-
széki elnöknek az unokája, nap-nap után lábbal tiporni 
látom a vallás, az igazságosság és szabadság elveit, a 
melyeknek szellemében nagyra nőttem. Miután 36 év 
alatt Ítélkeztem gonosztevők fölött, most képtelen vagyok 
arra, hogy az ország legbecsületesebb embereit s köztük 
barátaimat vegyem üldözőbe. Mély fájdalommal hatá-
roztam el magamat a törvényszék elhagyására, a hol 
elődeim annyi elenyészhetetlen emléket hagytak hátra». 

A mairek sorából is nem egy inkább leköszönt, 
mintsem hogy a jogtiprások eszközévé alacsonyuljon le. 
Egy milliomos parlamenti képviselő, a bloc tagja, tehát 
a ki megszavazta a kulturharcos törvényeket, bizalma-
san kijelentette, hogy «ha tudta volna», hogy az ország-
ban ilyen ellenállás fog keletkezni, hát stb. Most nem 
mer választói és családja körébe menni. «Tout le monde, 
électeurs, paysans, parents sont furieux contre moi.» 
Hányan vannak ilyenek ! ? De máskép is mozog az 
ország és zúgolódni kezd. Ipar, kereskedelem pangásnak 
indult. A földúlt egyházi intézetektől nem csöppen 
semmi. A valláshoz ragaszkodó jómódúak az egyház 
támogatása révén annyira igénybe vannak véve, hogy 
öt év óta egyre összébb vonják vásárlásaikat. A kevésbbé 
jómódú rangbeliek, hivatalnokok, alkalmazottak részén 
ugyanez a jelenség mutatkozik. Sok ipartelep eltűnt 
vagy csak élősködik. Munkások munka nélkül szűköl-
ködnek. «Soha — így ír az angersi «Petit Courrier»-
ben egy gyáros — soha ennyi munkátlan embert nem 
láttam !. . .» 

Mi lesz ennek az áldatlan test vérharcnak a vége ? 
A papságnak és a hitökhöz ragaszkodó híveknek még 
sokat kell szenvedniök ; de az ősi hajlékukból kiűzött 
főpásztorok körül sok városban olyan tömege az elszánt 
katholíkusoknak tüntetett, hogy azok a minden tilalmat 
foszlánnyá tépő fölvonulások és processiók biztos elő-
jelei gyanánt vehetők annak a dicsőséges föltámadás-
nak, mely az egyházra az üldözés végével vár. 

* 
W ü r z b u r g . A német katholikusok LIV. közgyű-

lésére itt már megindultak az előkészületek. Az elő-
készítő-bizottság már majdnem egy hónapja, hogy meg-
alakult. A város társadalmának kiválóságai készítik elő 
a katholikus nagygyűlés fényét és sikerét. így van ez 

1 December 21-ig 64 főpásztor, 64 nagy szeminárium és 65 kis 
szeminárium költözött ki : összesen 193 egyházi épületből történt ki-
költözködés. 

Németországban mindig és mindenütt. A kiszemelt város 
minden értelmes és jólelkű tagja becsületbeli dolgának 
tartja oda hatni, hogy a német katholikusok nagygyű-
lése, mely az ő városukat tiszteli meg ülésezésével, 
világraszólóan sikerüljön. Hatóság és egyesek mindent 
megtesznek erre a célra. így például most Würzburg 
város magistratusa az 1907-iki kath. nagygyűlésnek a 
városi Ludwigshallét díjmentesen ajánlotta föl. Ilyen 
tettek igazán hangosan beszélnek. —y—la. 

J é z u s . Lélek - élettani tanulmány szent Lukács J f o d a -
evangeliuma mentén. Irta: dr. Wajditsch Alajos. Buda- . 
pest, 1907. 117. 1. 

Erről a tételről is meg lehet ismételni a régi mon-
dást, hogy semmi sem új már a nap alatt. Jézussal nem-
csak a hivő ember, hanem a hitetlen is foglalkozik és 
foglalkozott minden időben. A hivő olyannak vallja őt, 
a minőnek családja, a kezeiből kikerült apostoli egyház 
mindig hirdette ; a hitetlen meg maga igyekszik róla 
valamelyes képet alkotni magának, szóval Jézusra vo-
natkozó hitének tárgyát ő maga önfejüleg alkotja meg. 

Azt lehet mondani, hogy a lehetőségek egész körét 
kimerítették már a tekintetben, hogy ki, mi lehetett 
Jézus ? Volt már egyiknek csaló, volt másiknak rajongó, 
volt okos ember is a legkülönfélébb változatokban ; 
evangeliumi élettörténetét hol mesének, hol mithosznak 
nyilvánították ; voltak, kik tetteit (a csodákat) tagadták, 
voltak, a kik elfogadták, de hol természettudományi, hol 
meg népies, hol allegorikus, hol meg spiritiszta módon 
iparkodtak magyarázni. A lehetőségek e tekintetben már 
igazán ki vannak merítve; e tárgyban már új tévedést 
többé kigondolni sem lehet, legfeljebb más szavakkal 
ismételni a már százszor elmondottakat. 

Jézus tehát él és uralkodik az elméken és sziveken, 
kin ilyen, kin amolyan módon. Az egyiknek üdv, a 
másiknak kárhozat. 

A fönt cimzett mű legújabb e nemű termékünk, 
mely Jézussal foglalkozik ; egy magyar orvos műve, kinek 
orvosi hitvallása nem a jobbára megszokott materialisz-
tikus álláspont, hanem a magnetizmus, szomnambuliz-
mus, fűszerezve a spritizmus babonájával. Ily mérték-
kel méri Jézust is. 

«Megdönthetetlen bizonyítékok alapján kénytelen 
elfogadni emberi szellemnél magasabb princípiumok 
létezését» (15. 1.). Vallja «a lélek sirontúli életét, a 
mennyiben testi érzékeink köréből távolodva gondol-
kodó princípiumunk nem veszít, de nyer; úgy hát 
akkor nyeri a legtöbbet, a mikor földi testét végkép 
lerázza magáról». (22. 1.) Szerinte, ha idegen akaratot 
fölveszünk a megnyomorított emberben (a Jézus által 
meggyógyított megszálltban) «még mindig cselekszünk 
legalább is annyira okosan, mint mikor némely homá-
lyos lényegü természettüneményt a fizika szegényes el-
méleteivel óhajtunk megvilágítani». (75. 1.) 

Tehát szerzőnk épen nem materialista a megszo-
kott értelemben, más orvosok szokása szerint. Ellenke-
zőleg, elhagyván a keresztény álláspontot, a másik vég-
letbe csap át ; telve van a magnetizmus, a szomnambu-
lizmus és spiritizmus hitével és ennek a bűvös körébe 
állítja be Jézust is cselekedeteivel, hogy, mint afféle 
médiumban, mindent, a mi előttünk rajta csodaszámba 
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meg}% érthetővé tegyen. Azonban, midőn ezt teszi, cso-
dák helyébe álcsodákat állít, hit helyébe álhitet hir-
det, szóval csöbörből-vederbe juttat, mint mondja, ter-
mészettudományi alapon. Kis kiadásban ellenkezője 
akar lenni Straussnak és Renánnak, a mennyiben Jézus-
ban nem közönséges embert akar bemutatni, mint ezek ; 
hanem olyat, «a ki fokozott mértékben állott a kegyei-
ben annak az erőnek, mely kisebb-nagyobb mértékben 
a mai szenzitívek útján is meg-megnyilatkozik» (51. 1.), 
a kinek «kétezer év előtti ismerete és gyakorlati ügyessége 
a szuggesztív terapia tudományában messze fölötte áll 
minden idevágó modern tudásunknak és képességünk-
nek». (47. 1.) 

Nem új, de mindig érdekes kísérlet Jézust alfélé 
modern occultistának (spiritisztának) mutatni be, mag-
netizőrnek, ki telítve van magnetikus erővel, ki «köbre 
emelte az apostolok megnetizmusát is» (82. 1.) s ennek 
erejében cselekedett csodás dolgokat. Meri «Jézust a 
titokzatos erejű Szentlélek segítette cselekedeteiben». 
(104. 1.) 

Mint igazhivő spiritiszta, szomnambulista, meg-
alapozza a magnetizőr Jézus megértéséhez az utat. 
«Magam — így szól — két ezredévvel később születtem 
és a legviharosabb múltú mindenféle «-ismus» és «-logia» 
dacára még mindig csak annyit tudok, hogy létezik 
egy erő, mely ha hirtelen megáll az ember fölött, az 
együgyű bölcs, az ügyetlen virtuóz, a félelmesen dadogó 
magával ragadó szónok stb. lehel egyetlen pillanat mul-
tán. Tapasztalataim szerint emberi tudás kétféle lehel; 
az intellektuson át az érzékek segítségével szerzett és a 
hirtelen ötletszerüleg föllépő tudás, midőn mintegy meg-
villan az agyban. Ez utóbbi esetén többször válik két-
ségtelenné mint nem, hogy a tudás nem a testi érzékek 
útján jutott az egyén ismeretkörébe... Hallottam e mó-
dozat szerint sokat tudó ifjút, a ki midőn bölcsészeti 
témákat fejteget előttem, megfeledkezem életkoráról. Ma 
17-ik évében van néhány középiskolai osztály közepes 
eredményű elvégzése után, de lia «betelik Szentlélek-
kel», a legmélyebben gondolkodó bölcs, a ki bölcsésze-
tével magával ragadja hallgatóját. Az adandó vélemény 
momentán megvillan előtte és mindannyiszor megnevez 
egy látománybeli alakot is, a ki a kérdésekre adandó 
feleletet tudomására hozza. Hogy mi módon ? Erre nézve 
közelebbi fölvilágosítást adni nem tud.» Ez a medium. 
(33. 1.) 

Jézus országa is szerinte a szomnambulizmus or-
szága. Keresztelő szent János egy kételkedő medium, 
(63. 1.) Erzsébet, Zakariás, szűz Mária szavai — találko-
zásuk alkalmával — «ama apodiktikus biztosság jelle-
gével bírnak, mely a inai fejlettebb «trance beszélők» 
kijelentéseinek is fő vonása». (36. 1.) Péter a Tábor he-
gyén, midőn azt mondta: «Mester, jó nekünk itt len-
nünk», a szomnambul egész delejes álmában volt. 
(89. 1.) Jézus gondolatolvasó (67. 1.), távolbalátó (99.) 
volt, hitt a reincarnatióban (65. 1.) ; megjelenései föl-
támadása után csak a szellem materializációi (testbe 
tömörülések) voltak. (101. 1.) Mindmegannyi jelenség 
tehát, mely a mai spiritiszta, szomnambulista kísérle-
teknél ismétlődik. Szóval Wajditsch szerint Jézus egész 
élete a hatalmas médiumnak bemutatkozása volt. Mi 
célból? Hát mi másból, mint a «Szentléleknek» vagyis a 
magnetikus erőnek eddig páratlan bemutatása céljából. 

Már így nagyban és egészben is tekintve a képet, a hogy 
Wajditsch magának Jézust elképzeli, a józan gondolko-
zóban azt a kérdést veti felszínre : igazán hiszi-e mind-
ezt Wajditsch komolyan és ilyen oknak, t. i. alfélé 
magnetizörnek tekintve Jézust, valóban megérthetőnek 
gondolja-e belőle mint nyilvánvaló nagy történeti oko-
zatot: a kereszténységet, tanaival, parancsaival, mártír-
jaival s nagy átalakító erejével, mellyel az újkori, ember-
hez méltó polgárosodást megteremtette a mai napig? 

Hogy «logikájával», melyet sokszor emleget, mérle-
gelve a valóságokat, erre gondolt volna, nem veszem ki 
könyvéből ; valamint gyarló filozófiai képzettségével — 
ez ma általános baj és oka a tévedések hódításainak — 
egyáltalán nem méri össze az okokat és okozatokat : 
hanem egy szük körben, a magnetizmusában, mellyel 
foglalkozik, elfogulva, abban meríti ki összes erejét, hogy 
Jézus főbb cselekedeteit valahogy beleszorítsa abba a 
körbe, melyet számára a szomnambulizmus keretében 
kijelölt. Ezen túl se nem lát, sem hall, hanem játszik 
a gondolatokkal, ötleteskedik a sajátszerübbnél-saját-
szerübb magyarázatokkal, az általa «Szentléleknek» el-
nevezett magnetikus erővel. 

Operációinak szinteréül Lukács evangéliumát, «a két-
ezer év előtti tollforgató orvoskartársnak» a könyvét 
használja. A «lélekbúvár orvosnak» (a legújabb mester-
szó) természetesen csak orvoskartárs imponálhat. Az 
embereknek ugyan «testbuvár» orvosok kellenek, de 
Wajditsch úgylátszik inkább lélekbúvár, a ki e nemű 
«saját tapasztalatait» viszi bele az evangéliumba. Ott 
találkozik «az Isten országával», az szerinte a szom-
nambulizmus. Hogy pedig annak tartsa, támasza neki a 
«Szentlélek» emlegetése a Szentírásban, az a valaki, a ki 
szerinte a spiritiszta médiumokban működik. Ebből — 
úgy gondolja — már sok vetődött «lelke fölfogó ernyő-
jére» (16. 1.), ámbár tapasztalatai szerint «ma még csak 
a végtelenbe veszni látszó vonal kezdetén állunk» (17. 1.), 
azaz keveset értünk a spiritizmusból. 

Az a Szentlélek «testi érzékekkel nem érzékelhető, 
tehát erő, mely emberfölötti módon intelligens és az 
embert, mint a maga mivoltában gondolkodó lényt res-
pektálja s tőle külön való». (33. 1.) «Egy látománybeli 
alak», a ki a kérdésekre adandó feleletet a médiumnak 
tudomására hozza. Vagyis, a mint a tapasztalat mulatja 
s mi úgy nevezzük, az a gonosz szellem az, a ki a spi-
ritizmusban űzi csalfa játékait a modern kultura által 
megviselt s a kinyilatkoztatástól elfordult emberekkel. 

Erre támaszkodva, emez előzmények után, Waj-
ditsch neki indul Jézus élete főbb eseményei szomnam-
bul magyarázatának. Elkezdi Zakariásnál. Az angyal-
jelenés ez esetben «az okkultizmusban úgynevezett ma-
terializáció tüneménye» volt (13. 1.), az angyal pedig 
«egy magas értelmiségit lény, a ki talán a levegőből 
szokott összetömörülni» ; Zakariás meg szerinte «álmot 
látott, tehát aludt», szomnambul egyén volt s az egész 
jelenei álmában játszódott le. «Nincs kizárva — úgy-
mond — hogy a saját fantáziája szülte alak szájába 
(Gábrielébe) maga Zakariás adta ama szavakat tudat-
talanul». Ezen autoszuggesztiók vége — mégis tényleg 
János születése lett. De Wajditschot a tény nem ejti 
gondolkozóba. 

Ezután következik az érdekesebbnél - érdekesebb, 
mulattatóknak is lehetne nevezni, magyarázatok soro-
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/ata. így mindjárt a szeplőtelen fogantatás (25. 1.), már 
t. i. Jézus fogantatása. Itt az angyali üdvözletnél, szerinte 
egyrészt, szomnambulizmus szerepelt, mint Zakariás-
nál ; a fogantatásnál meg ez az analógia: valamikor 
egy rabszolga neje követ szült, láttunk a Barnum-cir-
kuszban egy embert, a kinek ábrázata a «pincsi kutyáé» 
volt, tehát «az állatvilágban tényleg és normálisan meg-
található parthogenezis nincs ellenére Mária szüzén szü-
lésének». Vagyis a jó szerző, midőn össze-vissza beszél, 
mutatja, hogy Jézus születésével, a szomnambulizmus 
keretében, nem tud mit csinálni. 

A pásztorok látománya egyszerűen tömeges távolba-
látás volt. (37. 1.) Jézus megkísértése történetében «a 
negyvennapos koplalás epizódjai talán csak álomképek 
voltak». (40. 1.) Midőn Jézus a názáreti zsinagógában 
magára vonatkozólag kijelentette, hogy «ma teljesedett 
be az írás előttetek», vagyis hogy ő az igéit Messiás, szer-
zőnk szerint, «az ács fián nagyzási téboly vett erőt, a 
mi nem is csoda, mert a születése felől szóló mesék, lán-
goló szellemében hatásos autoszuggesztiókat keltve, 
bizony könnyen meghibbanthatták». (41. I.) De hát bo-
lond lehetett-e Jézus, tekintve életét, tanait ? Szerzőnk 
ezt is megengedi, mert «vannak elmebetegek, a kik még 
a tudománynak is imponáló müveket írnak (például ?), 
mégis gyötri — jobban mondva gyön3'örködteti őket a 
fixa idea». Ugyan próbálja meg valami tébolyodottal 
megalapítani s az emberekkel elfogadtatni olyanfélét, 
mint a minő a kereszténység, vájjon fogják-e követni 
az emberek? 

Jézust, mint orvosi, úgy magyarázza, hogy «a bizo-
nyára súlyos is lehető és hosszú ideig is tartható beteg-
ségek rögtönös meggyógvulásához esetleg nem kell több, 
csak egy gyakorlott hipnotizőr szava, de jól megcsi-
nálva, hogy imponáljon a betegnek». (45. 1.) Tisztelt 
lélekbúvár orvos úr, beszéd helyett csinálja meg utána 
s elhisszük, hogy jól magyarázza Jézust, annál inkább, 
mert hiszen azt mondja : «bizonyos csak annyi, hogy a 
Lukács állal közelebbről is megemlített betegségek tény-
leg a szuggesztív terapia alá valók». 

A gazdag halfogás oka szerinte az volt, hogy «Péter 
lehetett ugyan tapasztalt halász, ez azonban nem zárja 
ki, hogy ne lehettek volna a Genezáret-tavi halaknak 
oly szokásaik is, melyek Péter ismeretein kívül állottak 
ugyan, de nem állottak kívül az ismerelein ama Jézus-
nak, a kiről már tudunk egyet-másl» (44. 1.), a ki t. i. 
mint medium ama bizonyos «erőnek» hatása alatt állott. 
Csodálatos, hogy a spiritiszta urak ezt a tudásukat gya-
korlatilag, pl. a fárasztó tiszai halászatnál nem használ-
tatják föl. 

De úgy látszik, szerzőnk ennek dacára se tud Jézus 
minden tettével oly könnyen boldogulni, pedig arra a 
bizonyos «erőre» már csak sokat lehet ráhúzni. Jézus 
pl. poklost gyógyított, ezzel már nem tud mit csinálni 
Wajditsch, nem tudja a szomnambulizmusba beillesz-
teni, mert «a lepra az orvosi tudomány mai fölfogása 
szerint gyógyíthatatlan». «Jobban megküzdhetnénk a 
kérdéssel — úgymond — ha Lukács e poklos niegtisz-
tulási folyamatára legalább némi időt engedne», de nem 
enged ; azért «az eset előtt ily formájában csak szótla-
nul állhatunk, avagy Lukács utánajárásának megbiz-
hatóságát kell kétségbe vonnunk». (52. I.) 

Jézus bűnöket is megbocsátott. Mi voll ez lulajdon-

kép? Hát beteg test gyógyítása és semmi egyéb. «Két-
ségtelen, hogy a mi egy lelki princípiumon rágódni tud 
(nagyszerű!), nem lehet az más, csak bűnös tudat, akár 
a fölszinen, akár a fölszin alatt (hát ez mi ?). S a min 
egy lelki princípium gyarapodni tud, nem lehet az más, 
csak az erkölcsi jó tudata. Mivel pedig minden megtes-
tesülés előbb idea kell hogy legyen, melyből a megtes-
tesülés kiindul, kétségtelen, bogy a bűntől rágott idea 
(nagyszerű !) megtestesülése csak beteg test lehet. íme, 
az úgynevezett hypnotikus gyógyulások s ezek leggyak-
rabban rövid tartamának egyszerű nyitja». Értem uram, 
értem, «rágott idea» volt az egész bűnbocsánat. Mert, 
hogy a hipnotizőr a betegnek «nem bocsátja meg semmi-
féle bűnét ; a lelket csupán benyomások érhetik a sugár 
minden irányából, de csak azok érvényesülnek, melyek-
nek a lélek a saját minőségéből kifolyólag kaput nyit.» 
Valóban szomnambul egy beszéd! 

A naimi halottaiból föltámasztott ifjú Wajditsch 
szerint «nyilván tetszhalott» volt. (62. 1.) Ez a legköny-
nyebb magyarázat. 

A magdalai Mária hét ördöge, kiket Jézus kiűzött, 
világos, könnyen érthető dolog. «Mária Magdaléna fes-
lett életének ingere a hét ördög volt, a kiket Jézus mi-
után kiűzött, visszamaradt az eredetileg jó lelki lényegü 
bűnbánó asszony.» Olyan eset volt ez, mint, midőn «akár 
a magam önmegtartóztató erejéből, akár a más erősza-
kos eljárásának segítségével az alkohol, morphium, do-
hány stb. nyakamon ülő ördögei megunva a mindliasz-
lalan kísértést, végleg elhagynak». (70. 1.) Vagyis midőn 
elszokom a dohányzástól. Az egész a Mária «fogékony, 
gyönge lelkére ható valamely előzetes szuggesztív be-
hatás eredménye volt» egy láthatatlan magasabb faktor 
részéről, a kiről tudni nem adatolt mindenkinek. Miért? 
«Egy cseppet sem lehet ez különb titok annál — kedé-
lyeskedik szerzőnk — mint mikor a tejfeles tormát sze-
retni Jókainak megadatik, Petőfinek nem adatik meg». 
Ez a magyarázat aztán egyszerűen «kolosszál !» 

Jézus parancsolt a szeleknek is. Hogyan történt ez? 
Wajditsch itt sem marad adós a felelettel. «Hogy vala-
mely hatalmas víztömeg fölszine a legnagyobb hábor-
gásból néhány pillanat alatt nyugalomba jöhetett volna, 
az emberi megfigyelések tárházában ilyesmi még nem 
foglaltatik. De benne foglaltatik, hogy például egy sú-
lyos asztal komoly és tudós férfiak közös akarat nyil-
vánítására minden érintés nélkül és minden gravitációs 
törvények nagy csúfságára, fölemelkedelt a levegőbe s a 
közös akaratnak megfelelő egyéb mozgásokat is végzett. 
Más komoly tudós pedig megfigyelte, hogy a mérlegre 
állított asztal akaratnyilvánításra és minden érintés nél-
kül súlyosabb és újabb akaratnyilvánításra könnyebb 
lett eredeti súlyánál. Hogy tehát minden fizikánk dacára 
is megbarátkozhassunk a Jézus akaratára lecsillapuló 
tenger gondolatával, csak a most fölsorolt tények meg-
hosszabítási vonalára kell azt állítanunk». (73. 1.) Szó-
val, hogy Jézus mint magnetizőr csillapította le a szele-
ket. A sok beszéd helyett azonban többet érne, lia a 
szakmagnetizőr Wajditsch ezt nekünk a Dunán bemu-
talná, mert különben kénytelenek vagyunk tagadni az 
analógiát. 

A megszállt disznóknál azl mondja, hogy «a kér-
dési lerázza magáról» (77. 1.) vagyis nem tud hozzá-
szólani. A csodás kenyérszaporilásnál (83. I.) szintén 
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megakad, a szomnambulizmus országából nem tud rá 
kádenciát mondani. Hogy t. i. ennek a megérthetésére 
«segítségül hívhassam ama bizonyos meghosszabbítási 
vonalat (a magnetikus erőt), közvetlen tapasztalataim 
között erre parányi fölhatalmazást sem lelek.» Itt tehát 
már a mindenre alkalmas «Szentlélek» se segít rajta. 

A kánai menyegzőn a víznek borrá változását nem 
kell szerinte csodának tartanunk, «e boros históriát 
csodának fogadni — úgymond — fölment bennünket a 
manapság már rendkívül nagy ügyességgel kivihető mű-
borgyártás ismerete». (104. 1.) Szóval az egész kétezer 
év előtti esetet, a víznek borrá változtatását, a pécsi 
Engel-cég produkálta. 

Lázár föltámasztásánál mit tegyen egyebet, megint 
belekapaszkodik abba a bizonyos spiritisztikus meg-
hosszabbítási vonalba, hogy mégis csak mondjon vala-
mit. «Az eset meghosszabbítási vonalán — így igyek-
szik hozzá férni az esethez — erre mifelénk két jelen-
séget találok tapasztalataim között : az érintés nélkül 
mozgó asztalt és a szellemalakot, mely a fotografáló 
lemezre (a spritizmusnál) hatni ugyan tud, de emberi 
szemek számára még nem létezik. Az érintésre avagy 
érintés nélkül is mozgó asztal nem azért mozog, mert 
asztal ő ; kétségtelen, hogy az asztal mozgását megindító 
föltételek a sírban fekvő emberi holttestei is ép így 
megindítanák, söt mesteribb mozgásba is hoznák (ké-
rem : életrekeltésről van szó !), semmint az asztalt, mely-
nek a lábai csak merevek, forgó izületei nincsenek s csak 
csúszkálni, billegni, emelkedni s ismét alásülyedni en-
gedik az asztalt. Ha teliát megszavazzuk az erőt Jézus-
nak, mellyel a holt anyagba küldött megelevenítőt tar-
tósan is odaláncolni tudja, minthogy a test gépezetében 
(az ember csak a test gépezete?) esett hibákat rögtönö-
sen — mint láttuk — reparálni képes : durva vonások-
ban elképzelhetjük a föltámadás fizikai folyamatát». 
(112. 1.) Ez lett volna Lázár föltámasztása. 

De elég legyen már a csevegésből, úgy sem leszünk 
tőle okosabbak. 

Ime, így néz ki Wajditsch orvos kisérlele, mellyel 
Jézusból, csakhogy mást tartson róla, min ta keresztény 
meggyőződés, modern hipnotizőrt konstruálni iparko-
dott. Beszélni eleget beszélt, de vájjon ki látja ebben a 
hipnotizőrben Jézus életének megfelelő magyarázatát ? 

Valóságos gyermekjáték ez a komoly dolgokban, 
mellyel csak azért foglalkoztam részletesebben, mert a 
mai divat szerint sokan vannak a spiritiszták, a kikkel 
az ördög űzi játékait s még őseiket is bemutatja nekik, 
hogy higyjenek szemfényvesztéseinek. Miért nem tanul-
mányozzák ezek e helyeit inkább a szép keresztény-
séget, melyet Jézus, Isten egyszülött lia, hirdetett s miért 
nem élnek a szerint? 

A jó Wajditscliban egyet találtam, a mi dicséretére 
válik, törhetetleniil hü Lukácshoz, «orvos-kollegájához» 
és evangéliumához ; folyton annak «mentén» halad s ha 
mindjárt nem is tudja beszorítani adatait a szomnam-
bulizmus keretébe, a kritikusok szokása szerint, a vi-
lágért se vonná kétségbe hitelességét. A kiben ennyi jó 
indulat van, miért akarja az föltatálni a puskaport, mi-
kor az már régen löl van találva ; mikor már száz és 
száz kisérlet után bizonyos, hogy Jézust vagy úgy kell 
venni, a hogy az evangéliumokban van leírva, vagy 
sehogy sem? Higyjen azért inkább az egyháznak, mint 

az occultizmusnak s hagyjon békét a spiritisztikus ámí-
tásoknak. 

* 

A « P r o t e s t á n s E g y h á z i és I skola i Lap» «jogos» 
l o l j a j dn l á sa a karácsonyi könyvpiac fölött. 

Laptársunk dec. 30-iki számában foglalkozik a ka-
rácsonyi ajándékokkal. A cikk írója karácsony előtt 
megállott egy nagyszabású könyvkereskedés kirakata 
előtt és kérte a kereskedőt, adja ide valamennyi példá-
nyát a magyar ifjúság számára összeállított csoportnak, 
hadd válogasson. A következő percben már válogatott 
is és mit talált ? 

«Mária-legendák a magyar ifjúság számára», « A bol-
dogságos szűz Mária ötvenkét csodáinak szombatja», 
«A lourdesi Boldogasszon}'», «A boldogságos szűz Mária 
élete», «Páduai szent Antal élete», «Nepomuki szent 
János tisztelete» stb. efféle. 

Ime, kérem! írja erre — ma már itt áll a ma-
gyar «keresztény katholikusság», ilyen a pápa vallása. 
Egy szó, egy betű nincs az Istenről, a Krisztusról, nincs 
a karácsonyi örömről, csak Mária, csak ez a szent, az 
a szent, csak csodatörténet, szent hagyományok. Min-
den számban, sorában a legkézzelfoghatóbb emberimá-
dás, a legképtelenebb dolgok. 

Hát ilyen kell — folytatja tovább — a magyar ifjú-
ságnak karácsony ünnepén? Hát ez vezet az Istenhez? 
Az ilyenek tárják tol az iljú lélek előtt az Isten véghe-
tetlen nagyságát s épen a mai időben, a mikor szinte 
minden a Krisztus egyháza ellen támadott ? Hol van a n n a k 
a Krisztusnak vallása, kinek születése ünnepére annyian 
készülnek? 

A szerkesztő kiegészíti a cikket azzal, hogy ehhez 
a jogos följajduláshoz csak azt fűzi, hogy «valóban itt az 
ideje annak, hogy a karácsonyi vallásos könyvpiacra 
mi protestánsok is kiálljunk s ne engedjük, hogy azon 
csak a minden szentes, pápás ponyvairodalom termé-
kei dominál janak. . . mert különben átcsap fölöttünk a 
pápás üzleti szellem áradata ezen a téren is». 

Hadd fűzzem én is megjegyzéseimet ebhez a följaj-
duló cikkhez. Megvallom, szeretem olvasni prot. testvé-
reink cikkeit, mivel azokban tanulmányozom lelküket, 
akár a XVI. századbeli jeremiádjaikban, pasquillusaik-
ban. Az a lélek pedig se nem tanul, se nem felejt, ha-
nem háromszáz éven át folyton csak ismétli magát, 
mindig ugyanaz. 

Először is csókolni valók az ő nagyításaikban, öb-
lös szájukkal. Ha a pápás vallást tollúkra veszik, nem 
engednek Háry Jánosnak, háromszázszoros nagyításon 
alól alább nem adják. A föntebbi cikk is afféle nagyító 
üveg alatt készült mesterséges csoportosítás, azt mond-
hatnám, könyvkereskedői kirakat előtt elkövetett füllen-
tés. Olyan kath. könyvkereskedés ugyanis, mely a kará-
csonyi könyvpiacra csak az említett könyveket állítaná 
ki, nem létezik. A «Religio» is hozta a Szent-István-
Társulat karácsonyi kiadványait, a könyvkereskedésé-
ben is (Kecskeméti-utca 2.) megtekintheti bárki köny-
veit s a cikkíró nagyításain mosolyogni lesz kénytelen. 

A dolog úgy állott elő, hogy a jó Nagy Ferenc, a 
cikk írója, karácsonyi örömet akart szerezni a katholi-
kusoknak s gondolt egyet, merészet és nagyot. Nem 
azon törte a fejét, hogyan kellene ily nagy ünnep alkal-
mával a saját portájuk előtt eltakarítani a szemetet, 
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hogyan kellene pl. a fárabelieik között megakadályozni 
az egy gyermek rendszert, vagy a baptistáknak a 
nyájban elkövetett pusztításait, vagy hogyan kellene 
azon a különös arányon segíteni, hogy az egyetemen 
33 százalék izraelita mellett csak 10 százalék luth, és 
7 százalék kálvinista található a hallgatók között, el-
tekintve más házi bajaiktól ; hanem azon törte a fejét, 
hogyan kelljen a katholikusokat a szentek tisztelete, a 
pápa, a pápás üzleti szellem miatt megcsúfolni. Ettől 
vemhesek ök mindig. 

Összeállította tehát az említett listát, leírta az egész 
lorettói litániát s mikor jól megcsúfolta szűz Máriát, 
Krisztus anyját, boldog megnyugvással letette a tollat, 
mert íme, így mentette ö meg, tette nagyobbá a pro-
testantizmust. Hogy abban a kirakatban sok egyéb 
könyv is volt, azt ö nem láthatta, nem volt szabad 
látnia. 

Másodszor azért tetszenek nekem, mert mindig kö-
vetkezetesek és hódolva-hódolnak háromszáz év után 
is Luther imájának «repleat vos Deus odio papae». Ez 
az ö tudományuk, melyben nincs haladás, nincs be-
látás, hanem mint az állati ösztönben csak örök változ-
hatatlanság : gyűlölni a pápát, ha mindjárt valamely 
boltkirakat miatt is. Hogy vonja be a pápát ebbe a pesti 
boltkirakatba ! 

Azt gondolom, de azt hiszem más is úgy tartja, 
hogy lelkileg nagyon szegény ember lehet az, a ki a 
maga igazát másnak a gyűlöletével akarja megállapítani 
s belső tartalmatlanságát öblös hanggal akarja a világ 
előtt eltakarni. Ha már nem tudnak hallgatni okos 
ember szavára, hallgassanak nagy férfiúkra, Szász 
Károlyra, a ki a Trefort-féle életrajzban azt írta, hogy : 
ma már minden művelt ember türelmes; a miből kö-
vetkezik, hogy eljárásuk a köznapi műveltséggel is ellen-
kezik. Hogy valaki micsoda könyveket rak ki kiraka-
tába, miért nem az illetőnek tenni szemrehányást, ha 
esetleg rászolgált, hanem mindjárt rámondani : íme, a 
pápa vallása, pápás üzleti szellem ! Nem olyan egy-
ügyűség-e ez, mint ha valamely prot. vallású könyvkeres-
kedő pornografikus könyveket, képeket állít ki kiraka-
tában, erre azt mondani : ime, Zelenka vagy Kiss Áron 
vallása ! 

Harmadszor tetszenek nekem, mert egész vádolási 
lexikonuk mindig ugyanabból a 4—5 pontból áll s a 
világért nem tűrnek benne fölvilágosítást. Az igaz, mit 
is csinálnának nélkülük; hogyan is gúnyolhatnák az át-
kozott pápásokat, a katholikusokat. A szentek tisztelete, 
Mária tisztelete — emberimádás ! 

Hogy nagy az Isten az ő szentjeiben, az erény hő-
seiben, kiket, midőn itt közöttünk éltek, az ő malasztja 
emelt nagyra, hogy tehát a szent embereket az Isten 
miatt tiszteljük ; hogy Mária, Jézus anyja, a fiáért nagy 
tiszteletet érdemel : azt az ő eszük fölfogni nem képes. 
De hogy Luther és az ő Wartburgban őrzött kalamá-
risa tiszteletreméltó ; hogy Lorántffy Zsuzsanna, jótevő-
jük emléke, nekik szent s így tovább, azt megértik. Mi 
azonban hiába hívjuk föl ellenükben a józan észt s minden 
józan ember gyakorlatát, mi mégis emberimádók ma-
radunk. Nekik pedig a bál is lehet protestáns. Csak 
egy sajnos ebben a dologban, az, hogy t. i. még a keresz-
tyének ilyen érzelmekkel viselkednek egymás irányá-
ban s tetszelegnek maguknak a nyelvöltögetésben : addig 

rohamosan emelkedik, erősödik közöttünk az izraelita-
ság birtokban és hatalomban, hogy legyűrje valameny-
nyit. Atyafiak, jól van-e ez így? 

«Átcsap fölöttünk a pápás üzleti szellem áradata 
ezen a téren» is — írja a prot. Hamar István. Ilyest 
lát s azt is rosszul látja és nem veszi észre, hogy vala-
mennyiünk fölött micsoda üzleti szellem csap át. Talán 
majd idővel meglátja ezt is, de bizonyára akkor már 
mindnyájunkra nézve későn lesz. Perditio tua ex te 
Israel ! 

Egykoron, a török hódoltság idejében, ilyen bűnös 
visszavonás s a prot. «inkább az ördöggel szövetkez-
zünk»-féle hangulat miatt erősödött meg nálunk s volt 
nehezen kiűzhető a török. 

P. Bé l í enyér . Nyugtatványul a postai föladó-vevény 
szolgál. 

Ii. N y i t r a . Hogy a város kath. hölgyei egy «Cseléd-Ott-
hon» és «Kath. Nő védő-Egyesület» megalapításán fáradoznak, 
örvendetes jele az ébredező életerőnek és méltó tárgya a höl-
gyek részvevésének a társadalmi erkölcsök javító munkájá-
ban. Vagy 25 év előtt terjesztette ezt az eszmét Kottesovszky 
lelkész úr s az ime, végre megvalósul. Fogadják ezért üdvöz-
letünket ! 

M. Kassa. Megkaptam. 
W . B u d a p e s t . Olvastam-e Acsády dicsőítését a «Husza-

dik Század»-ban az ő történeti objektivitása miatt ? Olvastam. 
Valami exaltált izraelita írja, kinek máskülönben is nagyon 
rossz szeme lehet ; mivel ugyanott azt is írja, hogy a feudá-
lis papság és nemesség «tönkre tette gazdagságilag teljesen 
az országot, kiélte a dolgozó magyar népet, milliószámra 
kiűzte idegen országokba stb.» Rossz szeme lehet azért, mert 
Pozsonytól Mármarosig a Kárpátok félkörében, továbbá a 
Balaton körül s egyebütt csupa izraelita ül az egykori magyar 
nemesség és nép számos birtokán. A Maxi ebben lát «szociá-
lis igazságot», míg az igazi magyarság meg nem unja egyszer 
ezt a túlbátor merész nyelvöltögetést. 

S. P a n n o n h a l m a . Köszönöm. A jövő számban jön. 
P. Nacjy-Bélic. Nyomatás közben történhetett meg a 

hiba. Pótoltam. 
G. Pécs . Üdvözlöm önt és theologus társait elhatáro-

zásukért. Ha a szemináriumok fiatalsága szinte önmegtaga-
dással a tudományért lelkesedik és áldoz, sok jót remélhe-
tünk ettől az életre, mely képzett és lelkes munkásokat kiván. 
Csak előre, ifjú barátaim! 

I. Gyulafehérvár . Úgy lesz. 
A. E s z t e r g o m . Nagy elfoglaltsága dacára is kérem az 

igért tanulmányt. Minden fölvetett kérdésre jó, ha a «Religion-
ban nyomban megjelenik egy felvilágosító cikk. 

TARTALOM: Mire valók a Szentlélek ajándékai? 
Beliczky János dr.-tól. — A «Comma Joanneum». II. 
Zubriczky Aladár dr.-tól. — A kereszténység nyomai 
Pompejiben. Császár József dr.-tól. — A püspöki egyház-
látogatásokról. II. —on dr.-tól. — A nagy bűn. II. Ka-
tona József dr.-tól. — Egyházi világkrónika. —y—iá-
tól. — Irodalom. Wajditsch : Jézus. Lélek-élettani (spiri-
t iszta) t a n u l m á n y . — A Prot. Egyházi és Iskolai Lap 
följajdulása a karácsonyi könyvpiac fölött. — Telefon. 

Laptulajdonos és kiadó : 

DUDEK JÁNOS dr. egyetemi ny. r. tanár. 

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

Megjelenik - július és augusztus hónapot kivéve - minden vasárnapon. 

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 . EGYETEMI 'l'A N À R 

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL 

Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 39. 

"Elmélkedés a világnézetről. 
A szaktudósoknál sokkal érdekesebbek a köz-

élel emberei, lia a komoly tudományos kérdésekbe 
bonyolódnak bele. A közélet emberei alatt — hogy 
a félbetörötteket, az egy-két osztályúakat ne is említ-
sem — itt az iskolavégzetteket értem, a kiknek, 
mióta az életbe léptek, a könyv, a kutatás, a szerzett 
alapismeretek további mélyítése nem kenyerük. Vég-
zik napról-napra hivatásuk praktikus teendőit s 
amellett élnek az egykori iskolatanítás halaványuló 
emlékeiből. 

Mi lesz azokból az apró, sokszor már az isko-
lában meg nem értett töredékekből idővel? Egy külö-
nös valami, mint midőn az ember egy messzi tárgyat 
néz s már nem tudja tisztán megkülönböztetni: 
ember-e, fa-e, állat-e az a valami; ép így van az egykori 
tanuló a későbbi, előrehaladott korában. Valamely 
felvetett kérdésnél az egykor tanultakból csak annyi 
jelentkezik képzetvilágában, mintha ilyesmiről hallott 
volna harangozni valahol. Hányszor találkozunk az 
ilyen praktikusokkal a társaságban, sőt a sajtóban 
is! És viselkedésük rendesen nagyon érdekes. Ha az 
illető nem emlékszik tisztán, vagy egyáltalán nem 
tud a dologhoz, megtódítja képzeletével, mert hát 
hiszen jár t ő valaha iskolába is, már hogyne tudna 
ő a kérdéshez hozzászólani ? A mai világban csak a 
valódi tudósok lévén szerények, a nemtudás tekin-
tetében igazán kevés ember van beismerésben; ha 
nem tudja, ha nem is ért a dologhoz, akkor is bele-
beszél, mert hogy hiszen a gondolat szabadságánál 
fogva mégis csak nyilatkoznia kell. Ebből pedig 
különös dolgok szoktak felszínre kerülni : történet, 
filozófia, fizika s a mi tetszik, a javából. 

A vallási kérdésekhez meg épen mindenki ért ; 
az «intelligens» ember, — s ma ki nem volna az? 
halljuk sokszor, ebben a dologban felvilágosításra 
egyáltalán nem szorul; egyháztörténelem, dogmatika, 
vallásfilozófia, az mind a fejében van, a papja se 
tanítsa rá, vagy akarja, ha tévedésben van, arról 
felvilágosítani. 

Szóval a társaságban praktikusaink részéről 
sokszor érdekes jeleneteknek és párbeszédeknek 
vagyunk tanúi, melyekből rendesen egy dolog tűnik 

ki, az, hogy a bűn, mely az első ember vesztét okozta, 
csakugyan a kevélység bűne volt; bőven maradt az 
meg az utódaiban is, azért oly kevés bennök a 
nyilvánvaló helyzetekben is a szerénység, az önbeis-
merés. 

A sok komoly, szakszerű tanulmány mellett 
tekintsünk át tehát itt a Beligióban ebbe a nem 
tudományos, hanem praktikus világba is, mert olyan-
ban mozog az emberek legnagyobb része s hall junk 
csak onnan egy véleményfélét mélységes kérdésekről. 

Egy cikket olvasok,1 mint látom olyannak a 
tollából, a ki már régen elhagyta az iskolát. Az illető 
jelenleg haragszik. Azt í r ja : Én világosan látok s 
őszintén hiszem és vallom azt, a mit a mi Urunk 
Jézus Krisztus és az ő Szentegyháza tanítottak. 
S mégis úgymond — a napokban egy tisztelendő 
úr szememre vetette, hogy lapom a katholikus világ-
nézet ellensége, a miből természetszerűleg következik, 
hogy magam is az vagyok. Nem tudom — így szól — 
hogy ki van hivatva azt proklamálni : mi légyen a 
katholikus világnézet? De azt hiszem, az ilyesmit 
semmiesetre se bizták az illető tisztelendő úrra. 

Úgy tetszik nekem ez az önérzetes nyilatkozat, 
mint a szegény spanyol, lia büszke. Látjuk a nyilat-
kozatból, hogy katholikus emberrel van dolgunk, 
a ki «őszintén hiszi és vallja azt», a mit a mi Urunk 
Jézus Krisztus és az ő szentegyháza tanítanak ; hisz és 
vall tehát őszintén mindent, csak egy fogyatkozása van, 
csak valamit nem tud, egyetlen egy dolgot, t. i. el-
felejtette, hogy az a katholikus egyház, melyben hisz, 
úgy vnn szervezve, hogy tanító- és tanuló-egyházra 
oszlik (Krisztus apostolaihoz intézett szavai szerint : 
elmenvén taní tsatok. . . A ki titeket hallgat, engem 
hallgat) és így nem csoda, ha őszinte katho-
likus létére nem tudja többé azt sem, ki van hivatva 
proklamálni : mi légyen a katholikus világnézet? 
Pedig a dolog nagyon egyszerű. Ha keveslette az illető 
tisztelendő úr figyelmeztető szavát, fordult volna a 
püspökéhez, a kiről, gondolom, tudja, hogy az illető 
egyházmegye összes híveinek, tehát neki is lelki fő-
pásztora, egyike azoknak, a kikről szent Pál azt 
mondotta : Vigyázzatok magatokra és az egész nyájra, 

1 A «Vasmegyei Szemle» dec. 30-iki számában. 
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melyen titeket a Szentlélek püspökökké tett az Isten 
anyaszentegyházának kormányzására, melyet maga 
vérével szerzett. (Ap. Cselek. 20, 28.) 

Mert hinni és vallani és pedig őszintén vallani 
mindazt, a mit a mi Urunk Jézus Krisztus és az ő 
szentegyháza tanítanak és nem tudni, ki van hivatva 
proklamálni: mi légyen a katholikus világnézet, 
az egy teljes lehetetlenség. A ki ugyanis tudatosan vallja 
azt, a mit az egyház tanít, az tudja azt is, hol ismerje 
meg a katholikus világnézetet; a ki meg nem tudja, 
hol hirdetik a katholikus világnézetet, az nem is 
vallhatja azt, a mit az egyház tanít; mert az egyál-
talán nem ismeri a tanítóját. Látszik tehát, hogy az 
író már régen járt a gimn. Y. osztályába, mert ott 
tanítják ezt a katholikus vallástanban. 

És ugyan, ha vidéken lakik, a hol a községben 
vagy csak a plébános magában, vagy plébános és 
káplán van, vájjon ki ott az a tanító-egyház, illető-
leg annak a közege ? Minek nézi pl. a vasárnapi 
prédikációt? Nem a szentegyház tana nyilatkozik-e 
abban, melyet mindnyájunknak, a kik katholikusok 
vagyunk, «őszintén hinnünk és vallanunk kell» ? Ilyen 
legalább az őszinte katholikus ember eljárása s gon-
dolkozása. 

A panaszkodó azonban, katholikus létére, ezt 
nem tudja és mivel nem tudta, hogy a támadható 
kélelkedés esetén hol kell a katholikus világnézet 
után tudakozódni, őszintén «hivő és valló» létére ő 
maga önfejüleg megkonstruálta magának a katho-
likus világnézetet s azt a cikke bevezetésében, panaszát 
megelőzőleg, be is mutatja: de olyképen, hogy ismét 
csak azt vagyunk kénytelenek tapasztalni, hogy az 
illető bizony régen járhatott iskolába, mert a vallás-
tanon kívül a logikát és a történelmet is elfelejtette. 

Érdekes tehát ezt az elmélkedését is meghallgatni. 
Először is igyekszik a «világnézet» fogalmát meg-

konstruálni. 
«Hogy mi légyen az a világnézet? — így kezdi — 

az nem egészen bizonyos. Mint filozófiai műszó eléggé 
ismeretes és kultivált, de azért mégis bizonytalan, 
hogy az egyénnek nézetét a világrend mivoltára, 
alakulására és irányára nézve jelenti-e, avagy valamely 
általánosan elfogadott, vagy legalább domináló tömeg-
véleményt jelent a világrend állapotára nézve? 

Mondom, nem bizonyos, hogy melyik az igazi? 
En legalább nem is sejtem, (tehát milyen jó lett 
volna megtudakolni olyantól, a ki tudja !) bár a véle-
ményem odahajlik (nem is sejti s mégis van véle-
ménye róla!) hogy egyéni véleményt, bármilyen 
jelentékeny legyen is az, ugyan merész dolog «világ-
nézetnek» proklamálni. 

Azért hát e szerény sorokban a világnézetnek 
azt az értelmet tulajdonítom, hogy az nem egyéni, 
hanem időszaki domináló tömegvélemény, mely ter-
mészetszerű ingadozásoknak, módosulásoknak, sőt 
gyökeres változásoknak van kitéve. Természetes inga-
dozásokról beszélek azért, mert a tömegek min-

dig ingatagok, tehát világos, hogy a nézetük is 
ingatag.» 

A világnézet fogalmának konstruálásánál, mint 
látjuk, ez a jó ember már igazán harangozni sem 
hallott; jól mondja, hogy sejtelme sincs róla s 
mégis beszél róla és pedig, hogy csak annak az 
«egy» tisztelendő úrnak semmiesetre se lehessen 
igaza, oda hajlik a véleménye, hogy a világnézet 
igenis csak «tömegvélemény» lehet. 

Nem, kérem, téved a dologban teljesen ; sejtelme 
valóban nem csalta, hogy nem tudja: nem ez a 
világnézet; mégis tehát csak meg kellett volna 
ezt valami hozzáértőtől, vagy arra hivatottól tuda-
kolni, mert így aztán tisztára a levegőbe beszél. 
A tömegvélemény tömegvélemény, a mit köznéven 
közvéleménynek is szokás nevezni s ez valóban inga-
tag, mint valaki megjegyezte, sokszor a legrosszabb 
az összes vélemények között. Ilyen tömegvélemény 
volt például nálunk 1879-ben az orosz-török balkáni 
háború idején a török-barátkozás, mely azóta elült; 
ilyenek a közéleti vagy politikai divatok, melyeknek 
gyakori változásait sokszor tapasztalhatta. 

A világnézet, nevezetesen a vallási téren, melyről 
beszél, egészen más valami. Beszélünk pogány és 
keresztény világnézetről, materialisztikus, pantheisz-
tikus, monisztikus, dualisztikus stb. világnézetről. 
Ennek más a tárgya s mások a tulajdonságai is, 
mint a hogy a cikk írója gondolja. A monisztikus 
világnézet például ezekből a tételekből konstruálódik : 
örök anyag, örök fejlődés, az életnek spontán gene-
ráció útján való keletkezése, az ember állati fejlő-
dése ; semmi személyes Isten, semmi kinyilatkoztatás, 
semmi pozitív vallás s mindaz, a mi ezekből követ-
kezik. A keresztény világnézet ellenben: személyes 
Isten, teremtett anyag, teremtett élet, teremtett test-
ből és lélekből álló ember, kinyilatkoztatott vallás s 
a mi ezekből következik. A katholikus világnézet 
pedig, melyről különösen tudakozódik, ugyan ezt a 
keresztény világnézetet foglalja magában s ezenfelül 
azt a tani összeget, melyben a megváltás oekonomiá-
jára nézve a protestánsok különböznek a katholiku-
soktól, nevezetesen az eredeti bűnre, a megváltás 
lényegére és hatására, a megigazulás módjára, az 
egyház szervezetére, a szentségek hatására stb. vonat-
kozólag. 

Ezek a világnézetek nem ingatagok, hanem állan-
dók, alapjukban mindig ugyanazok; mert a nézet-
árnyalatok, melyek a körön belül lehetségesek, a 
világnézet alapját nem érintik. A görög filozófusok-
nál jelentkező monisztikus világnézet például alap-
jában ugyanaz, mint a mai materialisták, vagy 
pantheisták világnézetei. A szembenálló keresztény 
világnézet is mindig ugyanaz, természeténél fogva 
nem is változhatik. A világnézetet tehát az ú. n. 
időszaki domináló tömegvéleménnyel, vagyis a köz-
véleménnyel összezavarni nem szabad, mert ez 
amannál hasonlíthatatlanul kisebb dolgokra, közéleti 
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vagy politikai viszonyokra vonatkozik, melyek termé-
szetüknél fogva változók, illetőleg állandó hullámzás-
nak vannak alávetve. A világnézet a mindenség s 
benne az emberiség legfőbb, úgynevezett végső kérdé-
seivel : a kezdettel és véggel, a honnan? hogyan? 
és hová? kérdésekkel, vagyis a metafizika legfőbb 
problémáival foglalkozik. 

Ebből láthatja, hogy egyrészt a világnézet fogal-
mát tévesen konstruálta, másrészt, hogy a mit folyta-
tólag a katholikus világnézetről s annak «töméntelen 
átalakulásairól» mond, hasonlóan téves s azonfelül 
a történelmi eseteket is, melyekkel a folyton változó 
világnézetről felállított nézetét támogatja, részint 
nem jól tudja, részint mint történeti tényeket is 
elferdíti, szóval afféle «harangoztak valahol» nyomán 
beszél. 

Abból a célból ugyanis, hogy a világnézetről, 
mint «időszaki domináló tömegvéleményről» felállí-
tott nézetét megindokolja; másrészt, hogy kimutassa, 
mikép a katholikus világnézet is «töménytelen átala-
kulásokon ment keresztül» s hogy ezzel mintegy 
igazolja, miszerint neki is jogában áll a katho-
likus világnézet alatt valami mást érteni, mint a mit az 
illető «tisztelendő úr» értett, felhoz a történetből 
eseteket, melyek a fönnebbi kifejtés szerint egyrészt 
nem érintik a katholikus világnézetet, másrészt ön-
magukban is történeti kiigazításra szorulnak. Ezek-
kel az esetekkel már csak azért is érdemes köze-
lebbről foglalkoznunk, mert az iskolából régen ki-
kerültek részéről folytonos emlegetés s egyúttal 
félreértés tárgyai. 

Az első példája ez. 
«Galilei tudvalevőleg felállította bölcs tanát, hogy 

a föld gömbölyű és mozog. A katholikus világnézet 
a földet laposnak és mozdulatlannak ítélte s rákény-
szerítette Galileit, hogy bölcs tanítását visszavonja 
és elátkozza. Mikor aztán kiderült, hogy a föld 
csakugyan gömbölyű és csakugyan mozog: akkor a 
katholikus világnézet magáévá tette a Galilei elátko-
zott tanítását». 

Az állítás tárgyi s alaki fogyatkozásokban leled-
zik. A helyzet e pontban ez volt. Kopernik Miklós 
frauenburgi kanonok III. Pál pápának ajánlott s 
1535-ben megjelent művében (De orbium coelestium 
revolutionibus) a régi ptolomeusi, vagy a mint nevez-
zük geocentrikus rendszer helyébe a heliocentrikus 
rendszert állította fel, vagyis azt mondta: a Nap a 
mi rendszerünk középpontja s nem a Föld, melyet 
akkor az egyszerű érzéki észrevevésnek megfele-
lően mozdulatlannak s a világ középpontjának tar-
tottak. 

Kopernik halálos ágyán feküdt, midőn műve 
nyomatása befejeztetett s így tana egy ideig nagyobb 
mozgalmat nem idézett elő. A heves vitákat erről 
tulajdonkép az 1564-ben Pisában született Galileo 
Galilei indította meg, midőn 1(510-ben a feltalált s 
égnek először szegezett távcsövével a Kopernik-rend-

szer mellett szemmellátható bizonyítékokat mutatott 
be. Észleléseit az 1610-ben megjelent «Sidereus 
Nuucius»-ában tette közzé s az ég változhatatlan-
ságáról szóló régi peripatetikus tant szemmellátha-
tólag megingatta. Jupiter holdjain mutogatta, hogy 
holdunknak keringése a Föld körül nem okvetlen 
bizonyítéka ennek a mozdulatlansága mellett ; hogy 
a Vénuszon észlelhető fényváltozások annak a Nap 
körül való keringését bizonyítják stb. Közel állott 
tehát az analógia, hogy a Föld is a többi keringő 
bolygók sorába bevonassék. De ebben a művében 
ezt az «érzékeny» kérdést még nem érintette, erről 
távcsői észleletei nem voltak. 

Fölfedezése mindenfelé feltűnést keltett, Rómá-
ban is. Hogy találmányát bemutassa, barátjaí fel-
szólítására, távcsövével 1611. március 23-án Rómába 
utazott, a hol V. Pál pápa és a kardinálisok a 
legbarátságosabban fogadták. 

A mozgalmat tulajdonkép az 1612-ben meg-
jelent s a «napfoltokról» értekező levelei indították 
meg, a melyekben teljes határozottsággal a Kopernik-
rendszer igazsága mellett nyilatkozott. A tudományos 
körök, maguk az egyetemek is, azonban jobbára 
még a régi földközponti rendszerhez ragaszkodtak; 
tehát támadás támadásra következett, mely akkor 
vett ránézve kellemetlen fordulatot, midőn a filozófiá-
nak (s ebbe tartozott akkor a fizika is) a theolo-
giával való legszorosabb kapcsolatánál fogva, a 
vita a theologiai térre terelődött át, nevezetesen, 
a mint az új rendszert szembesítették a Szentírás-
sal. Nem ellenkezik-e a föld forgásának a tana a 
Szentírás világos előadásával? — ez lett nyomban a 
kérdés. 

Galileit is belesodorták ebbe a kérdésbe s ő egy 
külön iratban ama nézetének adott kifejezést, hogy 
az ellenkezés nincs meg, mivel mint — a hogy ma 
látjuk a kérdést — helyesen jegyezte meg: A Szent-
lélek arra akart tanítani, hogy hogyan kell bemenni 
az égbe, de nem arra, hogy hogyan jár az ég. Kissé 
azonban túl ment a határon s fejtegetésében a theo-
logia körét oly szűkre szabta, mintha utoljára annak 
semmi vonatkozása sem volna a többi tudomá-
nyokkal. 

Súlyosbította helyzetét az, hogy mint említettem, 
a tudományos közfelfogás és pedig nemcsak a 
katholikus, hanem a protestáns körökben (Wittem-
berg) sem kedvezett a Kopernik-rendszernek ; mint 
tudjuk, a lutheránus Kepler Jánosnak is a rend-
szer pártolása miatt nem volt békéje hitsorsosai 
között Württembergben s kénytelen volt Rudolfnál 
keresni menedéket, a prágai csillagvizsgálóban. 

Mindezen nem lehet csodálkozni, tekintve az 
akkori helyzetet és felfogást. 

Hiszen Galileinek a föld forgása mellett még 
csak analógiái voltak, egyenes bizonyítéka még egy 
sem volt, azokat csak az utána való kor (Newton, 
Foucault stb.) szolgáltatta. A mit ő kimutatni képes 
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volt, azokat az égi változásokat a dán Tyeho de 
Brache (1601. f ) rendszerével gondolták jól meg-
magyarázhatóknak, hogy t. i. a nap az összes boly-
gókkal a föld körül kering. 

Egyrészt tehát nem volt direkt bizonyítéka a 
föld forgása mellett, másrészt pedig a begyökere-
sedett peripatetikus természetbölcseletet alapjában 
támadta meg s végre az egészet a Szentírással 
bonyolította össze : mindez, mai szempontunkból 
nézve, annyi volt, mint tudományos darázsfészekbe 
nyúlni és pedig óvatlanul. 

1615-ben elment Rómába s több hévvel, mint 
okossággal azon volt, hogy az Indexkongregáció 
nyilatkozzék a kérdésben. így vélt a támadások elől 
menekülni. Pedig tudhatta volna, hogy, direkt bizo-
nyítékok híján, a Kopernik-tan csupán hipotézis lévén 
még, a konzultorok sem fognak máskép szavazni, 
mint a hogy a megszokott tudományos felfogásuk 
javallja. Így történt, hogy a kongregáció 1616. feb-
ruár 24-ki ülésén a tant, hogy a Föld nem közép-
pontja az universumnak s mozog, tévesnek s a Szent-
írással ellenkezőnek nyilvánította és egyúttal eltil-
totta Galileit a tan további hirdetésétől. Galilei bele-
nyugodott s engedelmességet igért. Y. Pál pápa már -
cius 11-én audiencián fogadta és pedig igen kegyesen 
s júniusban visszatért Flórenzbe, a hol tovább foglal-
kozott fizikai tanulmányaival. 

1618-ban három üstökös megjelenése újabb 
alkalmul szolgált neki az égi mechanikáról írni 
s ebben, valamint ellenfeleinek ellene intézett tá-
madó irataira írt válaszaiban újból hangsúlyozta, 
hogy a Kopernik-rendszer, melljet ugyan nem 
helyesel, jól egyezik a távcsövön át szerzett tapasz-
talatokkal. 

Közben sokat reménykedett az új pápában, 
VIII. Orbánban, ki már bíbornok korában nagy jó-
indulatot mulatott iránta. Remélte t. i., hogy ez a 
kongregáció 1616-iki határozatát esetleg visszavonja. 
A pápa az említett körülmények között, nem lévén 
bebizonyítva a Föld forgásának a tana, ezt termé-
szetesen nem tehette. Azonban a neki kedvező 
hangulat a pápai udvarban felbátorította, hogy a már 
30 éve készülő «üialogo»-ját, a Kopernik-rendszer 
fővédelmét, befejezze s közrebocsássa. A nyomatásra 
ki is eszközölt engedélyt, de a föltételt, nevezelesen 
az 1616-ki kongregrációi határozat szemmeltartását, 
elmulasztotta. Ez a műve 1632-ben jelent meg s végre 
nyakába zúdította a sokat emlegetett s mindenféle-
képen kiszínezett Galilei-pört. A fővád természete-
sen az volt ellene, hogy a létei hipotetikus voltától el-
térve, határozottan hirdette a rendszer igaz voltát s 
a Föld forgását. Rómába idézték, kihallgatták. Három 
szobája volt a védő-ügyvéd lakásán. Torturáról s más 
kínzásokról, hogy vallomást csikarjanak ki belőle, 
mint a regényekben mesélni szokás, semmi sem tör-
tént. De nem is volt rá szükség, alázatosan visel-
kedelt s visszavonta tanát. Mert hogy bátran vágta 

volna oda a konzultoroknak: és mégis mozog a 
Föld ! először 1761-ben feltalált mese. Hogy Rómá-
ban egyáltalán rosszul bántak volna vele, nem felel 
meg a valóságnak; Galilei egy levelében, a későb-
biekben sem, midőn ismét Flórenzbe tért vissza, nem 
olvasható ilyesmi. 

Az ítélet után, mint recidivus, eleinte az Officium 
palotájában volt internálva, aztán pedig június 30-án 
engedelmet nyert jóbarát jánál , Piccolomini érseknél, 
Sienában letelepedni. Itt sem érezte magát egész 
otthonosan, csak Flórenzbe kívánkozott. Végre 
decemberben új engedélyt kapott, hogy Arcetri-be, 
Florenz környékére vonulhasson. Csak az új nézet 
terjesztésétől volt eltiltva. 

Itt, Arcetriben, dolgozott egész 1642. j anuár 8-án 
bekövetkezett haláláig; utolsó szentségekkel ellátva 
s VIII. Orbán áldásától kisérve, mint jó katholikus, 
távozott az életből. Ez a Galilei eset. 

Már most, a ki minden kort a kor szempontjai 
s nézetei szerint itél meg, az előtt Galilei esete, 
a nélkül, hogy az egyházat bármi vád is érhetné, 
teljesen érthető. A kongregáció akkor, midőn az egy-
házat a reformáció folytán annyi veszély fenyegette, 
védte a Szentírást egy akkor még nem bizonyos tan 
ellen s nem tett mást, mint a minő magatartást 
tanúsítottak a kor katholikus és protestáns tudósai 
Galileivel szemben. Elitélte őt. 1 

Mi, természetesen, annyi bizonyíték birtokában, 
melyek azonban csak a Galilei kora után merültek fel, 
máskép nézzük a kérdést és sajnáljuk, hogy Galilei-
nek szerintünk helyes tana miatt bármi kellemetlen-
ség jutott osztályrészül; de vájjon Keplerrel, a ki 
tulajdonképen a mai csillagászat megalapítója, épen 
ilyen álláspontja miatt, humánusabban bántak-e pro-
testáns hitfelei?2 

Visszatérve a cikkíróra, látjuk, hogy nem jól 
ismeri a kérdést, azon hiszemben lévén, mintha 
Galilei állította volna fel a Föld mozgásának 
tanát. Az Kopernik érdeme. S mintha Galilei idejé-
ben katholikus világnézetről, vagy annak a megvál-
toztatásáról lelt volna szó. Csillagászati kérdés volt 
az csupán, mellyel foglalkozni a kongregációnak csak 
azért jutott alkalom, mivel a Szentírással keverték 
össze. A kérdés tehát tudományos s nem is az «idő-
szaki domináló tömegvélemények» közé tartozó, mivel 
a tömeg akár a ptolomeusi, akár a Kopernik-rend-
szerről ma sem tud igen többet, mint a mennyit az 
érzékei mondanak ; ezeknek megfelelően neki ma is 
csak «kel és nyugszik» a nap. 

A többi példáját a katholikus világnézet változé-
konyságáról a következő cikkben taglalom. 

1 Grisar : Galileistudien. 1882. — Összefoglalva Schanz : 
Galileo Galilei. Wetzer und Weltes Kirchenlcxikonban. 1888. 
V. 18—44. 1. 

2 Anschiitz : Johannes Kepler als Exeget. Innsbrucker 
Zeitschrift für Kath. Theol. 1887. — Schuster: J. Kepler und 
die grossen kirchl. Streitfragen seiner Zeit. 1888. 



1. szám. RELIGIO Ii 

A „Comma Joanneum". (IIIi) 

A «Comma Joanneum»-mal szemben a kételke-
dés álláspontjára helyezkedelt és a mindkét lehető-
ség mellett szóló érvek elősorolására szorítkozott 
Cornely az ő nagyobb Introductiójának állalános (n. 
176.) és új-szövetségi kötetében (n. 231.). Tőle függe-
nek és nézetét osztják Hurter1 és Pesch Christian.2  

így látszik vélekedni Fiunk is, aki a protoevangelium 
«ipsa»-járól szólva, teljesen egy sorba helyezi a 
Comma Joanneummal. A római egyház tudatában van 
ezen helyek kritikus jellegének, de mégis meghagyja 
azokat a hívek használatában, sőt az authentikus 
bibliakiadásba való fölvétel által megadja nekik a dog-
matikus bizonyító erőt a vitatkozásoknál, prédikációk-
nál stb., de ebből még nem következik, hogy a Comma 
Joanneum vagy az «ipsa conteret» sugalmazott isteni 
szóvá vált. Hangsúlyozni kell, hogy a latin szöveg 
«ipsa conteret» szavaiból vont következtetés nem 
egyenes érv a Szentírásból, hanem csupán a Vulgata 
tekintélyéből.3 A mondottakból tehát láthatjuk, hogy 
Franzelinnek jelenlegi rendtársai ezen irányú fejte-
getéseit nem tartják oly döntő jelentőségűeknek. 

Ugyanegy csapáson halad velők Janssens Lőrinc 
bencés, a római San Anzelmo kollégium rektora. 
0 nagy arányokban induló dogmatikájában4 ismét ala-
pos vizsgálatnak veti alá a Comma Joanneum mellett 
és ellene szóló érveket, amely vizsgálat eredménye 
a Comma Joanneum sugalmazott jellegének kétséges 
voltával végződik. Nem utasítja el teljesen magától 
Künstle újabb véleményét sem, amelyről Künstlével 
csak élőszóval tárgyalt. «Inde non procul jacet sus-
picio, e Priscil l iano.. . hanc lectionem paulatim 
emendatam et ad catholicum sensum redactam in 
codices esse receptam.» (I. m. 152.) 

Más katholikus írók még határozottabban nyi-
latkoznak a Comma Joanneum ellen. Példák gya-
nánt fölhozom: Kaulen,5 Schäfer,6 Wurm,7 Mange-
not,8 Bellamy,0 C. van Crombrugghe,10 Schanz,11 Mar-
tin.12 Azon meg már nem is csodálkozhatunk, hogy 

1 Theol. Geuer. 11. kiad. 1903. I. n. 182. 
2 Tract, dogni. de Deo uno et trino. Freiburg. 1895. 

239-41. 11. 
3 Das Protoevangelium stb. Zeitschr. f. kath. Theol. 

Innsbruck. 1904. IV. 650. 
4 Summa Theologica ad modum conunentarii in Aqui-

natis Summám praesentis aevi studiis aptatam, Freiburg, III. 
köt. 138—169. 1900. 

6 Einleitung, Freiburg. 3. kiad. 1890. 43. 
8 Einleitung. Paderborn. 1898. 340. 
7 Die Irrlehre im ersten Joannesbrief, 1903. 84. 
8 Vigourouxnak vállalatában : Dictionnaire de la Bible III. 

Paris. 1903. 1103. 
» La theol. cath. au XIX. siècle. Paris. 1904. 

io Revue d'histoire eccl. VI. Louvain. 1905. 228. Bellamy 
emiitett művének ismertetésénél. 

n Theol. Quartalschr. 1889. 175. 
12 Introduction á la critique textuelle du N. T. Paris, 

1886., amely egész kötet a C. J.-ról szól ; továbbá Revue des 
Sciences eccl. 1887. 97. és 193. 

Loisy1 és Houtin2 a Comma Joanneum hitelességét 
teljesen elvetik. 

1897-ig a katholikus íróknak ezen irányú néze-
teiket csupán a trienti zsinatnak Franzelin által föl-
hozott határozataival kellett összeegyeztetniük. Ebben 
az évben a Congregatio Inquisitionis-nak egy hatá-
rozata újabb nehézségeket látszott okozni, a mely hatá-
rozatot a Comma Joanneum védői mohón igyekeztek 
a maguk érdekében kizsákmányolni. Az említett 
kongregáció elé ezen kérdést terjesztették: Ulrum 
tuto negari aut saltam in dubium vocari possit, esse 
authenticum textum S. Joannis, in epistola prima, 
cap. 5. vers. 7., quod sic se habet; Quoniam très 
sunt, qui testimonium dant in coelo: Pater, Verbum 
et Spiritus Sanctus, et hi très unum sunt? A válasz 
ez volt : Omnibus diligentissimo examine perpensis, 
praehabitoque 1)1). Consultorum voto, iidem Emi 
Cardinales respondendum censuerunt: Negative. Feria 
vero VI., die 15 ejusdem mensis et anni (t. i. Jan. 
1897.), in solita audieutia r. p. d. Adsessori S. Ü. 
impertita, facta de supra scriptis accurata relatione 
SSmo I). n. Leoni PP. XIII. Sanctitas Sua resolutio-
nem Emorum patrum adprobavil et conftrmavit. 

Ennek a határozatnak hatása különféle volt. 
Egyeseket (pl. Kaulent, említett müvének IV. kiad. 
1899. 44. 1.) nézetük visszavonására bírt. Mások for-
rongtak, vagy a kongregáció határozatában nem lát-
ták saját nézetük elvetését. A forrongás rábírta Vaug-
han angol bíborost, hogy kérdést intézzen a kongre-
gációhoz a mondott határozatnál szem előtt tartott 
szándékát illetőleg. A válasz az volt, hogy a kérdé-
ses határozat nem szolgálhat akadályául a további 
szövegkritikai kutatásnak és a kongregációnak nem 
volt szándékában a Comma Joanneum hitelességének 
vitáját e határozattal befejezni. Vaughan közölte a 
kapott választ levél útján Wilfrid Ward kiváló angol 
hittudóssal. (Bevue bibi. 1898. 149.) Pesch ismerteti 
ezt a választ a Theol. Zeitfragen I. füzetében. (1900. 
56 — 7. 11.) A kongregácio positiv szándéka gyanánt 
azt jelöli meg, hogy védeni akarta a Comma Joan-
neum dogmatikus bizonyító erejét, a mit authentia 
szóval jelzett ; de teljesen eltekintett attól, hogy a 
Comma Joanneum sugalmazott voltáról mondjon íté-
letet. Valóban e kettő élesen megkülönböztetendő, 
mert beszélünk ugyan a Vulgáta authentiájáról, de 
nem beszélünk sugalmazott voltáról. A kongregációk-
nál pedig bevett szokás, hogy a fölvetett kérdésekre 
csak a legrövidebben válaszolnak és mindig csak 
annyit, amennyire a kérdésnek szövegezése terjed. 
Kérdések, melyek a fölvetett kérdéssel rokonságban 
vannak és esetleg nyomukban önkéntelenül támad-
nak, válasz nélkül maradnak. A határozat magyará-
zóinak hibája, ha nem veszik észre, hogy a kérdés 

1 Hist, du Canon du N. T. Paris. 1891. 270. ; Autour d'un 
petit livre, Paris, 1903. 27. 

2 La questim bibl. chez les cath. de France au XIX. s. 
Paris. 1902. 215—32. 
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különféle árnyalatokban volna fogalmazható és a 
finoman adott választ kiterjesztik az összes rokon-
kérdésekre, melyek nem is kerültek a kongregáció 
elé. Persze mások ezt a nézetet még nem ismervén, 
itt-ott mindenáron erőszakolták a kongregáció hatá-
rozatát a Comma Joanneum problémájának megoldása 
érdekében. így kivált Hetzenauer 1907/8-ban meg-
jelent különféle cikkeiben ; de ezt a fölfogást vissza-
utasította egy jezsuita a «Historisch polit. Blätter»-ben 
(124. köt. 1899. 102.) Vindex álnév alatt. 

Ezzel elértünk a Comma Joanneum történetének 
legújabb fordulópontjához. Ezt a fordulópontot Künstle 
Károlynak a bádeni freiburgi katholikus egyetemi 
tanárnak kis munkája jelzi: «Das Comma Joanneum. 
Freiburg. 1905.» Az ő megfejtése teljesen eredetinek 
mondható, mert ha Martin fönnebb idézett művei-
ben kifejezést is adott már annak a sejtésének, hogy 
a Comma Joanneum és Priscillianus között összefüg-
gés van, ezt a sejtést mélyebbrehatóan igazolni nem 
iparkodott. Ezt a munkát végezte Künstle, de még 
magára a gondolatra is Martintól függetlenül jött. 

Zubriczky Aladár dr. 

A bátai apátság T^risztus-vére ereklyéje. 
A hátai apátságot (Tolnainegyében) szent Mihály 

arkangyal tiszteletére emelték és századokon át min-
dig mint szent Mihály apátságát emlegetik. Kétség-
telenül megragadja a figyelmünket, ha 1521-ben az 
apátságról azt mondják, hogy szent Mihály arkangyal-
ról és Krisztus legszentebb testéről elnevezett egyház. 
Ha az elnevezés alapját nyomozzuk, megtaláljuk 
abban, hogy az apátság egyházában a szent ostyá-
ban megjelent Krisztus vére testének egy darab-
kájával. 

Az ily csodát illetőleg, midőn Jézus jelenléte az 
Oltáriszentségben érzékelhetővé válik, a hittudósok 
véleménye meglehetősen megoszlik s főleg nehéz-
séget okoz oly jelenségnek magyarázata, a milyen a 
bátai csoda, mikor a jelenés állandósul évekig. «Ivét 
kérdés merül itt föl: a mit ezen esetekben látok, 
valódi teste és vére-e Jézusnak; s megmarad-e ezen 
esetek mellett az ügynevezett szentségi, kiterjedés 
nélkül való jelenlét?» Szent Tamásból kiindulva, 
Suarez behatóan foglalkozott ezzel a kérdéssel. Sze-
rinte az ily jelenség Krisztusnak nem valóságos teste 
és vére, hanem csak azok szinét és alakját muta t ja ; 
azok az űj accidensek, szin, alak pedig, melyek ily 
csodánál jelentkeznek, magukhoz a szentségi színek-
hez tapadnak, kivéve, ha a jelenés nagysága jóval 
nagyobb volna a kenyér és bor színeinek nagyságá-
nál, mert ezen esetben a szinek megromlásával vele-
já rna a szentségi jelenlét eltűnése. Ha a jelenés nem 
átfutó, hanem éveken át megmarad, akkor a szinek 
fönmaradása csodás úton történik. Ezen utóbbi föl-
tevéssel szemben Toletus azt tartja, hogy ilyen, állan-
dóan megmaradó jelenségeknél csakis addig tart a 

szentségi jelenlét, míg a szinek tényleg megmarad-
tak s ha ezek megromlottak, akkor az ily ereklyét 
csak azért tiszteljük, mert Krisztus olt csodás módon 
jelen volt s nem azért, mert most is jelen van.1 

A bátai ereklyét illetőleg kétségtelen, hogy itl 
ál landóan megmaradó jelenség mutatkozott ; több 
mint egy századon keresztül észlelhető volt. 

Hogy maga a jelenség hogyan, mikor, kinek 
működésénél, egyetlen személy vagy sokaság előtt 
mutatkozott-e, arról történelmi emlékeink nem szól-
nak ; csak annyit tudunk, hogy a bátai ereklye az 
átlényegült ostya volt, melyben Krisztus vére testé-
nek egy darabkájával tűnt föl. Ez a csodás esemény 
legkésőbb a XIV. század folyamán történhetett, mert 
a XV. században a szent ereklye már elterjedt tisz-
teletnek örvend. Midőn Garai János az 1415-ben a 
Hervoja ellen indított hadjárat alatt fogságba esett, 
az Úrhoz könyörgött szabadulásért. Isten meghall-
gatta könyörgését és hálából, megszabadulása emlé-
kére, az isteni segítség elismerésére Bátára ment és 
Krisztus szent vére tiszteletére az apátság egyházá-
ban hagyla azt a roppant súlyú láncot, mellyel bör-
tönében megterhelték.2 

A XV. század elejétől sokat hallunk Báta e cso-
dás kincséről, mely iránt általános érdeklődés mutat-
kozott s főleg lelkes tisztelőre talált a Hunyadi-csa-
ládban. A nagy Hunyadi János, özvegye: Szilágyi 
Erzsébet, fiai : László, a ki kivégzése előtt, utolsó 
óráiban is megemlékezett a bátai szent vérről, Mátyás 
király, majd ennek fia Corvin János, gyönyörűbbnél 
gyönyörűbb egyházi fölszereléseket adtak a szent 
ereklye iránt érzett tiszteletből a bátai monostornak. 
Így tettek : Kinizsi Pál, Geréb Péter özvegyei és mások.3 

A század végén Bansanus, a történelemíró püspök 
úgy nyilatkozik, hogy a bátai bencésmonostor igen 
lüres azon nyilvánvaló csoda miatt, hogy ott a szent 
ostyában Krisztus vére testének egy darabkájával 
(sanguis cum portiuncula corporis Christi) látható, 
miként erről számtalan olyan lett bizonyságot, a ki 
az ereklyét maga megszemlélte.4 

A XVI. századi nyilatkozatok, melyek pedig iga-
zában csak mellékesen szólnak a szent ereklyéről, 
kétségtelenné teszik, hogy Ransanus nem mende-
mondát foglalt írásba, hanem valóban látható, meg-
levő ereklye emlékét őrizte meg. II. Ulászló királyunk 

1 Lásd erről Zubriczky Aladár értekezését : «A gyermek 
Jézus köntöskéje» hittudományi szempontból. Magyar Sión, 
1901. 488. s köv. 11. 

2 Bonfini elbeszélése, Chron. pars. IV. cap. 16. Schwandt-
nernál, Script, rerum Hungaricarum I. 230. 1. 

3 Ezekről a bátai kincsekről szóló, alább megemlítendő 
okirat szól. 

4 Epitome rerum Hungaricarum Schwandtnernál, id. m. 
I. 330. 1. : Bata vicus quidem est, sed nobilis ob situm in eo 
monachorum Ordinis Sancti Benedicti (monasterium), cpiod 
fama illustrissimum est propter evidens illud miraculum, 
quo in sacra liostia sanguis cum portiuncula quadam corpo-
ris Christi videtur, ut affirmant innumeri, qui viderunt. 
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a bátai apátság kegyuraságát 1512-ben Perényi Imre 
nádornak adta. Ennek fia, János, nagy szentségtörést 
követett el az apátságban : fegyveres embereivel a 
monostorba rontott, a szerzeteseket ártalmatlanná 
tette és a saját kezével fosztotta meg az apátsági 
templomot a szent vér köztiszteletben álló ereklyé-
jétől, a melyet azután siklósi várába vitt.1 Talán ez 
az erőszakoskodás is egyik oka, bogy II. Ulászló 
1516. január 24-én az apátság kegyuraságát vissza-
vette magának.2 Bizonyára a királyi parancsszó 
okozta, hogy a szent vér ereklyéje ismét visszajutott 
Bátára. Mert a következő években bizonyos, hogy itt 
van. Perényi Imre özvegye, talán épen azért, hogy 
fia erőszakoskodását kiengesztelje, a szent vér szá-
mára az ereklyemutatóhoz arannyal átszőtt kamuka-
takarót adott; drága, egészen arannyal hímzett mise-
mondóruhával is kedveskedett az apátságnak.3 Maga 
az a körülmény, hogy II. Lajos király 1521. kora 
tavaszán mint szent Mihály arkangyalról és Krisztus 
legszentebb testéről nevezett egyházat említi Bátát,4 

szintén az ereklye visszakerülése mellett szól s ezt 
megerősíti az az értesülés, hogy ugyanezen évben 
Báthory Endre, a ki naszádosaival az ország déli 
részeinek védelmére indult, útközben kiszállt Bátán, 
hogy itt, az Úr Jézus szentséges vérének helyén, 
búcsúban részesüljön.5 

A szerencsétlen mohácsi ütközet után, melyben 
az apátság csapata szintén küzdött, sőt talán a monos-
tor feje is életét vesztette,0 a törököktől rettegő bátai 
szerzetesek siettek menekülni. Csuvák János, Kálmány 
Pál, Bátai Dénes, Bajai Imre, Babocsai Gergely szer-
zetesek hamarosan fogták a szent ereklyét, összeszed-
ték az apátság kincseit, fölszereléseit, melyek nagyobb-
részt épen Krisztus szentvére tiszteletére adott aján-
dékul jutottak a monostor birtokába és bátai 
polgárok társaságában Alsóknak, a mai Győrszent-
mártonnak tartottak. Sietve siettek kincseikkel, mert 
1526. szeptember 1-én m á r a pannonhalmi monostor 
tövében voltak. Tolnai Máté, a magyar szent Bene-
dek-rend főapátja, értesült a megérkezésükről és mint 
a magyar bencések feje, kinek kötelessége bármely 
apátság vagyonáról gondoskodni, leküldött a monos-
torából három szerzetest és a menekülőket a náluk 
levő egyházi kincsekkel, nehogy a zavaros napok-
ban erőszakos támadás miatt illetéktelen kezekbe 
jussanak, fölvitette Pannonhalmára.7 

1 Szerémi elbeszélése, Magy. tört. emk, írók, 1.190.1., v. ö. 
Nuntiaturberichte aus Deutschland 1/4. 369. 1. 

2 Fraknói : A szekszárdi apátság története. 86—88. 11. 
:! Alább említendő oklevélben. 
4 A pannonh. Szent-Benedek-R. tört. III. 734. I. 
5 Magy. tört. eml., írók I. 97. 1. 
6 V. ö. Engel : Monumenta Ungrica, 209. 1., Országos levél-

t á r : diplom. osztály, 24406. sz. 
7 Itt mindig csak a szent ereklyével kapcsolatos részeit 

használtuk ezekről a kincsekről szóló jegyzéknek, melyet 
Katona : Hist. Grit. XX., Egyháztört. eml. a magyarországi 
hitújítás korából 1., Jászay: A magyar nemzet napjai a 

Mikor kissé nyugodtabb időt lehetett várni, Tol-
nai a bátai szerzeteseket visszaeresztette Bátára, sőt 
egyik kiváló szerzetesének, Győri Mihálynak szemé-
lyében apátot is adott nekik.1 A Bátáról Pannonhal-
mára került kincseket, a szent vért bizonyosan vissza-
vitték magukkal, mert a pannonhalmi egyháznak 
Tolnai idejéből való s egészen 1541-ig javításokkal, 
újabb jegyzésekkel kiegészített inventáriuma nem 
tüntet föl Bátáról való egyházi szerelvényeket.2 Győri 
Mihályt 1535-ben, még Tolnai életében ennek utód-
jául választotta Pannonhalma s így Bátán új apát 
lett. 1539. januárjában azt látjuk, hogy az apátság 
feje aranyozott ezüstkupát visz János királynak 
ajándékul.3 De ugyanezen év julius 26-án már azt 
írják, hogy a törökök föl prédálták Báta városát, 
mely hires volt Krisztus csodálatos véréről és 10.000 
főnyi lakosságát kizsákmányolták, rabul ejtették.4 

Ezzel az 1539-iki támadással megszűnik Bátán 
a szerzetes-élet; a bencések elhagyják a monostort és 
ettől fogva a szent vérről már csak úgy emlékeznek 
meg, hogy hajdan Bátán volt. Vagy még Bátán, a 
támadáskor elpusztult, vagy ott kallódott el, a hová 
a netán megmenekült szerzetesek vitték. 

A XVI. század későbbi éveiben nem hiányoznak 
ugyan a Bátáról való megemlékezések, szóba kerül 
a szent vér neves ereklyéje is; de ezek a tudósítá-
sok már mind csak annyit mondanak, hogy vala-
mikor volt a bátai apátságnak ilyen kincse. Mikor 
Verancsics Antal törökországi követségének útirányát 
leírja, közben azt említi, hogy nem láthatta Bátát, a 
hol hajdan megvolt Krisztus vére ereklyéje;5 s ugyan-
csak ilyetén formában szól róla Gregorianczi Pál 
püspök: Bála hajdan gazdag és csodálatos szent-
ségéről híres apátság.6 Sőt a század legvégén a 
baranyamegyei Décsi János Bátát említve, oly hall-
gatással mellőzi az egykori hires ereklyét, mintha 
soha sem lett volna róla tudomása.7 

A XVII. század folyamán még az apátság szék-
helye is feledésbe ment ;8 Bátát, mint volt apátságot 

mohácsi vész után, Knauz : A Garan-melletti szent Benedeki 
apátság tört. I. 49. 1. közölnek s ez utóbbi garamszenlbene-
deki oklevele a legjobb, mert Knauz tévedt, midőn azt hitte, 
hogy Fuxholl'er-Czinár : Monasteriologia I. 230. 1. elbeszélése 
pannonhalmi oklevelén alapszik ; ilyen nem maradt fönn. 

1 A pannonh. Szent Benedek-R. tört. III. 170. 1. 
2 V. ö. u. ott III. 706-711. 11. 
3 Történelmi Tár. 1899. 191. 1. Talán nászajándékul vitte 

János király menyegzőjére. V. ö. Veress Endre : Izabella 
királyné, 49. 1. 

4 Nuntiaturbericht aus Deutschland, 1/4. 3i'9. 1. Korábbi 
tűzről szól Oláh Miklós, de a tőle emiitett 1529-i lörök gyúj-
togatást még kiheverte Báta. Lásd Magy. tört. eml. okmány-
tárak, XXV. 11. 1. 

5 Magy. tört. eml., irók, II. 290. 1. ; v. ö. Koller : Hist, episc. 
Quinqueeccl. V. 341. I. 

ö Breviárium rerum Ilungaricarum-a után Fuxhoffer-
Gzinár, id. m. I. 231. 1. 

7 Magy. tört. eml., irók, XVII. 66. 1. 
8 Békéli : A czikádori apátság tört. 60. s köv. 11. 
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adományozták, jószágait sem igen ismerték.1 Csak a 
gúny vette ajkára a szent kincs emlékét. A refor-
máció költészetének a bucsújárásokon csüfondáros-
kodó versezete2 mondat ja a kalholikusokkal: 

Mi futunk Rómába, Bódogasszonyhoz Coloniába, 
Onnét a Nagy Ágba3 bulcsus helyekre, 
A szent Jakabhoz Compostellába ; 
A kinek nincsen annyi költsége, 
Menjen csak Bátára a vagy Kassára. 

De immár hiába biztatott az ének: a régi kincs 
nem volt a helyén. Sörös Pongrác. 

A püspöki egyházlátogatásokról. (m.) 
X. A püspökök helybenlakásra, székhelyükön, 

vagy egyházmegyéjük valamely városában való tar-
tózkodásra vannak kötelezve. Azonban, hogy főpász-
tori magasztos hivataluknak eleget tehessenek, e 
helybenlakásnak nemcsak, mint a jogban mondjuk, 
anyaginak (materialis), helyhezkötöttnek, hanem ala-
kinak, munkásnak is kell lennie, minthogy a püspöki 
méltóság, mint szent Ágoston megjegyzi:4 «nomea 
est oneris, non honoris». Azért is, ha a püspök egy-
házmegyéje hitközségeit nem látogatná, ép oly ke-
véssé felelne meg főpásztori kötelességének, mintha 
székhelyén, vagy egyáltalán nyája között sem tartóz-
kodnék; mert úgy a nyáj között való tartózkodás 
a helybenlakás — mint a nyáj időről-időre való 
látogatása, vagyis a főpásztori egyházlátogatás, leg-
alább is a főpásztori hivatalból kifolyólag, isteni 
jogon alapuló kötelessége. 

«Multa quidem — mondja XIV. Benedek pápa5 — 
episcopum latebunt, vei saltern serins, quam opor-
teret, intelliget, nisi ad omnes suae dioeceseos par-
tes se conférât, et nisi per se ipsum ubique videat, 
ubique audiat, ubique exploret, quibus malis medicina 
ferenda sit, et quaenam fuerint eorum causae, 
quave ratione occuri etiam praevidenter queat, ne 
sublatae reviviscant.» 

Már az apostolok is mint fönnebb szent Pál 
idézett leveleiből láttuk — az ő térítési útjaikban 
nemcsak új keresztény hitközségeket alapítottak, ha-
nem a már megalapítottat is ismételten meglátogat-
ták hogy a hiveket a keresztény hitéletben meg-
erősítsék és a netalán becsúzott visszaéléseket meg-
szüntessék s a fölmerült ügybajokat elintézzék. 

XI. A míg a püspök joghatóságának alávetett 
terület csak székvárosára és ennek közvetlen kör-
nyékére szorítkozott, a püspöki felügyelet magában 
a székvárosban és az ennek közvetetten közelében levő 

1 V. ö. Országos levéltár: Concept, expedit. num. 135. 
anni 1613. és num. 6,>3. anni 1615. — Act. eccl. irregest. Fasc. 75. 

2 Ipolyi : Veresmarti Mihály élete és munkái c. becses 
korrajzában a következő hivatkozással: Bornemisza Péter: 
Énekek háromféle rendben, régi első kiadásában 187. 

3 Aachenbe. 
4 De Civit. Dei; lib. XIX. cap. 19. 
s Const. «Ubi primun>» 3. Dec. 1740. §. 8. 

helyeken történhetett meg; de midőn a székvárosi 
anyaegyház körül mind tovább és távolabbra önálló 
egyházközségek alakulni és ekként az egyházmegyék 
kialakulni és földrajzilag is tágulni kezdtek, szük-
ségessé vált a püspökökre nézve, hogy egyházme-
gyéjük távolabbra eső hitközségeit is beutazzák és 
főpásztori felügyeleti kötelességüknek, az egyes egy-
házközségeknél tett látogatás és vizsgálat állal tegye-
nek eleget. Ide vonatkozólag áll az, a mit Thomassin 
a püspöki egyházlátogatásokról megjegyez:1 

«Si de visilandis — úgymond — ab episcopo 
parochiis altum sit fere apud antiquissima concilia 
ac S. Patres silentium, aut rarus de iis sermo per 
tria vei quatuor priora saecula, id ex eo forsan fit, 
quod raríssimae fuerunt prioribus saeculis parochiae 
ruris. Cum inter exordia christianae rei non alia fuerit 
cuj usque dioeceos ecclesia, quam cathedralis, in 
earn unam episcopus curas suas omnes conferebat». 

A rendes püspöki egyházlátogatásokról szóló 
tudósítások ennélfogva csak a negyedik század vé-
géig nyúlnak vissza, jóllehet már ezek is, mint régi 
egyházi szokásról emlékeznek meg róluk. Ily egyház-
látogatási utazásokat tettek csodatevő szent Gergely, 
neocezareai püspök, szent Athanáz és Aranyszájú 
szent János, a ki egyik homiliájában azt mondja 
hallgatói előtt, miszerint «a püspököknek,hogy főpász-
tori kötelességeiknek eleget tehessenek, folyton útban 
kell lenniök».2 

Szent Ágostonról, egykorú életírója, Possidius3 

bizonyítja, hogy a megyéjéhez tartozó hivek közsé-
geit a legnagyobb szorgalommal szokta látogatni. 
Ö maga, Hippó nagynevű püspöke pedig, Celer pro-
consulhoz írt egyik levelében, azzal mentegeti tett 
Ígéretének be nem válthatását «quoniam — úgy-
mond — visitandarum ecclesiarum, ad meam curam 
pertinentium necessitate profectus sum».4 Szent 
Márton tours-i püspökről, kor- és útitársa, Sulpitius 
Severus ezeket írja : «Cum ad diocesim quandam 
(plébánia értendő) pro solenni consuetudine, sicut 
episcopis visitare ecclesias suas moris est, media fere 
hyeme venisset, mansionem ei in secrefario ecclesiae 
clerici paraverunt».5 Szent Gellért, csanádi püspök-
ről, egykorú névtelen életírója (capit. 12.) e tekin-
tetben így í r : «Factum est autem quum episcopus 
egrederetur cum tratribus suis suam visitare dioce-
sim . . . recipiebantur a fidelibus tamquam sancli 
apostoli, quibus etiam munera ex eis omnibus, quae 
habebant, prompto animo obtulerunt». 

A VIII. századtól kezdve a f rank- és némethoni 
vegyes zsinatokon s országgyűléseken különösen az 
költetik szivükre a püspököknek, hogy az egyház-
megyei látogatásokkal, melyeket évenkint, vagy leg-

1 Vêtus et Nova Ecc. Discip. P. 2. L. 3. c. 77. 
2 Homilia 2. in Epist. ad Titum. (Migne, PP. gr. LXX. 671.) 
3 Vita S. Augustini (Migne, PP. lat. XXXI1. 43.) 
4 Epist. 56. ad Celer. 
s Sulpit. Severus Epist. 1. ad. Euseb. 
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alább minden két évben végezni tartoznak, egyidő-
ben egyszersmind a bérmálás szentségét is kiszol-
gáltatni el ne mulasszák a híveknek. A középkorban 
az a változás állott be, hogy az egyházmegye látoga-
tását, a püspökök helyett, legtöbbször az archidiaco-
nusok végezik, a kiknek működése azonban az 
egyházmegye látogatásának céljára nézve nem volt 
előnyös. 

A középkor vége felé, különösen az oly orszá-
gokban, a hol a püspökök, mint választó fejedelmek, 
állami ügyekkel foglalkoztak s ezen politikai szerep-
lésük és egyéb udvari méltóságaik következtében a 
lelkipásztorkodástól el voltak szokva és idegenedve, a 
püspöki személyes egyházlátogatások lassanként ki-
mentek a szokásból. Azért is a trienti szent zsinat a 
kánonszerű egyházlátogatások jogát és kötelezettségét 
újból szabatosan körülírta és azt a leghatározottab-
ban sürgeti. 

XII. Miután ugyanis a valláserkölcsi megújho-
dásra (de reformatione) irányuló többrendű határo-
zatában (Sess. VI. c. 3. és 4.; Sess. VII. c. 7. és 8.; 
Sess. VIII. c. 1.; Sess. XIV. c. 4.; Sess. XXI. c. 8.) 
a zsinat megjelölte és megállapította azt, hogy a 
püspökök, főpásztori hivatalukból kifolyólag, vagy 
mint a pápa követei, mily körülmények között és 
mily személyekkel szemben jogosítvák a látogatásra, 
javításra és büntetésre, a Sess. XXIV. c. 3. (De re-
form) hozott határozatával kötelességükké teszi mind-
azoknak, a kik a nekik alárendelt egyházi területen 
püspöki joghatóságot gyakorolnak, miszerint szemé-
lyesen, vagy ha ezt törvényes okokból meg nem te-
hetik, alkalmas helyettesük által, egész egyházmegyé-
jüket évenkint, vagy ha az egyházmegye nagyobb 
kiterjedésű, annak nagyobb részét meglátogassák. 

Az oly nagyobb terjedelmű egyházmegyékben, 
a melyekben a püspök folytonosan felszentelt kisegítő 
püspökre van utalva, ez a bérmálás szentségének ki-
szolgálásával egyúttal arra is kap meghatalmazást, 
hogy bizonyos kerületekben egyszersmind az egyház-
látogatást is végezze el. Ezenkívül az esperesek is 
nyernek megbízatást, hogy esperesi kerületeiket ren-
desen meglátogassák; és látogatásaik eredményéről 
a püspöknek kimerítő tudósítást terjesszenek föl. 

Franciaországban, az 1802-ik évi úgynevezett 
szervezeti cikkelyekben (Des Articles organiques), 
püspöki egyházlátogatási határidőül öt évi turnusok 
alapíttattak meg, a mi valószínűleg alkalmul szol-
gált arra, hogy több franciaországi egyházmegyében 
az egyházlálogatás több évre halasztalik, illetve több 
évi ciklusban szokott végeztetni. Hazánkban a püs-
pököknek az egyházmegyei látogatást még az 1611-ik 
évi, Forgách bibornok alatt Nagyszombatban tartott 
zsinat is szivükre köti ; és különösen meghagyja ne-
kik, hogy az archidiaconusok állal évenkint látogat-
tassák meg kerületeik egyházait. «Archidiaconos.. . 
poenis ecclesiasticis cogant episcopi, ut parochias, 
quae ad ipsorum inspectionem spectant, consignatas 

habeant ac annis singulis visitent et visitationem in 
scripto offerant episcopo».1 

Különben a püspökmegyék nagy kiterjedése miatt 
püspökeinknek azokat minden évben, vagy minden 
második évben meglátogatni alig lehet; azért is a 
trienti zsinat határozatának legfölebb minden négy, 
öt vagy hatodik évben tehetnek eleget, a mely alka-
lommal egyszersmind, az egyház régi szokása szerint, 
a híveknek a bérmálás szentségét is kiszolgáltatják. 
Az évenkint előírt látogatásokat nálunk is az alespe-
resek végzik. Ezek az egyházak, javadalmak, iskolák, 
anyakönyvek állapotáról, a lelkészkedő papság er-
kölcsi viselete és kötelességeik miként való teljesíté-
séről a meghatározott időben látogatási jelentésüket 
a püspöknek tartoznak beterjeszteni.2 

Ezenkívül a püspöknek az évenkint kétszer tar-
tott kerületi értekezletek (Congregációk, koronák) 
beküldölt jegyzőkönyveiből is van alkalma a hivek 
hitélete és a fölmerült hiányokról és szükségletekről 
magának tudomást szerezni,3 a melynek nyomán a 
szükséges intézkedéseket azonnal megleheti. 

—on dr. 

A nagy bűn. (m.) 
Tekintsük közelebbről a fővárosunk életében 

jelentkező egyes mozzanatokat. Ki nem botránkozott 
meg a nemrég letűnt korszak főkapitánya által inau-
gurált ama rendszeren, hogy a megtévedt nők az 
esti és az éjjeli órákban ellephették az utcákat és a 
legrafinállabb, legszemérmetlenebb módon megrohan-
ták a férfi világot? 

Ezek a nők az erkölcsi életet veszélyeztető igazi 
útonállók voltak, a kik nem kíméltek senkit, lett 
légyen az gyermekifjú, meglett férfi, avagy aggastyán, 
mindenki részére volt készletükben soha nem tapasz-
talt kéjmódok egész sorozata. A tisztességes ember-
nek, főleg ha nejével vagy gyermekeivel kellett ily 
nőktől megszállott fővonalokon — Iverepesi-út, kör-
utak — végigmenni, valóságos vesszőfuttatás volt ez. 
Tessék már most ilyen viszonyok között az erköl-
csösség útján megmaradni s az erkölcstelenség ellen 
harcolni, a mikor a hatóság maga esténkint és éjje-
lenkint az erkölcstelenségből élő nőknek egész tábo-
rát reá szabadítja az emberekre. 

Mi volt könnyebb, mint egy mit sem sejtő iQút 
az utcán megkörnyékezni és sziréni hangokkal er-
kölcsi bukásra elcsábítani. No de az új rend legalább 
ezt a piszkos folyamot szorította vissza a maga med-
rébe.4 

Tudomásom van olyan esetről is, tanulótól, 

1 Synod. Prov. Tirnav. Cap. I. n. III. Lásd Péterffy L. II. 
pag. 203. 

2 Célszerűbb az a régibb eljárás, ha a püspök lehetőleg 
maga lát mindent. Szerk. 

3 Úgy vettem észre, hogy ezekből keveset tud meg. Szerk. 
i Ennek vetett véget Boda főkapitány. Tehát — imet — 

sok függ a hatóságoktól Szerk. 
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a ki ennek áldozata lett, hogy vannak feslett nők, 
a kik hálójukat egyenesen a tanuló-ifjúságra vetik 
ki, tanuló ügynököket tartanak, a kik társaik köré-
ből az áldozatokat hálójukba csábítják. 

Lapokat lehetne tele írni a fővárosi éjjeli mula-
tók legtöbbjében űzött erkölcstelen üzemekről. A napi-
lapok hírrovatai, rendőri és törvényszéki tudósításai 
elég gyakran hoznak belőlük mutatót. 

Az ilyen zugmulatókban művészet cégére alatt 
tisztára szemérmetlenkednek. A játék, a látványosság 
legtöbbször kétértelmű, érzékiségre izgató. Az ügy-
nevezett női zenekarok tagjai közül igazán alig ját-
szik egy-kettő, a többi, a csinosabbja, csak figurális, 
zenéhez annyit sem ért, mint a tyúk az abc-hez. Ez 
utóbbiak szerepköre a közönség körében kezdődik, 
leülni a vendégasztalokhoz, a vendéget befonni s így 
tovább. 

Igazán förtelmes látvány, intelligens úri, sokszor 
családos embereket zárt ajtók mögött zülleni látni. 
Nehéz volna eldönteni, mi visszataszítói)!), az a sze-
rencsétlen leány-e, a ki árúcikké alacsonyítja le 
magát, vagy a férfi, a ki ily erkölcstelenségre vete-
medik, főkép akkor, ha otthon egy gondos hitves és 
szerető családja várja. Férfiak, urak, a kiktől nemes, 
humánus célokra alig lehet kicsikarni egy-két fillért, 
alkoholtól elkábítva, ily alkalmakkor a kabátjuktól 
is megfosztani engedik magukat. S ezt nevezik sokan 
mulatásnak. Mily dekadenciája a jó ízlésnek és a 
morálnak ! Valóságos állatiság. 

A ponyvairodalom mellett a modern színmű-
irodalom termékeinek jó nagyrésze szintén a Vénusz 
szolgálatába szegődött. Egyik színdarab sikamlósaid) 
a másiknál. Mi a tá rgyuk? A megcsalt férj nevetsé-
ges alakja, a házasságtörések legmesterkéltebb mó-
don kieszelt formái, az ezekben előforduló érzékizgató 
helyzetek és jelenetek. 

Szóval a fő cél mindig és mindenütt hatni az 
érzékiségre. Csodálatos, minél sikamlósaid) egy darab, 
annál biztosabb a sikere. Legjobb reklám egy szín-
darabnak az, a mikor a lapok azt ír ják róla, hogy 
fölötte sikamlós, mikor még az a bizonyos baka-
káplár is belepirulna látásán, a közönség csak úgy 
lódul az előadására. 

Ki ne hallott volna az úgynevezett aszfaltbetyá-
rok viselt dolgairól ? Ki nem látta még őket, a mikor 
az utcákon felgyűrt nadrággal, fehér kamáslival, lakk-
cipőben szemükkel végig méregetik a tisztességes 
nőket? 

Valóságos sport nekik az utcán kiszemelni egy 
nőt, azt szemtelen és szemérmetlen modorban meg-
szólítani. Virtus számba megy előttük serdülő, ártat-
lan, sokszor iskolás leánykának az utcán trágár sza-
vakat oda mondani s zavarában gyönyörködni. Az 
ilyen férfiaknak és úrfiaknak az utcáról való leszo-
rítása ép oly égető szükséget képez, mint a bukott 
nők onnan való eltávolítása. A főkapitány igazán a 
művelt közönség, a gyermekeikért aggódó szülők 

elévülhetetlen hálájára leszi magát érdemessé, ha az 
utcákat azefaj ta népségtől is megtisztítja. A bukott nők 
utcai viselkedése még csak úgy, a hogy magyaráz-
ható volt, azokat a nyomorúság hajtotta, az aszfalt-
betyárok azonban üres és gyáva léhaságuknál egye-
bet mentségükre föl nem hozhatnak. Szemtelenek 
és merészek a gyenge, tehetetlen nőkkel szemben, 
mert ismerik gyámoltalanságukat s tudják, hogy in-
kább némán, sokszor reszketve és sírva elmenekül-
nek, semhogy hitvány támadójukkal szembe tudná-
nak szállni, mert félnek a botránytól és nem igen 
lehet olvasni, hogy a rendőrség részéről a támadók 
erélyes elbánásban részesülnének, a mi úgy tudom 
a mostani törvényes rendelkezéseink határai között 
(ugyan?) nem is történhetik meg. 

A férfiak nőkkel szemben való léha viselkedé-
sének egyik legnagyobb oka, hogy a nő iránt tanú-
sítandó tisztelet, annak tiszta és nemes kultusza ki-
veszőben van; a nő, az anya látása már csak kevés 
férfiban ébreszt kellő megbecsülést ; legtöbben csu-
pán tisztátlan geijedelmeket és nemtelen érzéki vá-
gyakat támaszt. A férfiak, főkép pedig az éretlen 
if jak egy része, az utcán, templomok előtt, táncvi-
galmakon, zsurokon, stb. megjelenőket szemlélve, 
azokat csakis érzéki oldalról bírálgatja s kiséri meg-
jegyzéseivel. 

Elmultak már azok az idők, a mikor még a 
római liktorok az áldott állapotban lévő nők előtt 
tiszteleglek. Most az ilyen nő látása sajnálat s elég 
gyakran trágár megjegyzések tárgya. 

Elitélendő rossz szokás az is, hogy a kétértelmű, 
sokszor teljesen trágár viccek nagy száma szinte köz-
szájon forog. Férfiaknak, a mikor egymással talál-
koznak, legelső dolguk ilyfajta új viccek kicserélése. 
Ilyesmit észlelni lehet elég gyakran már az üriasz-
szonyok között is. Az e fajta viccek elbeszélésével 
való szórakozás inkább az úri nép mulatsága. A köz-
népnél inkább a káromkodás és trágár szavak be-
szédbe való keverése, trágár dalok éneklése jár ja . 
Mindezt eltanulják tőlük gyermekeik, ők is hasonló-
kép cselekesznek. Figyelmük a rosszra ezáltal fölhi-
vatik. Budapest utcáin trágár dalokat éneklő gyer-
meket, inast, azt hiszem mindenki látott már. Hogy 
ez sem emeli a társadalom erkölcsi színvonalát, nem 
kell bizonyítani. 

«Minden összeesküdött a tisztesség ellen ; a szó-
rakozás, társalgás, irodalom, művészet, sajtó a rotha-
dásnak csinál propagandát s megmételyezi már a 
gyermek életét is» olvassuk Szuszai Antal «A tiszta 
éleiről» szóló könyvében (2. 1,) s e szavak igazságát 
mindnyájan tapasztaljuk. 

Ezen tapasztalat behatása alatt a társadalom 
mintha megmozdulni kezdene, az emberek egy részét 
már is az undor fogja el; igen sokan kezdenek meg-
csömörülni, kijózanodni s az erkölcstelenség és tisz-
tátlan élet szennyes légköréből szelídebb és tisztább 
levegő után sóvárognak. Itt is, olt is egyleteket látunk 
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alakulni, a melyek különböző utakon, más és más 
eszközökkel és módokkal bár, mind egy kifejezett 
cél felé törekszenek, megjavítani, tisztábbá és neme-
sebbé tenni a társadalom erkölcseit s gátat vetni 
ama sok nyavalyának, a mellyel az erkölcstelen 
életmód együtt jár. 

Azonban a testiség bűneinek útját járót jó útra 
terelni és azon megtartani fölötte nehéz dolog, mert 
az erkölcstelen életmód egyik veszedelmes következ-
ménye az akaraterő megtörése, vagy legalább is meg-
gyengítése. A legerősebb jó feltétel is az első kínál-
kozó alkalom adtán könnyen semmivé lesz. 

Az a kínálkozó alkalom ! csak az ne volna, 
mennyivel erkölcsösebb és tisztább életet élnének az 
emberek. 

Mi legyen már most ily viszonyok mellett a 
teendő, hogy a társadalmi élet tisztább, erkölcsösebb 
mederbe tereitessék és hogy az emberiség meg-
óvassék mindazoktól a bajoktól, a melyeket az erkölcs-
telen életmód magával hoz? K(U(ma józsef dr. 

Ujítás az állami anyakönyvek körül. 
A m. kir. belügyminiszternek, mint illetékes 

hatóságnak 80.000/906. számú rendeletére 1907. évi 
január hó elseje óta új állami anyakönyvek, vala-
mint új kivonati lapok állanak a közönség rendel-
kezésére. Az újítás kiterjed nemcsak az alakra, de 
tartalomra és beosztásra nézve is. Konstatálni kívá-
nom, hogy az új rendelkezés a régihez képest hala-
dást jelent, haladást az egyház által vezetett 
anyakönyvek és kivonatok alakja és beosztási 
módja felé. 

Mikor az állami anyakönyvek 189,1. évi október 
hó 1-én életbeléptek, úgy a születési, mint a halotti 
és házassági anyakönyvek és kivonatok megszerkesz-
tésénél az a törekvés vezette a hatóságot: vigyázni 
kell, nehogy valahogy hasonlítsanak az egyházéihoz. 
Ha rosszabbak, ha ügyetlenebbek lesznek is, az nem 
baj, csak valahogy olyanok ne legyenek, mint a papok 
által vezetettek. 

Nem volt szabad az azonosság állal elismerni, 
hogy az egyházi anyakönyvek formában és tartalom-
ban korrektek voltak, így kívánta ezt az új intézmény 
érdeke. Ez a törekvés hozta létre azon mesterkélt, 
zavaros beosztású, most kivégzett anyakönyveket. 
Úgy látszik a belügyminisztériumban mostanában 
józanabb felfogás kerekedett fölül és az intézők 
mikor ilyen nagyfontosságú dolgokról van szó — 
inkább vezettetik magukat a köz érdeke, mint holmi 
elfogultság szülte makacskodás által. Hetyesen van. 

Az előbbeni anyakönyvek és kivonatok jegyző-
könyvalakúak voltak ; az újak, mint az egyháziak, 
rovalosak. A régi anyakönyvekben egy bejegyzés egy, 
illetve két oldalra terjedt; egy, illetve két oldalas volt 
a belőlük kiállított kivonat is. A szövegezésük pedig 
oly kuszált, oly zagyva volt, hogy az írástudó ember 

is csak nagy üggyel-bajjal bírta kihámozni belőlük, 
mit tudni akart. 

Ezzel szemben el kell ismerni, hogy az új anya-
könyvek világosság, tájékoztatás, áttekinthetőség, vala-
mint forma dolgában hasonlíthatatlanul jobbak a most 
kimustráltaknál. Javukra írom azt is, hogy míg az 
előbbenieknél egy eset bevezetése 20—25 percbe is 
került, addig ez az újakban öt perc alatt is eszkö-
zölhető. De nemcsak munkában, hanem térben is 
takarékosságot jelentenek az új anyakönyvek. Ugyanis 
ugyanakkora helyen, hol az előbbi forma szerint 
csak egy eset fért el, ott az új beosztás mellett a 
házassági anyakönyvekben három, a születési és 
halotti anyakönyvekben pedig hat bejegyzésnek jut 
helye. 

Am ezek csak kisebb jelentőségű előnyök, van 
azonban egy oly újítás is bennük, melyet az egyház 
szempontjából különös örömmel emelhetünk ki s ez 
az, hogy az új házassági anyakönyvek a jegyesek 
állapotát is feltüntetik. A mi eddig nem volt meg. 
Ezen hiánynak hátrányos voltát különösen itt, a fő-
városban, hol a papság a híveket nem ismeri, érez-
tük akkor, a midőn a püspöki utasítások értelmében 
az egyház állal vezetett anyakönyveket az év végén 
összehasonlítottuk az államiakkal. A mikor, hogy 
megtudhassuk, hogy azon tisztán katholikus párok 
közül, kik az egyház előtt meg nem esküdtek, nem 
volt-e valamelyik fél elvált, föl kellett forgatni az 
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anyakönyvi hivatal összes úgynevezett első számú 
ügyiratait. Hogy ez nem volt csekély munka és hogy 
egy rendezett, ezerötszáz kötegből álló iratcsomag 
megbolygatásának az anyakönyveseképen nem örül-
tek, ki-ki bízvást elhiheti. Hála az üj anyakönyvek-
nek, e mizérián a jövőben segítve lesz. 

Azonban az új anyakönyveknek nemcsak elő-
nyeik, hanem nagy fogyatkozásaik is vannak. Ha elfo-
gultak volnánk, annak örülnénk, ha az állami anya-
könyvek az egyházéival szemben mentül tökéletle-
nebbek volnának. Ámde én úgy vélem, ily dolgok 
megítélésénél sem animozitásnak, sem holmi kicsi-
nyes mellék szempontoknak nem szabad vezelniök 
az embert. Az ilyen természetű dolgokat egyszerűen 
a közérdek szempontjából kell elbírálni. Már pedig, 
hogy az anyakönyvek korrekt vezetése és kiállítása 
nagyon is közérdek, az kétségtelen. Hogy az állam 
az ő polgárainak pénzükért családi viszonyaikról 
olyan okmányt köteles nyújtani, mely minden tekin-
tetben kifogástalan, az is természetes. 

Kifogásaimat két csoportra osztom. Elsőbbet fel-
sorolom a kisebb jelentőségű fogyatkozásokat, azután 
rámutatok a nagyobbakra. 

Kisebb jelentőségű fogyatkozásnak tartom, hogy 
úgy a születési, mint a halotti anyakönyvekben, vala-
mint a kivonatokon a bejegyzés és a születés, illetve 
halálozás rovata közvetetlenegymás mellé van helyezve. 
És hogy a bejegyzés idejét feltüntető rovat megelőzi 
a szerintem fontosabb születési és halálozási rovatot. 



<) RELIGIO LXVI. évf. 1907. 

Ebből sok elnézés, sok zavar származhatik. Ha már 
okvetlen szükséges, bogy az anyakönyvi bejegyzés 
ideje is rovatot kapjon, talán inkább helyesebb az 
ennek szánt rubrikát hátrább helyezni. 

Fogyatkozásnak tekintem azt is, hogy a lelkészi 
hivatalok részére kiállított hirdetési értesítőn csak 
a jegyesek életkora, pl. hogy a vőlegény 24 éves, 
nem pedig születésének éve, hónapja és napja vezet-
tetik rá. 

Továbbá a születési anyakönyvekben és kivona-
tokon nincs feltüntetve a gyermek törvényes vagy 
törvénytelen volta. 

Bár ebből semmi zavar vagy visszaélés nem 
származhatik, mert a törvénytelen gyermekeknél csak 
az anya neve vezettetik a szülők rovatában. A ter-
mészetes apa neve a saját kívánságára bejegyeztetik 
ugyan, de külön rubrikába. Ugyancsak külön rovatba 
jön a törvénytelen gyermek szülőinek utólagos há-
zasságkötése és a gyermek törvényesítése is. Szerin-
tem kegyetlen dolog a gyermekkel szemben, ki ekkép 
ártatlanul egész életére megbélyegeztetik. Méltányta-
lanság egyben a szülőkkel szemben, kik az utólagos 
házasságkötés által elkövetett hibájukat jóvá tenni 
iparkodtak s mégis szégyenkezniük keilend felnőtt 
gyermekük előtt, ki botlásuknak tudtára jön s azt 
bármikor szemükre vetheti. 

A főfogyatkozását azonban az új anyakönyvek-
nek abban látom, hogy se a házassági, se a születési, 
se pedig a halálozási anyakönyvekben a születési 
helyről nincs említés téve. 

A házassági kivonatokból nem fog kitűnni, hová 
való a férfi és hol született a nő. A születési kivo-
natokról hiányozni fog a szülők származás helye. 
A halotti levelekből pedig nem lesz megállapítható, 
hogy hová való születésű volt az elhunyt. 

Hogy ezen egyetlen hiány — ha idejekorán nem 
orvosoltalik — mennyi zavarnak leszen okozója, azt 
a következő évtizedek fogják megmutatni. Örökösö-
dési ügyek lebonyolítása, az illetőségi helynek meg-
határozasa, a családfák összeállítása szinte lehetet-
lenné van téve általa. 

Ezt a fogyatkozást én nem tartom, mert nem 
tarthatom szándékosnak, hanem csupán feledékeny-
ségből eredőnek. Az új anyakönyvek összeállítói egy-
szerűen megfeledkeztek arról, hogy az embernek 
születési helye is van. Lehetetlenségnek tartom, hogy 
ez soká így maradhasson. Valószínű, hogy a mint 
illetékes helyen e fogyatkozásra rájönnek, tesznek is 
róla. Kívánatos, hogy ez a korrigálás sokáig ne vá-
rasson magára. 

Az egész újításban egy hatalmas tanulság rejlik, 
melyet az idő oly hamar meghozott számunkra. 
Az t. i., hogy a törvény hozatalakor forgalomba 
került megszólása az egyházi anyakönyveknek tel-
jesen alaptalan volt. Jó lesz azért többre becsülni az 
egyház kipróbált intézményeit. 

N e w - Y o r k . A ki az ifjúságról gondoskodik, az 
emberiség jövőjének tesz szolgálatot. — E n n e k az igazság-
nak szolgálatában határozták el az északamerikai 
Egyesült-Államok érsekei és püspökei, hogy a köztár-
saság területén 5000 főre tehető főiskolai világi ifjúság 
neveléséről akként fognak gondoskodni, hogy az állami 
egyetemek mellett nevelő-intézeteket fognak felállítani 
papi felügyelet alatt. Áldásos gondolat a főpapok részé-
ről, különösen ha meggondoljuk azt, hogy a főiskolai 
világi ifjúság vallásos nevelésének elhanyagolása egy-
értelmű a jövő nemzedék értelmességének a hitetlenség 
karjaiba való odaengedésével. Apostoli szellem ezt nem 
nézheti, nem tűrheti tovább. 

* 
L o n d o n . A hitvallásos iskoláért folyó harc. A Cath. 

Truth-Society. — A nagy brit birodalom felsőháza novem-
ber végén befejezte a Birrell-féle törvényjavaslat tárgya-
lását az elemi iskolai oktatásról és nevelésről. Negyedik 
fölolvasás után oly tartalommal ment vissza a törvény-
javaslat az alsóházhoz, hogy azt az eredeti javaslat ellen-
kezőjének, mintegy kifordított bundának lehet tekinteni. 
A nagy világbirodalom főrendiháza halálig kész a nem-
zeti nevelés vallásos alapjait védelmezni. 

Campbell-Bannerman miniszterelnök, látva az ered-
ményt, körlevelet intézett az ország szabadelvű egyesü-
leteihez. Ezek november 28-án tartottak országos gyűlést, 
mely azt a napirendet emelte határozatra, hogy a kor-
mány az eredeti javaslatot igyekezzék érvényre emelni. 
A miniszterelnök levelének a vége azt látszott jelenteni, 
mintha a minisztérium az országra kívánna hivatkozni 
s új választásokat szándékoznék elrendelni. Szó sincs 
róla. Az ország közvéleménye a köznevelésnek vallásos 
alapokon való megőrzése mellett oly erős, hogy azzal a 
jelenlegi kormány szembeszállni nem mer. 

Hiába igyekezett a kabinet egy tagja, George lord, 
a felsőház eltörlésével fenyegetni. Ebből a dologból sem 
lesz semmi. 

A hitvallásos iskolák száma, melyeket Birrell javas-
lata tönkre akar tenni, a következő: anglikán 11,418, 
wesleyánus 372, katholikus 1070, zsidó 12, dissidens 780. 

Az angol katholikusok országos Hit-Egyesülete ez 
idei nagygyűléséből részvét-iratot intézett a francia 
püspöki karhoz. Ebben a levélben az angol katholiku-
sok, évszázados tapasztalásaikból merítve, a következő 
bátorító szavakat intézik a franciákhoz : «A brit sziget-
birodalomban háromszáz éves igyekezet hitünk kipusztí-
tására hiábavalónak bizonyult. Katholikus hitünk ma is 
szilárd és életerős. Mi meg vagyunk győződve, hogy a leg-
hevesebb üldözés sem fog Franciaországban más ered-
ményt szülni.» A Birrell-féle iskolaügyi törvényjavaslat 
további sorsáról még a következőket jelenthetjük : Az 
alsóház a törvényjavaslatot, figyelembe sem véve a felső-
ház módosításait, eredeti szövegében visszaküldte a felső-
háznak. Ez a javaslatot új tárgyalás alá vette. Lans-
downe lord nagy hibának jelentette ki, hogy az alsó-
ház figyelembe se vette, en bloc elvetette a felső-
ház módosítványait. így, úgymond, nem jöhet létre 
egyezség. Felszólította a kormányt, jelentse ki határo-
zottan, hogy mily engedményeket szándékozik lenni. 
Erre a titkos pecsét lordja, részben a kormányt is párt-
fogás alá véve, kijelentette, hogy a kormány hozzájárul 
azokhoz az engedményekhez, melyeket Birrell közokta-
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tásügyi miniszter már bejelentett. A tárgyalást ezen az 
alapon elnapolták. Valószínűnek látszik, hogy kompro-
misszum jön létre. —g —la. 

I r o d a - Az e m b e r . Ébredő korszellemünk megnyilatkozása 
Boér Jenő útján. Kolozsvár, 1906. 123. 1. 

Ezt a munkát Boér Jenő Tövisről, Alsófeliérmegyé-
ből, bocsátotta világgá s benne új vallást hirdet, az 
«Ember vallását», «Krisztus megértett szellemének evan-
géliumát», «az állatember s az emberállat» fokán át 
emberré fejlődött emberek számára. Uj próféta, a ki 
boldogokká akarja tenni az embereket, mint nevezi őket : 
«örömtársait az életért». 

Egy nem normális észjárású, exaltált ember terméke, 
ki olvashatott valamit a tolstojizmusból, a materializmus-
ból, a pantheizmusból, az evolucionizmusból, a keresztény-
ségből, mindegyikből hallott valamit s nem értette meg 
jól ; azután ezeken a töredékeken törte a fejét, azokat 
össze-vissza akasztgatta s kisütött végre egy sajátszerű 
valamit, ráillesztette az általa megfogalmazott Krisztus-
emberre s fölállította az új vallási ideált. 

Minden rossz neki, a mi van és elavult, nemcsak 
az egyházak, hanem «a mitől annyit reméltünk : be-
csapott a természettudományos megismerés, a gyáripar, 
a világkereskedelem s életboldogságunkat gyilkolja a 
technika minden vívmánya. Sokat Ígértek, de nem oldot-
ták meg s csak szorosabbra húzták a gordiusi csomót». 
(10. 1.) 

«Iszonyatos sors — így beszél — ha nincs menek-
vés az élet halálvölgyéből. Kegyetlen átok így a lét, mit 
csak ördögisten ajka szórhatott így a világra. Elátkozott 
az állalember. De még az elátkozottaknál is átkozottabb 
az, ki mint a fejlődés érzclemillatos szellemvirága, szá-
mot tud magának adni arról, a mi itt történik s nem 
lát e mellett semmi vigasztalást.» (9. 1.) «Csüggeni az 
életen, mely bevezetés az örök elmúláshoz s a leghalá-
losabb betegség, melyből senki meg nem gyógyult soha 
még ; s inni keserű ürmöt rózsaszínű, csalóka öröm-
poliárból — förlelmes sors, melyet leélni nem érdemes». 
(11. 1.) 

«Lehetséges-e — kérdi tovább — hogy a jóságos 
egyeddé differenciálódott Egész — tehát hallott valamit 
a pantheizmusról is ! — oly kérdéseket lövelne a rész 
szellemébe, melyekre ne volna megnyugtató felelel ? Hál 
lehetséges volna ez? Én nem hiszem.» (13. 1.) 

Nem hiszi azért, mert ő végre megtalálta mindenre 
a feleletet, az új vallást, mely paradicsomkerlté van 
hivatva átvarázsolni az életet. 

Neki is — úgymond nehezen ment a dolog, de végre 
sikerült rájönnie az igazságra. 

Érdekes annak a revelációja, hogy hogyan találta 
meg az igazságot. 

«Pedig én is átéltem az állatember szenvedéseit. 
Átéltem hosszú éveken keresztül és sok, végtelen sok 
kínzó alakban. Szellemszárnyakon gyakran bekalandoz-
tam az űrt s végigfejlődtem csillagunk életét a láthatat-
lan energiacsomósodástól az Emberig. (Az Embert, már 
mint magát, megkülönböztetve az állatembertől s ember-
állattól, nagy betűvel írja.) Voltam energiahullám, ösköd, 
izzó csillag börkérge s mind az az élet, mi ezen meg-
indult. 

Sejt és ki tudja, mi minden, míg végre Emberré 
lettem. És végig éltem az emberfajta történelmét a testi 
összhangjában boldog vad erdőlakótól egészen a fehér-
kezű, rózsásujjú csenevész, vagy akár a kemény tenyerű 
modern rabszolga züllöttségéig. A barlangi emlékek, 
a konyhahulladékok, cölöpépítmények csupán egy-egy 
bevezető fejezet a kultúrember határt nem ismerő szenve-
déseihez. Ezeket is átéltem. 

Voltam : előítéletes jámbor, kétségbeesett kételkedő, 
mindent tagadó rakoncátlan, züllött erkölcsi nihilista, 
maradi és túlhajtott újító, voltam gazember. Megátkoz-
tam a világot hetvenhétszer s megsirattam számtalan-
szor, hogy7 születtem. 

Ringattam magam a személyes Isten atj'ai ölében s 
hitevesztetten toporzékoltam hosszú éjszakákon a kos-
mos szörnyeteg lelketlensége miatt. 

Voltam szerény és nagyravágyó ; szűzies és kéj sará-
ban fetrengő ; úr és szolga ; boldog ábrándozó s remé-
nyét veszteti öngyilkosjelölt s mert voltam — mond-
hatom Nektek — nem kell okvetlenül azzá lennetek. 

Addig szenvedtem, addig hánykolódtam az élet hol 
magasra tornyosuló, hol alábukó hullámain, míg végre : 
megtanultam sírni a saját tisztátalanságom miatt és 
hinni az éleiben. Záporként sírtam bűnös tudatom s az 
ébredő reménység ölelkező hatása alatt. 

Könnyeimnek árja nagy folyóvá dagadott s föl-
kapva zátonyra jutott élethajómat, besodort a megisme-
rés óceánjába, hol a ma megfejthetetlen kérdések fene-
ketlensége fölött szelíden vittek az Életbizalom hullámai 
a Megváltás szigete leié. (Azaz fölcsillámlott neki az 
igazság.) És földet értem. Gyönyörű földet. Érdemes élni 
rajta. Egyedül érdemes. Új, öntudatos paradicsomkert. 

Mindenki meglelheti. S a kulcs, melynek fordulása 
fölpattantja a zárt (halljuk csak !) : ön- és uilágismeretünk. 

És fáradnotok sem kell annyit, mint nekem. Ismert 
az út (már t. i. előtte) és jó a vezető (már t. i. ő maga) : 
Bizzál az életben és higyj a mindenséget mozgató tör-
vények jóságos, összhangot teremtő voltában s fürkészve 
azokat, tisztítsd magadat állatemberi piszkodtól a föl-
ismert törvények odaadó követése által. line : az igazság. 
Az örök megváltás új kifejezése. Ezt tanítom Nektek. 
Hirdetem az Emberi». (13—15. 1.) 

Azt gondolja a szegény ember, hogy most ugyan-
csak megmondta nekünk; hogy valami nagy kinyilat-
koztatást mondott, melyet ember még nem hallóit soha. 

És könyve végéig aztán ezt — ezt az «igazságot» — 
variálja csodálatos szóbőséggel.1 

«A boldogságra, összhangra törő lény élettartamá-
nak egész kiterjedésében össze kell rezegnie a hullámzó 
örök törvényekkel.» (17.1.) Csak így jöhet létre szerinte 
harmonikus részlet. S ebben a harmóniában van a bol-
dogság. 

Boldog akarsz lenni ? 
— Úgy járj az igaz úton. 
Harmóniát akarsz ? 

Úgy szolgáld öntudatosan az örök törvényeket. 
(18. 1.) 

Boldog és harmonikus Ember szerinte csak az 
lehet, ki öntudatosan is együtt akar rezegni a világmin-
denséget mozgató hatalom : a Teremtő-élet törvényével. 

1 Pikier, Somló, Jászi hü tanítványa. 
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Ebben az együttrezgésben van bölcseségének a sum-
mája, az új megváltás. 

Mi mindnyájan — úgymond — embereknek lát-
szunk csonttanilag, de nem vagyunk azok lélektanilag. 
Csak útban vagyunk ehhez. Az uton pedig három állo-
más van. Emberállat, állatember s Ember. A harmadik-
hoz még csak Boérnak sikerült jutnia s jut mindenki, 
a ki az ő tanát fogja követni. Ember pedig az, ki ön-
tudatosan is egyet akar a mindenség életével a törvények 
ismerete alapján. (23. 1.) 

így határozandó meg az Ember. «En és az Atya 
egy vagyunk», ime, lénvege az Embernek. Ez Krisztus. 
(24. 1.) 

A bestiát — úgymond — korlátozó törvények lán-
cára kellett verni, hogy szelídüljön. Ezt tették meg a 
történeti vallások eddigi egyházai. Ám most magasabb 
korhoz értünk. Fölvirradott az új reformáció hajnala. 
A megszelídült állat (az eddigi ember) kezd füttysza-
vunkra hallgatni s nem messze az idő, hol megszűnik 
a kutyalánc szüksége. Mindent átölelő, szabad, önkén-
tes összemüködés korszaka előtt állunk, melyben a 
természettudományi és szociális gondolkozás, valamint 
bölcsészeti birálat által megtermékenyített Krisztus-
eszme új csodákat fog létrehozni s fölfedi az élet oly 
misztériumait, melyekről nyilatkozni a nagy Mester : 
Jézus, még korainak tartá. 

Hisz ő mondá, erősíti Boér, hogy : sokat tudna még 
mondani, de nem értenék meg. Testvéreim ! kiált föl, 
ime, elérkeztünk a korszak küszöbéhez, mely a csodá-
kat végre fogja hajtani s megérti a még ki nem nyilat-
koztatott misztériumok mélységeit. (31. 1.) 

Modern hangon nem egyéb ez, mint a régi monta-
nista tévely, mint a mult században a János- vagy a sze-
retet új egyházát hirdető álmodozók. 

Együtt akarás a Teremtő-élettel : ez az ú j . Ember 
megváltása. Hit az Életben ön- és világismeret alap-
ján : tudás alapján álló hit. És munka a hit alapján. 
(42. 1.) 

S miután folytatólag kibeszélte magát az ember-
teremtés bibliai elbeszélésének eddigi hamis értelmezé-
séről, a szeplőtelen fogantatásról s sok egyébről össze-
vissza, megint csak rájön, hogy: van új igazság, örök 
vallásnak új élethajtása : tudáson alapuló együttműkö-
dés a Teremtő-élettel. (65. 1.) 

De minél többször ismétli, annál kevésbbé lehet 
sejteni, hogy mit is akar és mi legyen az az együttrez-
gés, együttműködés a Teremtő-élettel? Három eszközt 
is megjelöl hozzá : a belátást, a szeretetet és akaratot. 
(95. 1.) Módszere pedig «a tisztaságérti harc, külső és 
belső tisztaságért folytatott küzdelem» (103. 1.), mely a 
«tiszta szerelemmel» végződik. (117. 1.) 

Végül egy tervvel áll elő. Leghőbb óhajtása egy 
életiskolának létesítése, hol minden osztály gyermeke 
élvezhetné az űj életritmus áldásait. Üdülőhely volna ez 
az életiskola. «Volna nap- és légfürdőnk s alkalmaznók 
a modern higiénia minden egészséges vívmányát. Testi 
munkát is végeznénk. Lehetőleg mindenki maga látná 
el az apróbb külső szükségleteit. S ez volna életisko-
lánkban az idegesség és életuntság egyik gyógyszere. 
A másik pedig a helyes szellemi élet. Neveinők egymást 
és önmagunkat. S hogy ismereteinkben is gyarapodjunk, 
volnának szabadelőadások a tudományok és művésze-

tek köréből. Este zene, lefekvés előtt pedig társalgás, 
hol meghánynók-vetnők kérdéseinket. És volna minde-
nekfölött tökéletes szabadság, az Emberi méltóság szabta 
korlátok között. E testi és szellemi üdülőhely gyanánt 
szolgáló életiskola — úgy gondolom — májustól októ-
berig volna nyitva s benne fölvételt nyernének rövidebb 
vagy hosszabb időre hivők, elhivők és nemhivők.» 
(122. 1.) 

A jó Boér tehát végén találja el az igazat, midőn 
üdülőhelyre, talán szanatóriumba kívánkozik. Az való-
ban el kellene neki, beteg, kimerült idegzete oda utalja, 
minden sora arra mutat. 

De hát miért is foglalkozom oly részletesen ezzel a 
művel, mely inkább szánalmat, mint kritikát érdemel ? 
Azért, mert tipust látok benne, sok ember beteg lelké-
nek mai hasonmását. Ime, ide juttatja az embereket a 
mai szabadságnak nevezett szabadosság szelleme, mely 
tekintélyt nem ismer, vezetést, oktatást elfogadni nem 
akar ; isteni és emberi törvények alól kinőttnek kép-
zeli magát, járja a test és lélek útjait oly módon, hogy 
az önállóságot abba helyezi, ha mindenik máskép tesz 
és gondolkozik, mint egy másik. A vége egy őrültség 
és sokan vannak ilyen önállók. A «Huszadik Század» 
őrjöngői csak egy fokkal különböznek Boértől. 

A baj rendesen a vallás, az egyház iránt való meg-
vető magatartással kezdődik. A mai társadalmi levegő, 
telve a test bölcseletével, először a féktelen érzékiség 
útjaira tereli az embereket, azután kételkedőkké, végre 
vallásukhoz hűtlenekké teszi őket. De a lélek még a 
test kimerülése után sem veszti el fogékonyságát a val-
lás iránt; többnyire oda tér vissza s ha nem az igaz, 
hát hamis isteneket imád ; lesz spiritisztává, szabad-
kőművessé, vagy bármi felekezeten kívül álló felekezet-
hez tartozóvá. Legalább is önmaga csinál magának val-
lást, új Krisztust állít föl, miután ez az eljárás, az ilyen 
önállóság, hízeleg a szabadossá lett embernek, mint a 
föntebbi mű is mutatja. 

Nálunk nem sokat tanulnak, csak sokat — rosz-
szul — politizálnak. Ezt sinylí meg a kereszténység is. 
Sok ember okoskodik róla, de vajmi kevés tanulmá-
nyozza komolyan. Azokra se kiván hallgatni, a kiknek 
Krisztus meghagyta: elmenvén, tanítsatok; a ki titeket 
hallgat,engem hallgat. A félmüveit maiembernek derogál a 
vallás ügyében hallgatni a papságra, az illetékes tekin-
télyre ; ő többet akar, ő csak a Krisztussal foglalkozik, 
a hogy tud ; elég nagykorú arra, gondolja, hogy maga 
formáljon magának róla Ítéletet. 

Egyik közkedveltségü szónokunk örökké csak Krisz-
tushoz hívja az embereket, de elfelejti nekik megmon-
dani, hogy az egyház a folyton köztünk élő Krisztus, hogy 
Krisztus ezt hagyta maga helyett az embereknek, hogy az 
egyház vezeti az embereket Krisztushoz. Ime, mennek is az 
emberek Krisztushoz, de Wajditsch spiritiszta médiumot, 
Boér pedig a maga képmását alkotja meg belőle. Mások 
máskép, de egyiknek sem kell az igazi Krisztus, mert 
egyiknek sem kell az ő egyháza, a nagykorúság címén. 

Hát ne mamlaszkodjunk folyton azzal a sokat em-
legetett önállósággal, mely csak a szájunkon van, tel-
teinkben pedig önállótlanabbak vagyunk, mint a leg-
sötétebb középkorban voltak az emberek. Hiszen az 
emberek sorba az önzésnek, a szenvedélyeknek a rab-
jai. Az ember ugyanis mindig alá lesz rendelve, csak 
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az a kérdés, kinek legyen alárendelve : a spiritizmus-
ban az ördögnek, vagy az egyházban Istennek? A tár-
sadalomban az ámítóknak, vagy az ember javát elő-
mozdítani akaró jogosult tekintélynek? 

Boér schopenhaueri színekkel festi a siralomvölgy 
nyomorúságát s nem veszi észre, liogy ezt a nyomorú-
ságot önmaga szerezte magának. S így vannak az embe-
rek sorba. Mert szép az élet, ha azt élni tudjuk ; de 
a testi és szellemi féktelenkedés nyomorultakká teszi az 
embereket s megfosztja őket még a természetes logiká-
tól is, hogy ne tudják érteni az okozatok okait, a saját cse-
lekedeteik súlyát és értékét. 

Vissza tehát, emberek, az egyházhoz ! Jól mondja 
Gyárfás, hogy tekintély és erősek uralma kell a gyenge 
embernek, hogy élete célját elérhesse. A tanító egyház 
nem merő emberek csoportja, hanem az az intézmény, 
melyet az Úr Jézus rendelt s vele van az idők végéig. 
Sok-sok önfejű ember, bizva tudományában, próbálko-
zott más utakat keresni s mit talált? Nem életet, ha-
nem halált ; nem igazságot, hanem otromba tévelyeket, 
mint most egymásután két példán is láttuk. Az egy-
házat vezérlő Jézus : az út, igazság és élet ; ez az út és 
igazság van letéteményezve az egyházban. Rosszul esik 
látnom a sok emberhullást, mert szeretem az embere-
ket, azért még egyszer kiáltom : vissza az egyházhoz ! 
A megadás szelíd nyomán kél a valódi tudomány. Mert 
még sem lehet rendeltetésünk, hogy az «önállóság» 
címén őrjöngökké váljanak embertársaink. 

* 
A babonáró l . Irta Horváth E. János. Budapest, 

190(5. 113. 1. Ára 60 fillér. 
A Természettudományi Társulat hat évvel ezelőtt 

kiadta Lehmann kétkötetes nagy munkáját, a «Babona 
és Varázslat» történetét a jelen korig. Az intelligenciá-
nak van szánva ; de azon a határozatlan és ép azért 
sok tekintetben téves alapon indulván, hogy «babona 
minden olyan nézet. .. mely ellentétben áll bizonyos 
korszaknak tudományos természetfelfogásával», elégte-
len és téves magyarázatokkal bővelkedik, azonfelül 
meg határozottan igazságtalan a katholikus egyház irá-
nyában. Midőn a közéleti s a tudományos babonát 
irtja, egyúttal újabb tévedéseknek a hirdetője. (L. rész-
letes ismertetésemet róla : «Egyet. Kritikai Lapok» 1904. 
66. ; 1905. 9., 20., 29. 1.) 

A cimben írt kisebb mű nem ilyen tudós igények-
kel lép föl, hosszas elméletekbe nem bocsátkozik, hanem 
odalép a nép közé (azonban az úri ember is nagy 
haszonnal olvashatja, lévén a babona tekintetében 
kevés különbség a nép és a nem nép között) s zama-
tos, tiszta magyar nyelven, tudós nagyképüsködés nél-
kül, egész közvetetlenséggel, sokszor sikerült jóízű 
humorral magyarázza neki, hogy ez meg ez a szokása, 
ennek vagy annak a hókusz-pókusznak tulajdonított 
erő elhivése minő oktondiság részéről. 

Nyolc nagy csoportba osztja a babonákat. 1. Hóna-
pok. Napok. Névnapok. Ünnepek. 2. Mátkaság. Házas-
ság. Gyermek. 3. Gazdaság körébe vágó babonák. Idő. 
Időjárás. 4. Kincs. Kincskeresés. Szerencse. Szerencsét-
lenség. 5. Baj. Bosszúság. Betegség. Halál. Temetés. 
6. Álom. Álmoskönyv. Számok. 7. Boszorkányok. Tál-
tosok. Varázslók. Váltottak. Hazajárók. Varázslás. Úton-
járók. Sírból keltek. Garabonciás. 8. Vegyesek. 

Legalább 300 babonafaj van ezekben a csoportok-
ban pontonkint magyarázva; de mint a szerző maga 
írja : «a könyvecske semmiképen sem igényli a teljes-
séget». Készakarva hagyta ki belőle az erkölcstelen-
ségre csábító, az erkölcstelenséget szolgáló, az utálatos, 
undorító, kuruzsló, meg a vallás mezejébe vágókat. 
Pedig ezeknek is már egyszer nyilt szóval nyakukra 
kellene hágni. Ezek elhagyásával is micsoda kép ez 
így egyben megfestve, micsoda óriási lelki területet 
foglal el az emberek bensejében ez a lelki métely! 

Valóban hasznos munkát végez mindenki, a ki a 
babona eloszlatásán fáradozik, ártalmára van az a val-
lásnak, ártalmára az embernek s hol félreértéseken, hol 
meg a természeti tünemények téves magyarázatán alap-
szik. Azért a Szent-István-Társulat igen nagy szolgála-
tot tett az igazságnak ennek a könyvnek közrebocsátá-
sával. Terjesztése mindenfelé szükséges, a falukon fel-
olvasásokat kellene belőle rendezni ; különösen pedig a 
lelkipásztoroknak kell ebben az irányban tisztítólag 
működniök. 

Nincs arról szó, hogy a babonát valaha teljesen 
kiirtani lehessen, kiséri az az embert mint árnyék min-
denkor, erős gyökerei vannak annak az ember miszti-
cizmusra irányuló hajlamaiban ; de legalább ellene kell 
törni, nem szabad neki békét hagyni, hogy bántatlanul 
tovább tenyésszen. Sokszor azonban hozzá sem lehet 
férni, mert a babonás ember titkolódzó ; máskor meg 
egyenesen elleneáll a felvilágosításnak. 

Jól mondja a szerző : «Ezt a romboló hatású lelki 
betegséget nem lehet erővel, erőszakkal kiirtani. Nem is 
ajánlatos, mert igen sok gyenge tudású embernél any-
nyira összeforrt a babonás szokás meg a hit, hogy 
valóságos életveszedelem támadna belőle, ha erővel 
szét akarnók választani őket, mert a dudvával talán a 
tiszta búzát is összemarékolnánk és így a vallás fáját 
is megsértenénk. Aztán meg a babona gyökérszálai igen 
messzire nyúlnak vissza a múltba. És azon sem lehet 
csodálkozni, ha a jószívű unokák kegyeletes érzéssel 
tartogatják ősapáik hagyományát». (4—5. 1.) 

Egynéhányszor megpróbáltam magam is ellene 
tenni valamit ; egyszer egy asszony kezéből kivettem 
valami «jeruzsálemi levelet», melyet hogy a ki magával 
hord s olvas, már nem is tudom micsoda áldásokban 
részesül. Ott nyomban az asszony szemei előtt széttép-
tem s akartam néki adni helyette értékes képet. Micsoda 
jajveszékelés lett a dologból, micsoda szemrehányás lett 
osztályrészem: «hisz maguk istentelenek!» És sok egye-
bet vágott szemembe, hogy mindenkorra elment a ked-
vem így brevi manu végezni a babonával. Nem jártam 
máskülönben egy más alkalommal, midőn egy leánytól 
valamiakasztott ember kötelébőllevágott csutakot elvettem. 

Ha a szerző szerint a babonairtás munkája az isko-
lára vár, ne feledjük, hogy sok mindenfélét várunk már 
attól az iskolától, valóságos csodadolgokat. Dehogy 
képes az minden jót eszközölni, mikor a család, a köz-
élet folyton ellensúlyozza munkáját. Talán inkább ilyen 
könyveket kellene a nép, az öregebbek között terjesz-
teni ; úgy csendesen olvasva képes az lekötni még az 
öregebb ember figyelmét is, mert midőn róla, balgasá-
gairól tréfálva, magyarázva beszél, felkölti kíváncsisá-
gát s önkéntelenül is közli aztán másokkal ; a szóbeszéd 
pedig alkalmas terjesztőjévé válhatik azokban a széles 



<) RELIGIO LXVI. évf. 1907. 

néprétegekben is a józan felvilágosításnak. Én ezt még 
legtöbb sikert igérő módnak gondolom. 

Az embert babonára hajlóvá, félénkké, minden 
bárgyúságot elhivővé a gyermekkorban nevelik. Nagyon 
helyesen mondja a szerző : «Azokat nem ártana meg-
csapni, a kik a gyermekeket sárkány, kigyó, táltos, 
boszorkány, hétfejű csoda, óriások, törpék stb. elféle 
tárgyú mesével bárgyítják. A szegény tanulatlan, tudat-
lan gyermek kötelességszerüleg hisz a nagyok beszéd-
jének. Már most, ha én valami ostoba mesében téves 
fogalmakat, alakokat, sárkány, táltos stb. efféle ször-
nyűségeket adok be neki, a fogékony gyermeki lélek 
mohón kap utána s örökre meg van mételyezve, örökre 
meg van nyomorítva. Képzelőereje elkezd működni és 
úgy beleéli magát a mesék országába, hogy abból nem-
csak hogy maga soha ki nem szabadul, hanem sokakat 
magával ragad és terjed a butítás, a babona. Ezért nem 
lenne szabad gyermekeink elölt sohasem emlegetni 
semmi természetellenes szörnyalakokat. így aztán lassan-
lassan kifogynának a boszorkányok, táltosok, kuruzs-
lók stb., mert ezek is emberek és ezek is csak holtig 
élnek». (44. 1.) 

Hogy a babona s annak irtása miért érdekli első-
sorban a lelkipásztort, abból könnyű belátni, mert az 
a vallásos hitnek megrontása s a gondviselő Isten 
helyébe a hitvány teremtmény állítása. A tanulatlanok-
nál inkább csak babona az, mit keresztény hitnek 
nevezünk, vagy a kettőnek olyan összekeverése, hogy 
szinte bajos a kettőt egymástól elválasztani. Azért 
mondja a katekizmus is : a babona átkos hiszékenység, 
melynélfogva valaki valamely személynek, dolognak, 
bizonyos szavaknak vagy jeleknek olyan rendkívüli 
titkos erőt tulajdonít, a mellyel azok sem önmagukban, 
természetükből kifolyólag, sem az egyház imáinál, sem 
Isten rendelésénél fogva nem bírnak. 

Tehát egyenesen a keresztény hit éi'dekeit szolgálja 
a lelkipásztor, ha ügyet vet a babonára, ha népe ilyen 
hajlamaival törődik s tudakozódik szokásaik, imáik 
után. Hogy ez a gyom — írja a szerző — olyan igen 
nagyra megnőtt nálunk (másutt is elég van belőle, sőt 
az úri körökben is), nagy okát és könnyű magyaráza-
tát abban találja, hogy kevés volt eddig az iskola, 
kevés volt a képzelt tanító, de plébánia sem volt min-
denütt. (4. 1.) 

Nem tudom, úgy lesz-e ; mert hiszen most megint 
az úri körökben rémmódon terjed a spiritizmus babo-
nája, pedig ezeknek már sem az iskola, sem a képzett 
tanító nem hiányzott s ha a nép ilyeneket lát és hall 
az uraktól, miként javuljon ő, a tanulatlan? 

Bármiként álljon is azonban a dolog s bármi 
legyen is eredménye a jó irányú felvilágosításnak, 
több-e, kevesebb-e, ezt a lelki mételyt irtani kell. Azért 
e kis könyvet, mint erre a célra igen alkalmasat, ter-
jesztésre ajánlom. 

Válasz : dicsőséges szent Erzsébet Asszony szülő-
helyére vonatkozólag. 

Tény, hogy a Tyrnaviae MDCCLXX-ben meg-
jelent «Vita S. Elisabethae Viduae . . . Georgii Pray Soc. 
Jesu Sacerdotis» című munkában, a kiváló történet-

író dr. Karácsonyi János kanonok úrtól a kitűnően 
szerkesztett «Religio» ez évi első számában megneve-
zett idézet, mely a dicsőséges szent Erzsébet asszony 
állítólagos szülőhelyéül Sárospatakot jelöli meg, szó-
rói-szóra található; a midőn Pray az «A»-val jelzett 
jegyzetben, mely a szöveg alatt áll, világosan az «In 
sermonibus de Sanctis Hagenoae impressis anno 
1501» cimű munkára hivatkozik. 

De az is tény, hogy ezen a Pray által jelzett 
Pelbárt-idézet az előttünk eredetiben fekvő kiadás-
ban a «Sermones pomerij de Sanctis comportati per 
fralrem Pelbartum de Themeswár . . . impress i . . . in 
imperiali oppido Hagenow. . . Anno millesimo quin-
gentesimo pr imo: decima quarta Junij» nem talál-
tatik; de az 1500, 1501, 1515, 1520-iki kiadásokban 
sem fordul elő. 

Mindaddig tehát, a míg Pelbártnak a «Sermo-
nes pomerij de Sanctis» egy eredeti példánya — 
mely az egész Pray-idézetet tényleg nyomtatva magá-
ban foglalja — előttünk nem fekszik és kritikailag 
megvizsgálva nincs, megmaradunk határozottan a 
mellett, a mi mellett Toldy Ferenc már ötven évvel 
ezelőtt foglalt állást: hogy dicsőséges szent Erzsébet 
asszony szülőhelye Pozsony volt és marad. 

Komlóssy Ferenc dr. 

N. Budapest. Ha egyik-másik vidéki előfizetőm panasz- Tg/g/ü/l 
kodik, hogy itt-ott elmarad egy száma, azt még talán lehetne 
valahogy érteni, a vidéki postán talán hamarább elkallódik 
valami. De ha ön fővárosi létére ugyanerről értesít, az már 
igazán feltűnő. Ez engem bánt legjobban, a ki szeretem a 
rendet. Már látom, nincs más segítség, mint ilyen esetben 
türelmesen értesíteni s én pótolom a számot. Más orvossá-
got már nem tudok. Ezt másfelé is üzenem, míg rá nem 
jövök a baj okára. 

M. Győr . Lankadást nem ismerő munkakedv és erő 
valóban istenáldás; de némely ember állása és helyzete iga-
zán túlsókat is követel ebből. Miért is van ez így beosztva? 

G. Besz t e r cebánya . Ilyen főbenjáró kérdést nem lehet 
rövid pár sorban letárgyalni. Nézze meg kérem Vering «Kir-
chenrechl»-jét, egy kötetre valót talál benne. A ki érdemlege-
sen akar írni, annak előbb sokat kell tanulmányozni. Egyéb-
iránt buzdításul talán majd felhasználhatom dolgozatát. 

N. I. «Az élet vallása» cikknek beküldője közelebbről 
ismertesse meg magát velem levélben. Szándékát méltánylom. 

TARTALOM: Elmélkedés a világnézetről. (A Galilei-
pör.) I.— A «Connna Joanneum». III. Zubriczky Aladár dr.-
tói.—A hátai apátság Krisztus-vére ereklyéje. Sörös Pon-
gráctól. — A püspöki egyházlátogatásokról. III. —on dr.-
tól. — A nagy bűn. III. Katona József dr.-tól. — Újítás az 
állami anyakönyvek körül. Siposs Ágostontól. — Egy-
házi világkrónika, —y—/a-tól. — Irodalom. Boér Jenő : 
Az ember. — Horváth : A babonáról. — Válasz Kará-
csonyi János dr.-nak. Komlóssy Ferenc dr.-tól. — Telefon. 

Laptulajdonos és kiadó : 

DUDEIC JÁNOS dr. egyetemi ny. r. tanár. 

Stephaneuni nyomda r. t. Budapest, VIII., Szentkirályi-utca 28. 
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Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 39. 

Jl ,,célvagyon" hamis jogbölcseleti elmélete. 
I. 

Schwarz Gusztáv dr.,1 a budapesti kir. magyar 
tudományegyetem jog- és államtudományi karában 
a váltó- és kereskedelmi jog nyilv. rendes s egyben 
a pandekták magyarázására is jogosított tanára, 
a «Jogállam» mult 1906. évi január, február, már-
ciusi füzeteiben «A jogi személy magyarázata» cimen 
jogbölcseleti tanulmányt tett közzé, melyet a mái-
megnevezett jog- és államtudományi szemle folyó 
1907. évi január havi (I.) füzetében kiegészített a 
tárgyalt jogi kérdésre vonatkozó irodalomtörténet 
bemutatásával és saját elméletének tüzetes rend-
szerbe szedésével. 

A tanulmány cime után joggal tételeztem föl, 
hogy nevezett tudósunk az erkölcsi testületek jogi 
személyiségének problémáját fogja megvilágítani; 
ámde nagy csudálkozásomra e helyett a jogi és 
fizikai személyeknek ismételt összezavarása után a 
«jogalany»-ról eddig általánosan táplált közmeggyő-
ződés megtámadását, az eleddig közfelfogásos «jog-
alany» tagadását, nemcsak, hanem annak teljes elve-
tését, az elvetett «jogalany» helyébe a «cél»-nak 
«jogalany»-nyá való hamis erőltetését s a vagyon-
iul aj donjognak «célvagyon»-ná való ugyancsak ha-
mis átalakítását s az ekként formált hamis tanoknak 
látszólagos és megtévesztő jogbölcseleti védelmét 
találtam. 

A «célvagyon» hamis elméletének hirdetése 
meggyőződésem és legjobb tudásom szerint nagyon 
veszedelmes gyűjtőeszköz a szociáldemokrácia által 
minden téren, de különösen a vagyontulajdonjog 
terén erősen megtámadott — eleddig individuális 
alapon álló — társadalomban. E meggyőződésemből 
kifolyólag nem hallgathatok, hanem kötelességemnek 
tartom, hogy, a «scriptis scripta opponenda» elvnek 
megfelelőleg, a «célvagyon» jogbölcseleti elméletének 
hamisságát és elégtelen voltát egész tárgyilagossággal 
kimutassam. 

1 V. ö. : a «Jogállam» jog- és államtudományi szemle 
1906. évi V. évfolyam I.—III. füzeteit és az 1907. évi VI. év-
folyam I. füzetét. 

Veszedelmesnek, hamisnak és elégtelennek mon-
dottam a fönti elméletet. Ezt meg is kell okolnom. 
Veszedelmes az új elmélet a legnagyobb mértékben ; 
mert a tulajdont veszélyezteti. A «célvagyon» elmé-
lete «vagyontulajdont»— melyen a társadalomban az 
egyének szabadsága, függetlensége s az egész emberi 
társadalom békés harmóniája alapul nem ismer. 
Ezen új elmélet szerint nincs «vagyontulajdonjog» 
sem, hanem csak «vagyonjog», holott nyilvánvaló, 
hogy a vagyonnak, mint ilyennek jogai és ezekből 
folyó kötelességei nem lehelnek. Erre csak ember 
képes. «A jogról és jogtárgyakról való rendel-
kezés akaratelhatározás. Ide ember kell»-1 Továbbá 
«A jogról való rendelkezésre csak ember képes, ez 
a rendelkezési hatalom csak ember kezében lehet».2 

Ezen, az ellenfél által is nyíltan beismert jogbölcse-
leti elv szerint: jogok és azoknak megfelelő köteles-
ségek csakis intellektuális akaraton alapulhatnak. 
Világosabban : jogokat és azoknak megfelelő köteles-
ségeket csakis intellektuális akarat gyakorolhat. Tehát 
a vagyontulajdonjogban is a tulajdonnal kapcsolatos 
jogokat és kötelességeket csak intellektuális akarat 
gyakorolhat és nem a vagyon avagy ennek célja. 
Miből következik, hogy a «vagyonjog» elnevezés 
egészben helytelen és tarthatatlan, non sens. 

Ép ily non sens a «célvagyon» is ; mert a cél, 
mint ilyen, jogokat és kötelességeket nem gyakorol-
hat. Bizonyítja ezen jogi meggyőződésemet az ellen-
fél által kitalált «célvagyon» elmélete is; mert a 
céllal, mint «jogalany»-nyal kapcsolatos jogok és 
kötelességek gyakorlására mulhatlanul emberre van 
szüksége az új elméletnek, mint «célképviselő»-re 
ép úgy, mint a «jogi személy»-ről táplált közmeg-
győződés szerint emberre van szükség, mint tulaj-
donosra, a vagyontulajdonnal járó jogok és köteles-
ségek gyakorlásához. A két elmélet között az a 
különbség, hogy a «célvagyon»-nak, mint joga'any-
nak védelmezői az embert nem tulajdonos, hanem 
csak «célképviselő» gyanánt szerepeltetik: ellenben 
a jogi személynek, mint «jogalany»-nak védelmezői 
«célképviselő»-t nem ismernek, hanem ismernek 

1 V. ö. : «Jogállam» 1906. I. füzet 22. lap. 
s U. o. 23. lap. 
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tulajdonost avagy ennek képviselőjét. A kettő között 
pedig lényeges a különbség. Ezt a különbséget így 
fejezem ki: minden tulajdonos egyúttal célképviselő ; 
de nem minden célképviselő egyúttal tulajdonos is. 

Az emberi társadalom is sokkal biztosabb és 
rendíthetetlenebb alapokon nyugszik, ha az a «va-
gyont ul aj donjog» és nem a «célvagyon» alapjára 
helyezkedik. Küzdelme, fáradozása, munkája sokkal 
indokoltabb, haladása és fejlődése sokkal célraveze-
tőbb és biztosabb, ha az ember nehéz munkájával 
és fáradságával, küzdelmeivel és nélkülözéseivel 
magántulajdont szerezhet és a jogrend biztosítja őt, 
hogy a mit így szerzett, az az övé, az ő kizárólagos 
tulajdona, melyről, mint sajátjáról, ésszerűen a saját 
céljainak elérésére rendelkezhetik: és nemcsak mint 
«célképviselő» támaszthat néminemű igényeket a 
nehéz munkájával, sokszor virrasztásaival és egyéb 
nélkülözéseivel nem tulajdonul, hanem csak «cél-
vagyon»-ául szerzett javakkal szemben. 

Veszedelmes továbbá a «célvagyon» elmélete 
azér t ; mert az a «tulajdonos-jogalany»-nyá elő-
léptetett cél bizonytalan. Nem individualizálható úgy, 
miként az ember. Ezt az ellenfél is elismeri, midőn 
ígv í r : «Melyek hát azok a célok, a miket a jog 
önálló vagyonközpontokul elismer? Ez merőben 
tételes kérdés. Hely és idő szerint a célok változnak 
a tételes jogokban. Volt idő, a midőn az egyes ember 
szükségleteit sem ismerték el ily vagyonközpontnak, 
hanem a családnak mint egésznek szükségletei al-
kották ezt a célegységet. Ez így van minden primitiv 
jogban és nagy kulturhaladás az, a midőn a családi 
érdek mellett vagy helyeit az egyéni érdek vívja ki 
a maga jogát. És ekkor is évezredeken keresztül 
nem az egyén in abstracto az, kinek szükségleteit 
ily vagyonközpontnak ismerik el, hanem csak bizo-
nyos korú, osztályú, nemzeti egyének szükségletei : 
így vívja ki csak lassan-lassan a patrícius mellett a 
maga magánjogi teljes jogalanyiságát a plebejus, a 
római mellett a latinus, az itáliai, majd a római orbis 
terrarum minden lakosa ; — de meg van az tagadva 
mindvégig a rabszolgától, a külfölditől. Es hasonlóan 
ki lehetne mutatni, hogy nincs egyetlen, ma és 
minálunk elismert vagyoncél olyan, a melyet mindig 
és mindenütt elismertek volna. A kérdés mindig 
azon fordul, hogy egy nép és egy kor mekkora fon-
tosságot tulajdonít egy-egy célnak a társadalmi 
életben».1 

Az itt idézett sorok utolsó mondata fejezi ki azt 
a nehézséget és rejti magában azt a veszedelmet, 
melyet én a «célvagyon» elméletének felállításában 
és általánosításában lálok. A célnak az ellenfél által 
«költészetnek» csúfolt2 metafizikájában a célkale-
goriák generalizálása és specifikálása is bizonytalan. 
Mi az egyházi-, mi az állami cél ? Mindkét szférában 

1 «Jogállam» 1906. I. füzet 20 lapon. 
3 V. ö. : U. o. 30. lapon. 

ismét mi a közcél? Mi a magáncél? Nincs határo-
zottan megállapítva. Ha «Justinianus idejében is jogi 
kerülőutakhoz kellett fotyamodni, hogy a jótékony 
alapítvány célját elismerjék»1 és ha «a politikai magán-
egyesülelek céljait még a német új kódex is sanda 
szemmel nézi és csak föltételesen adja meg neki a 
jogalanyiságot;2 lia továbbá «napjaink juristái között 
is vitás: vájjon érvényes-e a papagály vagy az öleb 
javára rendelt alapítvány;»3 végül ha az «egy-egy 
önálló vagyon központjává a tételes jog által meg-
szabott célokat csak néha tűzi ki maga az objektiv 
jog, más esetekben pedig megengedi, hogy az általa 
szabott bizonyos irányba (a mit én genusnak nevezek) 
és bizonyos határokon (szerintem ez species) belül 
ki-ki maga is teremtsen (szerintem ez individualizáció) 
ily vagyoncélokat:»4 a célokok eme hiányos és hely-
idő viszonyok különbözőségétől függő proble-
matikus generalizálása, specifikálása és individualizá-
lása következtében a «célvagyon»-elméletnek álta-
lánosítását azért tartom veszedelmesnek, mert a 
mi ma «közcél», az holnap megszűnhet «közcél» 
lenni avagy «magáncél»-lá minősíthető és viszont; 
még pedig a «célképviselő» tudta-akarata ellenére 
is. Hasonlóképen, a mi ma egyházi «célvagyon», 
az holnap megszűnhet egyházi «célvagyon» lenni 
avagy állami «célvagyon»-ná minősíthető «közcél-
vagyon» címén ; még pedig az eddigi «célképviselő» 
híre, tudta avagy akarata ellenére is. Szándékosan 
mellőztem a köz- és magáncélú vagyonok között 
fentebb feltűntetett megszűnési viszonosságot, nem 
azért, mintha az logikai képtelenség volna, hanem 
mert praktice az nem remélhető, kivált a korszellem 
modern áramlatában, hogy az állami közcélú vagyon 
egyházi közcélú vagyonná alakíttassék. 

Mindezekből önként folyik, hogy a «célvagyon», 
elmélet a «vagyontulajdonjog» szilárd biztonságát, 
melyen ismét az emberi egyének méltósága, szabad-
sága, függetlensége és az egész emberi társadalom 
kölcsönös békéje alapul, veszélyezteti s bizonyos, 
legalább látszólagos, tudományos alapot teremt a 
szocializmusnak, mely tudvalevőleg a magánjogi 
vagyontulajdont, jogászi nyelven: a «jogalany»-t he-
vesen támadja. Ily elmélettel, mint a «célvagyon» 
elmélete, jogbölcseleti alapon igazolják a szociál-
demokrácia fölforgató veszedelmes tanait s annak 
utópiájához látszólagos tudományos alapot terem-
tenek. 

Ennek és hasonló súlyos tévedéseknek szolgál-
nak a «célvagyon»-elmélet védelméből a következő 
állítások: «A mi a jogokat egy vagyonná teszi, nem 
az érdekhordozó, hanem az érdek, a cél egysége».5 

Szerintem: a mi a jogokat egy vagyonná teszi, nem 

i V . ö. : «Jogállam» 1906. I. füzet 20. lapon. 
s U. o. 
» U. o. 
4 U. o. és a 21. lapon. 
6 V. ö. «Jogállam» 1906. I. füzet 18. lapon. 
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az érdek, nem «acél egysége»; hanem a «tulajdon»; 
nem az «érdekhordozó», hanem a tulajdonos. És is-
mét: «az érdek hordozója (köztudomás szerint tulaj-
donos] egy ember-e, több ember-e vagy nem is 
ember-e, hanem bármi más létező vagy képzelt 
lény, a mit mi emberek jogi védelemre szoruló és 
jogi védelemre érdemes érdekek hordozójának (köz-
nyelven tulajdonosnak) tartunk, közömbös.»1 Epen 
megfordítva áll a dolog. Nem a tulajdonos közömbös 
a «vagyontulajdonjog»-ban; hanem a tulajdon célja, 
rendeltetése a «közömbös». Továbbá : «nem az, hogy 
kicsoda érdekének, hanem hogy tartalmilag körülírt 
mely érdeknek vagy célnak javára rendel a jogrend 
valamely jogot vagy vagyont: ez mindenesetben a 
kérdés».2 Semmiképen sem és semmi esetben sem. 
Épen megfordítva áll a kérdés minden esetben. 

A «célvagyon» elméletének védelme szerint: 
minden jog «céljog» és minden vagyon «célvagyon».3 

Más szavakkal ez a jognak és vagyonnak öncélú-
sílása, a legsúlyosabb természetű tévedés a jog és 
vagyon fogalma körül ; mert nyilvánvaló, hogy úgy 
a jog, mint a vagyon nem legfőbb cél, hanem csak 
eszköz, úgynevezett «céleszköz» az ember céljának 
elérésére. A jog és vagyon az ember méltóságának, 
(mely őt megkülönbözteti az összes teremtményektől 
és azok urává teszi) szabadságának és független-
ségének hathatós eszközei. Nem az ember van a 
célokért (jogokért, vagyonért): hanem a célok (jogok 
és vagyonok) vannak az emberért. 

De az igazi szocializmus a következő tételben 
nyilatkozik meg: «Nincs különbség az ember vala-
mely általános vagy különös célú vagyona, azaz az 
ú. n. «természeti személy» vagyona és a «célvagyon», 
vagy mint közönségesen mondják, «jogi személy» 
között; mert a mi az ú. n. «természeti személy» 
vagyonát vagyonná teszi, nem az ember, mint fizikai 
lény egysége, hanem a cél egysége (nem igaz, hanem 
az ember tulajdonjoga], a cél azonossága, a melyet 
az ily vagyon is szolgál».4 (Nem igaz. A vagyon nem 
célt szolgál, hanem az embert, a tulajdonost, a ki 
a tulajdont különböző célra fordíthatja). Nem csoda, 
lia a fenti idézett tévedések után a «célvagyon» 
elméletének védelme a következő konklúzióhoz jutott : 
«liaszázadok óta mindig azt kutatjuk: kié ez a vagyon 
és kié ez a jog ? E kérdésre helyesen felelni azért 
nem lehetett, mert a kérdés rosszul volt föltéve. 
A helyes kérdés ez lett volna : «mily célokat szolgál 
e vagyon, e jog»? . . . Nemhogy kire, hanem, hogy 
mire tartozik minden jog és vagyon : ez az a kérdés, 
a mit a jogalany téves (?) kérdése helyébe kell 
tenni».5 (E szerint tehát a «vagyonlulajdonjog»-ban 
újra kell tanulnunk beszélni, kivált a nem tudomá-

1 U. o. 
2 V. ö. : «Jogállam» 1906. I. füzet 18. lapján. 
3 U. o. 
4 V. ö. : «Jogállam» 1906. I. füzet 18. lapon. 
B U. o. és 19. lapon. 

nyosan képzett egyszerű gondolkozású magyar 
népnek.) 

A fizikai és jogi személynek ugyanazonositásából 
a «célvagyon» elmélete azt állítja, hogy ezen új el-
mélet által az ú. n. «jogi személy» által teremtett 
nehézségek megszűnnek; mert hiszen az ú. n. «ter-
mészeti személy», azaz az egyes ember esetében is . . . 
nem a fizikai ember, nem a természetrajzi homo 
sapiens az, a kihez a vagyoni jog, a vagyoni kötele-
zettség vagy maga a vagyon fűződik, nem az ő akarata 
van lekötve a kötelezettségben, nem az ő akarata 
érvényesül a jogban, nem az ő akarata tartja 
össze a vagyont : ő valójában nem aktiv «alanya» 
a jognak és vagyonnak, hanem a jogban nyújtott 
gondozásnak passiv tárgya (!), még pedig csak 
egyik lehető tárgya a jogi gondozásnak, a mely-
ben rajta kívül minden más, védelemre érdemes és 
reászoruló érdek is részesül. (Bármely szociál-
demokratának is dicsőségére válnék az ilyen beszéd). 
Az emberek társadalma — az állam — adja ugyan 
meg az egyes jogot (és az államnak ki adja az ő 
jogát?), kényszeríti ugyan ki az egyes kötelezettséget 
(és az államot, ha vonakodik velem szemben eset-
leges kötelezettségét teljesíteni, ki kényszeríti köte-
lezettségének teljesítésére?), tartja ugyan össze az 
egyes vagyont (és nem a cél? fentebb még a cél 
tartotta össze a vagyon t): de ezt mindenesetben egy 
bizonyos, értelmes célra (most már megint itt van 
a cél, de nem mint összetartó, hanem mint haszon-
élvező) teszi, a melyet erre szükségesnek, de elegen-
dőnek is lát. Emberre, mint jogosított, vagy kötelezett 
«jogalany»-ra mindebben nincs szükség)). 1 Gratulálok 
ehhez az emberek nélkül is fennállni és érvénye-
sülni képes «célvagyon»-joghoz. ü e m k ó G y ö r g g dr_ 

"Elmélkedés a világnézetről. (n.) 
A katholikus világnézet a mondottak szerint 

«állandó és változásoknak alá nem vetett eszmény'», 
mert az az Istenre, világra, emberre s az embernek 
Istenhez való viszonyára vonatkozólag a keresztény 
kinyilatkoztatásban egyszersmindenkorra ki van je-
lentve. Ezen alól, vagy emellett a tudományos kér-
dések felfogása, a társadalmi és gazdasági berendez-
kedések, nevezetesen a köznapi divatok és vélemények 
nagyon is változhatnak, sőt a különféle természeti 
és társadalmi viszonyok változtával, az ismeretek 
mélyítésével, változniok is kell. Mennyi különféle 
mód található ugyanis a dolgok ugyanazon lényege 
mellett s sokszor mi mindenféle és különböző út s 
eszköz vezet ugyanarra az egy célra! 

Téved tehát az író, midőn a Galilei-kérdésben 
a katholikus világnézet változását keresi. A Föld 
Naphoz való viszonyának a kérdése egyszerűen tudo-
mányos kérdés, mely a katholikus világnézetet nem 

1 V. ö. : «Jogállam» 1906. III. füzet 194. lapon. 
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érinti. Akár a Föld kering a Nap körül, akár meg-
fordítva, az ember rendeltetése ugyanaz marad. 
A katholikus világnézet csak akkor jönne szóba, ha 
valaki nem a Földnek keringését a Nap körül fesze-
geti, hanem, tagadva a teremtést, mindkettőnek létre-
jöttét Isten nélkül az örök anyagból materialiszlikus 
módon vitatja. 

Ehhez hasonló félreértésen alapulnak a cikkíró 
többi példái is, melyeket felvonultat véleménye mellett. 

így: «A katholikus világnézet — úgymond — 
századokon át egészen természetesnek találta, hogy 
a papok boldog családi életet éljenek, de aztán úgy 
alakult, hogy a papoknak nem volt szabad háza-
sodniok». 

Nemcsak a mindennapi társaságokban, hanem 
még a rendszerint mondvacsinált tankönyveinkben 
is folyton ezt halljuk, azon hozzáadással, hogy a 
coelibatust uni sono VII. Gergellyel a XI. században 
hozatják be az egyházba.1 Egészen hasonló ez ahhoz 
a másik esethez, midőn bizonyos oldalról a fülgyónás 
szerzőjéül III. Incét a IV. lateráni zsinaton (1215-ben) 
állítják oda. Ez az igazi példája «a változó tömegvéle-
ménynek», melyet a protestáns XVI. század hozott 
divatba, oly célból, hogy mindent, a mi a katholikus 
egyházban található, lehetőleg elszakítson Krisztus 
korától s későbbi újításnak, illetőleg katholikus ron-
tásnak tüntessen föl, hogy aztán ők — az újítók 
minél jobban hasonlíthassanak a «megtisztított evan-
géliumhoz». 

Hát, t. cikkíró űr, a coelibatust és történetét 
egészen máskép ismeri a kutató tudomány. Annak 
gyökerei olt vannak Jézusban és a kereszténység 
szellemében, szóval, az egykorú az egyházzal. Kezdete 
szent Jeromos szerint (Ep. 48. ad Pammachium) ott 
van,hogy: Christus virgo, Maria virgo, apostolível vir-
gines, vei post nuptias continentes. Szent Pál pedig 
részletesen is fejtegeti azt az eszmét, melynek megvaló-
sítása a coelibatus. «A ki feleség nélkül vagyon — így 
szól — azokról szorgoskodik, melyek az Úréi, mint 
tessék az Istennek. A ki pedig feleséges, azokról 
szorgoskodik, melyek e világéi, mint tessék feleségé-
nek és megoszlott... A ki házasságra adja szűz-
leányát, jól cselekszik; de a ki nem adja, jobban 
cselekszik... boldogabb leszen, ha úgy marad, az én 
tanácsom szerint. Hiszem pedig, hogy bennem is az 
Isten lelke vagyon.» (1. Kor. 7, 32—3, 38-40.) 

Miután az életbelépő egyház körülményei, neve-
zetesen az alkalmas férfiak hiánya úgy hozták ma-
gukkal, hogy ne csak a coelebsek, hanem az érettebb 
korú s nősült férfiak is alkalmaztassanak a papi 
rendbe, ugyancsak szent Pál előírja : A püspöknek 
feddhetetlennek kell lennie, egyfeleségű férfiúnak, 
józannak, okosnak. (I. Tim. 3, 2.) A mi — magya-

1 «VII. Gergely . . . a papi nőtlenség életbeléptetése által 
a papot a családi kötelékekből kiszakítva, szorosan az egy-
ház érdekeihez kötötte.» Sebesztha : Művelődéstörténet a 
felsőbb leányiskolák használatára. 56. 1. 

rázza Phillips — egyáltalán nem jelenti azt, hogy 
a püspöknek feleségesnek kell lennie, hanem értelme 
az, hogy ha valaki, a ki nős volt, püspöki rangra 
emeltetik, az csak egyszer nősült férfiú legyen. 

Az ég felé törő s az önmegtagadásból táplálkozó 
szelleme a kereszténységnek tehát az első időkben, 
szoros előírás nélkül is, termelte a maga coelebseit. 
Krisztus példája fölért az irott törvénnyel. De a 
mint aztán mind szélesebb rétegeket kezdett magába 
fölvenni s a különféle természetű nemzeteket vonta 
anyai szárnyai alá; továbbá, a mint az eszmé-
nyekért önmagától lelkesedő buzgóság is lankadni 
kezdett, az emberi gyarlóságokat írott törvénnyel kel-
lett az egyháznak támogatnia, mivel a papság nőtlen 
vollát maga az egyházi és társadalmi érdek1 s maga 
a kereszténység szelleme egyaránt mindenkorra meg-
követelte. A spanyol elvirai zsinat 305-ben2 hozta az 
első e nemű törvényt: Piacúit in totum prohibere 
episcopis, presbyteris et diaconibus abslinere se a 
conjugibus; quicuuque vero fecerit, ab honore cle-
ricatus exterminetur. 

A nőtlenség megóvásának természetes támaszául 
a IV. száazd óta kínálkozott a behozott közös papi 
életmód (vita canonica, közös lakás, közös asztal; a 
Szentírásból vagy más jámbor könyvből közösen 
olvasott fejezetektől, capitulum, ered a mai «kápta-
lan» elnevezés is, mint későiibi fejlemény), a mai 
szerzetesek módjára. E mellett a klerogamia termé-
szetesen még mint visszaélés sem kaphatott lábra. 
A X. századdal azonban fölbomolván a közös papi 
élet, a népvándorlás után alakuló új nemzetek köré-
ben, a szabaly, a törvény dacára sem volt elkerül-
hető a visszaélés. Minden soktagú társadalmi osztály 
körében ugyanis a kiváló és kevésbbé kiváló tagok 
csoportosítása szinte elkerúlhetellen. 

Az itt-ott hanyatlani kezdő fegyelem, a régi tör-
vénybe ütköző nőtlenségellenes visszaélések orvos-
lására nyomban sorompóba léptek az akkori pápák. 
VIII. Benedek a páviai zsinaton 1012-ben szigorította 
a régi törvényt azzal, hogy a coelibatust a subdia-
conatusra is kiterjesztette.3 Példáját követték VI. Ger-
gely, IX. Leo és IX. István pápák. II. Miklós még 
tovább ment s megtiltotla, hogy valaki feleséges pap-
nak a miséjét hallgathassa. II. Sándor ugyanezt 
ismételte az 1063-iki római zsinaton. 

Erre következett a sokszor emlegetett VII. Ger-
gely pápa (1073 — 85.). Vájjon hozott-e be valami 
újítást a coelibatus dolgában? Épen semmit. Egy 
hajszálnyit se tért el elődei elveitől, azokat ismételte 
s mint fennmaradt törvényei mutatják,4 csak abban 
az egyben különbözött tőlük, hogy ura volt szavának, 
vagyis az egyházi rendeleteket végre is hajtotta, 
nevezetesen a házas papokat a beneficiumokból és 

1 Hallottuk már erről Paulsent. «Religio» 1906. 323. I. 
2 Harduin Cone. I. 253. 1. 
3 Harduin Cone. VI. 813. I. 
4 Migne: P. P. latina 98. k. 645. 1. 
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egyházi funkciókból kizárta. Az a jogszabály azonban, 
mely a papok és szerzetesek házasságait érvényte-
leneknek kimondja, nem tőle származik, hanem 
az I. lateráni zsinaton (1123.) hozták II. Kálixt 
alatt.1 

íme, így volt szerzője a coelibatusnak VII. Ger-
gely pápa. Szinte talányszerű, hogyan lehetett róla 
ezt a mesét a tények ellenéhen elterjeszteni. 

Hogy különben a papok nősülése milyen álla-
potba juttatja az egyházat s hogy mennyire veszélyez-
tetheti azokat a magas emberiségi érdekeket, melyeket 
gondozni az egyház hivatva van, mutatják az egyházi 
szomorú állapotok épen VII. Gergely alatt s a jeles 
pápának az a nagy érdeme, hogy férfias eréllyel, 
a mennyire lehetséges volt, az egyházat régi tiszta-
ságúba visszavezette. Mert a papok nősülésével kar-
öltve járt a szimonia lábrakapása, az invesztitúrái 
bajok, egyszóval: az egyház elvilágiasítása s bilin-
csekbe verése. 

VII. Gergelyt követték utódai, s ha talán keve-
sebb eréllyel, a mi természetesen nem mindenkinek 
adatik meg, de mindig ugyanazzal az elvhüséggel 
sürgették a coelibatus törvényét a mai napig. 

Nálunk épen szent István kora egész Lászlóig 
esik ebbe a tisztogató mozgalmas időbe. Mint másutt, 
nálunk is találkoztak akkor nős pnpok, magától 
értődőleg oly visszaélésképen, mint egyebütt nyugaton, 
míg azután Kálmán király, segédkezve az egyháznak, 
lehetővé nem tette a VII. Gergely-féle reform erélyes 
végrehajtását. 

Ebbe a történeti keretbe állítom most bele a 
cikkíró fönnebbi sorait: «a katholikus világnézet — 
úgymond — századokon át egészen természetesnek 
találta, hogy a papok boldog családi életet éljenek, 
de azután úgy alakult, hogy a papoknak nem volt 
szabad házasodniok», — s tisztán látjuk, hogy azok 
elejétől végig ellenkeznek a történeti valósággal.2 

Hogy tehát a saját kifejezését használjam, azt 
mondom : a világnézet a coelibatus dolgában, a tör-
ténet tanúsága szerint, mindig ugyanaz volt, sőt talán 
még szigorúbb az írott törvény előtt, az egyház első 
idejében; csak a megtartásában, illetőleg követésében 
mutatkozik időnként hol hanyatlás, hol emelkedés, 
mint ez az emberi életben a legszentebb és leg-
üdvösebb törvényekkel is történni szokott és ezután 
is mindig történni fog. 

A többi példái, melyeket ezenfelül felhoz, még 
kevésbbé érintik a katholikus világnézetet s az 
előbbiekhez hasonlóan szintén történeti kiigazításra 
szorulnak. 

Azt mondja folytatóla«: A XIV. században a 
katholikus világnézet oda irányult, hogy Németország 
összes érsekeit, püspökeit, sőt egyes apátjait is teljes 

1 Hefele : Conciliengeschichte V. 380. 1. 
3 A coelibatus természetéről 1. Laurin : Der Cölibat der 

Geistlichen 1880. Történetét századról-századra összeállította 
Hoskoványi : Coelibatus et Breviárium. 5 köt. 1861. 

fejedelmi szuverénitás illeti meg, azért jóformán az 
összes főpapok uralkodó fejedelmekké léptek e lő . . . 
Ámde időközben gyökeresen megváltozott a katholikus 
világnézet s fölöslegesnek találta, hogy a német fő-
papok egyszersmind világi uralkodók is legyenek, 
sőt károsnak ítélte ezt a lelki javakra nézve s egyes 
szomszédos uralkodók, katholikusok és protestánsok 
vegyest, sietlek a papi államocskákat zsebredugni. 

A mit itt beszél a német püspökök állami jog-
állásáról, nem a katholikus világnézet kifolyása volt, 
hanem következménye volt a hűbéri kornak, a 
középkori birtokszervezésnek s állami fejlődésnek. 
Egy pár német püspök választófejedelem is lett s ő 
már az összes főpapokat megteszi uralkodó fejedel-
mekké. Az egész fejlődés pedig nagy állami szükség-
letnek felelt meg akkor; a ki tanulmányozta azt a 
kort, az tisztán látja az akkori helyzetet. 

Induljunk ki Acsádyböl, ő talán hiteles tanul-
mányozója annak a kornak. A mit mond, az jel-
lemző az egész Nyugatra. «Nagy nemzeti hivatása 
teljesítésében a királynak leghatékonyabb eszköze, 
hű segítője és legavatottabb munkatársa állandóan 
az egyház maradt, mely végtelen erkölcsi erejét tel-
jesen rendelkezésére bocsátá. Nemcsak a hit és 
erkölcsi élet szent érdekeit gondozta, nemcsak az 
anyagi polgárosodás szolgálatába helyezte nagyszerű 
szervezetét. 0 volt a tudás és a szellemi műveltség 
őre és gondozója, a nyugati világban ez időben 
egyediili letéteményese. A pap volt amaz idők 
egyedüli tanult embere, csak ő tudott írni-olvasni, 
csak ő ápolta az ókori világ gazdag szellemi hagyo-
mányait. 0 tanította a népet a hit elemeire, a papi-
rendet a hivatásához szükséges elméleti és tudományos 
ismeretekre. Világi ember a Nyugaton akkor ilyes-
mivel nem bíbelődött s az írás-olvasás egyszerű mes-
terségét is papjainak engedte át.»1 

Az a birtok tehát civilizátori eszköz volt a 
püspökök kezében, melynek javarészét sokszor előbb 
használhatóvá kellett tenniök. Abból emelték a tudo-
mány és művészet emlékeit ; a szeretet műveit : a 
kórházakat, a menedékházakat; azon szolgálták kö-
vetségekben, hadban a királyt. Nézzen utána pl. 
nálunk, hogy sok gimnázium föl a Pázmány-egye-
lemig miféle jószágból emeltetett, miből emelkedtek 
a népiskolák, a plébániák, a templomok stb. 

A püspökök voltak a legkiválóbb államférfiak, 
törvényhozók s a királyok tanácsosai (tessék csak 
pl. Richelieure, Mazarinra gondolni !), kik nélkül, kik-
nek tudása nélkül az akkori viszonyok között az 
állami élet fejlődésnek se indulhatott volna. Minden-
hez pedig szükséges eszköz a pénz. Csak egy diéta 
végiglátogatása mibe került a régi időben? A ki 
ezeket s a többi körülményeket meggondolja, a ki 
tanulmányozza azt a sajátszerű kort, az egyáltalán 
nem fog irigykedni a papi birtokra, mely mindenkor 

1 Acsády : A magyar birodalom története. I. 173. 1. 
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a legigazibb nemzeti vagyon volt, mert szolgálta a 
nép, a nemzet érdekeit. 

Sohasem értem azt, hogy szemeink előtt van a 
Rothschild-család az ő töméntelen millióival, előttünk 
pl. a Lipótváros zsidó milliomosai, az a töméntelen 
bankár s vidéki báró nagy vagyonnal. Sohasem hal-
lunk valami közérdekbe vágó nagy tetteikről, még 
egy gimnáziumot sem állítottak föl soha, hanem 
megkövetelik, hogy a mi gimnáziumainkat látogat-
hassák s ennek dacára sohasem jut eszébe senkinek 
kérdezni: minek azoknak az a sok pénz? A püspök 
azonban, a kinél reggeltől estig kopogtatnak a 
praesta quaesumusok, az mindig közszájon forog. 
Szörnyű bolond gondolkozású s háladatlan a világ; 
szidja a jótevőit, de az üzéreket nem látja meg. 

Tehát, t. cikkiró úr, láthatja ebből, hogy az az 
eljárás, mikor azok a szomszédos uralkodók zsebre-
dugták «a papi államocskákat», a mi kivált Luther 
föllépését kisérte, az nem a katholikus világnézetnek 
a változása volt, hanem a rabló lovagok korának a 
fölülkerekedése, mely abban a bizonyos Németország-
ban, a történet tanítása szerint, a kulturális haladást 
legalább egy századdal visszavetette. 

A többi példa, a mit még felhoz, egyszerű kávé-
házi pletyka, vagy egyszerű falusi kurta politika. 
Pl. «IX. Pius pápa elátkozta mindazokat, a kik a 
politikában a szabadkőmivesekkel és carbonárokkal 
szövetkeznek... ám a mai katholikus világnézet 
örömmel szövetkezik a szabadkőmives és carbonaro 
Kossuth Ferenccel, kinek névaláírása ott van a pápa 
világi uralmának megdöntését célzó Pádovában kelt 
szövetséglevélen». Milyen beavatottnak mutatja magát! 
Csak azt nem tudom, tavaly megszidta-e azokat, a 
kik Kristóffyval szövetkeztek, mert arról is beszélik, 
hogy szabadkőmives. És jó volna tudni, kikkel áll 
szövetségben a cikkíró, ha az elkerülhetetlen politikai 
érintkezésekre is alkalmazza IX. Piusnak a szabad-
kőmivességet, mint szektát, kárhoztató ítéletét. Hátha 
az egész beszéde csak amolyan scandalum phari-
saicum ? 

Vagy : «Napjainkban a katholikus világnézet sür-
gető kívánságára alakult meg a «Központi Nép-
takarékpénztár», a Gyürky-féle keresztény gabona-
kereskedés és egyéb afféle intézmények, a miket 
egyrészről maga az Üdvözítő tiltott el képletesen, 
kivervén a templom előcsarnokából az árusokat és 
pénzváltókat, másrészről pedig II. Julius pápa, a ki 
súlyos kánoni fenyíték terhe alatt tilalmazta a papok 
üzérkedéseit». 

Se Udvary, se Gyürky nem voltak papok ; sem 
pedig eljárásukért, ha ismeri ügyeiket, a katholikus 
világnézetet felelőssé lenni nem lehet. 

Mindezekből pedig láthatja, mennyire téved, 
midőn a katholikus világnézetet «egyre változó, fej-
lődő vagy hanyatló valami»-nek nézi s láthatja, hogy 
ilyen alapon az esetleges saját változásait, a ki 
«őszintén hivő és valló» katholikusnak mondja magát, 

igazolni nem lehet. Tehát mégis csak jó lett volna 
annak az «egy» tisztelendő úrnak a figyelmeztetését 
figyelembe venni, hátha, mint jó katholikus, mélyebb 
megfontolás és a kérdések alapos tanulmányozása 
után rájött volna, hogy annak a t. úrnak igaza lehet? 
Mert nemcsak a jó pap, de a jó «újságíró» ís holtig 
tanul, a mint cikke nekünk is egy kis hasznos 
eszmecserére s némely történeti kérdések szélesebb 
körben való megbeszélésére alkalmat szolgáltatott, 
melyet azzal zárok be: katholikusok, tanuljatok 
egyetértést, összetartást az ellentábortól ! 

A „Comma Joanneum". (IV.) 
Künstle tanulmánya voltaképen csak előfutára 

és mintegy Ízelítője volt az ő nagyobb művének, 
mely szintén 1905-ben látott napvilágot: «Antipri-
scilliana. Dogmengeschichtl. Untersuchungen und 
Texte aus dem Streite geg. Priseillians Irrlehre. Frei-
burg.» Őt nem vezették első sorban biblikus érde-
kek, hanem haeresiologikus, tehát egyháztörténelmi 
forrástanulmányaiból vetődött érdekes fény a Comma 
Joanneum-ra. 

Mióta Schepps 1889-ben a latin keresztény egy-
házi írók bécsi akadémiai kiadásának 18. kötetében 
kiadta Priscillianusnak tizenegy művecskéjét, melye-
ket a würzburgi egyetemi könyvtár V—VI. század-
beli kódexében fedezett föl, az érdeklődés fokozott 
mértékben fordult a nevezett ereinek felé. Ezek a 
művek sokkal élénkebb világításba helyezték Pri-
scillianusnak eretnekségét, mint az addig rendelke-
zésünkre álló adatok. 

Azóta élénken kutattak a Priscillianus ellen irá-
nyuló katholikus munkák után is. Ilyennek bizonyult 
az eddig nyomtatásban ki nem adott «Regulae defi-
nitionum» című mű is, a mely az V. századból való 
és Morin szerint Syagrius galláciai püspök műve. 
Ez a mű ugyanis épen azt cáfolja, a mit Priscillianus 
az ő «Liber apolegeticus»-ában fejtegetett, t. i. «gnosz-
tikus» tanát a Szentháromságról, mely nem egyéb 
mint racionalista unitarizmus. Priscillianus szerint 
csak egyetlenegy Isten van személyek különbsége 
nélkül és ez az Isten maga Krisztus. Ennek a pan-
christizmusnak védelmére az említett Liber apolo-
geticus-ban Priscillianus Jánosra hivatkozik és I. le-
velének megfelelő helyét ilyen szövegezésben idézi : 
«Tria sunt, quae testimonium dicunt in terra: aqua, 
caro et sanguis; et haec tria in unum sunt. Et tria 
sunt, quae testimonium dicunt in coelo: pater, ver-
bum et spiritus; et haec tria unum sunt in Christo 
Jesu». Priscillianusnak ezen alapvető tanát szem 
előtt tartva, Künstle az Anlipriscillianában, melyben 
az említett «Regulae defmilionum»-ot először adta 
ki nyomtatásban (142—59. 11.), iparkodik egy sereg 
eddig kellően meg nem vizsgált iratnak Priscillián-
ellenes voltát kimutatni. Ezen iratok a követke-
zők: az ú. n. «Fides Damasi»-t szerinte 380-ban 
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a saragossai zsinat küldte he Damasusnak Priscillia-
nus ellen és Damasus helybenhagyva, csupán zára-
dékkal látta el ; egyes toledói zsinatok (Toletanum 
IV., VI., XI ), melyeket hagyományosan a VII. század-
ból eredeztettek, eredetükben szintén Priscillianusra 
vonatkoznak és az V. századból valók; a Symbolum 
Athanasianum szintén őt tartja szem előtt és kelet-
kezése a IV. század végére, vagy az V. elejére teendő; 
ellenben N. sz. Leónak 15. levele Turibius püspök-
höz nem lehet a nagy pápa írása, hanem csak a VI. 
század terméke. Funk (Theol. Quschr. Tub. 1906 
IV. 646. I.) szerint ezen megállapítások helyességéhez, 
kivált N sz. Leó említett levelének apokrif voltához 
szó fér. 

A mint Künstle az Antipriscillianában a Priscil-
lianus ellen irányuló nevesebb okmányokat beszéli 
meg, a «Comma Joanneum»-ról szóló művében ellen-
kezőleg azt bizonyítja, hogy a Comma Joanneum 
Priscillianustól származik. Eredetileg szimbolikus 
magyarázat volt egyes szentatyáknál János I. lev. 5. 
fejezetének 8. verse (a három földi tanú) fölött ; ennek 
alapján Priscillianusnál tűnik föl először eretnek cé-
lokra szolgáló retouchirozásban mint szentírási idé-
zet; végül innen a Peregrinus álnév alatt dolgozó 
Bachiarius szerzetes által, a ki Priscillianust mint 
eretneket támadta, de biblikus tudását nagyra be-
csülte, katholikus értelemben megtisztított alakban 
átszivárgott a nyugat szentírási kódexeibe. Künstle 
ezen állításai közül az elsőt és a másodikat bebizo-
nyítottnak tekinti; ellenben a harmadikat , vagyis 
Bachiariusnak szerepét a Comma Joanneum elter-
jesztésében igen valószínűnek, ámbár történetileg 
csak konjekturákkal igazolhatónak véli. 

Künstle bizonyítékai a következők: 
A Comma Joanneum eredete csak nyugaton 

kereshető. Keleten hiányzik az összes görög szent-
atyáknál és egyházi Íróknál, ámbár használatát lehe-
tetlen lett volna elkerülniök az arianizmus vitáiban; 
hiányzik továbbá az új-szövetségnek eddig rendel-
kezésünkre álló 197 görög kéziratában. (Csupán négy-
ben van meg; de a Codex Ravianus Berlinben a 
complulumi polyglott kiadás másolata; a Codex 
Regius a XI. századból való ugyan, azonban a Comma 
Joanneum benne csak a lapszélen áll XVI—XVII. 
századbeli kéztől; a Cod. Otlob. a mellékelt latin 
columna szerint van átdolgozva a XV. században ; a 
Cod. Britannicust, máskép Montfortianust a XVI. 
században egyenesen a Comma Joanneum érdeké-
ben és Erasmus megtévesztésére hamisították). Hiány-
zik a régi keleti fordításokban is (1. Bludau, Oriens 
christ. III. 1903. 126.) és a Baumstark által (Oriens 
christ. 1902. 3.) idézett egyetlen svr idézet a VIII. 
század elejéről, edessai Jakabtól, nem maga a Comma 
Joanneum, csupán a 8. versnek szimbolikus magya-
rázata. 

A latin kódexekben a XIII. század óta mindig 
megvan a Comma Joanneum, de a XIII. századot 

megelőző eredetű kódexekben, hozzá épen a régieb-
bekben gyakran hiányzik, számszerint ötvenben (Co-
dex Fuldensis 546-ból ; Cod. Amiatinus a VIII., Cod. 
Harleianus a VIII. századból ; az összes kódexekben, 
melyek Toursban a IX. század első felében készül-
lek ; a luxeuili Lectionariumban az V—VI. századból). 

A mi a latin szentatyákat illeti, nyoma sincs a 
Comma Joanneumnak poitiersi Hilariusnál (De Trini-
late libri 12!), cagliari-i Lucifernél, Ambrosiusnál (De 
fide, De Spiritu S., De incarnalionis Dom. sacra-
menlo), Jeromosnál, Auguslinusnál (De Trinitate 15. 
könyv), N. sz. Leónál, N. sz. Gergelynél. A mit Ter-
tullianusból, Cyprianusból, Augustinusból a Comma 
Joanneum mellett fölhozni szoktak, nem fordul elő 
mint idézet, hanem mint a 8. versnek szimbolikus 
magyarázata. (L. fönnebb ) 

Történetileg kimutathatólag először Priscillianus 
idézi a Comma Joanneumot, mint János szavát (1. 
fönnebb), de a maitól erősen eltérő és eretnek szö-
vegezésben. Az eltérés három pontban nyilatkozik: 
1. a földi tanúk a mennyeiek előtt ál lanak; 2. a 
mennyei tanúk a személyeknek megfelelő h ímnem 
helyeit semlegesben összegeztetnek: haec tria; 3. zá-
radékul oda van téve: in Christo Jesu. Ez a saját-
ságos szövegezés összes, vagy egyik másik elemével 
egy sereg régi kódexben is megtalálható, a mit Künstle 
Bergernek müve 1 segítségével mutat ki. Pl. a X. szá-
zadig a kódexek mindig a földi tanúkat sorolják föl 
a mennyeiek előtt. A XI. századból származó 7. 
számú kódexe a párisi Mazarine-könyvtárnak az 
első, a mely a tanúk sorrendje tekintetében a mai 
rendet (mennyei tanúk a földiek előtt) muta t j a ; 
helyes ebben a kódexben az is, hogy a haec tria 
helyébe a «hi très» lép ; az in Christo Jesu is ki-
marad benne, de helyét az értelemzavaró «in nobis» 
foglalja el. A nyugati gót származású Theodulf 
orleansi püspök a VIII. és IX. század mesgyéjén egé-
szen a mai orthodox szövegezést használja, de nála 
a földi tanúk még megelőzik a mennyeieket. 

Priscillianus után megbeszéli Künstle mindazo-
kat a latin irókat és iratokat, a melyekben a VIII. 
századig a Comma Joanneum előfordul és a kikre 
hivatkoztak a Comma Joanneum eddigi védői. Ezek 
az iratok a hagyományos elnevezés szerint tényleg 
afrikaiaknak látszanak és ez keltette a Comma 
Joanneum védőiben azt a gondolatot (1. Perronét), 
hogy a Comma Joanneum megvolt az afrikai egy-
házak ősi latin szentírásfordításában. Künstle azon-
ban rámutat, hogy ezek az iratok részben pseud-
epigraphok és spanyol eredetűek, részben legalább 
spanyol forrásokat használtak. Ennek a bizonyítás-
nak célja, hogy ezen adatokon is kidomborodjék a 
Comma Joanneum spanyol eredete, a mit alapozott 
már a spanyol Priscillianusnál való első feltűnése. 

1 Berger: Hist, de la Vulg. pendant les premiers siècles 
du moyen age. Nancy, 1893. 
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Tapsusi Vigiliusnak, a ki 484-ben részlvelt a kath. és 
árián püspökök közös értekezletén, authentikus mű-
veiben nem fordul elő a Comma Joanneum. De elő-
fordul a neki tulajdonított De Trinitaté-ben több-
ször és a szintén neki tulajdonított Contra Variman-
dum-ban egyszer. Már pedig valószinű, hogy az 
utóbbi a spanyol Idacius Clarus műve és Antelmius 
1093., Montfaucon 1618., valamint Ballerini 1757. az 
előbbit is ennek tulajdonítják. 

Künstle hivatkozással saját régibb művére (Eine 
Bibliothek der Symbole, Mainz. 1900), a De Trini-
taté-ban a priscillianizmus ellen irányuló florilegiu-
mot lát. A Contra Yarimandum-ot szószerint kiírják 
Hyginus és II. János pápák pseudo-izidori dekretá-
lesei; ezek tehát mint önálló tanúk számba nem 
jöhetnek. A szent Ágostonnak tulajdonított «Spécu-
lum» is tartalmazza a Comma Joanneum-ot . De 
Weihrich kutatásai után ez a mű nem szent Ágos-
toné. Künstle pedig kimutatja, hogy ennek a florile-
giumnak 54., 57. és 77. fejezetei világosan Priscillia-
nus tévedéseit tartják szem előtt. A Speculum spa-
nyol eredetére mutat az is, hogy a nyugati gót 
Theodulf bibliájában kivonatban közölte és hogy 
legrégibb kódexe (Cod. Sessorianus) nyugati gót 
helyesírást tüntet föl. 

Az afrikai püspökök hitvallása, melyet 484-ben 
Hunnerichhez intéztek, spanyol forrásokat használt 
és feltűnően hasonlít egyebekben is a Fides Pasto-
ris-hoz, a Fides Damasi-hoz, a Contra Var imandum-
hoz és a Speculum-hoz. Ennek bővebb megvilágítá-
sát Künstle külön munka számára tartja fönn. Csak 
ruspei Fulgentiusnál (468—533.) érünk oly íróhoz 
Afrikában, a kinek eredeti és közvetlen spanyol be-
folvásokat nem sejtető műveiben (De fide advers. 
Pintam, Bespons. c. Arianos, De Trinitate) a Comma 
Joanneum előfordul. De ő már használhatta az afrikai 
püspököknek 484-ből származó és spanyol forráso-
kon alapuló bitvallását. Előfordul továbbá Cassiodo-
rusnál (477—570, Complexiones in Joannis epist.) 
Itáliában. Künstle azonban utal arra, hogy mindezen 
források, tehát Fulgentius és Cassiodorus is, úgy-
szólván csak említik a Comma Joanneumot és egyéb 
helyek megbeszélésétől eltérően, nem magyarázzák 
körülményesen ; többen nem is a három személy 
lényegegysége, hanem a Szentlélek mellett hozzák 
föl bizonyságul. A kiknél még a Comma Joanneum 
előfordul, világosan spanyolok (Testimonia divinae 
scripturae et palrum, valószínűleg sevillai Izidorus-
tól; Etherius és Beatus irata 785-ből Elipandus 
adoptianizmusa ellen). 

Künstle aztán tanulmányozás tárgyává teszi a 
középkori kódexeket és ezen kutatás eredményét 
tétele támogatására használja. Ennek részleteibe 
nem követjük. Elég megemlítenünk, hogy sajátságos 
módon a Comma Joanneumot tartalmazó régibb 
latin kéziratok spanyol eredetűek és máig is Spanyol-
országban őriztetnek. így a leoni kathedrális palim-

psestusa a VII. századból; a Cod. Toletanus a VIII. 
századból Madridban; a jelenleg Salerno mellett 
őrizett spanyol származású Cod. Cavensis a VIII—IX. 
századból; az első, második és harmadik alcalái 
biblia Madridban; a leoni San Izidorus káptalan egy 
kódexe; a huescai biblia Madridban a XII. század-
ból. Vizsgálat alá vévén a franciaországi kódexeket, 
megállapítja, hogy a délfranciaországiak (Languedoc) 
tartalmazzák a Comma Joanneumot, ellenben éjszak-
nak menve a Comma Joanneum egyre jobban hiány-
zik. A sanct-galleni kódexekben, továbbá Beichenau-
ban és Einsiedelnben a Comma Joanneumot Wini-
tharius könyvtáros (760—69) honosította meg. Ennek 
magyarázata, hogy Sanct-Gallen összeköttetésben volt 
a granvali kolostorral és szövegei ennek következté-
ben spanyol befolyás alatt állottak. Sanct-Gallenból 
a szöveg Beichenauba került, mely két kolostornak 
750—850 között gyakran közös apátja volt. Ez aztán 
magyarázza, hogy Walahfrid Strabo a Comma Joan-
neumot magyarázta a Glossa ordináriában. Ennek 
révén terjedt el aztán a nyugat összes bibliáiban, 
mert a korrektorok, a kik a XIII. század első felében 
Párisban a hivatalos szöveg helyreállításán fára-
doztak, minduntalan Walabfrid Strabóra hivat-
koznak. 

Maga a Comma Joanneum fokozatosan hódított 
tért a bibliában. Martin említett művében idevágó-
lag ezeket a megjegyzéseket közli. A párisi National-
bibliotheque-ban a IX. századtól a XVI-ig 258 kó-
dexben van meg János I. levele. Ezekből 21-ben a 
Comma Joanneum hiányzik. És pedig: 

a IX. században 10 kódex közül 3-ban megvan, 
7-ben hiányzik ; 

a X. században 4 kódex közül l-ben megvan, 
3-ban hiányzik ; 

a XI. században 5 kódex közül 2-ben megvan, 
3-ban hiányzik ; 

a XII. században 15 kódex közül 13-ban megvan, 
2-ben hiányzik ; 

a XIII. században 118 kódex közül 113-ban megvan, 
5-ben hiányzik ; 

a XIV—XVI. században 106 kódex közül 105-ben 
megvan, l-ben hiányzik. 

Ez maga elég bizonyíték a Comma Joanneum 
fokozatos térhódítása mellett. 

Künstle végül azt magyarázza, hogyan vehették 
át a katholikusok egy eretnektől a Comma Joan-
neum-ot. Tudvalevő dolog Schepps Priscillianus ki-
adása óta, hogy Priscillianus írt egy művet : «Cano-
nes in epistulas s. Pauli», a melyben szent Pálnak 
szövegkritikáikig általa helyreállított leveleit 90 kate-
góriába csoportosította, szent Pál gondolatai szerint. 
Ez a szöveg eredetijében nem maradt reánk, csupán 
valami Peregrinus álnév alatt rejtőző iró javított 
kiadásában. A javítóban Schepps Bachiarius szerzetest 
sejti, a ki «De fide» (Migne P. L. 20. 1019.) cimű 
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iratában mosakodik a priscillianisnms vádja ellen. 
Berger és Fritsche Scbeppsnek sejtését újabb adalé-
kokkal igazolták. Ez a szerző Priscillianusnak eret-
nek szellemű «Canonjait», az eretnekrészletek tisz-
tázása után, Pál szövegének recenziójával együtt 
kiadta. Pál leveleinek Peregrinus előszavával és 
kánonjaival való együttes kiadása, a mely a közép-
korban el volt terjedve, tebát voltaképen Priscillianus 
bibliája. Itt aztán Künstle konjekturához folyamodik. 
Mivel a kódexek egyikében-másikában Peregrinus 
nemcsak mint a Pál-levelek kiadója, hanem egyéb 
szentírási könyvek, sőt az egész biblia kiadója gya-
nánt is szerepel; sőt a sanct-galleni 907. sz. bibliában 
már egy katholikus levél, Péter első levele előtt is 
ez áll : üiscipulus Salvatoris invicti toto orbe diffiisus 
et Peregrinus in hoc saeculo: Künstle hajlandó azt 
hinni, hogy Peregrinus az egész bibliát kiadta és 
szövegkritikájában másutt is Priscillianust követte, 
így terjedt el Peregrinus révén Priscillianusból a 
Comma Joanneum is, először spanyol és ezek révén 
idegen kódexekben is. A katholikus öntudat azonban 
Priscillianus eredeti szövegezésével, kivált a «haec 
tria»-val és az «in Christo Jesu»-val nem tudott 
megbarátkozni. Azért fokozatosan az utóbbit elhagyta, 
az előbbit pedig hímnemre változtatta.1 

Künstle új felfogását rokonszenvesen fogadták 
protestáns részről Zahn,2 katholikus részről Janssens,3 

a ki Künstle felfogását csak élőszóval való tárgyalás 
útján ismerte; a mű megjelenése után a Stimmen 
aus M.-Laach, 19C6. II. 231 ; Schnitzer a Hist.-polit. 
Blätter-ben (1906. 136". 871 2.), Belser a Theol. 
Quartalschriftben (Tüb. 1906. I. 127/8.). 

Nézetem szerint is Künstle a Comma Joanneum 
kérdését megoldotta, mert helyes módszerrel fogott 
hozzá. Érzem, hogy műve következtében le kell mon-
danom arról a tételről, melyei oly lelkesen hallgat-
tam és szívesen tanultam Franzelinnek egy jeles és 
sokak előtt köztiszteletben álló tanítványa ajkáról.4 

A Peregrinus-féle terjesztést azon fentartással foga-
dom csak el, a mellyel maga Künstle is állítja. De 
ez elvégre mellékes kérdés, a mely a főkérdéstől 
elválasztható és melyre talán a jövendő kutatás fog 
fényt deríteni. 

A «Comma Joanneum» azért dogmatikus erősség 
(bizonyíték) marad továbbra is, de nem mint köz-
vetetlen bizonyítéka a Szentírásnak, hanem mint a 
hagyománynak ünnepélyes és nagy nyilvánossággal 
biró adata. Marad továbbra is bizonyíték, melynek 
erőt a Vulgata authentiája és százados használata 
kölcsönöz. 

Zubriczky Aladár dr. 

zent "Erzsébet születéshelyéről. 
I. 

Egy kis helyreigazítás szent Erzsébet szüleléshely érői 
szóló cikkelyemhez. 

Pray György után egész nyugodtan állítottam 
szent Erzsébet születéshelyéről szóló cikkelyemben, 
hogy szent Erzsébet születéshelyéről Temesvári 
Pelbárt, a hires ferencrendű író, tudósít bennünket. 
Annyira biztam Prayban, hogy nem is vettem elő 
Temesvári Pelbárt művének Praytól idézett 1501-iki 
hagenaui kiadását, hanem, mint cikkelyemből látható, 
egyszerűen Pray művéből másoltam le a szent Erzsé-
bet születéshelyére vonatkozó adatot. 

Azonban azóta egy érdeklődő figyelmeztetett arra, 
hogy Temesvári Pelbárt müvében az idézett hely 
nem található.1 

Engem ez a figyelmeztetés nem lepett meg s 
még kevésbbé hozott zavarba. Tudtam, hogy Pray 
olyan író, a ki az idézetet saját szemével látta, tehát 
legföljebb a szerző nevében tévedett. Tudtam kivált-
képen azt, hogy Pray Temesvári Pelbártnak tulajdo-
nítja a «Sermones de sanctis big a salutis inlitulati» 
cimű művet is, úgy hogy az ezen szentbeszédekből 
vett, szent Istvánról és szent Lászlóról szóló része-
ket, mint Temesvári Pelbártnak szavait idézi. (Disser-
tatio historico critica de sacra dextera divi S. Stephani 
primi Hungáriáé regis. Viennae 1771.) 

Pray tévedésének oka abban rejlik, hogy a «Biga 
salutis» másik cime ez: «Sermones de sanctis peru-
tiles a quodam fratre Hungaro ordinis minorum de 
observantia comportati». Mivel tehát a «Biga salutis» 
szerzője szigorú ferencrendű szerzetes volt, Temes-
vári Pelbárt is az volt ; mivel a «Biga salutis»-t Hage-
nauban nyomtatták és Temesvári Pelbárt is ott nyo-
matta műveit, e kettős egyezésből Pray azt követ-
keztette, hogy a «Biga sahilis»-nak csupán magyar, 
szigorú ferencrendű szavakkal jelzett szerzője és 
Temesvári Pelbárt egy személy. Azonban nem régi-
ben a magyar irodalomtörténetírók s legutóbb pedig 
Katona Lajos és Fraknói Vilmos bebizonyították,2 

hogy a «Biga salutis» szerzője Laskai Osváth vala, 
Temesvári Pelbártnak szerzetestársa és kortársa, de 
tőle mégis különböző személy. 

Ha már most tudva Praynak tévedését, nem a 
«Pomerium de Sanctis»-ban, hanem a «Biga salutis 
de Sanctis»-ban keressük a szent Erzsébet születés-
helyéről szóló részt, olt a «pars aestiva»-ban, a CVIII. 
beszédben a Pray-tól idézett szavakat igenis meg-
találjuk. Mivel a «Biga salutis» művet Nagyváradon 

1 Ez valóban csak konjektura, melyről azt mondjuk: 
valeat, quantum valere potest. Szerk. 

2 Einleitung. Leipzig, 1907. II. 586. 
s Summa theologica, 1900. III. 152. 
4 Bognár István dr. volt egyetemi tanárt, most nagy-

váradi kanonokot érti. Szerk. 

1 Mult szombaton, a folyóirat nyomása alatt, vettem ezt 
a cikkelyt. Karácsonyinak Komlóssy válaszáról nem volt tu-
domása, tehát egészen önállóan írta ; de éppen Komlóssynak 
Pelbártra vonatkozó kételyét oszlatja el. Szerk. 

2 Magyar Könyvszemle 1877., 310. Pallas Lexicon II. pót-
kötet 137. Századok 1901. 885—86. 11. 
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meg nem kaphattam, Katona Lajos, budapesti egye-
temi magántanár úrhoz fordultam s ő oly szives 
volt, hogy a «Biga salutis» legelső, 1497-iki kiadásá-
ból közölte velem a szent Erzsébet születéshelyéről 
szóló részletet. Érdemesnek tartom, hogy e részletet 
ne csak a Praytól közölt pár szóból, hanem egész 
terjedelmében ismerjük s azért a hagenaui 1497-iki 
kiadás col. 7. sign, y (1) verso lapjáról közzétesz-
szük : 

«Quod autem beata Elyzabeth per praedicta 
quaesivit et invenit dei gratiam, sic de ea legitur. 
Elyzabeth Andreae regis Hungáriáé [dia, dum nata 
fuisset in oppido Sorospathach et in deliciis nutrita, 
omnia piierilia contempsit, coepitque bonis operibus 
assuescere, ludas spernere vanitatis. Cum ad hue 
esset quinquenuis, in ecclesia sic in oratione perse-
verabat, ut eius sodales et ancillae vix earn avellere 
valerent. Cum antem causa ludi coaetaneae eam 
insequerentur, illa versus capellam fugiebat, ut 
ex hoc ecclesiam intrandi opportunitatem cap-
taret. Etc.» 

Pray értekezésében, legalább is látszólag, még 
egy hiba van. A «Biga salutis»-nak 1501-iki kiadá-
sára hivatkozik. Ilyen kiadás mai könyvészeti isme-
reteink szerint nincs, de van 1502-iki. Tehát vagy 
olyan kiadást használt, a mely azóta elkallódott, vagy 
az 1502-iki évet hibásan 1501-nek olvasta. 

Ez azonban mind csekélység. A fő az, hogy a 
szent Erzsébet születéshelyéről szóló adat benne van 
a «Biga salutis»-nak legelső kiadásában is és így ez 
adat Laskai Osváth jeles ferencrendű író tollából 
származik. 

E Laskai Osváth a történeti kutatás és érzék 
tekintetében Temesvári Pelbárttal méltán vetélkedik, 
ha ugyan őt fölül nem múlja. Szent Istvánról és szent 
Lászlóról szóló beszédeiben is használt több oly élet-
rajzot, a melyet ma már nem ismerünk. Biztos róla 
az, hogy 1499-ben a pesti kolostorban tartózkodott. 
Módja volt tehát benne, hogy a főváros kézirataihoz 
hozzáférjen. Biztos az is, hogy 1506-ban az egész 
szigorú ferencrendű szerzet őt a magyarországi kolos-
torok fölött a rend fejedelem-helytartójává (vicarius 
ministri generalis) választotta. Ugyanő Pakson, 1507-ben 
a szerzet szabályainak korszerű bővítéseit szerzet-
társaival elfogadtatta.1 Elsőrangú tekintély volt tehát 
ő a szigorú ferencrendűek között s lelkülete olyan 
volt, hogy a hazugság vagy a szándékos hamisítás 
róla el sem gondolható. 

Ekként szent Erzsébet születéshelyének kutatása 
arra is alkalmat nyújtott, hogy két régi, hajdan 
nagyon elterjedt és nagyrabecsúlt hit tudományi m ű 
szerzőit egymástól megkülönböztessük és jobban 
megismerjük. 

Karácsonyi János dr. 

1 Könyvszemle 1877., 310. 1898., 420. Batthyány : Leges 
ecclesiasticae III. 650. 

I I . 

Szent Erzsébet születés hely éhez. 
Bárca, Kassa mellett, 1907 január 21. 

Nagyságos és főtisztelendő úr ! Komlóssy Ferenc 
dr. cikkének kiigazításához («Beligio» 48. 1.) a kö-
vetkezőkkel járulhatok. 

II. Endre magyar király neje, Gertrud, 1207-ben 
Sárospatakon Erzsébetet szülte. Pozsonyban, 1211-ben 
eljegyezték thüringiai Lajossal.1 

A német történetírók Erzsébet születése helyé-
nek egyhangúlag Pozsonyt m o n d j á k ; de Temesvári 
Pelbárt XV. századbeli szent Ferenc szerzetbeli barát 
«De laudibus Sancte Elisabeth» cirnű értekezésében 
Sárospatakot mondja. «Elisabeth Andreae Begis 
Hungáriáé filia dum nata fuisset in oppido Soros-
Patak (Sárospatak) et in deliciis nutrita, omnia 
puerilia contempsit».2 Ezen állítást méginkább meg-
erősíti azon körülmény is, hogy IV. Kún László király 
1273-ik évi oklevelében oly adatot olvasunk, mely 
Pelbártéval megegyezik. «Ad liaec cum praedictus 
avus noster transmissa armatorum multitudine pri-
m u m nos et Dominant Beginam matrem et sorores 
nostras carissimas de Castro Patak educi fecerat et 
extrachi».3 

Hasonlóképen vélekedik Majláth János gróf az 
1825-ik évben kiadott történelmi zsebkönyvében.4 

Ezen véleményt fogadta el Podhraczky József is a 
«Chronicon Bndense» 1838. évben megjelent kiadá-
sának 196. lapján. Ugyanezt írja Budai : Polgári 
Lexiconának I. k. 607. lapján. (Nagyvárad, 1804.) 

Ugyanígy ír Szirmay Antal: Notitia Historica 
Cottus Zempléniensis, Budae, 1804. p. 5. §. 18. : «Anno 
1212. Andreám II. etiam regem hie diverticulum 
habuisse, conjicitur ex Osvaldi a Lasco, quem alii 
Pelbar tum de Temesvár.nominant, opere quod Bigam 
salutis inseripsit, sermone 180., ubi Beatam Elisabeth 
Andreae Begis Hungáriáé Filiam in oppido Sáros-
Pathach mundo fuisse natam asserit. Testabitur id 
se pultura matris ejusdem Gertrudis Beginae in Coe-
nobio Lelesziensi,5 sepulta in Notitia Politica loci 
Lelesz».6 

A «Vasárnapi Újság» 1886. évi október 24-ki 43. 
számában (693—694. 1.) az áll, hogy szent Erzsébet 

1 L. História Landgraviorum Thüringiae. Tom. I. pag. 317. 
2 Ez Karácsonyi fönnebbi értekezése szerint értendő. 

Szerk. 
s Fehér : Codex Diplomatie. Tom. V. Vol. 2. p. 96. Tom. 

IX. vol. 3. p. 635. 
4 Die Legende der H. Elisabeth von Johann Graf Majláth 

a Hormayer által 1822-ben közzétett nemzeti történeti zseb-
könyvében : Vita S. hlisabethae apud Mcncken. II. 2035. 1. 

5 Fuxhofferben II. 115. 1. (1860.) az áll, hogy a pilisi egy-
házban eltemettetett II. Endre nejének, Gertrud tetemének 
egy része, másik része Leleszen. Ezt bizonyítja Thuróczi, 
Katona, Hist. Pragm. I. 734. 

6 Vide Fuxhoffer : II. pag. 113. et Szirmay: Notitia To-
pographica Zempléniensis, Budae, 1803. pag. 190. — Vahot 
Imre : »Magyar föld és népei» Pest, 1846. 15—19. 1. 



7. szám. RELIGIO 103 

1207-ben Pozsonyban született és Ó-Budán megke-
reszteltetett volna. Nem tudom milyen érvek alapján, 
mivel az idézett «Vasárnapi Újság» ot nem birom. 

Dragoner Béla. 
A püspöki egyházlátogatásokról. (iV.) 

XIII. Vannak, a kik De Luca1 bibornokkal abban 
a véleményben vannak, hogy a püspöki megyeláto-
gatásra kitűzött kétévi határidőt nem oly szigorúan 
kell érteni és venni, hanem, hogy a püspök, ha a 
szükség vagy egyházmegyéjének a java úgy hozza 
magával, a látogatását a kitűzött két éven túlra is 
halaszthatja. De e vélemény ellenkezik az idevonat-
kozó trienti határozat szövegével, a melyben minden 
kétséget kizárólag ki van mondva, hogy a püspök 
tartozik két éven belül az egyházlátogatásokat egész 
megyéjében elvégezni. 

Más részről azonban nem tagadhatni, hogy 
újabb időkben mindinkább oda irányul a törekvés, 
hogy a trienti zsinat által kiszabott ezen kétévi 
határidő, mint a mely a gyakorlati életben sok 
egyházmegyére nézve majdnem betarthatatlan, tágít-
tassék. így az 1869/70-iki, legutóbbi vatikáni zsinat 
atyái elé terjesztett Postulatumok között van olyan 
is, a mely ezen feliratot viseli: «Schema de Visita-
tione Dioecesis,2 a mely szerint a püspök az egész 
egyházmegye látogatását a saját személyében, illetve 
«per Vicarium Generalem aut alios viros ecclesiasti-
cos a se approbates, quolibet triennio», legföljebb 
azonban «quolibet quinquennio» tartozik elvégezni. 
És figyelmeztetik, hogy egyszer látogatva «non 
festinanter et cursim, sed débita diligentia» járjon 
el látogatásában; azután: «Caveant (episcopi), ne 
ulli graves onerosive sint, el ab immodicis super-
fluisque sumptibus abstineant» ; végül «infra annum 
a peracta visitatione» biztosságot tartoznak szerezni 
maguknak arról «an ea, quae décréta provisaque 
sunt, executioni plene demendata fuerint». 

Tagadni ugyan nem lehet, hogy a főpásztori 
egyházlátogatás célja részben, de csakis részben, az 
által is elérhető, hogy a püspök bizalmára méltó 
egyházi férfiak által látogattatja meg maga helyett 
egyházmegyéjét és ennek hitéleli állapotáról azok 
tudósításából szerez magának hiteles tudomást ; és 
ez a mód az, a melyet az egész egyház kormányzá-
sánál a pápáknak is igénybe kell venniök, a midőn 
küldötteiket, legátusaikat meneszlik a különböző 
országokba és világrészekbe. De épen ezen főfelügye-
let, melyet a pápa, mint legfőbb püspök és az egy-
ház feje az egész anyaszentegyház fölött gyakorol, 
feltételezi, hogy a püspökök egyházmegyéjük terüle-
tén, a melynek beutazására nincsen szélszárnyakra 
szükségük, a felügyeletet lelkiismeretesen végezzék 
és hogy főpásztori látogatásaik alkalmával megyé-

1 «Vescovo pratico» cimű munka c. 13. n. 8. 
2 Martin, Omnium Göncit. Vatic. Document. Collectio. 

Paderborn, 1873. 

jök lelki állapotáról maguknak kimerítő tudomást 
szerezvén, ezt a pápával is közölni képesek legye-
nek, mikor a kötelességszerűleg előírt «Visitalio 
liminum»-ot végezni Bómában megjelennek. 

XIV. A püspöknek ennélfogva egyházmegyéje 
papjaival és az ezek lelki vezetése alatt álló hívei-
vel nemcsak az időnkint nekik küldött főpásztori 
körleveleivel s egyéb hivatalos és nem hivatalos 
irataival, de személyesen, szemtől-szemben s élő szó-
val is kell érintkeznie. 

Ezen személyes érintkezés által, a mely valójá-
ban csak a püspöki megyelátogatásnál érvényesülhet, 
a legüdvösebben lép a főpásztor nyájával és ennek 
lelkipásztoraival élő, szerves összeköttetésbe. Vala-
mint az élő testben, úgy az egyházban is különböző 
szerveknek és tevékenységeknek kell kölcsönösen 
egymásra hatniok, egymásnak kölcsönösen adniok 
és egymástól elfogadniok. Az egyes plébániai egyház-
községeket közvetetlenül a lelkipásztorok vezetik és 
együttesen az egyházmegye főpásztora, a püspök 
alatt állanak; ezek ismét egyházmegyéikkel az egy-
ház legfőbb pásztora, a római pápa gondjaira van-
nak bízva ; és mindnyájuk fölött áll az egyháznak 
láthatatlan legfőbb pásztora, Jézus Krisztus. 

Ekkép jut az egyházban a legkisebbnek, a leg-
csekélyebbnek látszó részecske is kontaktusba, közös-
ségbe az egész egyház élő organizmusával, így árad, 
így áradhat csak el a kegyelem folyama az egyház 
minden tagjára; így lesz alávetve és összeköttetésbe 
hozva a fővel és az ebből kiáradó kegyelemáram-
ma], a mely az örök üdvösség elnyerésére mindeni-
künknek szükséges. Mert valójában mi mindnyájan 
együttvéve csak egy egészet teszünk ki. A kereszt-
ségben mindannyian, bárminők is voltak legyen 
külső viszonyaink, az újjászületésnek egy és ugyan-
azt a Lelkét vettük. Hogy különféle lelki tehetsé-
geink, adományaink vannak, az nem gálol, nem 
gátolhat abban, hogy összevéve Krisztusban, az új 
emberiséget, mint egészet képezzük. 

A nagy tehetségek, a lángelmék emelik, gyara-
pítják ugyan az anyaszentegyház külső fényét, de ez 
náluk nélkül is ellehet. A közönséges hívek külsőleg 
ugyan nem tűnnek fel, de bensőleg a hit, remény és 
szeretet erényeivel ékeskednek, melyek nélkül az 
egyház nem élhetne, lenn nem állhatna. Sőt a sze-
gények, az erőtlenek Jézus kiváló képviselői, ki szin-
tén szegénységben s alacsony sorsban jelent meg; 
ők képezik tehát tulaj donképen az anyaszentegyház-
nak a magvát, a mely nélkül az majdnem külső 
héjjá lenne. 

XV. A püspöki egyházlátogatásnál a megye fő-
pásztora megy ki azon célból, hogy a gondjaira 
bizolt nyáját megtekintse, hogy juhaival főpásztori 
szavát hallassa, hogy úgy papjainak, mint híveinek 
erkölcsi állapotáról, buzgalmáról meggyőződést sze-
rezzen, hogy őket a szükségesekre kioktassa, külön-
féle ügyes-bajos dolgaikban nekik tanáccsal és 
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útbaigazítással szolgáljon, hogy mint az egyházmegye 
elöljárója, a visszaéléseket, a téves tanokat, a tudat-
lanságot és a botrányokat megszüntesse ; hogy, a 
magvetőhöz hasonlóan, az Isten igéjének a magvát 
elhintse, az erények virágait elültesse, hogy a plé-
bános lelkipásztori tevékenységének útjában álló 
nehézségeket kiegyenlítse, az akadályokat eltávolítsa, 
hogy, mint híveinek főpapja, mindazoknak, a kik 
lelkiismereti ügyeikben tanácsára és bűneik feloldo-
zására szorulnak, mintegy megelőzze és még a meg-
holtaknak is enyhet és segítséget nyújtson. 

Azért is a püspöki látogatás a buzgó lelkipász-
torra fölemelőleg, buzdítólag és vig'asztalólag, a 
tunyára, a restre pedig megszégyenítőleg hat. 

A hitközség mintegy önmagát szemléli vissza-
tükröztetve főpásztorának arcán és bizalomra ger-
jed iránta. Bizonyos lelki emelkedettség, felbuzdulás 
vesz erőt az egyházközségen és hatalmas, megbecsül-
hetetlen lökésül szolgál a község megújhodásának 
fejében és tagjaiban. 

S ha igaz, a mit kétségbe vonni nem lehet, 
hogy a püspöktől kell az egész egyházmegyére az 
életnek kiáradnia, úgy ez különösen a püspöki 
egyházlátogatásoknál teljesedik be, ha azok az egy-
ház és Krisztus szellemében történnek. Innen van, 
hogy a püspöki látogatás a községekre Isten áldása 
és a kegyelem ideje; az egyház testének organizmu-
sára és ennek egyházias szellemi életére a legjelen-
tőségteljesebb mozzanatok egyike, a püspöki tiszt-
ség és hivatás leghathatósabb ténykedése. 

XIV. Benedek, a nagy jogtudós pápa, az egyház-
látogatás szükségességét és megbecsülhetetlen hasznát 
a következőleg köti szivükre a püspököknek: «Miután 
bármely háztartásnál misem hasznosabb, mint ha a 
családfő maga gyakrabban néz mindenütt utána a 
dolgoknak és ébersége által övéinek munkakedvét 
és buzgalmát éleszti, azért intünk és serkentünk 
titeket, testvérek és kölelességtekké tesszük, hogy 
egyházközségeiteket és egyházmegyéiteket — ha csak 
fontos s törvényes ok nem kívánja, hogy ezt má-
sokra bizzátok — magatok személyesen látogassá-
tok. Félelemmel és borzadással kell, hogy eltöltsön 
amaz ismeretes fenyegetés, miszerint a pásztornak 
nem leszen mentsége, ha a farkas elragadozza a 
juhokat és neki arról tudomása nincs. Azonfelül, 
miután az emberi gyarlóság magával hozza, hogy 
az Isten szántóföldjén, a melynek gondozása a 
püspökre van bizva, idővel bogáncs, tövis és egyéb 
káros s hasznavehetetlen gyom szokott megteremni, 
úgy bizonyára, ha a szántóvető azt kitépni gyakrab-
ban nem jelenik meg földjén, ennek sok gonddal és 
fáradsággal létrejött vetése is el fog tűnni idővel. 
Még az sem elég, bogv egyházmegyéiteket időről-
időre csak meglátogassátok és azok megújhodására 
alkalmas eszközökről gondoskodjatok, teljes erő-
kifejtéssel azon is kell lennetek, hogy a mit egyház-
látogatásaitoknál elrendelni jónak és üdvösnek talál-

tatok, tényleg végre is hajtassátok és foganatosíttas-
sá tok . . . És ezt, ha kell, ismételt látogatásaitok által 
is fogjátok eszközölni».1 

Az egyházlátogató püspöknek ez okból kiterjedt 
hatalom áll rendelkezésére. Minden egyházjogilag 
megengedett eszközt és módot felhasználhat és elren-
delhet, a mi által egyházmegyéjének megújhodását 
papjaiban és híveiben előmozdítani jónak látja. 
Egyházi büntetéseket is róhat ki, a nélkül, hogy 
ezek végrehajtását bárki is fölebbezés vagy a püspöki 
joghatóság alóli kiváltságra (exemptio) való hivatko-
zás által megakadályozni birná.2 —on dr. 

A nagy bűn. (iV.> 
A társadalom tisztább, erkölcsösebb irányba 

való terelésének módját illetőleg a felelet első tekin-
tetre egyszerűnek látszik. Éljenek az emberek erköl-
csösen ! Igen ám, csakhogy az erkölcsös élet betar-
tása nem könnyű dolog. Azért a megfejtendő kérdés 
tulaj donképen az, hogyan és mi képen lehet az embe-
reket az erkölcsös életmódra reászoktatni, reánevelni 
és ilyen életmódban megtartani ? 

Fölötte nehéz kérdés ez. Nagyon sokan próbál-
koztak meg már vele, de a mint a gyakorlati élet 
mutatja, kevés sikerrel. Távol áll tőlem az az ön-
hitség, mintha én a panaceát föltaláltam volna, csupán 
afféle kísérletezőnek tartom magam, a ki próbálkozik 
ezen egyik fölötte nehéz társadalmi kérdés kigubó-
zásával. 

A cél elérése érdekében három dolgot tartok 
szükségesnek : nevelni a lelket, hogy az ember gon-
dolatvilága magasztos, szép, nemes és tiszta légkör-
ben mozogjon; fölfogni és megismerni tanulja és 
tudja az emberiség magasztos célját s a felé való 
törekvésében s annak elérhetésében lelje örömét és 
megnyugvását. Ismerje a rosszat, de csak azért, hogy 
azt kikerülni tudja s az ellen küzdhessen. 

Nevelni és edzeni kell a testet, hogy kellő ellent-
álló képességgel bírjon s hogy a jóra irányuló aka-
rat mindig győzedelmet arathasson a testiség kíván-
ságaival szemben. Régi igazság, hogy az erős edzéssel 
gyenge érzékiség, ellenben elpuhultság nyomán hatal-
mas érzékiség jár. 

Kerülni kell az erkölcstelen életre csábító alkal-
makat s mindent el kell követni úgy az egyes em-
bernek, mint az egész társadalomnak és az állam-
hatalomnak is, hogy az ilyen alkalmak az élet útjairól 
eltávolíttassanak. 

Az erkölcsös életre való nevelést pedig már a 
gyermekkorban a családban kell megkezdeni. Foly-
tassa ezt később a családdal egyetemben az iskola. 
Legbiztosabb e tekintetben a valláserkölcsi alap. Ezt 
kell a gyermeknek a szivébe kellő módon beoltani. 

1 Constitutio : «Ubi primum». (1740. dec. 3.) §. 5. (Bul-
larium torn. X. pag. 5.) 

2 C. Trid. Sess. XXIV. c. 10. de reform. 
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Csakhogy itt is áll az, a mit a valláslan tanításáról 
«Munkásnevelésünk hiányai» cimű értekezésemben 
(Religio 1906. 475. 1.) mondottam. Ez sem történik 
sokszor kellő módon. Be kell tudniillik csepegtetni 
már a zsenge gyermek ártatlan lelkébe, bog}' minden 
tisztátalan gondolat, beszéd, káromkodás,trágár beszéd, 
tiszteletlenség, illetlenség ellenkezik a tiszta erkölcs-
csel és az Isten akaratával.1 Ugyanaz ez a léleknek, 
a mi a szenny és piszok a testnek. Nevelni és szok-
tatni kell a gyermeket, legyen természetes a testiek-
ben, e mellett azonban szemérmetes, óvakodjék az 
álszeméremtől. Figyelni kell a gyermekre s ha észre-
vesszük, hogy a trágár szavak értelmét fölfogni kezdi 
és a nemi ösztön már jelentkezni kezd nála, azt 
hiszem elsősorban a szülő illetékes arra, hogy őt a 
dolgok mibenlétéről, tapintatosan, szeliden, a szük-
séghez mérten fölvilágosítsa. Főkép a fiúknál vigyázni 
kell, nehogy az önfertőzés polyp-karjaiba vessék 
magukat. 

Sokan e fölött elszörnyíiködnek, de kérdem, vájjon 
az eddigi titkolódzás, a bujósdijátszás bevált-e ? Nincs 
rosszabb a titokzatosságnál és a titkolódzásnál, ez 
állandóan nyugtalanítja az ifjút s készteti, kergeti a 
kutatásra, találgatásra. Kezdődik nála a vágyak ébre-
dése, talán szól is, mi pedig elhallgattatjuk egysze-
rűen azzal, hogy arra gondolni sem szabad stb., 
vagy egy ismeretlen fogalmat vagy hazugságot do-
bunk neki oda. A fölvilágosítást, a megnyugtatást, 
melyet tőlünk nem kaphatott, megadja neki a paj-
tása, a ki a rosszat már ismeri és űzi s a kinek első 
dolga az ártatlant az önfertőzésre reávenni s ezzelőt 
magához hasonlóvá tenni. Mert a gonoszságnak semmi 
sem jelzi jobban ördögi eredetét, mint az, hogy 
feszélyezi magát és röstelkedik az ártatlanság előtt, a 
miért is legnagyobb öröme és törekvése azt is ma-
gával rántani a fertőbe. Egy önfertőző fiú vagy 
leány egész csoportokat, egész iskolát és intézetet 
képes magával rántani. Egy-két év előtt egy előkelő 
egyetemi magántanár az orvosi egyletben tartott elő-
adásában esetet említett, hogy egy fővárosi leány-
nevelő-intézetnek csaknem összes növendékei űzték 
az önfertőzést. Hasonló bűnök az iskolákban és 
intézetekben nem ritkán lépnek föl tömegesen, a 
miért is ott az elöljáróság részéről a legszigorúbb 
felügyelet és ellenőrzés felette kívánatos. 

Mi úton-módon történjék az ifjúságfölvilágosítása? 
A növénytan tanításánál a tanár egész valójá-

ban megmagyarázza a tanulónak, mint történik a 
virágos növény szaporodása. Megmutatja : ez a porzó, 
ez a bibe, a porzó porát, a mikor teljesen megérett, 
a szél vagy a rovar, vagy a lepke átviszi egyik virág-
ról a másik virág érett bibéjére, a hol az a bibe 
sejtjeivel egyesülve, azokat megtermékenyíti, illető-
leg új növény létesítésére alkalmassá teszi stb. 

1 Legcélravezetőbb természetesen, ha a családbeliek s a 
gyermek környezete maga is ezt tartja szeme előtt és igy 
jár el. Szerk. 

Ezen nem ütközik meg sem a tanár, sem a 
tanuló, sem a világ.1 Az állattan tanításánál már egy-
szerűen átsiklanak ezen. Pedig nagy tévedés azt 
hinni, hogy a gondolkodó gyermek figyelmét ez el-
kerüli, sőt annál inkább fölhívja figyelmét a szapo-
rodási szervekre. Ha az iskola szolgálna felvilágo-
sítással, az a bódulat, az a varázs, a mely az ifjúságot 
a nemi életről való gondolkodásnál lebilincseli, el-
oszlanék s az egész dolog olyanná válnék előtte, 
mint akár a szív, vagy a máj működése.2 Pedig mily 
egyszerűen és könnyen lehetne a serdülő gyermek 
fölvilágosítását és irányítását a növénytani alapon 
megkezdeni.3 

A világnak, a mi földünknek, a rajta lévő élet-
telen testeknek és élő lényeknek az a rendeltetésük, 
hogy fönnmaradjanak addig, a míg azt a Teremtő 
Isten tervezle, a ki gondoskodott arról, hogy az élő-
lények idő előtt ki ne vesszenek, adván nekik meg-
felelő szerveket, a melyek útján új és új nemzedé-
kek jönnek a világra. 

A növényvilágban a növény teljes kifejlődési 
szakában, mikor megjön az ideje, hogy annak sza-
porodása biztosíttassék, virágdíszt ölt s részint kábító 
illatával, részint rikító, mesterségesen szinte utánozlia-
latatlan élénk virágszineivel magához csábítja a rovart 
és a lepkét, hogy az a porzók porát más virágban 
lévő bibékre átvigye s ez állal ott az új növény élete 
meginduljon. 

Az állatvilágban az ösztön hajtja a különböző 
nemű állatokat egymáshoz s ivarszerveik váladéká-
ban lévő sejtek egyesülve, új nemzedéknek adnak 
létet. Hasonlóan van ez berendezve az embernél is, 
csakhogy a mit a növénynél a virág illata és szép 
szine, az állatnál az ösztön eszközöl, azt a homo 
sapiensnél, az embereknél szerelemnek nevezünk, a 
mely készteti a férfit és nőt, hogy mint férj és fele-
ség családot alapítsanak, hogy beteljesedjék a Teremtő 
törvénye: «Crescite et multiplicamini, et replete ter-
rain.» Az ilyen oktatás csak hasznos lehet.4 

Nem tehetem, hogy itt ne tárgyaljam pár sorban 
az ifjúság ártatlan szivében fakadó tiszta szerelem 
érzelmét. Az ártatlan itjú- vagy leányszív azt hiszi, 
hogy az a megmagyarázhatatlan, önmagától fakadó 
tiszta érzet, mely belvilágában egyszerre jelentkezni 
kezd, hogy ez már a paráznáikodás.5 Ártatlan lelkük 
nem tudja fölfogni, nem tudja megérteni, mi bűn 
van az ő kristálytiszta érzelmeikben? Csodálkoznak 
azon a büntetésen, szidáson, mely esetleges meg-
nyilvánulásáért a szülő vagy a tanár részéről kijut 
nekik. 

1 Ha kellő tapintattal és komolysággal történik. Szerk. 
2 Ez a működés nem áll összefüggésben a nemi ösztönre 

való ráeszméléssel. Szerk. 
3 Tartok tőle, hogy ebben a fölfogásban az orvosból 

nem eléggé a pszicliologus tapasztalata beszél. Szerk. 
4 Nagyon tapintatos tanárt föltételezve hozzá. Szerk. 
5 Bájos terméke ennek irodalmunkban Vörösmarty költe-

ménye : A kis leány baja. 
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Pedig a gyermeki szerelem a legideálisabb valami, 
abban a korban azt durván illetni és megtámadni nem 
szabad, gyöngéden kell vele elbánni, mert az az 
érzelem az erkölcsi fölfogás és érzés tisztasága mel-
lett tanúskodik. A míg az uralja az ifjút, addig azt 
ocsmány érzéki vágyak hatalmukba nem kerítik. 

Nem kétlem, hogy abban a korban az ifjú szó-
rakozottabb lesz, de erkölcsi világa nemesid, ambí-
ciója fokozódik, érzéke finomul, durva, komisz nem 
lesz. Különben is, nem kell tőle tartani, ha nem 
zavarják, hamarább múlik el1 s hatása csak olyan 
lesz az ifjúra, mint a zivatarnak2 a levegőre, tisztító. 

Olyan valami, a mi még a késő férfi- és öreg-
korban is csak szelídít és nemes gondolatokat és 
érzelmeket idéz vissza. 

Valamint a növény- és állatvilágban a megter-
mékenyülés a teljes kifejlődés korszakára esik, úgy 
az embernél is a teljes szellemi és testi kifejlődés 
korát kell bevárni. Bizonysága ennek maga a ter-
mészet, mely a nemi ösztönnek mindennemű idő-
előtti kielégítését szigorú testi bajokkal való vissza-
hatással bünteti s maga az isteni kinyilatkoztatott 
parancsolat is, mely a természet- és célellenes nemi, 
érzéki gyönyöröket paráználkodásnak, súlyos bűn-
nek minősíti. 

A paráználkodás bűnös voltát nemcsak az teszi, 
mert a tíz parancsolat annak nevezi, hanem termé-
szetileg is ilyennek kell azt minősítenünk. 

Az Isten nem minden ok nélkül tiltotta meg a 
paráznaságot. Meg kellett azt tiltani s elharapódzásá-
nak gátat kellett vetni, oly következményekkel kellett 
azt kapcsolatba hozni, hogy az eszes ember önmagá-
tól is rájöjjön káros voltára, mert ha ez meg nem 
történik, veszélyeztetve lett volna a természet ren-
deltetésének teljesülése az emberi faj fönmaradá-
sát illetőleg. 

A paráznaság erkölcsi féke a tízparancsolatban 
van letéve. A tízparancsolat hatodik pont jában az 
Isten, a mint azt Szuszai Antal a «Tiszta életről» 
szóló könyvében kifejti (49. 1.), az emberi élet for-
rását, az emberiség becsületét védelmezi. «Ne ölj» az 
egyes ember testi és lelki életének védelmére szolgál. 
«Ne paráználkodjál» azt jelenti : élj tisztán, nehogy 
a tisztátalan élet következtében már eleve gyilkosa 
légy az isteni gondviselés által általad létre hozandó 
nemzedéknek, vagy satnya, nyavalyás nemzedék jöj-
jön utánad, a mi ha folytatódik, az emberi faj idő 
előtt való kipusztulását eredményezné. 

Ime világos, Isten nem szeszélyből tiltja a paráz-
naságot, hanem azért, mert meg akar ja óvni nemünk 
egészségét, épségéi és fönmaradását . De az is vilá-
gos ebből, hogy ez a parancsolat a természet törvé-

1 De hogy épen abban az időben mentorra nagyon is rá 
szorul, kétségtelen. A szülőn kiviil a gyóntató-atya és a Mária-
egyesületek kitűnő megóvói ez érzelem tisztaságának. Szerk. 

2 Hiszen épen az a baj, hogy a zivatar nemcsak tisztit, 
hanem rombol is. Szerk. 

nyeinek is nagyon megfelel s azért azt a magukat 
felsőbb állatnak valló, de szabadon épen nem gon-
dolkodó emberek is mint olyant bizvást elfogad-
hatják. 

Azt hiszem, az ilyen fölvilágosítást az ifjú ember-
nek, a ki a titok fátylát föllebbenteni szeretné, bizvást 
lehetne megadni, ez kevésbbé ártana, mintha a kér-
dést a titokzatosság homályában látja s ezen homály 
eloszlatását a ponyvairodalom ilynemű téves termé-
keiben keresi.1 

Különben igazán nem értem, miért kell ezt az 
egész kérdést úgy kerülni, miért kell annyira fázni 
attól, hogy a gyermek előtt még csak érintessék is 
az, hogy úgy a férfiban, mint a nőben nemzőszervek 
vannak, akárcsak a virágban? Hiszen ez benne van 
mindennapi imáinkban, egyházi énekeinkben, a Szent-
írásban. Az «Úr angyala» imában «és az méhében 
fogada a Szentlélektől», «Üdvözlégy Máriá»-ban «ál-
dott a te méhednek gyümölcse», «Karácsonyi ének»-
ben «tiszta szűz méhéből», bibliában stb. 

Mi jobb, meg nem értett, eltitkolt dolgokat imád-
koztatni,2 a mihez a gyermekész élénk fanláziája 
költ, avagy fölvilágosítani a gyermeket és tiszta bort 
önteni poha rába? En az utóbbi mellett vagyok. 

Katona József dr. 

Angol p r o t e s t á n s í ró nyi l t levele a p á p á h o z . Egyhá i 
A «Public Opinion» január 11-ik számában jelent meg •«-
az alább közölt levél «Letters to eminent men» rovat alatt, _ ® 
Observer tollából. A francia egyházpolitikai küzdelem Kfotií/ic 
minősítésénél valóban nem csekély súllyal esik mérlegbe 
az a tény, hogy ezt a vallási harcot protestáns publicista 
is egyenesen az atheizmus küzdelmének tekinti minden 
vallás ellen. De ime, itt a levél : 

«Szentséges Atya! Midőn e jelen válságos időben ezt 
a levelet Szentségedhez merészkedem intézni, érzem, hogy 
semmiféle mentségre nincs szükségem. Nemcsak a római 
katholikus világ, hanem minden igazi keresztény, akár-
mely országban lakjék is, szent Péter székének jelenlegi 
birtokosa iránt mély rokonérzést táplál, a mi nem lehet 
titok Szentséged előtt. A küzdelem, melybe Szentséged 
belejutott, jelentőség dolgában messze túlhaladja a fran-
cia köztársaság határait. Az ügy érdemét illetőleg termé-
szetesen kétféle vélemény van : az egyik, s ez minden 
keresztény felekezeté, a római katholikus egyház javára ; 
a másik az atheisták, agnosztikusok és indilferensek vé-
leménye, mely a francia kormánynak kedvez. A mit 
M. Combes elkezdett, azt úgylátszik Clemenceau kész 
dűlőre vinni mindenáron és szomorú, igen komoly 
jelentőségű tény, hogy olyan államférfiak, a kik személyes 
viszonyaikban tisztességesek és egyeneslelküek, nem lát-

1 Ha a nemi ösztön ébredezése csak fölvilágosítást keresne, 
akkor be lehetne érni a tapintatos fölvilágositással ; de benne 
jelentkezik nyomban a : «nitimur in vetitum» is s ezért a 
lelkiismereti hatásra föltétlenül szükség van ; a jó hittanár 
sokat ér e tekintetben is az ifjúságra nézve. Szerk. 

2 A szoktatást a kis kortól kezdve már a régi görögök is 
fontos nevelőeszköznek tartották. A megértés sok dologban 
amúgyis megjön magától a korral. Szerk. 
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nak semmi rosszat ebben az eljárásban olyan intézmény-
nyel szemben, a mely századokon át erkölcsös elvekre 
nevelte a nemzetet. 

Voltak idők Franciaország történetében, midőn a 
pápák magatartása okot adott arra, bogy a nemzet ipar-
kodjék lerázni magáról az igát, de — és ez az esemé-
nyek iróniája — ezek épen azok az idők voltak, mikor 
a francia kormány leginkább a Vatikán befolyása alatt 
állott. Most, midőn az egyház zsarnokságáról alig lehet 
szó, midőn az egyház magára hagyja a kormányt s vi-
szont csak annyit kíván, hogy engedjék őt hivatásának 
élni, a kormány most el akarja nyomni, meg akarja 
semmisíteni az egyházat, csak azért, mert ez természete-
sen nem akar az állam kreatúrája és eszköze lenni. 
A pápák nem mindig voltak a szelídség és világosság 
megtestesülései ; küzdeni ellenük becsületére vált a 
kereszténységnek, de legalább is háromnegyed század óta 
a pápai székben nemes, komoly, fenkölt (high-souled) 
férfiak ülnek, a kik méltók arra, hogy Krisztus helytar-
tói legyenek. A legnagyobb csapást akkor intézik a pápai 
tekintély ellen, midőn a legszelídebb, a jóságos, erős, 
nagy, nemesletkü X. Pius kormányoz. 

Félek, hogy szentséged a legújabb események ered-
ménye gyanánt erre az egy következtetésre jut : a pápa 
személyének nem sok köze van az egész dologhoz. Ez a 
harc előjel, szimptóma. Ez csak egy része annak a moz-
galomnak, a mely minden országban az egyház jogai és 
tekintélye ellen irányul. Valóban nem annyira egyház-
ellenes, mint keresztényellenes. Angliában úgy mint 
Franciaországban könnyen fölismerhetni ezt a mozgalmat. 
A ki figyelemmel kisérte az «Educations Bill» (közokta-
tási javaslat) tárgyalását a mi parlamentünkben, annak 
nem lehet kétsége a felől, hogy a közvélemény egyrésze 
nem annyira a közoktatás javításán, mint az egyház te-
kintélyének lerombolásán fárad. A «Veluntarg Schools» 
(önkéntes iskolák) ellen irányuló mozgalom, ha nem is 
fokát, de nemét tekintjük, ugyanaz, mint a mely Francia-
országban az egyház ellen irányul. Facilis descensus 
Averni. Ha az első lépés számít legtöbbet, akkor meg-
történt az első lépés a vallástalanság és atheizmus lép-
csőjén lefelé... Nemzet egyház nélkül, francia példára, 
olyan, mint egy hatalmas hajó sziklástengeren a mene-
külés horgonya vagy reménye nélkül. 

Midőn szentséged jelmondatául választotta: «Restau-
rare omnia in Christo», úgylátszik sejtelme volt azon 
óriási föladatról, mely szentségednek, mint pápának vál-
laira nehezedett. Ha szentségednek a francia kormánnyal 
szemben tanúsított magatartása nem keltett erősebb 
visszhangot a népben, mint a milyent eddig tapasztal-
tunk, akkor kétségbe kell esnünk(?)1 a kereszténység sorsa 
fölött. Egyház, a mely a világi bürokrácia vezetése alatt 
és kegyelméből él, tűrhetetlen állapot. Mindenki, a ki 
hisz valamiben a testen kívül, sőt sokan azok közül is, 
a kik elfogadják Spencer elméletét az «ismerhetetlenröl» 
(Unknowable), be kell hogy ismerjék, hogy rosszabb do-
log is jöhet, mint a pápai csalatkozliatatlanság(!)2 és a 
«.világi önelégedettség» (Secular Self-Sufficiency). A veszély 
talán egyesülésre vezeti a keresztény egyházakat, egyesü-
lésre, a melyről sok szó esett, de a mely a gyakorlati 

1 Szó se lehet róla. Némelyek engedetlenkedése sose döntheti 
meg a megdönthetetlen világrendet. 

s Csak prot. tájékozatlanság sorolhatja ezt — a rosszak sorába. 

politika fokáig sohase jutott. Szentséged alázatos és (in 
spe) engedelmes szolgája — Observer.» 

Közli : Némethi] Gyula dr. 
* 

M ü n s t e r . A bencés-rend felvirágzása Németország-
ban és Németországból. — December 16-án szentelték fel 
itt Münsterben Molitor Ráfael atyát az 1904-ben alapí-
tott, Koesfeld melletti gerlevei apátság apátjává. Ez 
alkalmul szolgál nekünk arra, hogy visszapillantást 
tegyünk a bencés-rend németországi történetére a mult 
században. Az 1803/4-iki saecularisatio (egyházrablás 
és pusztítás) oly vandal módon bánt el a szerzetes-
rendekkel, köztük a bencésekkel is, hogy ez utóbbiak 
Németországban szinte ismeretlenek lettek. Az újjászüle-
tés csak a század második felének a kezdetén indult 
meg. Két testvér, szerzetesi néven Maurus és Piacidus 
Wolter, Bonnból, az egyik 1856-ban, a másik 1857-ben 
Rómába mentek és az ottani szent Pál temploma mel-
letti bencés-kolostorban novitiusokul vétették fel ma-
gukat. A két testvér 1860-ban IX. Pius pápától fel-
hatalmazást kapott, hogy Németországban új congre-
gatiót alapítsanak. Első tanyáját a két testvér, az akkori 
münsteri püspök engedelmével, Materbornban, Kleve 
mellett ütötte fel. De itt nem volt maradásuk ; újonc-
nak csak egy ifjú jelentkezett, a mostani prágai emausi 
apát. 1862-ben a két alapító-testvér, Katalin hohenzol-
lerni hercegnő támogatásával, Beuronba, a kanonok-
rendi augustinusok hajdani kolostorába költözött át. 
Templom és kolostor csakhamar átalakult és rend-
tagok is sűrűn kezdtek jelentkezni. 1868-ban a pápa 
apátsággá léptette elő a beuroni prioratust és első 
apáttá Maurus atyát nevezte ki. A hetvenes évek elején 
két gazdag iparos Belgiumból ajánlatot tett az iránt, 
hogy birtokukon, Maredsousban, Namur mellett, a beu-
roni congregatio új telepet létesítsen. Ok gondoskodni 
fognak templomról, kolostorról és ellátásáról. Az épület 
1876-ban lelt kész. Időközben Németországban kitört a 
kultúrharc és a bencések Beuronból menekülni voltak 
kénytelenek, nagy kárára a Beuronban virágzásnak 
indult egyházi (festészeti és zenei) művészetnek. Az 
atyák Voldersbe, Tirolba menekültek egy régi szervita-
kolostorba. Ausztria-Magyarország uralkodójának és az 
akkori prágai bíboros-érseknek támogatásával a beuroni 
congregatio 1880-ban a prágai emausi bencés-apátságba 
tartotta meg bevonulását. Itt a tagok száma szerencsés 
szaporodásnak indult, úgy hogy egy részük Seckauban, 
a hajdani kanonokrendi augustiniánusok fészkében volt 
képes új apátságot szervezni. Maurus Wolter beuroni 
apát ekkor föapáti címet és rangot kapott és 1887-ben 
újból Beuronba vitte át székhelyét. Századunk elejével 
a bencések beuroni congregatiója bevonult az ősrégi 
maria-laachi apátságba is, a hol a bencéseket II. Vilmos 
császár már kétszer is látogatásával tisztelte meg s 
adományaival tüntette ki. Ez alatt az idő alatt második 
belgiumi apátság keletkezett Löwenben, és Portugáliában 
új apátság létesült Cucujaensben. A legifjabb apátsága a 
beuroni congregatiónak a gerlevei szent József-apátság 
Koesfeld mellett. Az új apátság temploma korai román 
stílben, két hatalmas toronnyal már kész. A világ 
szelleme üldözi a szerzetesrendeket ; a Szentlélek ereje 
új életre kelti azokat és fokról-fokra emelve gyarapítja. 

* 
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Ber l in . Különfélék. — Előtérben vannak jelenleg a 
birodalmi gyűlési választások. Akárhogy tagadják, hogy 
Vilmos császár az ismeretes szavakkal (pokolba kergetem 
a bandát) oszlatta volna föl a birodalmi gyűlést, annyi 
bizonyos, hogy ezek a szavak az autokrata fejedelem ér-
zelmeinek hűségesen megfelelnek. De mit fog nyerni 
heves elragadtatásának elhatározásával? Nyerni sokat 
nem fog, annyi bizonyos. Veszteni pedig már is sokat 
vesztett — népszerűségéből. A szociáldemokráciát ezút-
tal — vagy talán már soha — meg nem töri. A «centrum 
tornya» pedig bevehetetlenül áll, 22—23 millió katholikus 
nép politikailag is 'páratlanul iskolázott vallási hűségé-
ben és ragaszkodásában. Nemzeti szabadelvűek és csö-
könyös protestáns fanatikusok, igaz, szeretnének egy kis 
parázs kultúrharcot a katholikus egyház ellen ; ámde 
ehhez most sem alkalmas idő, sem elég erő nincsen. 
Egyébiránt a dolog néhány nap alatt el fog dőlni. 

A protestantizmus is megérezte az idők pedagógiai 
nagy követelését. A hol katholikus a többség, ott nincs, 
vagy gyenge a vallástalan és hazátlan szociáldemokrácia. 
Ennek tehát Németországban a protestantizmus a meleg-
ágya. Nem nevelik a népet erős keresztény szellemben. 
Nem nevelik, mert nem tudnak nevelni. Nem tudnak 
nevelni, mert nem tanultak neveléstudományt soha. 
Ennek a közvéleménnyé lett véleménynek hatása alatt 
az erlangeni egyetem fekete tábláján minap az a hirdet-
mény jelent meg — a protestáns theologusok számára, 
hogy «a királyi főkonzisztorium, annak következtében, 
hogy az erlangeni egyetemen pedagógiai praktikum 
állíttatott föl, indíttatva érzi magát annak a határozatnak 
kihirdetésére, hogy ezentúl a theologiai fölveteli vizsgá-
latoknál a «Neveléstan és Tanítástan» megfelelő figye-
lemben fog részesülni». 

Nagy ünnepre készülnek a német szabadkőművesek. 
A «Deutsche Literaturzeitung» 1906. évi 49. számának tu-
dósítása szerint a «Német Szabadkőművesek Egyesülele» 
fönnállásának 1911-ben bekövetkező félszázados jubileu-
mára megíratja a német szabadkőműves irodalom biblio-
gráfiáját. Erre a célra a nevezett egyesület 14.000 már-
kát szavazott meg. Ebbe a bibliográfiába minden ön-
álló munkát vagy folyóiratban illetve napilapban megjelent 
dolgozatot, mely a szabadkőművesség mibenlétével és 
céljaival foglalkozik és pedig 1750-től csak a német 
nyelvüeket, 1750. előtti időből az ismeretesebb kultúr-
nyelveken megjelenteket is, be kell venni. —y la. 

Troda- N y u g a t k u l t n r á j a Ke l e t en . Irta Vámbéry Ármin, 
j Budapest, 1906. 423. 1. 

Vámbéry rövid időn belül már a második munká-
jában erősen neki támad a kereszténységnek. Előbb a 
«Küzdelmeim» cimüben, melyet annak idején ismertet-
tünk s most ismét a jelen munkájában. Nemcsak hogy 
lenézi, de egyszerűen kétségbevonja polgáriasító erejét. 

Ez egy visszás logika ennél az embernél. Hogy nem 
maradt falusi kis zsidónak, a pozsony-szentgyörgyi 
piaristáknak köszönheti. Megszólta őket. Midőn nem 
fejezvén be a hatodik osztályt, sokfelé való nevelőskö-
dése után, Konstantinápolyban az az eszméje támadt, 
hogy középső Ázsiába utazik egy mohamedán zarándok-
csoporttal, az Akadémia ajánló-levelével és támogatásá-
val indult útnak. Hazajövet az egyetemre kapaszko-

dott ; de kellő előképzettsége nem lévén, midőn ezt 
rendes úton el nem érhette, keresztény összeköttetései 
révén az udvar közbelépésére lett egyetemi tanár a buda-
pesti egyetemen. De a «Küzdelmeim» cimü munkában, 
a hol mindezeket egész naivul elmondja, ugyanakkor 
megszólja nemcsak az udvart, hanem az egész keresztény 
társadalmat egyáltalán, a melynek pedig vállain emel-
kedett s lett valamivé. Hogy van ez? 

Az eb — azt mondják —megcsókolja kenyéradójá-
nak a kezét : ez az ember ellenben, a ki még hozzá 
igen fölvilágosodottnak is tartja magát, egész szemér-
metlenül, egész sportszerűen támadja a kereszténységet, 
a hol csak teheti. 

Tolakodásai révén Ázsiában és Európában össze-
köttetéseket szerezvén magának, gondolom ezzel a zsidók 
közül sokan dicsekedhetnek, ennek révén most mái-
öreg korában olyan nagynak képzeli magát, hogy a leg-
mélyebb filozófiai képzettséget igénylő kulturális kérdé-
sekben is kontárkodik, pedig az előbbi művében el-
mondta, hogy a történelmi s más tudományos kérdésekhez 
nem ért, söt hogy mint autodidakta nyelvészkedő a 
a német filologusokkal, a kik elméletekkel dolgoznak, 
sem tudott állandóan érintkezni. Tehát még abban sem 
szakember, a mivel olyan nagyra van, a nyelvi ismere-
teiben. 

Hiányzik tehát nála a hála s hiányzik legfőbb fok-
ban a szerénység, hogy ne beszél jen olyasmiről, a mihez 
szemmelláthatóan nem ért. Ez az eljárása, a mi külön-
ben ritkán történik, még a «Protestáns Egyházi és 
Iskolai Lapot» is kihozta sodrából, nyilt levelet intéz 
hozzá a jelen munkája alkalmából s kérdezi tőle: Ke-
reste-e? megtalálta-e a Jézus lelkét? 

Dehogy kereste! Hogy mit keresett ő egész életében, 
elmondja «Küzdelmeim» cimü munkájában! Kereste a 
szultán, az angol trónörökös stb. asztalát s mivel Bécs-
ben ilyesmit nem tettek vele, nem hívták öt meg aszta-
lukhoz, társaságukba, simfel rájuk szörnyen és az egész 
kereszténységre. 

Ez az ember típus a maga fajában, azért valóban 
tanulmányozásra méltó. Sokan vannak olyanok, mint ő. 
Iskoláinkban nevelkednek, támogatásunkkal emelkednek, 
így Acsádyról hallom, hogy Ipolyi támogatásával jutóit 
be az Akadémiába s a végén lépten-nyomon támadás a 
viszonzás. Egész vidékeken összeharácsolják a birtokot, 
pénzt, bankokat, gyárakat, vállalatokat, sajtót stb. 
kezeikbe kerítenek s végül? Támadják a kereszténysé-
get, az úri s egyházi birtokot, a mi még nincs kezükben. 
Pedig kezeiket csókolhatnák a keresztényeknek, mert 
ezeknek a gyámoltalansága teszi őket urakká. 

Ez a visszás jelenség ahhoz a mélységes történeti 
problémához tartozik, mely a zsidó nép fönnmaradását 
takarja. Vámbéry csak egyik exponense annak a hangu-
latnak, mely a kereszténység ellenében állandóan s ki-
irthatallanul kíséri ezt az ethnologiai törvények ellen 
fönnmaradásra kárhoztatott népet. Valóban helyesen írta 
a minap Marczali Henrik : «Senki sem léphet ki teljesen 
abból a körből, a melynek nézeteit, fölfogását szinte már 
az anyatejjel magába szívta, magáévá tette». (Budapesti 
Szemle. 1907. 1. 1.) 

A ki ismeri a történelmet, az egyrészt talánynak 
látja azt, hogy hogyan maradhat fönn ez a nép; más-
részt abban, a mit Vámbéry s a társadalomtudományi 
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társai tesznek most, csak egy folyton, százaclról-századra 
ismétlődő szimptomát ismer föl, a hol csak e nép egy-
egy csoportja letelepedik. 

Sok jövevény nép érkezett e haza talajára. Jött 
bessenyő, kún, böszörmény ; előbb voltak itt frankok, 
avarok ; mindez fölszivódott, hozzásimult a nemzethez, 
legtöbbjének teljesen nyoma veszett, a mint most is 
szemeink előtt folyik a nemzetiségek fölszivódása. A zsidó 
ellenben nálunk és másutt nemcsak hogy az, a ki az 
ethnologikus törvény alól képez kivételt, de a tellurikus, 
klimatikus viszonyok dacára még a keleti ősi tipusát is 
megtartja. Szóval minden alól képez kivételt. 

Ezen már a régiek is törték a fejüket s a Gondvi-
selés egy csodálatos tényét vélték abban fölismerni épen 
a kereszténység érdekében. Hogy ők őrzik, ők hordják 
körül az ó-testamentumot, a szent-könyveket, melyekben 
a Krisztusra előkészítő jövendölések foglaltatnak s hogy 
ezért maradtak fönn. Érdekes e tekintetben szent Ágos-
ton fölfogása : «Propterea adhuc judaei suut, ut libros no-
stras portent ad confusionem suam . . . Proferimus co-
dices ab inimicis, ut confundamus alios inimicos . . . 
Codicem portat judaeus, unde credat christianus. Librarii 
nostri facti sunt.» (In Psalmum 56. n. 9.) Hát bármi is 
legyen ennek a rendes népélet alól való kivételnek az 
oka, annyi bizonyos, hogy páratlan a világtörténelemben. 

De épen olyan állandó az az ellenérzés is, mellyel 
ez a nép azt a társadalmat kiséri, melyben letelepedik; 
az a gazdasági egyensúly fölbillentés, melyet mindenütt 
a maga javára előidéz s hasonlókép az az ellenérzés, 
melyet mindenkor és mindenütt magával szemben támaszt. 
Még a legjobb indulatú embereket is végre kihozzák 
sodrukból ama sok rossz tulajdonságaik miatt, melyek-
kel szinte elkerülhetetlenül boinlasztólaghatnak mindenre, 
a mivel csak érintkeznek. 

A mit tehát Vámbéry tesz, azt Marczalival szólva 
«az anyatejjel szívta magába» s a mit társai tesznek, 
midőn támadják a kereszténységet, ezt is az anyatejjel 
szívták magukba. így volt az mindig a történelemben s 
ha fönnmaradásuk gondvíseléses, így is lesz mindig. De 
sorsuk is folyton egyformán ismétlődik. Folyton ma-
gukra zúdítják a társadalmat, azután meglapulnak s 
újból neki indulnak ugyanannak a sorsnak. A ki ebben 
embergyúlöletet lát, az nem érti a lélektani törvényeket. 
Ez nem lehet máskép. Ha ők rossz tulajdonságaikban, 
mert vannak kétségtelenül maguk számára jó tulajdon-
ságaik is, de ha rossz tulajdonságaikban nem változnak, 
velük szemben a reakció is csak ugyanaz lehet mindig. 
Innen van, hogy vagy ők lármáznak, vagy a társadalom 
lármáz rájuk, a béke mindig csak rövid idejű. 

Azelőtt némely optimisták azt hitték, hogy elnyo-
matás miatt fejlődtek bennük a rossz tulajdonságok; 
hát emancipálták őket, szabadok, egyenlőjogú polgárok 
lettek. És ime se ők nem veszik be a társadalmat, mely 
őket karjaira fogadja, se a társadalom nem képes őket 
megszeretni; mivel ők akár így, akár úgy, mindig 
ugyanazok maradnak : mindenből üzletet csinálok. Sőt 
még ha kikeresztelkednek is, ha felekezetnélküliek, ha 
szabadkőművesek, vagy bármi lesznek a világon, alap-
jukban, vágyaikban, cselekvésükben és szerénytelensé-
gúkben ugyanazok maradnak. Valóban különös lehet az 
az anyatej, melyet magukba szívnak. 

Az antiszemitizmus, mint mi nevezzük, világtörté-

nelmi jelenség tehát, melynek kell, hogy valami ethnikus 
okai legyenek, melyeken ember nem változtathat. A mi 
társadalmunk meg épen gyenge az ő bámulatra méltó 
élelmességükkel szemben. Magyarország 17 millió lakos-
sága közül 1 millió a zsidó. Eltűnő kisebbség a szám-
tanban s az életben mégis minden egyes emberük érvé-
nyesül, a többi 16 millióból jó, lia minden húszezredik. 
S hozzá mind a legelőkelőbb társadalmi állásokra pá-
lyáznak, a mit legjobban megvilágít az egyetemi Almanach 
statisztikai adata : katholikus hallgató 44 százalék, zsidó 
33 százalék, lutheránus 10 százalék, református 7 szá-
zalék. Tessék ezen elgondolkozni s a modern többségi 
elmélettel ezeket megegyeztetni! Ebben van ajövő Magyar-
ország képe. S midőn így vannak, még oly merészek, 
hogy szembe lehordják a kereszténységet is : 17,000.000 
között 1,000.000. Más ember, ha per avia et devia jó 
sorhoz jutott, legalább hallgat, ők még hozzá lármáz-
nak is. 

A zsidókban e szerint, legalább a gyengébb népekre 
vonatkozólag, kivételes történeti és népi jelenséggel állunk 
szemben s ehhez tartozik Vámbérynak és társainak köz-
tünk való szereplése is. Azért ha mindjárt tudományos 
munkát látszik is írni a jelen müvében, az nem eshe-
tik a rendes tudományos bírálat alá, két okból. Először, 
mert eltekintve ázsiai népi ismereteitől, melyeket minden 
ott vándorló szerezhet, a mit a kulturákról mond, ahhoz 
nem ért, abban tucatember. Másodszor, mert a mit a 
kereszténységről mond, az nála nem tudományos érté-
kelés eredménye, az nála ösztönszerű, «az anyatejjel szívta». 

Ezen lélektani alapozás után lássuk magát a mun-
kát, mely előbbi elmélkedéseinkre alkalmat szolgáltatott. 
Előbb angolul jelent meg, a mi érthető, mert nem 
egyéb, mint az angol érdekek nagyzó apologiája Keleten 
az oroszok ellenében. Azután, s ez van kezünkben, a 
magyar tudományos Akadémia adta ki, melynek élén 
keresztények állanak. S ez már nem érthető ! Akár-
mibe fogadnék ugyanis, hogy ha valakinek a keresztény 
akadémikusok közül eszébe jutna úgy í rn ia zsidóságról, 
mint ez a könyv ír a kereszténységről, az Akadémia azt 
a könyvet nem adná ki, mert «nem sérthetné polgár-
társainkat». Akadémiánkon ilyesmi csak a kereszténység 
rovására eshetik meg az «objectivitás» címén. 

Három részből áll. Oroszország civilizáló befolyása 
Keleten. Anglia civilizáló befolyása Keleten (Indiában). 
Az Iszlám jövője. 

A tárgyalásban lépten-nyomon mutatkozó politikai 
célzatosságot csak az érti meg, a ki «Küzdelmeim» című 
müvét olvasta, a hol eldicsekszik, hogyan fogadták a szul-
tán udvarában, hogyan fogadták Angliában, midőn a 
híres (koldus-csapatban végzett) középázsiai utazása 
után szükségesnek látta itt is, ott is bemutatkozni s 
szerzett ismereteit a nagy politika javára fölajánlani. 
Persze a hízelgőt mindenütt szívesen fogadják, kivált ha 
a kedvező körülményeket élelmesen ki tudja használni. 
Azóta lett ő a két hatalom politikusa s az ott élvezeit 
nagy kitüntetések honorálására íródott most utoljára ez 
a könyve is. Az angoloknak hízeleg az oroszokkal szem-
ben, az Iszlámnak a kereszténységgel szemben s közben 
sok nevetséges ellenmondásba esik, mint az rendesen 
oly emberrel történik, a ki erején túl mer. 

Néhány helyet idézek, melyekből a könyv szelleme 
s egyúttal értéke is megismerhető. 
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Nem a kereszténység — úgymond — mint sokan 
hitték, hanem az iszlamizmus az alkalmas eszköz a no-
mádok civilizálására. (47. 1.) 

Az Iszlám szelleme... még lia a legliberálisabb 
engedményekre kész is, mindig csak ázsiai termék marad, 
mely nem válhat sohasem teljesen európaivá. (239. 1.) 

Mohamedán-ellenes kritikusaink, akár keresztény 
vallási fanaticizmusból, akár tudatlanságból túlságosan 
messze mennek, midőn a jelenlegi nemzeti hanyatlást, 
politikai romlást s a kultura dolgaiban való lassúságot 
egyedül és kizárólag az Iszlámnak tulajdonítják. (286.1.) 

Tehát az Iszlám alkalmas is a civilizálásra, meg 
nem is válhat európaivá s még sem oka a nemzeti ha-
nyatlásnak. 

Majd ezt mondja : Midőn arról volt szó, hogy meg 
kell hódítani keresztény országokat, a törökök, ez a rend-
kívül harcias nép, elemében volt, a midőn azonban új 
államot kellett alkotni s berendezni a kormányzatot, 
szervezőképességük hiánya azonnal szembetűnővé vált. 
(380. 1.) 

Tehát az Iszlám nem államalkotó erő. Másrészt meg 
hogy : az Iszlám alapja sokkal szilárdabb, mint a ke-
reszténységé . . . az Iszlám oly mértékben vet számot az 
emberi szenvedélyekkel, kívánságokkal, mint egy más 
vallás sem. (324—5. 1.) 

A valóságban pedig a kereszténység államokat alko-
tott, az Iszlám meg Vámbéry szerint hogy erre nem volt 
képes. Egyáltalán Vámbéry képtelen a kulturák eszmei 
tartalmát mérlegelni. 

Konstatálja többször, a mit mindnyájan tudunk, a 
mohamedán országokban a hanyatlást, a megmerevülést 
s mégis máshelyútt ezt mondja : Az Iszlámot nem lehe-
tett oly könnyen fölforgatni, mint a kereszténységet, 
mely a tudomány első támadására mindjárt alapjaiban 
rázkódott meg. (325. 1.) S ennek dacára mégis, hogy a 
mohamedánok «meg vannak győződve kulturánk felsőbb-
ségéről». (277., 278., 294. stb. 1.) 

Vagy más hasonló tereiere : «A kereszténység föl-
vételével a keleteurópai szlávok öntudatlanul kifejlesz-
tetlek magukban oly tulajdonságokat, melyek a nyugati 
népeket jellemezték már a renaissance előtti időben. 
Nem következménye volt ez a kereszténység fölvételé-
nek, hanem inkább annak dacára történt». (9. 1.) A ke-
reszténység fölvételével civilizálódtak a keleti szlávok s 
mégis hogy ez a kereszténység dacára történt, Nem a vak 
beszél ilt színekről? Konstatálván máshelyútt, hogy nem 
a kereszténység, hanem a mohamedanizmus alkalmas a 
nomádok civilizálására (47. 1,), mégis «szívesen elismer-
jük - úgymond — hogy Közép-Ázsia sok előnyös vál-
tozásáért az oroszoknak tartozik hálával» (54. 1.) és «az 
orosz — tehát keresztény — uralom Közép-Ázsiában 
véget vetett a bennszülött — tehát mohamedán — kor-
mány kegyetlen és rendetlen eljárásának». (53. 1.) Vagy 
«a morálnak teljes hiánya az, a mi megbuktatta a civi-
lizáció minden kísérletét Nyugat-Ázsia mohamedánjai-
nál». (211.1.) 

Majd : «A misszionáriusok értékesek, mint kulturánk 
képviselői Keleten . . . elismerést érdemlő apostolai az 
emberiségnek s teljesen kiérdemlik bámulatunkat és 
tiszteletünket». (232. 1.) Ezek pedig keresztények. De 
azért mégis «a vallásnak mindig inkább zavaró és hát-
ráltató, mint buzdító hatása volt a világosság és a jó 

keresésére, az új korszak csak akkor kezdődhetett meg 
Európában, a midőn a hit korát az értelem kora vál-
totta föl». (321. 1.) És «midőn az Iszlámot vak s fékte-
len fanaticizmussal vádoljuk meg, úgylátszik feledjük, 
hogy a keresztény fanaticizmus sokkal csúnyább és utála-
tosabb kinövéseket mulat». (322. 1.) «A legönkényesebb 
khalifák sem merték volna soha a Korán tételeit ment-
ségül használni föl a mohamedán országok világi ügyeibe 
való oly mértékű beavatkozásra, mint a hogy a pápák 
s a középkori Ecclesia milítans tette ezt» (323. 1.), bi-
zonyosan akkor, mikor a zsidókat a római ghettóban 
védelmezte. 

«Európa tudott civilizálódni és előre haladni a ke-
reszténység lehetetlen dogmái dacára». (330. 1.) «Hogyha 
a japániak, mint egy deus ex machina állal egyszerre 
európaiakká váltak, elfogadták tudományunkat, művé-
szetünket, kormányformánkat és gondolkozásmódunkat, 
ez csak azért történhetett, mert közönyösek voltak val-
lási dolgokban és a valóságban csakugyan atheisták is». 
(331. 1.) 

Az a rengeteg sok ellenmondás, mely e könyvben 
a civilizáció faktorai körül előfordul ; az a sok képtelen-
ség állításaiban, melyet a tények és okaik mérlegelésé-
ben elkövet, mutatja, hogy Vámbérynál az alapos kép-
zettség hiányát a merészség pótolja s hogy még meg 
sem tudja jól, legalább látszatra, okolni azt a gyűlöletet, 
mellyel a kereszténység irányában viselkedik. 

A dicséret, a mellyel a mohamedánizmust illeti, 
alaptalan ; a hízelgés, melyet az önző és rideg lelkű 
angolok iránt mutat s hibáikat még az angol írók elle-
nében is védi, mint mondja : «még ha angolabbnak lát-
szom is maguknál az angoloknál» (200. 1.), egyenesen 
nevetséges. 

Ha tehát az Akadémia egy hozzáértő tudósa által 
ezt a könyvet felülvizsgáltatja, nem hiszem, hogy büszke 
lesz kiadására. Igazi tudományos értéke oly kevés, ha 
csak a szemfényvesztést nem nézi annak. A «Küz-
delmeim» cimü müvében Vámbéry birálat alá vette 
előbbi kiadványait s szerénytelenségével szinte ellen-
mondásban álló naivitással, majdnem azt mondhatnám : 
ő maga fércműveknek jelezte azokat ; a tudományok-
ban való járatlanságáról maga állított ki magának ott 
bizonyítványt ; hát ezt a müvét is majdan bátran oda 
sorozhalja s új cimeként kiemelheti, hogy ő a háládatlan 
emberek tipusa. 

A t e r m é s z e t j o g . Irta : dr. Notter Antal. Budapest, 
1906. 71. 1. Ára 1 korona 80 fillér. 

Szerzőnk, Piklerre mutatva, azt írja a 44. lapon : 
«A ki olvassa a jogi positivisták megjegyzéseit, melyek-
kel a természetjog ellen azzal a ténnyel érvelnek, hogy 
az emberek a természetjogot nem mindig és mindenütt 
ismerték el egy és ugyanazon tartalommal, sajnálhatja, 
hogy olyan világos és mélyreható fejtegetések, minők 
Aquinói szent Tamásnak a természetjog egyetemességé-
ről szóló fejtegetései, a tudósok egy nagy részénél olyan 
ismeretlenek, mintha nem a XIII. században, hanem a 
történelem előtti időkben íródtak volna». 

Ihering «Zweck im Recht» cimű művében körül-
belül ugyanezt mondta előtte. 

Ebben nyilatkozik szerzőnk álláspontja és tanulmá-
nyának nagy fontossága. A sok veszedelmes eszmezavar 
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között, mely ma a jogi alapfogalmak megállapítása kö-
rül észlelhető, rámutat szent Tamásra, mint a kinél 
mélyebb belátással és nagyobb világossággal e tekintet-
ben nem járt el senki. A mint őt elhagyták s újdonságot 
kerestek, újat akartak mondani, beláthatatlan zavarba 
bonyolították a kérdéseket. 

Ennek a kimutatása a szerző második érdeme. 
Könnyedén mozog a történeti iskola, a pozitivisták 

s efféle tévedezők között, «kik midőn nem akarnak az 
ó- és középkor bölcselőitől tanulni, a jónak fogalmát 
újból és újból fölfedezni kénytelenek» (39. 1.), s ennek 
folytán «az újkori természetjog a szabadságjogoknak 
olyan rendszere, a mely egy papíron létező társadalomnak 
a geometriáját alkotja». (57. 1.) 

Van természetjog s ez a természetjog a legszorosabb 
viszonyban áll a tételes joggal, a mennyiben «minden 
emberi törvény csak annyiban érvényes, a mennyiben 
a természeti törvényből származik». (48. 1.) Ez a két 
sarktétel, melynek kimutatása körül forog a szerző egész 
fejtegetése. Ide tér vissza s e szerint korrigálja a mai 
pozitivista jogbölcselők téves okoskodásait. 

Nagy jogi irodalmi jártassága mellett az a kiváló 
oldala, hogy világi férfiú létére jól ismeri szent Tamást 
s jól interpretálja annak a doctrináit, nemcsak, hanem 
a mai nagy zűrzavar közepett biztos betekintése van 
nemcsak az ellenkező tanokba, hanem azokat szent 
Tamással összemérve, helyesen is tudja kikorrigálni. 

Azzal szoktak pl. érvelni a természetjog létezése 
ellen, hogy a különböző népeknek különböző fogalmaik 
voltak a jogról és erkölcsről. Notter ezzel szemben állítja 
szent Tamás tanát, mely a látszólagos tényállást teljesen 
tisztázza. «A természeti törvény — úgymond — a mi az 
első általános elveket illeti, ugyanaz valamennyi ember-
nél, még pedig úgy a helyesség, mint az ismeretesség 
tekintetében. Ellenben bizonyos sajátlagos dolgokra vo-
natkozólag, melyek mintegy conclusiók az általános 
elvekből, a természeti törvény ugyanaz az összes embe-
reknél, lia azok többségét vesszük figyelembe, úgy a 
helyesség, mint az ismeretesség tekintetében ; mindamel-
lett az embereknek egy kisebb részénél megfogyatkozhatik 
úgy a helyesség tekintetében, bizonyos részleges akadá-
lyok miatt, mint az ismeretesség tekintetében, minthogy 
némelyeknek eszét akár szenvedélyek, akár rossz szoká-
sok, akár rossz természeti hajlamok elhomályosítják, 
mint a hogy pl. Julius Caesar szerint a germánok a rab-
lást nem tartották bűnnek, jólehet világosan a természeti 
törvény ellen van». (44. 1.) 

Az egész mű alapos jogi tudással ékeskedik. Notter 
Antal úgy látjuk— egyikévé válhatik jogtudósaink leg-
kiválóbbjainak, ha munkásságának módot és megfelelő 
teret nyújtanak. Nemcsak ezzel, hanem sok más jogi 
értekezésével megmutatta már nemcsak hivatottságát, 
hanem azt is, hogy ebbeli hivatottságának derekasan 
meg is tud felelni. Tanul, dolgozik, csendben és szeré-
nyen. Nem kapkodik jobbra-balra, a modern stréberek 
módjára, hanem egynek él : a jogi tudományának. Azt 
se nézi, észreveszik-e, hanem csak dolgozik serényen és 
kitartóan. 

Hát a vezetőknek az ilyen szabású férfiút észrevenni 
egyszerűen kötelesség. A közjó, a komoly tudomány ér-
deke kívánja ezt, kivált nálunk, a hol annyian komoly 
munka nélkül olcsó dicsőségre áhítoznak. A midőn arról 

panaszkodunk, hogy nemcsak a közélet, hanem sok eset-
ben még a tudomány férfiainak is hiányzik az alapos 
filozófiai képzettség, a mi miatt oly pusztító teijedést 
nyernek a tévedések : ime egy fiatal jogtudós, a ki ebben 
is kivételt képez s a kiben a filozófiai képzettség nem 
kisebb jogi tudásánál. 

Szóval midőn a munkát dicsérem, szerzőjére az ille-
tékesek figyelmét fölhívni tudományos érdeknek s egy-
szerűen kötelességemnek tartom. 

* 

K a t h o l i k u s Nevelés. A Magyarországi Róm. Kath. 
Hittanárok és Hitoktatók Egyesületének Szakközlönye. 
Szerkeszti Aubermann Miklós. Budapest, 1907. Első füzet. 
52 lap. 

A mult ősszel, a katholikus nagygyűlés alkalmával, 
megalakult hittanári és hitoktatói országos egyesületnek 
nemcsak alapszabályai vannak már egyházhatóságilag 
és kormányilag megerősítve, hanem a szakfolyóirata is 
megindult. A január 20-án megjelent első számnak 
tartalma a következő : Programmunk. Aubermann Mik-
lós szerkesztőtől. Magánügy-e a vallás ? (Dudek dr. 
elnök első közgyűlési megnyitó beszéde.) Erkölcsi fejlő-
dés. I. Mázy Engelbert dr.-tól. A vallástanítás jelen hely-
zete Magyarországon. Pokorny Emánuel dr.-tól. Egye-
sületünk megalakulásának története. A.-tói. Az első 
közgyűlés (dec. 27-én). Irodalom. Egyesületünk köréből 
(az igazgatótanács jan. 15-iki ülése). 

Első bemutatkozása ez az új egyesületnek a maga 
szaklapjában, melynek fontos hivatása összekötő szel-
lemi kapcsot teremteni az ország katholikus hitoktatói 
közölt és ápolni szellemi és anyagi érdekeiket egyesített 
erővel, az eszmecserék mindent fejlesztő hatásával. 
A kik eddig külön-külön, alig tudva egymásról, éltek 
nemzetnevelő hivatásuknak, azok most együtt találkoz-
hatnak, együttesen beszélhetik meg a szakmájukra vo-
natkozó elméleti és módszertani kérdéseket; elmond-
hatják azt, a mit az egyik fenntartandónak, a másik 
elhagyandónak, a harmadik továbbfejlesztendőnek gon-
dol. Megvitathatják az utakat-módokat, melyek a nagy és 
szent ügy elöbbrevitelére vezetnek és mi tagadás benne, 
a maguk anyagi ellátásának javítására is egyesült erő-
vel célszerűbben törekedhetnek. 

Már az a pár cikk is, mely ebben az első füzetben 
foglal helyet, szinte egy gócpontba állít néhány alap-
vető kérdést és jobban láttatja a dolgot, mintha azok 
fejtegetés nélkül csupán néhány érdeklődő lelkében 
szunnyadnak. Az egyik a dolog mélyére ható indoko-
lással kimutatja, micsoda képtelenség rejlik abban a 
bizonyos oldalról jövő óhajban, hogy utaljuk a vallás-
tan tanítását az iskolából a családi körbe ! A másik, 
Mázy cikke, valósággal lélektani analizisét adja a hit-
tanár nagyfontosságú munkájának, az ifjúság erkölcsi 
fejlesztésének. Pokorny cikkéből rövid keretben látszik, 
miként áll ma nálunk az egész hitoktatás akár sze-
mélyi, akár szervezeti viszonyaiban. Rámutat a legköze-
lebbi teendőkre, nevezetesen a kateketai kurzusokkal s 
a vallástani tanszergyüjteménnyel egyenesen reámutat 
az Egyesület elsősorban megoldandó feladataira. 

«Egyesületünk köréből» rovatban értesül az egye-
sület minden tagja, mit csinál az igazgatótanács, mi-
ként szolgálja a rábizott ügyeket. így indulnak az esz-
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mék a központból az ország minden vidékére s onnan 
a «több szem többet lát» elve szerint megérlelve vissza-
térnek értesítések, hozzászólások, indítványok alakjá-
ban s az élet mozgás lévén, egy hatalmas testület éle-
tének mozgatói, megelevenítői lesznek. 

Ily helyzetben alig lesz lehetséges, hogy valaki, 
mint pár éve Wlassics miniszter tette, odavágja a világ 
szemébe, hogy a hitoktatás jobb az állami iskolákban, 
mint a felekezetiekben s nincs mód, hogy valaki ezt a 
kérdést közmegnyugtatásra megvilágítsa. 

A füzetből megtudja még az egyesület minden tagja, 
hogy az igazgatótanács mindjárt az első ülésében be-
ható megbeszélés tárgyává tette a hitoktatók anyagi 
ellátásának a kérdését is s az arra vonatkozó előtanul-
mányokat érdemlegesen megindította. Pokorny érteke-
zésében pedig nyomban rámutat az 1868. évi népokta-
tási törvényre, mint a melynek helyes magyarázata 
egyik bázisát képezheti a kérdés méltányos megoldá-
sának. (21. 1.) Meg vagyunk ugyanis győződve s a 
kellő magyarázat után mások is el fogják ismerni, 
hogy «maga a vallástanítás szenved az alatt, lia a hit-
oktatónak az életföntartás nehéz gondjaival kell küz-
denie». 

Szóval már az első füzet alkalmas annak a belát-
tatására, hogy az Egyesület egész munkát és minden-
oldalú munkát akar végezni s olyat, mely tényleges 
hasznára kell, hogy váljon mind az egyháznak, mind a 
társadalomnak. 

Az «Irodalom» rovatot nyit a könyvek birálatos 
tanulmányainak, az annyira szükséges tárgyilagos kriti-
kának, mely egyrészt oktat, másrészt az irodalmi szin-
táj emelésének pótolhatatlan tényezője. 

A buzgó szerkesztő a «Programmunk»-ban, a füzet 
bevezető cikkelyében, eloszlatni iparkodik azokat a 
félreértéseket, melyek minden új dolog keletkezésénél 
elmaradhatatlanok s az egyesület helyes álláspontját 
körvonalozza az egyházi hierarchiával szemben. Nyilván-
való, hogy az egyesülettől távol áll bármely, a tekin-
télynek gáncsot vetni akaró törekvés ; tudatában van 
ugyanis nemes céljának s annak, hogy az igazi nevelő 
minden körülmények között elsősorban a maga nevelt-
ségéről szokott tanúságot tenni. 

Szóval már a folyóirat első száma is tesz bizony-
ságot az egyesület komoly céljairól s tagjaihoz méltó 
magas törekvésekről. 

Megérdemli azért, hogy egyrészt azok, a kiknek 
érdekében fölállíttatott, a hittanárok és hitoktatók buz-
gón felkarolják; másrészt, hogy az egyház vezetői, biza-
lommal viseltetve az alájok rendelt munkások iránt, 
szeretettel támogassák a törekvőket. 

Az ügy érdekében közöljük a füzet következő rész-
letét : Alapító tag lehet, ki egyszersmindenkorra legalább 
200 koronát tesz le; a rendes és pártoló tagok évi tagsági 
díja 8 korona, melyért ingyen kapják a szaklapot. Ren-
des tagok lehetnek az egyháziak, kik foglalkoznak vagy 
foglalkoztak a vallástanítással, valamint a szerzetes-
tanárok. Pártoló tag bárki lehet. 

Tagsági díjak vagy előfizetések az egyleti pénztáros 
címére (Magdics Ignác dr., a Ranolder-intézet igazga-
tója, Budapest, IX., Gyep-utca 23. sz.), a lapnak szóló 
küldemények a felelős szerkesztő (Aubermann Miklós, 
Budapest, IV., Váci-utca 45. II. 13.) cimére küldendők. 

Z. Nagybobróc . Meglesz, kívánsága szerint. Tclefoi 
J. Pápa. Az illető úr nem tudott az előfizetésről. Érte-

sítettem. 
W . Baja. Elnézésből történt, mivel a rendes példány az 

intézetre van címezve. Legyen szives a mostanit visszaküldeni. 
N. J. B u d a p e s t . Az ügy iránt való lelkesedése minden-

esetre épületes. Kisérje ezután is figyelemmel a lapokat és 
tanulmányozva írjon. Becsülöm az ilyen egyetemi hallgatókat 

J. Balassa-Gyarmat. Január 1. óta csak az előfizetők-
nek küldöm. Azoknak, a kik az 1906. év végéig mutatványul 
küldött Religiót se vissza nem küldték, se elő nem fizettek 
rá, beszüntettem, mert ilyen luxust hosszú ideig nem enged-
hetek meg magamnak. 

Cs. Léva. T. igazgató úr, így aztán 1908-ra is marad 
6 korona. 

Pi. Freiburg. Elhiszem, hogy Svájc az ő vadregényes 
vidékeivel, gletserjeivel télen is leköti az ember figyelmét. 
Elhiszem azt is, hogy a jeles kath. egyetemen nemcsak hallga-
tók, hanem tanulók is vannak. De azért nem hihetem, hogy ön 
olykor-olykor ne gondolhatna — mi reánk is. Pedig én a nő-
képzés kérdését épen Svájcból óhajtanám megvilágítva olvasni, 
onnan Zürich és Genf tájékáról. 

B. Nyi t ra . Az egyszeri palócnak csak azért nem tetszett 
idegenben a szép prédikáció, mert cnem a mi fárénkból való». 
Ön is bizonyosan csak azért talál sok helyes dolgot a folyó-
iratomban, még üzeneteiben is, mert a «fárájabeli» ember irja. 
Csak olvassa kérem, a szerkesztőnek legyen meg legalább az a 
jutalma, hogy olvassák. Az ünnepélynek azonban én is örülök. 

E. W i e n . A Religio sokáig járt Berlinbe, azután is, mint 
látom, hogy Bécsbe költözött. Megtetszett kapni azokat a 
számokat ? 

T. E s z t e r g o m . Abból a genreből, t. i. a kritikából, máskor 
is kérek. 

M. G y u l a f e h é r v á r . Kegyelmes Uram ! a ki így szereti 
papságát, lehetetlen, hogy azt viszont ne szeressék. Christus 
etiam fecit et docuit. Fogadja hálás köszönetemet motu pro-
prio-jáért. 

D. Bá rca . Atküldtem Sörös úrnak, bizonyára kívánsága 
szerint megteszi. 

B. H a r m a t o s . Látszik, hogy igaz az, hogy a civilizáció-
nak messze terjednek a hatásai. Önök haladnak, sorba magya-
rosítják községeik neveit. Ez igen helyes, de nézze, a hatása 
egész Budapestig terjed, nekem kerül pénzembe, mert sorba 
új cimszalagokat kell nyomatnom. A számokat pótoltam. 

E. Lőcs. Az illetékesek erősen dolgoznak a kongrua-
kérdés megoldásán. Talán nem is annyira a pénz, mint inkább 
a sokféle elvi kérdés okoz nagy nehézségeket. A ki távol áll 
a dologtól, el sem képzeli, hogy sok ügynél mennyire nem 
elég a jóakarat. Bízzanak vezetőikben. 
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Jl „célvagyon" hamis jogbölcseleti elmélete. 
II. 

Hamisnak mondottam a «célvagyon» elméletét 
és méltán, mert ezen elmélet súlyos jogi tévedéseken 
épül föl, azonfelül ellenmondásokban sem szűköl-
ködik. Dialektikája látszólagos féligazságokkal dol-
gozik. Innét van, hogy az olvasót könnyen megté-
vesztheti ; de azt már nem képes eszközölni, hogy 
téves elveiből vont, különben helyes következtelései 
magukat a hamis elveket is igazakká tegyék és a 
látszólagos féligazságokat megdönthetetlen igazsá-
gokká alakítsák át. 

Tévedései ezen elméletnek a következők: a) A 
«célvagyon» forrásául a «mindenható állam»-ot (Hege-
lianismus) véli. b) A kivételekből csinál általános 
jogszabályt, holott tudjuk, hogy «nincs szabály kivé-
tel nélkül», c) A «jogalany»-t a « célkép viselő»-vel 
összekeveri, d) A jogot és a «jogalany»-t ügy a 
magán-, mint a közjog terén kifejezetten1 azonosítja. 
e) A jogot és vagyonjogot öncélúsítja,2 azaz legfőbb 
céllá teszi mindkettőt, noha tudvalevőleg azok csak 
eszközök az ember legfőbb céljának elérésére. 

Az itt fölsorolt súlyos tévedések között a leg-
súlyosabb tévedése az, hogy a «vagyont u laj donj og « - o t 
nem a természeti jogból, hanem a «mindenható 
állam» akaratából és kegyéből származtatja.3 Ter-
mészetjogi álláspontról nézve a vagyontulajdont, a 
vagyon csak eszköz az ember megélhetésére. Azért 
minden embernek vele született joga, hogy vagyont 
szerezhet és birtokolhat. Ez a természeti törvény volt 
irányító az egész föld kerekségén, mielőtt Hegel a 
«mindenható állam»-ot kitalálta volna. Irányító ma 
is mindenütt, hol a változhatatlan isteni törvényeket 
tiszteletben tartják az emberek s nem érzik magukat 
arra hivatottaknak, hogy ezeken az isteni törvényeken 
kényök-kedvök szerint keresztülgázoljanak. Az álla-
mot, mint a közjó gondozóját, nem a vagyontulajdon 
kegyes engedélyezése, hanem inkább azon kötelezett-
ség illeti meg, hogy az embernek vele született 

1 V. ö. a : «Jogállam» 1907. I. füzet 50. lapján. 
2 V. ö. a : «Jogállam» 1906.1. fűzet 4. és 18. lapján ; továbbá 

1907. I. füzet 47. lapján. 
3 V. ö. a : «Jogállam» 1906. I. füzet 4. lapján. 

vagyonszerzési és birtoklási jogát megőrizze, oltal-
mazza és védelmezze. Ezen kötelezettséget azonban 
korántsem minden egyes esetben, hanem csak akkor 
teljesítse, mikor arra társadalmi szükség van, vagyis 
mikor egyesek vonakodnak mások «vagyontulajdon-
jog»-át elismerni és tiszteletben tartani. Ezen köte-
lezettségen fölül az államhatalomnak kétségtelen joga, 
hogy a vagyonszerzés és birtoklás törvényes címeit 
és módozatait tételes törvényeiben megállapítsa és 
azoknak szükség esetén érvényt szerezzen. Magát a 
vagyonszerzési és birtoklási jogot azonban soha sem 
adja és nem is adhatja az állam. Ezen jog minden 
embernek (akár fizikai, akár erkölcsi értelemben 
veszem az embert) vele született joga. Miként akár a 
fizikai, akár az erkölcsi ember keletkezésére és léte-
zési céljára nézve fügyetlen ; akként függetlennek 
kell lennie a célra vezető eszközök megszerzésében 
és birtoklásában is. Marad tehát az államhatalomnak 
a védelem és oltalom teljesítése, valamint a szerzési 
és birtoklási törvényes címek meghatározása, védelme 
és oltalma, nehogy az emberek kapzsisága folytán a 
«vagyontulajdonjog» kárt szenvedjen. 

a) Az itt kifejtett természetjogi állásponttal szem-
ben halljuk, honnét magyarázza a «célvagyon« elmé-
lete a «vagyonlulajdonjog»-ot? Vagyis, honnét van 
az, hogy minden ember szerezhet és birtokolhat 
vagyont, csak törvényesen szerezze és birtokolja azt? 

A «célvagyon» elméletében a föltett kérdésre a 
felelet a következő: «A hány tulajdonjogom, követe-
lésem vagy egyéb vagyoni jogom van: az én jogom; 
mert az állam azokat az én érdekem kielégítése 
céljából bocsátja rendelkezésemre»-1 (Tehát azt az 
házat, a mit én keserves és fáradságos munkámmal 
szerzett pénzemért az állam minden megkérdezése 
nélkül «tulajdonjogom»-ul megszereztem: az nem az 
én szerzésem címén szolgál az én érdekeim kielégí-
tésére, hanem azt «az állam bocsátja rendelkezésemre 
az én érdekem kielégítése céljából». Bátorkodom itt 
egyben kérdezni, hogy a mi az állam «tulajdonjoga», 
vájjon ki bocsátja azt az állam rendelkezésére az ő 
érdekeinek kielégítése céljából?) 

«Bizonyos dolgok az én tulajdonomban vannak; 

1 V. ö. a : «Jogállam» I. füzet 4. lapján. 
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ez azt jelenti : az állam a többi embereket ezektől 
eltiltja abból a célból, hogy azokat a magam érde-
kében fölhasználhassam.»1 (Bizony furcsán nézne ki 
az államhatalom közegeinek sokaságára nézve, ha 
minden egyes kabáltulajdonnál a többi emberek 
eltiltására volna szükség. Ilt is az a hiba, hogy 
a kivételből általános szabályt csinál és a tulaj-
don kivételes érvényesüléséből állapítja meg a 
vagy ontulaj don általános fogalmát. Ezenfelül a 
vagyontulajdont és ennek joghatályát összekeveri el-
annyira, hogy a tulajdonnak, mint fogalomnak, fen-
tebb idézelt meghatározásában nem a tulajon van 
meghatározva, mint inkább annak joghatálya és a 
tulajdonnak eme joghatálya is kivételes esel bői van 
meghatározva a nélkül, hogy a tulajdon joghatályá-
nak általános meghatározását ismernők. «Bizonyos 
dolgok az én tulajdonomban vannak» ; a természet-
jogi álláspontról tekintve ez azt jelenti, hogy azok 
a dolgok az enyéimek és nem a másoké. Azok az 
én tulajdonom és nem más tulajdona.) 

«Egy követelés az enyém», ez a «célvagyon» elmé-
lete szerint azt jelenti: az állam megparancsolja az 
adósnak a szolgáltatást abból a célból, hogy ez által 
nekem valamely érdekem kielégíttessék.« (Szépen 
néznénk ki, ha minden követelésünket csakis az 
állam parancsából teljesítenék az erre kötelezettek 
velünk szemben, lia a kölcsön adott kenyeret csak 
az állam parancsára remélhetnők vissza az azt köl-
csön kérőtől. Követelések és kötelezettségek az állam 
parancsa nélkül is szépen érvényesülnek az életben 
pusztán lelkiismeretből, mely hangosan hirdeti eszünk-
nek, hogy mindenkinek adjuk meg a magáét.) 

«Az én érdekem (szerintem : nem érdekem, ha-
nem tulajdonom) az, m e l y e jogokat az én jogaimmá 
teszi; az én érdekem (tulajdonom) az, mely e jogok 
összességét az én vagyonommá teszi.» (Ime a hasz-
nossági elv becsúsztatása a jogba, melyhez egyáltalán 
semmi köze. Nem az érdek, hanem a tulajdon az, 
a mi a vagyont, a «vagyontulajdonjog»-ot összetartja.) 

b) A «célvagyon» elméletnek második tévedése, 
hogy a kivételt általánosítja, a kivételből általános 
szabályt csinál. A természetjog alapján köztudomás 
szerint «jogalany» annyi, mint «tulajdonos» ; ámde 
ezt a fölvilágosítást a «célvagyon» elméletének hosz-
szas fejtegetésében hiába keresed, nem fogod azt 
találni. Sőt ellenkezőleg, azt olvashatod ez elmélet-
ben, hogy ez a kérdés: kié ez a j og? kié ez a vagyon? 
«rosszul van föltéve»,2 melyre helyesen felelni sem 
lehet. «Nem hogy kire, hanem hogy mire tartozik 
minden jog és vagyon: ez az a kérdés, a mit a 
«jogalany» téves kérdése helyébe kell tenni.»3 Ezt a 
kijelentést a «célvagyon» elmélete akkor leszi, miután 
már előbb jogi példákból kimutatta, hogy «egyazon 

1 U. o. 
2 V. ö. a : «Jogállam» 1906.1. füzet 18. lapon és 1907.1. füzet 

47. lapon. 
3 V. ö. a : «Jogállam» 1906. I. füzet 19. lapon. 

ember többféle vagyonnak állhat az élén; de meg-
fordítva is előfordul»,1 hogy több ember állhat egy 
bizonyos vagyon élén. Röviden : «egy ember, több 
vagyon» és «több ember, egy vagyon». «Jogalany»-
tulajdonos lehet tehát akár egy fizikai személy (Péter 
vagy János), akár pedig egy testület = «erkölcsi», vagy 
ha úgy tetszik «jogi személy» (egyház, állam, érsek-
ség, püspökség, vármegye, város, község, plébánia, 
iskola, katonai intézet, papnevelő-intézet, kórház, 
szegényház, egy győzelmi csatának évenkénti meg-
ünneplése, egy szoboremlékműnek jókarban tartása, 
templomok, kápolnák, feszületek és szent szobrok 
jókarban tartása, évenkint szolgáltatandó szent-
misékre és] a többi elszámlálhatatlan célokra szol-
gáló alapítványok.) A «célvagyon» elmélete ide 
sorolja még az északi sark fölfedezését is, továbbá 
legkevésbé épületes csoportosításban az «Apis-bika», 
Szent Péter és «Maneken Pis» javára szolgáló alapít-
ványokat. (Nagyobb hatás kedvéért fényképlenyoma-
tokban mutathat ta volna be ez alapítványok érde-
keltjeit.) 

A természetjog alapján álló «vagyontulajdonjog» 
szerint, mely egyrészről a tulajdonos, másrészről a 
kezelő és haszonélvező között össze nem tévesztendő 
lényeges különbséget tesz, a «jogalany» mindig a 
tulajdonos, a ki rendszerint jogosult egyúttal a keze-
lésre és haszonélvezetre is, már t. i. a mennyiben 
nincs akadályozva akár szellemi, akár testi fogyat-
kozásai folytán a kezelésben vagy haszonélvezetben. 
Ámde megfordítva, a kezelésből vagy haszonélvezet-
ből a tulajdonosra következtetni, a kezelő vagy 
haszonélvező javára a tulajdonjogot megállapítani 
nem lehet, nem szabad, mert a kezelés vagy haszon-
élvezet nem-tulajdonost is megillethet. Példa rá a 
kölcsön vagy haszonbér. 

A tulajdonjoggal j á ró jogok és kötelezettségek a 
fizikai személy jogalanyiságának esetében is néha, 
kivételesen, nem teljesíthetők a tulajdonos által, mint 
a hogy nem teljesíthetők a jogi — erkölcsi személy 
jogalanyisága esetében sem a tulajdonos erkölcsi — 
jogi testület vagy intézmény által sem, hanem csak 
ezek képviselői által. Hangsúlyoznom kell azonban, 
hogy ebből a körülményből magára a tulajdonjogra 
legcsekélyebb hátrány sem származik, az kétségbe 
nem vonható azért, mert a tulajdonos nem képes 
tulajdonjogából folyó jogait és kötelességeit önmaga 
gyakorolni és teljesíteni. Ilyen a «jogi személy» aka-
dályoztatásához hasonló kivételes eset a fizikai sze-
mélyek tulajdonjogának gyakorlásánál, például: a 
csecsemő vagy kiskorú gyámolt, avagy őrült elme-
bajos, vagy végül a nagykörű pazarló, tékozló tulaj-
donos esete. 

De ezek mind csak kivételek, melyekből álalános 
szabályt nem szabad alkotni, miután tudvalevő dolog, 
hogy «nincs szabály kivétel nélkül», sem a kivételek 

1 V. ö. a : «Jogállam» 1906. I. füzet 11. lapon. 
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kedvéért az átalános szabályt föladni nem szabad, 
bármennyire csalogasson is bennünket a «fejlődés», 
«haladás» jelszava alatt az újítási viszketeg. A tulaj-
donos «jogalany», a kinek a jogbölcselet elvei szerint 
intellektuális voluntással kell bírnia, a fönti kivételes 
esetekben is mindig az elősoroltak, a mennyiben 
képességileg (potentialiter) mindegyiknek van intel-
lektuális voluntása ; azonban mindannyi akadályozva 
van, hogy azzal ez idő szerint tényleg éljen. 

A tévedés tehát véleményem szerint onnét van 
a «célvagyon» elméletében, hogy az elsorolt kivételes 
tulajdonosokat úgy vette, mintha azoknak intellek-
tuális voluntása egyátalán nem volna, holott a «van» 
és «nincs» között közbeeső állomás az «akadályozva 
van». Ugyanezt jegyzem meg a «célvagyon» elméle-
tében a még csak «anyja méhében megfogamzott» 
vagy plane csak jövőben «anyja méhében megfo-
gamzandó», avagy végül az «elhunyt»1 «jogalany»-
lulajdonos ellen kifejtett érvelésre. A megfogamzott 
csecsemő tényleg már él anyja méhében s képes-
ségileg már eszes akarata is van, de ennek tényleges 
használatában akadályozva van. Semmi kielégítő ok 
sincs arra (legkevésbé az ilyen érv: hogy az alább 
általunk kifejtendők: «csak frázisok, melyeknek nincs 
velejük»),'2 hogy az ő tulajdonjogát kétségbe vonhas-
suk, avagy tagadhassuk; mert az ő tulajdonos mi-
voltából folyó érdekeinek megóvásáról előforduló 
kivételes szükség esetén módunkban van gondos-
kodni képviselő útján. Hasonlóképen az anyja méhé-
ben csak még a jövőben megfogamandó tulajdonos-
jogalany, bár tényleg nem él és eszes akarata sincs, 
képességileg azonban él és eszes akarata is van. Ez 
alapon előforduló nagyon is kivételes szükség eseté-
ben mi sem akadályozza, hogy az ő tulajdonjogát 
képviselő útján megvédelmezzük. A halott tulajdo-
nos-jogalany fölvett esetében sincs a dolog máskép. 
Ez is él, bár nem tényleg, hanem az ő hozzátarto-
zóinak avagy örököseinek emlékében, a kik az el-
hunyt bárminemű tulajdonának természetes örökösei 
és képviselői. S minél nagyobbak valamely elhunyt-
nak érdemei, erényei és minél nagyobb hozzátarto-
zóinak a száma: annál tovább él az ily elhunyt a 
hozzátartozók emlékezetében. Például szent István 
apostolunk és első királyunk ma is él a hálás magyar 
nemzet emlékezetében, míg az ő korabeli más egy-
szerű ember már feledésbe ment. Mindazonáltal ez 
a feledésbe ment egyszerű polgárember is valamikor 
halála után tovább élt erényes cselekedeteiben, szen-
vedéseiben, szóval példáiban legalább rokonainak, 
barátainak és ismerőseinek emlékezetében. Hisz még 
a pogány római költő is azt énekelte: «Non omnis 
moriar!»3 A halál tehát nem megsemmisülés vég-
képen. A hozzánk tartozók emlékében tovább élünk, 
kik helyettünk mindenről, a mi nekünk becses tulaj-

1 V. ö. a : «Jogállam» 1906. II. füzet 81—87. lapokon. 
2 V. ö. a : «Jogállam» 1906. I. füzet 24. lapján. 
3 V. ö. : Horatius Od. III. 30. 6. Nem egészen halok meg. 

donunk, legyen bár ez eszményi vagy erkölcsi valami, 
mint a mi természetes képviselőink, gondoskodnak, 
azt, mint drága tulajdonunkat, védelmezik és oltal-
mazzák. 

Az itt fejtegetett kivételes esetekből mindenki 
láthatja, hogy a tulajdonos-jogalanynak szükség 
esetében megkívánt képviselője és a cél-jogalany 
minden egyes esetben megkívánt képviselője között 
lényeges különbség van. A tulajdonos-jogalany kép-
viselője akár a tulajdonos szabad elhatározású ön-
akaratából, akár a törvény rendelkezése alapján 
jelenik meg valahol, mint képviselő mindig a tulaj-
donost s ennek tulajdonára vonatkozó jogait és köte-
lességeit képviseli, míg arra szükség van. Ellenben 
a céljogalany képviselője, mint célképviselő, nem a 
tulajdonost, hanem a célt és ennek vagyoni érdekét 
képviseli és pedig nemcsak kivételes szükség eseté-
ben, hanem kivétel nélkül mindig. A tulajdonos ezen 
elmélet szerint még saját tulajdonában sem tulajdo-
nos, hanem csak célképviselő ; következőleg ezen 
elmélet szerint az is megtörténhetik, hogy a tulajdonos 
mint hitelező, önmagát mint adóst vag'yonilag ren-
dezheti, azaz «saját üstökénél fogva húzhatja ki magát 
a vízből».1 

A tanulság tehát mindezekből az, hogy akár a 
«vagyontulajdon», akár a «célvagyon» elméletéből 
bizonyos logikai képtelenségeket hozhatunk ki, melyek 
tényleg a vagyontulajdonjogban előfordulnak; mind-
azonáltal a vagyontulajdonjog az ő természetes állás-
pontjával érthetőbb, annak dacára, hogy egyes 
kivételes esetekben nem alkalmazható, ellenben a 
«célvagyon»-elmélet, noha a kivételt általánosítja, a 
gondolkodót és a vagyontulajdonjogban jártast nem 
nyugtatja meg. A kivételes helyzetet sem szüntette 
meg, noha — úgy látszik — a kivételes állapotok 
megszüntetésének gondolatában tetszeleg; mert a 
«célvagyon» elméletének kitalálása után is vannak 
és lesznek «alanytalan vagyonok», pl. a «res nullius», 
a «senki vagyona», melyet az első elfoglaló jogosan 
tulajdonába vehet a vagyontulajdonjog elmélete sze-
rint, kérdem : milyen «célvagyon» ez a senki va-
gyona? a jövőben megtaláló céljára szolgáló vagyon 
ez? IIa igen, úgy nehezebb probléma elé jutottunk 
a megtaláló bizonytalanságából kifolyólag, mint a 
csak megfogamzott vagy megfogamzandó csecsemő, 
avagy a meghalt ember tulajdonának problémájánál. 

c) Harmadik tévedése a «célvagyon» elméle-
tének, hogy a «jogalany»-t a « célkép viselő»-vel össze-
téveszti. 

E tévedésnek oka, hogy szerinte az, a mi a 
vagyont összetartja, «a mi a jogokat egy vagyonná 
leszi, nem az érdekhordozó, hanem az érdek, a cél 
egysége».2 Ez elmélet szerint továbbá : «ha magam 
rendelkezhetem is az én általános vagyonom jogai-

1 V. ö. a : «Jogállam» 1906. I. füzet 7. lapon. 
2 V. ö. a : «Jogállam» 1906. I. füzet 18. lapon. 
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ról, e jogok nem azért az enyéim, mert rendelkezem 
róluk; hanem azért, mert hasznomra vannak szánva. 
A jog maga nem emberhez, hanem célhoz fűződik: 
a mi az emberhez fűződik, az nem a jog, hanem 
annak gyakorlása. E gyakorlás pedig minden esetben 
a cél képviselője útján való gyakorlás»,1 gyakorolja 
azt Péter akár mint képviselője valakinek, akár 
gyakorolja azt Péter a maga nevében. 

Hát bizony ez idézetek egyáltalán nincsenek jól 
mondva. Természetjogi álláspontról az, a mi a va-
gyont összetartja, azt egységessé teszi: az a tulajdon 
és nem a cél, vagy ennek érdeke. 

A tulajdon a lényeges, a cél az közömbös. Bi-
zonyítja ezt az a körülmény, hogy a vagyontulajdo-
nommal más valakinek a célját is előmozdíthatom, 
vagyontulajdonomat más valaki céljának elérésére is 
átengedhetem a nélkül, hogy vagyontulajdonjogom 
csorbát szenvedne. Példa rá a kölcsönadott kenyér 
vagy egyéb házi eszköz, ruha avagy a haszonbérbe 
adás. Úgy a kölcsönnél, mint a haszonbérbeadásnál 
már különféle célok érdekét szolgálja ugyanazon 
vagyon ; kérdem, melyik cél lesz már most a vagyont 
összetartó jogalany? és melyik célképviselő fogja a 
célhoz kötött jogokat illetékesen gyakorolni? Mert 
ha a vagyontulajdonjogok nem azért az enyéimek, 
mert rendelkezem róluk; hanem azért, mert hasz-
nomra vannak : akkor a kölcsönnél és haszonbérnél 
méltán tehető föl a kérdés, vájjon a kölcsönadót 
avagy a kölcsönvevőt, a tulajdonost avagy a bérlőt 
illeti-e meg a vagyontulajdonjogról való rendelkezés? 
Es ha a jog maga nem az emberhez, hanem a cél-
hoz fűződik ; ha a mi az emberhez fűződik nem a 
jog, hanem annak gyakorlása, e gyakorlás pedig 
minden esetben nem a tulajdonoshoz, hanem a cél 
képviselőjéhez fűződik : méltán kérdezhető, hogy köl-
csön vagy haszonbér esetében ki lesz tehát az igazi 
«célképviselő» ? 

dj Negyedik tévedése a célvagyon elméletnek, 
hogy minden jogot és minden vagyont öncélusít, ki-
mondván, hogy minden jog céljog és minden vagyon 
«célvagyon». E súlyos tévedésre már föntebb meg-
jegyeztem, hogy úgy a jog, mint a vagyon csak esz-
köz az ember magasabb céljának elérésére. Ha a iog 
és a vagyon legfőbb cél volnának, akkor az ember 
volna a jogért és a vagyonért, mint a hogy a «cél-
vagyon» elméletében tényleg úgy is talál juk; holott 
nyilvánvaló, hogy megfordítva áll a dolog, azaz a jog 
és vagyon van az emberért, hogy azokkal, mint 
eszközökkel, fensőbb célú rendeltetését elérje. 

e) Hogy «a jog és jogalany a magán- és közjog 
összes területén az úgynevezett fizikai és jogi személy 
esetében ugyanaz» volna : ennek is ellent mond a 
természetjogi alapon álló és a mindennapi életben 
mai nap is divó jogrend. Persze, ha a jognak és a 
vagyonnak «nem kritériuma az akaratalany, sem az 

1 V. ö. a : «Jogállam» 1906. I. füzet 23. lapon. 

érdekalany»,1 s ha az, «a mi nélkül jog és vagyon 
nincsen, az nem az alany, hanem a cél»,2 s ha végül 
az, a mi a vagyontulajdonjogot összetartja, nem a 
tulajdon, hanem a cél: akkor a fönti következteté-
sen, mely szerint jog és jogalany egy és ugyanaz úgy 
a fizikai, mint a jogi személyeknél, még pedig a 
magán- és közjog összes területén, legkevésbbé cso-
dálkozom ; ámde a helyes logikai következtetés ma-
gábanvéve még nem teszi igazzá sem a hamis elveket, 
sem magát a következményt. 

A «célvagyon» elméletnek ellentmondásaiból 
legyen elég hivatkozni a következő állításokra. Egyik 
helyen, a hol a vagyont egységessé tevő jogalanyul 
megteszi az értelmes (!) célt,3 kijelenti, hogy itt em-
berre, mint «jogalany»-ra nincs szükség. Addig má-
sik helyen,4 a hol a cél jogalanynak képviselőjéről 
beszél, a ki a «célvagyon» érdekeit és az azokkal 
já ró jogokat és kötelezettségeket teljesíteni hivatott, 
kijelenti, hogy erre csak «ember képes», ide ein-
her kell. Demkó György dr. 

J(abbula edessai püspök tanúsága az Oltári-
szentségről. (i.) 

Ha az ember megfontolja, hogy a régi keresz-
tény irodalom az Eucharistiára vonatkozó helyeinek 
száma a disciplina arcani (az akkor divott titokfegye-
lem) miatt aránylag oly csekély, bizonyára örvende-
tes tudomásul kellene vennünk minden újabb adatot, 
mely a régi egyházi irodalom fölkutatása közben 
hitünk e nagy titkára vonatkozólag napvilágra kerül. 
Ilyen adatokat tartalmaz Babbula edessai püspök 
Gamalinus (Gamalianus?) perrhai püspökhöz írt 
levele is, melyet tartalmának úgy dogmatikus, mint 
történeti szempontból való érdekessége miatt ma-
gyarra fordítva közölni akarunk.5 

A mi annál indokoltabb, mert noha már ide s 
tova negyven esztendeje, hogy e levél Overbeck szyr 
kiadásában megjelent6 eddigelé tudtommal csak 
német7 fordításban forog közkézen, azaz még az se. 
Dogmatikus monográfiákban egészen a mai napig 
nyomát sem látni ; egyháztörténetírók pedig alig vesz-
nek róla tudomást, amit valószinűleg annak kell 
tulajdonítanunk, hogy az egyháztörténelem, sajnos, a 
protestánsok által monopoliumba vett tudomány ; 

1 V. ö. a : «Jogállam» 1907. I. füzet 47. lapon. 
2 U. o. 
s V. ö. a : «Jogállam» 1906. III. füzet 194. lapon. 
4 V. ö. a : «Jogállam» 1906. I. füzet 22. és 23. lapon és 

1907. I. füzet 49. lap e. pont. 
5 Magyar orientalistánknak szívesen engedünk erre teret. 

Szerk. 
6 S. Ephraemi Syri, Rabulae episcopi Edesseni, Balaei 

aliorumque opera ed. Overbeck. Oxonii 1865. p. 231—238. 
7 Bickell, Ausgewählte Schriften der Syrischen Kirchen-

väter, Kempten, 1874., 153—271. 1. között, a hol Rabbula mű-
veinek fordítását közli. 
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azoknál meg az a divat járja, hogy az e fajta szöve-
geket agyonhallgatják. Ép ez okból a levél egész 
szövegét közöljük, de bevezetésül szerzőjéről, tartal-
máról elmondunk egyet-mást, a mi megértését meg-
könnyíti. 

I. 
A levél szerzője, Rabbula,1 az edessai krónika 

szerint2 13 évig volt Edessa püspöke (422—435.). 
Életrajzi adataira vonatkozólag két forrásunk van : 
az egyik Alexander, az akoiméták (álmatlanok) rend-
alapítójának életrajza,3 mely görög eredetiben maradt 
fönn; a másik az Overbeck által kiadott szyr élet-
rajz,4 melynek szerzője Rabbula ifjabb kortársa volt. 
Ez utóbbi forrás adatai az előbbinél sokkal megbíz-
hatóbbak, ámbár az sincs kizárva, hogy az Alexander 
életrajzában foglalt s Rabbulára vonatkozó adatok 
az utóbbi forrás adatait kiegészítik s nem zár-
ják ki. 

A szyr életrajz szerint Rabbula atyja Julianus 
apostata császár papja volt és a császár a perzsák 
ellen intézett hadjárat kezdetén általa ajánlotta föl 
magát a daemonoknak. Anyja azonban keresztény 
volt és fiát születése után keresztény dajka kezébe 
adta. Szülei gazdag emberek voltak és így módjuk-
ban állott gyermeküknek tudományos nevelési adni 
Kennesrín városában. Tanulmányainak befejeztével 
anyja keresztény nővel házasította össze, mely házas-
ságból több gyermek származott. Azonfelül a császár 
előkelő méltóságot juttatott neki. Mi lehetett az a 
bizonyos hivatal, a szyr életrajz nem árulja el; a 
Vita Alexandri szerint városi prefektus volt; hol? 
nem tudni, mert a kézirat ép azon a helyen olvas-
hatatlan. 

Rabbula megtérése egy utazásával áll kapcsolat-
ban. Rirtokait bejárva, közel Kennesrínhez az «elzárt»5 

Ábrahám6 kolostorára bukkant, a kinek csodáiról a 
környék lakossága sokat beszélt. Ezek az elbeszélé-
sek fölkeltették kíváncsiságát és a kolostor lakói 
iránt érdeklődni kezdett. Egy alkalommal maga is 
szemtanúja volt valami beteg nő meggyógyulásának. 
Ettől kezdve a pogányság igazsága felől erős kételyek 
támadtak lelkében. Keresztény anyjának hivő sze-
meit nem kerülhette el fia lelki világának ez az ör-
vendetes változása és Kennesrín püspökéhez, Euse-
bioshoz fordult, aki Rabbulát Aleppo szentéletű 

1 Mások Rabuta-t írnak ; az etimologia Rabbula mel-
lett szól. 

2 Ed. Guidi Parisiis 1903. p. 7. Assemani, Ribliotheea 
Orientális, Romae 1719. t. I. p. 197.401. 403. 

3 Acta Sanctorum t. I. Januarii p. 1018—1029. V. ö. Tille-
mont, Mémoires pour servir à l 'histoire ecclesiastique des 
six premiers siècles. Vénise 1732. t. XII. p. 490—498. 

4 I. m. 159—209. 1. 
5 Xebisa = reclusus ; oly szerzetes, a ki a világtól tel-

jesen elzárkózik, celláját soha el nem hagyja és legföljebb az 
ablakon át érintkezik látogatóival. 

6 Tán az az Ábrahám, a kit Theodoretos említ Hist. Eccl. 
IV., 25. V. ö. Hist. Relig. XVII. fejezetét. 

püspökéhez, Akakios-hoz vezette.1 Rabbulát csakugyan 
nem volt nehéz az evangélium igaz voltáról meg-
győzni. A szent püspök oktatását az isteni kegyelem 
is támogatta, mert midőn Rabbula egy alkalommal 
Kosmas és Damianos templomában egy vak ember 
csodás meggyógyulásának szemtanúja volt, a hit dol-
gaiban járatlant csodás ihlet fogta el; «az Úr meg-
nyitá ajkait és új himnuszt, új dicséneket zengett az 
Istennek, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek». 

E csodás esemény után csakhamar útra kelt, 
meglátogatta a szent helyeket és a Jordán vizében 
megkeresztelkedett, a hol újabb csoda történt vele; 
mert a vízből kiérve, a fehér öltöny, melyet a ke-
resztelendők rendes szokása szerint viselt, vakító 
fehérré és ragyogóvá változott, úgy, hogy a jelenlévők 
térdre hullva, hálát adtak Istennek a csoda kegyelme 
miatt, melyet saját szemeikkel tapasztaltak. Kereszt-
sége után Rabbula hazatért, vagyonát elosztotta a 
szegények között, fiait zárdába küldte, ő maga pedig 
visszatért Ábrahám kolostorába, aki őt később egy 
kisebb kolostor élére állította, a melyben testvérévél 
és egy más Eusebios nevű szerzetessel magános 
életet élt.2 

Rabbulának azonban a kolostor magányában 
nem volt sokáig maradása. A vértanúság után epe-
kedve, társával, Eusebiossal útra kell Ba'albek váro-
sába, a hol a pogányoknak hatalmas templomuk 
volt,3 melybe behatoltak, hogy a bálványokat össze-
tördeljek.4 Ez a vállalkozásuk azonban kudarccal 

1 V ö. Sozomenos, Hist. Eccl. VII., 28. Theodoretos, Hist. 
Eccl. IV., 24. 

2 V. ö. Theodoretos, Hist. Relig. c. IV. 
3 Az óriási romok most is bámulatba ejtik az embert. 

V. ö. Raedeker's Palästina u. Syrien IV. k. (Renzingertől át-
dolgozva) 359. s következő lapok. A város történetét illetőleg 
1. Smith, Dictionary of Greek and Roman Geography I., p, 
1036. köv. «Heliopolis Syriae» a. A pogány kultusz igen soká 
tartotta magát e magas hegyektől védett, félreeső helyen. 
Lakosai fanatikus keresztényüldözők voltak. Kegyetlensé-
gükről borzalmas dolgokat beszél Sozomenos Hist. Eccl. V., 
10. és Theodoretos, Hist. Eccl. IV. 22. 

4 A vértanúság keresésének ezt a módját az egyház nem 
helyeselte. Az elvirai zsinat 60. kánonja szerint : Si quis idola 
fregerit et ibidem fuerit occisus, quatenus in evangelio scrip-
tum non est, neque invenitur sub apostolis unquam factum, 
piacúit in numero eum non recipi martyrum. V. ö. Hefele, Con-
ciliengescliichte 2 I., 183. Duchesne szerint (Mélanges, Renier, 
1886. p. 159—162.) e zsinati határozat még a Diocletiant meg-
előző időből való. Ugyanúgy vélekedik Allard is (La persécu-
tion de Dioclétien, Paris 1890. I., p. 57.) De hasonló példákra 
már régibb időben is akadunk. Ilyenfajta módon szenvedett 
vértanúságot Polyeuctus Decius korában (Allard, Historie 
des persécutions pendant la première moitié du troisième 
siècle, Paris 1886. p. 411.) és egy Leo nevü aszkéta, a kit egy 
Fortuna tiszteletére tartott processió megzavarása miatt öltek 
meg. (Allard, Les dernières persécutions du troisième siècles, 
Paris 1887. p. 141.) A szyr aszkéták e tekintetben egy csep-
pet sem voltak mérsékeltebbek. Kidüni Ábrahám életrajzá-
ban, a kit püspöke egy pogány faluba küldött misszio-
náriusnak, szintén azt olvassuk, hogy a túlbuzgó ember 
azzal kezdte lelkipásztori ténykedését, hogy a falun végig-
járva, minden bálványoltárt fölfordított és a bálványokat össze-
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végződött. A pogányok mindkettőjüknek nekiestek, 
agyba-főbe' verték és kidobták, abban a hitben lévén, 
hogy mind a kettőt holtra verték. Azonban csak-
hamar magukhoz tértek és szenvedéseikért Istennek 
hálát adván, visszatértek a kolostorba. 

Ezen esemény után Rabbula nemsokára Edessa 
püspökévé lőn. Hivatalát rendkívüli szigorral kezelte. 
Az egyháziak között elharapódzó visszaéléseket meg-
szüntette, a szerzetesek életét kánonilag szabályozta, 
dervisekéhez hasonló kóborlásaikat betiltotta és 
egyházmegyéjének rendezése körül nagy érdemeket 
szerzett. A szegények iránt jószívű volt; püspöki jö-
vedelmeit a nyomorultak fölsegélyezésére fordította, 
úgy, hogy szigorúsága dacára Edessában nagy nép-
szerűségnek örvendett. 

Ezzel az elbeszéléssel szemben a Vita Alexandri 
egészen máskép adja elő Rabbula megtérését. El-
mondja, hogy Alexander, aki előkelő ázsiai család-
ból való volt és a praetoriánok cohorsához tartozott,1 

a keresztény tökéletesség után vágyakozva, Anliochia 
közelében egy bizonyos Illés nevű apát kolostorában 
folytatott önmegtagadó életet. De mivel sehogy sem 
tetszett neki, hogy a kolostor elöljárói az evangélium 
tanácsa ellenére a rendtagok földi szükségeivel is 
foglalkoztak, elkedvetlenedve elment és elhatározta, 
hogy az evangéliumot fogja hirdetni a pogányok 
között. így került Alexander ugyanabba a városba, 
melynek praefektusa Rabbula volt. 

Az evangélium «hirdetését» azon kezdte, hogy 
abban a bizonyos városban valami pogány templo-
mot fölgyújtott, mire az elkeseredett lakosok meg 
akarták linchelni ; azonban Alexander nyugodt maga-
tartása annyira meglepte őket, hogy nem bántották 
és Rabbulára bízták megfenyítését. Csakhogy Rabbula 
többet akart; vitába bocsátkozott a kereszténnyel, 
hogy őt hite balgaságáról meggyőzze. A vita ered-
ménye, mint sok más esetben, az volt, hogy a ke-
resztény fél felülkerekedett és az isteni malaszttól 
támogatva, kételyeket támasztott ellenfele lelkében a 
pogányság igaz volta felől. 

Rabbulával is ez történt. Alexander az ó- és új-
szövetség alapján kimutatta, hogy a keresztény vallás 
az egyedül igaz vallás, mert hiszen már Illés bün-
tetlenül lemészárolta Ra'al prófétáit és az égből tüzet 
esdett le áldozatára. Ezen az elbeszélésen Rabbula 
megakadt és igaz voltát sehogy sem akarta elismerni. 
Ha, úgymond, a te Istened szolgáinak csakugyan oly 
nagy a hatalma, kérd meg, hogy e csodát megismé-
telje; mire Alexander buzgó imádságára tűz jött az 
égből és a házban szanaszét heverő derékaljakat? el-
pusztította. E csodára Rabbula hitében megerősödött 
és már . arra gondolt, hogy meg fog keresz-

törte. A dolog vége az volt, hogy a falu lakosai majdnem 
agyonverték. (S. Ephraemi Syri hvmni et sermones, ed. Lamy. 
Mechliniae 1902. t. IV. col. 25. sqq. 

1 A praetorianusok cohorsát már Diocletianus oszlatta 
föl ; a szerző tehát téved. 

telkedni, midőn egy ördöngös kanonika (apáca) lát-
tára újból kételyek fogták el. A megszállást okozó 
ördög azonban bevallotta, hogy a kanonika bűnei 
miatt méltán bűnhődik; erre Rabbula utolsó kételye 
is eloszlott és a keresztség szentségét csakhamar 
fölvette. Iveresztelésekor nagy csoda történt: fehér 
öltönye, melyben a vízbe lépett, egyszerre csupa 
kereszttel borítottnak látszott. E csoda méginkább 
fokozta a neophyta buzgóságát; bálványait összetörte 
és házinépét is a keresztség szentségének fölvételére 
birta. 

Ámde Alexander többet kívánt ; tökéletesnek sze-
rette volna látni tanítványát. Eddig, úgymond, csak 
tejjel tápláltalak; most már erősebb ételre van szük-
séged. És elkezdte neki magyarázni az evangélium 
ama tanácsát: Ha tökéletes akarsz lenni, add el min-
denedet és kövess engem. Rabbula nagyot nézett 
erre a tanításra. Hát nem vagyok még tökéletes ke-
resztény? kérdé. Ki fogja ellátni hozzátartozóimat? 
Hisz ez merő csalás! De, ha te egy napig el tudod 
őket látni, hinni fogok szavadnak. Mire a másik: 
Végy magaddal akárkit és akárhányat hozzádtarto-
zóid közül és ha az Úr a sivatag kellő közepén nem 
fog gondoskodni rólunk, nem kell hinned. Erre 
Rabbula fiaival és Alexanderrel egy járatlan sivatagba 
vonult s egy napi utazás után két hegy között meg-
állapodott. Esti imájuk elvégzése után egyszerre egy 
paraszt ember jött feléjük, meleg kenyereket és két 
főzeléket tartalmazó fazekat hozva nekik. A kenyerek 
meleg voltából Rabbula megértette, hogy az ajándék 
csak Istentől jöhetett, mert az út maga oly hosszú 
volt, hogy a kenyereknek még a megelőző éjjelen 
kellett volna készülniök. E csodától indíttatva, csak-
ugyan a szerzetesi élet követésére határozta el magát 
és mint szerzetes utóbb Edessa püspökévé lőn és mint 
ilyen harminc évig élt. 

Ha a két különböző forrás elbeszélését egymás-
sal összehasonlítjuk, azt találjuk, hogy érintkezési 
pontjaik igen csekélyek; tudniillik az, hogy Rabbula 
valaha világi ember volt, előkelő állást viselt és hogy 
gyermekei voltak. Maga a megtérés története a két 
életrajzban olyannyira eltér egymástól, hogy az 
előadott események részleteit egymással megegyez-
tetni semmikép sem lehel, hacsak valaki a «distin-
gue tempóra et concordabunt iura» alapján nem 
véli, hogy az Alexander életrajzában előforduló ada-
tok időrendi sorrendben a másik életrajz adatai 
előtt állanak és így a két elbeszélés egymást ki-
egészíti. 

Csakhogy sajnos, ez a föltevés alig fogadható el. 
Először is az egész Alexander-történet oly bizarr, 
időrendi adataiban oly hibás, hogy már Tillemont e 
miatt erős gyanúba fogta hitelességét. Alakjai, mint 
például Illés apát, légből kapottak; Alexander asz-
ketikai iránya gyanúsan hasonlít az «imádkozok» 
szektájának tanításához, a kiket pedig már a sidei 
zsinat heretikusoknak nyilvánitott. Ezzel szemben a 
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szyr életrajz sokkal valószínűbb adatokat tartalmaz. 
A benne előforduló személyek Eusebios, Akakios 
ismert alakok; adatai szabatosak és rövidek; Rabbula 
megtérése belső okokból sokkal indokoltabb, mint a 
másik életrajz csodaművekre épített gépies elő-
adása. Teljes bizonyságra jutni az adatok hiányos 
volta miatt ebben az ügyben lehetetlen; ha pusztán 
valószínűségek alapján mérlegeljük a dolgot, a szyr 
életrajz fölénye kétségtelen. 

E kitérés után térjünk vissza Rabbula püspöki 
működésének rövid méltatására. 

Tudvalevőleg 430. körül kezdődtek a hosszú, 
Krisztusra vonatkozó viták, melyek kiindulási pont-
ját Nestorios téves tana képezte. Rabbula első idő-
ben nem tudta, kinek pártjára álljon és kezdetben 
a mopsuestiai Theodoras tanait védte. Később alexan-
driai Kyrillos mellé csatlakozott és magában a csá-
szári városban támadta meg Nestoriost nagy beszéd-
del, melyet életírója szyr nyelvre fordított.1 Alexandriai 
Kyrillosnak «De recta fide» (az igaz hitről) cimü 
művét szyrre fordította2 és mindent megtett, hogy 
Nestorios téves tanának útját egyházmegyéjében el-
vágia. E miatt alexandriai szent Kyrillos meleg 
elismerését fejezte ki neki egy hozzá intézett leve-
lében. 

Annál jobban nehezteltek rá dogmatikus ellen-
felei, nevezetesen Hiba (Ibas) 435. után, püspökségé-
ben közvetlen utódja,s a ki a perzsa Mári-hoz (Maris) 
intézett levelében «városunk zsarnokának» nevezi őt, 
«a ki a hit ürügye alatt nemcsak az élőkön áll bosz-
szút, hanem még a holtaknak sem hagy békét»4 — 
értve a mopsuestiai Theodoretost, akinek orthodox 
voltát tudvalevőleg holta után vonták kétségbe. Ezeket 
a vádakat azonban csak módjával kell venni. A kele-
tieknek az objektiv igazság iránt nincs nagy érzé-
kük; ép azért Ítéleteikben túlzók és részrehajlók. Ez 
okból elhibázottnak kell tartanunk a módot, ahogy 
R. Duval jellemzi Rabbulát: «O/? vantait sa charité 
et on rapportait de nombreux témoinages de son 
dévouement pour les pauvres et les malades, mais sa 
sévérité tyrannique le fit plus craindre qu'aimer des 
personnes de son entourage».5 

Ennek ellenkezőjét olvassuk a szyr életrajz végén, 
a hol szerzője megkapó színekkel ecseteli azt a be-
nyomást, melyet a nagy püspök halála Edessában 
okozott.8 

«Midőn — úgymond — augusztus 7-én a város-
ban halálának hire elterjedt, talán a várost körül-
övező falak is megremegve megrendültek lakói gyá-
szos jajveszékelésének hangjától, akiknek keserves 

1 Overbeck, i. m. 239 -244. 
2 Bedjan, Acta Martyrum et Sanctorum V. k. 028—690. 1. 
3 Assemani, Bibi. Orient. I, 199—207. 
4 Acta Cone. Chalced. Sessio X. Harduinnál Coll. Cone. 

II. 529. E. 
5 Littérature Syriaque 2 p. 343. 
6 Overbeck i. m. 206. köv. 1. 

és folyton, megszakítás nélkül tartó zokogásától az 
ember nem hallotta a másiknak szavát. Mert a 18 
templom csarnokai körül ugyanannyi diakoniára 
fölosztott város, eltekintve a zsidók külön gyászától, 
egy gyászoló testűletet képezett, mely az utcákon, a 
csarnokokban, a templomokban a vajúdó asszony 
gyötrelmes vészkiáltásaival és fájdalmas könnyekkel 
siratta. A papok a néppel, minden szerzet, világiak 
és zsidók egyaránt jajveszékelve mondták : «Jaj ne-
künk mindnyájunknak! Végünk nekünk ! Ó, Istennek 
micsoda kedves barátját, mily emberszerető embert 
vesztettünk el benne ! Mily igazi pásztornak, az igaz-
ság milyen oszlopának lettünk mi árvái ! O, mekkora 
jóltevőtől, miiven gondviselőtől váltunk el örökre! 
Mily igazi tudós, mily igazhivő ember szakadt el 
tőlünk. Milyen jó tanácsadónk, erényekre serkentőnk 
veszett el benne !» 

Szép szavak ezek nagyon. Vox populi, vox Dei. 
Rabbula nagyságát ellenfeleinek rágalmai le nem 
törpíthetik. A hit tettekben nyilvánul, nem meddő 
spekulációkban. Pedig utóda, Hiba, Theodoretosnak 
fordítója, a milyen nagy volt «in folio», ép oly ki-
csinynek tűnik föl «in solio», ha meggondoljuk, hogy 
13 éves püspöksége alatt (435-448.) csupa zavart, 
csupa veszekedést idézett elő nemcsak szerencsétlen 
egyházmegyéjében, hanem a Mári-hoz intézett hires 
levelével az egész egyházban. Kmoskó Mihály dr. 

Egy-két praktikus szó a művészetek tanításáról. 
Ne puszta theoriát nyújtsanak e sorok; egy-két 

tanulságos eset a mult emlékeiből többet mond gyak-
ran hosszú elméleteknél. 

Az 1890. év tavaszán halt meg Párisban, Rue 
Villejust 33. számú palotájában a hírneves műgyűjtő, 
Spitzer Frigyes. Ez a szemfüles, a legritkább művészi 
érzéssel megáldott bécsi izraelita beutazgatta álló 
harminc éven át hazánknak északi, nyugati, dél-
keleti, szóval a török járomtól megkímélt vidékeit, 
bejárta többszörösen Ausztriát és Európának majd-
nem összes államait. A templomokban, kolostorok-
ban, főúri kastélyokban a csodálatossal határos 
szaglóérzékkel kiszimatolta a lefolyt századok leg-
értékesebb rejtett műkincseit, megvásárolta mérsékelt, 
gyakran potom árakon az «inappréciable» darabokat 
s oly művészeti múzeumot hozott létre, a milyet a 
világ magánemberek kezében még nem látott és 
szakértők véleménye szerint aligha fog még egyszer 
láthatni. Spitzer azon reményben, hogy halála után 
valamelyik dúsgazdag nemzet a múzeumot a maga 
egészében megvásárolja, végrendeletében úgy intéz-
kedett, hogy a múzeum halála után három évig 
együtt maradjon s esetleg csak azután kerülhessen 
árverezés alá. Jöttek nemsokára az amerikaiak s tíz 
millió frankot ajánlottak érte; Madame Spitzer, a ki 
árverés útján legalább is tizennégy millióra számí-
tott, az ajánlatot visszautasította. 



58 RELIGIO LXVI. évf. 1907. 

Végre letelt a három évi határidő s 1893. április 
17-től június 16-ikáig megtartották a tüneményszerű 
licitációt, mint a katalógus nagy hangon hirdette : 
«à la fin du siècle il y aura aussi la plus grande 
vente du siècle», Összeseregleltek a villejusti palo-
tába a világ összes nábobjai s midőn az árverező 
Mr. Chevalier Pál az utolsó kalapácsütést meglette, 
végeredményül 9,107.931 frank bevételt számítottak 
össze. 

Mielőtt azonban a megbecsülhetetlen egyházi és 
profán műkincseket szétbocsátották volna, Spitzer 
végrendelete szerint a gyűjtemény legkiválóbb mű-
remekeit páratlan dísszel illusztrált, hat kötetes ív-
rétű szakmunkában közölték világgá. Cime : Le Col-
lection Spitzer, Avec 337 planches en chromolitho-
graphie, rehaussées en or et en héliogravure. 6 volumes 
en grand folio. Paris 1890—91. A már rég szétkap-
kodott díszmű, ha ugyan itt-ott antikvárok útján, de 
ezer márkáért sem szerezhető meg. 

Napjainkban persze azóta egyháziak, világiak 
óvatosabbak, figyelmesebbek lettek a műkincsekre 
hazánkban is. Dr. Forster Gyula báró, a Műemlékek 
Országos Bizottságának érdemekben gazdag elnöke 
csak az imént adta ki «A műemlékek védelme a 
magyar és a külföldi törvényhozásban. Második ki-
adás. Budapest, Hornyánszky, 1906.» cimű nagysza-
bású könyvét. E munka műemlékeink, műkincseink 
védelmére és megóvására megjelöli az utakat, föl-
sorolja az idevágó országos törvényeket. 

Másrészt mint örvendetes haladást kell elismer-
nünk, hogy a legtöbb egyházmegyében a papság, 
mint a templomok és egyházi műkincsek hivalott 
őre, derekasan közreműködik a műemlékek föntartá-
sán. Nagy Lajos kora óta egy században sem építettek 
vagy restaurállak nálunk annyi művészi beccsel biró 
templomot, mint a lefolyt ötven év alatt. De ez el-
ismerésünk inkább a nagyobb építményekre, szob-
rászati alkotásokra vonatkozik, melyeket már mére-
teiknél fogva is helyükből kimozdítani nem lehet. 
A kisebb műkincsek, nevezetesen régibb ötvösművek, 
egyházi liturgikus ruhák, szőnyegek, szövetek, csip-
kék stb. — az úgynevezett «ócska dolog» vagy «kopott 
jószág», melyek közölt azonban nem ritkán gyémán-
tok rejlenek — még most is nagyon is hamar lába-
kat kapnak és vándorolnak kifelé. Ezekkel szemben 
a legkitűnőbb törvénykönyv is jobbára csak írott 
malaszt marad. Bizony kívánatos, hogy mi egyháziak, 
fölismerve a templomainkban fönmaradt műkincsek 
becsét, jómagunk őrködjünk fölöltük. Bár minden 
egyházmegyében volna nálunk is legalább egy-két 
egyházi műfelügyelő, kurátor vagy inspektor, a ki a 
kellő szakismerettel fölruházva leltározza, ellenőrizze 

és szemmeltartsa a dioecesis egyházi műkincseit. 
* 

De hát a szemináriumokban nem volna-e elő-
nyös valami kis művészeti oktatás? Bizonyára nem 
kardoskodunk itt megszaporított rendes tanórák 

mellett, főleg miután napjainkban a papok más, fon-
tosabb tudományos követelésekkel állanak szemben, 
aztán pedig a művészetet illetőleg egyszerűbb uta-
kon is célt érhetni. Hogyan, miképen történik ez 
Európa különféle államaiban, azt már a Katholikus 
Szemle 1894. évfolyamában részletesen kimutattam, 
midőn «Az egyházi művészetek tanulmányozásáról» 
szóló értekezésemben nemcsak a művészeti didak-
tika különféle eljárásmódjait, hanem egyszersmind a 
szemináriumi művészeti múzeumok kérdését is meg-
beszéltem. 

Azóta is sok szemináriumban, papi intézetben 
fordultam meg s láttam, hogy mindenütt mozognak a 
művészet érdekében. A németországi szemináriumok-
ban főleg két könyv forog közkézen: Sacken, Kate-
chismus der Baustile. Leipzig, Weber, a milyen sze-
rény, époly jeles könyvecske, és Gerhardy, Praktische 
Ratschläge über kirchliche Gebäude, Paramente etc. 
Paderborn, Schöningh. A növendékpapok nagyrészt 
magántanulás út ján szerzik meg ugyan a szükséges 
műismereteket, de alig van szeminárium, a melyben 
többé-kevésbbé rendes művészeti útbaigazítást ne 
nyernének. 

Az egyházművészeti múzeumok terén is sok 
újjal, örvendetessel dicsekednek napja ink; de miután 
azok javarészét föntebbi iratomban kimerítőleg közzé-
tettem, megbocsátja a t. olvasó, ha itt, a régi köz-
mondás szerint, csak «a saját lovamat» hozom szóba. 

1877. tavaszán Kalksburgba rendellek magyar 
t aná rnak ; láttam már kezdet óta, hogy ugyancsak itt 
volna a kellő talaj, a kínálkozó aranyos alkalom 
mintaszerű egyházművészeti múzeum megalkotására. 
A terv lépésről-lépésre megvalósult s a lefolyt 
huszonöt év alatt számos bel- és külföldi egyháznagy 
és világi főúr lelkes támogatásával létrejött a kalks-
burgi múzeum; fölkarolja elsősorban az építészet, 
szobrászat, festészet müveit elsőrangú reprodukciók-
ban, de aztán nem kisebb súlyt helyez a «kisebb 
művészetek» szemléltető bemutatására is; e célból 
hosszú évek munkája gyanánt látjuk itt a mozaik 
történeti fejlődését nem képekben, hanem valóságos 
tipikus mozaik-műdarabokon előtüntetve; hasonló-
képen a zománcok, az üvegfestések, a szövetek, a 
himzések, a csipkék stb. stb. hosszú láncolatokban 
sorakoznak egymás mellett. E művészeti gyűjtemé-
nyek katalógusát 1900-ban tettem közzé e cím alatt: 
Das Cabinet für kirchliche Kunst im Collegium S. I. 
zu Kalksburg bei Wien. 4° mit 5 Tafeln. Gondom lesz 
rá, hogy az itt leírt művészet-technikai sorozatokat 
tőlem kitelhetőleg a magyar hazában is bemutassam, 
valamint szívesen is állok mindazon urak szolgála-
tára, a kik akár a művészeti oktatás, akár hasonló 
gyűjtemények megalkotása végett az itt említett 

műzeumot óhajt ják meglátogatni. 
* 

Hogy a középiskolákról is megemlékezzünk, leg-
újabban azokban is szeretik, bár szerényebb mére-
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tekben, a művészetek iránt való helyes érzést ébresz-
teni. Németországban az alsóbb osztályokban leg-
inkább a Lichtwark-féle művészeti oktatás kezd ter-
jedni, mely azonban nem annyira az eszthetikát> 
mint inkább a legapróbb részletekig menő szemlél-
tetést tűzte ki céljául s jobbára csak a festészet mű-
veit analizálja. Ez új kezdeményezésről praktikus 
tájékozást nyújt : Lichtwark, Übungen in der Betrach-
tung von Kunstwerken. Dresden, Kühtmann 1898.8°. 

A gimnáziumi felsőbb osztályokban a történelmi 
oktatással kapcsolják egybe a művészetek ismerte-
tését s mint eddig a történeti térképatlaszt, hasonló-
képen művészeti képes füzeteket adnak a tanuló 
kezébe, a melyeket aztán a tanár az iskolai előadás-
nál bővebben magyaráz meg. A következő három 
füzet, bár helyenkint kifogásolni való is akad benne, 
immár 50.000 tanulónak jutott kezébe: Luckenbach, 
Abbildungen zur alten Geschichte. Verlag von 
R. Oldenburg, München—Berlin 1906. 4°. Preis 1 Mark 
60 Pf. Abbildungen zur deutschen Geschichte. Ugyan-
ott. 1 Mark 50 Pf. Die deutsche Kunst des XIX. 
Jahrhunderts. 90 Pf. 

Az iskolai előadásnál mint falitáblákat használ-
ják : Seemann's Wandtafeln zur Kunstgeschichte, 
melyekből 20 füzet jelent meg; egy-egy füzet ára 
10 fénynyomatú képpel 15 márka; a képek egyen-
ként is kaphatók. Hasonló érdemes vállalatot indított 
meg legújabban Budapesten a Franklin-Társulat. 

Ausztriában a Hölzel-Picliler-féle építészettörté-
neti szines kőnyomatú képeknek van leginkább kelet-
jük, miután az iskolai termeknek, a folyosóknak is 
díszt kölcsönöznek. Bégi tapasztalatból állítjuk, hogy 
a művészeti oktatást az építészet történetével kell 
megkezdeni. Egyrészt, mert az építészet volt minden 
időben a vezérművészet, melyhez azután a szobrászat, 
festészet, sőt a kisebb művészetek is alkalmazkod-
nak; másrészt pedagógiai szempontból is előnyös, ha 
a fiataloknak az építészeti stílusok nagyon határo-
zott és jól megkülönböztethető sajátságait pontos 
szabályokban adjuk elő; ha ezeket egyszer megtanul-
ták, a szobrászatban és festészetben is csakhamar 
otthonosan érzik majd magukat. 

Szabadjon e kérdést illetőleg ismét személyes 
tapasztalataimhoz visszatérnem. Legszebb emlékeim 
közé tartozik a három év, melyeket mint fiatal 
magiszter, mint kezdő tanár 1874—1877-ben Kalocsán 
töltöttem. Mindjárt az első évben a második latin osz-
tályt, 63 diákocskát bíztak gondjaimra; köztük mint-
egy huszanjelesrendűek lettek. A következő évben a har-
madik osztályban húsvétig elkészültem minden tárgv-
gyal ; húsvét után az első iskolai órában így szóltam 
hozzájuk: Fiaim, tudjátok, hogy: repetitio mater 
studiorum. Megkezdődik tehát ezennel a repetitio 
minden tárgyamból. Elvárom tőletek, hogy kiki helyt 
álljon; ha az ismétlés nem jól megy, addig-addig 
faggatlak benneteket a kikérdezéssel, míg kötelesség-
teknek meg nem felellek; ha ellenben, mint előre 

látom, azt jól végzitek, boldog iskolai órák várnak 
reátok: megkezdjük az órák végén azonnal a művé-
szetek és pedig egyelőre az építészet történetét. 

A repetitio megindult, oly lelkesen, hogy azóta 
sem láttam oly kifogástalan szép sikereket a fiatalok 
között. Én pedig szavamat váltottam be, összeállítot-
tam a boldog emlékű Haynald bibornok-érsek köny-
veiből és képeiből az építészet történetét s mond-
hatom valóban boldog időket éltünk 10 12 hétig 
az iskolai órák alatt. A fiúk maguk gondoskodtak, 
hogy a repetitio nap-nap mellett fogyaték nélkül 
haladt előre. A művészetek ismertetése tehát peda-
gógiai szempontból is kiváló iskolai buzdító szernek 
bizonyult. 

Harminc évi tapasztalatom után e téren még 
többel is mondhatok. A művészet lelkesíti a fiatal-
ságot; a «szép», helyesen oktatva és jól megértve, 
magával ragadja őket úgyannyira, hogy nemes 
szenvedélyt teremt meg bennük. S valóban kívána-
tos, hogy fiataljaink nemes passziókkal hagyják el az 
iskolákat, hogy a káros passziók oly könnyen föl ne 
burjánozzanak bennük. Vre//c.s László S. J. 

A német katholikusok példája. 
Forduljunk egy pillanatra a könyvektől oda az 

élethez és tanuljunk egy kicsit az élet könyvéből. 
Ép a napokban tartanak nekünk előadást a német 
katholikusok, nem szónokolva, nem sopánkodva, 
hanem cselekedve, véghezvive egy hatalmas válasz-
tást, melyben leikök, gondolkozásuk s a nyilvános 
pályán való eljárásuk módja egész nagyszerűségében 
megnyilatkozik. 

Tanult, művelt, vallásilag gondozott lévén ott 
mind az úri osztály, mind a nép : érzi, tudja és vallja, 
hogy a vallás magánügy, mindenkinek a saját ügye, 
melyhez ne nyúljon idegen kéz; de nem ám elrej-
tendő magánügy, melyet a szív i'edőibe kell takarni, 
hanem oly egyéni jog, melynek úgy a magán-, mint 
a nyilvános életben nemcsak illik, nemcsak szabad, 
hanem egyenesen férfias kötelesség kifejezést 
adni, oly kötelesség, melyet minden tettben, a tár-
sadalmi és politikai téren is, teljesíteni kell. Nem 
befolyásolja őket álszégyen, nehogy a tett mezején 
vallási gondolataiktól befolyásoltassák magukat. 
Miért? Műveltségüknél fogva, azért, mert ismerik s 
ép azért becsülik és szeretik vallásukat. 

Ez az értés, ez a tudás, ez a vallási ismeret 
alapja ott mindennek, a mit látunk és azonkívül 
még valami : egy bámulatraméltó tevékenység, együtt-
tartás, együttérzés példája a papság részéről, mellyel 
a katholicizmus összes rétegeit, az úri és a nép-
osztályt irányítják, foglalkoztatják. A nép vallási 
tanultsága és a papság szent hivatásához való hűsége 
s fáradhatatlan papi és társadalmi működése és 
a mindakettőből kifejlődő eleven keresztény élet, az 
egyház parancsainak hü megtartása, a szentségekhez 
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való járulás az az alapvető ok, melyből az olt tör-
ténőket mind meg lebet érteni. 

Erősek, mert tiszták a családi életben ; erősek, 
mert dolgosak a társadalmi szervezkedésben ; erősek, 
mert egységesek a politikában s ime most is meg-
mutatták, hogy ellenök nec portae inferi. A katho-
likus nevelés erőteljessége meghozta gyümölcsét; 
ott nem azt mond ják : a vallás a bigott népnek való ; 
ilyet a tanult német szégyenkeznék mondani, ép 
azért, mert jár tas vallása tanaiban. Ellenkezőleg, ott 
az úr vallása ismeretében és gyakorlásában nem 
különbözik a néptől, az egyszerű munkástól ; mert 
tudja, hogy nem ilyen különbségtétel teszi őt úrrá, 
a másikat meg paraszttá, hanem Isten és egyháza 
irányában olyanok lévén, sőt nagyobbak a köteles-
ségei, mint a népé, mint az egyszerű iparosé : vetél-
kedik vele, sőt jó példával já r előtte vallása meg-
vallásában. 

Ott nemcsak az úrnak, hanem az egyszerű mun-
kásnak is megvan a maga katholikus lapja, melyet 
olvas; van társadalmi köre, melyben katholikus 
felebarátaival eszméit kicseréli, s mivel az a nép 
tanultabb, mint nálunk sok «úr», nem is ingatható 
meg nádszálként minden jöt t-ment fölforgató tantól. 

Mivel ilyen az a nép s mivel ilyen a papja, 
nemcsak él vallásos életet, hanem érvényesül is 
mindenütt s hozzá jómódú, a mi függetlenségének 
másik biztosítéka. Ismétlem : jómódú, mert «pietas 
ad omnia utilis», a vallásosság mindenre jó, még az 
anyagi téren való boldogulásra is. 

S nemcsak hogy ő maga emelkedik ki erőteljes 
egyéniségével az idő ár ja közepett, hanem még azt 
is megéli, hogy az elpusztíthatatlannak látszó szociál-
demokrácia megtörik mellette, hirtelen veszít ere-
jéből. 

Ime a német katholikusok tanítása számunkra : 
okaiban és eredményeiben bemutatva. Nincs benne 
semmi csoda, csak egyszerű, természetes folyamat, 
melyet utánacsinálhat akárki, még a magyar katho-
likus is, ha módszerét követi. A népen és papján 
fordul meg minden, még a győzelem is a pokol 
kapui ellen. 

Mi vagyunk mi magyar katholikusok ezekhez a 
németekhez viszonyítva! 

Valami jobbrafordulás mutatkozik már nálunk 
is, de még minden telve gyöngeséggel. Hol nálunk 
a jártasság a vallás tanaiban a népben és az úri 
osztályban ? Kevesen tanulnak ; az igaz, sokan olvasnak. 
Mit? A szabadkőmívesek és az izraeliták lapjait, 
odáig még nem emelkedett nálunk a katholikus 
öntudat, mint a német úri és néposztálynál, hogy 
mindnyájan a katholikus sajtót olvassuk, erősítsük 
és magas színvonalra emeljük. Hol van nálunk a 
társadalmi, a szervezkedési m u n k a ? Néhányan dol-
goznak, erőlködnek, de hol az úri osztály közre-
működése, részvétele? Azt ő még nem érti, ő még 
a középkorban él ; más passziói vannak, mint a nép-

pel karöltve magasabb eszmények megvalósításán 
dolgozni. 

Papságunk nagy része is mintha tevékenykednék 
már, de hol vannak még tőle a német papság mód-
szerei, az új pasztoráció ? 

Mi még mindig a régi gravaminális politika 
neveltjei vagyunk; szónokiunk, ellenmondunk, de 
a tetteket mindegyik a másiktól várja. Az egyikei 
48-assága tartja vissza, hogy a nyilvános téren egye-
süljön a 67-es katholikusokkal ; a másik a katho-
likus téren minden üdvösséget az autonómiától vár 
s azt sem tudja, hogy a katholikus ember szájában 
mit jelent ez, valamint nem veszi észre, hogy a 
német katholikusok valami más eszközökkel emel-
kedtek nagyra anélkül; épen mert jár tasak egyházuk 
szervezetének ismeretében, hogy mertek volna ők, 
a protestáns német császárságban nehéz viszonyok 
közt küzdők, erre csak gondolni is. 

Csupa velleitások választanak el bennünket egy-
mástól, hogy soha ne egyesüljünk. Ahelyett, hogy 
eltekintenénk a meddő politizálástól, szőrszálakat 
hasogatunk s azt gondoljuk, így lesz megmentve a 
haza és egyházunk. Pedig gyámoltalanságunkat látva, 
markába nevet a folyton erősödő izraelitaság s oda-
kiáltja sa j tó jában: csak így, csak így, nagyon jól van! 

Katholikus testvérek, tanuljunk tehát a németek 
példájából és itt mi közöttünk a Zichy Nándor gróf 
példájából; nem hiányzik nekünk más : mi magunk 
hiányzunk magunknak, tanulva, katholikusan érezve 
és katholikusan cselekedve. Próbáljuk meg az ellen-
kező módszert, azt a németet : pap, úr és nép s lel-
kemre mondom, mindjárt minden máskép lesz. 

A püspöki egyházlátogatásokról. (V.) 
XVI. A püspöki egyházlátogatásnál, a mely jog-

gal a «püspöki kormányzás lelkének»1 (anima episco-
palis regiminis) neveztetik, megdönthetetlen elv és 
zsinórmérték gyanánt azon kánonjogi szabály tekin-
tendő, miszerint a püspöknek az egyházjogban gyö-
kerező joghatósága van — fundatam in jure com-
muni habet jurisdictionem — egyenkint és összesen 
mindazon egyházi személyek és Istennek szentelt 
épületek, helyek s tárgyak felett, a melyek egyház-
megyéje területén léteznek, hacsak e püspöki jog-
hatóság alól nyilvánvalólag kivéve nincsenek, «nisi 
manifesta exemptione a jurisdiclione episcopi loci 
potiantur».2 

A püspöki egyházlátogatás ennélfogva személyi 
(personalis), a mennyiben a személyek erkölcsi hit-
életének és az általuk viselt hivatal és tisztség miként 
való végzésének vizsgálatával foglalkozik; és dologi 
(reális), a mennyiben a vizsgálat a körül forog, hogy 
mily állapotban vannak az egyházközség templomai 

1 Crispino : Trattato delta Visita nescovile. 3. 1. 
3 Cf. Barbosa ; de oflicio et potestate Episc. P. 3. Ali. 74. 
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s istentiszteleti egyél) helyei, liturgikus szerei, az 
iskola és fölszerelése, az alapítványok, ezeknek vég-
zése és kezelése, a lelkész és a kántortanító ellátási 
illetékei, kórházak, ápoldák, óvodák, ker. társulatok, 
ker. hitelintézetek slh... Egyszóval mindazok a dol-
gok és intézmények, a melyek az istentiszteletnek, a 
hivek lelki és testi üdvének és jólétének előmozdí-
tásával, a szegények gondozásával bármikép viszony-
ban és érdekközösségben állanak. 

A megyelátogatás alkalmával tehát a kánon-
szerű vizsgálat és szemle tárgyait, anyagát képezik: 
a személyek és egyházi működésük, továbbá az egy-
házi helyiségek és egyéb dolgok. És azért a püspök 
terjessze ki figyelmét arra, hogy a lelkészek teljesí-
tik-e pontosan egyházi kötelmeiket? Jelesen: a szent-
ségek kiszolgáltatását, a prédikálást, a hitelemzést, az 
egyház javainak lelkiismeretes kezelését illetőleg; 
hogy a lelkészek egyházi férfiakhoz illő, erkölcsös 
és a nép épülésére szolgáló életet élnek-e? A hivek 
is teljesítik-e keresztényi kötelességeiket s milyen 
ezek vallási és erkölcsi állapota? Vizsgálja meg, 
mily karban vannak az egyházak (a templomok), az 
azokhoz tartozó épületek, a temetők, a kápolnák, 
oltárok, egyházi készletek, az anyakönyvek stb. 
A püspök, hogy a plébánia állapotát teljesen meg-
ismerje, nem elég, hogy egyedül a plébánosokat 
hallgassa ki, hanem a kellő óvatossággal s a lelkész 
tekintélyének hátránya nélkül, a körülményeket ala-
posan ismerő s hitelt érdemlő férfiakat (híveket) 
is megkérdezhet. 

Ily személyi és dologi vizsgálatot az egyház-
megyéjét látogató püspök nemcsak a rendes püspöki 
joghatósága alá tartozó egyházi s világi személyekre, 
helyekre és dolgokra nézve, de mint a Szentszék 
követe, az egyházmegyelátogatás alkalmára kiterjesz-
tett rendkívüli joghatóságánál fogva azokra nézve is 
gyakorolja, a kik és a melyek rendes püspöki jog-
hatósága alól ki vannak véve. 

1. Rendes joghatóságánál fogva a püspök megye-
látogatása kiterjed: 

aj az ő püspöki joghatósága alá tartozó minden 
személyre, ki nem vett egyházra és minden inté-
zetre (káptalan, zárda stb.), melybe plébániai java-
dalom van bekebelezve ; 1 

bj minden szerzetesrendi vagy szekularizált pa-
pokra, kik a zárdához nem tartozó világi személyek 
fölött lelkészetet gyakorolnak, a lelkipásztorkodást 
illető összes ügyekben;2 kivéve a területtel bíró 
«praelati nullius» (nálunk a pannonhalmi főapát) 
egyházait ; 

cj a kanonokokra és a káptalanok javadalma-
saira (beneficiatusai) is, habár maguk a káptalanok, 
mint ilyenek, kiváltságoltak (exempta) volnának is 
a püspök látogatási joghatósága alól. A püspök 

1 Cone. Trid. Sess. VII. c. 7. de reform. 
2 Cone. Trid. Sess. XXIV. c. II. de reform. 

ugyanis a látogatás alkalmával önmaga — a kápta-
lan tagjai közül senkit az Ítélethozatalhoz meg nem 
híva — eljárhat, mint bíró, a káptalan vétő tagjai 
ellen; de látogatáson kívül a püspök az exempt 
(kiváltságolt) káptalan tagjai közül senki ellen sem 
járhat el bíróilag a nélkül, hogy kettőt a káptalan 
tagjai közül az ítélethozatalnál véleményük felől 
meg ne kérdezzen ; 

d) a zárdához tartozó nem-szerzetes tagokra. 
2. Rendkívüli joghatóságánál fogva, vagyis mint 

a Szentszék küldöttje, meglátogat a püspök: 
aj minden kivett káptalant és a szerzeteseknek 

a zárdától különálló templomait; 
bj a zárdán kívül élő szerzeteseket ; 1 

c) minden rêgularis observantiával nem bíró 
rendházat ;2 

dj a szerzetesi fegyelmet illetőleg minden zár-
dát, melynek főnöke a püspök intéseit hat hónap 
alatt sem foganatosítja; ily esetben a püspök a vét-
kes szerzetest egyházilag meg is fenyítheti ; 3 

ej a női zárdákat, a melyek férfiszerzetesek igaz-
gatása s lelki vezetése alatt állanak, a mennyiben a 
zárlat (clausura) visszaállításáról vagy megőrzéséről 
van szó ;4 

f j végre minden kegyres célú intézetet, kivéve 
azokat, melyek a fejedelem közvetlen felügyelete 
alatt állanak; hogy ezeket meglátogathassa, a feje-
delem engedélye kívántatik.5 

XVII. Részben az 1. és 2. pontok alatt fel hozot-
tak megokolására, részben pedig zsinórmértékül ha-
sonló esetek elbírálásánál álljanak itt még a követ-
kező közérvényű, legfőbb egyházbirósági végzések. 
Az első, a püspökök és szerzetesek ügyeire felügyelő 
Congregatiónak 1863-ik évi február 27-én kiadott és 
hasonló esetekben közérvénnyel biró végzése e 
kétségre : «An lex, qua juxta S. C. Trid. Ordinarius 
tenetur communitates et monasteria dioecesis suae 
visitare, extendatur etiam ad communitates et mona-
steria, quae a superiore vel superiorissa generali 
reguntur?» responsum est: «Ex audientia Sanctis-
simi S. C. respondendum mandavit, neinpe, quoad 
reguläres exemptos, negative, exceptis casibus a jure 
expositis; relate vero ad fratres et sorores piarum 
congregationum votorum simplicium non exempto-
l'ura affirmative ; salvis statutis et constitutionibus 
ab Apostolica Sede approbatis». 

A második végzés a kivett (exempti) szerzetes-
rendek vagy világi congregatiók templomainak és 
kolostorainak püspöki látogatására vonatkozik, a 
melyre nézve zsinórmértékül és szabályul tekintendő 
XIV. Benedek pápának 1744 november 6-án kelt 
«Firmandis» kezdetű constitutiója, a mely szerint a 

1 Cone. Trid. Sess. VI. c. 3. de reform. 
2 Cone. Trid. Sess. XXI. c. 8. de reform. 
3 U. ott. 
4 Gone. Trid. Sess. XXV. c. 5., 9. de regül, et monial. 
& Cone. Trid. Sess. XXII. c. 8.; XXV. e. 6. de reform. 
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szerzetesrendi házak templomai és maguk a szerze-
tesek is a püspökök mindennemű joghatósága, láto-
gatása és megfenyítése alól kivétetnek, ide nem 
számítva azokat, melyek a lelkészeire és a szentsé-
gek kiszolgáltatására vonatkoznak és azon eseteket 
sem, melyekre nézve közjog szerint megilleti a 
püspököket a joghatóság. 

A harmadik végzés, a ki nem vett világi con-
gregatiók püspöki látogatását illetőleg, XIV. Benedek 
pápának 1758 január 21-én kelt «Emanavit nuper» 
kezdetű ügylevele, melyet a limai érsek és a ki nem 
vett (non exempti) missiós papok (presbyteri Ora-
torii) között fönnforgó ügyből kifolyólag adott ki, 
valamint XII. Leo pápának «Cum sicut» 1827 január 
30-án kelt brevéje, a melyekben elrendeltetik «pres-
byteros Orator i i . . . omnino subjici Episcopo in modo, 
forma et assumptis materiis, excepto eorum instituto, 
sive iis, de quibus constitutiones loquuntur, nempe 
bonorum administratione, domorum gubernio, supe-
riorum electione, novitiorum receptione, librorum ex-
hibitione, archivi et bibliothecae indicibus. . .» 

Ámbár pedig a püspök az egyházmegyéjében 
létező szerzetesi zárdákban nem végez tulajdon-
képeni főpásztori látogatást, szabadságában áll mégis 
megyelátogatása alkalmával az ily zárdákba is betérni 
és a szerzetes-rendtársakat figyelmeztetve arra inteni 
s különösen az iránt kérdezősködni, hogy vájjon az 
egyházi törvények állal meghatározott esetekben, 
például az Isten igéje hirdetésénél, a szentségek 
kiszolgáltatásánál stb., a püspöki joghatóságot elis-
merik s tisztelik-e, avagy talán ez irányban hibákat 
nem követtek-e el egyesek? —on dr. 

A nagy bűn. (v.> 
Ha az ifjúság nemi fölvilágosításáról van szó, az 

a kérdés, mikor és milyen mér tékben történjék az? 
Ez egyéni dolog, az időpontot és a mértéket a szülő-
nek és a nevelőnek vagy a tanítónak kell megálla-
pítania. Ez függ az egyes gyermek fejlődésétől és 
gondolatvilágától. 

A kis gyermeket szeméremre kell szoktatni ; 
kerülni kell a tisztátlan, trágár szavak és dolgok el-
beszélését s mindent el kell követni, hogy a gyer-
mek minél tovább ártatlan, bohó gyermeknek marad-
jon. Vigyázni kell, hogy a gyermek a cselédtől, a 
rossz pajtásoktól s az életben, főkép a városokban 
kínálkozó ezer és ezer alkalomtól lehetőleg meg-
óvassék.1 Ha minduntalan találkozunk serdülő gyer-
mekekkel is a kávéházban, a mint a trágár lapok 
képeit nézegetik, ez bizonyára a szülők rovására 
irandó. 

Legnehezebb dolog a helyes úton megtartani 
a serdülő ifjúságot akkor, a midőn a nemi élet ger-
jedelmei mutatkozni kezdenek. Itt nem marad más 

1 Sz. Ágoston szerint is : in fuga salus. Szerk. 

hátra, mint az idealizmus mezébe öltözött szülői föl-
világosítás és tanács, mint azt föntebb vázoltam. Ter-
mészetesen a vallás-erkölcsi alapról letérni nem 
szabad, mert csak ezen az alapon lehetséges sikert 
érni. Hangoztatni kell előtte az istenfélelmet, az Isten 
törvényét. Lehetetlenség, hogy a normális alkotású 
gyermek ily tanácsra azt higyje, hogy őt becsapni 
akar ják s hogy inkább hallgasson a test és az ilyen 
rossz emberek tanácsaira. 

Ez azonban mind nagyon szép és nagyon sike-
res is volna, ha nem volna az emberbe oltva a 
rosszra való hajlam, lia mindenki lelkében ott szé-
kelne az erős akarat s ha az életben nem volna az 
a sok-sok alkalom, a mely bűnre csábít. Ha az 
embert nem csábítanák oly gyakran a szirénhan-
gok, a melyeknek Odysseus is csak úgy tudott ellent-
állani, hogy embereinek a füleibe viaszkot öntetett, 
magát a hajó árbocához kötöztette. 

Nem elég a pusztán szóval való tanítás, a gyerme-
ket gyakorlatilag is kell nevelni a testi vágyak féke-
zésére. Fődolog a gyermek idejét és életrendjét úgy 
beosztani, hogy ne unatkozzék, hanem az egész napot 
lelkét, teslét illetőleg hasznosan eltöltse. A munkát 
idejében fölváltsa a pihenés, a játék, a szórakozás. 
Igyekezni kell a gyermek lelkébe idealizmust be-
oltani minden iránt, a mi szép és nemes. Föl kell 
tárni előtte a természet szépségeit és csodáit. Meg 
kell tanítani embertársai tiszteletére és becsülésére. 
Jókor kell beléoltani a nő iránt való előzékenységet 
és tiszteletet. 

A mi a testi nevelést illeti, a gyermeket és az 
ifjút az alkohol élvezetétől meggyőző módon vissza 
kell tartani, formálisan izgatni kell ellene. Ha sikerült 
elérni azt, hogy a gyermek és az ifjú felnőtt koráig 
visszatartotta magát az alkoholtól, ennek az erkölcsi 
téren is óriási hasznát fogja venni, mert az alkohol-
tól való tartózkodás lehetővé teszi a dolgok és ese-
mények nyugodt megfontolását s megvédi az embert 
a hirtelen, könyelmü elhatározástól, ellenben az al-
kohol visszahat az érzékiségre, gyengíti az akarat-
erőt, elsősorban a test ellenálló erejét támadja. 

Óvni kell a túlságosan tápláló étkezéstől. Az inté-
zeti sovány, de azért rendszeres és mértékletes étke-
zés mellett a növendékek egészségesebbek, mint a 
jobb, de azért rendszertelen és bőséges házi koszt 
mellett. A túlságos húsevés egyáltalában nem szük-
séges, inkább káros. Időleges napi húskihagyások 
nagyon is jót tesznek a szervezetnek, természetesen 
csak akkor, ha megfelelő más ételekkel pótoljuk. 
A jólakottság, az ezzel j á ró testi tunyaság izgató ki-
hatással van a nemi életre. 

A test izomzatát rendszeresen foglalkoztatni és 
fárasztani kell, mert az emberi szervek csak munka 
által edződnek és fejlődnek, pihenés sorvasztja őket. 
Torna, gyalogolás, kirándulás a szabad természetbe, 
úszás, korcsolyázás, szóval minden testi mozgás ki-
fárasztja a testet, biztosítja az étvágyat és az éjjeli 
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nyugalmas alvást. Edzeni kell a testet, naponkint 
való hideg fej-, nyak-, mell-, kar-lemosásokkal. Heten-
kint meleg tisztasági fürdők s a hol ez keresztül 
nem vihető, ülő és lábfürdők felette üdvösek. A gyer-
mekek reggel és esténként űzött bármily könnyű 
testgyakorlatai, alsó ruhában s a mennyire az idő-
járás engedi, nyitott ablaknál (légkűra és torna) nagy 
edző hatással birnak. 

Ügyelni kell főkép a fiúgyermek fekhelyére. 
Minél keményebb legyen az, a takaró se legyen meleg, 
azért, hogy a testnek éjnek idején is minél több 
meleget kelljen kifejteni s a nemi szervek izgalma 
kikerültessék.Ágyban ne henyéljen a gyermek, hanem 
a mint álmából fölébredt, keljen föl. 

Figyelem fordítandó arra is, hogy a gyermek 
testi szükségleteit a maga idejében elvégezze, főkép 
pedig a vizeletét ne tartsa vissza, lia szükségét érzi 
minden álszemérem nélkül módjával végezze el. 
A vizelet visszatartása, a mellett, hogy kéjes érze-
teket vált ki a gyermekben, káros visszahatással van 
az egész testre, főkép pedig a hólyagra. 

Mindezeknek a szabályoknak és tanácsoknak 
adása nemcsak a szülő, de az iskola s itt főkép a 
hitoktató föladata. Bevonandók ezek alkalomadtán a 
tanulóifjúságnak tartott szentbeszédekbe és morális 
intelmekbe is. Hiszen céljuk a test épségének meg-
óvása mellett a lélek tisztaságának a megőrzése is. 

Ha sikerült a gyermeket testi-lelki ártatlanság-
ban a serdülő kor kezdetén átvezetnünk, a továb-
biakban már könnyebb lesz a feladat, mert akkor 
már, ha szüksége beáll, nyíltabban tárgyalhatjuk a 
nemi kérdést. Katona József dr. 

Igyházi P a r i s . X. Pius apostoli levele. A püspökök értekezlete. 
• «j A des Houx-féle schisma vége. Az újjászületés hajnala. Mi 

• ., értetődik magától ? — Megjelent a pápa várva-várt apostoli 
romlka, levele az egyházüldözés jelen állapotára vonatkozólag. 

T. olvasóink a napilapokból már ismerik. A mit az egy-
ház minden igaz hive várt, azt hozta meg a pápa levele : 
fölvilágosítást és megnyugtatást. A mit mi itt szakadat-
lanul hirdettünk, hogy az egyházat Franciaországban 
meggyilkolni akarják, de azzal a látszattal, mintha az 
egyház részéről öngyilkosság esete forogna fönn, azt a 
pápai encyklika megerősítette. Ö Szentsége kifejti, hogy 
az egyház nem szegte meg a békét ; hogy huszonöt év 
óta tart az üldözés. Nevezetes, hogy X. Pius pápa egész 
nyíltan megnevezi a szabadkőműves conventiculumokat, 
mint a békebontók izgató fészkeit. Az egyház az ő magas 
rendeltetésű javait nem adta föl, hanem azoktól őt 
ellenségei álnokul fosztották meg, oly [föltételeket állítva 
föl a haszonélvezetre nézve, melyeket az egyház ön-
gyilkosság, önfeladás nélkül nem fogadhat e l . . . Emlé-
kezzünk csak vissza azokra a jelenetekre, a midőn az 
Úr Jézus föltámadása után apostolainak és tanítványai-
nak megjelent. Üdvözlete, kívánata, hatása megjelenésé-
nek ebbe a két szóba foglalható össze : »Pax vobis», béke 
legyen lelketekkel. Ez X. Pius pápa legújabb apostoli 
szózatának is a tartalma. Pax vobis, nolite timere ! 

A püspökök értekezlete az előre kitűzött időben, 
január hó 15-én nyilt meg. Egy-két főpásztor kivételé-
vel, a kiket betegség tartott vissza, valamennyien meg-
jelentek Párisban a tanácskozás bois-de-boulognei helyén. 
A legsürgősebb teendőkről szóló megállapodásaikat, 
melyeket már Róma is helyben hagyott, s a melyek 
igazán ima és bőjtölés és szenvedés gyümölcsei, a pap-
ság buzgó követése és a hivek áldása fogja kisérni. Csak-
hogy non est pax impiis. Az egyház ellenségei nem 
fognak békét hagyni az egyháznak. 

Nagy, de megérdemelt kudarc érte Henry des Houx-t, 
a ki az alatt az ürügy alatt, hogy az egyházi vagyont 
megmentse, kulturellek szervezésére vállalkozott ország-
szerte és ezt az eljárását az ellenkező pápai utasítás el-
lenére is folytatta. Szakadás támasztása volt a célja, a 
parlamenti kultusz-bizottság és a kormány szándéka 
szerint és megfizetett szolgálatában. Nemzeti egyházat 
akart szervezni a meglevő egyházi vagyon alapján, pápa 
és püspökök nélkül, sőt azok ellenére. Erre volt fölbé-
relve. A mult hó vége felé, mikor már a kulturellek 
ügye, a melyeknek alakítására megbízást kapott, meg-
lehetős mostohán kezdett állni, des Houx elment a par-
lamenti kultusz-bizottság elnökéhez megtudni, hogy — 
«mi lesz hát már?» Arra számítolt, hogy a bizottság 
elnöke keblére öleli majd őt, az «ellenpápát». Nagyon 
csalódott a boldogtalan. Elismerés helyett — elbocsátás-
sal tért vissza a zsebében. Előbb Briand Aristides kultusz-
miniszter tette csúffá, midőn az oly nehezen összetobor-
zott kulturelleket «karrikaturák»-naknevezte el; most a 
parlamenti kultusz-bizottság elnöke megadta végre a 
«kegyelemdöfést» az árulónak. 

De mi az oka a nagy kegyvesztésnek ? Az, hogy az 
egyház vagyonára számító szabadkőműves testvéreket 
időközben megszállta a félelem, hogy a kulturellek révén 
valami «papi» vagyon esetleg kisiklik majd az ő kezükből 
vagyis a kulturellek címén «profán» kezekbe kerül. 
Nem, nem ! Nem kellenek kulturellek — lett a kiadott 
jelszó. És Briand is, a kultusz-bizottság is, erre az ál-
láspontra helyezkedtek. Pilátus és Heródes megbarátkoz-
tak ebben a gondolatban. Az egyház pedig egy álnokul 
tervezett schismától szabadult meg ; mert az a des Houx 
úr dolgozó szobájában ülésezett «egyházi párt» egyszer-
smindenkorra el van földelve. A világ, inie, — ismét bebi-
zonyult, — hálátlansággal fizet és ráadásul még kinevet. 

S épen ebben rejlik az egyház újjászületésének a 
hajnala Franciaországban. Az egyháztörténelem évköny-
veinek egyik legfényesebb lapján fogja hirdetni század-
ról-századra, hogy mikor az Istentől elrugaszkodott 
francia állam-kormány a francia katholikus papságot 
és a hozzá ragaszkodó hű katholikusokat az elé az al-
ternatíva elé állította, hogy az egyházi vagyonnak rabló 
kézből való elfogadását, vagy a pápához való ragaszko-
dással kapcsolatos szegénységet és szenvedést válasszák, 
ők, a megalázott és meggyötört katholikus Franciaor-
szág, egyhangúlag a szegénységet választották. Nem szük-
séges prófétának lenni : elég a dolgokat megfigyelni és 
következtetni tudni arra a jövőre, hogy az egyház tör-
ténelme ezt a lemondást az újjászületés hajnalaként fogja 
mindenha üdvözölni. 

De mi «értetődik magától?» Erre a kérdésre a fele-
let adását jóval 30 év előtt kell kezdeni. 1871. esztendőt 
írták a civilizált népek. Párisban annak az évnek az ele-
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jén a communardoknak nevezett «művelt» barbárok 
uralkodtak. A la rochettei fogházban ott ült egyik «kezes» 
címén Darboy párisi érsek, fogolytársaival együtt. Május 
24-én, mikor a communardok lázadásának már a halál-
tusája közeledett, Fortin Emil polgár, a «barrikádok 
felügyelője», az ő hires Genton barátjával fölkereste a place 
Voltairen a 66-ik zászlóalj élén őrtálló Ferré polgárt, 
a ki a Commune prokurátorának helyettese volt, és föl-
hatalmazást kért tőle, hogy a «kezeseket» agyonlövet-
hesse. Ferré kiadta a parancsot, hogy a kezesek közül 
hatot azonnal ki kell végezni. Útközben Fortin polgár 
találkozott Sicard-dal, egy régi katonatiszttel, a kit rö-
vid úton magával vitt, hogy legyen tiszt, a ki «tüzet 
parancsoljon». A fogház igazgatója nagyot nézett, mikor 
az utasítást elolvasta, a mely senkit se nevezett meg, 
csak azt mondta, hogy hatot kell kivégezni. Fortin pol-
gár azzal ütötte el a scrupulusokat nagy rivallással : «no 
h á t első legyen az érsek ; ez magától értetődik /» Dic tum, 
factum. Néhány pillanat múlva hat vértanú : Darboy 
érsek, Deguerry madeleini plébános, Bonjean, a császár-
ság idejében a szenátus elnöke és három jézustársasági 
atya Clerc, Allard, Ducoudray, ki voltak állítva a gyilko-
sok puskacsöve elé. Mikor Darboy érsek az első lövésre 
állva maradt, egy Lolive nevű katona fölkiáltott : «Az 
ördögbe, hát ezt itt elblindoltuk!» Ráfogta a puskát s 
az érsek összeesett... Ez a citoyen Emil Fortin, Darboy 
érsek és társai meggyilkolásának értelmi szerzője és 
végrehajtója, ép mikor Richard érseket a mostani kor-
mány palotájából kiűzte, ugyanazon a napon, hirtelen 
halállal mult ki. A halál e hirtelensége nem «klerikális 
koholmány,» hanem a «Radical» nevű lap jelentése : «Emil 
Fortin est mort subitement á son domicile, 77, ru de 
Charron.» Mit jelent ez ? . . . Cherchez — ezúttal — la con-
science ! A lelkiismeret éltet, de ölhet is, mert Isten szava, 
mely áthat szíven, agyon, velőn és csontokon. Élteti, 
vagy összetöri a lelket, s a lélekkel a testet. —y —lei. 

Troda- D e á k n é : Az élet vallásáról. «Az Újság» decem-
lom számában. 

Ellen Key nevét Magyarországon jól ismerik. Ha 
jól emlékszem, tavaly előtt látogatta meg hazánkat s föl-
olvasásokat tartott a feminizmus érdekében. Különböző-
képen bírálták e szereplését. Azóta Ellen Key könyvet 
írt eszméi érdekében. Hatalmas könyvet tele szép gon-
dolatokkal, de hibás alapon indult, homokra épített. Az 
«Az Újság» karácsonyi számában Deák Gyuláné szól 
Ellen Key gondolataihoz. Amivel, mert lapjainkban oly 
ritkák az ily komoly, tudományos, elfogulatlan cikkek, 
azt hiszem szolgálatot teszek, ha fölhívom rá a figyelmet. 

Azzal kezdi Deákné, hogy talán Julián császár az 
első, a ki megszemélyesíti azt az örökös ütközőpontot, 
«a melyet az embernek a jó után való lelki és testi vá-
gyódása vív egymással». O meggyülölte a «Galileus»-t, 
mert «azt tanítja, hogy a szenvedő, az elnyomó, a testet 
leginkább megvetni tudó ember van Istenhez legköze-
lebb» s ezáltal szembehelyezkedik a hellenizmussal, 
mely (kizárólag) az erős, a szép, a büszke, az egészsé-
ges embert hitte Istenhez leghasonlóbbnak.1 «Julián el-

bukott — írja — a «Galileus» és tanítása meghódította 
a világot.» 

A modern tudomány Nietzsche, Stirner, Carlyle, 
Canning stb. által akarva, nem akarva, ludatosan és 
öntudatlanul az emberiséget a hellenizmus felé viszi 
vissza. Ellen Key, a nagy feminista előharcos, könyvet 
ír, hogy megcáfolja e meggyőződést. Támadja a keresz-
ténységet s azt szeretné elhitetni, hogy lehetséges fölvi-
lágosodottság a mai értelemben fölfogott erkölcsi rom-
lás nélkül. Itt aztán ismerteti az írónő Ellen Key elveit, 
hogy egy felsőbb hatalom félése nélkül is meg tud állani 
az emberiség az erkölcs útján ; hogy a protestáns teológu-
sok magyarázata, a mely szerint a csodák csak szimbó-
lumok, megölője a vallásnak, «mert a lelket nem lehet 
az örökkévalóság eldöntésének borzasztó komolyságával 
szemben szimbólumokkal megnyugtatni». Elmondja, hogy 
Ellen Key Jézust embernek hiszi, de nagy embernek, 
a ki megérdemli szeretetünket s a ki iránt bámuló sze-
retetet kér, olyat, a milyennel a távollevő kedves test-
vérbátyánkat szeretjük, a ki világhírű lett. 

Ellen Key szerint a jövő nemzedéknek nem a Meg-
váltóban kell hinnie, hanem önmagát kell megváltania. 
Míg Ellen Key a kereszténységet támadja, kikerüli figyel-
mét a kereszténységben rejlő hatalmas erő, «mely abban 
nyilvánul, hogy a földi létnek értelmet tudott adni.» 
«A vallás feleletet ad a lét örökös — minden tudomány 
dacára mai napig létező — kérdésére» ; Ellen Key nem 
akarja hinni, «hogy a legtöbb ember inkább él egy való-
színűtlen biztosságban, mint olyan bizonytalanságban, 
a melyben saját magának kell a valószínűt, az igazat 
keresnie». 

Ezután Ellen Key új vallását ismerteti. Ezt a görö-
göktől kellene tanulni, a kiknek a szépséggel párosult 
jóság volt az ideáljuk. A sztoikus s az epicureus hatalmi 
érzés kell neki, a mely fel tudja magát szabadítani, 
a mennyiben ura lesz fájdalmának és örömének. Leo-
nardo da Vinci, Alberti, Giordano Brúnó érezték azt — 
Ellen Key szerint — hogy a fölszabadult lélek egynek 
érzi magát a mindenséggel, a nélkül, hogy egy közben-
járónak, Istennek a szükségét érezné. Ellen Key e tana 
Deákné szerint veszedelmes, mert oda vezet, «a hová 
Wilde jutott, a kinek az volt életelve, hogy az ember 
élvezze ifjúságát s az életét, a míg megvan !» Ez a Wilde-
theória és ez a hellenizmus, Ellen Key s vele együtt az 
összes fölvilágosodott szellemek szabad vallása csak az 
erőseknek való! A «lelkileg erőseknek1 — mondja he-
lyesen az írónő — a kereszténység épen azért szép 
és magasztos, mert gondoskodni akar az öregekről, a 
betegekről, a szegényekről és a gyengékről is». A gyen-
gék vagy eleve nem tudnak már erős támasz (Isten-hit) 
nélkül élni, vagy gyengeségükben nem tudnak ellent-
állani vágyaiknak és ösztöneiknek s tönkremennek.» 

Ellen Keynak igaza van, hogy az emberek távolod-
nak a keresztény vallástól. De hova fog ez vezetni? 
Nem oda, a hova Ellen Key gondolja, hanem oda a 
szabadvallás, a szabadszerelem zászlója alá, «mert nem 
igaz, hogy az emberek képesek a lelki korlátok alól 
fölszabadulva, testileg korlátozottak maradni». 

Mérejkovszky beszéli Nagy Péterről, hogy midőn a 

1 Krisztus a testi vágyak megfékezését, az önmegtagadást hir-
dette, a mi nem zárja ki az egészséges testet. Szerk. 

1 De még ezek is elébb-utóbb visszatérnek, vagy nagyon bol-
dogtalanok lesznek. 
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görög szépségkultuszt akarta visszaadni a világnak, azt 
tapasztalta, «hogy az általa rendezett processzióban csak 
kifestett utcai leányok, heteirák, elzüllött férfiak és az 
ö általa odaparancsolt haszonleső udvaroncok vettek 
részt». 

Ezekké lesznek az emberek azon a cimen, a mit 
Ellen Key mélyen és magasztosan hisz ma még: «az 
élet vallásának». 

Ellen Key szerint az élet vallása tetőzi be a fejlő-
dést. Deákné máskép vélekedik. «Az emberek, lia elő-
ször egy ilyen életvallásban is fognak fejlődni, a mely 
külső megnyilatkozásaiban más is lesz, de lényegében 
ugyanazt fogja eredményezni, mint a hellén vallás.» 
Újra «áhitozni fognak egy új keresztény vallás után, a 
mely más és mégis ugyanaz lesz, mint a régi volt.» Jézus 
örök vallást alkotott. Szava «villám volt a sötét éjszaká-
ban, tizennyolc-tizenkilenc századra volt szükség, míg 
az emberiségnek kis része hozzá szokott és sötétségben 
érzi magát újra». De az emberiség, miután a megtéve-
lyedésnek nag}' körét befutotta : vissza fog térni ahhoz 
a szóhoz, mely örök és halhatatlan kifejezése a hitnek 
és reménynek». 

Mondhatom nagyon meglepett Deákné elmefuttatása. 
Eltekintve attól, hogy oly lapban jelent meg, melynek 
más a szelleme, mégis jó hatást eredményezhet. Kevesen 
látnak oly tisztán a feminizmus bonyolult kérdésében 
nálunk, mint az írónő. Különösen fölhívom a figyelmet 
a végkövetkeztetésre. A francia apologeták együtt hirde-
tik a hitetlen filozófusokkal, hogy «tout le monde, pas 
du doute, cherche une foie positive.» S ezt tényleg ta-
pasztalni lehet. Az emberek sötétségben érzik magukat — 
a mint helyesen mondja az írónő — mihelyt elhagyják, 
megunják, megszokottnak veszik a kereszténységet. Vi-
lágot itt nem tud gyújtani a tudomány, magasabb valami 
kell ide. Kutatni, keresni fognak s megtalálják a keresz-
ténységet, ^ —f. 

A tiszta életről . Kalauz müveit, serdült ifjak szá-
mára. Irta Szuszai Antal. Budapest, 1906. 8-r. 332 lap. 
Ára fűzve 2 korona 60 fillér, kötve 4 korona. 

Olyan nehéz a kezem és nehézkes a fejem, midőn 
e sorokat kezdem. Az az akinetikus beteg érezheti ma-
gát ilyenképen vagy az tapasztalhat hasonlókat a moz-
dulás gondolatánál, midőn neki minden mozdulat zsongó 
fájdalmat és idegfeszülést okoz. Nem csoda. A jelen könyv 
tárgya olyan, mely fölött a vitatkozás most folyik javá-
ban s mely mögött nagy ethikai és neveléstani elvek 
rejtőznek. A nemi fölvilágosításról van szó az if-
júságnál ; mennyit belőle mondani, mikor, mi módon, 
ki által ? Mind oly kérdések, melyekre annyi a felelet, a 
hány az ember, a recensensnak mégis állást kell foglalnia 
a zűrzavarban, az egyenes irányt kell megjelölnie, mely 
a könyv elbírálásánál vezeti. 

Nem alapozás, nem okadatolás a föladata ; csak a 
szempont megjelölése. A nemi érzés, a nemi élet mint 
hatalmas rugó és működő erő van beállítva a világ 
rendjébe, a növény és állatvilágba; bele van állítva az 
emberiség életébe is, liogj' szolgálja az Isten terveit, az 
ő földi és mennyei országának kiépítését. Itt van, szá-
molni kell vele. Itt van, nem mint rossz, hanem mint 
jó s azért tudni kell róla! Kinek? Annak, a ki úgy érzi 
magában az Isten hivó szavát, hogy a házas élet állapo-

tában fogja keresni boldogulását, az érő ifjúnak és 
leánynak. Miért ezeknek? Azért, mert a házasságot elő 
kell készíteni, mert a nemi érzés aránylag korán kelet-
kezik, mert a tiszta ifjúság és a boldog házasság szoros 
viszonyban állanak egymással. Mennyit? A mennyire 
szükségük van. 

Ki tegye azt és hogyan ? Ime, itt borulnak el a 
homlokok. Az egyik rész azt mondja: a talaj süppedé-
kes, a dolog sikamlós, jobb lesz semmit se szólni. 
A másik oldalon azt mondják: mondjunk meg mindent, 
inkább előbb, mint később ; így mégis mentünk vala-
mit. Két szélsőség ; közepén lesz az igazság. Mindenesetre 
a strucc-politika nem használ, hanem csak árt. A rossz 
pedagógián a fiziológia kegyetlenül keresztül gázol s 
míg amaz a töltésen őrködik, hogy ne szakadjon, ez a 
gáton kívül öt öllel csapja föl sodró vizét : az erkölcs-
ben. A nemi érzetek föllépnek a tudatban és fölvilágo-
sítást kérnek, nem csendesen, hanem erőszakosan. A né-
met szakirodalom szerint «Uberwertigkeit»-jokkal ural-
kodnak a többi képzetek'fölött a serdülő korban. Ha 
feleletet nem kapnak, ha az okos nevelés nem számol 
velük, akkor a «nitimur in vetitum» elvénél fogva a 
zavaros forrásokhoz fordulnak s az öntudatos erény 
helyett öntudatos romlás lesz a fiatal lelkekben. Tehát 
okos fölvilágosítás szükséges annak idején és pedig 
attól, ki jól ért hozzá és megadni hivatva van. Ki legyen 
az a valóságban, ember vagy betű? 

Legyen szabad e kérdésre megadnom a feleletet 
Prohászka püspök kétoldalas előszavából, melyet a 
könyvhöz írt. Ezekben körvonalazza álláspontját : «A fiú, 
a leány, a házasság, a gyermek, a nemi viszony s ép 
úgy a szüzesség hősies tipusa, mind, mind Istennek 
gondolata, melynek a szemérem, a fegyelem, a tiszta 
vér, az egészséges, erőteljes élet, az ideális, nemes sze-
relem, a boldog házasság, vagy a szeplőtelen tisztaság 
ad remeklő formát. 

De jaj, kegyetlen s rémséges körülöttünk a romlás 
s kevesen gondolkoznak a természet és kegyelem ez 
isteni gondolatairól istenileg, kevesen nyernek igazán 
helyénvaló oktatást akkor, midőn minden összeesküdött 
a tisztaság ellen.. . 

E szerencsétlen nemzedéknek tetterős nevelőkre, 
krisztusi tanítókra, fölvilágosult pszichologusokra van 
szüksége s a próféták, kik romokon ülve siratják az 
erkölcstelen s züllött iíjúság romlásában a nemzet pusz-
tulását s mégis szürke, homályos szimbólumokban be-
szélnek és tiszteletreméltó, de meg nem értett hierogli-
fekkel írnak, rajta nem segítenek. 

Az irányt, a nyilt, okos fölvilágosítást s a lelkek 
szeretetétől sugalmazott, komoly intelmet igenis szüksé-
gesnek tarlóm. Csak egy esetben engedném el s fojtanám 
el a hideg betűsorok kiáltó szavát, ha minden ifjű s 
leány mellett látnék egy okos, nemes és a szó erkölcsi 
értelmében édes anyát, ki e könyv misszióját s a ko-
moly próféta szerepét elvállalná...» 

Tehát az «édes» anya, az édesapa, az okos szülő hi-
vatott ebben. S ha nincs? — a mint hogy a legtöbb 
esetben nincs — az okos nevelő s ennek nem létében az 
okosan megírt könyv. Azért írta meg a szerző az övét. 

A szerző nincs megelégedve az erkölcstanítókkal, 
kik azt hiszik, hogy eleget tesznek kötelességeiknek, lia 
néhány semmitmondó szóval óvják az ifjúságot a nagy 
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veszedelemtől, sem azokkal, kik úgy tartják, hogy «leg-
jobb a testiség bűneiről hallgatni». (9. 1.) Különösen 
egy pontban tartja hiányosnak az ifjúság tudását : a 
házasság ismeretében. Ifjúságunk nem érzi a tiszta élet 
és a házasság között való Isten-akarta összefüggést és 
különbséget, hogy nem szerzi meg a kellő gondolatokat 
jövendő életéhez. «így esik meg, hogy a művelt if júsága 
házasságra vonatkozó tudományát regényekből, vagy 
még a regényeknél is rosszabb könyvekből szerzi 
meg». (9. 1.) 

Azért nem fél és nevén szólítja a gyermeket, mert 
úgy tartja, hogy az ifjúságnak az erkölcsi életnek leg-
inkább életbevágó kérdéseit ismernie kell, ha öntudatos, 
Isten előtt értékes erényre akar szert tenni. (10. 1.) Je-
lezte már ebbeli nézetét a szerző előbbi munkájában 
(Előkészület a nagy napra, 56—57. 1.) s most megírta 
könyvét, mert a világi, érettebb ifjúságnak akart men-
tort adni. 

Az a kérdés, hogy e nyilt, jó szándék mennyire si-
került? Mondhatjuk, általában, hogy jól. 

Mégis mivel itt annyi a felfogás, a hány a fej, én 
is röviden összefoglalom nehézségeimet. 

Én a «testiség» (carnalitas) kifejezést nem használ-
tam volna következetesen végig ; vannak a magyarban 
szinonimái, ezeket is fölvettem volna. Simábbak, gördü-
lékenyek, jobban megszokottak. Hasonlókép a nemi utá-
latos betegségek kórházi-publikumi elnevezései helyett 
inkább azok orvosi terminusait használtam volna (lues, 
gonoroea). 

Minthogy a könyv serdült, müveit ifjak, tehát fiúk 
számára Íródott, azokat a részieleket, melyek inkább a leá-
nyokat érdeklik (178,200,220.1.) elhagytam volna. A per-
diták mételye, melyről kétségtelenül szólni kell, alkalom-
adtán háromszor is tárgyalásra kerül (13, 17, 23. fej.); 
talán más beosztással kényelmesebben lehetne végezni 
vele. Egyes dolgokat rövidebben, másokat simábban kel-
lene kezelni (120, 125, 236, 289, 295. 11.). A III. rész feje-
zeteiben a szerzőt nagyon elragadta heve és inkább az 
erkölcsrontóknak beszél, mint az ifjúságnak. 

Szóval én olyan lelkes és mégis nyugodt hangon 
írt könyvet tartok szem előtt, mint például Payotnak «Az 
akaratról» írt könyve, vagy mint az angol irodalomból 
németbe átültetett hasonló munkák, csakhogy azok nin-
csenek katholikus állásponton. Természetesen minden-
kinek van saját egyénisége s mindig csak a magáéból 
beszél. Innen eredtek a munka előbb érintett fogyatko-
zásai, innen erednek jó oldalai is. 

A mély meggyőződés, a hév, a szent lelkesedés s a 
sziporkázó dialektika nagyon tiszteletreméltóvá teszi a 
tárgyalást ; enyhítik a tárgy szokatlanságát s ennek 
komoly szint adnak. A fáradság pedig és a munka, mely-
lyel a szerző az anyagot összegyűjtötte és földolgozta, 
elismerést érdemel. Az egész áll 33 fejezetből, négy rész-
ben. Az I. rész «Fölfelé» (13—79. 1.) fölépíti a magasz-
tos piedestált, melyen az ember és a lélek az Isten ter-
veiben áll. Megmutatja, hogy a boldogság csak az erköl-
csi feddhetetlenségben található. Szól a végtelen értékről, 
az isteni nemesítésről, a harcról és küzdelemről, a fen-
séges mintaképről. A könyv legszebb és legsikerültebb 
fejezetei. 

A II. rész «A lejtőn lefelé» az erkölcsi elszakadást 
festi az isteni zsinórmértéktől, mely a züllés útján a 

katasztrófához, a testi és lelki átokhoz, pestishez vezet. 
Nemi betegség a vége, tönkretett ifjúság, elrontott jövő, 
megtámadott egészség. 

A III. rész (143—237. 1.) «A kendőzött csábitók»-ról 
beszél, kik az ifjúságot a romlásba vinni képesek. 
A modern tudomány, nevezetesen az orvostudomány, a 
művészet, a költészet, a színpad csábítása izzó tollal 
vannak föltüntetve ; a báli termek, az ismerkedések, az 
ifjúság mulatozásai, ezek veszélyei a felnőtt ifjakra éle-
sen, lehet mondani magnesium fényben vannak bemu-
tatva. Nagyon sok keserű és éles igazságot mond szúrva, 
vágva a szerző. Nem csoda, hogy a részletek elragadják 
figyelmét, az egésznek hatását nem képes kellőleg ki-
domborítani, sőt hajlandó egyes részlet miatt az egészet 
túlozni. Nagy társadalmi kérdések hömpölyögnek itt, 
melyek megítélésében a részlet hamar eltakarja az egé-
szet. Azt hiszem, e részletre értette Prohászka püspök 
előszavában, hogy nem azonosítja magát mindenben a 
szerző nézetével. A mikroskopiában is a kisebb nagyí-
tás egységesebb képet ad, míg a nagyobb gyönyörű rész-
letekkel kápráztatja a szemet. 

A IV. rész «A szabadulás útja». Az igaz hiten ala-
puló lelki harcot, a kegyelem segítségét, az okos élet-
módot és a szentségek ajánlását tárgyalja. Szépen, buz-
gón, erősen. Ebben tűnik ki a szerző, a lelkes, ügyes 
szónok. 

Általában igen leköti az olvasót folytonos fordula-
taival és változatosságával. Festi, rakja egymás mellé a 
színeket, míg csak a fejezet végén domborodik ki az 
egész. Annyira élénk a képzelete, hogy nincs ideje szé-
lesebb, egyenletesebb festésekre. Mindent föl akar ölelni, 
a miről gondolja, hogy benne irányt, eszmét szükséges 
nyújtani az életbe lépő fiatalembernek. Sok igyekezet-
tel és hiszem, sok haszonnal is. Már most is az ifjúság 
tudtom szerint nagyon szívesen és sok haszonnal olvassa. 
A végén csak azt jegyzem meg, ez a könyv is olyan, 
mint a Szentírás : azt nem kézbe kell venni, hanem kézbe 
kell adni. —r— dr. 

P . K ó m a . Szívesen értesülök arról, hogy a folyóira-
tomban közölt felhívás folytán egy ismeretlen jótevő már is 
50 frankot küldött a római csillagvizsgáló felállítására. Legyen 
szives azonban P. Hagennel közölni, hogy a jótevő előttem 
is ismeretlen s nem az, a kire P. Hägen gondol. 

Sz. W' ien . 1907-re kiegyenlítve. 
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R E L I G I O 
TUDOMÁNYOS, TÁRSADALMI ÉS IRODALMI KATHOLIKUS FOLYÓIRAT 

Megjelenik - július és augusztus hónapot kivéve - minden vasárnapon. 

E L Ő F I Z E T É S I ÁRA FELELŐS SZERKESZTŐ SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL 
Egész évre K 12.— 
Félévre « 6.— 

D U D E K J Á N O S dr. 
KQYETEMI TANÍH 

Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 39. 

J{ath. ügyeink a parlamentben. 
Nem egy napnak ötletszerű működéséből eredett 

a néppárt. 
Felesleges elmondani, hogy ugyanaz a védekezés, 

melyet az egyház és annak élén püspökeink a tör-
vényhozásban kifejtettek, hozta létre a politikai nép-
pártot. Folytatta és érvényesítette a védekezést a 
néppárt a sajtóban és a parlamentben. Volt is ennek 
a törekvésnek sikere. Nevelte a hivek buzgalmát és 
a hitéletet. Az létesítette a katholikus köröket, az 
a nemzeti képviseletben tekintélyes állást foglalt el. 
Felesleges volna mindazt felemlítenem, a mit elért, 
vagy elhárított a hit és az egyház érdekében. Mind-
ebben a papság, a káptalanok és a püspökök állan-
dóan támogatták. Mondhatom, hogy ezt nekik köszön-
hetjük leginkább, hiszen egyházi élet nélkülök nem 
is képzelhető. 

Ma már a keresztény eszme képviselve van a 
parlamentben és a kormányban. 

Tévedés volna és helyre nem hozható mulasztás, 
ha ezt jelenleg elejtenénk és magára hagynánk. Sőt 
kétszerezett érdeklődéssel és erővel kell ehhez hozzá 
járulnunk; mert minden pártban csak addig van 
élet és erő, a inig' azt mindazok támogatják, a kiket 
képviselni hivatott. 

I)e különös felhívást látunk erre a jelen hely-
zetben is, mikor nehéz megpróbáltatás előtt állunk. 

A koalíciós kormányt pártkormány követendi. 
A képviselet, mely az általános választásokból fog 
eredni, ugyanazon eszmék körül fog csoportosulni, 
melyek ma is törekednek érvényesülni, csak az 
arányok lesznek mások. Új egyéniségek fognak fel-
tűnni és lassankint érvényesülni. 

Elemezzük egyelőre a már létező pártokat. 
A függetlenségi párt egy része, ha végre a koalíció 

feladata teljesült s a 67-iki kiegyezés újabb alakulása 
a függetlenségi párt közreműködésével érvényesült, 
ki fog válni, mert ez a kiegyezés nem elégítheti ki 
vágyait és nem lehet eredeti programmjának teljesülése. 

Az alkotmánypárt nem alakult pártnak, csak a 
közjogi és az ebből folyó kérdések eligazítására 
egyesítette tagjait; a választásokkor külön párt-
alakulásában saját programmja lesz. 

Mivel azonban az alkotmánypárt egy része csak 
azért csatlakozott ezen párthoz, mert úgy vélte az 
alkotmányosságot legsikeresebben szolgálni és mivel 
az e párt vezetésében leginkább megnyugodhatott: 
ki lesz-e elégítve a változott helyzetben és a vál-
tozott körülmények között ezen újabb progrannn által ? 

A régi szabadelvűek, a liberálisok, sem fognak 
elmaradni, de a választásoknál alig lehet nekik na-
gyobb sikert jósolni, mert az alkotmányos kérdések 
megoldásában részt nem vettek és mivel liberaliz-
musuk nem bir többé hódító erővel. Mit is Ígérhet 
olyat, a minél többet és csábítóbbat a szociálista nem 
igérne ? 

Marad a néppárt régi programmjával, mely 
amúgy is a megújult közjogi alapot sajátjának ösmeri. 

Meglehet, sőt valószínű, hogy saját pártalakulá-
sukban megjelennek a szocialisták és a keresztény 
szocialisták s állást foglalnak. A keresztény szocialis-
tákról feltehetjük, hogy a néppárttal egyesülnek, ha 
igazán keresztény programm mellett akarnak sora-
kozni, mert az alap ugyanaz, ugyanaz a cél is és ez 
egyesülés mindenikre nézve kívánatos. 

Már ebből is látjuk, hogy nincs az a párt, mely 
mereven tudná programmja teljes érvényesülését 
követelni. A megalkuvás amúgy is a parlamentáriz-
mus követelménye: az pedig az időszerint elérhetőben 
való megnyugvásból áll. 

Elég kecsegtető a helyzet ezen képe reánk nézve. 
Minden attól függ, hogy tud a kereszténység, hogy 
fog kivált a néppárt a választásból kikerülni? 

A kereszténység azonban mintha megnyugodnék 
abban, hogy meglesz a kongrua, meglesz az auto-
nomia. Elfelejtik, hogy csak addig és csak úgy lesz 
meg mindez, a míg és a mennyire a képviselet haj-
landó ezt megadni, és elfelejtik, hogy ez és még sok 
más nincs meg. A helyzet csak addig lesz kedvező, 
míg ott lesz ezen érdeknek a képviselete, és pedig 
azon mértékben lesz az kedvező, a melyben ezen 
képviselet elégséges lesz arra, hogy számba vétessék. 
Ne csalódjanak tehát. Az áramlat világszerte fenyegető. 

De azt mondják: minek a néppárt, ha autono-
mia lesz? 

Megengedem, hogy az autonomia, ha úgy talál 
megadatni, hogy az összes méltó kivánatainkat ki-
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elégítse, nag}' értékű ; azonban, még ha a tanügyben 
és a vagyonkezelésben megadja is mindazt, a mit 
kívánunk, akkor sem teszi feleslegessé a kalholikus 
ügyek képviseletét a törvényhozásban. 

Már pedig az autonomia még nincs meg és ha 
olyan lesz, a minő az erdélyi autonomia, annak magá-
nak is lesznek a kormány és a törvényhozás által 
még eligazítandó nagy fontosságú ügyei, melyek csak 
úgy lesznek kívánságunk szerint eligazíthatok, ha lesz 
a házban azoknak nyomatékos szószólója. 

Tudjuk, hogy mennyit kellett az erdélyi autonó-
miának küzdenie, míg csak odáig vitte, a hol most 
van. Mennyit küzdött vagyona biztosításáért, iskoláiért! 
Hosszú annak útja, míg a képviseletben viszonylag 
rövid úton elintézhető mindez, ha t. i. van nyomatékos 
képviselete. Az autonómiának arra, hogy ki az a mi-
niszter, a ki ügyeit intézi, befolyása nincs; de van, 
vagy legalább is lehet a képviseletnek. Nem egy 
ügyünk a törvények, a miniszteri rendeletek szerint 
intézendő, van olyan is, melynek helyes elintézése a 
képviseletben hozzászólásra szorul és mindez el-
marad, ha nincs párt, mely ezt nyomatékosan leheli. 

Mit tehet magában az autonomia? Protestál, 
felebbez a miniszterhez; a miniszter vitatja, hogy 
eljárása helyes. A képviselőházban ellenben egy 
interpellációval lehet elintézni az ügyet, ha van ott 
párt, mely a katholikus érdekben érvényesítheti 
szavazatát. 

Feloszlatják esetleg az autonomia gyülekezetét, 
megváltoztathatják a törvényt, az autonomia nem 
állhatja ennek útját; de ez meg nem történhetik, 
mig nincs alapos ok rája, ha van párt a képviselő-
házban, mely ezt nem engedi. 

Kérdheti azonban valaki, hát miért védheti magát 
a protestantizmus protestáns párt nélkül? 

Először is nem tudjuk, meddig védheti meg 
magát amúgy. 

Másodszor, ő jogai százados gyakorlatában van, 
és tényleg az a helyzet, hogy a többségi pártokban 
mindig számíthat hatalmas támogatásra, legalább ez 
idő szerint. Mi pedig nem számíthatunk erre. A pro-
testánsok ezidőszerint csak vesztenének külön párt-
állás foglalása által. 

Azt is mondják, hogy van egyházunknak hierar-
chiája, van pápánk, van nunciusunk. I)e megvan 
ez a németeknek is és mégis kell nekik a centrum-
párt ; és van a franciáknak is katholikus egyházuk s 
még sem bírja megvédeni a francia katholicizmust. 

De ha mindettől eltekintünk is, rámutattunk más 
számos ügyre, melynek elintézése a hierarchia és az 
egyház egész szervezete által egymagában még el nem 
érhető sikeresen egyebütt, mint a parlamentben és 
egy arra való párt által. Autonomia nem teremt-
het journalisticai képviseletet, mint az annak fentar-
tására utalt párt. Az egyháznak vannak pásztorlevelei, 
van szószéke és lelkipásztorkodása ; de mindez csak 
a híveknek szól, nem pedig az egész népnek. Az egy-

háznak nincs journalisticája, ezt a laikusoknak kell 
csinálniok; de hogy ezek párt nélkül mit birnak 
csinálni, azt láttuk és látjuk Franciaországban. 

A képviseleti kormány, akárhogy szerveztessék, 
lényegéhen érdekképviselet. Minden érdek kénytelen 
a képviselőházban helyet foglalni s meg is teszi azt 
mindegyik saját módja szerint. 

Mi azt tapasztaljuk, hogy nekünk nem elég az 
elszigetelt és magára hagyott, pártok közé föloszlott 
egyéni akció. Ennek oka talán az is, hogy elbíztuk 
magunkat és elhanyagoltuk ügyünket. De meg mind-
jobban az tűnik ki, hogy az országgyűlésen képviselt 
érdekek a kor irányának hatása alatt összeségükben 
mindig ellenünk fordulnak. Nekünk tehát védel-
münkre pártszervezetben kell érvényesülnünk. Mutatja 
ezt Németország, a hol szintén különböző hitbeliek 
között él a katholicizmus. Z / c / j y N á n d o r g r ó f : 

A „célvagyon" hamis jogbölcseleti elmélete. 
I I I . 

A «célvagyon»-elméletnek veszedelmes és téves 
voltát kimutatván, csak természetes, hogy nem találom 
azt kielégítőnek. Az elmélet ki nem elégítő voltáról 
bizonyítékaimat a következőkben foglalom össze. 

1. Nem elégít ki a «célvagyon» elmélete; mert 
ha összehasonlítom a «jogi személy»-elmélettel, nem 
találok az új elméletben semmi haladást, semmi 
előnyt a «jogi személy» megtámadott régi elméleté-
vel szemben. Miként a «jogi személy» elméletében 
tagadhatatlanul vannak nehézségek a tulajdonos «jog-
alany»-ra nézve, ép úgy vannak és lesznek nehéz-
ségek a «célvagyon»-elméletben is a jogalanyiság, 
illetve a célképviselő tekintetében. Ámde a «jogi 
személy» elméletének problémái nem olyanok, miket 
az élet igényei szerint megoldani képtelenek vol-
nánk ; fölösleges tehát újabb elmélettel kísérletezni 
ott, a hol a kísérletezések révén nagyobb világosságra 
és érthetőségre kilátás nincs. 

2. A «célvagyon»-elmélet abban az állítólagos 
haladásban leledzik, mintha az «alanytalan vagyon» 
problémáját, melyet a «jogi személyiség» elmélete 
mellett több jogtudós vélelmezett, sikerült volna meg-
oldania. Más szavakkal : a «célvagyon»-elmélet elfo-
gadása esetén alanytalan vagyonról többé szó sem 
lehet; mert hiszen «minden vagyon célvagyon». De 
ha így, akkor többé nincs gazdátlan vagyon (res 
nullius), nincs a törvényes vagyonszerzési címek 
között többé a «találás» (prima occupatio). A találás, 
mint törvényes szerzési cím, csak alanytalan vagyo-
nokkal szemben érvényesülhet ; ámde a «célvagyon»-
elmélet alapján az alanytalan vagyon «non sens» ; 
mert ha minden vagyon «célvagyon», akkor a gaz-
dátlan (alanytalan) vagyon is kell, hogy bizonyos 
célra szánt legyen, mely célnak képviselője volna 
hivatott az illető célnak — mint tulajdonosnak — 
érdekét képviselni. E célképviselővel szemben a ta-
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lálás, mint természetjogi törvényes szerzési cím, alig 
hiszem, hogy érvényesülhetne, hacsak az új elmélel 
szerint a találó nem egy és ugyanaz a célkép viselő-
vel a gazdátlan vagyonnál. Annyit tudok és értek 
is, hogy gazdátlan vagyon (res nullius) mindig volt, 
van és lesz s hogy ezzel szemben a találás (prima 
occupatio) természetes törvényes szerzési cím volt 
mindenha. 

3. A «célvagyon»-elmélet megingat minden «tu-
lajdont»;1 mert hiszen ez elmélet szerint a kérdés: 
kié ez vagy amaz a vagyon? hogy «nincs jól föltéve». 
E helyett a jövőben a kérdést helyesen úgy kell föl-
tennünk: «Kinek vagy minek a céljára szolgál ez 
vagy amaz a vagyon ?» Ki nem veszi észre első tekin-
tetre, hogy ily fölfogással a magántulajdon gyökeré-
ben van megtámadva és a szociálizmusnak, kommu-
nizmusnak egyengetjük útját és látszólagos jogi alapját. 

4. A «célvagyon»-elmélet, nekem úgy látszik, 
egészen figyelmen kívül hagyta nemcsak a «res nul-
lius»-t, hanem a fáradságos, nehéz munkával, avagy 
önfeláldozással, nélkülözéssel, okos megtakarítással — 
mint mondani szoktuk — «keservesen szerzett» va-
gyont, melynél nem a cél, hanem a tulajdon idéző-
dik első pillanatra föl elménkben. Ha nincs és nem 
lesz tulajdon, hanem csak «célvagyon» van: akkor ki 
fogja érdemesnek találni, hogy akár szellemi, akár 
fizikai fáradságos nehéz munkára vállalkozzék, hogy 
valamit tulajdonul szerezhessen magának ; mert hiszen 
az, hogy valami az «enyém» vagy «tied», ezen új 
elmélet szerint merő képzelődés volna. Arra sem 
igen fognak hajlani az emberek, hogy valamit ön-
megtagadás vagy nélkülözés útján szerezzenek ma-
guknak, mert hiszen az úgy sem lenne a saját tulaj-
donuk. Ha nincs és nem lesz tulajdon: ki fog tenni 
alapítványt? vagy miből fogja azt tenni, még ha 
akarná is valaki, ha nincs tulajdona? És lia a ki-
tűzni szándékolt cél megállapítása nem az alapít-
ványt tenni szándékozótól függ, hanem, mint az 1905. 
évi Lukács György-féle, az alapítványokról szóló tör-
vényjavaslat-tervezet mondja : annak meghatározása, 
hogy valamely alapítványi cél elfogadható-e vagy 
sem? nem az alapítványt tenni szándékozót, hanem az 
államkormányt, jelesül az érdekelt minisztert illeti meg.2 

5. Az sincs tisztázva a «célvagyon»-elmélelben, 
hogy a nélkülözhetetlen célképviselő kinek a nevé-
ben és megbízásából jár el hivatásában. Vájjon az 
alapítvány nevében-e vagy a maga nevében ? Illető-
leg, a «célvagyon»-elmélet szerint, lia a tulajdonos 
is csak mint «célképviselő» szerepelhet a vagyon-
tulajdonjogban: vájjon ő is a maga nevében szere-
pel-e, avagy más valakinek és kinek a nevében vagy 
megbízásából ? 

6. Nem elégíthet ki a «célvagyon»-elmélet azért 
sem, mert az megnyugtalólag nem alkalmazható a köl-

1 Tehát hamis és elvetendő, mert a rendezett társadalom 
legszilárdabb oszlopába ütközik. 

2 Hegelianismus. Szerk. 

csönzött (mutuum) és haszonbérbe vett vagyon (locatio) 
eseteiben. A kölcsönzött dolognál vájjon a kölcsönző 
vagy kölcsönadó-e a hivatott célképviselő? a haszon-
bérbe vett vagyonnál (háznál, földnél) vájjon a ha-
szonbérbe vevő avagy a haszonbérbe adó-e a kép-
viseletre jogosított ? Legalább is vitázni lehet fölötte, 
ha a cél a «jogalany» és nem a tulajdonos. Már 
fentebb is láttuk a «senki vagyona»-nál, hogy a «cél-
vagyon»-elmélet nincs figyelemmel a vagyon külöm-
böző nemeire. Nekem úgy látszik, hogy a «célvagyon»-
elmélet csak az alapítványi és az úgynevezett «nye-
reség-vagyon»-ra van kiváló figyelemmel és az olyan 
magán-vagyonra, melyhez könnyű szerrel, például 
örökség címén jut az ember; de a fáradságos mun-
kával szerzett tulajdonra, a kölcsönre, a haszonbérre, 
a senki vagyonára mintha nem is gondolna az a 
«célvagyon »-elmélet. 

7. Nem elégít ki a «célvagyon»-elmélet a «jogi 
személy» magyarázatára nézve sem ; mert a helyett, 
hogy a «jogi személy» óhajtva várt magyarázatát 
adná, inkább elhomályosítja azt, midőn a «jogi sze-
mély»-t a fizikai személlyel ismételten és több helyütt 
összekeveri és azonosítja, holott nyilvánvaló és kézzel-
fogható a lényeges külömbség közöttük. 

8. Hasonlóképen van ez az elmélet a «jogalany»-
nyal is. Számtalanszor beszél róla a nélkül, hogy meg-
mondaná, hogy mit ért és mi értendő a «jogalany» 
fogalma alatt, holott ha ezt a fogalmat tisztázzuk és 
szabatosan meghatározzuk, mindjárt szűkebb lesz a 
tér, de a melyen biztosabban állhatunk. «Jogalany» 
annyi, mint tulajdonos, a tulajdonos jogainak és kö-
telességeinek birtokosa. Sem több, sem kevesebb. 
Legkevésbbé érthető az érdekelt vagy érdekhordozó, 
avagy haszonélvező a «jogalany» fogalma alatt; mert 
lia mindezek az itt fölsorolt fogalmak a «jogalany» 
fogalma alá veendők, még hozzá a cél is, akkor nem 
csodálkozhatunk, lia a «célvagyons-elmélet oly mesz-
szire kalandozik a «jogalany» tulajdonképen való és 
igaz fogalmától, a tulajdonostól, hogy ezt kétségbe 
vonja, sőt egyenesen megtagadja s a tulajdonjogot a 
célra ruházván, az igazi tulajdonost csak a képvise-
lettel bízza meg, úgy okoskodván, mintha az ember 
volna a célért és nem a cél az emberért. De nem-
csak a céllal, hanem magával a joggal is összekeveri 
és azonosítja a «jogalany»-t, állítván, hogy «a magán-
és közjog összes területén jog és jogalany az úgy-
nevezett fizikai és jogi személy esetében ugyanaz».1 

Szerinte jog erkölcsi képesség, mely csak értelmes 
akaratnak, szóval embernek lehet tulajdona és ezt 
az embert nevezem én, az eddigi jogi közmeggyőző-
déssel egyetértve, «jogalany»-nak. Birtokos és birtok 
sem a magán-, sem a közjog területén, sem a fizikai, 
sem a jogi személy esetében nem lehet egy és 
ugyanaz, hacsak az embert a jog terén az objektum 
niveaujára nem akarjuk leszállítani, mint a hogy a 

1 V. ö. : a «Jogállam» 1907. I. füzet 50. lapon. 
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«célvagyon»-elmélet valóban megteszi,midőn mondja: 
«a mit 'jogalany»-nak mondunk, az valóságban a 
jogi védelem, a jogi gondoskodás tárgya».1 Hogy egy 
gyermek vagy őrült mint tulajdonos jogalany is lehet 
jogi védelem, avagy jogi gondoskodás tárgya, ezt, 
mint kivételes esetet, értem ; de ebből nem köveike-
zik és egyátalán meg nem érthető, hogy minden 
fizikai avagy más jogi személy tulajdonos «jogalany» 
is tárgya a jogi védelemnek, avagy a jogi gondosko-
dásnak. «Jogalany» «jogtárgy», és «jogcél», mind a 
három lényegesen külömböző fogalom úgy a magán-, 
mint a közjog területén, akár a fizikai, akár a jogi 
személy esetében. 

9. A «koldússzerzetes»-ből, mint «jogcél»-ból le-
vont eme következtetés : «lehetnek célok, a melyek-
nek számára a jogrend vagyoni jogokat nem ad, 
például a koldússzerzetes, mint jogcél»2 — így, a mint 
hangzik, minden további magyarázat nélkül, érthe-
tetlen és szintén ki nem elégítő. Ez esetben is kivé-
tellel van dolgunk, melyet átalánosítani nem szabad. 
Nem a jogrend tagadja meg a vagyoni jogokat a 
koldússzerzetestől, hanem ő maga tiszteletre méltó 
önfeláldozással és önmegtagadással mond le vele-
született vagyonszerzési és birtoklási természeti jogá-
ról, késznek nyilatkozván koldulásból tartani fenn 
életét. A koldússzerzetes, akár mint rendi intézmény 
(jogi személy), akár mint egyed (fizikai individuum), 
egyaránt nem szerezhet és nem birtokolhat vagyont, 
mert erről a természeti jogról önként lemondott 
akkor, midőn a rend, mint ilyen, pápai jóváhagyással 
megalakult; az egyed pedig, midőn szegénységi ünne-
pélyes fogadalmával a kolduló-szerzetesrendbe be-
lépett. Ez önkéntes lemondáson alapul ama jogrend, 
mely úgy a kolduló-szerzetesrendet magát, mint 
szerzetes-egyedeit a vagyonszerzéstől és birtoklástól 
letiltja és a tulajdonjogot nélkülözhetetlen lakóházaikra 
és bútoraikra, templomaikra és ezek fölszereléseire 
nézve ugyanazon jogrend az apostoli Szentszéknek 
itéli oda, miután az arról önként lemondóknak arra 
egyátalán nem lehet igényük. Ámde a koldússzerze-
tesek önkéntes lemondásából más oldalról az is kö-
vetkezik, hogy az az ember, a ki nem mond le vele-
született vagyonszerzési és birtoklási természeti jo-
gáról: az az állami jogrend minden előzetes kegyes 
engedélye nélkül szerezhet és birtokolhat vagyont, 
csak törvényes és igazságos úton-módon szerezte 
legyen azt. Máskülömben nincs értelme a koldusszer-
zetes önkéntes lemondásának a vagyonszerzésről, lia 
nem lett volna külömben veleszületett természeti joga 
vagyont szerezni és birtokolni. 

Ha tovább kérdezed : honnét ez a velünksziile-
tett jog, mellyel minden ember törvényes és igaz-
ságos úton vagyont szerezhet és birtokolhat? fele-
lem, hogy a vagyon, mint eszköz, nélkülözhetetlenül 

1 V. ö. : a «Jogállam» 1906. I. füzet 24. lapon. 
« V. ö. : a «Jogállam» 1907. I. füzet 50. lapon. 

szükséges az élet fenntartására és célunk, rendelte-
tésünk elérésére. S a miként az ember életére és cél-
jára nézve az emberi akaratnak szabad s az állam 
kegyeitől és beleegyezésétől független produktuma, 
akként e földi életben létére és fensőbb céljának el-
érésére nézve is függetlennek kell lennie az állami 
jogrend kegyétől avagy beleegyezésétől. Tehát, hogy 
mivel tartsam fenn életemet? miből éljek? miből 
ruházkodjam ? nem az állam akaratától függ, hanem 
ez az én velemszületett és minden embertársammal 
veleszületett természeti joga, hogy vagyont szerezhet 
és birtokolhat a koldús gyermeke is ép úgy, mint a 
király sarjadéka, csak törvényes és igazságos címen 
szerezze azt. A mit így szerez, az az övé, az az ő 
jogos tulajdona, annak ő törvényes «jogalany»-a, 
tulajdonosa és nem a cél, melyre azt okosan fordí-
tani akarja, vagy tényleg fordítja, a tulajdonos. A cél 
a vagyonlulajdonjogban mindig közömbös. 

A «célvagyon»-elméletet, bármily nagy méltány-
lással s többszöri olvasással, elmélkedéssel igyekez-
tem megérteni, nem voltam képes azon megnyugodni. 
Mindig úgy éreztem, hogy az nem kielégítő és nem 
megnyugtató elmélet. Épen ezért érvet érv ellen igye-
keztem fölhozni eddig közölt cikkeimben, tisztelettel 
adózván a szerző személyének. Legközelebbi cikkem-
ben ki fogom fejteni a vagyontulajdonjog természet-
jogi elméletét. D e m k ó Q y ö r g y 

7(abbula edessai püspök tanúsága az Oltári-
:entségről. 

Most térjünk át a tulajdonképeni tárgyunkra, a 
Gamalianushoz intézett levélre, melyben Rabbula az 
Oltáriszentségben való hitének oly világos bizonysá-
gát adta. 

A levél megírására bizonyos szerzetesek őrüle-
tes üzelmei adtak alkalmat, a kik csak azért, hogy 
elmondhassák, hogy semmiféle földi táplálékkal nem 
élnek, consecrált kenyeret ettek és consecrált bort 
ittak. Rabbula neszét vette a dolognak és hallván, 
hogy az effajta visszaélések Perrlia táján fordulnak 
elő, az illető egyházmegye püspökét felszólítja, hogy 
ezeknek az üzelmeknek vessen véget, egyben rámu-
tat a bűn nagyságára, melyet azok a bizonyos szer-
zetesek szentségtörő áldozásaikkal elkövetnek. A Rab-
bula által megrótt szerzetesek székhelye Perrha, 
szyrül Pórin, mely város Assemani szerint1 Samosata 
és Melitene között fekszik az Augusta Euphratensis 
provinciában. Földrajzi fekvése a vatikáni könyvtár 
Severuskatenájának2 kolophonja — hátirata— alap-

1 Bibi. Orient. II. Praefatio s. v. Perrlia. N. B. az előszó 
nincs lapszámozva. 

2 Az 0-szövetség egyes helyeit szentatyákból vett glos-
sákkal és kisebb-nagyobb idézetekkel illustrálja. Egy részét 
Mubarak jezsuita adta ki (Opp. S. Ephraemi ed. Syr. Lat. 
Romae 1737. t. I. p. 116. sqq.) 
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ján határozható meg, mely szerint a szóban forgó 
szyr kézirat szeiït Barbara kolostorában, a görögök 
1172-ik évében — vagyis nyolcszázhatvanegyben Kr. 
u. — készült és a Hesna-d-Mancurból való, Sab'a 
Sähde — hét mártírról nevezett — kolostorhoz tar-
tozó Sem'ón nevű barát tulajdonát képezi. Tudjuk 
azonban, hogy Hesna-d-Mançur mai neve Adiamän ; 
ettől néhány kilométernyire északra Ázsiai-Török-
ország Kiepert által kiadott térképén1 tényleg jelezve 
van egy Firín nevű falu, melynek arab alakja telje-
sen megfelel a szyr Pirin, vagy Pérín névnek. 

A perrhai püspökség a hierapolisi2 metropolitá-
nak volt alárendelve, a mint azt az első konstanti-
nápolyi egyetemes zsinat aláíróinak sorából tudjuk. 
Egyébként teljesen jelentéktelen hely lehetett ; püs-
pökei soha semmiféle nagyobb szerepet nem játszottak 
a keleti egyházak történetében. 

A püspök neve, a kihez Rabbula levelét in-
tézte, a szyr szövegben gmljrí-nak írva fordul elő. 
A név helyes kiejtése bizonytalan ; Assemani Gama-
linus-t olvas,8 alkalmasint tévesen, mert a szó -inna 
affixummal képezett tulajdonnév; következőleg helye-
sen átírva Gemaljânâ-nak olvasandó. 

Az esemény ideje csak megközelítőleg állapít-
ható meg; Rabbula előkelő föllépése mutatja, hogy 
akkor már püspöknek kellett lennie; a levél tehát 
422—435. között íródott. Gamalianusról Rabbula leve-
lén kívül más forrásból nincs tudomásunk; illetve 
az egy szerző, a ki Rabbulán kívül említést tesz 
róla, tisztán Rabbula levelének kivonatolására szorít-
kozott, csak épen a kérdéses esemény időrendjét 
állapítja meg hibásan. E szerző Dionysios-d-Tell-
machrê antiochiai szyr patriárka (f 845.), a ki kró-
nikájában a görögök 821-ik événél — tehát öt-
száztízben Kr. után - ezeket írja:4 «Ez időben 
a sátán Pérín vidékén némely emberek közt azt a 
tévelygést támasztotta, hogy kenyeret ne egyenek és 
vizet ne igyanak. Egyesek ugyanis az ismeretlen tar-
tózkodásit barátok közül és más odavaló szerzetesi 
elüljárók hiú gőgből azt a hazug nevet találták ki 
maguk számára és hazudva azt állították magukról, 
hogy kenyeret nem esznek, vizet nem isznak és bor-
tól tartózkodnak. Pedig egyszerűen feltűnési visz-
keteg vezette őket, mert éhségük és szomj úságuk 
mindennapi szükségeit a szent titkokból (a szentségi 
kenyérből és borból) istentelenül elégítették ki; sőt 
a szentségi táplálék nagy mennyisége (számukra) 
készen állt és e célból az általuk előállított partiku-
lákat kovásszal bőven megsavanyították és gondosan 
fűszerezték, hogy részükre étel, nem pedig Krisztus 
testének titka gyanánt szolgáljon, melyet kovásztalan 

1 Nouvelle carte générale des provinces asiatiques de 
l 'empire Ottoman, Berlin 1884. 

2 Hierapolis = Bombyce = Mabog. V. ö Plinius, Hist. 
Nat. V., 23. 

s Bibi. Orient I., 410. 
4 Assemani Bibi. Or. I., 409. 

kenyérben szokás enni ; különben pedig, ha a szük-
ség úgy hozza magával, egymás kezein közönséges 
kenyeret mutatnak be. És állítólag, ha uton vannak, 
vagy nagyobb utat tesznek, ugyancsak Urunk, Krisztus 
testéből kétszer, háromszor is csillapítják napjában 
természetes éhségüket és szomjúságukat. Aztán pedig 
ha odaérkeztek, a hova útjukat vették, mintha éh-
gyomorral volnának, estefelé az áldozatot még egy-
szer bemutatják és magukhoz veszik. Sőt még a 
negyvennapi böjt szent napjai alatt is ugyanazt me-
rik cselekedni, a nélkül, hogy Istentől félnének és 
az emberektől szégyenkeznének. Azt is mondják 
róluk, hogy minekután a szentséget szelencébe he-
lyezték, annyit esznek belőle, a mennyi tetszik és a 
szentségi vért tartalmazó kelyhet meleg vízzel hígítva, 
valamennyien annyit isznak belőle, a mennyit akar-
nak és újból megtöltve, egymásnak tovább adják. 
E tévely ellen szent Paula edessai (püspök) és szent 
Gsmaljaná Pérín püspöke léptek föl». 

Egy futó pillantás Rabbula levelébe, melyet alább 
egész terjedelmében közlünk, meggyőz mindenkit, 
hogy Tellmachrë-i Dionysios elbeszélése tisztán csak 
Rabbula levelén alapszik és csak az esemény idő-
rendi elhelyezése a szerzőé s az is téves kombiná-
ciókra vezethető vissza. Az edessai krónika szerint 
ugyanis szent Paula a seleukida aera822—831. évéig 
volt Edessa püspöke,1 vagyis 511—520. években a 
mi számításunk szerint. Dionysios valószínűleg Rab-
bula levelének oly példányát bírta, melynek rubri-
kája megfakult és így a benne foglalt tulajdonnév 
alig volt olvasható. Csak így történhetett, hogy 
Dionysios Rabbula helyett d'Paula-t vélt a kézirat-
ban olvasni, a mi a betűk hasonlósága folytán na-
gyon könnyen megeshetett, és ezen az alapon a 
levélben elbeszélt eseményt e püspök első évére he-
lyezte. 

Rabbula levele ránk nézve azért fontos, mert a 
szyr egyháznak az Oltáriszentségre vonatkozó felfo-
gását tükrözteti vissza. Rabbula szerint a konsekrált 
kenyér Krisztus teste és a konsekrált bor Krisztus 
vére. Ez okból a szent titkokat a legnagyobb tiszte-
let illeti meg, mely még azon edényekre is kiterjed, 
melyek a szent titkok eltartására rendelvék. E tisz-
telet megkívánja, hogy a keresztény ember az Oltári-
szentséghez éhgyomorral járuljon; azért erősen kikel 
a szentségtörő szerzetesek ellen, a kik napjában 
többször miséznek. Kifejti a szentség anyagát és 
félreérthetetlenül állítja, hogy a szent titkok csakis 
kovásztalan kenyérből állíthatók elő. 

Rabbula levele eme nyilatkozatainak óriási fon-
tosságuk van. Ez is egy újabb adat arra, hogy az 
egyház nyugati felének az a szokása, mely a keletiek 
felfogásával szemben a kovásztalan kenyér haszná-
latához ragaszkodott, az edessai egyházban még az 

1 Chron. Edessenum ed. Guidi p. 11. Assemani Bibi. O. 
I., 410. 
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V. század elején is változatlanul fönnállóit, tehát ős-
régi hagyományon alapult. Mert ha talán igaz, a mit 
Zahn ép az edessai kereszténységnek a rómaival 
való összefüggéséről állit,1 a mi az azyma használa-
tát a szent titkok megölésénél valahogy megmagya-
rázná, az [a körülmény, hogy az eretnek örmények 
Dionysios bar Çalîbî tanúsága szerint2 még a XII-ik 
században is a szent titkok bemutatásánál kovász-
talan kenyeret használtak, még jobban mutatja, hogy 
a római egyház hagyománya magában véve még nem 
magyarázza meg az azyma használatát a szyreknél, 
hanem itt tényleg oly hagyománnyal állunk szem-
ben, mely a legrégibb időbe nyúlik vissza és a görög 
egyház használta kovászos kenyér ellen szól. A jako-
bita eretnekség elterjedésével a szyrek is a kovászos 
kenyeret fogadták el az Eucharistia anyaga gyanánt. 
Bar Çalîbî révén tudjuk, hogy az ő idejében az 
Eucharistiai kenyérbe még sót, sőt olajat is kevertek.3 

Végül néhány szót arról a furcsa aszkézisről, 
melyet Rabbula a perrhai szerzeteseknél említ. 

Ha a kereszténység IV—V. századbeli történetét 
nézzük, meglepő jelenségekkel találkozunk. A gan-
grai zsinattól kezdve egészen az akoimeta-rend ala-
pításáig folyton-folyvást a pseudomysticismus új meg 
új alakjaival találkozunk. A római Clemensnek tulaj-
donított «De virginitate» cimü két levél szerzője már 
a III. században kikel bizonyos csatangoló aszkéták 
ellen, a kik isten-igéje hirdetésének ürügye alatt a 
keresztény házakba befurakodnak és nem a legépü-
letesebben viselkednek. A IV-ik század közepén ezek 
a jámbor színezetű csatangolások már oly mérveket 
öltöttek, hogy a gangrai zsinat kénytelen volt velük 
szemben erélyesen föllépni. Rövid idővel rá az 
«imádkozok» — meçalliânê — szektája bukkan föl 
az ismeretlenség homályából, akik ugyancsak nem en-
gedtek a régebbi ilynemű szektáknak, mert náluk az 
ilyen vallásos színezetű kóborlások már egészen epi-
demikus jellegben mutatkoznak. A ránk maradt le-
írások után Ítélve, e szekta egy cseppet sem külön-
bözött a keringelő dervisektől. A nép enthusiastáknak 
nevezte őket, mert úgy viselkedtek, mintha a sátán 
bújt volna beléjök: körben foroglak, vadul ugrán-
doztak, azt állítva, hogy az ördögöt tiporják, ujjaik-
kal az Íjászok mozdulatait utánozták, mintha a 
sátánt akarnák lenyilazni, a mellett pedig oly eso-
terikus tanokat hirdettek, melyek a keresztény világ-
nézetben ismeretlenek. A magukat marcangoló, lán-
cokkal körülövező, oszlopokon álló aszketákat nem 
is említjük, mert ezek legalább jóhiszeműleg csinál-
ták dolgukat. De az már ugyancsak furcsa gondolat, 
hogy egy hivő keresztény elhitesse magával, hogy az 
Eucharistia állandó és egyedüli élvezete révén bizo-

1 Gesch. d Neutestamentlichen Kanons, Erlangen 1888. 
385. lap. 

2 Expositio Liturgiáé ed. interpretatus est H. Labourt» 
Paris 1903. p. 26. sq. p. 51.' 

3 U. o. 

nyos mechanikus módon dematerializálódjék és aira 
a bizonyos áTtáíteia-ra tegyen szert, melyet Clemens 
Alexandrinus tett az egyházban divatossá. 

Ezek a látszólag érthetetlen jelenségek azonban 
nagyon természeteseknek tűnnek föl, a mint föllépé-
süket specifikus kortörténeti környezetükben vizs-
gáljuk. Az egykor oly hatalmas római birodalom 
lassú haldoklásnak indult. A mint az emberi orga-
nizmus bomlását mindenféle pathologiai tünetek jel-
zik előre, ugyanezt látjuk ebben a bámulatosan ösz-
szehozott politikai és államjogi testben is. Bomlását 
az a sajátságos idegesség jelezte előre, melytől a 
nagy test idegzetének minden porcikája szinte gör-
csösen rángatódzott. Örökös palotalorradalmak, ka-
tonai fölkelések, vérfürdők, háborúk járták. 

A kelet felől tóduló barbárok rávetik magukat 
az egykor ellenállhatatlan hatalom kimerült testére 
és irgalom nélkül kikezdik. A hunok Arméniában 
és Mezopotámiában, a perzsák Nisibin táján, a ghas-
sanidák Palaestinában, a blemmyek a sinai félszige-
ten. Észak felöl a gótok özönlik el tartományait és 
már-már Konstantinápolyt fenyegetik. A személybiz-
tonságnak vége. Az emberek máról-holnapra élnek. 
A társadalmi feloszlás megtámadja az egyház testét 
is. A haeresisek ijesztően burjánoznak, a schismák-
nak se vége, se hossza. És sajátságos, hogy a pseu-
domystica ép ilyen időkben burjánzik föl. Ennek 
csak az lehet az oka, hogy mint pathologikus szel-
lemi tünemény, egy beteg, haldokló társadalom szü-
löttjeként jelentkezik. 

Ilyen volt az a kor, melyben Rabbula élt. Ép 
azért nem szabad csodálkoznunk azon, hogy a leve-
lében leírt képtelen mysticismus akkor egyáltalában 
lehetséges volt. Annak a kornak a társadalma nagy 
gondolatokra képtelennek mutatta magát. Vallásos-
sága durva fanatizmusban, tudománya meddő mik-
rológiában nyilvánul meg. Isten csodája, hogy kele-
ten a kereszténységből valami egyáltalában megma-
radhatott. A keresztények érezték, hogy a világ vénül. 
E gondolatnak ad kifejezést az a fölségesen szép 
breviáriumi himnusz is (Hymnus ad vesperas temp. 
Adv.) : 

Creator aime siderum 
Aeterna lux credentium 
Jesu redemptor omnium 
Intende votis supplicum. 

Qui daemonis ne fraudibus 
Periret orbis impetu 
Amoris actus, languidi 
Mundi medela factus es. 

Jézus, mindnyájunk megváltója, hallgass könyörgő 
sóhajainkra! hisz te szeretettől indíttatva, nehogy az 
ördög csalfasága enyészetre vigye a világot, a bágya-
dónak orvossága vagy. 

Ezek után áttérhetünk Rabbula levelének szö-
vegére, melyet, itt-ott jegyzetekkel kisérve, egész ter-
jedelmében közlünk. Kmoskó Mihály dr. 
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Pázmány Péter 'Nyitrán. ([) 

Ipolyi Arnold a XVII. századbeli Veresmartiról 
szóló művében ama meggyőződésének adott kifejezést, 
hogy Forgách Ferenc gróf nyitrai püspök fedezte föl 
Pázmányt a magyar egyház számára.1 

Ez a nyilatkozat bővebb részletezést érdemel, 
miután történetíróink, ha Pázmánynak különösen 
első nyomatott magyar vitairata, a Magyari Istvánnak 
szóló Felelete említésénél, ha megemlékeznek is 
Forgách nyitrai püspökről, mint a kinek nyaraló-
jában írta s költségén adta ki Pázmány e művét; 
de a két férfiú között kezdettől fogva fennállott 
viszonyt nem méltatják eléggé. Inkább Pázmánynak, 
mint már esztergomi érseknek páratlan országos 
tevékenysége foglalja le figyelmöket. Még Fraknóinak 
Pázmányról írt két klasszikus műve2 közül is csak 
a második, a későbbi, vet nagyobb ügyet Pázmány-
nak, a jezsuitának, első működésére hazánkban s 
ezzel kapcsolatosan Forgách püspökhöz való viszo-
nyára, anélkül azonban, hogy eme viszonynak 
Pázmány jövőjére való döntő kihatását különösen 
is kiemelné. 

Pedig hát valójában úgy áll a dolog, hogy a 
szerény jezsuita későbbi országos nagyságának a 
gyökerei emez első működésében rejlenek, valamint 
érdemei is jóval érseksége (1616.) előtt kezdődnek. 
Midőn ugyanis II. Mátyás király esztergomi érsekké 
kinevezte, akkor már Pázmány befejezett s közismert 
szellemi hatalom volt, mindenképen felkészülve az 
ország első egyházi méltóságának a viselésére s kivált 
abban az időben velejáró igen nehéz kötelességek 
nagy arányú betöltésére. Ilyenné pedig Forgách gróf 
oldalán fejlődött. 

Lássuk tehát Pázmány életének ezt az érdekes 
részletét közelebbről, lássuk a mestert tanítványával 
együtt. Hisz már magában véve is igazi lelki élvezet 
a nagy férfiak fejlődését tanulmányozni, a jelen 
esetben pedig azonkívül a hála is követeli ezt, mely-
lyel Forgách püspöknek egy Pázmányért tartozunk. 
Tudjuk ugyanis, hogy még a lángész is csak kedvező 
körülmények között nyilatkozhatik meg teljes nagy-
ságában, megfelelő körülmények nélkül csak mécs-
nek marad az, rejtve, vagy legfellebb csak kis körre 
szórva egy ország megvilágítására hivatott sugarait. 
Pázmányban is tényleg megvolt a lángész, azt ma-
gával hozta, csakhogy Forgách nyitrai püspök s 
egyúttal kancellár buzdításaival, igazán rettenthetet-
len erélyével és hatalmas összeköttetéseivel terem-
tette meg számára azokat a kedvező körülményeket, 
azt a neki való helyzetet, a melyek között és a mely-
ben ez az Istenadta lángész kifejthette erejét s arra 
képesült, hogy majdan nemcsak az egész országot 
bevilágíthassa fényével, hanem még a következő 

1 Ipolyi: Veresmarti Mihály élete és munkái. 1874.1.951. 
2 Fraknói : Pázmány Péter és kora. 3 köt. 1868. I. 42. 1. 

És : Pázmány Péter. 188«. 30. 1. 

századoknak is útmutatóul szolgálhasson. Ezt a 
pályáját Pázmány Nyitrán kezdette meg. 

* 

Nyomozásunkban induljunk ki a legismertebb 
adatból. Tudvalévő, hogy Pázmány, mint a szomszéd 
Stájerben, a gráci egyetemen működő jezsuitatanár, 
először 1603-ban mutatkozott be a magyar közönség 
előtt hazánk akkor három részre : a királyi, a 
török és erdélyi részre volt osztva — első nyomatott 
magyar művével, a Magyari István sárvári (Vas m.) 
lutheránus prédikátornak az országokban való sok 
romlásoknak okairól szóló könyvére irt Felelet-é\e 1. 

Ezzel 1 mutatkozott be Pázmány, mint ritka 
tudású és páratlanul zamatos nyelvű apologeta s 
egyben — az előrészben — bemutatta könyvének, 
illetőleg vitairatának erkölcsi szerzőjét és kiadóját, 
Forgách nyitrai püspököt is. A rettenthetetlen nyitrai 
Forgáchot már addig is ismerte a királyrészi közön-
ség, kancellár és a protestánsoknak kíméletlen 
ostromlója volt azelőtt is; tanítványának, Pázmány-
nak, szavát azonban csak most hallotta először, az a 
szó pedig olyan volt, a minőt, katholikus részről, 
Monoszlói András 1588-ban megjelent Apologiája 
óta nem hallottak. 

Ebben a könyvében, illetőleg annak az elő-
részében maga Pázmány ismertet meg több, a jelen 
kérdésünk megvilágítására szolgáló körülménnyel. 
Először is elmondja, hogy könyvét Forgách nyitrai 
püspök nyaralójában, a Nyitrától (Pöstyén felé) 
mintegy három órányira fekvő Radosnyán írta. 
(Radosniae, Pridie Idus Octob. MDCII.-ről van kel-
tezve az előszó.) Ma is mutatják a szobát, melyben 
dolgozott. 

Azután a mi könyvének keletkezését illeti, azt a 
Forgáchnak szóló ajánló versében (a XVII. század-
beli könyvíróknak sok mindenféle mondani valójuk 
volt könyvük elején) így jelzi : 

Auspiciis quae coepta tuis, opibusque récusa, 
Fas, référant nomen, ceu sacra signa, tuum. 
Sic sic nempe suos repetunt tua flumina fontes, 
Dum caput agnoscunt te mea scripta suum. 

Eszerint a Felelet közös megbeszélés gyümölcse, 
a püspök lakásán íródott s a püspök költségén jelent 
is meg. Tehát a legszorosabb értelemben vett közös 
munkájok. 

Megtudjuk továbbá az előrészből, hogy a köny-
vet Nagyszombatban nyomták, de az érdemleges 
rész első soraiban mindjárt szükségesnek találja 
Pázmány figyelmeztetni a keresztyén olvasót, hogy 
«az nyomtatásba fogyatkozások estek», mivel «az 
könyvnyomtató magyar nyelvet nem tud s én ma-
gam távul lévén az typographustúl, nem vigyáz-
hattam úgy reá, a mint akartam volna». Ez a távol-
levés, mint látni fogjuk, nem annyit jelent, mintha 

1 Pázmány Péter összes munkái. I. köt. A legújabb 
kiadás. A budapesti egyetemi hittudományi kar részéről sajtó 
alá rendezte Rapaics Rajmund. 1894. 
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Grácba tért volna vissza ; Forgách mellett volt ő, de 
más foglalkozása tette lehetetlenné a tipográfushoz 
való közellétet. 

Végre még egy érdekes körülménnyel talál-
kozunk az előrészben. Magyarira vonatkozó hat 
rövid vers van odacsatolva «a nobilibus et eruditis 
juvenibus Reverendissimi Domini Francisci Forgács 
Episcopi Nitriensis ac Cancellarii, alumnis Sellyen-
sibus». Hogy kik voltak tulajdonképen ezek a nemes 
tanuló ifjak és sellyei növendékek, eme szatirikus 
verseknek a készítői, arra nézve Rapaics a legújabb 
kiadáshoz csatolt bevezetésében kérdőjellel felel,1 

azaz ismeretlen körülménynek tartja. Pedig nem 
ismeretlen az. Teljesen felvilágosít erre nézve egy 
más régi könyv, mely a jezsuiták hiteles tradícióját 
mind Pázmányról, mind pedig Forgách püspökről 
fenntartotta. 

Timon szerint2 Forgách püspök Vág-Sellyén 
12 növendéket neveltetett a jezsuitáknál,3 oly célból, 
hogy alkalmas igehirdetőket, papokat képezzen 
belőlük. A Pázmány könyvében szereplő növendékek 
tehát, a püspöki székhelyén papnevelő-intézet nem 
lévén, Sellyén nevelkedő nyitrai klerikusok voltak, 
a kiket a püspök korán rászoktatni igyekezett, hogy 
tanuljanak résztvenni a hitvédelmi munkában. 

A Feleletben fellelhető eme körülmények, Páz-
mány tollával följegyezve, már is elég beszédesen 
jelezik azt a szoros munkatársi viszonyt, melyben 
Pázmány mindjárt az első időben, 1602-ben, Forgách 
püspökkel állott. Nála lakik, közös terven dolgoznak ; 
Pázmány nyújtja a tudást, Forgách meg buzgól-
kodik és adja a tervhez a tekintélyt s a szükséges 
anyagi eszközöket. 

De ez csak az egyik, ámbár a legközvetetlenebb 
adat. Ha már most tovább haladunk, nevezetesen 
azokon a nyomokon, melyekkel a Fraknóitól kivo-
natolt két forrásban,4 t. i. a nagyszombati jezsuita 
kollégium egykorú évkönyveiben (jelenleg ugyanezen 
kollégium birtokában) és a Jézustársaság «Litterae 
annuae» cím alatt közzétett évi jelentéseiben (a kivo-
natolás idejében a római Kollegium könyvtárában) 

1 Idézett kiadás 8. 1. 
3 Purpura Pannonica. Tyrnaviae 1715. Ide vonatkozólag 

ezeket mondja : Sellyense in primis domicilium, quod con-
silio amicorum incolere coeperant, opem Francisci Forgách 
plurimam sensit. Nam quidquid in fabricam petebatur munifica 
manu, nullis parcens sumptibus, elargiebatur. Bibliothecam 
deinde non exigui pretii coemptis voluminibus auxit, erexit-
que ; atque ut erat propagandae Dei gloriae cupidus, literarum-
que amans, pro 12 alunmis, qui mansvetioribus literis operam 
darent, aptique verbi divini praecones evaderent, domum 
annuo censu ad id constituto largiter cumulavit, curamque 
Patribus Societatis, quos optimos juventutis instituendae 
magistros noverat, rite comniisit. 55—6. 1. 

3 A Nagyszombathoz, Pozsonyhoz és Nyitrához közel 
fekvő Vágsellye nyitramegyei község a jezsuitáknak, mióta 
Erdélyből az 1589. évi országgyűlés végzésével száműzettek, 
a magyar korona területén főszéklielyök volt. 

1 Fraknói : Pázmány Péter és kora. I. 615. 1. 

találkozunk; ha továbbá ezeket összevetjük Veres-
marti Mihálynak, a Pázmánnyal annyit vitatkozott, 
majd az egyházba visszatért ürményi (közel Nyit-
rához) kálv. prédikátornak Ipolyitól kiadott önélet-
rajzával s egyéb forrásokkal : úgy körülbelül teljesen 
megismerjük Pázmánynak Forgách nyitrai püspökhöz 
való viszonyát s világos betekintést nyerünk azokba 
az időkbe, midőn Pázmányunk Forgách melleit s 
Forgách hathatós támogatásával jövendő országos 
szereplésének első alapjait megvetette. 

A püspöki egyházlátogatásokról. (Vi.> 
XVIII. A püspökök és a szerzetes-kolostorok 

között fenforgó ezen joghatósági viszonyok, a püspöki 
látogatás tekintetében, tényleg gyakrabban szolgáltat-
tak már komolyabb összeütközésekre és viszályko-
dásokra okot. Maga a trienti zsinat sem birta meg-
szüntetni e bajokat, annak dacára, hogy a püspökök-
nek, mint a szentszék küldötteinek, joghatóságát az 
egyházlátogatás alkalmára sok tekintetben kiterjesz-
tette. XV. Gergely pápa 1622. évről kelt «Inscrutabili»1  

kezdetű és XIV. Benedek «Firmandis»2 Constitutióik-
kal sokban pótolták és kiegészítették a trienti zsinat-
nak idevonatkozó határozatait ; de a kivételi kivált-
ságok szaporodása egyrészről és az illetékességi 
jogigények szabatosabb körülírása másrészről, nem-
hogy a bonyodalmakat ez ügyben megszüntették 
vagy csak apasztották volna, sőt hovátovább mind-
inkább kiélesitették azokat. Egyedüli kilátásunk és 
reményünk ezen ügyre nézve csak az lehet, hogy 
az egyházjognak kodifikálásán dolgozó jogtudósok, 
miként sok egyébben, úgy ezen dologban is meg 
fogják találni az aranyutat, illetve hogy olyan jog-
illetékességi szabályokat fognak felállítani tudni, a 
melyek sem a püspöki tekintélyt nem fogják kiseb-
bíteni, sem pedig a szerzetesi életnek és fegyelemnek 
nem lesznek kárára. 

XIX. A püspöki látogatásra vonatkozólag már 
IV. Ince pápa a Decretalisokhoz irt Commentárjában 
ad Cap. «Venerabiii» állított fel egy esetet,3 a mely 
még most is felmerülhet és a különböző körül-
ményekhez képest különböző elbirálás alá eshetik. 

A jogeset ez. Egy püspök bizonyos zárdatem-
plomot akar meglátogatni. A zárda apátja kiváltságára 
hivatkozik (exemptio) és Rómába fellebbez a látoga-
tás ellen. Erre a püspök az apátot ellenkezése miatt 
kiközösíti. Itt jól kell megkülönböztetnünk. Ha a 
püspök a látogatási jog kétségbevonhatatlan quasi-
possessiójában van, úgy az apát kiközösítése is 
jogosult; és kellett is élnie ezen szellemi fegyverrel, 

1 Gregor. XV. Const. 50. ann. 1622. (Bullar. Rom. Edit. 
Rom. Tom. V. P. V. p. 1.) 

3 Benedict. XIV. Const. «Firmandis» anno 1744. §. 13. 
(Bullar. Magn. Tom. XVI. pag. 252.) 

3 V. ö. Fagnani Comm. in Cap. «Venerabiii» 24. X. d. 
censib. (HI. 39.) a. 
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mert nem illenék, hogy a zárdai templom főpásztori 
látogatását foganatosítandó, az ajtót erőszakkal kel-
lene betörnie. Ellenkező esetben, ha látogatási jogá-
nak nincs kétségen kívüli quasi-possessiójában, az 
apát kiközösítése is érvénytelen. Ha pedig végül 
látogatási jogának quasi-possessiója kétséges, úgy a 
dolog azon fordul meg, hogy ezen látogatójogi quasi-
possessio a perben beigazolható-e vagy sem? A meddig 
a per tart, a kiközösítés érvényben marad. Habár 
pedig nem szenved is kétséget valamely püspöknek 
egy kivett zárdatemplomra vonatkozó látogatási joga, 
azért e körülmény legkevésbbé sem jogosítja őt arra, 
hogy a püspöki látogatást peres eljárássá változtassa, 
miután az ily eljárás a püspöki eljárás céljával és 
jellegével egyáltalán nem volna összeegyeztethető. 

XX. A sorrendet illetőleg, melyben a püspök a 
megyelátogatást végezze, azt az alapelvet veheti köve-
tendő zsinórmértékül, melyet az egyházi törvények 
az érsekek látogatásaira nézve szabnak elő, annál is 
inkább, minthogy ugyancsak e törvények erre a 
püspököket is utasítják.1 A mint az érsekek ne láto-
gassák előbb suffragán püspökeik egyházmegyéit, 
mielőtt, székesegyházaikon kezdve, a magukéit meg 
nem látogatták: hasonlóképen az egyes püspökök is, 
egyházmegyéjük egyéb egyházközségeit megelőzőleg 
a saját maguk székesegyházát, a mellette levő káp-
talannal együtt, még ha ez exempt volna is, látogas-
sák meg. Ezt követi azután székvárosuk egyéb tem-
plomainak a látogatása; mire azután az egyházmegye 
többi templomaira, magánkápolnáira és egyéb egy-
házi helyiségekre és intézetre kerül a sor, természe-
tes egymásutánban és a távolság szerint. 

Nagyon praktikus dolog, hogy egyes egyház-
megyékben, mielőtt a püspök egyházlátogatásait meg-
kezdené, az egyházközségek lelkészeihez táblázatos 
kérdőívek küldetnek szét és azoknak a szükségelt 
statisztikai adatokkal való kitöltése és a püspökhöz 
visszaszármaztatása rendeltetik el, a melyeket azután 
a püspök átolvasván, eleve tájékoztatást szerez magá-
nak a vizsgálat alá veendő személyekről és dolgokról. 
Az egyházlátogatás napját azután a plébános rend-
szerint a szószékről szokta a híveknek kihirdetni, 
hogy ezek arra kellőképen elkészülhessenek. És hogy 
maga a püspöki látogatás sikerrel és eredménnyel 
járjon, «az egyházlátogató püspöknek mindnyáját 
atyai szeretettel és az Isten dicsőségéért lángoló fő-
pásztori buzgalommal kell szivére ölelnie, szerény 
kiséreltel megelégednie és magát a látogatást lehető-
leg gyorsan ugyan, de mégis a kellő gondossággal 
és figyelemmel elvégeznie és óvakodnia kell, nehogy 
fölösleges kiadásokkal a plébánosnak vagy másoknak 
terhükre legyen».2 

A látogatás nélkülözzön minden bíráskodási jel-
leget. Igaz, hogy büntetések a püspöki egyházláto-

1 Cap. Romana. 1. §, Hanc autem. 6. 
2 Trid. Sess. XXIV. c. 3. de reform.; és Const. Benedicti 

XIV. «Firmandis» (1744. nov. 6.) §. 7—10. 

gatások alkalmából is kiszabatnak; de nem rendes, 
hanem csak rendkívüli módon és akként, hogy e 
büntetéseknél a kegyesség és szeretet legyen a túl-
súlyban. És épp ez oknál fogva a látogató püspöknek 
a javítás okából kiszabott büntetési rendszabályai 
ellen fölebbezéseknek nincs helyük, legalább ered-
ménnyel nem alkalmazhatók; minthogy a megye-
látogatásnál a püspök nem mint biró lép föl; és 
azért, mint gyanús biró nem is kifogásolható és 
látogatásának beállítására föl nem szólítható, kivéve 
azt az esetet, ha tényleges bíráskodást gyakorolt ; 
például, ha valakit javadalmától megfosztott volna, 
mivel ilyenkor a fölebbezésnek nemcsak átszármaz-
tató (effectus devolutivus), hanem felfüggesztő (effec-
tus suspensivus) hatálya is van. 

XXI. Az egyházlátogatással kapcsolatban meg 
kell emlékeznünk még az úgynevezett procuratioról, 
mely alatt az egyházlátogató püspöknek azt a jogát 
kell értenünk, melynélfogva megkívánhatja, hogy 
a megyelátogatások alkalmával a javadalmasok, a kik-
nél az egyházlátogatás végeztetik, szerény és mérsé-
kelt (frugaliter et moderate) ellátásban részesítsék őt 
és kíséretét, a melynek számát meghatározni a püspök 
lelkiismeretességére és méltányossági érzékére van 
bizva. Ezen joggal már a VI. században találkozunk. 
A későbbi egyházi törvények már a procuratiok mér-
tékét is megszabták, nyilvánvalólag azon visszaélések 
megszüntetése okából, melyek e szolgáltatások körül 
elkövettettek. A XIII. századtól fogva már a püspök 
tetszésére lett hagyva, hogy az egyházlátogatás alkal-
mával őt megillető eltartást természetben vagy meg-
felelő pénzértékkel megváltva kívánja-e kiszolgáltatni-
Minthogy azonban a procuratioval így is visszaélések 
történtek, a zsinatok, jelesen a III. és IV. lateráni 
zsinat, jónak látták intézkedni az iránt, nehogy a 
javadalmasok a procuratiok által túlterheltessenek. 
A trienti zsinat is intézkedett ez ügyre nézve1 és 
határozatai a következőkben összegezhetők: 

a) a püspök mitse fogadjon el az egyházlátoga-
tás alkalmából vagy ennek cimén, még ha ajándék-
képen is aj ánltatnék föl neki vagy kíséretének, az 
ellátáson kívül, mely neki és kíséretének nyujtátik; 

b) hogy azoknak, a kiknél a püspöki egyház-
látogatás történik, szabadságukra legyen hagyva, vagy 
természetben teljesíteni a püspököt és kíséretét meg-
illető ellátást, vagy pedig oly pénzösszeget fizetni e 
cimen a főpásztornak, mint a minő törvény vagy 
törvényes szokásjog szerint szokott fizettetni azelőtt. 
Azon egyességek azonban továbbra is fentartandók, 
a melyek a procuratiot illetőleg a zárdákkal, kegyes-
célú intézetekkel és nem-plébániai templomokkal 
lettek érvényesen megkötve. A procuratio tárgyát 
nem képezik azonban a szállítási alkalmatosságokra 
(vectura) tett kiadások és az utazási egyéb költségek, 
melyeknek megtérítését a püspök nem követelheti ;2 

1 Sess. XXIV. c. 3. de reform. 
2 S. C. C. Ferent. 1826. febr. 25. 
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c) hogyha valahol az egyházlátogatás alkalmá-
ból a püspöknek sem természetben való ellátás, sem 
pénzértéki váltság nem szokott teljesíttetni, ezen szo-
kás továbbra is fentartandó; 

d) hogyha az egyházlátogató püspök az ellátáson 
vagy ennek pénzbeli megváltásán fölül elfogadott 
volna valamit, büntetésül egy hónapon belül ezt két-
szeresen megtéríteni tartozik; söt a tartományi zsinat 
határozataihoz képest egyéb büntetéssel is sújtható. 

A procuratiora nézve még megjegyzendő, hogy 
az, egy éven belül, csak egy izben teljesíthető ; hogy 
a káptalani helynöknek, midőn ez, az egy év letel-
tével, az egyházmegyét újból látogatja, a szokásos 
procuralionak, a mennyiben pénzértékkel szokás 
megváltatni, csak a fele jár ; ha a püspök egy najj 
alatt több egyházat látogat meg, a procuralio csak 
egyszer fizetendő, a midőn is a látogatott javadal-
masok azt közösen teljesitik; ha pedig a püspök 
saját székvárosában látogatja meg az egyházakat, 
nőszerzetes zárdákat, magánimaházakat vagy kórodá-
kat, procurationak egyáltalán helye nincsen; végül, 
ha a püspök csak a bérmálás szentségének kiszol-
gáltatására jelenik meg valamely egyházközségben, 
a nélkül, hogy azt hivatalosan látogatná is, procura-
tiora nem tarthat igényt.1 

Ha ezen határozatokat, melyeket a trienti zsinat 
a procuratio-üggvel összefüggőleg hozott, csak ezen 
kivonatos tartalmukban is áttekintjük, lehetetlen meg 
nem állapítanunk azt, hogy a procuratiokat a zsinat 
inkább csak tűri, mint sürgelőleg előírja ; és hogy a 
procuratiora nézve az előbbi törvényhozás álláspont-
ját nem épen csekélynek mondható mértékben el-
hagyta és módosította. Különösen szembeötlik a 
zsinat e célzata abban, hogy a püspöki székváros 
templomait a procuratio-szolgáltatástól még oly 
esetben is fölszabadítja, midőn a püspök egy más 
városba teszi át székét, ideiglenesen vagy állandólag, a 
melyben neki az itt végzett egyházlátogatások alkal-
mából procuratio szintén nem jár. Es csakugyan az 
volna óhajtandó, hogy az egyházlátogatások alkalmá-
ból és ennek cimén fizettetni szokott mindennemű 
pénzbeli szolgáltatások megszűnjenek, mert akkor 
elenyésznék még a látszata is az anyagi érdeknek, 
a mi, ha csak látszat is, mégis hátránnyal jár az 
egyházlátogatás szent intézményére.2 —on dr. 

A nagy bűn. (Vi.> 
Az iskolából az egyetemre, vagy az életbe lépő 

ifjút föltétlenül föl kell világosítani arra nézve, hogy 
az életben a nemi életet illetőleg mi vár reá. Meg 
kell őt ismertetni mindazokkal a veszélyekkel, ame-
lyeknek az esetleges kicsapongó élet mellett eléje néz. 

1 L. Ferraris, Prompta bibi. sub V. Procuratio. n. 14. 
2 U. ott, sub v. Procuratio nn. 13., 34. et seqq., a hol ez 

ügyre vonatkozólag a Congr. Gone, több idevágó határozatát 
közli. 

Ezen kioktatás két részből álljon. Hitoktatói val-
láserkölcsi alapon igyekezzenek vele megkedveltetni 
az erkölcsös életet s óvják őt a paráznaságtól; az 
iskolaorvosok pedig tartsanak előadást a nemi 
életről, az erkölcstelen élet mellett szerezhető nemi 
betegségekről s azok következményeiről. 

A nemi életről szóló tanítás dogmája legyen az, 
hogy a nemi ösztönnel való élés a test teljes kifejlő-
déséig káros befolyással van úgy a szellem, mint a 
test kifejlődésére s működésükre is károsan hat. 
Jelentse ki e tanítás, hogy a kifejlett korban is a nemi 
ösztön kielégítése az egészségre föltétlenül épen nem 
szükséges s az abstinentia is a megfelelő életmód mel-
lett lehetséges a nélkül, hogy szellemünk vagy testünk 
kárát vallaná.1 

A férfi-ivarszervek váladéka ugyanis nemcsak 
termékenyítésre van hivatva, hanem olyan alkatré-
szek is vannak benne, a melyek a vérkeringésbe föl-
szivódva, innen bizonyos szervekbe jutnak s olt ha-
tásukkal a test férfias kifejlődését biztosítják. Az 
esetben pedig, a mikor a férfi-ivarmirigyek a szük-
ségesnél nagyobb mennyiségű váladékot termelnek, 
a természet önmagán segít, a váladék önkéntelen, 
veszély nélkül való eltávolításával. (Pollutiók.) 

Az ember testének szüksége van arra, hogy az 
ivarmirigyek váladéka, főkép a fejlődés éveiben, el 
ne pazaroltassék, bizonyságul szolgál erre a herélt 
ember szellemi és testi visszamaradása és elsatnyu-
lása, a mivel részben azonos hatást fejt ki a nemi 
ösztön mértéktelen kielégítése. 

A középiskolát végzett ifjak fölvilágosítására és 
kioktatására, mielőtt az életbe belépnének, a mód 
meg volna adva a hitoktató és az iskolaorvos útján. 
De vájjon csak ezeknek az ifjaknak van-e szüksé-
gük erre? Nem igénylik, nem követelhetik-e ezt a 
fölvilágosítást az iparos, kereskedő és a munkás 
pályákra lépők is teljes joggal? Azt hiszem, igen. 
Valóban szükséges, hogy ezek is a nemi oktatásban 
részesüljenek. 

Ott vannak a kereskedelmi- és iparostanonc-
iskolák. «Munkásnevelésünk hiányai» című cikk-
sorozatomban («Religio» 1906. 27—31. szám) reá mu-
tattam arra az anomáliára, a mely abban rejlik, hogy 
míg a szellemi pályákra készülő ifjaknál az állani a 
vallástan tanítását kötelezővé teszi, a tanoncokat 
attól megfosztja. Ha ez nem így volna, a hitoktatók 
itt is az utolsó évfolyamokban szolgálhatnának tanács-
csal. A mi pedig az orvosi tanítást és fölvilágosítást 
illeti, ezzel is el lehetne az iparos- és kereskedelmi-
tanoncokat látni oly formán, hogy elrendelnék a 
tanonc-iskola harmadik évfolyamában 8—10 órára 
terjedő egészségtan tanítási kurzusokat, ezek kereté-
ben egy órácskát lehetne szentelni a nemi életről 
szóló magyarázatoknak. (L. «Az egészségtan és az ipa-

1 E tekintetben sokan hódolnak téves fölfogásnak. 
Szerk. 
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ros» Katona József dr.-tól a «Népmivelés» I. évfolyam 
9—10. számában.) 

Igazságtalannak tartom, hogy csak is a szellemi 
pályára készülőknél tartja az állam szükségesnek az 
egészségtan tanítását, az iparos és kereskedő pályára 
készülőket ettől megfosztja. Pedig ezekre talán még 
inkább ráférne az. 

A középiskolai ifjúságnak a nemi életről való 
fölvilágosítása iránt sem a családban, sem az isko-
lában mindezideig nem történt semmi j1 itt-ott kez-
denek ugyan hangok emelkedni, a melyek ennek 
szükségét hangoztatják, de ezek a pusztába kiáltók 
szavai, az illetékes tényezők nem akarnak róla tudo-
mást venni. — Pedig az igazság utat tör magának, 
ma-holnap komolyan kell vele foglalkozni, annál 
inkább, mert külföldön már a fölvilágositás elve több 
helyen győzedelmeskedett. 

Nézzük már most történik-e valami a nagy bűn 
terjedésének a megakadályozására s az azzal járó 
ártalmak megelőzésére és korlátozására a felnőtteket 
illetőleg? 

A nemi (venereás) betegségek terjedésének meg-
akadályozására a fővárosban másfél éve megalakult 
a nemi betegségek elterjedése ellen való országos 
védőegyesület, a mely minden valláserkölcsi alapot 
mellőzve, tisztán társadalmi erkölcsi alapra támasz-
kodva, egyedül a fölvilágositás és kioktatás útján 
akarja megóvni az emberiséget a nemi betegségektől. 
Előadásokat tervez az egyetemi hallgatóságnak, egyes 
munkás-osztályoknak ; memorandumokat dolgozik ki 
az egyetemek, minisztériumok, hatóságok és katona-
ság részére ; nemi betegségekről népszerű fölolvasá-
sokat tart, füzeteket szerkeszt és oszt szét stb. 

Ezen egyesület célja és működése bármennyire 
üdvös és hasznos is, mégis csak egyoldalú s a vallás-
erkölcsi alapon való védekezés támogatását nem nél-
külözheti. Csupán a nemi betegségektől való félelem 
az embereknek csak kis részét tartja vissza a paráz-
naságtól, de meg az eddigi ragályozás ellen irányzott 
óvóintézkedések és praeventiv eljárások sem mindig 
föltétlenül biztosak. 

Ne az legyen tehát a főcél, hogy oly állapo-
tokat teremtsünk, hogy az emberek minden fertőzés 
veszélye nélkül most már szabadon és bátran élhes-
senek nemi vágyaiknak, hanem «paulo maiora 
canamus», magasabb szempontból is tekintsük a dol-
got. Hiszen az ember eszes lény; rendeltetése nem 
állati; éljen tehát hivatás- és rendeltetésszerűen. 

A házassági hűség szentségét ne bolygassák meg 
sem azok, a kik benne élnek, sem a kik kívül van-
nak. A nevelés iránya és a társadalmi fölfogás szent-
nek, magasztosnak tartsa a házasságig megőrzött 
szűzi tisztaságot és az önmegtartóztatást. A kerí-
téseknek és a csábításoknak szigorú korlátok vettes-
senek. 

1 De igen, módjával eddig is történt az erkölcstanban. 
Szerk. 

Különösen pedig nagv mérvben előmozdítaná az 
erkölcsiségei, ha ezen társadalmi erkölcsi fölfogás 
uralma alatt a társadalom kilökné, boykottálná azokat, 
a kik az ilyen társadalmi illem ellen vétenek. Saj-
nos, nem úgy van. A házasságtörések napirenden 
vannak, köztudomású házasságtörők szabadon mo-
zognak minden társadalmi körben, sőt a férfiak kér-
kednek vele. A csábítónak, a ki egy leányt a gyalá-
zatba és szégyenbe lök s aztán eltaszít magától, haja-
szála sem görbül, legföllebb irigyei vannak. 

Szóval nem csupán a prophylaxist kell hirdetni 
a nemi betegségek ellen s tanítani a férfiakat, mit 
és hogyan csináljanak, hogy a nemi betegségeket el-
kerüljék; hanem tiszta és erkölcsös életre, az ön-
megtartóztatásra kell nevelni az egész társadalmat. 

Az érzékiség uralja a társadalom nagyobb részét 
s hogy még jobban bele nem merült az erkölcstelen 
élet posványába, ettől nem erkölcsi szempontok tart-
ják vissza, hanem csak két dolog: az egyik a nemi 
betegségektől való félelem, a másik pedig az, hogy 
a nőnél a megejtés, a más állapotba jutás réme 
kisért. 

Mindkettőt a természet állította oda a maga 
szempontjából, a mint már kifejtettem s véges emberi 
eszünk ezen nem is fog kifogni, ép azért nem marad 
más hátra, mint önmegtartoztatóan, erkölcsösen élni. 

A nemi betegségek ellen életbeléptetett védő-
egyesület szabadkőműves alkotás s talán ezért nem 
tartotta alkalmasnak a magasabb és magasztosabb 
szempontok figyelembevételét és pusztán a testiekre 
szorítkozott. Azt hiszem, ez volt az oka annak, hogy 
előadások tartásával és fölvilágosító füzetek terjesz-
tésével az egyetemi tanács előtt célt nem ért, el lett 
utasítva. És van benne valami. Csupán csak arra 
tanítani az ifjút, mit tegyen, hogy nemi bajt elkerül-
jön, de különben kedvére éljen nemi ösztönével, két-
élű fegyver, mivel még az önmegtartóztató ifjűt is, 
kit épen a nemi betegségtől való félelem tartott vissza, 
elcsábíthatja. 

Minél több a fékező erő, annál nagyobb, annál 
biztosabb hatást érhetünk el. A nemi betegségektől 
való félelem fékje gyenge lévén, nagyon is szükség 
van úgy a vallás, mint a társadalom erkölcsi fékjére. 

Katona József dr. 

Bécs. Figyelemre méltó Ítélet P. Denifleről. — Az J^gyház 
itteni császári «Akademie der Wissenschaften» 1906-íki . j , 
évkönyvében, az udvari könyvtár igazgatója, dr. R. von ° 
Karabacsek udvari tanácsos, tehát hires tudós, buzgó kvónií^a. 
forráskutató és így elismert tekintély, a többi között 
ezeket mondja : «Habár Denille könnyen lobbanó, haza-
fias és szenvedélyes természet volt, ki a tudományos 
vitában igazán félelmetes ellenfél volt : magas érdemeit 
még leghatározottabb ellenfelei is elismerik, mint oly 
kiváló forráskutatóét, a ki a középkori szellemi élet 
mezején előttük is űj látóköröket nyitott meg. Denifle 
1888 óta levelező-tagja volt a mi (bécsi) akadémiánk-
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nak, továbbá tagja volt a berlini, párisi akadémiáknak, 
a göttingeni és prágai tudományos társaságoknak. Az 
innsbrucki, münsteri, cambridgei egyetemek tiszteletből 
nevezték ki őt doktorukká stb. Deniíle, mint tudós, 
nemzetközi hirnevesség élvezetében volt, mint ember 
pedig, világtól elvonult életrendje dacára, mely kolostor-
ban és könyvek közt folyt le, egy az egész világról össze-
gyűlt baráti körnek volt középpontja, mert jószivüsé-
gét, egyenes, becsületes jellemét és szeretetreméltóságát 
mindenki nagyra becsülte». Mi máskép hangzik ez az 
itélet, mint az elkapatott berlini tudós vátesé, Harnacké, 
a ki Deniflét — négyszemközt — «inferiorer Sudler»-nak, 
alsóbbrendű mocskolónak nevezte. Mekkora «berlini» ön-
teltség és bátorság ! Mert a nyilvánosság előtt Harnack 
is elismerte Denifle kiválóságát. 

* 

Berlin. Mit akart és mit ért el a német imperializ-
mus a Centrummal szemben? A «Centrum tornya» ren-
dületlenül áll. — Jan. 25-én az egész világ szeme Német-
országra volt szegezve. Birodalmi képviselőválasztások 
voltak s kíváncsi volt mindenki az első nap küzdelmé-
nek a pótválasztások sorsát is eldöntő eredményeire. 
Az imperátor és az ő két fő politikai adlátusa, Bülow 
kancellár és Dernburg, a bankárból nagyhirtelenében 
gyarmatügyi igazgatóvá átvedlett szerencsevadász, mert 
az afrikai gyarmatok ügyében arcpirító leckét kaptak a 
parlamenttől, okulás helyeit haragra lobbantak és elhatá-
rozták, hogy «gorombák» lesznek a Centrummal, szociál-
demokratákkal, welfekkel, lengyelekkel s más apróbb 
pártárnyalatokkal, melyek a gyarmatügyi önkényuralom 
ellen parlamenti többséggé összeverődtek. A szociál-
demokrata párt, mely a német birodalom fővárosait 
már csaknem mind elfoglalta, valóban igen rossz fát 
telt volt a tűzre, nem gyarmatügyi kritikájával, hanem 
hazafiatlan nemzetközieskedésével és republikánus óha-
jokban gyönyörködő antidinasztikus praktikáival. A Cen-
trum, a melyről a nagy vaskancellár is elismerte, hogy 
az igazi (mondhatni bátran : legerősebb) «államfenntartó 
párt», a mellyel szemben az ellene a mult század 70-es 
éveiben indított és vívott kultúrharcot a most uralkodó 
Vilmos császár «boldogtalan» küzdelemnek nyilvánította, 
ez a Centrum a gyarmatügyi póthitel leszavazásával s 
más tárgyú kritikájával csak kötelességél teljesítette és 
így nemcsak semmi okot nem szolgáltatott arra, hogy 
a hatalom vele is «gorombán» kezdjen bánni, sőt ellen-
kezőleg, a közügynek tett szolgálatáért elismerésre kel-
lelt volna számíthatnia. 

Nem így történt a dolog. Bülow kancellár, bizo-
nyára hiven tolmácsolva az imperátor nézeteit is, 
Sylvester-napi «felvilágosító nyilatkozat» neve alatt 
kiadott választási szózatában egy kalap alá vonta a 
Centrumot a «birodalom minden ellenségével» és kimon-
dotta a késhegyig menő harcot a Centrum ellen is. 
Nyilatkozatának szavait a történelem Ítélete számára 
ime ide igtatjuk: «harc a nemzet becsülete és erejéért — 
a szociáldemokrácia, lengyelek, welfek és a — Centrum 
ellen», erről van szerinte szó. Kétszeresen világos tehát, 
hogy mire szövetkezett Bülow a Centrum ellen az 
országnak — a nevezetteken kívül — minden pártjá-
val, különösen pedig a Centrum-pártot halálig gyűlölő 
szabadelvűekkel. Kétszeresen világos : saját szavaiból és 
szövetségeseinek szelleméből. Arra szövetkezett, hogy a 

Centrumot úgy, mint a szociáldemokratákat, letörje, 
összetörje. S micsoda eredményt ért el vájjon? Olyat, 
hogy maga is csodálkozik rajta : olyat, a minőt a 
szociáldemokratákkal szemben maga sem várt, mert itt 
győzött ; 1 olyat, a minő a Centrummal szemben reá 
nézve keserű almának, vagy mondjuk, savanyú szőlő-
nek mutatkozik, inert nem győzött. Mert a Centrum 
ismét fensőbbségesnek bizonyult, mert erejében nemcsak 
meg nem fogyatkozott, de választói számának meg-
növekedésében még a jövőjét is újból biztosította. Bez-
zeg adja most Bülow kancellár az ügyes diplomatát. 
Eszeágában sem volt — így szól a krónika az új hang-
nemben — a kancellárnak a Centrum letörése. Sőt 
ellenkezőleg, már most számít ennek a «polgári» párt-
nak a segítségére, jövőben pedig — támogatására. Ilyen 
a politika ! 

A Centrumnak, igaz, nehéz lesz a helyzete. De, kérd-
jük, mikor nem volt az nehéz? Sőt, mondhatni, alios 
iam vidít ventos. 20—25 tagból álló kis frakcióból 
állott csupán, mikor a vaskancellár a kath. egyház 
ellen irtóháborút indított s ma már a Centrum a 
hatalmas német birodalom legelső, legfegyelmezettebb, 
legerősébb pártja. Eddig még csak katholikusok alkot-
ják, de kapui nyitva állnak mindenki számára, a ki a 
jogrend araimát akarja, vagyis a ki a Centrum zászla-
jához szegődni, a melyre «Istenért, szabadságért, jogért» 
való nemes küzdelem van felírva, bír értelemmel és 
bátorsággal. A sok zaklatást kiállt német katholikusok 
büszkesége, a világ összes rendszerető népeinek parla-
mentáris mintaképe — a Centrum — «rendületlenül áll». 

* 

Peking. Röpirat kínai nyelven a keresztény vallás 
iránt jobb hangulat keltésére. Vallási átalakulások.— Tse-Lv 
tartomány minden mandarinja egy «Min Kiao Hsiang 
Ngan» (Jó viszony a nép és az egyház között) cimű 
röpiratot kapott. A röpirat, melyet a közoktatásügyi 
kormánynak két hivatalnoka állított össze, míg egyfelől 
közforgalomba nem került, másrészről Tse-Ly tarto-
mány mandarinjainak kezébe hivatalosan csakis Juan-
csekai alkirály tudtával juthatott el. Egy példánya 
ennek a röpiratnak a keleti mongol misszionáriusok 
kezébe jutott s az ő ismertetésük szerint a következő 
dolgokat foglalja magában : Főtétele a röpiratnak, mely 
kilenc fejezetre oszlik, az, hogy «a keresztény vallás jó, 
bár alsóbbrendű Confuciusénál ; hogy a keresztény val-
lást szabadon lehet hirdetni, annál is inkább, mert 
megakadályozni úgy sem lehetne; hogy a misszionáriu-
sokkal udvariasan kell bánni ; hogy pogányoknak és 
keresztényeknek ezentúl békében kell élniök, mint 
ugyanegy haza gyermekeinek, melyet mindnyájoknak 
szeretniök kell». Az első fejezet Confucius dicséretétől 
áradozik és elmondja, hogyan halolt be az evangelium 
Kínába, Ricci atya idejében. Előbbi időkre a szerzők, 
úgy látszik, nem emlékeznek. A másodikban a külön-
féle európai országokkal kötött egyezmények foglaltat-
nak (Ausztria-Magyarországról hallgat a krónika), me-
lyekben a keresztény vallás szabad terjesztéséről vannak 
pontok. Itt a röpirat azt kívánja, hogy a misszionáriu-
sok úgy viselkedjenek, mint vendégek, azután így foly-

1 Berlin és Hamburg, a birodalom két legnagyobb városa, a 
szociáldemokraták kezében maradt. A császár örült, hogy az ős 
királykoronázó Königsfcerget sikerült elhódítania. 
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tatja : «Ezelőtt mi gyakran rosszul bántunk az euró-
paiakkal. Mikor ezt tettük, úgy jártunk el, mint az a 
valaki, a ki tisztes vendéget fogadott a házába, de még 
csak egy csésze teával sem kinálta meg». Ezt az eljárást 
föltétlenül meg kell változtatni. Figyelemre méltó a 
következő nyilatkozat : «Egy vallást fölvenni annyi, 
mint zsíros vagy böjtös ételt választani. (Csak !) Ez 
mindenkinek ízlésétől függ; tehát minek felette meg-
ütközni ?» Ez is érdekes : «Kereszténynek lenni és sze-
retni a hazát, nem zárják ki egymást». A röpirat a 
hazafiság dicsőítésével végződik. — Legújabban a japánok 
erőlködnek tért foglalni Kínában az ő budha-vallásuk-
kal. A kínaiak ezt nem jó szemmel nézik és azt vetik 
fel, hogy mikor külföldiek templomépítési jogáról van 
szó, akkor csak keresztényekről lehet szó, nem budliis-
tákról. A japán budliizmus tolakodása a keresztény 
vallás megerősödésére vezethet Kínában. —y—la. 

Iroda- ó k o r i neve lé s t ö r t é n e t e . Irta Fináczy Ernő dr. 
. egyetemi tanár. Budapest, 1906. 307 1. Ára 6 korona. 

I. Mielőtt e kitűnő munkát magát ismertetném, 
előbb meg kell emlékeznem Pauler Ákosnak az «Egyet. 
Phil. Közlöny» 1907. 58—60. 1. róla írt kritikájáról. 
Pauler Tivadarunk unokája, jelenleg pozsonyi jogaka-
démiai tanár, pozitivista, a mint erről a «Magyar Paeda-
gogiá»-ban az erkölcsről írt értekezéséből meggyőződ-
tem. A független, úgynevezett filozófiai erkölcs hive, a 
ki egyszerűen tagadja a vallási képzetek szervi össze-
függését az erkölcsi elvekkel, ennélfogva az erkölcsi 
fogalmakat a vallástól függetlenül konstruálja. Szóval a 
történet tanúsága és a dolog természete ellenére szappan-
buborékokat fúj, szobatudós létére egyáltalán nem 
ismeri a való embert s azt, hogy az erkölcsi elveknek, 
hogy cselekedeteink szilárd irányítói lehessenek, az 

, önmaga fölött itélö embernél magasabb szankcióra 
van szükségük. Pedig ha csak kicsit körülnézne váro-
sában s az emberek között, azonnal észrevenné a füg-
getlen morál — ma gyakorlatilag sokan követik - reá-
lis értékét áldozataiból, legjobb próbája lévén minden 
elméletnek a gyakorlati élet. 

De hát Pauler Ákos elméletek között él, szereti az 
absztrakciókat, azok töltik be lelkét s a szerint itél meg 
mindent Íróasztala mellett. Ilyennek ismervén a kriti-
kust, engedtessék meg nekem, épen pedagógiai műről 
lévén szó, egy gondolatomnak kifejezést adnom. Olvas-
ván egyet-mást Pauler Ákostól, jó ideje zsong fejemben 
a gondolat ; hogy van az, miután mi a környezetnek 
oly fontos nevelői befolyást tulajdonítunk a gyermekre, 
hogyan nevelkedhetett Pauler Tivadar körében, a ki 
gyakorlati és meggyőződéses katholikus férfiú volt, oly 
unoka, a kinek a vallás és erkölcs viszonyáról, de, mint 
mindjárt látni fogjuk, magáról a kereszténységről is 
épen ellenkező nézete van, mint derék öregatyjának, ki 
nemcsak hü katholikus, de elsőrangú tudósunk is volt ? 
Hogyan állhat be ilyen szemetszúró ellentét a milieu 
hatásáról vallott elmélet és a kézzelfogható gyakorlat 
között ? Vagy az elmélet csak az általános szabályt 
állítja fel, mely alól nagyon sok lehet a kivétel ? 

Bármiként álljon is a dolog, hogy rátérjünk a bírá-
latra, Pauler Ákos, mint említettem, pozitivista s mint 
ilyen Fináczy müvében épen azt kifogásolja, a mi abban 

a legbecsesebb, t. i. határozott keresztény álláspontját. 
Ebből a szempontból értékeli Fináczy az ókorban fel-
merült nevelési elméleteket s céljuk elérésének hiányos-
ságát épen abból magyarázza, hogy pogány álláspont-
juk miatt nem volt helyes fogalmuk az emberről, követ-
kezéskép az erkölcsről sem. 

Pauler észleli ezt Fináezy művében s bizonyos fokig 
honorálja is. Azt írja, hogy : «a nevelés történetírójá-
nak csakugyan kiforrott pedagógiai elmélet alapján kell 
állania. Jelen esetben is (t. i. F. könyvében) határozott 
és nemes idealizmustól ihletett pedagógiai álláspont 
szolgál a történeti tárgyalás hátteréül és értékelésének 
alapjául. Erős meggyőződése Fináczynak, úgymond, 
hogy csak az erkölcsi szempontból vezetett nevelés jár 
helyes úton». 

Ez ellen még, mint az autonóm morál hívének, 
neki sincs kifogása; ezt helyesli ő is. «Ez az állítása 
Fináczynak — úgymond — aligha vonható kétségbe.» 
De aztán folytatólag, mikor azt látja, hogy Fináczynak 
pedagógiai álláspontja keresztény, tehát hogy az erköl-
csöt a keresztény világnézet alapján érti, ellene nyilat-
kozik, mint a ki más álláspontot foglal el. «Mindazon-
által — úgymond — ki kell emelnünk, hogy (erkölcsi) 
értékelésébe hellyel-közzel oly szempontokat vegyít, 
melyek nem folynak szükségképen alaphitvallásából.» 

És melyek azok a szempontok, azok a kifogásol-
ható elemek, melyeket Fináczy Pauler szerint a régi 
nevelési szisztémák erkölcsi értékelésébe vegyit? «így, 
azt mondja, vallási képzetek jelenlététől teszi függővé 
némely helyt a nevelési rendszerek értékelését.» Vagyis 
egyrészt a vallással kapcsolatban mérlegeli az erkölcsöt, 
a vallási elvek értékétől teszi függővé az erkölcsi elvek 
értékét s másrészt hamisnak látván a vallási elveket, 
az illető nép erkölcsi elveit, mint az előbbiekből 
folyókat, szintén hamisaknak s a belőlük kialakuló 
nevelési rendszert hasonlókép meg nem felelőnek nyil-
vánítja. 

Ez az, a mit Pauler, mint pozitivista bölcselő, külö-
nösen zokon vesz Fináczynál, miután szerinte az erköl-
csi elvek a vallástól, a vallási képzetektől teljesen füg-
getlenül alakulnak, a mennyiben az ő álláspontja szerint 
akár az atheizmus mellett is képzelhető erkölcs. Azt 
olvassuk, példaként felhozva Fináczyból, hogy a kinai 
klasszikusok és a négy könyv nevelő hatását csorbítja, 
már t. i. Fináczy szerint csorbítja, a gondviselés esz-
méjének hiánya s így «a kinai gyermeknevelés... ele-
ven és mély erkölcsi érzületet nem teremt.» (11. 1.) 

«Legyen szabad megjegyeznünk, mondja erre Pauler, 
hogy a gondviselés vallásmetafizikai és nem sajátos 
erkölcsi fogalom s a míg a metafizikai és az ethikai 
fogalomalkotást megkülönböztetjük, e kettő lélektani fel-
tételeit sem szabad azonosítanunk.» 

Pessime, amice ! mondaná rá a régi iskola tanára. 
Azt Fináczy ép oly jól tudja, mint Pauler, mit kell 
megkülönböztetni s mit lehet azonosítani ; egész köny-
vében ez ellen sehol nem vét. Ő is tudja a metafizika 
és az etliika között fennálló különbséget, lélektani fel-
tételeiket sem azonosítja, csak egymásból levezeti, mint 
előzményből a következményt. Ö az Istenben, illetőleg 
az Istenről való felfogásban keresi az erkölcs, az etliika 
alapjait s az erkölcsi törvények szankcióját. S ebben 
tökéletes igaza van. A ki máskép tesz, a ki az emberre 
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magára, pl. Kant «kategorikus imperativusa» alakjában, 
vagy bármely más formában építi az erkölcsöt, az 
homokra épít, az álmodik s a közben megingatja a 
szolid erkölcs alapjait. Az ember lehet ugyan egy sze-
mélyben alattvaló és törvényhozó is, de olyképen, mint 
a mindennapi tapasztalat bizonyítja, hogy nincs benne 
köszönet s oly erkölcsöt teremt, mely körül egyik irány-
ban a csendőröket, a másik irányban a tébolydákat 
szaporítani feltétlen szükséggé válik, mint ezt a statisz-
tika gyönyörűen bizonyítja, a mióta a független morál 
kathedrai bölcsei rontják a világot. Épen a minap 
közöltünk erről a «Religio»-ban (1906. 525. o. 2. 1.) egy 
talpraesett fejtegetést. 

Ebben a megrögzött eszméjében, l. i. a vallásnak 
az erkölcstől való elválasztásában annyira megy aztán, 
akár Pikier, hogy az Úrnak XX. századában egyenesen 
a pogány álláspontra helyezkedik a kereszténység érté-
kelésében. «Hasonló kifogás alá esik — úgymond — 
Fináczynak az az ítélete, hogy «csak a monotheizmus-
nak lehet állandó nevelő hatása» (296. 1.), a minek iga-
zolásával azonban adós marad. Mindezt csak azért 
tesszük szóvá, mert félő, hogy ily alapon igazságtalanok 
leszünk a nem theisztikus világnézetű népek és gondol-
kodók pedagógiai eszményeinek ethikai értékelésében.» 

Sokat mond ez az egy mondat, Paulernek egész lel-
két kitárja előttünk. Először is kétségbe vonja azt, a 
mit ma minden tanult ember s nevezetesen minden 
kulturtörténetíró kétségen kívül állónak elismer, hogy 
a monotheizmus a vallási tudatnak legmagasabb foka, 
a vallási eszme netovábbja, a meddig a kulturember 
csak emelkedhetett. A többi tehát, a mi alatta van, 
kezdve a fetisizmuson a polytheizmus legcsiszoltabb 
formájáig, tévedés, melynek, mint olyannak, állandó 
nevelő hatása nem lehet. Ő ezt kélségbevonja ; valóban 
merész szembehelyezkedés a nyilvánvaló s lilozóíiailag 
konstatált igazsággal ! S mivel így tesz, «igazságtalansá-
got» lát a monotheizmus ilyetén voltának elismerésé-
ben a lobbi nem Iheisztikus világnézetű népek és gon-
dolkodók pedagógiai eszményeinek ethikai értékelésére 
nézve. Miért igazságtalanságot? Hát igazságtalanságot 
követünk-e el azzal szemben, a kit tévedéséről meg-
győzünk? Avagy Pauler azt akarja talán mondani ezzel, 
hogy tévely és igazság között nincs különbség és csak 
egyforma értékű állítások, felismerések vannak, melyek 
közül egyiket a másiknak elébe tenni nem szabad? 
Miután egész állításának csak ez lehet a bázisa, sajná-
lattal kell konstatálnunk, hogy Pauler a józan ésszel 
került hadilábra, mely ilyen szkepticizmusban meg nem 
nyugszik, hanem keresi az igazságot s ezt valóban jól 
tudja megkülönböztetni a tévedéstől, a mint ezt az em-
ber a saját ítéletein is oly sokszor tapasztalja, midőn 
beható kutatás után előbbi nézetét kijavítani kénytelen. 

Ime egy fiatal tudós, a kit a rosszul kezelt tudo-
mány ilyen álláspontra juttatott. Ezt látva, valóban 
igazat kell adnunk Kempis Tamásnak, midőn egy régi 
tapasztalatnak imigyen ad kifejezést: Bizony több ember 
az alázatos földmívelő, ki Istennek szolgál, mint a fel-
fuvalkodott tudós, ki magát veszendőre hagyja, eszét az 
ég csillagain jártatja. (I. 2.) 

Érdekes, hogy midőn a katholicizmusban nevelke-
dett Pauler így értékeli a monotheizmust, a mohamme-
dánok elismerik a kereszténység fölényét a saját, külön-

ben monotheisztikus kulturájuk fölött ; tehát saját 
multjukat és jelenüket nézve, a kézzelfogható elmara-
dottságot, nem találják igazságtalannak az összehason-
lítást, sőt egyenesen maguk ellen konstatálják. Azt írja 
róluk Vámbéry minap ismertetelt müvében : «Meggyőzve 
a nyugati kultúra előnyeitől, őszintén bevallják, hogy 
kulturájuk . . . most már nem képes megfelelni a modern 
idő kívánalmainak. A mohammedán . . . bármennyire 
meg van is győződve kulturánk felsőbbségéről, mindig 
talál oly pontokat az Iszlamban, melyeknek segítségé-
vel megakadályozni próbálja a Korán teljes sutba 
dobását». (Nyugot kultúrája Keleten. 278., 294. 1.) 

Az a bajuk az ilyenféle tudósoknak, hogy a tömén-
telen filozófiai elmélet útvesztőiben elbolyonganak s egy-
oldalúságukban elfelejtkeznek tanulmányozni a keresz-
ténységet, melynek értékéről mégis lépten-nyomon Ítél-
nek. Mi származhatik majd abból, lia ilyen tanárok 
oktatják az akadémiai iíjúságot? 

E szerint Pauler kifogásainak értékével tisztában 
vagyunk ; ő arról a kereszténységen alóli álláspontról, 
melyet a magáénak vall, a monotheizmusról csak így 
nyilatkozhatik. 

De másrészt azt a bennrejlő vádat, mely állításá-
ban Fináczy ellen foglaltatik, hogy t. i. a monotheizmus 
nevelő hatásáról mondott állításának igazolásával adós 
maradt s hogy ennek folytán nem igazságos a nem 
theisztikus világnézetű pedagógiai elméletek ethikai 
értékelésében, egyenesen ellene kell fordítanunk. 

Látszik, hogy elfogultan olvasta Fináczy könyvét 
is ; mert lia azt nyugodtan és elfogulatlanul olvassa, 
látta volna, hogy Fináczy egyetlen állítását sem koc-
káztatja alapvetés, illetőleg kellő indokolás nélkül. 

Egyetemünkön, el kell ismerni, sok komoly tudós 
van ; de azok között is kiválik Fináczy lelkiismeretes-
ségével s nevezetesen, a mit különösen hangsúlyozni 
kívánok, tárgya eredeti forrásainak beható kutatásával. 
Bárki is olvassa ezt a müvét, meggyőződhetik állításom 
igazságáról. Maga Pauler is konstatálja : «Mindig ere-
deti (görög, római) forrásokra, még pedig azok leg-
újabb kritikai kiadására támaszkodik . . . mindenütt a 
legújabb kutatás eredményeit nyújtja s gondos körül-
tekintésre vallanak a könyvészeti jegyzetek is, a melyek-
ben (az eredeti forrásokon kívül) nemcsak a főbb ide-
vágó munkák felsorolását, hanem jellemzését is találjuk». 
Világos, nyugodt, logikus előadása is mutatja, mennyire 
tisztában van a kérdéssel, melyet fejteget. 

A ki így írja az ókori nevelés történetét ; a ki, mint 
látjuk, ama népek lelkébe oly mélyreható betekintést 
szerzett ; a ki kulturájuk összes tényezőit s ezen ténye-
zők eredményeit úgy ismeri, mint e könyv szerint 
Fináczy : vájjon az alaptalanul, vagy ellenkezőleg, tiszta 
belátással állíthatja-e, hogy «csak a monotheizmusnak 
lehet állandó nevelő hatása» ? S vájjon annak igazolá-
sával adós maradt-e? Már az imént jellemzett írói 
kutató eljárása is a priori az ellenkezőjét gyaníltatja, a 
könyve pedig egyenesen a tanú rá, hogy ehhez is, mint 
összes állításaihoz, induktiv úton jutott. 

Hogy csak néhány példára mutassak rá : nem hosz-
szas, beható elemzés után, melyből magunk is tiszta 
képet nyerünk, mondja-e ki ítéletét a kínai és indu 
nevelésről, midőn azt állítja, a mi a tárgyalásból önként 
folyik, hogy «mindkét nevelési rendszer egyoldalú és 
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fonák ; egyikből hiányzik az eszmény, a másiknak nincs 
szilárd talapzata»? (15. 1.) 

Vagy nem a Sokrates, Platon és Aristoteles müvei-
nek és nevelési rendszerének bemutatása, elemzése után 
mutat-e rá arra a bizonytalanságra, mely felfogásaikban 
nyilatkozik s ennélfogva biztos irányítást sem nyújthat, 
midőn mondja : «Míg Sokrates és Platon azt hirdetik, 
hogy az erény csakis a tudásban gyökerezik, tehát 
tanítható, addig Aristoteles azt vallja, hogy az erény az 
észnek megfelelő cselekedtetés eredménye, vagyis nem 
az oktatásban, hanem a szorosan vett nevelésben bírja 
gyökerét». (168. 1.) 

Vagy egy másik példa. A 227. lapon ezt mondja : 
«A pogány emberiségre nehezedő kimondhatatlan nyo-
morúság megszűnése csak az új, termékenyítő nagy 
eszmétől (a kereszténységtől) volt várható». Hogyan jut 
erre? Ismét csak induktív úton, a római irodalmat s 
nevelési termékeit előttünk boncolgatva. 

Midőn tehát Fináczy végighalad az ókor peda-
gógiai termékein, azokat egyenkint megvizsgálja, mérle-
geli s azután indukciója eredményeként kimondja, hogy 
«csak a monotheizmusnak lehet állandó nevelő hatása» : 
vájjon lehet-e erre azt mondani, hogy állításának, leveze-
tésének igazolásával adós maradt? Annyira nem lehet 
s nem szabad ezt mondani, mivel épen az ellenkezője 
az igaz. 

S ugyanezen eljárása közben látjuk, mennyire nem 
igazságtalan a nem theisztikus világnézetű népek és 
gondolkodók pedagógiai eszményeinek ethikai értéke-
lésében. Bemutatja vezető eszméiket s mint gyümölcsé-
ről a fát, úgy értékeli őket eredményeikben, a népre, a 
kulturára való hatásaikban. S ha ez nem életadó, ha 
ama népek haladását biztosítani képes nem volt, a mint 
e népek, melyek közül a két legfőbb : a görög és római 
egyáltalán elpusztult, története valóban bizonyítja : mi 
meggyőzőbbet hozzon akkor fel állítása mellett? 

Semmi értelme nincs azért Pauler végső sorainak, 
midőn fönnebbi ítéletét mintegy enyhíteni akarván, 
hozzáteszi : «Szerencsére azonban ép a legfontosabb 
fejezetekben nem tévesztette meg szerző Ítéletét ez egy-
oldalú theologiai értékelés, melyen erös történeti érzéke 
diadalt aratott». Ez egyszerűen nem áll. A szerző ele-
jétől végig, első lapjától utolsóig ugyanazon az alapon 
áll, mindig egyugyanazon mértékkel értékeli a theo-
riákat. 

Ezt a mértéket ugyan Pauler «egyoldalú theologiai 
értékelés»-nek nevezi, de ez csak afféle pozitivista frázis, 
mely az egy, helyes mértéket, az igazság mértékét egy-
oldalúnak nézi akkor, midőn ő a teljesen alaptalan 
szkepticizmusában a legegyoldalúbb. 

«A pogány emberiségre nehezedő kimondhatatlan 
nyomorúság megszűnése csak az új, termékenyítő nagy 
eszmétől volt várható.» Ez Fináczy összefoglaló nagy 
következtetése, azé a Fináczyé, a kitől Pauler s mások 
sokat tanulhatnának. 

* 

Csongor : A g a z d a s á g i s z a b a d s á g r ó l . (A «Füg-
getlen Magyarország» dec. 25-iki számában.) 

A «Független Magyarország» 1906. évi dec. 25-iki 
számában Csongor György közöl két cikket. Az egyik-
nek «Küzdelmünk és kereskedelmünk» a cime, a má-
siknak «A gazdasági szabadság». Mindkettőben sok az 

igazság s különösen az első szép összefoglalást ad, tár-
sadalmunk éles figyelője írta. Az utóbbi ellen azonban 
sok a kifogásunk. Sok benne a téves állítás s elfogult-
ság az egyház iránt. A történelmet, úgy látszik, egészen 
wolfnerpáli irányban tanulja vagy tanulta. 

Kitérünk ezekre a támadásokra röviden. Hadd lás-
suk, mennyire mennek egyesek az elfogultság útján. 

A fejlődést nem lehet tagadni, állítja Csongor. A ki 
tud a művelődéstörténetben lapozni, szinte «látja, liogv 
az a sok százezer (!) esztendő, mely a mai társadalmat 
a ködbe vesző ős társadalomtól elválasztja, nem hiába 
pergett le, mert oly értékes gyöngyöket hozott az idő 
mélységes tengerének méhéből a felszínre, melyek az embe-
riség igaz kincsei». De e gyöngyök megszületése vajúdással 
és fájdalommal jár, «a mit az akkoriban élők keserve-
sen éreztek és átszenvedtek,» mert hát «az ezerféle ki-
ágazással és csáppal össze-vissza hálózott és bogozott 
társadalom minden alakulásánál leszakadt és földre 
hullott fattyúhajtások ezerféle érdeket sértenek és ön-
védelemre serkentenek». A «jó»-nak útja hosszú és min-
den határkő, mely egy-egy korszakot jelez, vérrel festett. 

A művelődéstörténetben három főkorszak emelke-
dik ki, «mint egy-egy hatalmas útjelző,» mely oly tár-
sadalmi helyzet megteremtésének előbbrevitelét jelenti, a 
mely a szükségletkielégítést enyhébbé és könnyebbé teszi. 
Az első főkorszak a lelkiismereti szabadságnak, azaz a 
szabad vizsgálódásnak jegyében született. De végtelen 
hosszú vajúdás előzte meg. S mi volt ennek az oka? 
Mi lehetett más, mint az egyház. Elképzelem Csongort, 
a mint az íróasztalánál ülve látja a rémképeket s papirra 
veti. «Ez a máglyák korszaka és határköve annyira 
véres, hogy a puszta megemlékezés is fájdalmas köny-
nyekre indít.» írhat akárki akármit, Csongorék még 
mindig rémképeket fognak látni. S bár maga az a tény, 
hogy ezen «máglyakorszak» kiváló történetírói a pro-
testánsok vagy épen a rationálisták voltak, a kik tisz-
tázták az egyházat a vádak alól, könnyen az igazságra 
vezérelhetné Csongorékat, ők még mindig elfogultak a 
«fölvilágosodottság» nevében s dicsőségére. Sokáig fog-
ják még hirdetni, hogy «az élő korlát és a máglyaépitö 
az egyház volt, a mely tüzzel-vassal irtotta a szabadvizs-
gálódásnak még csak puszta gondolatát is és ezzel együtt 
a haladás útján félelmet nem ismerő fáklyavivőket». 
Tehát az egyház égetett. Az Urániában is ezt hirdették 
a napokban, úgy látszik, nálunk nem nyilik ki a szem, 
hogy végre az igazságot lássa. Nagy igazságtalanság ! Hogy 
merik az ilyenek a náluk sokkal érdemesebb embe-
reket maradisággal vádolni, mikor ők nyakig vannak 
a maradiságban s nem tudnak szabadulni a legcsúfo-
sabb maradiságtól, a rágalmazó előítélettől. 

De menjünk tovább. Az egyházból — írja Cson-
gor — kiváltak azok az elemek, a kik a kor intő sza-
vát megértették s a fejlődésnek magasabb polcára emel-
kedtek. így az egyház kiköszörülhetetlen csorbát szen-
vedett, eljátszotta vezérszerepét. «így lett az egyház saját 
bentermett bűne miatt másodrendű, mert hivatásának 
képtelen volt megfelelni és mert a természettani és élet-
tani törvények nyomása alatt a fejlődés szolgálatában 
álló magasabbrendű elemeknek (!) kellett kénytelen-
kelletlen az erkölcsi vezetést átengedni». Ezek a maga-
sabbrendű elemek a szabad államok, a melyek elsza-
kadtak az egyháztól és azt minden politikai befolyástól 
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megfosztották, a mi különben is jogbitorlás volt. «így 
megszűkülvén hatásköre, kénytelen volt visszavonulni az 
őt egyedül megillető térre: a hitéletre.» 

Szépen hangzik, de csak a tudatlanokat ejti meg, 
a felületeseket, a kik készpénznek vesznek miudenl 
s ilyen cikkekből szedik tudományukat. A dologhoz ér-
tők — sajnos ilyen kevés van — igazán csak mosolyog-
nának az ilyen állításokon, ha a nevetés közé nem 
vegyülne a fájdalom is az elnyomott igazság, a nagy el-
fogultság miatt. Az egyház tehát nem tudott megfelelni 
hivatásának? Nagy elfogultság kell már ahhoz is, hogy 
valaki a művelődésben az első korszakot a lutheri esz-
mék következményének tartsa. Ki hatotta át először az 
emberiséget a legmagasztosabb ideálokkal s ki adta meg 
a helyes fejlődésnek irányait? Nem tagadhatja senki 
józanul az egyház érdemét. Hiszen még az ilyen Cson-
gorfélék is az egyház által hirdetett s az emberiség lel-
két már átjárta eszmékkel támadják az egyházat. Furcsa 
dolog, de így van. 

Második főkorszaknak tartja Csongor a politikai 
szabadság kivívásának korát, mely az előbbinek folyo-
mánya. A szabadgondolkozás lehetősége, mely az egy-
házi (!) és a világi zsarnokságnak is véget vetett, maga 
után vonta az elidegeníthetetlen emberi jogok felismeré-
sét. «E korszaknak határköve is véres, de távolról sem 
annyira, mint az elsőé, részint, mert a politikai hatalom 
kezelői mindig valamivel följebb állottak a fejlődés lét-
ráján (!), részint, mert a világosság terjesztése nem vakí-
totta annyira szemüket, mint az egyházét, de érdekét 
sem sértette annyira, mert hiszen például Galilei ter-
mészettani fölfedezése sem ütközött sem a polgári, sem 
a büntetőtörvénykönyvbe, de igenis az egyháznak meg-
kövesedett1 dogmáiba». Nem tudom, mit gondoljak itt ! 
A rosszakarat nagyobb-e vagy a tudatlanság? 

Minden tárgyilagos ember elismeri az egyház óriási 
érdemét a nemzetek nevelésében. Nem vonja kétségbe, 
hogy a hatalom iszonyúan sülyedt, zsarnoki lett volna 
mindenkor, ha nincs egyház, a mely isteni erejével gátat 
vetett minden rossznak. Fölkarolta a gyöngét s meg-
akadályozta az erősek túlkapásait. Mit akar Csongor 
még mindig Galileivel ? Olvassa el Tóth Béla «Mende-
Mondák» müvéből a Galileiről szóló részt s igazán ob-
jektív világításban fogja látni a dolgot : a Galilei esetét. 
Vagy vegyen elő egy jó történetet s meg fogja tudni, hogy 
Galilei fölfogása nem ütközik az egyház «megkövesedett 
dogmáiba», hanem igenis egyesek nemes konzervatiz-
musába, a mely nem hagy föl addig a régi állásponttal 
egészen, míg nem látja teljes világosságban az újnak 
jogosultságát. 

Nem követjük tovább Csongor György értekezését. 
Nem bíráljuk nézetét a harmadik főkorszakról, mely 
szerinte «a mai, a gazdasági szabadság kivívásának a 
kora, mely föladat megfejtése a huszadik századra 
háramlik». Csak annyit jegyzünk meg még, hogy a ter-
melés egyedüli tényezőjének, a munkának, az őt meg-
illető polcra való emelése csak a kereszténység által fog 
sikerülni. * — f . 

A h i t t u d o m á n y i k a r ú j a b b pá lyáza t i h i rde t -
m é n y e . 336. — 1906/7. A budapesti hittudományi kar 
a családi életre vonatkozó s a mult év december havá-

ban közzétett pályakérdésen felül újabban még a követ-
kező pályakérdést tűzi ki : 

Tekintettel arra, hogy korunk vallási, jogi és társa-
dalomtudományi számos tévedésének alapját az ember-
ről hirdetett anyagelvi tanok képezik : 

Fejtessék ki behatóan és a művelt közönség igényei-
nek szemmeltartásával az ember természetéről, eredetéről 
és céljáról szóló keresztény tan, az idevonatkozó ter-
mészettudományi és bölcseleti nézetek kellő méltatása 
kapcsán. 

Határidő 1908. szeptember 1. Jutalma : a Horváth-
alapból 2000 (kétezer) korona. 

A pályázók tisztán, olvashatóan és idegen kézzel 
írt pályamunkájukat a lepecsételt jeligés levélke kíséreté-
ben alulírott hittudományi dékáni hivatalhoz a kitűzött 
időig nyújtsák be. 

A pályanyertes mű szerzője müvét köteles lesz ki-
nyomatni. 

Kelt Budapesten, az 1906/7. tanévnek folyó évi január 
hó 28-án tartott IV. rendes ülésünkből. 

Dr. üemkó György, 
hittudomány kari e. i. dékán. 

G. Győr . Olyan tárgyú dolgozatra ezidő szeriní még J~elefoi 
nem reflektálok, mert abból a fajtából való van. Sok más, 
hogy úgy mondjam, gyakorlatibb kérdés van, mely közelebb-
ről érdekli a közönséget és tényleges szükséget képez. Olya-
nokra kell a mai Írónak figyelmét fordítania, jobban kell 
megéreznie az idő járását, hogy valóban használjon. Ez az 
ellenfeleinknek megszokott tulajdonsága, ott kavarognak ők. 
Legyünk nyomukban. 

F . Budapes t . Azt mondja, hogy mivel a polgári körök-
ben is szívesen olvassák a Religiót, a többször előforduló ide-
gen nyelvű idézeteket adjam magyarul, mivel azokat nem 
értik s szeretnének mindent érteni. Teljesen méltányolom 
kívánságát, mivel, ámbár a Religio a világi intelligens, tanult 
osztály értelmi szintáját tartja szeme előtt, jól esik tudnom az 
érdeklődésnek ezt a fokozódó emelkedését. Igazán óhajtok 
minden lehető igénynek eleget tenni, mivel az magának a 
Religio által védett ügynek áll érdekében ; de mivel magam-
ban mégis csak egy ember vagyok, t. munkatársaimat kell 
kérnem, hogy e jogosult igényre lehetőleg tekintettel legye-
nek dolgozataik megírásánál. 

Miles . B u d a p e s t . Helyesen jár el. A cikket alkalom-
adtán közlöm. 

TARTALOM : Kath. ügyeink a parlamentben. Zichy 
Nándor gr.-tói. — A «célvagyon» hamis jogbölcseleti el-
mélete. III. üemkó György dr.-tól. — Rabbula edessai 
püspök tanúsága az Oltáriszentségről. II. Kmoskó Mihály 
dr.-tól. — Pázmány Péter Nyitrán. I. — A püspöki egy-
házlátogatásokról. VI. —on dr.-tól. — A nagy bűn. VI. 
Katona József dr.-tól. — Egyházi világkrónika. — y 
—/a-tól. — Irodalom. Fináczy : Az ókori nevelés törté-
nete. I. — Csongor : A gazdasági szabadságról. —f.-tői. 
A hittudományi kar újabb pályázati tétele. Telefon. 

Laptulajdonos és kiadó : 

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

1 L. az idei Religio 35. 1. Szerk. Stephaneum nyomda r. t. Budapest, VIII., Szentkirályi-utca 2S 
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R E L I G I O 
TUDOMÁNYOS, TÁRSADALMI ÉS IRODALMI KATHOLIKUS FOLYÓIRAT 

Megjelenik - július és augusztus hónapot kivéve - minden vasárnapon. 

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

Egész évre... 
Félévre 

F E L E L Ő S S Z E R K E S Z T Ő 

K12- D U D E K J Á N O S dr. 
« 6 . EGYETEMI TANÁK 

SZERKESZTŐSÉG ES KIADÓHIVATAL 

Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 39. 

A kath. autonomia mibenléte. 
Katholikus autonomiáuk megvalósulásának ügyé-

ben örvendetes fordulat állott be és pedig két irány-
ban. A remény, hogy megkapjuk, valósággá kezd 
válni és fogalma, hogy mi legyen az a katholikus 
egyházon belül, a katholikus egyház isteni szerveze-
tének megfelelő módon kezd tisztázódni. 

Az örvendetes fordulat a február 9-iki főrendi-
házi ülésen állott be. Apponyi Albert gróf kultusz-

* miniszter kijelentette, hogy «a katholikus autonomia 
megalkotása sikerülni fog még az átmeneti idő 
alatt». Tehát rövid időn belül. Ez az egyik. 

De talán még nevezetesebb az a két nyilatkozat, 
melyet Prohászka püspök és Zichy Nándor gróf 
tettek az élelbeléptelendő autonomia természetére 
vonatkozólag. Prohászka püspök «az egyház részéről 
a katholikus autonomiát valóságos érdeknek tekinti», 
de hozzátette: «nem azt a demokráciát szolgáljuk 
mi, a mely alulról épít fölfelé és minden jogot a 
néptől származtat, hanem azt a demokráciát szol-
gáljuk, a mely a jogokat helyesen megosztva, a köz-
nek legjobb szolgálatát nyújtja». 

Még világosabb és részletezőbb e tekintetben 
Zichy Nándor gróf nyilatkozata. Fölvetvén a kérdést: 
mi az az autonomia? ekkép felelt rá : «A magunk 
ügyeinek és az azok feletti rendelkezési képességnek 
birtokában lenni, ez az autonomia. Azonban közön-
ségesen mindinkább azon téves felfogás kezd ural-
kodni, hogy az autonomia nem a dolog, nem maga 
a jog, hanem az annak intézésére rendelt közeg. 
Pedig ez a lèves felfogás a dolgok intézésében is 
egykönnyen tévedésekre szokott alkalmat szolgál-
tatni. A mi t. nemkatholikus barátaink az autonomia 
alatt bizonyosan nem az ő egyházi szervezetüket, 
hanem az ő ügyeik saját autonom intézésének jogát 
látják. És ez az, a mi, hogyha azt az autonomia 
meg fogja hozni nekünk, kétségkívül nagy értékkel 
fog előttünk bírni». (Alkotmány február 10. szám.) 

Ez a másik tény, az autonomia eszméjének 
várva-várt tisztázása, mely eddig homályban keringett, 
sőt a katholikus egyház szervezetének szempont-
jából maguk között a katholikusok között is határo-
zottan téves értelmezésben járt szájról-szájra. Eddig 

ugyanis úgy állt a dolog, hogy 1867. óta, ahogy 
autonomiai mozgalmaink a parlamentáris szervez-
kedés munkájának behatása alatt megindullak, nem 
azt az elemét hangsúlyozták, mely a megalkotandó 
úgynevezett autonómiában lényeges és döntő s mely 
miatt szükségessé vált az egész mozgalom, t. i. az 
egyház ügyeinek függetlenítése az államtól s az 
1848-ban a főkegyúri jog révén a felekezetlen par-
lamentáris kormány kezeibe került ügyeink és 
jogaink (a főpapkinevezés, alapjaink, középiskoláink) 
visszaszerzése; hanem előtérbe lépett s a feszegetés 
főtárgyává lett a belső ügy, az e célra megalkotandó 
úgynevezett autonomiai szervezet mikéntje, a vissza-
szerzendő jogok kezelésének módja s egyházunk 
szervezetében ismeretlen 2/z világi és 1/s egyházi for-
májában jegecesedett ki.1 

Ez az 1867-ben a liberális politikusok által az 
autonomiai mozgalmakba belevitt s a parlamentáris 
kormányformálól elkölcsönzött felfogás két hibában 
szenvedett. (A katholikusok 1818-iki petitiója még 
nem ismerte az «alkotmányos népakaratot», hanem 
azt kívánta, lio^y alapjaink és iskoláink kezelése 
az addig a királytól függő helytartótanácsi szak-
osztály mintájára egy «egyházi és világi férfiakból álló 
bizottmány» kezelésére s ne a miniszterre bizassék.) 

Mondom, az autonomia szervezetéről kifejlődött 
újabb nézet két hibában szenvedett. Először is el-
terelte a figyelmet a kérdés súlypontjától, hogy t. i. 
az egész mozgalom az egyház és állam közt függő 
(az 1848-iki alkotmány átalakulásakor függőben ha-
gyott, illetőleg összebonyolított) kérdések rendezésére 
irányul, arra, hogy katholikus alapjainkat és isko-
láinkat mi magunk kezelni akarjuk, hogy ezt az 
autonomiát (függetlenséget) akarjuk mi a felekezet-
lenné lelt állammal szemben biztosítani, mint biz-
tosítva vannak ebben a felekezetek. Ez a súlypont, 
törekvéseinknek ez a lényege, melyet pedig az 1848-ki 
dietai katholikusok oly világosan felállítottak, az 
újabb mozgalmak között eltolódott, úgyszólván el-
homályosodott, másodrendűvé lett s a törekvéseket 
egy más irányban összpontosította — s ez a második 

1 Még a protestánsoknál is csak Va egyházi és l h világi 
képviselők számaránya van elfogadva. 
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hibája — midőn a kalholikusokat nem az állammal, 
a kezében levő jogaink kezelésével szemben egyesí-
tette, hanem az alkotmányos népakarat protestán-
soktól átvett elvének fölvetésével egymás között 
megosztotta s a szervezet megalkotásának katholikus-
ellenes velleitásával a jogok visszaszerzésének fő-
kérdését — a liberális kormányok örömére — lehe-
tetlenné tette. 

A szóban lévő katholikus autonomia kérdése 
t. i. két részből áll. Az egyik a jogok körül forog, 
hogy a főkegyurat illető három jogot: a főpapneve-
zést, az alapokat és az iskolákat ne, miként az 
1848: III. t.-c. és az 1883-ki középiskolai törvény 
rendelte, a felekezetlen állam minisztere kezelje, 
hanem hogy a főkegyúr azokat a katholikusok által 
gyakorolja. A másik részlet a mód körül forog, a 
körül, hogy ha az említett jogok természetűknek meg-
felelően rendeztetnek, miként történjék kezelésük 
a katholikus egyházon belül. 

Az első a főkegyúr és a törvényhozás méltá-
nyosságától függ; a második egyszerűen kánonjogi 
kérdés,mely egyházunk hierarchikus szervezete mellett 
egyáltalán nem lehet kétséges. Nem képzelhető 
ugyanis oly katholikus, ki midőn egyháza javát, 
vagyis az állam kezelésében levő jogainak vissza-
szerzését óhajtja, hogy az ugyanakkor a második 
kérdésnél, vagyis a visszaszerzett jogok kezelésének 
kérdésénél rajta új sebeket akarjon ütni. 

Pedig az 1867-ki mozgalmak óta épen efféle 
törekvés jelentkezett a némelyek —talán ajóhiszeműleg 
csalódók, vagy a dologhoz nem értők fejével gon-
dolkozó katholikus közvéleményben s hátráltatta a 
főkérdés megoldását, a jogok rendezését. 

Jogilag tekintve egészen hibás gondolkozás lett 
közkeletűvé s annak értelmében kétszer is kidol-
goztak egész országra szóló tervezetet, mely a hibás 
gondolkozásnak megfelelően nemcsak túlhajtott a 
célon, hanem, tarthatatlan elveken épülvén fel, a 
katholikus egyházon belül sem volt megvalósítható. 
Sokszor beszéltek az erdélyi autonómiáról s mégis 
mást terveztek, egyáltalán szóba se került, hogy ott 
az afféle jogok kezelésének csak két szűkebb körű 
közege van : az igazgató-tanács és a status-gyűlés. 
Nálunk ellenben a szervezetek egész skáláját akarták 
egyszerre megalkotni, holott a válságos viszonyok 
között s úgyszólván hitvédelmi célokra alakult erdélyi 
autonomia sem ismert ilyet soha. 

Ezt a téves gondolkozást javította ki Prohászka 
püspök és Zichy Nándor gróf főrendiházi beszéde, 
amennyiben az első az alkotmányos népakarat lehe-
tetlenségét az egyházban hangoztatta, «nem azt a 
demokráciát szolgáljuk mi, a mely alulról épít fel-
felé»; a másik meg törekvéseink igazi céljára mutatott 
rá, midőn azt mondta : «az autonomia maga a jog, 
nem az annak intézésére rendelt közeg». Csak kap-
juk meg a jogot, a megfelelő közeget majd megteremti 
az egyház hierarchikus szervezete. 

T. i. a kérdéses jogoknak a katholikusok kezeibe 
való visszakerülése egyrészt az 1848: évi III. t.-cikk-
nek és az 1883. középiskolai törvénynek megfelelő 
módosításától, másrészt a főkegyúr akaratától és a 
püspöki kartól függ: miként kívánja, illetőleg a 
világi híveknek milyen fokú bevonásával kívánja 
eme jogok gyakorlását. S ezenfelül még a szentszék 
jóváhagyása is szükséges az új állapothoz. Az új 
intézmény, nevezzük autonómiának vagy akárminek, 
csak így állhat meg a katholikus egyház beléletében. 

Mint látjuk, a kérdés mindkét oldala egészen 
más következményekkel jár, mint azt eddig gon-
dolni megszoktuk. A teljes jog csak a két törvény 
módosítása melleit kerülhet vissza a katholikusok 
kezébe. Ha pedig a törvényt nem módosítják, még 
az erdélyi katholikus status helyzetében sem lehet 
részünk, hanem csak valami feles állapotban. Más-
részt a 2/B és Vs arányú képviselet sem valósulhat meg, 
mert ez egy még a protestantizmust is meghaladó 
elv, hanem a kezelésben részesedő világiak száma 
csak olyan lehet, ahányra a főkegyúr és a püspöki 
kar e nemű jogának gyakorlását átruházni kívánja. 

Tévedés ugyanis azt hinni, mintha nekünk — a 
híveknek — e tekintetben valami követelni való 
jogunk volna. A főkegyúr ugyanis a három említett 
jogát sohasem kezelte a katholikusok egyetemének 
bevonásával, hanem rendszerint a saját közegével, a 
helytartótanáccsal. S így csak kérni van jogunk, 
csak előterjesztéssel élni s figyelmeztetni a főkegy-
urat, hogy a mai állapot nem felel meg a katholikus 
egyház szellemének; de végső sorban mégis csak 
tőle függ, mennyire kívánja jogai gyakorlását — 
a változott viszonyok között — megosztani a hívekkel. 

A főrendiházi beszédek tehát annyiban terem-
tettek új helyzetet, a mennyiben alkalmasak az 
1867. óta begyökeresedett gondolkodás kijavítására, 
illetőleg az eddigi téves gondolkodásnak katholikus 
irányba való terelésére. 

Az utolsó autonómiai kongresszus által alkotott 
tervezetnek el kell esnie, mert az egy utópia, mely-
nek nincs helye a katholikus egyházban. Új alapon 
kell szerveződnie egy új és pedig szűkebb körű 
testületnek, melyre a szentszék jóváhagyásával a fő-
kegyúr és a püspöki kar e nemű jogainak kezelését 
átruházza, oly mértékben, a mint azt az ügy érde-
kében állónak gondolja. Ha nem változtatják meg a 
két törvényt, annak a testületnek (az 1848-ki petitio 
az egyháziakból és a világiakból álló bizottmánynak 
nevezte) elég szűk lehet az ügyköre, mert a miniszter 
keze a kezelés irányításában azután is bennmarad, 
de már ez is vívmány lesz az eddigi állapothoz 
képest. S ha Apponyi miniszter csak ennyit is meg-
valósít, már is nagy érdeme lesz egyházunk állam-
jogi helyzetének javításában. 

Jó lesz tehát kiábrándulnunk nagyszabású ál-
mainkból s holmi országos autonomia után való óliaj-
tozásból. Elég lesz, ha olyan erdélyi-féle úgynevezett 
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autonomia létesülhet nálunk. Első lépés lesz ez ren-
dezetlen három jogunk helyes irányba való terelésére. 
E tekintetben nagyon sok történt eddig a kánonjog 
ellenére, jó lesz tehát, lia a helyes irányba való első 
lépést megtehetjük, ha az 1848. óta rosszul begom-
bolt kabátunkat kigombolva, jól kezdjük begombolni. 
De ez aztán igazán szükséges, ez után törekedni a 
papnak és világinak egyaránt föltétlen kötelessége. 

Ha tényleg ügy történik, mint Apponyi Ígérte, 
hogy «az autonomia megalkotása sikerülni fog még 
az átmeneti idő alatt», az egész mű sokkal szerényebb 
lehet eddigi álmodozásainkhoz képest. A rontott 
helyzetet egyszerre egészen visszacsinálni nem lehet, 
legfőbb akadály pedig a két említett törvény, melyet 
nem hiszem, hogy hamarjában kedvünkért megvál-
toztatnának. De jó lesz a kevesebbel kezdeni, majd a 
többi fejlik idővel, kivált ha meggondoljuk, hogy a 
katholicizmus életrevalósága nem az efféle intéz-
ményektől azok egyszerű jogi bürokratizmusok — 
hanem más tényezőktől függ: az eleven hitélettől, a 
buzgó papságtól és a társadalmi szervezkedéstől, a 
politikai téren pedig attól a pártszervezkedéstől, melyet 
Zichy Nándor gróf előbbi számunkban fejtegetett. 

E tekintetben mestereink lehetnek a német 
katholikusok, a kik ország-világnak mutatják, hogy 
csak az eleven hitélet útján lehet kapni erőre, a 
társadalmi és politikai megerősödésre. Az úgyne-
vezett autonomia a katholikus jogok helyes keze-
lésének, de nem az életerős katholicizmus megterem-
tésének lehet az eszköze. 

A természetjogi vagyontulajdonjog.1 

Előre kell bocsátanom, hogy jelen értekezésem-
ben azon emberi tulajdonjogról lesz szó, melyet 
Isten, a legfőbb tulajdonos, kiről már Dávid, a koro-
nás próféta, így énekel zsoltáraiban : «Az Úré a föld 
és annak teljessége; a föld kereksége és mindnyá-
jan, kik benne laknak»,2 Ádámban az emberiségnek 
adott tulajdonul, miután megteremtette az embert az 
ő képére ; . . . férfiúvá és asszonnyá teremté őket 
Isten és mondá: «Növekedjetek és sokasodjatok, és 
töltsétek be a földet és hajtsátok azt birodalmatok 
alá, és uralkodjatok a tenger halain és az égi ma-
darakon és minden állatokon, melyek mozognak a 
földön. És mondá Isten : Ime nektek adtam minden 
maghozó füvet a földön, és minden fákat, melyek-
nek nemök szerint magvok vagyon önmagukban, 
hogy legyenek eledelül nektek és a föld minden álla-
tainak és az ég minden madarainak és mindennek, 
a mi mozog a földön, és miben élő lélek van, hogy 
legyen eledelökre. Es ügy lőn. Es láta Isten mindent, 
a mit alkotott vala, és igen jók valának».3 

1 Kiegészítésül az előbb fejtegetett Schwarz Gusztáv-féle 
«célvagyon» elmélethez. Szerk. 

2 XXIII. Zsoltár 1. vers. 
3 Mózes első könyve, I. 27—31. 

Mi másképen hangzik a tulajdonjognak Mózes-
nél leírt természetjogi eredete az ég és föld Urától, 
szemben a tulajdonjognak a «mindenható» állami 
akarattól való származtatásával. Az Úr, ki az eget 
és földet mindenható akaratával teremtette, uralmát 
a föld fölött és mindenek fölött, a mik a földön 
vannak, átadhatta és tényleg át is adta a teremtés 
koronáiának, az embernek, hogy éljen és boldogul-
jon e földön. Innét a földi vagyonra kettős tulajdon-
jogot különböztetünk meg, t. i. a legfőbb isteni tulaj-
donjogot, mellyel fölöttünk és vagyonunk fölött aka-
ratunk ellenére is föltétlenül rendelkezik és az Istentől 
reánk ruházott emberi tulajdonjogot, mely az «enyém», 
«tied» határait szabja meg. A vagyontulajdonjogban 
erről az utóbbiról, vagyis az emberi tulajdonjogról 
van szó. 

Ezen emberi tulajdonjog alatt a megszerezhető 
és birtokolható földi javak törvényes birtoklását ért-
jük, mely birtoktulajdonjogból kifolyólag birtoktulaj-
donunkat tetszés szerint ésszerűen használhatjuk, a 
fölött rendelkezhetünk. E meghatározás szerint a 
vagyontulajdonjognak három lényeges alkotóeleme 
van. Ezek: a tulajdonos jogalany, a birtokolható 
tárgytulajdon és a törvényes szerzési cím, mellyel a 
tulajdonos tulajdonának birtokába jut. Ott, a hol e 
három lényeges alkotóelem megvagyon, ott a vagyon-
tulajdonjog biztos és szilárd alapokon nyugszik, ott 
az tagadhatatlan és kétségbevonhatatlan. A hol azon-
ban e három lényeges alkotóelem egyike vagy má-
sika nincs meg, ott a vagyontulajdonjog is gyenge 
alapon áll és könnyen kétségbevonható, el is veszthető. 

Nem lényeges alkotóelemei azonban a vagyon-
tulajdonjognak sem a kezelés, sem a használat, sem 
a rendelkezés, noha mindezek önként folynak is a 
tulajdonjogból; de viszont nem folyik önként a 
tulajdonjog sem a rendelkezésből, sem a haszná-
latból, sem pedig a kezelésből. Ennek oka ismét 
abban van, hogy a tulajdonos, ha neki úgy tetszik, 
kezelheti tulajdonát, elszámolási kötelezettség mel-
lett, más által is. Hasonlóképen a rendelkezésről is, 
mely korántsem korlátlan, lemondhat a tulajdonos 
akár önszántából másnak javára, akár törvény is 
állíthat föl a tulajdonos rendelkezésére nézve józan 
és okos korlátokat. így pl. az erdőtörvény, a vízjog 
szabályozzák a tulajdonos rendelkezési jogát ennek 
akarata ellenére is a közjó érdekében ; de azért a 
tulajdonos tulajdonjoga teljes épségében, érintetlenül 
marad, az kétségbe nem vonható. Ugyancsak az elme-
bajos őrült vagy csecsemő, továbbá a tékozló, pazarló, 
avagy kiskorú tulajdonos rendelkezési jogát ugyan-
csak törvény korlátozza és szabályozza épen a tulaj-
donos érdekében a gondnok vagy gyám kirendelé-
sével, de ismét magának a tulajdonjognak legkisebb 
sérelme nélkül. Végül a mi a használatot illeti, használ-
hatja az én tulajdonomat más is akár az én akara-
tomból (pl. kölcsön, haszonbér), akár akaratom elle-
nére is (pl. jogtalan elidegenítés), a nélkül, hogy 
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ezáltal az én tulajdonjogom legkisebb csorbát szen-
vedne. Mindezekből látható, hogy a kezelés, rendel-
kezés és használat a vagyontulajdonjogban közöm-
bös elemek, melyekből nem lehet következtetni és 
érvelni magára a tulajdonjogra, illetőleg a tulajdon-
jog mellett. Minthogy pedig a használat a célnak 
fogalmával egybeesik, a cél is közömbös és nem 
lényeges alkotóeleme a vagyontulajdoujognak. 

Legsarkalatosabb alkotóelem a vagyontulajdon-
jogban a «jogalany», azaz a tulajdonos; mert ő 
tartja össze a maga egységes egészében a vagyont 
az ő tulajdonjogával. Minthogy pedig a tulajdonjog 
jogokból és kötelességekből áll, vagyis a tulajdonosra 
jogokat és kötelességeket hárít; minthogy továbbá a 
jogok és kötelezettségek csakis intellektuális akara-
ton alapulhatnak, azért a tulajdonos jogalany csakis 
eszes akaratlal biró jogképes ember személye lehet, 
mert csak jogképes személy szerezhet jogokat a va-
gyonra nézve is, ugyanaz szenvedhet sérelmeket, 
védelmezheti és szükség esetén visszaszerezheti a 
maga jogait. A jogoknak megfelelő kötelességek is 
kizárólag az ember méltóságának sajátja. Az a jog-
képes emberi személy azután lehet akár fizikai indi-
viduum, akár pedig erkölcsi testület, intézet, hivatal, 
alapítvány, mely az embertől vagjr emberektől át-
háramlott jogosítvány alapján mint jogképes személy 
jelenik meg a jog terén, s ez alapon a jogképes 
erkölcsi személy ép úgy szerezhet és birtokolhat 
vagyont, mint az ugyancsak jogképes fizikai személy. 
Megszerezvén pedig a vagyont, e körül jogait és köte-
lességeit nem kevésbbé gyakorolhatja az erkölcsi, 
mint a fizikai személy. 

A jogképes erkölcsi személyek vagyonszerzési és 
birtoklási jogára nézve — a római jog mintájára — 
kiáltó példákkal találkozunk ma is úgy a polgári 
jog, mint a kánonjog területén. így a polgári jog terén 
vagyonszerzési és birtoklási jogra képesített erkölcsi 
személy elsősorban maga az állam; azután a vár-
megyék, városok, községek, bevett vallásfelekezetek, 
különböző rangú és rendű iskolák, tudományos és 
irodalmi intézetek, társulatok, különböző pénzintéze-
tek, kereskedelmi intézetek, kamarák, ügyvédi kama-
rák, hajózási vállalatok, vasúti társulatok, főldmíve-
lési körök, egyesületek, gazdaszövetségek, különböző 
jótékonysági intézetek, alapítványok stb. stb. 

Kánonjogi téren ugyancsak vagyonszerzési és 
birtoklási jogképes erkölcsi személyek elsősorban 
maga az egyház; továbbá ennek szervei, mint az 
egyháztartományok, egyházmegyék, érsekségek, püs-
pökségek, apátságok, prépostságok, lőesperességek, 
alesperességek, plébániák, lelkészségek, káplánsá-
gok, különböző egyházi hivatalok (kántorság, tanító-
ság, harangozóság, gondnokság), iskolák, papnevelő és 
egyéb nevelőintézetek, kolostorok, különböző jóté-
konysági intézetek (árvaházak, szegényházak, elaggott 
férfiak és nők ápolóintézetei, idegenek számára ven-
dégházak) és jámborsági, hitbuzgalmi egyesületek, 

testvérületek, ájtatos alapítványok (mise-, kereszt-, 
szobrokra tett alapítványok) stb. stb. 

A mi pedig a fizikai és erkölcsi jogképes sze-
mélyek vagyonszerzési és birtoklási jogának eredetét 
illeti, ez a jog nem az államtól eredeztető, hanem ez 
ügy a fizikai, mint az erkölcsi jogképes személyek-
nek bizonyos célra törekvő létezési jogukból önként 
folyó, mintegy velük született természeti joga. A va-
gyon t. i. csak eszköz, még pedig szükségképen] esz-
köz a lét természetes föntartására és valamely cél 
természetes elérésére, úgy hogy a kinek joga van a 
léthez és bizonyos cél eléréséhez, annak szükség-
képen joga van a vagyonhoz, mint eszközhöz, léte 
föntartására és céljának elérésére. S a miként a 
fizikai és erkölcsi jogképes személyek, mint az em-
beri szabadság és függetlenség produktumai, létezé-
sükre és céljukra nézve függetlenek (már t. i. a 
mennyiben céljuk az állam céljával és érdekével 
nem ellenkezik) az államtól, akként függetlennek kell 
lenniök a lét föntartására és a cél elérésére szolgáló 
eszközök megszerzésében és birtoklásában is. Miből 
következik, hogy vagyonszerzési és birtoklási jog-
képességüket akár a fizikai, akár az erkölcsi szemé-
lyek nem az államtól nyerik, hanem ez velük szü-
letett természeti joguk. Az államnak, mint a közjó 
oltalmazójának és védőjének, nem annyira joga, mint 
inkább kötelessége (mert hiszen nem az emberek 
vannak az államért, hanem megfordítva: az állam 
van az emberekért) a nevezett jogképes személyek-
kel szemben, hogy ama természeti vagyonszerzési és 
birtoklási jogukat s ezzel tulajdonjogukat elismerje, 
oltalmazza és védelmezze, nemkülönben gondoskod-
jék ama módozatokról és törvényes szerzési címek-
ről, melyek megtartására a nevezett jogképes szemé-
lyeket kötelezheti, hogy a tulajdonjog szentségét 
alattvalói között sértetlenül és háborítathallanul fön-
tartsa. 

Hiába hivatkoznak nekem az állam eminens 
fönségi jogára (dominium altum), melynek alapján 
vagyonszerzési és birtoklási jogokat osztogathatna, 
vagy legalább is mint társtulajdonos, avagy főbb 
tulajdonos tetszése szerint rendelkezhetnék az alatt-
valók tulajdonáról; mert 1. tagadom, hogy az állani 
legfőbb tulajdonjogából kifolyólag vagyonszerzési és 
birtoklási jogot, illetőleg jogképességet osztogathatna. 
Ezt a jogképességet egyedül az Úristen adta és adja 
az embereknek. Az állam nem a jogképességet adja, 
hanem a szerzési módozatok megállapításával a maga 
szférájában, de csakis ilt és nem idegen szférában is, 
ezt a szerzési jogképességet korlátozhatja. 2. Taga-
dom, hogy az államnak tulajdonjoga volna az én 
vagy más alattvalójának tulajdonára nézve; egysze-
rűen azért, mert képtelenség, hogy valamely birtok-
tulajdonra nézve egy és ugyanazon időben egyszerre 
két egymástól független tulajdonos legyen. Más a 
dominium (tulajdonjog) és más az impérium (leg-
főbb kormányzati jog). A tulajdonjog címén birto-
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kosai vagyunk ennek vagy annak a dolognak. A leg-
főbb kormányzati jog címén nem birtokolunk, hanem a 
közjó érdekében intézkedünk s lia a közjó érdeke úgy 
kívánja, a más vagyontulajdona fölölt is rendelke-
zünk, de — és ez a fő — csak megfelelő megváltás telje-
sítésével. Innét van, hogy lia az állam — eminens 
legfőbb imperiumából kifolyólag — a közjó érde-
kében, pl. közutakra vagy közterekre, avagy más 
közcélra kisajátítani kénytelen, ezt a kisajátítást nem 
a tulajdonjog alapján teszi (mert hiszen két egymás-
tól független tulajdonos egyszerre ugyanazon dologra 
nézve képtelenség), mutat ja az a körülmény is, hogy 
ilyen kisajátításkor a tulajdonos fél által megkívánt 
kártalanítási összeget, a méltányosság határain belül, 
lehetőleg megtéríti, a mire nincs szükség, lia az 
állam akár főtulajdonos, akár társtulajdonos lenne. 

A vagyontul aj donjog kardinális alkotóeleménél 
vigyáznunk kell végül, hogy a tulajdonjogot a ha-
szonélvezővel vagy érdekhordozóval, avagy a céllal 
össze ne tévesszük ; mert mindenik más-más kate-
gória. A jogalany mindig tulajdonost jelent, azaz a jog-
alany kérdésnél mindig arról van szó : kié ez vagy 
amaz a vagyon ? és nem arról, kinek hasznára, vagy 
kinek érdekére szolgál ez vagy amaz a vagyon? sem 
pedig arról nincs szó, hogy mi célra szolgál ez vagy 
amaz a vagyon? 

A vagyontulajdonjogban a föntebb kifejtett sar-
kalatos elemhez méltán sorozható lényeges e lemek: 
a birtoklási tárgy és a törvényes szerzési cím. Ezek-
ről röviden csak annyit jegyzek meg, hogy a birtok-
tárgynál elengedhetetlenül szükséges a tulajdonjog 
megszerzéséhez, hogy a tárgy megszerezhető állapot-
ban legyen; tehát vagy gazdátlan legyen, vagy az ő 
jogos képviselőjének beleegyezésével szerezzük azt 
meg. Maga a megszerzésre való tárgy lehet akár 
anyagi tárgy (föld, erdő, ház stb. érzékelhető egyéb 
tárgyak), de lehet szellemi tárgy is (mint pl. anyagi 
hasznot hozó jogok, jogosítványok, igények és köte-
lezettségek). Akár az anyagi, érzékeink alá eső javak, 
akár a szellemi javak lehetnek ismét ingók és ingat-
lanok. A szellemi javak annyiban ingók vagy ingat-
lanok, a mennyiben az idetartozó igényjogok és jogo-
sítványak vagy kötelezettségek ingó vagy ingatlan 
vagyonra vonatkoznak. 

Végül a szerzési cím törvényessége is elengedhe-
tetlen eleme a tulajdonjog biztonságának és szilárd-
ságának. A törvényes szerzési címek a következők : 
a) természetjogi alapon a legelső törvényes szerzési 
cím : szorgalmas, fáradságos munka (industria) és a 
nélkülözésre kész takarékosság (parsimonia) termé-
szetes szerzési c íme; azután a gazdátlan vagyon el-
foglalása, vagy a gazdátlan jószág megtalálása (príma 
occupatio rei nullius). Ugyancsak természetjogi ala-
pon törvényes szerzési cím a birtokvagyon vagy 
birtokállomány természetes hozadéka, növekedése 
(accessio). Például : állatoknál a szaporulat; földnél 
természetes nagyobbodás, szélső határainak a víz 

vagy egyéb elemek által okozott kitágítása stb. 
bj Ugyancsak természetjogi s az emberek kölcsönös 
akaratbeleegyezésén alapuló törvényes szerzési cím 
a szerződésnek bármely neme, akár ajándék, akár 
adás-vétel, akár csere alakjában történjék a szerződés, 
lia különben ezeknek az állam által előirt alakiságai 
megtartatnak. Mint látjuk tehát, a szerződés és ennek 
különböző nemei nem pusztán természetjogi törvé-
nyes szerzési címek, hanem az államhatalom által 
is bizonyos alakiságok betartásához kötött szervezési 
cím. Ugyanilyen természetű a végrendelet vagy ha-
gyomány, avagy világi alapítvány útján való szer-
zési cím. Ide tartozik némileg a könyöradományok 
gyűjtésének törvényes szerzési címe is, a mennyiben 
az önként fölajánlott könyöradomány elfogadása 
magában véve természetjogon alapul ; ámde annak 
engedélyezése, hogy ki gyűjthet ilyen önkéntes kö-
nyöradományokat és milyen célra, világi forumon 
ennek szabályozására az állam illetékes. További 
törvényes szerzési címek : bírói Ítélet, avagy birói 
egyezség út ján való vagyonszerzés, végül az elévülés. 

Demkó György dr. 

T\ahbula edessai püspök tanúsága az Oltári-
szentségről. 

6 I I I . 

Az előrebocsátottak után Rabbulának Gamalia-
nushoz, Perrlia püspökéhez, intézeti leveléből közöl-
j ü k azt a részletet, melyben szól azokról, «a kik a 
szent titkok ellen vétkeznek és közönséges kenyér 
módjára táplálkoznak velük».1 

Hallom, hogy vidékteken, Perrhában, egyes isme-
retlen kolostorú szerzetesek, valamint más zárda-
elülj árók s odavaló diakonusok azt a hazug hírt ter-
jesztik magukról, hogy kenyeret nem esznek és gálád 
módon, hiú gőggel magukat nazireusoknak nevezik.2 

Mivel, mint hallottam, Jézus teste és vére ellen véte-
nek, a dolgot szó nélkül nem (hagyhatom)3 s noha 
joggal erőszakos eljáráshoz folyamodhatnám, mégis 
méltányosan akarok velük szemben eljárni. Mert a 
minek elkövetésétől vissza nem riadnak, az nem 
egyéb, mint hogy a mi Urunk Jézus Krisztus testét 
és vérét őrült módon és megfontolás nélkül mutat-
ják be, azt a szent testet, mely megszenteli, a kik 
magukhoz veszik és azt az élő vért, mely élteti azokat, a 
kik isszák. 

Ugyanezekről az emberekről, a kikről nem tu-
dom, mikép is lehelnek ilyenek, hírlik, hogy termé-
szetes éhségük és szomjúságuk mindennapi szükség-
leteit istentelenül ebből elégítik ki és hogy jószántuk-

1 British Museum Add. 14,532 fol. 67 (58 ; Add. 17,202 fol. 
182v 185. Overbeck i. m. 232—238. 11. 

2 Az ó-szövetségi nazireusok arra kötelezték magukat, 
hogy a szőlőtő összes termékeitől tartózkodnak, hajukat meg-
növesztik és a levitikus tisztaságot szigorúan megőrzik. A nazir 
név a szyreknél szerzetest jelent. 

8 A kézirat e helyen olvashatatlan. 
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l)ól még egy napig sem akarnak ellenni táplálékuk, 
az áldozat nélkül, hanem e szentségi táplálék nagy 
mennyisége mindennap készen áll nekik és ezért a 
nagy számban előállított partikulákat kovásszal sava-
nyítják, gondosan fűszerezik és óvatosan sütik, hogy 
napi táplálékul, nem pedig Krisztus testének titka 
gyanánt szolgáljanak, a mely a kovásztalan kenyér-
hez hasonlít.1 S hogy, lia a szükség úgy hozza magá-
val, egymás kezein minden válogatás nélkül közön-
séges kenyeret is bemutatnak és megeszik. Továbbá 
valahányszor egyik helyről máshová távoznak, vagy 
hosszabb útat tesznek meg, napjában kétszer vagy 
háromszor is ugyancsak Urunk testével csillapítják 
természetes éhségüket ; s lia odaérnek, a hová szán-
dékozlak, még este is bemutatják az áldozatot s azt 
úgy veszik magukhoz, mintha éhgyomorral volnának, 
sőt még a negyvennapos böjt szent napjainak idejé-
ben is ugyanúgy mernek cselekedni a nélkül, hogy 
Istentől félnének s az emberektől szégyenkeznének.2 

Ezek az emberek, a kik azt állítják magukról, hogy 
életük összes napjaiban kenyéren és vízen élnek, oda 
jutottak, hogy szentelt kenyeret esznek és megáldott 
bort isznak nemcsak ünnepnapokon, mikor önmeg-
tartóztatást kellene gyakorolniok, hanem a közön-
séges napokon is. 

A bennem lakó lélek, szent testvérünk, a tanú 
rá, hogy visszaborzadok mindannak leírásától, a mit 
felőlük hallottam, mert lelkiismeretem nem engedi 
hogy mindazt igazán elhigyjem ; és lia megtörtén-
hetnék, hogy levelem vagy felszólalásom nélkül is 
megtudhatnád azt, a miről ki akarlak oktatni, s ama-
zok intésed vétele után javulásra tökélnék el magu-
kat, jobban szeretném, ha se te, Uram, sem ők ne 
tudnátok meg semmit abból, a mit felőlük hallani. 
Ne hidd tehát és ők se gondolják, hogy ezeket azért 
írom felőlük, mintha rossz hírükről meg volnék győ-
ződve; de mert még mindig kételkedem, másoknak 
is mondom, mikép lehetetlen az, hogy megkeresztelt 
ember ily nagy bűnt elkövethessen. 

Azt beszélik ugyanis, hogy miután a szentséget 
szelencébe rakták, egyszerűen annyit esznek belőle, 
a mennyit akarnak; a szent vért tartalmazó kelyhet 
pedig, a ki csak hozzáfér, forró vizzel hígítja és ke-
vert bor gyanánt issza, s újból megtöltve, társának 
adja, úgy hogy a consecrált bor cimén elfogyasztott 
ital nagy mennyiségét akárhányszor szájukon kiadni 
kénytelenek. Pedig van-e ennél nagyobb vélek, ha a 
szentség drága edényeit, melyeket az ég érlelmes 
lényei is félnek megközelíteni a bennük foglalt titkok 
miatt, lelkük üdvének megvetésével gyomruk szol-

1 Figyelemreméltó, hogy Rabbula mily óvatosan fejezi 
ki magát. Szerinte a consecrált kenyér csak hasonlít a ko-
vásztalanokhoz, mert valójában nem az. 

2 A régi egyházban a negyvennapi bojt egészen estig 
tartott (ieiunium naturale) ; e miatt, a szombatot kivéve, a 
misézés sem volt megengedve, a böjt megszegésének elkerü-
lése céljából. 

gálatába állítják? És a mellett még csak meg sem 
emlékeznek arról a nagy ítéletről, a melyben a po-
gány Baltazár király részesült és megintetett, midőn 
az isteni szolgálatra rendelt edényekkel lázadólag 
Istent magát akarta meggyalázni és a kihez, midőn 
szentségtörő használatba vette őket, a magasból kézfő 
küldetett, hogy az isteni irgalom igazságos ítéletét házá-
nak falára írja föl I1 Pedig lehet-e a jeruzsálemi templom 
használatára rendelt edényeket összehasonlítani azok-
kal a dicsőséges eszközökkel, melyek Isten fia tesle 
és vére szolgálatára rendelvék? Hiszen még Izrael 
fiainak örök áldozati kenyerei sem érdemesek arra 
hogy a fölséges titkokkal összehasonlítsuk. Ha valaki 
ugyanis az örök áldozati kenyereket, a melyekből 
az éhes Dávid evett,2 az isteni Ige testéhez hason-
lítaná, megérdemelné, hogy bolond embernek tekin-
tessék, mint a ki nem különbözteti meg az Úr testét 
az áldozati kenyerektől. Hiszen ezek még a testi 
tisztátalanságtól is alig tudtak valakit megszabadítani, 
még ha különböző mosakodásokkal és egyéb szer-
tartásokkal is voltak egybekötve; ellenben az Úr 
Jézus életet adó teste és vére lelki és testi bűnök 
megbocsátását és a magukhoz vevőknek megszente-
lődését eszközli, valamint azt is, hogy Isten velünk 
van az ő Lelke által, a mint mi ő benne vagyunk 
testünk révén. A ki eszi testemet és issza véremet — 
mondja az Isten Fia — az én bennem van és én 
ő benne; és én föl fogom őt támasztani az utolsó 
napon.3 

De másképen is felfoghatjuk ezen istenitisztelet 
fölséges voltát, mely új, melyet ez isteni Ige adolt ál 
nekünk, t. i. azon súlyos és szigorú ítéletekből, melye-
ket szent Pál mondott azok ellen, kik amabban4 több 
kedvet találnak, mint a melyben mi részesülünk, 
a kik t. i. a Mózes adta régi szerint járnak el. Mert 
mondotta:5 Ha valaki Mózes törvényét megszegi, két 
vagy három tanú vallomása alapján irgalom nélkül 
hal meg: mennyivel inkább méltó keserves ítéletre, 
a ki lábbal tiporta Isten fiát és szövetségének vérét 
akárkiével egyformának nyilvánította és kegyelmének 
Lelkét, a melyben megszentelődlünk, gyalázta? Ki 
lesz tehát oly badar, hogy az életnek ezt a kenyerét, 
mely az égből leszállt az isteni Igével való egyesü-
lése folytán,0 és életet ad a világnak, össze merje ha-
sonlítani az áldozati kenyerekkel, a földi fűszerezés-
sel? A miért is annak a gondolata, a ki ilyesmit 
tervez vagy cselekszik, tudvalevő és világosan átlát-

1 Dániel 5. 
2 Kir. I., 21, 6. 
3 Ján. 6, 55. 
4 T. i. az ó-szövetségben. 
5 Zsid. 10, 28. köv. 
6 A kifejezés persze nem a legszerencsésebb. Első pilla-

natra az ember szinte azt gondolja, hogy Rabbula amolyan 
luteránus impanatió-félének tartotta az átlényegülést Csakhogy 
abban a korban, amikor a theológiai terminológia még kelet-
kezőfélben volt, szabatos nyilatkozatokat az egyes szentatyák-
tól nem szabad várnunk. 
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ható, hogy azt csak közönséges kenyérnek tartja, a 
mint hogy olyannak tekinti az is, a ki oly eszte-
len formán veszi és nem hisz a Fiú mondásának:1 

A kenyér, melyet én adok, az én testem, mely a világ 
üdvéért adatik. Mivel tehát nem puszta kenyér az, 
a mint azt ők értékelik, hanem a kenyérben van 
Isten láthatatlan teste, a mint azt mi hisszük és vesz-
szük: ők voltaképen kenyeret vesznek és egyszerűen 
fíiszeies főzeléket esznek.2 

Kenyér helyett (t. i.) állítólag sajttal gyakorolják 
az önmegtagadást,3 azonfelül mindenféle ízű halakkal 
elégítik ki étvagyukat; friss gyümölccsel vigasztalód-
nak és gyümölcsconservekkel inyenckednek, sőt mézes 
gerezdekkel és tojásos kosarakkal is. Mivel pedig a 
meleg bor, melyet szentség gyanánt isznak, szomjú-
ságukat még jobban fokozza, állítólag egész nyáron 
át, a míg juh- és kecsketej tart, folyton iddogálnak. 
Ezt pedig szántszándékkal teszik; alázat ugyanis, mely 
mértéktelenségük folytán a bortól minden órában 
erőt vesz rajtuk, friss és hűvös tejjel4 próbálják csil-
lapítani. 

Az ilyesfélék miatt mintha már annak idején 
ellenük is elhangzott volna Isten korholó szava, 
melyet Helihez intézett fiai miatt: Ime nektek adtam 
a föld szinét-javát, hogy bűn nélkül éljetek vele, 
olyannyira, hogy számotokra különválasztottam Izrael 
fiainak összes áldozatait, hogy feddhetetlenül élvez-
zétek őket: miért vétkeztek tehát lestem és vérem 
ellen, mint azok,5 a kik igazságtalanságot követtek 
el áldozataim és áldozati ajándékaim körül? És ha 
a gazság, melyet Isten ellen elkövettek, már amúgy 
is meghaladta a vétkeket, melyeket a nép követ el : 
nem volna-e nyomorúságos és fölháborító dolog, ha 
türnők,6 hogy ugyancsak az Ítéletnek mása érje 
őket, a melyben amazoknak volt részük? Azért is 
így szól az Úr, Izrael Istene : Mondva mondtam, 
hogy házad és atyád háza fognak szolgálni szinem 
előtt örökre. És most, mondja az Úr, távol legyen 
tőlem! Mert tisztelőimet tisztességben tartom és a 
kik megvetnek, gyalázatban lesz részük.7 

Látod, miként vetette ki őket örökre a papi hi-
vatalból és mint nézte őket megvetett és templomá-
ban idegen embereknek. Mit mondjak már most 
azokról, a kik sem az ó-szövetség fiainak nem valók, 

1 Ján. 6, 52. 
2 E mondás értelme ez : Krisztus teste, vagyis az áldo-

zati kenyér a consecratió után nem puszta kenyér, hanem a 
kenyér szine alatt Krisztus testét rejti magában. A szerzetesek 
tehát, akik a consecratió jelentőségét cselekedeteik által 
kétségbevonják, az Eucliaristia gyümölcseiben nem része-
sülnek. 

3 A szyr szövegben msstam'in helyett mesam'lin-t kell 
olvasni. 

4 A szyr szövegben laxma (kenyér) helyett o. xalba (tej). 
A másik lectiónak nincs értelme. 

5 T. i. Helí fiai. 
6 Overbeck kiadásában xSsín áll ; e lielvett o. xasnan. 
7 Kir. I., 2, 30. 

sem az új-szövetség apostolaihoz nem hasonlítanak. 
Pedig jogos volna, ha legalább az apostolok fejétől, 
Pétertől, tanulnának. Mert világosan tudtul adta, mi-
ben állt földi élete. Midőn ugyanis Clemens, az ő 
választott tanítványa azt kérte tőle, hogy csak ő 
maga végezzen nála szolgálatot, buzgóságát dicsérve 
és egyben táplálékát gúnyolva így szólt hozzá: Ki-
csoda viseli el — úgymond — ezzel a szolgálattal 
járó erőmegfeszítést? Nemde — folytatá — kenyerei 
és olajbogyókat eszünk egyre és csak itt-ott, lia akad, 
zöldséget?1 

Páltól, az igazság heroldjától sem fogadnak el 
jóravaló hagyományt. Mert ő is nagy szúkölködése 
között alsóruháját küldte eladatni és árán, a mint 
írva van,2 csak kenyeret és zöldséget hoztak számára, 
hogy példa gyanánt állítsa elibénk, hogy ha hozzá 
hasonlóan élelmünk és ruhánk megvagyon, eléged-
jünk meg azzal. S lia kevés nekik az apostolokhoz, 
a világ oszlopaihoz hasonlítani akarni, az apostolok, 
a világok és minden bennük levők Urának példáját 
kövessék, ha ugyan ezt is kevésnek és nevetségesnek 
nem találják. Mert íme, az írás minden helyen Urunk-
ról azt hirdeti, hogy kenyeret szokott volt enni és 
pedig nem is búza-, hanem csak árpakenyeret. Ime, 
az a más hét kenyér is, mely szavára megszaporodott 
és a melyből négyezer ember jóllakott és még hét 
kenyérrel telt kosarat hagyott, árpakenyér volt.3 Úgy-
szintén midőn tanítványaival a pászkát ette, kovász-
talan kenyér volt elébe téve. Tanítványaival negyven 
napig evett kenyeret, hogy testi valósága hiteles legyen, 
a mint ők is megírták, hogy velük ment be és velük 
ment ki Jézus.4 A mi pedig azt illeti, hogy nem akarta, 
hogy Kleofás emberei fölismerjék, míg az úton velük 
haladt: bent a házban a kenyeret megáldá és közöt-
tük megszegé: és akkor fölismerték.5 

Csakhogy, a mint hallom, ebből ugyan semmi 
sem ragadt e tévelygők cselekedeteire és tetteik nem 
felelnek meg az igazságnak. Mert ők sem nem med-
dők,0 (?) mint a markioniták, sem nem önmegtartóz-
tatók, mint a keresztények. Mert ime, sem azokhoz 

1 Ez a jelenet a Clementinákból van véve. Cf. Homiliae 
Clementinae ed. P. de Lagarde Lipsiae 1865. 122. 1. XII., 6. 
Recognitiones VII., 6. ; Clementis Romani Recognitiones syriace 
ed. P. de Lagarde Londini 1861. p. 12816. W. Bauer, Der Apo-
stolus der Syrer. Giessen, 1903. 19. köv. 1. 

2 A másik idézet Thekla történetéből való. V. ö. Apo-
cryphal Acts of the Apostles edited from Syriac Manuscripts 
in the British Museum by W. Wright. London, 1871. I. k. 
116—148. 11. Acta Petri, Acta Pauli etc. ad. R. Lipsius, Lip-
siae p. 437—443. Bauer i. m. 20.1. A hivatkozás módja azt mu-
tatja, hogy a Thekla-történet az edCssai egyházban kanonikus 
könyvszámba ment. 

3 Overbecknél : laxma wîftaihûn ; ehelyett o. laxma da-s'aré 
TDaihün. 

4 Ján. 21. 3. 
s Luk. 24, 30. köv. 
6 Overbecknél : gszira = circumcisus. Ez lehetetlenség. 

A markioniták alapításuktól fogva antijudaisticus felekezet 
voltak. Valószinüleg ehelyett olvasandó gezäja = árva, meddő ; 
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a hitehagyottakhoz nem hasonlítanak, a kik csak 
zöldséget vagy kenyeret esznek; de a hívőkhöz sem 
hasonlók, a mi onnan kiviláglik, mert mi a közön-
séges kenyeret mértékkel esszük és igazi életünk 
zálogát (t. i. az Oltáriszentségel) megfontolva vesszük. 
Miért nem vizsgálják meg johban lelküket a torko-
sok, hogy valami kevesebbel elégedjenek meg? Miért 
nem szokják meg ezek a lumpok, hogy közönsége-
sebb és hitványabb dologgal tágítsák ki gyomrukat, 
és miért nem esznek oly kenyeret, mely egyszerűbb 
és megfelelőbb? Persze látszik, hogy szükséget szen-
vedni nem akarnak; mert ha testüket igazán meg 
akarnák fékezni, akkor is óvakodnának a jóllakástól, 
ha csakis kenyeret ennének. De most íme elromlanak 
és elvetemülnek. Világos, hogy testük ellen küzdeni 
nem akarnak, de a sátánt sem akarják követni, ha-
nem hiú dicsőségért fáradoznak furfangos és gonosz 
módon, nem pedig az önmegtagadás eszközeivel. 

A levél, mint ékesen szóló tanuja az Oltári-
szentség valóságába való hitnek, az egyik kézirat 
állítása szerint szentírási bizonyítékokkal végződik. 

Kmoskó Mihály dr. 

Pázmány Péter Nyitrán. (u.) 
Az ismeretség Pázmány és Forgách között kétség-

kívül Forgách gróf részéről kezdődött s meglehetősen 
messziről kell keresnünk előzményeit. 

Ugyanis Forgách Ferenc, a későbbi nyitrai püspök, 
az ellenreformáció korszakának, tehát a XVI. század 
végének s a XVII. század elejének lehet mondani a 
legjelesebb magyar főpapja (szül. 1566-ban, a sziget-
vári ostrom évében Komjáton, Nyitra m., egész közel 
Nyitrához), a hős katona és protestáns főúr, Forgách 
Simon gróf fia, protestáns vallásban nevelkedett. 
Azonban már kora ifjúságában visszatért a katholi-
cizmusra. Megtérésének körülményeit nem ismerjük. 
Hogy ez nem otthon, Komjáton, a kálvinista család 
körében történt, körülbelül biztosra vehetjük. Ipolyi 
két lehetőségre gondol. Hogy vagy atyja erdélyi és 
nagyváradi táborozásai alkalmával került Kolozs-
várra a jezsuitákhoz, mint a nem sokkal fiatalabb 
Pázmány is (szül. 1570-ben Nagyváradon, és katho-
likus mostohaanyjának köszönhette Kolozsvárra kerü-
lését) s annyi más protestáns család (Kállai, Forró, 
Dobokai stb.) fia és olt tért meg ; vagy pedig hasonnevű 
nagybátyjának, Forgách Ferenc nagyváradi püspök-
nek udvarában lett katholikussá. Ez valószínűbb, 
csakhogy itt meg az a nehézség forog fenn, hogy nagy-
bátyja — a török hódoltság ideje lévén — sohasem 
látta Nagyváradot, hanem Bécsben, majd Erdélyben 
állami szolgálatban állott, végre pedig Páduába költö-

a mennyiben a szekta tagjainak a házasságról le kellett mon-
daniok és új tagokat úgy szereztek, hogy az egyház híveit 
hiteliagyásra birták. V. ö. Zahn, Geschichte d. N. T. Kanons 
594. 1. Az edessai markionitákat Rabbula téritette meg. V. ö. 
Vita Rabbulae, Overbecknél, i. m. 193. 1. 

zött ki s ott, a midőn Ferencünk még csak 11 éves 
volt, 1577-ben meghalt.1 

Annyi bizonyos, hogy Rómában végezte a theo-
logiát, egyik tanára a hires Bellarmin, a korszak 
legnagyobb hitvédője, volt, a kivel később is levele-
zésben állott. 

Hazatérvén, korán esztergomi kanonok, azután 
pedig veszprémi püspök lett. Azonban püspökségé-
nek inkább csak a címét viselte, mivel a terület 
nagyobb része a töröknek hódolt. Jellemző Forgách 
lelkületére s Rómában szerzett benyomásaira, hogy 
végre mint püspök jött arra a gondolatra, hogy 
tettvágyának a jezsuita rendben keres munkateret, 
hogy tehát jezsuitának áll be. E célból többször meg-
fordult Grácban, hol a szerzetnek egyik főháza volt. 
De nem vették föl és pedig abból az okból, hogy 
főpapi állásában majd nagyobb szolgálatokat tehet 
egyházának. 

Ettől az időtől fogva kezdődik összeköttetése 
Gráccal s ily módon kerülhetett ismeretségbe az ott 
1597. óta tanító Pázmánnyal is. 

Ugyanis időközben, 1596-ban, szülőmegyéjébe, 
Nyitrára nevezték ki püspöknek. Ezzel aztán elnyerte 
az óhajtolt nagy munkateret, mivel abban az időben 
a nyitrai egyházmegye csaknem egészében már protes-
táns volt.2 Nyitra vidékét (ma egészen katholikus) 
kálvinisták lepték el, csak Mocsonokon és Tardos-
kedden működött katholikus pap. Komjáton—Forgách 
szülőhelyén — lakott Dobronoki, a protestáns super-
intendens. Széltében pedig a Forgáchok és Balassák, 
Thurzók és Ungnadok, Berényiek és Nyáriak, 
Nádasdiak és Révaiak, Zerdahelyiek és Apponyiak 
mind az új hitre térítették jobbágyaikat és protes-
táns lelkészeket hoztak be. 

Ilyen körülmények között püspöknek találta 
magát hivek nélkül, pásztornak juhok nélkül. De nem 
ijedt meg a nehézségektől. Forgách-vér lüktetett 
ereiben, egészében harcra termett férfiú volt. Atyjá-
nak bátor, határozott s mindig harcra kész termé-
szetét örökölte. Rendkívül elszánt jellem volt, nem 
kerülte, hanem kereste a nehézségeket ; nemcsak 
konzerválni, hanem alkotni vágyott, a mihez ugyan-
csak bő alkalma nyilt, miután a vallási küzdelmek 
legmozgalmasabb napjaiban, a reformáció s az épen 
életre ébredi ellenformáció első s leghevesebb mérkő-
zései között került a nyitrai püspöki s egyűttal a 
kancellári állásba. 

Azonnal nekilátott a munkának s míg az ország-
gyűlésen rettenthetetlenül küzdött egyházáért, otthon 
hozzálátott egyház m egyéje rekatholizálásához. A leg-

1 Szabó: Ghymesi Forgách Ferenc, nagyváradi püspök. 
1904. 30, 139, 207. 1. Fraknói szerint (Magyarország összekötte-
tései a szentszékkel III. 268. 1.) Forgáchunk Rómában tért át 
a katholikus vallásra és ott nyerte papi neveltetését. 

2 Dioecesim reperit maxima sui parte a sacris catholicis 
alienam, Lutheri asseclis refertam, quibus velut murum 
aeneum sese opposuit. Memor. Episcop. Nitriensis. 1835. 335. 1 
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nagyobb hévvel megindította püspöksége és családja 
birtokain a katholikus egyházat ócsárló protestáns 
lelkészek üldözését (ígypl. elfogatta Veresmarti ürményi 
kálvinista lelkészt, várába csukatta s a vármegye kéré-
sére sem bocsájtotta szabadon, csak akkor, midőn 
Bocskay hada közeledett), hogy eltávolításuk után 
jobbágyait a katholikus egyházba visszavezesse. 

Nem lehet tagadni, hogy hasonló buzgóság egyik-
másik főpapunkban addig sem hiányzott, sőt néme-
lyek, mint Oláh, Verancsics1 érsekek nagy igyeke-
zettel és éberséggel teljesítették kötelességeiket. A job-
bágyság ama korában ugyanis a tömegeknek erre 
vagy arra a vallásra való térítése legtöbbször nem a 
meggyőződésnek, vagy az igazság keresésének, hanem 
bizony legtöbb esetben egyszerűen a földesúri jog-
nak volt a következménye. így terjedt el a refor-
máció fölülről lefelé, nem csoda, ha az ellenrefor-
mációnál is találkozunk ilyen eljárási módokkal. 

Azonban a Forgách előtt működött főpapok törek-
véseit még sem jutalmazta az óhajtott siker, mert — 
Fraknói klasszikus kifejezése szerint — a helyzet 
titka nem tárult föl előttük.2 A renaissance emberei 
nem ismerték föl a célra vezető többi eszközöket, 
nevezetesen azt, hogy a már egyszer meggyökerese-
dett protestantizmust csak az általa használt eszkö-
zökkel : iskolával, az igét nemzeti nyelven hirdető 
szószékkel s különösen az elméket fölvilágosító 
sajtóval lehet sikeresen megostromolni. 

Forgáchnak válik dicséretére, hogy a legelsők 
egyike volt, a ki a helyzet eme titkát fölismerte s a 
földesúri hatalmi jogot egymagában túl nem becsülte. 
Egész működése kezdettől fogva bizonyítja, hogy 
nagy sűlyt fektetett a szellemi eszközökre. Mivel 
pedig ily magasabb szempontból nézte teendőit, alig 
is gondolhatott volna másra, mint a közelfekvő sellyei 
jezsuita-házra s gráci összeköttetéseire. így jutott ő 
rá Pázmányra is, mint a kiben, a mint azonnal látni 
fogjuk, nekivaló, céljára igen alkalmas férfiüt föl-
találni vélt. S mivel tervének legfőbb fokban meg-
felelt, szövődött közöttük nemes barátság, melyet a 
szellemi irány rokonsága fűzött szorosra s a sírig 
állandóan fönntartott. 

Forrásaink arról tanúskodnak, hogy Forgách 
kezdettől fogva nagyrabecsülte a szószéket s mindjárt 
püspöksége elfoglalása után e célra Sellyéről jezsuita 
atyákat hívott magához.3 

1 Sörös : Verancsics és a reformáció. Kath. Szemle 1897. 
522. 1. 

2 Fraknói : Pázmány Péter 29. 1. 
3 Memoria Episcop. Nitriensis a 336 1. miután elmondta, 

hogy Forgách az új hit által mennyire fölforgatva találta 
egyházmegyéjét s hogy mily eréllyel fogott hozzá a helyzet 
javításához, így folytatja : «dimissis in eam orthodoxae fidei 
praeconibus, viris de societate Jesu e Selyensi domicilio, 
quod munifica manu fovit et sustentavit, accitis, qui vitae 
exemplo, morum probitate et verbi divini sparso semine, 
fructus legerent optatissimos». Hasonlókép nyilatkozik a 
Purpura Pannonica 56. 1. 

Míg tehát az új püspök ilyformán küzdött a 
kezdet nehézségeivel s szövögette terveit, azalatt 
Pázmány, élete 27. évében, 1597-ben, mindjárt pappá 
szenteltetése után, elöljárói rendeletéből a gráci 
egyetemre került. Első évben a tanulmányi felügyelő, 
a következő három tanévben a filozófia tanárának 
tisztét töltötte be. Hogy önálló szellem, már ezen 
állásában is bebizonyította, a tananyagot földolgozó 
saját kéziratait adván tanítványai kezébe. 

Minden körülmény odamutat, hogy Forgách, 
Grácba tett kirándulásai alkalmával, ezekben az 
években ismerkedett meg Pázmánnyal s nemcsak 
őt igyekezett céljának megnyerni, hanem elöljáróinál 
is végre kivitte, hogy ezek ideiglenesen fölmentvén 
Pázmányt tanári állásától, Forgách segítségére 
Nyitrára küldték. 

1601-ben már Nyitrán találkozunk vele, s ott is 
maradt egész 1603. szept. haváig.1 Erről a Nyitrán 
töltött idejéről az egyik forrás ezt, a másik más 
részletet tartott fönn, de az összesített részletekből 
megalkothatjuk a teljes képet, mely Pázmány műkö-
dését s Forgách püspökhöz való viszonyát jellemzi. 

így Timon, szólván Pázmányról, azt mondja,2 

hogy elöljárói engedvén óhajának, hazabocsátották, 
a midőn is egy időre letevén tanári szerepéről, 
helyhez kötött lakás nélkül, missiókra adta magát s 
különösen az új hithez szító főurak udvarházaiban 
fordult meg". 

Majd más helyütt ezt az általánosan szóló ada-
tot egy részletesebbel egészíti ki,3 midőn elmondja 
Forgáchról, hogy látván egyházmegyéje siralmas álla-
potát, két jézustársasági atyát hivott meg dioecesisébe, a 
kik nagy sikerrel hirdetvén az igét, sok embert, köz-

1 Az egyetemi könyvtárban őrzik Pázmánynak Theologia 
Scholastica című kézirati művét, melynek 358. oldalán Pázmány 
sajátkezűleg följegyezte: Veni Graecium 30 sept. 1603. Coepi 
docere 7. nov. 1603. Tehát ismét tanít a gráci egyetemen. 
Fraknói : P. P. és kora I. 22. 1. 

2 His adamussim gestis (jelesen töltvén be tanári székét), 
eo vires nervosque intendit omnes, ut gentilibus suis in 
Ungaria, haeresum erroribus misere intricatis, pro virili 
opem ferat. Nec morantur pia consilia moderatores, in 
pátriám proficisci jube tu r ; ubi posita Doctoris persona, 
totum se apostolicis addicit missionibus, nulla sede stabili : 
in primis tamen magnatum toxico Lutheri Calvinive afflatorum 
se insinuabat aulis. — Purpura Pannonica 60. 1. — A fátyolos 
szöveg alatt Forgách kezét látom ; mert a jezsuitát sem saját 
kívánsága szerint nem disponálják, sem határozott lakás 
nélkül nem hagyják, sem pedig Pázmány a jezsuitákat gyűlölő 
akkori protestáns főurak udvaraiban nem fordulhatott volna 
meg, ha mindez a Forgách akaratára s támogatására nem 
történik. 

3 Rebus autem ecclesiae prospiciens (Forgách), cum 
haeretica impietate pleraque coinquinata videret, in Nitrien-
sem dioecesim (természetesen elsősorban székhelyére : Nyit-
rára) duos e Patribus Societatis sacros oratores accivit, qui 
vitae exemplo morumque probitate et verbi divini semente 
jacta, fructus legerent optatissimos. Et vero postquam saepius 
magno divinae gloriae inflammati zelo ad concionem dixe-
runt, multas, in quibus très illustres erant, personas ecclesiae 
catholicae restituerunt. — Purpura Pannonica 56. 1. 
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tük három főrangút, téritettek vissza a katholikus 
egyházba. 

A két atya egyike kétségkívül Pázmány volt, 
mivel, mint alább halljuk, ő térítette meg Forgách 
püspök sógorát s két fivérét. 

E szerint Timontól csak annyit tudunk meg, 
hogy Pázmány Nyitrán van s Forgách mellett hir-
deti — a főrangúak közt is — a katholikus hitet. 

A nagyszombati egykorú évkönyvek ismét más 
részleteket beszélnek el. Elmondják, hogy Pázmány 
160l-ben Kassán volt, onnan pedig Forgách püspök-
höz ment Nyitrára, hogy őt egyházmegyéje visitatió-
jában tanácsával támogassa; majd meg hogy rábírta 
a püspökét, hogy káptalanát a trienti zsinat szelle-
mének és követelményeinek megfelelően szervezze.1 

Nem valószínűtlen, hogy Pázmány Kassára is For-
gách akaratából, vagy épen az ő kíséretében ment, 
mivel Forgách, mint kancellár, egyházmegyéjén kívül 
másfelé is kiterjesztette térítő buzgóságát. így bizto-
san tudjuk, hogy a püspök 1603-ban megfordult 
Kassán s a protestánsok meg voltak arról győződve, 
hogy Belgiojoso Forgách parancsára foglalta vissza 
tőlük a főtemplomot.2 

A következő (lt)02.) évről azt jegyzik meg az 
évkönyvek, hogy Pázmány nagyhatású szentbeszéde-
ket tartott Nyitrán. Hogy ugyanakkor egy protestáns 
lelkész a katholikus vallás ellen könyvet telt közzé, 
melyre ugyanazon a tya 3 kitűnő cáfolatot írt, a mire 
amaz válaszolni sem mert. Itt nyilvánvalóan Magyari-
ról s Pázmány Feleletéről van szó. 

Az li»03-iki jelentés tüzetesen szól három ma-
gyar főúrnak megtéréséről, mely örvendetes esemény 
ugyanannak az atyának tulajdonítandó.' Az egyik 
főúr Forgách Miklós, a püspök kálvin hitű testvére. 
A másik Thurzó Kristóf, a püspök sógora. A harma-
dik, a kinek megtérése annyi örömöt okozott a 
püspöknek, másik testvére, Zsigmond, a későbbi 
nádor.4 

A nagyszombati évkönyvek eme száraz — a 

1 Fraknói : P. P. és kora I. 616. 1. — Forgách ezen káp-
talani Constitutiói a mai napig megvannak s magas egyhá-
zias gondolkozásáról tanúskodnak. Minden egyéb, a mi tőle 
való volt, a levéltárral együtt az 1604-iki Bocskai, majd ké-
sőbb a II. Rákóczi Ferenc-féle fölkelés alatt elpusztult. Páz-
mánytól is csak egyetlenegy irat van meg ott, a káptalanhoz 
intézve s az is csak 1619-ből, érseki korából való. — Vagner : 
Adàlékok a nyitrai székeskáptalan történetéhez. 1896. 12, 48, 
461. 1. 

2 Ipolyi: Veresmarti élete. I. 81. 1. 
3 Az évkönyvek, a jezsuiták rendes szokása szerint, nem 

nevezik meg Pázmányt névszerint, hanem csak az emiitett 
tényekből következtetjük, hogy kiről van szó. 

4 Forgachius vix se prae gaudio capere potuit, dum 
certis cognovisset nunciis, fratrem suum comitem Sigismun-
dum Forgachium (in quo ad saniora reducendo ipse triennii 
assiduum laborem incassum perdidisset) Patris Petri Pazmani 
apostolica dexteritate, trium hebdomadarum decursu, ad 
catholicae veritatis agnitionen et amplexum, una cum tota 
domo sua, adductum esse. — Purpura Pannonica 61. 1. 

jezsuiták évkönyveiben tagjaik dicséretéről, tetteik 
részletes elbeszéléséről nem lehet szó, mint névtelen 
hősök mindent Isten nagyobb dicsőségére végez-
nek — egy pár főbb tényt regisztráló jelentéséből 
már világosan látjuk, mit csinált Pázmány Nyitrán. 
Kiküldetésben járt Kassán, majd segíti a püspököt 
egyházmegyéje visitatiójában, a káptalant az egyház 
szelleme és törvényei szerint megreformáltatja ; majd 
nagyhatású szentbeszédeket tart, sokakat térít meg, 
megkezdi hódító irodalmi működését s kikezdi ma-
gukat a főrangú protestáns családokat is. 

Egy pár száraz tény ez s nekünk, a kik ismer-
jük az ilyen ténykedés lélektanát, egy egész könyv. 
Micsoda pezsgő, eleven élet lehetett akkor Nyitrán 
s vidékén, a szellemi fegyvereknek minő csattogása, 
két oly nagy alak vezetése alatt, minő Forgách és 
Pázmány volt. 

A püspöki egyházlátogatásokról. (Vn.) 
XXII. A püspöki egyházlálogatás azon mód és 

rend szerint tartandó meg, mely a Pontificale roma-
num-ban van előírva.1 E szerint: 

a) A püspök, midőn látogatás céljából valamely 
plébánián megjelenik, ünnepélyes körmenetben elő-
ször is a templomba vezettetik; és a bejáratnál a 
plébános által az előírt szertartással (megtömjéne-
zéssel) fogadtatva, az oltár elé megy és az olt el-
helyezett térdeplő-imazsámolyon imáját végzi. 

bj Majd, egészen az oltárhoz lépve, a népre 
ünnepélyes áldását adja ; és ezután, vagy ha szent-
misét mond, a mise közben, az oltártól a nép felé 
fordulva, szózatot intéz a hívekhez és kijelenti el-
jövetelének célját; hogy t. i. az egyház szent törvé-
nyeinek és rendeleteinek engedelmeskedve, azért 
jött ide, 

1. hogy a megholtakra (elsősorban az itt élt és 
meghalt lelkipásztorokra és hivőkre) főpásztori föl-
oldozását (absolutio) ad ja ; 

2. hogy tudomást szerezzen arról, miként kor-
mányoztatik hitközségük úgy a lelkiekben, mint 
anyagi javaiban ; milyen a templomuk és fölszere-
lése ; mikép szolgáltatnak ki a szentségek és tartatik 
meg az istentisztelet, milyenek az egyház szolgáinak 
és a hiveknek erkölcsei? és ha netalán ezek tekin-
tetében valami hiányt tapasztalna, a célszerű javítás 
és orvoslás iránt legottan intézkedhessék ; 

3. hogy a köztük netalán előforduló cégéresebb, 
a családi és közéleti rend és jólét ellen irányuló 
súlyosabb bűnöket és visszaéléseket megszüntesse, 
mint a melyekkel szemben a helyi lelkipásztornak 
a föllépésre hatalma, vagy ha föllépne is, a sikeres 
eredményhez nincsen reménye; és egyúttal nagy 
okossággal és tapintattal kifejti beszédében ezen 
súlyos természetű bűnök utálatos és kárhozatos voltát ; 

1 P. III. Ordo ad visitandas parochias. 
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4. hogy azon bűnesetek miatt is jött, a melyektől 
való föloldozás neki, mint az egyházmegye főpásztorá-
nak van föntartva; és egyúttal kijelenti, hogy az ily 
bűnesetekben leledző hivek tanácsért, intézkedésért, 
vagy a mennyiben a föntarlott bűnök valamelyiké-
nek a súlya nyomná lelkiismeretüket, föloldozás el-
nyeréseért őhozzá egész bizalommal közeledjenek ; 

5. hogy azért is jött, miszerint köztük a jelent-
kezőknek a bérmálás szentségét is kiszolgáltassa. 

c) Ezután a püspök, szivének egész szent lelke-
sedésével és buzgalmával, bűnbánatra serkenti a 
hiveket, kioktatván őket főbb vonásokban az egyház 
malaszteszközeiről és a hitnek alapigazságairól, nem-
különben arról, hogy miként kell cselekedniük a 
jót s keriilniök a rosszat, a bűnt s egyáltalán miként 
kell törekedniök az erényes, a szent életre, hogy 
méltó gyermekei legyenek a mennyei Atyának és az 
ő szentegyházának. Erre a hivők általános bűnvallo-
mást (Confiteor) tesznek és a püspöktől általános 
föloldozásban és búcsúban részesülnek. 

d) Ezután ibolyaszínű vagy fekete palástot ölt 
magára a püspök és ünnepélyes módon adja a meg-
holtakra az absolutiót, előbb ugyan magára a tem-
plomban, azután a temetőben is, hogy ekként az 
egyházközség úgy küzdő, mint szenvedő tagjaiban 
lelkileg megújhodjék. 

ej Majd fehér palástot véve magára, elkezdi a 
vizsgálatot a legméltóságosabb Oltáriszentségnél ; 
innen sorban, a mint a helyi körülményekhez képest 
alkalmasabban megteheti, a keresztelő-kutat, a szent 
olajokat, a szent ereklyéket, a sekrestyét, magát a 
templomépületet, a temetőt, a kórházakat, jámbor test-
vérületeket és társulatokat és — ha vannak — egyéb 
egyházi intézeteket és helyiségeket veszi beható 
szemlére. 

f) Ekkor, előrebocsátott intelem után, a jelentke-
zőket megbérmálja. 

gj A bérmálás befejezése után az esetleg meg-
áldalásra va^y megszentelésre hozott egyházi ruhá-
kat és liturgikus tárgyakat megáldja, illetve meg-
szenteli ; azután a gyóntatószékbe ül, majd az elébe 
hozott panaszokat hallgatja meg és intézi el. 

h) Kérdezősködik és pedig — mint a boromaei 
szent Károly alatt megtartott milanói zsinat meg-
hagyja — «a viris setate, usu et probilate commen-
datis, subtiliter...» azaz nagy körültekintéssel és 
tapintattal, nehogy valakit csak távolról is gyanú-
sítson, vagy jó hírnevében megsértsen, azokra a dol-
gokra nézve, a melyeket neki, mint főpásztortiak a 
nép, és különösen a papság erkölcsi életéről tudnia 
kell; továbbá mikép kezeltetnek a templom lelki és 
világi ügyei és egyúttal gondosan megvizsgálja a 
számadási könyveket és a templom fölszerelését. 

i) Ha e vizsgálódásai folyamán olyasvalamire 
talál, a mit megjavítani vagy megszüntetni szüksé-
ges, úgy ezt tegye meg és — ha üdvösnek találja — 
a vétők megbüntetésére egyházi cenzúrákat vagy 

más egyházi büntetéseket szabjon ki. Mindnyájukat 
arra intse és figyelmeztesse a püspök, hogy a reájuk 
bízott hivatallal és tisztséggel járó kötelezettségeiket 
buzgón és hűséggel teljesítsék. Nemkülönben rendelje 
el azt is, a mi a látottak és hallottak után üdvös-
nek fog tetszeni előtte az egyházközség lelki java 
érdekében. 

kJ A vizsgálat befejezése után a püspök ismét 
a templomba megy; az oltár előtt még egyszer 
imádkozik a megholtak lelkiüdvéért és békével tovább 
utazik. Az egyházlátogatásnál különösen megható az 
a szeretet, mely a megholtak iránt nyilatkozik meg 
annyi gyöngédséggel. 

XXIII. A főpásztori bot ennélfogva, melyet a 
püspök az isteni szolgálatnál és az igehirdetésnél 
használ, nemcsak püspöki joghatóságának, bírói ha-
talmának, de egyszersmind annak is a jelvénye, hogy 
a püspöknek, mint az apostolok utódjának, gyakran 
és sokat kell egyházmegyéje látogatásánál utaznia!.. . 
Es hogy e főpásztori megyelátogatási utazások leg-
kevésbbé sorolhatók a szórakozási vagy kéjutazások 
közé, azt — úgyhiszem -— e helyütt nem szükséges 
bővebben okadatolni. 

A püspök ugyanis — kevés kivétellel — csak 
előhaladottabb korban, miután 30—40 évet az egy-
házi pálya különböző állomásain, mint segédlelkész, 
plébános, tanár, vagy más egyéb egyházi alkalmazásban 
már eltöltött, úgy 50—60 éves korában, tehát oly életkor-
ban lesz püspökké, a melyben a világi pályán alkal-
mazott hivatalnokok, tisztviselők, tanárok a többé-
kevésbbé megérdemelt nyugalom kikötőjébe szoktak 
rendesen beevezni, vagy legalább erősen affelé tör-
tetnek . . . És a püspöknek ezen korban, melyben a 
duzzadó fiatalabbkori becs- és tettvágy már neve-
zetesen alábbszállani, midőn a lelkesedés tüze már 
lohadni, a testi és lelki erő ernyedni és a tapasztalt 
sok csalódás és eredménytelenség folytán a vállal-
kozási kedv csökkenni kezd, ezen korban kell •— 
mondom — a püspöknek nagy gondokkal és fele-
lősséggel járó terhes hivatalát, egyházmegyéjének 
kormányzását, igen sokszor minden szabadkozása 
dacára magára vállalnia és pásztorbotját kezébe véve 
útnak indulnia, hogy az élet bajaival küzdőknek 
bátorítást vigyen, a szomorúakat vigasztalja, a sors-
üldözötteket fölemelje, papjait új küzdelmekre és 
kitartásra buzdítsa, egyszóval, hogy mindenkinek 
mindene legyen, hogy mindeneket a Krisztusnak 
nyerjen meg; mert hisz a papi hatalom teljét ép 
azért kapja, hogy annak jótéteményeit osztogatni 
soha meg ne szűnjön. 

És ez jól is van így, hogy folyton talpon, foly-
ton fölkészülten lennie, folyton magát föláldoznia 
kell a püspöknek ; s hogy nem mehet soha odáig 
önfeláldozásában, hogy még azontúl is ne követel-
jenek tőle mindig valamit. . . S ekként a püspök 
nemcsak hogy nyugalomnak nem adhatja magát, de 
még a nyugalomnak, a pihenésnek a reménysége, az 
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agyonhajszolt és elcsigázott szegény áldozatok ez 
utolsó menedéke és vigasztalása sem férkőzhetik a 
szivébe. Megpihenése, nyugodalma a püspöknek 
ha olyan, a minőnek lennie kell — csak a sírban 
leszen! 0 elmondhatja szent Pállal és kell is foly-
ton elmondania : «Vivere mihi Christus est, mori 
autem hierum». (Philipp. I., 21.) Nekem életem a 
Krisztus és meghalnom nyereség. —on dr. 

A nagy bűn. (vn.) 
A felnőttek fölvilágosításáról és kioktatásáról 

szólva, meg kell említenem a feministák egyesületét, 
a mely a többi között a női méltóság megvédését 
célozva, az erkölcstelenség terén a prostitutió nyilvá-
nos intézményének eltörlése mellett tör lándzsát és 
igyekszik propagandát csinálni. A cél, bármennyire 
ideális és a vallás szent nevében bármennyire is 
védelmezhető, a mostani társadalmi rend mellett, 
főkép a nagyvárosokban, meg nem valósítható, mert 
maga az intézmény társadalmi szükséget képez s az 
erkölcstelenségnek, miután teljesen egyáltalában le 
nem győzhető, erre a levezetőcsatornára okvetlenül 
szüksége van; hiányát a társadalom felette megsiny-
lené, a mennyiben a csábításoknak, a megejtéseknek, 
az erkölcs elleni merényleteknek száma emelkednék. 

Állításom igazolásául csupán azt a kérdést vetem 
föl a prostitutió eltörlését kivánó feministáknak, 
hog}' miként vélik ők a városokban az alkohol által 
józan Ítélőképességüktől megfosztott, érzékiségre föl-
izgatott léha emberek nemi diihét megfékezni ott, a 
hol prostituáltak nincsenek? 

A tisztelt feminista-egyesület ne a prostitutió 
ellen küzdjön és tartasson fölolvasásokat, hanem a női 
nemhez méltóan igyekezzék szelídíteni az erkölcsöket 
s oda hatni, hogy ne legyen szükség a prostitutióra. 
Ha megszűnik az ok, megszűnik magától az oko-
zat is. 

Miért foglalkoznak ezzel a női hivatással és 
természettel legkevésbbé összeegyeztethető kényes 
kérdéssel oly előszeretettel? Ott vannak a könnyebben 
hozzáférhető és megoldható kérdések. Hogy sokat ne 
említsek, ott van az alkoholellenes küzdelem. Hiszen 
az alkohol most már szinte nagyobb pusztítást végez 
az emberiségben, mint Vénus s a vénusi ártalmak 
leggyakoribb indító oka szintén az alkohol. 

Tessék ezt a kérdést fölkarolni : itt van a női mun-
kálkodás kimeríthetetlen tág tere. Miért nem nevelik 
a nőket háziasságra, az egyszerű puritán családi 
életre, hogy a férfiak ne irtózzanak a házasságtól ? Miért 
van a sok agglegény? Miért marad agglegénynek 
nagyon sok oly férfi, a ki el tudna tartani nőt és 
családot? Kérdezzék meg tőlük? Joggal fél a mai 
kor feminista szelétől és oly nőktől, a kiknek igényeit 
nem birja kielégíteni. Mert a modern nőnek nem 
kell a családi otthon, a gyermeksereg, a gyermekek 
ápolása és gondozása, a családi tűzhely és annak 

melege, a mit neki gondozni és ápolni kellene, 
hanem családi körön kívül akar érvényesülni és 
feltűnni, mint jótékony hölgy, mint modern fölvilá-
gosodott asszony, a ki jourokra, kávéházakba jár stb. 
Tucat számra mutathatnék házasodható férfiakat, 
mind azt mondja, mutass nekem egy egyszerű igényű 
házias leányt, a ki megelégszik a puritán családi 
élettel s nincsenek modern igényei, nyomban meg-
nősülök. 

Ugyan melyik férfi nem hátrálna meg 19—20 
éves menyasszonyától, a ki neki a nemi életről, az ember-
nek a női testben való fejlődéséről és világra jövete-
léről beszélve, olyan képeket mutogatna, a mint azt 
a feministák Berlinből jött apostola a Terézvárosi 
kaszinóban kívánta, hogy ezt már az elemi osztályok-
ban szemléltetve mutogassák a tanítók a gyerme-
keknek.1 

Igen, tessék arról beszélni és tanítani, hogy 
hogyan éljenek a nők, hogy jó asszonyok és család-
anyák legyenek. Hassanak oda, hogy a férfiak ne 
irtózzanak a nősüléstől s ne forduljanak a szabad-
szerelemhez, a csábításhoz, a házasságtöréshez. 

A családi erkölcs, a családi élet szentsége, magasz-
tossága és szüksége, a családi tűzhely, a gyermekek 
gondozása és nevelése persze nem oly érdekekes, 
nem oly perverz s nem oly vonzó, mint a nemi 
életről való tárgyalás. Azt hiszem, egy, nem a nemi 
életről szóló fölolvasáshoz, a legnagyobb reklám 
mellett is, tizedrész annyi hallgatót sem lehetne 
összehozni, mint a napirenden lévő s a nemiélettel fog-
lalkozó fölolvasásokhoz. Annak a sok anyának, a ki 
az ily prostitutióról, nemi életről s nemi betegségek-
ről szóló előadásokon végig kitart, tán jobb lenne 
otthon gyermekeire vigyázni, tán az alatt otthon a 
cseléd, vagy a rossz pajtás többet ront gyermekén, 
mint a mennyit száz előadás behozhat. 

A feministák, céljuk érdekében, tehát már fölolva-
sásokat is tartanak. Az új városháza közgyűlési termé-
ben tartott ilyen fölolvasásról a lapok is megemlé-
keztek s dicséretükre legyen mondva, nem lelkesed-
tek mellette. Magam is ott voltam ezen a fölolvasáson 
s többedmagammal azzal a véleménnyel távoztunk, 
hogy az ilyen fölolvasások sem az ügynek, sem az 
erkölcsnek hasznára nincsenek, ez utóbbinak talán 
inkább ártanak. A hallgatóság zömét nagyrészt Lipót-, 
Teréz- és Erzsébetvárosi hölgyek képezték, szépek 
és fiatalok, asszonyok, részben itt-ott ifjú leányok s 
kevés számmal férfiak.2 A prostitutióról egy német 
hölgy tartott szabad előadást, de oly szabadon, a 
mint csak tudományos könyvekben és szakbizottsá-
gokban szokták e kérdést tárgyalni s lia én a pros-
titutiót oly nyiltan akartam volna tárgyalni itt a 
jobbára férfiaktól olvasott Religióban, annak a szer-
kesztője alighanem vétót mond nekem. 

Mi célja volt az egésznek ? Hiszen a női hallgató-

1 Esztelenség. 2 Elég jellemző. Szerk. 



7. szám. RELIGIO 103 

ságnak nem igen lesz módjában ehhez a kérdéshez 
hozzászólani, sem azon változtatni. Az ily kérdések 
szokatlanul nyilt tárgyalása véleményem szerint csak 
azt eredményezheti, hogy a nemi életről és a 
prostitution^ való szabadabb beszéd a szalonok-
ban, a jourokon és a társalgásban szinte polgár-
jogot nyer, s végső eredménye aztán nem lehet 
más, mind rendszeres és szabadalmazott izgatás az 
érzékiségre. 

Magától értődik, hogy a feministák mozgalma, 
a mely nálunk elsősorban szabadkőműves körből 
indult ki, valláserkölcsi szempontokat nem ismer. 
A kérdéses fölolvasáson is a fölolvasónő, mint 
egyedüli és legmagasabb tekintélyre, a «Kulturmensch» 
szempontjára hivatkozott, de elfelejtette a szegény, 
hogj' az Istenből kivetkőzött társadalomban mindig 
több lesz a kulturbestia, mint a kulturmensch. 

A mi társadalmunkban «Kulturmenschheit»-ról 
beszélni igazán nevetséges valami. Milliók állanak 
fegyverben s nyernek kioktatást az emberiség töme-
ges gyilkolására (háború). IIa majd ez a szégyenfolt 
megszűnik, talán akkor beszélünk a kultur-emheri-
ségről, addig csak szerényen húzzuk össze magunkat 
és ne szaporítsuk a kulturbestiákat. 

Ezzel a nyilvános fölolvasással szemben ki kell 
emelni azt a fölszólalást, mely a prostitution^ szóló 
városi szabályrendelet tervezetének tárgyalásánál, a 
a «Feministák egyesülete» képviseletében megjelent 
Perczelné-Kozma Flóra úrhölgy részéről hangzott el. 
Kijelentette, miszerint tudja, hogy az értekezlet azon 
merész — sokak szerint nem praktikus — de minden-
esetre jóhiszemű tiszta és érthető törekvésüket, hogy 
a prostitutió nyilvános intézménye eltörültessék, nem 
támogatja. 

A gyöngébb nem nemes megadásáról a feminista 
egyesület álláspontjának megfelelő bizonyításába a 
tekintélyes testület előtt nem bocsátkozott, csupán 
csak kérelmét adta elő, a mely kérelem a követke-
zőkben csúcsosodott ki : «ha áll az a theoria, hogy 
a prostitutiónak nyilt formában való fönnállása 
tényleg el nem törülhető, még pedig a társadalom 
érdeke és annak egészségi rendbentartása miatt, akkor 
ezek a logikátlan közfelfogás szerint «bukott» terem-
tések (a prostituáltak) akkora és olyan rettenetes 
missiót képviselnek a társadalommal szemben, hogy 
e törsadalom a velük való bánásmódban, szabályok 
és törvények hozásában soha eléggé nobilis és humá-
nus nem lehet. Mert a praedestinatió szerinti szeren-
csétlenség talán létezhetik,1 de rendeltetésszerű 
«bukás» soha! Vagy igaz a mi állításunk, hogy 
nincs szükség e megpecsételt prostitutióra és irgal-
matlanul el kell azt törülni, hogy az abból élő lelke-
ket fölemelhessük és tisztességes keresethez juttassuk ; 
vagy társadalmi szükséglet ezen intézmény, de akkor 
az örök logika alapján puszta megvettetésnek ez 

1 Nem létezik. Szerk. 

többé ki nem tehető, hanem a leghumánusabb keze-
lésben kell, hogy részesüljön.» 

Ezen kérelmét nemcsak az asszonyok, hanem a 
vallás és az Istennek szent nevében terjesztette elő. 

A mennyire elhibázottnak tekinthető a feminista-
egyesület által rendezett fölolvasás; ép oly nemes, 
magasztos,céltudatos éscélt nem tévesztőnek tekintendő 
ez utóbbi. Ily értelemben eljárni és cselekedni, ez 
az igazi női hivatás, a többit azokra kell bízni, a kik 
arra hivatottak. Katona József dr. 

Róma. Cavagnis bibornok halála és a kánonjogi "Egyházi 
kodifikáció. Minden ál Romába vezet. — A mult év végén vHáp-
elhunyt Cavagnis bibornok, talán mondani se kellene , . 
külön, egyike volt korunk legnagyobb kánonjogtudó- " r o n i K a • 
sainak, kivált a lus publicum ecclesiasticum, sőt egy-
általában véve a jogi élet, azt mondhatni az egész 
keresztény társadalmi jog terén. Mikor XIII. Leó pápa 
a római pápai papnevelő-intézetben a tudományok 
mívelését tudományegyetemi színvonalra emelte föl s 
ebből kifolyólag ott (1880/81-ben történt) az egyházi 
közjogtan számára külön tanszéket állított föl, az az 
egyházi térfiú, a kit e tanszék betöltésére a nagytudo-
mányú pápa mindenekelőtt kiválasztott, Felice Cavag-
nis volt, a ki csakhamar kanonoki stallumot kapott a 
szent-Péter-templomban és a rendkívüli egyházi ügyek 
bizottságában titkári teendőkkel bízatott meg. Két köte-
tes munkája, a melynek «Institutiones juris publici 
ecclesiastici» a cime, több mint egyszerű tankönyv. 
Nagytudású világos elme tart ebben a könyvben szem-
lét az egyházra vonatkozó régibb és újabb jogtudomány 
minden zege-zuga fölött, úgy, hogy alig van kérdés, a 
melyre nézve az elhunyt bíborosnak ebben a könyvé-
ben feleletet, tájékoztatást ne nyerne a kutató. Egy-két 
helyen történeti kritikája nem ér föl a tanok elvi tiszta-
ságának és következetességének egyetemleges magas-
ságáig; de ez a mű maradandó értékéből nem von le 
semmit. 

Mint a jogtudomány bölcselő-rendszerbe foglaló 
kutatója és előadója, Cavagnis a tudományok jogi szaká-
nak nagy tekintélyei sorába emelte föl nevét. Az ö 
váratlan halála más tekintetben is sajnálatosnak bizo-
nyult. Tudvalevőleg Cavagnis bibornok tagja volt a 
kánonjog kodifikációjára hivatott római bizottságnak, 
még pedig úgy, hogy a legtöbb és legjava munkát a 
szakkörök tőle és Wernz atyától várták. Őt a bizottság el-
vesztette, Wernz atya pedig új'állásának terhei miatt aligha 
fog annyi időt és erőt szentelhetni az ügynek, mint 
szentelhetett volna akkor, ha nem éri őt a rendfőnökség-
ben rejlő megtisztelés. Eddig a bizottság munkálatai gyor-
san és biztos lépésekkel haladtak előre. A ki ismeri az 
ügyet, annak lelke előtt most már világosan áll a dolog ne-
hézsége. Németországban a polgári törvénykönyvnek csak 
magánjogi old dát kodifikálták neliány év előtt, és 20 
esztendő kel.ett hozzá, míg elkészült. Itt most az egész 
kánonjog kodifikációjáról van szó, mely egy állam jog-
rendjét messze túlszárnyalja és a legkényesebb és leg-
nehezebb kérdések megoldásával köteles foglalkozni. 
Annyi időbe, mint a nevezett német kodifikáció, bizo-
nyára bele fog kerülni, minden erőfeszítés mellett. 
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Mintha csak prófétai szellem hajtotta volna szent 
Irenaeus püspököt, midőn a keresztény korszak máso-
dik századának elején megírta volt azt a nagy mondását, 
hogy a pápai Róma a földön az a város, «ad quam, 
propter potiorem principalitatem, necesse est omnem 
convenire ecclesiam, idest qui sunt undique fideles», a 
mely városban találkozni kell lelkileg az egész föld-
kerekségen élő hithű lelkeknek. Talán szent János 
apostol tanítványának e mondásából alakult ki idők 
folytán az a másik hires mondás, a mely szerint «min-
den út Rómába vezet». Az egyházat támadó ellenségek-
nek épen úgy, mint az egyház útján Istenhez törekvő 
lelkeknek az útja valóban Rómába vezetett eddig, Rómába 
vezet most is. 

A francia szabadkőmívesség aknamunkáját a francia 
nép lelkében szintén nem annyira a párisi Notre Dame 
vagy a Montmartre nemzeti fogadalmi temploma, hanem 
a pápaság római szent-Péter-temploma alá igyekezett 
és igyekszik elvezetni, robbantószereinek főtelepét ott 
igyekezett elhelyezni. X. Pius pápa ébersége észrevette 
a veszedelmet és ártalmatlanná tette a főtelepet, s most 
már egy Concordatum helyett 40.000-et, vagyis annyit, a 
hány plébánia van az országban, hajlandó — ha igaz — 
a kulturhareos kormány a megtámadott egyházzal 
kötni. A templomok használatára vonatkozólag ugyanis 
az illető lelkész és az illető községi elüljáró közt tizen-
nyolc évre — a pápa által jóváhagyott püspöki utasí-
tás szerint — kötendő szerződés aláírásában az lesz, 
hogy a lelkész, mint illetékes egyházi hatóságának meg-
bízottja, írja alá a szerződést. Ime, a nyakas francia 
kulturharcosok, kik se püspöki, se pápai hatóságot 
nem akartak és nem akarnak elismerni, már meglátták 
ezt a két hatóságot mindakettőt s elfogadták — ebben 
az aláírásban — mindakettőt. Nem mentek Canossába, 
de elmentek egész Rómáig az engedésben !* Az emberi 
dolgokban az isteni gondviselés így folytatja az ő játé-
kait. «Ludit in orbe terrarum.» — y —la. 

Az ókor i nevelés tö r t éne te . Fináczy Ernő dr. 
egyetemi tanár. Budapest, 1906. 307. 1. Ára 6 K. 

II. Sok kifogásom volt Fináczynak egy másik műve : 
«A közoktatás története Mária Terézia korában» ellen 
(1. Egyet. Kritikai Lapok 1903. 51.1.). Különösen két szem-
pontból. Először mivel a hazánkban annyi érdemet szer-
zett jezsuita iskolák iránt nem méltányos; másodszor 
mivel a mai államosítási törekvések számára, a tények 
félreértésével, a múltban igyekezett törvényes alapot 
találni, a mai nézőpontokat igyekezett az akkori embe-
reknekszuggerálni s így az iskloaügynek, mint politikum-
nak, történeti fejlődéséi hamis világításba állította. Ami 
Mária Teréziánál egyszerűen a királyi abszolutizmus, a 
Gesammtmonarcliie érdeke volt, azt ő az országos ren-
dezés eszméje néven modern pedagógiai elvnek minősíti, 
midőn pedig az akkori eseményekben a pedagógia érdeke 
mint olyan, nagyon is mellékes szerepet játszott. Mily 
távol állott az akkori emberek gondolkozásától s Mária 
Terézia nézetétől az «egységes országos iskolai rendezés 
eszméje», mulatja az 1791. 26. törvénycikk, mely csak-

* Ujabb hir szerint Briand tovább köti magát az intran-
zigens eljáráshoz. 

hamar a protestánsoknak iskoláik fölött való teljes intéz-
kedési jogot biztosított. Ezért kellett kétségbevonnom e 
nagy kétkötetes mű történeti értékét. 

A jelen könyvével ellenkezőleg vagyok s jeles mun-
kának minősítem, mert a tényeket, az ókori nevelést a 
valóságnak megfelelően rajzolja s értékét helyesen álla-
pítja meg. Nagy a jellemző ereje, olyan, mint Gyulai 
Pálé a legjobb emlékbeszédeiben, szinte lelkiélvezet 
olvasni (pl. 17—20. 1. a görög lélek, 201—3. 1. a római 
lélek.) 

De azért nem írom alá, hogy pl. Platon «Állama» 
«a philosophiai világirodalom legjelentékenyebb s egy-
úttal legvonzóbb alkotásainak egyike» (114. 1.). Utópia 
az, mely a lakás és étkezés, a nők és gyermekek közös-
ségét hirdeti (120. 1.); mely a házasságot nem is az élet 
egész tartamára, hanem csak egy bizonyos időre érvé-
nyes egybekelésnek akarja tekinteni (124. 1.), vagyon-
közösséget hirdet (125. 1.); szóval szociáldemokratásko-
dik. Hogy pedig az állam «leghivatottabb» vezetői, mint 
Platon akarta, a filozófusok legyenek (125. 1.), csak akkor 
volna elfogadható, ha csakugyan igaz volna, hogy ők 
valóban az emberek «legjobbjai». 

A zsidó nép történetének tanulmányozásához nem 
a legjobb szerzőt választotta Wellhausenben s nem 
mondja ugyan, de úgy látszik nem tartja az ó-testamen-
tumot szorosan vett kinyilatkoztatásnak. «A királyság-
gal megalakul a történeti próza (900. körül), melyből 
maradványok vannak az ó-testamentomnak Sámuel és 
a királyok nevét viselő könyveiben ; ugyanekkor (850. 
körül) kezdik följegyezni az ősmondákat.» (287. 1.) Ha 
úgy volna, akkor nem érthető, hogy ez a közepes tehet-
ségű nép, felülmúlva a görögöt s más civilizált ókori 
népet, hogyan alkothatta meg a monotheizmus oly tiszta 
alakját, míg «minden más ókori nép vallása babonával 
teli mythologia, igazi erkölcsösítő hatás nélkül ?» (290. 1.) 

Szép a mű befejező gondolata. «A zsidók által ki-
fejlesztett erkölcsi világnézetből hiányzott még egy 
alkotó elem. El kellett jönnie annak az időnek, mikor 
az emberek liite szerint az Isten egyszülött Fia vállalja 
magára, hogy az emberiséget a tökéletes szeretet müvé-
vel személyesen megváltsa s az emberi léleknek új, soha 
addig nem latolt vdágokat nyisson. Megérett a keresztény-
ség világbódító eszméje.» (297. 1.) 

Különben a mű jelességeivel, Pauler nézeteit bírálva, 
az előző cikkben részletesen foglalkoztam. Valóban nyere 
sége irodalmunknak s nemcsak a tanárjelöltek egy iga-
zán színvonalon álló tankönyvet nyertek benne, mely 
nagy perspektívákat nyit meg előttük, de a laikus 
közönségnek is hasznos olvasmányul szolgálhat. Nekünk 
annak idején nem állott ilyen tankönyv rendelkezé-
sünkre. 

Még egy megjegyzésem volna helyesírására. Nem 
követi a Wlassics-féle szabályzatot a középiskolák szá-
mára. így ír pl. érvénynyel (77. 1.), bizonynyal (80, 1.), 
el ne szalaszszuk (122. 1.), melylyel (128. 1.) stb. Már 
eredetileg is különbözött az akadémia írása és a Wlas-
sics-féle rendelet. A tanárjelöltek kötelesek lesznek 
majd a tanításban a Wlassics-féle rendeletet követni, itt 
azonban már tanáruknál látják, hogy az sem követi. 
Vájjon származik-e így az írásban óhajtandó egy-
öntetűség ? 

Ennyi az, a mit e jeles műről mondani akartam. 
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Árpádház i Boldog Margit. Élet- és jellemrajz. 
Irta Cziráky Gyula. Kalocsa, 1907. 106. 1. Ára 60 fdlér. 

Ez a kis munka oktatva, élvezetet nyújtva, vallásos-
ságra akarja buzdítani fiatal leányainkat. Nem hiányzik 
nálunk boldog Margitról, IV. Béla király leányáról, szóló 
könyv, de mind magasabb célokat követnek. Demkó 
György dr. munkájában a tudomány uralkodik ; Némethy 
Lajos célja a fölfedezés, Fraknói Vilmos a boldog Mar-
gitról szóló művében forrásmunkát nyújt. Nem jámbor 
olvasmánynak valók, nem egyszerű épülésnek szol-
gálnak. 

Ilyen löbb is lehet, de Cziráky műve a hasonló ter-
mékek sorából kitűnik, azért is foglalkozunk vele e 
helyen. Ez határozottan jó s nevezetesen a józan vallási 
buzgóságot előmozdító munka, melynek szerzője eltalálta 
a mértéket, hogyan kell a középkori aszkézis termékei-
vel a mai időben bánni. 

A Margit-legendát a középiskolában tárgyaljuk a 
magyar irodalomtörténetben, ez, valamint a boldoggá-
avatás processzusa alkalmával fölvett jegyzőkönyvek 
a főforrása az ilyen életrajzféléknek. Ez a forrás, egé-
szen szokatlan tartalmával, erénygyakorlataival, csodá-
latos test- és világmegvetésével, nekünk, a XX. század 
fiainak, igen különös. S ezt lehet mondani valamennyi 
kódexünk tartalmáról. A mai emberre szinte fölfogha-
tatlan, olykor megdöbbentő világ ez. Ezek az emberek 
mintha nem is ebből a húsból és vérből valók lettek 
volna, mintha körülöttük a természet nem is léteznék, 
úgy éltek az égnek s csodadolgokat végeztek maguk-
kal. Csak a legszebbeket : a Margit-, a Ferenc-, a Katalin-
legendát említem e nemből. 

Mondom, ezeket az iskolában, az irodalomtörténet-
ben ismertetjük és pedig mint a könyvnyomtatás előtt 
való időből fönnmaradt írott maradványainkat, mint 
nyelvemlékeket. És csupán ilyeneknek. Theologusaink, 
hogy Toldy Ferenc az irodalomtörténetet és korszakait 
összeállította, nem foglalkoztak velük, mint egyáltalán 
hazai irodalmi termékeinkkel keveset, nem értelmezték 
őket tartalmilag s lettek belőlük puszta nyelvemlékek. 
Theologusainkat az utolsó ötven évben az érdekelte, 
mit mond Schoppenhauer, mit mond Nietzsche vagy 
Tolstoj, de hogy mit mondanak itthon az újak és régiek, 
milyen a theológia fejlődése s milyenek a korbeli téve-
lyek nálunk : azt észlelni nem volt divatos. Pázmány 
theológiáját, a kódexek theológiáját — bőséges és nagy-
szerű anyag — vájjon ki kutatta? 

A Margit-legendából, mint valamennyi kódexből, 
lett puszta nyelvemlék és még valami. A lelketlen, a nem 
komoly tanár kezében keresztény vallásunk, nevezetesen 
a középkor gondolatvilágának kicsúfolója. A theologus 
nem magyarázta, annak az egyetemről kikerült tanárnak 
tehát egyáltalán nem volt módjában, ha akarta volna is, 
megismerni azokat a nézőpontokat, a melyekről a 
legendák tartalmát mérlegelni, méltatni kell ; laikus 
eszével bizony őrültségnek nézi az egészet s még jó, ha 
ügyet sem vet a különös tartalomra, hanem csak a 
nyelvét feszegeti. S ha a tanárral együtt a tanítvány is 
különösnek, természetellenesnek találja az elbeszélést, 
pedig részleteket a főbb legendákból olvasni kell, vájjon 
lehet-e azon csodálkozni ? Bizony nem lehet s az a két-
ségtelen, hogy ez is egyik oka az iskolából kikerültek 
részéről a keresztény vallás kevésrebecsüíésének. 

Ezeket a legendákat vagy a kellő nézőpontból s 
avatott embernek kell tárgyalnia, vagy sehogysem ; mert 
a mai szellemi áramlatok között nevelkedett embernek 
egyúgyüségnek, ferdeségeknek tűnnek föl s nem emelik 
szemében az ilyenekre nevelő kereszténység értékét. 

Hogy hogyan van velük a mai laikus ember, többet 
mondok, az irodalomtanár, arra két jellemző példát 
hozok föl. Mindkettő komoly férfiú s mindkettő egye-
temünk kiváló tanára : Beöthy és Riedl. Beöthy azt 
mondja, hogy kódexeink «ránk nézve fontosabbak nyel-
vük, mint eszméik áttal». (Szépprózai elbeszélés. I. 15. 1.) 
Tetszik ebből kiérezni, hogy ha nem is mondja ki egyene-
sen, mennyire taksálja a kódexek eszmei tartalmát ? 
Riedl pedig részletesebben is kiterjeszkedik kódexeink 
eszmevilágára s nem látja meg benne az egészséges 
magot : az önmegtagadásra, az önfeláldozásra, a hősi 
erényekre képes friss lelkierőt, hanem a jámbor legen-
dák (s nem több ezek, mint legendák !) naivságán akad 
fenn, megszólja a középkori ember gyarló fizikai isme-
reteit könnyű csodahite miatt s egész jóhiszemüleg oda-
veti : a középkor világa mesevilág, nézete, bírálata merő 
naivság. (A magyar irodalom főirányai 19. 1.) 

Ime, az igazán komoly férfiú is csak efféle féligazságra 
jut! Mily gondolatokat támaszt még az ilyen magyarázat 
ifjú hallgatóiban, a jövendő irodalomtörténet tanáraiban ? 

Azt ugyan jól látja, hogy lia ezen legendák alapján 
«összevetjük a középkori embert az újkor emberével, 
okvetetlen szemünkbe ötlik, hogy mink az újkori műve-
lődés iskolájában sokat tanultunk és sokat felejtettünk», 
mintha mondaná : nem sanyargatjuk magunkat, nem 
hiszünk csodákban. De azt már nem veszi észre, hogy 
abban a felejtésben, az újkori embernek nagy hátrányára, 
egy nagy veszteség is rejlik, a mennyiben a fizikai s 
egyéb ismereteink gyarapodása mellett nagyrészt elvesz-
tettük azt a bizonyos egészséges középkori lelkierőt is, 
melynek hiányában az élet mai küzdelmei között gyen-
gék és önzők, a tudás terén pedig ingadozók és szkep-
tikusok lettünk. Azt tehát nem látja, hogy a mai ember 
is ismét csak végletben mozog, a végletben való moz-
gás pedig nem eszményi állapota az embernek. Szóval 
nem látja, hogy azokban a legendákban bemutatott 
középkorban sok olyasmije volt az embernek, a mi 
nekünk nincs, a mi miatt irigyelnünk kell őt. 

Ez a két példa mutatja, hogy, mivel a theologusok 
azt a területet elhanyagolták, még a komoly és különben 
tanult férfiak sem tudják kellőkép méltatni az iskolák-
ban tárgyalt legendákat s azok nekik a kereszténységről 
való balvélekedésre szolgáltatnak alkalmat. 

Azért tetszik nekem Cziráky kis müve, mert benne 
e tekintetben józan fölfogással találkozom s azzal a néző-
ponttal, a melyről ezekről a dolgokról írni kell. 

Őt a sok csodás elbeszélés, a ciliciumok, a király-
leány önkéntes konyha-szolgálata stb. effélék nem veze-
tik kicsinyes gondolkodásra ; tudja, hogy minden kort 
a saját fölfogása és gondolkodása szerint kell megítélni 
s midőn így nézi a Margit-legendát, megtalálja benne 
az örök emberit, az örök keresztényit, melyet ma és 
mindenkor követni lehet és kell. 

Ebből a perspektívából így vezeti be olvasóját a 
boldog Margit életébe : «A hogyan némely szent élt, úgy 
nem kell, sőt nem is szabad minden embernek élnie, 
de minden embernek látnia kell az ily szentnek életéből 
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azt, hogy az Isten akaratát teljesíteni, a magunk fölött 
való uralmat kiküzdeni igenis lehetséges Isten szent 
malasztjával, melyet mindenki megkap, ha azt alázato-
san kéri. 

A legtöbb szent ezenkívül követendő például is sze-
meink elé állítható. A szentek követése nem abban áll, 
hogy ugyanazon életviszonyok közé helyezzük magun-
kat, melyek között ők éltek; úgy beszéljünk, úgy öltöz-
ködjünk, mint ők: hanem abban áll, hogy a magunk 
hivatásában Isten parancsai szerint éljünk.» 

A legendás termékek kolostorokból kerültek ki ; egy 
laikus, távol álló ember nem is sejti, micsoda más élet 
az, mint a mely a világban folyik. Eveken át közelről 
figyeltem, tudom. Azért nem is a világi élet szemeivel 
kell nézni a kolostorok lakóit, ott valóban sok hősi 
erény, sok oly tökéletesség lehetséges, a mit más ember 
szinte lehetetlennek tart. «Az ilyen keresztény éli a leg-
nyugodtabb életet — mondja szerzőnk a szerzetességről — 
nem háborgalja nagyon sok olyasmi, a mi nekünk, vilá-
giaknak, kellemetlenséget okoz. . . A kolostori élet a 
szentek iskolája ; benne nemcsak azok a veszedelmek 
vannak az embertől elhárítva, melyek a világban lépten-
nyomon kisérnek bennünket, hanem a sok jó példa s 
Istennek hathatós, nagyobb mértékű kegyelme is nagyobb 
eredménnyel működnek, oda bent, mint kint a világban. 
Jól megjegyzendő, nem mindenki, a ki szerzetes, okvet-
len tökéletesebb is mint a világi ember ; hanem a szerze-
tes ember könyebben lesz tökéletessé, mint a világi.» 
(79-80. 1.) 

Ilyen fölfogás vonul végig az egész életrajzon, a leg-
józanabb, a mi csak lehetséges. Igazán mintául vehetik 
mindazok, a kik a szentek életéről életrajzot, hasznos 
olvasmányt akarnak írni. Egyúttal tanult ember mun-
kája is, nem valami «vad» aszkétáé, hanem olyané, a ki 
tudja a történetet és tanulmányozta a forrásokat. Ered-
ménye pedig éppen etlenkezője Beöthy nézetének ; a 
mennyiben a könyv átolvasása meggyőz arról, hogy 
csak érteni kell hozzá s kódexeink ránk nézve nemcsak 
nyelvük, hanem eszméik által is fontosak. 

A könyv négy részből áll. 1. Boldog Margit élete. 
(1242—1271.) Tehát közel egykorú az idén ünneplendő 
nagynénjével, II. Endre király leányával, szent Erzsébet-
tel. 2. Margit boldoggá avatása. E részben igen érdeke-
sek Károly Róbert és Mátyás király fölterjesztései a 
pápához. 3. Boldog Margit ereklyéi. (Ismeretlen helyen, 
utoljára Batthyány Ignác gróf erdélyi püspök birtokában 
voltak.) 4. Boldog Margit példája. Fölötte tanulságos 
oktatások a fiatal leányra nézve. 

Ez a munka hasonló épületes olvasmányok között 
igazán ajánlásra méltó. Midőn terjesztésre pl. a felsőbb 
leányiskolákban ajánlom, egyúttal mégegyszer vissza-
térek a theologusokhoz s fölhívom figyelmüket arra a 
tartozásra, mely reánk vár a kódexek s más hazai 
theologikus források feldolgozása tekintetében. Ez ma 
egészen árván álló terület (talán egy-két szerzetes taná-
runk foglalkozik velük s az is kevésbbé theologikus 
szempontból), pedig — mint a fejtegetésben is rámutat-
tam — nyelvészeink, irodalomtörténetíróink sokat fog-
lalkoznak velük, de csak félig-meddig szakavatottan, 
vagyis csak mint nyelvi emlékekkel s jobbára félreértik 
eszméiket. Ezt az oldalukat nekünk kellene kiegészíte-
nünk. A kereszténység javára válnék az. 

A böjt pszichológiája. 
A böjt az egyházban engedelmességből gyako-

rolt önmegtagadás. Az evés módozataira vonatkozik 
s elhat a lélekig, melynek uralmát a test fölött, a 
test vágyai fölött növeli. Kezdi az ételek osztályozá-
sán, egy látszólag közömbös dolgon s végez egy igen 
főbenjáró dolgon: az ember önuralmán. 

A középkor sokat böjtölt s igen erős volt testi-
leg, lelkileg. A mai kor nem szereti a böjtöt s igen 
gyenge testileg, lelkileg. Nem tudja fékezni a köny-
nyen fékezhetőt: a testi étvágyat s ime elhatalmasod-
tak rajta a szenvedélyek, melyeket még kevésbbé 
akart megfékezni és a testiség rabja lett. 

Nehéz volt neki engedelmeskedni az egyháznak, 
mely pedig jót akart s most mégis kénytelen enge-
delmeskedni a nem fékezett vágyak rabigájában a 
szegénységnek, a nélkülözéseknek, melyeket maga 
szerzett magának. így hullott el nemzetünk gerince 
is, az egykoron uralkodó, jó módú középosztály : nem 
szerette a böjtöt, a vágyak megfékezését, farsangnak 
nézte az életet;de azt már meg nem akadályozhatta, 
hogy reá isbekövetkezzék a nagyböjt, pusztulásképében. 

Mély pszichológiája van tehát az egyház intéz-
ményeinek s egytől-egyig az ember javára vannak ren-
delve. Érteni kell őket, szellemükbe kell behatolni, hogy 
lássuk, mily nagy böleseség rejlikbennök a mi javunkra. 

D. S zep esh e ly . Az utasok szerencsésen hazaérkeztek, 
telve egy új képpel: a tél elbájoló képével a Magas Tátrában. 
És még valamivel. A Szápolyai hatalmas váromladék s olda-
lán a branyiszkói halom a küzdő hazafiságnak s a mikre ezek 
ránéznek, a szepeshelyi egyházi telep, művészeti emlékeivel 
s középpontjával, a püspöki palotával, a vallást s szívmeg-
nyugvást terjesztő kulturának hatalmas képeit vésték emlé-
kezetükbe. Szép természet, jó emberek, magasztos emlékek, 
valóban nagy kincs, a mivel az ember szive betelhetik. S van 
is, úgy láttuk, a ki ezeket most is ott fönntartja és terjeszti; 
fogadják ezért távolból is üdvözletünket. 

S z e r v e z ő - b i z o t t s á g n a k , B u d a p e s t . Igazuk van, midőn 
rokonérzésükkel résztvesznek a francia katholikusok fájdal-
maiban s arra buzdítják a magyar katholikusokat, hogy ennek 
nyilt kifejezést adjanak. Dreifuss csak egy ember volt s hó-
napokon át a sajtó csak úgy ontotta könnyeit az elitélt fölött ; 
ma nincs szava, mivel az elnyomottak most — katholikusok. 
Ettől a hamis mértéktől el kell szoktatni az embereket. 

TARTALOM: A kath. autonomia mibenléte. — 
A természetjogi vagyontulajdonjog. üemkó György dr.-
tól. — Rabbula edessai püspök tanúsága az Oltáriszent-
ségről. III. Kmoskó Mihály dr.-tól. — Pázmány Péter 
Nyitrán. II. — A püspöki egyházlátogatásokról. VII. —on 
dr.-tól. — A nagy bűn. VII. Katona József dr.-tól. — 
Egyházi világkrónika, —y—/a-tól. — Irodalom. Fináczy : 
Az ókori nevelés története. II. — Cziráky : Árpádházi 
Boldog Margit. — A böjt pszichológiája. — Telefon. 

Laptulajdonos és kiadó : 

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

Stephaneum nyomda r. t. Budapest, VIII., Szentkirályi-utca 28. 
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E L O F I Z E T E S I ARA 

Egész évre... 
Félévre 

FELELŐS SZERKESZTŐ 

D U D E K J Á N O S dr 
KQYETEMI TAXÁK 

SZERKESZTŐSÉG ES KIADÓHIVATAL 

Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 39. 

TUDOMÁNYOS, TÁRSADALMI ÉS IRODALMI KATHOLIKUS FOLYÓIRAT 
Megjelenik - július és augusztus hónapot kivéve - minden vasárnapon. 

JÇismise a göiög katolikusoknál. 
Nagyon érdekesek az 1900. évi balázsfalvi zsinat 

határozatai a kismiséről. 
Rövid időközökben ez már a harmadik zsinata 

a gyulafehérvár—fogarasi görög katholikus érseki 
tartománynak. Az elsőt 1872-ben, a másodikat 1882-ben, 
a harmadikat az unió kétszázéves fönnállásának 
alkalmából 1900. évi szeptember 4-től 26-ig tartották. 
Úgylátszik, hosszabb tárgyalások folytak a zsinat 
határozatai fölött, a Congregatio de propaganda fide 
pro negotiis ritus orientális a határozatok néhány 
pontját kijavította és így hagyta jóvá 1903. január 
12-én. Ezt a jóváhagyást a gyulafehérvár—fogarasi 
érseknek csak 1905. december 21-én adták ki. Végre 
hat évvel a zsinat után, 1906-ban megjelentek a zsi-
nati határozatok.1 

A miséről a III. titulus I. caputja szól. Ennek 
megértéséhez néhány megjegyzést kell előrebocsáta-
nora a görögök magatartásáról a kismisével szemben. 

Az ókeresztény világ templomaiban csak egy 
oltár volt, a szentély első részében, szemben a püs-
pök kathedrájával. A mellékoltárok a VI. századig 
ismeretlenek voltak, az ókeresztény istentiszteletben 
nem volt rájuk szükség. Ebben az időben naponkint 
csak egy misét tartottak, ezt a hivek jelenlétében 
végezte a püspök az összes papok részvételével ügy, 
hogy nem egyedül a püspök misézett, mint manap-
ság a püspöki miséknél, hanem az összes jelenlévő 
papok vele együtt miséztek és áldoztak. A misézés-
nek ezt a módját ma concelebratio-nak nevezzük és 
a latin egyházban ma már egyedid csak a pap- és 
püspökszentelésnél van gyakorlatban. 

A papok számának növekedtével az egy oltár 
szűknek bizonyult ; a VI. és VII. században a nyugati 
egyházban lassanként általánossá vált a mellékoltárok 
használata, már szent Gergely idejében volt olyan 
templom is, a melyben tizenhárom oltár volt. 

Ezzel egyidőben az ünnepélyes nagymisék mel-
lett gyakorlatba jöttek a csendes kismisék is, hogy 

1 Conciliul Provincial al Treilea. — Concilium provin-
ciale tertium prov. eccl. Alba-Juliensis et Fogarasiensis cele-
bration anno 1900. Blaj. 1906. Tipografia seminariului arhi-
diecezan. 

úgy a hivek, mint a papok lelkiszükségletét könnyeb-
ben ki lehessen elégíteni. 

Kezdetben semmi különbség sem volt a görögök 
és a latinok gyakorlata közölt. Azonban a görögök 
nem követték a latin liturgiát fejlődésében, maradtak 
a régi gyakorlat mellett. A hosszas gyakorlatot las-
sankint törvénynek tekintették: egy templomban egy 
oltár, egy oltárnál egy mise, még pedig nagymise és 
ebben lassanként rilusuknak megkülönböztető jeléi 
látták. Legtöbbnyire igy van ez náluk még manapság is. 

A régi egyház ilyen általános törvényt, hogy egy 
templomban csak egy oltárnak szabad lenni, nem 
ismert; ez volt a gyakorlat, mert többre nem volt 
szükség. A hol többre volt szükség, mint a katakom-
bákban, skrupulus nélkül állítottak oltárt minden 
szent sírja fölé. 

Világos, hogy a régi gyakorlat sem az igazi 
lelkipásztorkodással nem egyeztethető össze, sem a 
papság lelki életére nincs jó hatással. A régi gyakor-
lat mellett egy népes görög községben, lia mindjárt 
több pap van is, a hivek nagyrésze nem hallgathat 
vasárnap misét, mert csak egy misét lehet mondani, 
mindenki azonban nem mehet ugyanabban az időben 
templomba. 

Egy püspöki város 20—30 papja, ha misézni 
akar, concelebrálásra van utalva, olyan órában, a 
mely őt iskolai vagy lelkipásztori teendőiben megza-
varja. Vagy a misét mulasztja el, vagy egyéb köte-
lességét. A régi gyakorlat szerint csak nagymisét lehet 
mondani. A görögök nagymiséje eltart legalább más-
fél óráig, kell hozzá kántor és nép. Ezt mindennap 
elvégezni a lehetetlenséggel határos. Mindennek ered-
ménye az, hogy a régi gyakorlatot követő görög pa-
pok nagy többsége csak vasárnap miséz. 

Ugyanez áll az örményekre és a többi keleti szer-
tartásuakra is. 

Az egyesült keletiek régtől fogva érzik ennek az 
állapotnak tarthatatlanságát. 

A ruthének emberemlékezet óta kövelik a latin 
egyház gyakorlatát. Az ungvári és eperjesi székes-
egyházakban több oltár van, egy oltáron több misét 
végeznek1 és mondanak kismisét is. 

1 Arndt : De rituum relatione juridica ad invicem. Roma. 
1895. 33. 1. 
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A Propaganda a konstantinápolyi katholikus ör-
mény pátriárkának 1833-ban azt az utasítási adta, 
hogy a kismisék tartását ne ellenezze és gondoskod-
jék elegendő számú oltárról, hogy a papok külön-
külön misézhessenek.1 A maronitáknak az 1736-iki 
libanoni zsinat megengedte, hogy egy oltáron több 
misét mondjanak. Az úgynevezeti italo-graecusoknak 
XIV. Benedek pápa teljes szabadságot adolt e kér-
désben.2 

A hazai görög szertartású románok mindeddig szí-
vósan ragaszkodtak régi szokásukhoz : egy templom-
ban egy oltár, egy oltáron egy mise.3 Kismisét ugyan 
itt-ott már tartottak leginkább a diákság kedvéért, 
de ez a gyakorlat eddig még hivatalosan elismerve 
nem volt. Nagyon örvendetes, hogy a III-ik balázs-
falvi tartományi zsinat határozottan állást foglal e 
kérdésben. 

A III. tit. I. cap. 4. pontjában így szól: «Ecclesia 
nihilominus liturgias cjuoque privatas dictas celebrare 
permisit, quibus praeter sacerdotem non adest, nisi 
cantor, aut alia quaedam persona . . . Nequidem in 
liturgiis privatis permittitur sacerdoti soli celebrare, 
ideoque praeeepit ecclesia sacerdoti dicenti «pax 
omnibus» ne ipse sibi, sed alius resprondeat «et 
spiritui tuo». . . . haec persona communiter cantor 
esse debet, necessitate vero accedente alius vir.» — 
Ezekből a szavakból világos, hogy a hazai román 
katholikusoknak is minden megszorítás nélkül meg 
van engedve a liturgia privata, a kismise. Ezeken a 
papon kívül csak a kántornak, illetőleg egy minis-
tránsnak kell jelen lenni, a ki a papnak felel, épen 
ügy, nnnt a latin kismisében. 

A zsinat általánosságban ^fönntartja még (8. sz.) 
a régi szabályt: egy oltáron egy mise, de a püspök 
adhat engedélyt, hogy egymásután több misét mond-
janak egy oltárnál, sőt még arra is, hogy egy pap 
egymásután két misét mondhasson, binálhasson 
A zsinat a templomok leírásánál feltételezi azt a szo-
kást, hogy egy templomban csak egy oltár van, de 
nem tiltja határozottan több oltár fölállítását. 

Fönntart ja még a concelebratio régi szokását is, 
de szigorúan előírja, hogy az összes concelebrálók 
miseruhában, éhgyomorral já ru l janak az oltár elé, 
együtt consecráljanak és áldozzanak. Ezzel a törvé-
nyesség minden látszatától megfosztja azt az eléggé el 
nem ítélhető rossz szokást, a mi itt-ott még ma is 
divatozik, hogy a concelebrálók előző reggelizés után 
a főcelebránssal együtt consecrálnak, de nein áldoz-
nak. Laza fegyelem és hiányos theologiai ismeretek 
mellett ide vezetett a merev ragaszkodás a régi dis-
ciplinához. 

A zsinatnak e határozatai óriási fontossággal bír-
nak a lelkipásztorkodásra és a papok lelkiéletére. 

1 Arndt, u. o. 24. 1. 
s Arndt, u. o. 33. 1. 
3 Papp-Szilágyi : Euchíridion juris ecclesiae orientális 

catholicae. Ed. II. 216. 1. 

Lehetségessé van téve, hogy a papok mindennap mi-
sézhessenek; egy kismisét háromnegyed óra alatt 
szépen el lehet végezni, ennyi időt minden pap sza-
kíthat magának. A hívek is résztvehetnek hétközna-
pokon is az istenitiszteleten, vasárnap is több alka-
lom nyilik a misehallgatásra, mint eddig. Nagy köny-
nyebbség az utazó román papra is, hogy nem kénytelen 
vagy nagymisét mondani, vagy a misézésről lemon-
dani. 

Ha a hazai román papság a zsinat engedélyét 
jól fölhasználja és püspökeiktől szorgalmasan kérik 
a fölmentést, hogy egy oltáron több misét is mond-
hassanak, könnyű lesz elérni, hogy egészen hatályon 
kívül helyeztessék ez a szabály, mely rítusuknak eddig 
is csak hátrányára szolgált. Hanauer A. István dr. 

Pázmány Péter JVyitrán. (in.) 

A nagyszombati Évkönyvek adatait nem kevésbé 
érdekes más részletekkel kiegészíti az ugyanazon 
időben Nyitrán tartózkodó Veresmariinak önélet-
rajza. Említi, hogy 1602-ben Pázmány Forró György 
társával nagyszabású beszédeket tartott Nyitrán, 
a minek következménye lett, hogy a nép onnét a 
protestáns papokat elűzte. Tehát már a püspöki 
székhelyre is betolakodtak az ambulansok, mint ez 
Egerben, Nagyszombatban és másutt történt. 

Említi, hogy Forgách püspök Nyilrán csakúgy 
alapítóit a jezsuiták számára egy — eddig alig em-
lített — átmeneti missióházat és lakot,1 mint utóbb 
1608-ban, miután a Bocskay-fölkelés alatt Sellyét 
elhagyni kényszerültek, Nagyszombatban kollégiumot. 

Ugyancsak Veresmartitól értesülünk arról is, 
hogy Pázmány Forgách püspök testvéreinek meg-

1 Megerősítik ezt a bécsi egyetemi könyvtárban lévő 
«Annuae Litterae Societatis Jesu. Anni 1603.» is, hoi «Colle-
gium Selliense» cimü fejezet 371. lapján ez olvasható : Coepta 
est etiam visitari nostrorum opera Reverendissimi Nitriensis 
Episcopi Dioecesis; quae quia absolvi non potuit, ob Reve-
rendissimum a Sua Maiestate Pragam evocatum, (kancellár 
volt), Parochiis tarnen aliquibus salutariter consultum. Ipse 
Reverendissimus vel in gratiarum actionem, vei in confirma-
tionem optimae, qua erga nos sincere et unice fertur, affec-
tionis, Nitriae in sua residentia (a felső városban ?) optimam 
doinum, hospitantibus nostris in itinere Turociensi perquam 
commodam, nostro Collegio donatam et possidendam tradidit ; 
una cum agris, pratis vineaque adiunctis. (Signatura libri in 
bibliotheca Caes. reg. Universit. Vien. I. 202675.) Forgách ezen 
intézkedésének a helyi tradícióban nemsokára nyoma vesz-
hetett. Másodutódja Lépes Bálint püspök (1608—19.) a pálo-
soknak adományozta a felső városban (ez ma is a püspök 
székhelye) «capellam Sti Petri et Valentini», de ennek utódja, 
Telegdy János püspök (1619—44.) ismét a Ferenc-rendieknek 
adta oda. Ma a felső városban kápolna nincs, valamint nem 
tudjuk, hogy ez a kápolna először esetleg a jezsuiták birtoká-
ban volt-e ? Ez idő szerint csupán a ferenciek zárdája áll ott 
templommal. A zárda portája fölé helyezett kőlap a telepet 
Telegdy alapításának mondja. Igen valószínű, hogy az emlí-
tett kápolna helyén épült a mostani Ferenc-rendi zárda-
templom, (Czeizel G. nyitrai nagyprépost úr szives közlése 
után). 
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térítése alkalmával sokszor megfordult Komjátin és 
hogy Suri, az ottani protestáns lelkész, eleinte sokat 
vitatkozott vele, utóbb azonban kerülte s valahány-
szor hírét vette, hogy jön, elmenekült a szomszéd 
Csornokra.1 

Mindezekből látjuk, hogy azt a nagy keretet, 
melyet Pázmány nyitrai tartózkodásáról s Forgách-
hoz való viszonyáról az ő saját műve, a Felelet 
nyomán, e tanulmány elején magunknak megrajzol-
tunk, miként töltik ki részleteikkel Timon, a Nagy-
szombati Évkönyvek és Veresmarti. 

Látjuk, hogy Forgách csakugyan jól ismerte fel a 
helyzet titkát s hogy valóban magához méltó társra 
lelt2 Pázmányban, a mint azt a további fejlemények 
még inkább megmutatták. Mert ebben az időben, a 
XVII. század legelső éveiben, még úgyszólván csak a 
nagy vallási fordulat küszöbén vagyunk s már is 
érezzük, hogy a Gondviselés valóságos ajándéka 
volt a lehanyatlott magyar katholikus egyház fel-
emelésére a két nagy szellem találkozása és pedig 
szinte a tizenkettedik órában, midőn a Protestan-
tismus az egykori Mária-országában már oly túl-
súlyra jutott, hogy, a mi legjobban bizonyítja szám-
beli fölényét, a rendek többsége nemsokára (1608-ban) 
a protestáns Illésházy Istvánt választotta meg nádor-
nak. Nálunk az első protestáns nádort. 

Ekkor, az új század hajnalán, érkezik Nyitrára 
Pázmány, mivel a rettenthetetlen Forgách püspök 
hívja, kinek volt programmja a katholicizmus fel-
újítására. Együtt indítják meg a nagy művet, midőn 
a protestantismust a saját fegyvereivel megtámadják. 
Nyitrán mutatja be először nagy szellemi erejét 
Pázmány s innen vesznek először tudomást róla az 
ország katholikus és protestáns főurai. 

1 Ipolyi : Veresmarti élete I. 164, 97. és 148. 1. 
2 Itt vissza kell térnem arra az előző cikkemben (Religio 

108. 1.) fölvetett kérdésre : a prot. Forgách Ferenc, a későbbi 
nyitrai püspök, mikor tért át a kath. vallásra? Ipolyi nézete 
mellett a jegyzetben fölemlítettem Fraknói nézetét is (Magyar-
ország összeköttetései a Szentszékkel III. 268.1.), mely szerint 
áttérése Rómában történt. Azonban elkerülte figyelmemet 
Fraknói ugyanezen művének egy másik helye, melyre most 
utólag Sörös Pongrác fölhívta figyelmemet, ahol (Magyar-
ország összeköttetései a Szentszékkel III. 184. 1.) Forgách meg-
térésének körülményei is forrásmunka nyomán (Nuntiatura 
Germaniae V. 95. f. 209.) meg vannak világítva. T. i. Possevino 
nuncius Báthory István lengyel király útján jó viszonyban 
állott az öreg Forgách Simonnal, a dunáninneni főkapitány-
nyal, Ferencünk atyjával. Leveleket is váltott vele s óhaj-
totta, lia a kath. vallásnak lehetne megnyerni. Simonnak két 
lia a lengyel király udvaránál mint apród nevelkedett s midőn 
az ifjú Báthory András 1583. őszén Rómába küldetett azzal a 
megbízatással, hogy ott a meghódított Lifland-tartomány után 
a király s nagybátyja hódolatát mutassa be s egyúttal a papi 
pályára kiképeztetését nyerje, kíséretéhez az egyik Forgách-fiú, 
Ferenc is tartozott. A Forgách-fiú, aki ekkor 18 éves volt, 
ez alkalommal elhagyta a protestáns felekezetet s a kath. egy-
házba lépett, hogy ő is az egyház szolgálatának szentelje 
magát s ez irányban végzett tanulmányokat. 

Megtérésében tehát nem a hasonló nevű nagybátyja, 
hanem Possevino nuncius befolyását kell keresnünk. 

Forgách püspök mutatja be nekik az ismeretlent. 
Bátorítja hatalmas erejével s fedezi még nagyobb 
tekintélyével, valamint viszont magát fedezteti Páz-
mány mély tudománya, elragadó ékesszólása és 
hatalmas tolla által. De a mi mindenfelett kieme-
lendő: Pázmány első fellépése s első írói sikere —• 
Ipolyival szólva1 — kétségtelenül Forgách nyitrai 
püspöknek az érdeme. Csak ilyen erős oszlopra 
támaszkodva léphetett fel oly nyíltan és merészen 
az addig ismeretlen jezsuita, mindjárt az első vita-
iratát nem annyira Magyarira, az egyszerű lutheránus 
lelkészre, mint inkább pártfogójára, Nádasdy Ferenc 
grófra, a túl a dunai hadak főkapitányára címezve. 
Forgáchra támaszkodva ereszthette meg beszéde 
árját és tolla csodálatos erejét azon a hatalmas han-
gon, mely minden során kiérzik s mely mutatja, 
hogy benne ugyan a lángész ereje működik, de háta 
mögött a félelmet nem ismerő Forgách püspök áll 
támaszul. Nem ok nélkül mondja tehát Felelet-e 
ajánló versében : 

Auspiciis quae coepta tuis, opibusque récusa, 
Fas, référant nomen, ceu sacra signa, tuum. 

Mondjam, ne mondjam? A nagy Pázmány íme 
fel van fedezve a magyar egyház számára! 

Nem volna azonban teljes a dolgozatom, ha a 
fejleményeket néhány sorral tovább nem fűzném. 

A két férfiú egyidőre elvált egymástól. Pázmány 
1603. szeptemberében visszatér Grácba s újból tanár 
lesz az egyetemen és pedig a theologiából, egész 
1607-ig. De a megkezdett munkát többé abban nem 
hagyja, távolban sem szűnik meg tollával szolgálni 
lehanyatlott magyar egyházának az ügyét. Egymás-
után jelennek meg tőle: 1604-ben Kempis Krisztus 
követése remek művének fordítása, ámbár ebből a 
kiadásából egy példány sem maradt fenn korunkig; 
1605-ben Az új tudományok hamisságának tíz bizony-
sága, Pethe Márton kalocsai érseknek és királyi 
helytartónak ajánlva, ki a Szepességen a katholikus 
vallást akarta visszaállítani. A hitújítás egész rend-
szerét cáfolja benne. 1606-ban jelent meg hires 
Keresztény imádságos könyve, mely még szerzője 
életében fölvitte a 4-ik kiadásig. 1607-ben pedig a 
Gyarmathi Miklós helmed prédikátor ellen írt pole-
mikus műve : A szentek tiszteletéről. 

Sőt nemcsak maga írt, hanem midőn látta, hogy 
a korában keletkezett történeti munkák «inkább 
elhomályosítani, mint fölvilágosítani látszanak a 
történt dolgokat», fölkérte Istvánffi Miklós alnádort 
(1605-ben), írná meg hitelesen és elfogulatlanul a 
II. Ulászló óta lefolyt magyar történetet.2 

Találkozott-e ezen idő alatt Forgáchcsal, nem 
tudjuk; de hogy sokat érintkeztek egymással levél-
ben, különösen az említett művek kiadása alkalmából, 
biztosra vehetjük. Különben Forgách püspök ez alatt 

1 U. o. 95. 1. 2 Fraknói : P. P. és kora. I. 69. I. 
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nagy küzdelmeken ment keresztül, kivált mint kan-
cellár, az országgyűlésen és a Bocskay-felkelés alatt. 

Ugyanis a többségre vergődött protestáns rendek, 
párttá alakulva, 1604-ben léptek fel először igényeik-
kel a törvényhozás elé ; követelték a szabad vallás-
gyakorlatnak törvénybeiktatását, elfoglalt templomaik 
visszaadását és elfogott prédikátoraiknak szabadon 
bocsátását. Forgách püspök, a kormány élén, a kisebb-
séggel el volt határozva nem engedni. Emiatt heves 
viták, botrányos jelenetek játszódtak le a diétán, de 
Forgách ellenére még sem vihették ki követeléseiket 
az országgyűlésen. 

Akkor más utat próbáltak. Folyamodványt adtak 
át Mátyás főhercegnek, terjesztené kívánságaikat a 
Prágában tartózkodó Rudolf király elé. A király 
nemcsak megtagadta eme kívánságaik teljesítését, 
hanem űj törvénycikket (a hires 1604-ki 22. t.-cikket) 
iktattatott be a törvénykönyvbe, mely megtiltja a 
vallási vitákat az országgyűlésen. Hogy ebben 
Forgáchnak, mint kancellárnak, volt része, alig tagad-
ható.1 

Erre természetesen még nagyobb elkeseredés 
támadt a protestánsok között s midőn még abban 
az évben a különben Rudolfpárti Bocskay Istvánnak 
Bethlen Gáborral váltott levelei a hajdúk által egész 
véletlenül Belgiojoso kassai parancsnok kezébe 
kerültek és Bocskay egyszerre önvédelemre lett 
utalva, a nélkül, hogy valaki még az imént csak 
sejthette volna: az ellenreformáció sikerei és az 
országgyűlésen történtek által fölizgatott protestánsok-
ban lappangó szikra — Bocskayba kapaszkodva — 
egyszerre lángra lobbantotta a kuszált politikai vi-
szonyok állal már jó ideje felhalmozott egész gyú-
lékony anyagot. 

1604-ben kitört a háború, a nevezetessé lelt 
Bocskay-fölkelés, mely forrongásba hozta az egész 
királyrészi Magyarországot. 

A fölkelők természetesen nem feledkezhettek meg 
Forgách püspökről sem, s a mint hadaik elfoglalták 
Felső-Magyarországot, Bocskay egyik hadvezérét, Bédey 
Ferencet küldötte Nyitrára. Forgách Radovich Péter 
váci püspökkel és a káptalan néhány tagjával a várba 
zárkózott s jóllehet a gyengén felszerelt vár nem 
sokáig állhatott ellen, minden feladási ajánlatot 
visszautasított, míg nem a saját emberei ütöttek 
pártot ellene. Ekkor csak a saját tekintélye s családi 
összekötletései mentették meg az elkeseredett ellen-
ségtől. Rédeytől a vár bevétele után menedék-levelet 
kapott s káptalanával Győrré, onnan pedig Bécsbe 
menekült. Bédey azután még két évig időzött Nyitrán, 
innen intézte további foglalásait, sőt Nyitramegye 
főispánja is lett.2 

1 Müvem : Kritikai tanulmányok 1904. 189. 1. 
2 Istvánfii : Regni hungarici história 1724. 506. 1. Vagner : 

Adalékok 51 1. Rédey a vári templomot a protestánsok szá-
mára lefoglalta s Veresmartit tette benne prédikátorrá. 
Ipolyi i. mű 136. 1. 

A balsors Forgách püspök erélyét nem törte 
meg. A következő évben megindult békealkudozá-
sokat oly irányban befolyásolta, hogy általuk egyháza 
jogaiban csorbát ne szenvedjen. Midőn pedig a 
bátyja koronájára vágyó s ezért a protestánsok irá-
nyában engedékeny Mátyás főherceg támogatása 
mellett létrejött 1606-ban a protestánsok vallás-
szabadságát biztosító bécsi béke, Forgách, a vis 
majorral szemben nem tehetvén egyebet, belététette, 
hogy «absque tarnen praejudicio cath. religionis». 

Miután a rend az országban úgy a hogy helyre-
állott, Forgáchra új feladat várt. Rudolf király 
1607-ben esztergomi érsekké s az ország prímásává 
nevezte ki. S ugyanabban az évben hagyta el Páz-
mány is Grácot és pedig most már véglegesen. 
Forgáchnak kipróbált munkatársára kétszeresen is 
volt szüksége. Azért más főpapok példájára,1 a kik 
jezsuitákat tartoltak maguk mellett bizalmas taná-
csosok és munkatársak gyanánt, mindjárt kinevez-
tetése után a rendfőnöknél kieszközölte, hogy 
Pázmányt újból oldala mellé, az érseki udvarba 
rendelje. 

Úgy is történt. Pázmány ettől fogva állandóan 
Forgách mellett tartózkodott s többé el sem hagyta. 
A nyarat az érsekkel Pozsonyban töltötte, szeptem-
berben pedig Bécsbe kisérle, a hová Forgách más 
tanácsosokkal a bécsi békekötés által előállott új 
helyzet rendezése céljából hivatott. Pázmánynak 
alkalma nyílt közelebbről megismerkedni hazája 
politikai viszonyaival. 

Különben ezentúl igazán óriási tevékenységet 
fejt ki, úgy irodalmi, mint Forgách közvetítésével a 
közéleti téren. Mint politikus első próbáját rendje 
védelmében az 1608-ki országgyűlésen állta ki. 
Az egyházkormányzati téren az 1611. évi nagyszom-
bati zsinat, üdvös reformhatározataival, az érsek 
mellett Pázmány müvének tekinthető. A sűrűen 
megjelenő polemikus iratai közöli az 1613-ban meg-
jelent Kalauz-a örökké fényes emléke tollának. 
Egyáltalán mindabban, a mit Forgách Ferenc prímás 
kezdeményezett vagy keresztülvitt, nemcsak jelen-
tékeny tényezőnek tartották, hanem — még maga a 
pápai nuncius is — a vezető szellem szerepét tulaj-
donították Pázmánynak. 

A dolog természete, de elsősorban Pázmány 
egyéniségének ezen közelismert nagyratermettsége 
szinte önkéntelenül magukkal hozták, hogy a már 
lassan öregedő s olykor beteges prímás arról kezdett 

1 De így volt az a fejedelmeknél is, katholikusoknál és 
protestánsoknál egyaránt, ama korban. «Nem volt uralkodó 
Európában, a kinek miniszterén kívül még egy másik, épen 
olyan hatalmas tanácsosa ne lett volna : a gyóntató a katho-
likus, az udvari pap a protestáns uralkodónál. Mert fontos 
kérdés volt az akkor, hogy mit mond az egyház ahhoz, a mit 
az uralkodó tenni akar. Egy Lamormain II. Ferdinándnál, 
egy père Joseph Mazarinnál épen úgy birt politikai befolyás-
sal, mint a püspök, az udvari pap a kálvinista I. Rákóczy 
Györgynél». Szilágyi S. I. Rákóczy György 286. 1. 
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gondolkodni, hogy kipróbált tanácsosának utat készít 
a főpapi, esetleg halála után a primási székre.1 Első 
lépcsőül a turóci prépostságot szánta neki, a mely-
ről javára le akart mondani. Tervét az udvar is 
helyeselte s a király az ügyben — jezsuitáról lévén 
szó — a római kúriához fordult. 

Ez 1615. nyarán történt. Ugyanakkor Pázmány 
ismét Bécsbe kisérte az érseket, a hol a törökkel 
folyamatban lévő tárgyalásokban részt kellett vennie. 
Ez volt Forgáchnak utolsó nyilvános szereplése, mert 
Bécsből orvosai haza, a bars-szent-kereszti lakába 
küldték, hol október 16-án meghalt, mielőtt Pázmányra 
vonatkozó terveit megvalósíthatta volna. 

De útját jól előkészítette. Pázmány személye 
akkor már oly magasan állott mind az illetékes 
körök szemében, mind pedig a közvéleményben, 
hogy a pápai nuncius alig értesült Forgách haláláról, 
a király bizalmas miniszterei előtt nyomban oda-
nyilatkozott, mikép az elhalt prímás utódja tekin-
tetében a szükséges kellékeket egyedül Pázmány 
Péterben találja. A közvéleményt pedig tolmácsolni 
látszott Thurzó nádornak — Forgách prímás sógo-
rának — bécsi ügynöke, midőn 1615. dec. 9-éről 
azt írta urának: egy sem található a magyar főpap 
urak között, ki a magyar ügyek titkaiba jobban 
volna beavatva, mint ezen atya. 

Az események erre csakugyan ily irányban 
rohamosan váltották fel egymást. A szükséges pápai 
dispensatiók elnyerése után II. Mátyás király 1616. áp-
ril 22-én turóci préposttá, rövid időre rá, vagyis 
szeptember 28-án pedig esztergomi érsekké és az 
ország prímásává nevezte ki Pázmányt. 

így jutott el Pázmány Péter a nyitrai templomi 
szószékről az ország primási székébe, egy lánglelkű 
püspöknek vezetése és támogatása folytán. Hogy 
pedig Forgách nyitrai püspök választása — mert ott 
kezdődött a dolog — csakugyan gondviselésszerű 
volt, nyilvánvaló abból, hogy Pázmány azután a 
primási széken is egyháza és nemzete érdekében 
oly bámulatos tevékenységet fejtett ki, a minőt azóta 
sem tud felmutatni történelmünk. 

Ha tehát büszkék vagyunk Pázmányra, ne feled-
jük el, hogy Forgách Ferenc gróf nyitrai püspök fedezte 
őt fel a magyar egyház számára. 

Egy teljes napfogyatkozásról. n.) 
A teljes napfogyatkozás kétségen kívül egyike a 

legszebb és legmeghatóbb égi tüneményeknek. Főkép a 
korona, ama világos sugárkoszorú, mely ilyenkor a 
hold fekete korongját köríti, igen nagy hatást gya-
korol a szemlélőre. Tudományos szempontból pedig 
a teljes napfogyatkozás elsőrangú jelentőséggel bir. 
Már az ókorban is megfigyelték ezt a fölötte szép és 
érdekes látványt. Philostratos és Plutarch oly helyes 

1 Fraknói : Pázmány Péter 73. 1. 

leírást ad róla, hogy ez manapság is mintának vehető. 
Ennek dacára, még most is csak igen keveset tudunk 
az említett korona mivoltáról és belső természetéről.1 

Ugyanis a sok kísérlet dacára eddig még nem sike-
rült a koronát a teljes napfogyatkozáson kívül látni. 
Száz év alatt csak néhány napon látható és akkor 
is eselenkint egy helyen legföllebb öt vagy hat percig. 
Ezenfelül sokszor megesik, hogy a teljes napfogyat-
kozáskor a totalitas (a főárnyék) útjának nagyobb 
részével a nyílt tengeren, vagy csak nehezen hozzá-
férhető vidékeken halad keresztül, a mi által a koro-
nának megfigyelése lehetetlenné válik. 

Érthető tehát az az általános érdeklődés, mely-
lyel a csillagászok az egész világon az 1905. augusz-
tus 30-ki teljes napfogyatkozást kisérték. Ez a nap-
fogyatkozás minden tekintetben rendkívül kedvező 
körülmények közt folyt le. Először aránylag hosszú 
tartamú volt; másodszor a főárnyék útjának nagy 
része száraz földön haladt át és pedig könnyen 
hozzáférhető vidékeken s olyanokon, melyek külö-
nösen szép időt ígértek. Végre ennél a napfogyatko-
zásnál a hold közel volt a földhöz s így a főárnyék 
vonalán a hold elfödte az elnyelő réteget és a chro-
mosphérát a Nap körül, miért is hosszabb ideig 
észlelhető maradt a korona. A napfogyatkozás 
a napkeltével kezdődött Labradorban (Amerika) 
s a totalitas (főárnyék) útja onnét áthaladt az Atlanti 
oceánon, Spanyolországon, a Baleari szigeteken, Algé-
rián, Tuniszon, Tripoliszon és Egiptomon keresztül 
egészen Arábiáig, hol napnyugtakor végződött. Továbbá 
1905-ben a Nap tevékenységének épen maximuma 
volt (a napfoltok száma a legnagyobb), mely körül-
mény a koronát illetőleg igen érdekes adatokat igérl. 

Minden tehát jó eredménnyel kecsegtetett; miért 
is csaknem minden országból több expeditió indult 
a kedvező alkalom kiaknázására. 

A tudósok eme nagy versenyében a Jézus-társa-
ság sem hiányozhatott, mint a mely minden időben 
művelte és műveli a csillagászatot. Hogy a megfigye-
lések rendtársaink részéről minél nagyobb és bizto-
sabb eredménnyel történhessenek, P. Cirera, a tortosai2 

observatorium igazgatója már 1905. elején egy utasí-
tást készíttetett, melyet több példányban küldött szét 
a rend minden tartományába, hogy az ezzel foglal-

1 Ennek megértése okából föl kell említenünk, hogy a 
tudomány fölfogása szerint a Napot fokozatosan több réteg 
veszi körül. Legelső az elnyelő réteg, fölötte a chromosphéra, 
jobbára hidrogéngázzal s a fölött a korona, hidrogén és 
coronium gázokkal. Ez csak napfogyatkozáskor észlelhető. 

2 Tortosa az Ebro partján, közel a Földközi tengerhez 
fekszik ; ott P. Cirera S. J. terve szerint új observatorium 
létesült. Ez az observatorium egyedüli a maga nemében. Van 
hét különálló pavillonja : 1. Pavillon elektro-météorologique. 
2. Pavillon sismíque. 3. Pavillon astrophysique. 4. Kiosque 
nephoscopique de réfraction. 5. Kiosque pour les appareils 
magnétiques absolus. 6. Pavillon pour les appareils magné-
tiques de variation. 7. Installation météorologique en aire libre. 
Az observatorium fölállítását több spanyol «grande» bőkezű-
sége tette lehetségessé. 
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kozó rendtársait Spanyolországba bivja a napfogyat-
kozás megfigyelése céljából. Az instrukcióhoz Spanyol-
ország térképét csatolta, melyen a társaság azon 
rendházai, melyek a totalitas útjába estek, ki voltak 
jelölve. A napfogyatkozás megfigyelésére vonatkozó 
általános instrukcióhoz volt csatolva az egyes helyre 
nézve a részletes tájékoztatás, hogy a különböző 
megfigyelésekre melyik hely a legalkalmasabb, mily 
valószínűséggel várható szép idő stb. 

Rendtársai szót is fogadtak. Jöttek Spanyolor-
szágba: Hollandiából: P. Stein, dr. Astronomiae és 
P. Kramers ; a Német tartományból : P. Wulf, P. Esch és 
P. Baur ; Belgiumból : P. Lucas és P. Schäffers ; Francia-
országból: P. Willot; Portugáliából: P. Pinto és 
P. d'Elvas; Angolországból: P. Cortie a stonyhursti 
observatorium assistense ; a Philippinekről : P. Algué, 
a manilai observatorium igazgatója, ki a napfogyat-
kozás után Innsbruckba utazott és a meteorologiai 
kongresszuson vett részt. A granadai Jézus-társasági 
observatorium külön expeditiót küldött ki. Az obser-
vatorium fiatal igazgatója, P. Mier y Terán, a kalo-
csai Haynald-observatorium igazgatóját, P. Fényit 
hívta meg segédül. Rendünk ausztria-magyarországi 
tar tományának főnöke e sorok íróját is kiküldte 
Spanyolországba,1 hogy e ritka kedvező alkalommal 
gyarapítsa ismereteit. 

Rendünk részéről csupán Spanyolországban 14 
különböző helyen, többé-kevésbbé teljes programmal 
és fölszereléssel történt a megfigyelés. P. Cirera ezeken 
a különböző helyeken elért eredményeket most gyűjti 
össze s azok alapján egy összefoglaló nagyobb müvet 
szándékozik írni. 

A teljes napfogyatkozás megfigyelése, természe-
ténél fogva, különös előkészületeket igényel. Azért 
erre nézve már a nyár folyamán folyt a granadai 
csillagdán a munka. A szükséges műszereket részben 
a ház műhelyeiben, részben pedig Londonban, Köln-
ben és Milanóban készítették. A műszerek kipróbá-
lása és a programm végleges megállapítása végett 
P. Fényi már 1905. júliusának elején utazott Granadába. 

Minthogy a totalitas, vagyis a főárnyék Spanyol-
ország északi részén haladt át, Granadában csak rész-
letes napfogyatkozás volt látható. A megfigyeléseket 
tehát nem lehetett Granadában eszközölni. Azért 
megfigyelési helyül Carrion de los Condes-t válasz-
tották. Kis városka ez a castiliai fensikon (Palencia 
tartományban); körülbelül Burgos- és Leóntói egyenlő 
távolságra. Ezt a városkát azért szemelték ki, mert 
ottan nagyobb rendházunk van, mely noviciatust és 
juniorátust is magában foglal. Lehetett tehát segé-
dekre számítani. Es valóban, a háznak csaknem min-
den tagjára bíztunk valami munkát , úgy, hogy a 
megfigyelők száma meghaladta az ötvenet. Másodszor 

1 Ez idő szerint különben a budapesti egyetemen fog-
lalkozik szaktudományával, a csillagászattal, mint kijelölt 
utódja P. Fényinek. A jezsuiták tudvalevőleg minden szakra 
alaposan kiképeztetik tagjaikat. Szerk. 

Carrión közelében haladt el a totalitas középpont-
jának útja, tehát a teljes napfogyatkozás ottan aránylag 
hosszú tartamú volt. Azután augusztus és szeptember 
hónapokban Carriónban igen ritkán felhős az ég, a 
zivatarok pedig inkább csak délután 3 és 4 óra felé 
szoktak kitörni, tehát szép időre lehetett számítani. 
Szóval a megfigyelésre fölötte alkalmas helynek kí-
nálkozott. 

Maga Carrión de los Coudes a Carrion nevű 
folyócska part ján fekszik 2—3000 lakossal. A mórok 
idejében, az akkori viszonyokhoz képest, igen erős 
vár volt. Csak idáig nyomultak a mórok az ország-
ban fölfelé, innen indult a győzelmes harc is ellenük. 
Helyről-helvre vissza kellett vonulniok a győztes ke-
resztény hadsereg előtt. 

Összesen 14 temploma van, melyek közül a 
XVIII-ik század végén még 10 önálló plébániát képe-
zett. Ma azonban már több be van zárva, mert össze-
omlással fenyeget. A régi időkben Carrión hires volt 
mint a «Carrion de los Coudes» grófi családnak 
székhelye. Nevük a «Cid»-ben, a hires spanyol románc-
ban is előfordul. Ottani rendházunk a XVI-ik század-
ból való bencéskolostor. 

Carriónba augusztus elején szállították a műsze-
reket. Én július 27-én érkeztem oda. Mikor a mű-
szerek megjöttek, mindjár t hozzáláttunk fölállításuk-
hoz, mely jó három hetet vett igénybe. Némi kelle-
metlenséget okozott nekünk a spanyol kíváncsiság. 
Ugyanis a spanyol — saját közmondása szerint — 
«csak az ujjainak hisz», más szóval a spanyol semmit 
sem tud megnézni a nélkül, hogy hozzá ne nyúljon. 
Minthogy a csillagászati műszereket bizonyos irányok-
ban pontosan föl kell állítani, persze bajt okozhat, 
lia azokat valaki «spanyol módra» nézi, még mielőtt 
véglegesen és erősen föl vannak állítva. Reggelenkint 
többször akadtunk ilyen «nézés» nyomaira. 

A teljes napfogyatkozás megfigyelésénél manap-
ság már főleg fényképészeti műszereket használunk. 
Ugyanis nagyon nehéz ezt a tüneményt szabad szem-
mel vagy távcsővel pontosan megfigyelni. Először is 
szemünket nem tudjuk gyakorlat által ily megfigye-
léshez hozzászoktatni; másodszor e tünemény meg-
figyelése annyira a körülményektől függ, mint talán 
semmiféle más észlelés. Már csekély ingadozás is a 
légkör átlátszóságában, az észlelő szemének érzékeny-
sége, a figyelem összpontosítása egy különösen fel-
tűnő jelenségre, mind oly körülmények, melyek az 
eredményt nagyon is érzékenyen befolyásolják. 

Csak egy példát említek. 1870-ben két tengerész-
tiszt egy és ugyanazon hajón rajzolta le a koronát ; 
az egyik rajz hatsugarú csillagidomot mutatott, a 
másik pedig két egymást keresztező ellipsist. A csupán 
«visualis» módon, vagyis csupán szemmel és távcső-
vel történt megfigyeléseken alapuló leírásokból tehát 
csak nagyon óvatosan szabad következtetéseket vonni. 

Azonban ez a megfigyelési mód sem mellőzhető 
egészen. A fotográfiái uton nyert képek igen külön-
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bözők. Ugyanis függnek a lemez érzékenységétől, 
valamint az exposilió és előhívás tartamától is. Egy-
szerűen lehetetlen, hogy egy fénykép mindent mutat-
hasson, a mi szabadszemmel látható. De viszont a 
lemezen érvényesülnek a korona ama részei is, melye-
ket szabad szemmel nem lehet látni. A korona 
fényének egy része ugyanis nagy aktinikus (chemiai) 
hatással bir, azaz a fotografáló lemezre igen erősen 
hat, a szemre pedig nem és viszont. 

Továbbá a korona fénye a naptól való távolság-
gal igen észrevehetően csökken. Ha tehát a fotogra-
fáló lemezt igen sokáig exponáljuk, akkor elvesznek 
a korona világosabb részei ; ellenben ha az expositió 
rövid, a gyöngébb részek nem érvényesülnek a le-
mezen. 

Tehát lehetőleg mind a két megfigyelési módot, 
a távcsővel és a fotografálással valót, különféle kom-
binációkban össze kell kapcsolnunk. 

Az ilyen csillagászati fölvételekre szolgáló fény-
képészeti készülék fölállítása nem történhet oly egy-
szerű módon, mint a közönséges fölvételeknél. Nem 
elég, hogy az ember a fekete posztó alá bújjék és a 
kamarát addig igazítsa, míg a megvizsgálandó égi 
test képe élesen látszik a szemnek. Itten a chemiai-
lag legjobb fókus-távolságot kell keresni. Az pedig 
ügy történik, hogy az ember a kamara különféle 
állásában fotográfiái fölvételeket eszközöl, míg azt az 
állást megtalálja, melyben a kép egészen éles; ebben 
az állásban kell azután a kamarát véglegesen meg-
erősíteni. Angehrn Tivadar S. J. 

Társadalmi szikrák. 
Vegyen részt mindenki abban a szociális kibon-

takozásban, a melynek célja: enyhíteni a társada-
lom minden nyomorát és szenvedését, áthidalni az 
osztályok közt lévő árkokat. 

* 

A mai szociális mozgalom a társadalomra csak 
akkor lesz termékeny, ha a mozgalom vezetői egy-
felül szövetkezve, együttesen működnek ; másfelül 
ha e mozgalom az igazságosság és a szeretet med-
rében halad. 

* 

A társadalom óriási misztikus fa, a melynek 
alkotó részei az emberiség egyedei. Az értelmileg 
dolgozók e társadalmi fának lombozata, a két kezük-
kel dolgozók pedig gyökérhálózata. Az isteni akaraton 
alapuló jog, vallás, erkölcs végre e fának törzse. 

-K 
Az igazságosság és a szeretet szociális küzdelme 

az igazságtalanság és a szeretetlenség uralmával 
szemben jobb jövőt biztosít a nőknek is. Ezért a 
nők a szociális küzdelem felét vegyék le a mostani 
szociális-, főképen férfiakból álló apostolok válláról. 
A melyik nő tud agitálni, agitáljon. A melyiknek 
vannak ékszerei, áldozza fel ezeket a nagy cél érde-

kében. A melyik nő pedig nem tud agitálni és nin-
csenek ékszerei, de van férje, birja rá férjét, hogy 
az igazságosság és a szeretet táborába lépjen, ez 
utóbbi módon fog férje révén agitálni, és mivel a 
nő legdrágább kincse, ékszere a férj, ugyancsak 
drága kincset is fog a szociális tábor oltárára áldozni. 

* 

Minden ember, a ki a társadalom fájának élte-
tője, fejlesztője, a kiben van éltető erő, jogokkal 
birjon; ha nem bir, jogokat kapjon. Csak az ilyen 
módon szétosztott jogok képesek a társadalom fej-
lődését biztosítani. 

* 

Megnyugtatást és feloldozást senki sem kaphat, ki 
a társadalom ellen dolgozik. 

* 

A modern iskoláktól kívánjuk, hogy növen-
dékeikkel a multat megismertessék, a jelent meg-
értessék, a jövőre pedig előkészítsék. A melyik iskola 
nem ilyen, az csak temető, a melyben a növendékek 
az életre nézve elevenen eltemettetnek. 

* 

A társadalmi apostolok elveikért sokat szen-
vednek. Ezen szenvedésért kárpótolja őket mindenki 
azzal, hogy a szenvedőkkel szivének érzésével és 
fejének gondolatával egyesüljön. 

* 

A szociális aposlolok legnagyobb jutalma az, ha 
a polgárság elismeri és abban a tudatban van, hogy 
az apostolok cselekedetei az ország javának elő-
mozdítására szolgálnak. 

Ma pályázó van mindenre. Pótlás mégis nehéz, 
mert csak kevésnek van hivatása. 

* 

Ott lenni, a hol a nép javáért és igazaiért be-
szélnek és harcolnak. El nem bújni ilyenkor. Ez nem 
szereplési viszketegség vagy hiúság, de a nép irá-
nyában való munkás szeretetnek nyilvános és köteles 
megvallása. 

Békés, okos szervezkedés a nép gazdasági hely-
zetét megjobbítja. 

Csak az szereti a népet, a ki ennek testi-lelki 
fejlődéseért és boldogulásáért önfeláldozással és 
kitartással küzd. 

* 

Csak ott van diadal és eredmény, a hol foly-
tonos a küzdés a meg-megujuló eszmék harcában. 

* 

Az értelmiség lépjen fel társadalmi és közgaz-
dasági vezetőknek a nép élére; mert ellenkezőleg 
az értelmiség elveszti a munkásokra való befolyását, 
s az értelmiség ellenségei lépnek fel a nép veze-
tőinek, kik azután a népet az értelmiség ellen fogják 
vezetni. * 
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Takarékos az, a ki nem tagadja meg magától az 
életszükségleteket, de jövedelmei feleslegét részben 
félreteszi más időkre, részben a közcélokra fordítja. 

* 

A mult hibáit kerüljük, de j ó tulajdonságait 
sajátítsuk el. 

A szövetkezetek a kereskedelmi foglalkozást 
szűkebbre nem szorítják, ezt ki nem küszöbölik; de 
igen szűkebbre szorítják s lassankint ki is küszö-
bölik a kereskedelmi visszaéléseket. 

* 

A ki a társadalmi törvényekből merítette elveit : 
nem hantolják el poraival annak szellemét. 

* 

A nép rétegeiben a vallásosság istápolandó, 
mert az élet viszontagságai közt az embernek nagyobb 
vigasztalást senki és semmi se nyújt, mint hitének 
őszintesége és ereje. 

A szociális érzelműek a mindennapi élet eleven-
jébe vágó dolgokkal foglalkoznak, sérelmeket orvo-
solnak, régi kívánságokat teljesítenek, a megélhetési 
viszonyokon javítanak, a mult rendszer nyomában 
maradt szociális romokat eltakarítanak, megfelelő 
szociális intézményekkel hasonló társadalmi rombo-
lásoknak elejét veszik. E társadalmi ténykedések a 
megélhetés alapos biztosítékai; ezért is e társadalmi 
tettek mindig jóakara tú és tárgyilagos kritikát meg-
érdemelnek, nemkülönben e ténykedések szociális 
alanyai is. 

Ne a felesleges szószaporításban és a kicsinyes 
kritizálásban, de a gyors és céltudatos munkában 
versenyezzünk. 

A tudományszomj az emberi értelem egyik 
legszebb vágya s kielégítéseért vagyonokat, egész-
séget, életet is áldoznak a tudomány kedvelői. 

* 

Az általánosítások hibáját el kell kerülni; mert 
ez ott is sért, a hol az általánosító bántani nem akar. 

* 

Ha a törekvés közérdekű, akkor e törekvésnek 
szóval és tollal való terjesztése szintén közérdekű. 

* 

Ama férfiakhoz tartozzunk, a kik közelről nézve 
értékükben nem vesztenek, hanem nyernek. 

* 

A valódi társadalmi szükségleteket elégítsük ki, 
és erkölcsi módon s nem valami más nyerserővel 
álljunk ellen azon túlzó szociális áramlatoknak, a 
melyek a társadalom megbontására vezetnek. 

* 

A társadalomban legelőször azokat a foglalkoz-
tatási ágakat kell fejleszteni, melyek a legtöbb em-
bernek adnak munkát és kenyerei. 

Az ifjúság megnyerése a szociális eszméknek és 
küzdelemnek fontos és szükséges, mert az if jú lel-
kesül leginkább a nagy eszmékért. A fiatalság képes 
leginkább új eszméket magába szívni és megértvén 
azokat, tovább fejleszteni. 

* 

A túlzó követeléseket megnyirbálja az élet. Ezt 
eszközli a szemben álló irányzatokhoz való közeledés 
és a kiegyenlítés szüksége. 

* 

A nagy emberekből és a nagy eszmékből sok 
ember, sok újság él oly módon, hogy folyton ezekel 
kritizálja. J * 

Nincsen az a rossz dolog, a melynek valami jó 
oldala nem volna. 

* 

Időt, erőt, érdeklődést meg nem oszt oly köny-
nyen az, a ki valami nagy művön fárad. 

* 

Alkalmat adjunk mindig minden körülmény 
közt és mindenkivel szemben másnak a védelmére. 
Senkit se szabad elitélni a védelem meghallgatása 
előtt. 

* 

Ha a nép látja, hogy vezetőjét az önérdek, a 
haszonlesés nem vezérli, szívesen követi vezérét. 

* 

Az ember sohasem tudja, mi rejlik szomszédjában. * 

A mi a rövidlátónak a szemüveg, az az elmélet-
nek a gyakorlat. A rövidlátó a szemüveggel jobban 
látja a valóságot ; az elmélet is a gyakorlatból jobban 
és tökéletesebben tanulja ismerni a valóságot. Azért 
mondja a latin is: «usus te plura docebit». 

* 

Minden szavunknak és tettünknek az legyen a 
rugója, hogy a lelkeket megnyugtassuk és fel ne 
zaklassuk még jobban. A társadalmi eszmék meg-
valósításáért folyó nagy küzdelemben és munkában 
támaszra van szükség. A legjobb támasz oldalunk 
mellett a szervezett nép. 

* 

Megrögzött hibája a maradiaknak az, hogy a 
társadalmi eszmék hódító erejét és a társadalmi nép-
mozgalmak előnyomuló jelentőségét részben köny-
nyelmű nem érdeklődésből, részben gőgös elégedet-
lenségből lenézik. 

Mivel a sajtó a szellemi, erkölcsi, vallási, jogi 
és anyagi javak emelésére a leghatalmasabb eszköz, 
és mivel az író hivatása, ha meg van hozzá az ihlet, 
a legnemesebb: járassuk a katholikus lapokat, és a 
mi fő, fizessünk is, dolgozzunk is a sajtó érdekében, 
mellyel csodákat lehetne művelni szociális bajaink 
körül is. 

* 



10. szám. RELIGIO 155 

Mikor a napi, politikai újságot kezünkbe vesszük, 
szokjuk meg, hogy legelőbb a közgazdasági rovatot 
olvassuk el, és a mi érdekel, azt külön jegyzékben 
jegyezzük fel. A hirek rovata pedig maradjon utol-
jára. így tesz a német, a francia, a hollandus, az 
angol, az amerikai : olvassa, a mi lényeges, a mi 
közgazdaságilag legtöbb figyelmet érdemel, míg a 
híreket utoljára olvassa, vagy ha erre munkája miatt 
rá nem ér, el sem olvassa. Hermann József dr. 

A nagy bűn. (vm.) 
A feministák a gyermekeknek szülőik állal való 

fölvilágosítását célzó mozgalmáról lévén szó, erre 
vonatkozólag B. K. dr. ügyvéd az 1906. évi «Alkot-
mány» 24. számában és a «Religio» 5. számában 
ügy nyilatkozott, hogy a katholikusoknál erre nin-
csen szükség, mert ott van a katekizmus és a gyón-
tatószék. 

A «Religio» erről azt mondta, hogy fején találta 
a szöget; sajnos, nem így van, mert ez az ütés is 
csak a szög mellé esett, mint a kis- és nagykatekiz-
mus e nemű összes tanítása. Igaz, hogy a gyermek 
tanul a bujaságról, de az előtte csak egy ismeretlen 
kinai szó, fogalma sincs róla, mi az. Épen annyit 
tud a hatodik parancsolatról is, az erkölcsi tiszta-
ságról stb.1 Minden tanítás inkább izgatja a kuta-
tásra, hogy megtudja mi az, a mit előtte úgy lep-
leznek ?2 

A gyóntatószék is e tekintetben csak bizonyos 
esetekben válik be, maga a gyónás nem az az alka-
lom, a hol e tekintetben fölvilágosítás volna adható, 
néha pedig határozottan rontó hatással lehet. 

A mikor a gyónó a bűnt a maga nevén meg-
nevezve gyónja meg, ez már föl van világosítva, a 
gyóntató fölvilágosítását nem igényli. Mikor pedig a 
gyónó a paráznaságról említést nem tesz, mit tegyen 
a gyóntató, főleg lia érettebb ifjúval, leánnyal, vagy 
felnőttel van dolga? Itt történik határozottan a leg-
több botlás és hiba. Hány gyónó fejébe ütött szöget 
a gyóntató tapintatlanul alkalmazott kérdése ? S hány 
tisztességes leányt és nőt kergetett el végkép a gyón-
tatószéktől? Sajátságos, ez utóbbi tekintetben a pa-
naszok oly gyakoriak. Szavahihető úriasszonyoktól 
hallottam, nem tudnak gyónni menni, mert oly kü-
lönös bűnökről kérdeztek tőlük. Aztán honnan tud-
jon az a hitoktató, főkép, ha még kezdő pap, föl-
világosítást adni oly kérdésekről, a melyeket ő is csak 
egyoldalról tanulmányozott? A papnak a nemi élet-
ről tiszta képpel kellene bírni és kioktatva lenni 

1 Én úgy emlékszem, hogy ez a dolgot érintő tanítás 
elég volt sokunknak arra, hogy általánosságban tudjuk, mi-
ről van szó és megőrizzük erkölcsi tisztaságunkat. Szerk. 

2 Tessék egyszer már próbát tenni valami szerencsétlen 
iskolával és megfigyelni, hogy a részletező tanitás után meny-
nyire birnak majd a fiúkkal ? Az orvos urak elfelejtik ifjú 
koruk lélektanát. Szerk. 

mindama következményekre nézve, melyekkel az 
erkölcstelen életmód jár. 

Ha valahol, úgy a papnöveldékben az egészség-
tan érett, éltesebb orvos által való tanítása égető 
szükség.1 Ezen tanítás föltételei legyenek a többi 
között a nemi életről és az elmebetegségekről 
szóló tan. 

Azt a fiatal fölszentelt papot ne az élet tanítsa, 
ne a gyónóktól lesse el a nemi élet titkait és rejtel-
meit, hanem mint edzett, kész tanító, minden baj 
ellen fölfegyverzett bajnok lépjen az életbe. 

A nagy bűn ellen való védekezésnél a küzdel-
met minden téren föl kell vennünk, úgy a vallás és 
a társadalmi erkölcsi, mint a tudomány és államhata 
lom fegyvereivel. 

Az állam és a hatóság a küzdelemből ki nem 
vonhatja magát, mert az ő érdeke is elsősorban, 
hogy egészséges adóalanyokkal rendelkezzék s hogy a 
férfiak megüssék a katonai mértéket. Miután a val-
lás és társadalom erkölcsi alapon folytatott küzdelme 
a siker egyik biztosítéka, az államnak és a hatóság-
nak intézkedéseivel ezen alap tekintélyét semmivel 
sem szabad gyengítenie. 

Sajnos, nem így történik. 
Említést tettem tanulmányom elején, hogy a 

rendőrhatóság a prostitutióról szóló szabályrendelet 
egyes intézkedéseitől maga is megcsömöriilve, új 
szabályzat készítését tervezi. 

Azok, a kiknek alkalmuk volt ezen szabályzat-
tervezet ismertetését hallani, egyhangúlag elismer-
ték. hogy a viszonyoknak megfelelő tökéletes alko-
tás, magas színvonalon áll s minden lehető igényt 
kielégíteni látszik. 

Tény, az egész tervezet egy európai színvonalon 
álló, nemesen és humánusan gondolkozó főkapi-
tányra vall, egyik intézkedése azonban óriási botlás 
az erkölcsi rend ellen. A miért is kívánatos, hogy 
ezen botlás a végleges szabályzatban kihagyassék. 
Káros voltát ugyanis úgy a tervező hatóság, mint maga 
a minisztérium is kell, hogy belássa. 

Mi is hát az az intézkedés, a mely a vallás és 
társadalmi erkölcsi renddel ellentétben van, azzal 
meg nem egyeztethető, annak tekintélyét aláássa s 
megrendíti a családi élet tisztességében és szentségé-
ben való hitet ? 

A tervezet szerint a rendőrségnek továbbra is 
megmarad amaz erkölcstelen joga, hogy a férjes 
nőnek is bárcát, engedélyt adhat arra, hogy házas-
ságtöréssel pénzt keressen, esetleg kitartsa férjét és 
gyermekeit. 

Ha ez nem erkölcstelenség, akkor semmi sem 
az. Tessék csak e fölött gondolkodni. Milliók vallása 
szerint a házasság szentség, a melyben a nő örök 
hűséget esküszik férjének s ezen eskü megszegése 

1 Úgy is történik, Nyitrán pl. 10—15 éve a kórházi fő-
orvos tanítja a papnövendékeknek az egészségtant. Szerk, 
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halálos bűn. Az állam törvénye szerint is a hitvesi 
hűség kötelező, be nem tartása házasságtörés, kifeje-
zett válási ok, adott esetben börtönbüntetéssel sújt-
ják. Családi életünk tisztasága és szentsége a kölcsö-
nös, főkép pedig a hitvesi hűségen alapszik. S mind-
ennek ellenére mit akar a különben jó szabálytervezet ? 
Azt m o n d j a : mit nekem szentség, mit nekem tör-
vény, családi élet tisztessége és szentsége? Én meg-
engedem, jogot adok a hitvesnek, hogy házasság-
töréssel, prostitutióval keresse kenyerét. 

Ezen erkölcstelen intézkedés törlését illetőleg a 
kérdéses értekezleten csekélységem felszólalt. Érvül 
hoztam föl, hogy nem méltó egy kulturáliamhoz, a 
melynek büntető törvénykönyve a házasságtörést 
ismeri és bizonyos esetekben börtönnel bünteti, hogy 
ugyanakkor más rendelkezésekkel ezen erkölcstelen-
séget megengedje. 

A vallás-erkölcsi felfogás Magyarországon még 
túlsúlyban van, bizonyságul szolgál az is, hogy a 
polgári kötés után a házassságra lépők túlnagyrésze 
vallásfelekezete papjánál köti meg házasságát. Min-
den vallásfelekezet a házasságot legalább is szent-
ségszerűnek veszi, az egymás iránt való hűséget 
esküvel fogadják a felek. A műveltséggel együtt jár, 
hogy nem illik másoknak vallási kegyeletét durván 
megsérteni ; ez alól az állam, a hatóság sem von-
hatja ki magát. Az a nő, a ki fér j liez ment, mái-
nem önálló egyéniség, férje nevét viseli, lehetnek 
gyermekei, a kikre anyjuk gyalázata átháramlik. 

Fölszólalásomat az értekezlet helyesléssel fogadta, 
az ügy rendőrségi előadója azonban nem tartotta 
elfogadhatónak s ezzel érvelt: «A mi a férjes nők 
kizárását illeti, tisztelettel kérem, ne méltóztassék 
erre nézve intézkedést bevenni a szabályrendeletbe. 
Az a hat férjes nő, a ki az egészséglapos nők sorá-
ban helyet foglal s az a még néhány férjes asszon}', 
a ki a többi kéjnők közé be van jegyezve, ezek nem 
szolgálhatnak indokul arra nézve, hogy a rendőrség 
kezét ilyetén módon megkössük. Ha méltóztatik 
megkérdezni, kik azok a bejegyzett férjes nők, meg-
mondom. 

Ezek majdnem mindnyájan olyan nők, a kik 
úgynevezett toloncházi házasság által ju tnak férjhez. 
Ezek a kéjnők legalacsonyabb, legdegeneráltabb, legel-
fajultabb osztályához tartoznak, olyan nők,kik márany-
nyiszor voltak büntetve, hogy a rendőrség velük szem-
ben egyébként védekezni nem tudván, őket mind-
untalan eltoloncolás után a kitiltás büntetésével sújtja. 
De az ilyen nők csak a nagyváros kloakájában tud-
ván magukat fönntartani, szereznek maguknak egy 
budapesti illetőségű férjet, a kivel rendszerint a 
toloncliázban ismerkednek meg, a kit megvásárolnak 
50—lOO forintért férjül maguknak csak azért, hogy 
házasságuk által budapesti illetőséget szerezzenek és 
itt maradhassanak». A föntiek alapján kérte az elő-
adó, a nagyon humánus indokból fakadó, de a gyakor-
lati életet figyelmen kívül hagyó javaslatom mellőzését. 

E lap olvasói között bizonyára nagyon sokat az 
undor és megbotránkozás érzete fogja áthatni. E sze-
rint egy pár, csupán a főváros kloakájában élősköd-
hető, legdegeneráltabb és legelfajultabb teremtés ked-
véért akarnak milliók és milliók vallási és erkölcsi 
érzékén átgázolni, módot és utat mutatni a világ 
szemetjének, mi úton és módon játszhatja ki a tör-
vényt, a hatósági kitiltást s biztosíthatja magának 
az erkölcstelen életmód űzését a fővárosban. Tető-
zése ez az erkölcstelenségnek. 

Ilyen intézkedések egyenes megrontói a vallási 
és társadalom-erkölcsi alapnak, családi tisztességnek 
és szentségnek, ilyeneknek életbelépniök nem szabad. 

Még nem sülyedtünk oly mélyre, hogy a mostani 
társadalom alapját, a családot, hatósági engedelem 
mellett ily szennyel illetni engedni lehelne. 

A házasság szentsége és tisztessége, kell hogy 
alapelv legyen, a melyet megbolygatni, szennyel 
illetni főkép hatóságilag nem szabad és hozzá még 
ilyen alacsony szempontból, mert ha jottányit enge-
dünk, utána jön a vízözön. 

A jog jog. Ha egyszer benne van a szabályren-
deletben, hogy férjes nő is kaphat bárcát, akkor azt 
bármely férjes nő kérheti és a rendőrség bármely 
férjes nőnek adhatja. Különben is ilyen rettenetes 
jogkört egy ember kezébe adni nem szabad. Hogy 
jut ahhoz a rendőrség, hogy tetszése szerint bármely 
férfi nejének engedélyt adjon a kéjelgésnek üzlet-
szerű űzésére, mikor egy férjes nőnek cselédkönyvet 
is csak úgy adhat, ha a férj ezt megengedi? Való-
ban kacagni való nagyképüsködés. A férj beleegye-
zése nélkül a feleség cselédkönyvet nem kaphat, de 
bárcát a rendőrség készségesen állít ki neki. 

Jöhet egy nagyon is szabadon gondolkozó fő-
kapitány, a ki majd nemcsak a veit férjjel birok-
nak ad engedelmet, hanem miután ilyesmit a sza-
bályzat megenged, minden nőnek, a ki azt kéri. így 
legalább módja lesz némely nőnek urát zsarolni és 
ijesztgetni, hogy nevét beszennyezi bárcaváltással. 
Hová siilyedünk akkor? Még gondolatnak is för-
telmes. 

Az értekezlet tárgyalása a napilapokba is bele-
került ; nagyon sajnálatos és szomorú dolog, hogy 
nem akadt katholikus lap, a mely ezt szóvá tette 
volna, sőt épen a katholikus napilapok az egészet, 
mint jelentéktelen dolgot, elhallgatták. 

Katona József dr. 

M a d r i d . A szabadelvű kormányok legazdálkodásabe- ^pxiháí 
fejezett dolog. A vége a zavargásnak, mondhatni, igazán f f , 
tarka volt. Montero Rios, Lopez Dominguez, Morét, Vega de V l l a ê ~ 
Armyo — négy hónap alatt négy minisztérium ! Most már h'Ónika 
mindennek vége. Minden lehetősége annak, hogy szabad-
elvű minisztériumot lehessen föntartani,kimerült, szétfosz-
lott, mint a buborék. A hónapokig tartó krízisnek ilyetén 
való kifejlesztésében, meg kell vallani, a spanyol nép 
busásan kivette a maga részét. Még liberális kerületek 
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is tiltakoztak a szerzetesi törvényjavaslat jogtiprása 
ellen. Szabadelvű képviselők leveleket írtak a püspökök-
nek, a melyekben nyíltan kimondották, hogy ők reformot 
ebben az ügyben csak az apostoli szentszékkel egyet-
értésben óhajtanak megvalósítani. 

A tulajdonképeni liberális krach akkor következett 
be, mikor két szabadelvű miniszter a kabinetben, a kül-
ügyi és az igazságügyi, egymással hajba kaptak. A király 
még egyszer összehívta a szabadelvű pártvezéreket. 
Ekkor kitűnt, hogy annyiféle a vélemény, a hányan 
összejöttek. Bábeli zavarral a király nem kormányoztat-
hatja az országot, Maura konzervatív pártfőnököt hivatta 
tehát magához. Ez kifejtette a király előtt, hogy az adott 
körülmények között csak egyöntetű konzervatív kabi-
net segíthet a zűrzavaron, mely gazdasági téren is be-
állt. A szabadelvűek kísérletet tettek a királynál, hogy 
kortesek nélkül általuk kormányoztassa az országot. 

Gyönyörű alkotmányos szellemű tanács, az igaz ! 
Az ifjú király azonban okosabb volt legazdálkodott 
minisztereinél és konzervatív kabinetet nevezett ki. Ennek 
az új kormánynak nem igen rózsás a kedve, mert iga-
zán kuszált a helyzete. Mindenekelőtt az ország anyagi 
viszonyait kell rendezni és a lelkiek terén támasztott 
nyugtalanságot megszüntetni. Figuera, az új igazságügy-
miniszter, mindenekelőtt valószínűleg a maga konzerva-
tív házasságjogi rendeletéi fogja visszaállítani, a melyei 
elődje, Romanones, az izgalmak főokozója, mellőzött. 
A bukott szabadelvűek azzal vigasztalják magukat, hogy 
az új kabinet nem «szélső klerikális». Lesz-e az egy-
háznak Spanyolországban hosszú időn át békéje, ki 
tudná megmondani? Qui vivra, verra! 

* 

K ó m a . A Valikánból. Táviratváltás volt Vilmos 
császár születésnapja alkalmából a pápa és a császár közt. 
A pápa jókívánatait fejezte ki és ennek azzal adott kü-
lönös súlyt, hogy az «Anima»-ban Te Deumot rendelt 
el. A császár az ő válaszában a többi közt ezt mondja : 
«Szentséged ismeri jóakaratomat (affection) katholikus 
alattvalóim és az ön személye iránt». O szentsége Casetta 
bibornokhoz brevét intézett, a melyben az evangéliu-
mok kiadványainak terjesztését a nép között dicséri — 
megfelelő tárgyi magyarázatokkal. — A Vatikánban jelen-
leg élénk építkezés és tatarozás folyik. Az államtitkár új 
lakosztálya már csaknem teljesen készen áll. A pápa neve-
napján fogják megáldani. A vatikáni csillagvizsgálón 
oly munkálatokat végeznek, hogy azt e munkálatok be-
fejezése után elsőrangú observatoriumnak lehet majd 
tekinteni. A szertár és a személyzet megfelelő kiegészí-
tést fog nyerni. — Orosz-Lengyelországból az a hír ér-
kezett ide, hogy a mariawiták felekezete föloszlásnak 
indult. A vezetőkre csalások derültek ki. Többen kül-
földre menekültek. A né]) üresen hagyja a felekezet 
templomait. — A franciaországbeli egyházüldözésnek 
már egy gyümölcse megérett. Az egyház a plébániák 
alapításában és szervezésében szabad kezet kapott. A püs-
pökök sorba kezdik hasznát venni ennek a szabadság-
nak. Richard párisi érsek megyéje területén 20 plébániát 
szervezett eddig. — Róma papnevelőintézeteiben, a mint 
a napilapok említették, albumot írtak alá a növendé-
kek, 1200 aláírással, az üldözött francia papsághoz vi-
gasztaló és részvétirattal. Ez alkalomból az intézetek 
elüljáróinak és növendékeinek képviselői a francia szemi-

náriumban nemzetközi gyűlést tartottak. A képviselőket 
a pápa is fogadta és hozzájuk buzdító szavakat intézett, 
jelezve 4300 francia kispapnak sanyarú sorsát. 

* 

B e r l i n . Mibe kerülnek Poroszországban a tudomány-
egyetemek? Érdekes és tanulságos kérdés. Van Porosz-
országban összesen 10 egyetem. Ide számítódik a brauns-
bergi katholikus Lyceum Hosianum. E 11 intézetnek 
összes költsége 1907-re 16,647.268 márkában állapíttatott 
meg. 1906-ban a költség 15,976.026 márka volt. A fönti 
összegből intézetekre, gyűjteményekre, istentiszteletre 
esik 9,467.232 márka ; a tanári testület ellátására 
4,468.935 márka, tanárok és hivatalnokok lakásbértöbb-
letére 778.218 márka. Az akadémiai kormányzásra 
666.933 márka esik, építésre, adóra, terhekre 686.704 
márka. Jövedelemcsökkenés s esetleges túlkiadások 
cimén 374.590 márka van előirányozva. Konviktusokra, 
segélyezésekre, ösztöndijakra 204.654 márka van fölvéve. 
Külön-külön az egyetemek költségvetése ez : Berlin 
4,019.466 márka, Breslau 1,857.047 márka, Halle 1,813.845 
márka, Bonn 1,590.040 márka, Kiel 1,556.793 márka, 
Göttingen 1,541.706 márka, Königsberg 1,407.271 márka, 
Greifswald 1,192.556 márka. Marburg 1,146.826 márka, 
Münster (katholikus !) 479.657 márka, Lyceum Hosianum 
Braunsbergben 61.690 márka, Állam járuléka 12,229.855 
márka, alapítványokból 732.344 márka, tőkékből, föld-
birtokból stb. 461.642 márka, az intézetek saját szerze-
ményéből (tandíj) 3,223.426 márka. A katholikusok min-
denütt és mindenben a rövidebbet húzzák. 

* 

P á r i s . Hogy megy tönkre Franciaországban az egy-
ház szabadsága mellett a nevelés, az iskola szabadsága ? — 
Briand Arthur francia vallás- és közoktatásügyi mi-
niszter azok közé az emberek közé tartozik, a kik-
ről szent Júdás apostol levelében az van írva, hogy 
«tajtékzik» az eszük, a szivük, a szájuk. Mitől? A kon-
fúziótól. «Despumantes suas confusiones.» Francia-
ország vallásügyi viszonyaiban és állapotaiban csinált 
olyan zavart, hogy már Clemenceau is inegsokalta és 
szemére lobbantotta. Ámde Briand konfuzus volta mel-
lett egyúttal telhetetlen ember. Nem elégszik meg egy 
babérral ; ő dupla herosztráteszi dicsőségre vágyik. 
Tönkretette a vallás békéjét és szabadságát ; most — 
egy új törvényjavaslatával — tönkre akarja tenni azt a 
parányi kis szabadságot is, a mellyel eddig Francia-
országban a középfokú oktatás, az ú. n. lois de Falloux 
alapján bírt. Csodálatos dolog ez, uraim, széles e vilá-
gon, ez a francia nevelés és közoktatás ! Már több 
mint száz éve dolgozik a törvényhozás a francia neve-
lésen és közoktatás ügyén. S vájjon mit ért el ered-
ményül ? 

Ha azt mondanám, hogy —Briand úr konfúzióját, 
akkor igazán nagyon keveset mondanék róla ; azt kell 
mondanunk fentartás nélkül, hogy a francia nemzet 
testi-lelki tönkremenésének csaknem betetőzését. Világos 
jele ez annak, hogy puszta állatni törvényhozással és 
bürokráciával nemzetet naggyá nevelni vagy nagyságá-
ban megtartani merő lehetetlenség. Törvény a szabad-
ságot, a szabadság lüktető erejét nein fogja helyettesít-
hetni soha. A forradalom előtt az állampolitikának sok 
hibája, sok büfle volt ; de megvolt egyúttal az a józan 
okossága, hogy nem akart mindent a maga képére és 
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hasonlatosságára átgyúrni, hanem — még a roi soleil 
maga is — ragaszkodott a középkorból származó sza-
badságához az iskolának és nevelésnek. 

A középkorban tudvalevőleg és az egész ancienne 
regime alatt, a nevelés és oktatás nem volt állami 
«egyedáruság», hanem a szülői jog erejénél, az Isten 
rendelésénél s a dolog természeténél fogva a rátermet-
teknek szabad foglalkozása volt az egyetemes jogrend-
nek, a rendes — nem kivételes — törvényeknek oltalma 
alatt. Mai napság már az angol liberalizmus is kezd — 
bocsánat a kemény szóért — kezd belebolondulni a 
nevelés és oktatás állami egyedárúszerű dresszirozásába. 

A modern állam ellensége a szabadságnak az okta-
tás terén. Ez az ügy szerinte mindenekfölött állami 
foglalkozás, hasonló a sótermeléshez vagy a szivargyár-
táshoz. A nagy francia forradalom doktrinerjei kikiál-
tották, hogy a gyermek — az államé. Tehet vele, a mit 
tetszik. Csak az állam hivatott a gyermeket iskoláz-
tatni. Szóval, a közoktatás modern felfogás szerint 
állami monopolium s neve Franciaországban «univer-
sité». Ez az elv uralkodott Franciaországban Nagy 
Napoleon óla félszázadig kimélet nélkül. Csak Falloux 
közoktatásügyi miniszter törvénye 1850-ben vitt be a 
francia közoktatásügybe némi szabadságot. De épen 
azért, mert némileg kedvez ez a törvény a középiskolá-
ban a szabadságnak, sohse szűnt meg a törvényhozók 
részéről eltörlés óhajának tárgya lenni. 

Briand miniszter, valamennyi elődjének nyomdo-
kain haladva, elérkezettnek látja az időt, hogy a francia 
középiskola csekély szabadsága lerontásának herostrá-
teszi dicsőségét is nevéhez láncolja le. Törvényjavaslatot 
adott be «sur 1' enseignement secondaire privé», a 
magán középiskolai oktatásról, melyet a rombolás má-
morában élő, évi 15.000 frank fizetést élvező képviselők 
bizonyára sietni fognak elfogadni. Miért? Mert ez a 
loi scolaire Briand, ép úgy, mint a vallási, a szabadság-
nak fülsiketítő kiabálása mellett nagy darabját a nem-
zeti szabadságnak sárba tiporja le. 

Erről gyorsan lehet meggyőződni. Ugyanis az egész 
törvényjavaslat 27 §-ból áll. Egy §, az 1-ső, kikiáltja a világ 
elé a francia közoktatásnak nagy szabadságát, szórói-szóra 
ezt hangoztatva : «Tout Francais peut ouvrir un établis-
sement privé d'enseignement secondaire». Ám ha ez volna 
a törvény célja és a való igazság, akkor csakugyan 
minden francia nyithatna magánközépiskolát, vagyis a 
középiskolai oktatás Franciaországban szabad lenne. 
Ámde kérem, ez az állítás szemenszedett hazugság. 
A törvényjavaslat 27. §-ából ez az egyetlen egy, ez az 
első szól a szabadságról, a többi 26 § — azt hinné 
az ember, hogy a szabadságot fogja kifejteni és körül-
bástyázni, dehogy! — a többi 26 § a világgá kikiáltott 
szabadság megfojtására van kieszelve. Mert miről szól-
nak? Föltételekről, a képesültségek megvonásáról, meg-
szorításokról, a hatalom beavatkozásairól és 2000 frankig 
mehető büntetésekről, oly zsarnoki szellemben, hogy 
egy francia publicista azt kérdezi : «hol van az a francia, 
a ki e törvényjavaslat alapján középiskolai tanítást fog 
nyugodtan és békében végezhetni,» az állami mono-
poliumon, a nyilvános iskolákon kívül? Mert valóság 
szerint a Briand-féle magánközépiskola nem szabad, 
hanem nyomorúságos szolgaságra kárhoztatott, kegye-
lemből, a nyilvános (public) oktatás közegeinek kegyelmé-

ből tűrt zugiskola, melynek homlokára az űj törvény 
kimélet nélkül rásüti a szolgaság, a kegyvesztettség és 
alárendeltség bélyegét, kimondva elvül azt, hogy ma-
gánjellegű középiskolát a Franciaországban szokásos 
lycée vagy collége nevével megtisztelni tilos . . . 

A francia liberalizmus bukása se lehet már nagyon 
messze. Miért? Mert, hiszen eljutott már a nevetséges 
erőlködés tetőfokára. Ime, a szabadságot lábbal tipró 
szabadelvű állami hatalom már a francia szótár sza-
vaiból is monopoliumot akar csinálni a maga számára. 
A ki ismeri a francia nyelvet, az tudja, hogy közép-
iskolát ott nem lehet máskép nevezni, mint lycée vagy 
collège. Pensionnat mást jelent; école jelenti az elemi 
iskolát s a vele kapcsolatos iskolákat ; institutnek csak 
felsőbb iskolát lehet nevezni. Hogy nevezze tehát a 
francia a lycéet és a colléget, mikor azt franciául nem 
lehet máskép nevezni? A szabadelvű zsarnokság lólába 
egyébiránt nemcsak itt a névnél lóg ki, hanem egyebütt 
is kirúg a lepel alól. A magán középiskolát nyitni akaró 
francia elé az új törvényjavaslat (mert még csak az s 
nem törvény) annyi és oly feltételeket szab ki, hogy 
azok révén a hatalomnak nem szűk rés, hanem tág 
kapu nyílik az illető iskola felállításának megakadályo-
zására, vagy működése közben bármikor való beszün-
tetésére. A tervezett magán középiskola tehát nem min-
den önkénytől mentes jog és szabadság, hanem az állam-
tól és a nyilvánosnak nevezett állami iskolai egyedárú-
ság basáitól függő kegyelem, mely a középiskolai tanítás 
jogából eleve föltétlenül kizár minden szerzetest, kivált 
jezsuitát. 

Azt lehet bátran mondani, hogy Briand iskota-
töruénye, épen úgy, mint előbb Waldeck-Rousseau 
egyesületi törvénye, egyenesen a szerzetesrendek ellen van 
intézve. Az egyház legkiválóbb nevelői és mester-tanárai 
vannak kiszemelve arra, hogy Franciaországban az ifjú-
ságot ne taníthassák. 

De ilt a törvényjavaslat még nem állapodik meg. 
Mert, ha minden föltétel megvan és kizárni a tör-
vény értelmében senkit se lehet : akkor következik csak 
az igazi kínzó-kamara : a kifogások stádiuma. Kifogást 
tehet a magán középiskola felállítója ellen az állami 
tanfelügyelő (1' inspecteur de 1' académie) olyan cimen, 
a mely neki épen tetszik és az állam ügyésze például 
«jó erkölcsök» és az «egészségügy szempontjából». S ha 
a tervbe vett magánközépiskola felállítása még ezen a 
kinzókamrán is keresztül jut : akkor a zaklatások vég-
telen útvesztőjébe kerül bele. A közoktatásügyi állami 
monopolium miniszterének képviselője, a tanfelügyelő, 
minden pillanatban meglepheti az intézetet ellenszenv-
ből táplálkozó «jóindulatának» kegyelemdöfésével, pél-
dául «moralitás» címén, a mi Franciaországban annyit 
jelent, mint nem tetszeni, gyanúsnak lenni az uralkodó 
szabadkőműves klikk szemében. Ha Briand a hazugság 
és képmulatás álarcát levetni és törvényének szellemét 
és célját őszinte lélekkel akarná bemutatni, akkor neki 
tulaj donképen csak egy §-ra volna szük sége, a mely 
körülbelül így szólhatna : «Franciaországban iskolát 
nem nyithat és abban nem taníthat, csak az, a kinek 
erre az állam kegyelmet ad s nem taníthat senki mást, 
csak azt, a mit az állam akar. Állam alatt pedig nem 
a franciák összességét kell érteni, hanem azokat, kik — 
miféle eszközökkel, azt nem szabad kutatni — magukat 
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a hatalom birtokába helyezték be.» így állnak ma 
Franciaországban a közoktatási ügyek. A zsarnokság az 
erőszakoskodás nevetséges pózába keveredett bele. 
Briand pedig dupla herosztráteszi koszorújával teljesen 
megérett arra, hogy a bête humaine, a pornografia 
Homérje, Zola Emil oldalán — pantheoni dicsőségben 
részesüljön. Minden nemzetnek olyan államiérfiai van-
nak, a milyeneket megérdemel. —y —la. 

Troda- A. hit. Irta Vajó József dr., jászó-premontrei theol. 
lom t a n á r - Budapest, 1904. 244 1. Ara 3 korona. 

Nem valami jámbor elmélkedés, hanem alapos 
tudással megírt monografia eszünk abbeli működéséről, 
melyet, a tudástól megkülönböztetve, hitnek vagy hívés-
nek nevezünk, alkalmazva a keresztény katholikus hit 
egész természetének és ésszerű voltának megvilágí-
tására. 

Három oknál fogva is szívesen olvastam ezt a 
könyvet. Először, inert monografia ; másodszor, mert a 
főbenjáró lélektani s ma annyit vitatott észbeli tényke-
désünkről : a hivésről szól és harmadszor, mert magya-
rul van írva. 

Monografia az igazi tudományos műfaj, melyből 
alapos tudást lehet meríteni. Az általános, egész tárgyi 
kört felölelő munkák már természetüknél fogva sem 
lehetnek kimerítők, a részletekbe bevezetők, mint a 
monográfiák, az egy kérdést minden oldaláról megvilá-
gító könyvek. 

Azért a mint pl. a történelmi monográfiák elvezet-
nek bennünket a megtörtént valódi tények valódi isme-
retére s kiküszöbölik azt a sok mesét, mondva csinált 
elbeszélést, mely még a közelmúltban is homályosította 
történeti tudásunkat : úgy a theologiában is, miként 
minden más tudományban, az efféle monográfiák, az 
egyes kérdésekkel foglalkozó könyvek, alapos ismere-
teink elsőrendű forrásai ; mivel ezek tárják elénkbe, hogy 
a kutatás mit derített föl részletesen arra az egy kér-
désre — a monografia tárgyára — vonatkozólag. 

Szívesen olvastam el másodszor azért, mert a hitet 
fejtegeti, azt a tudással testvér észbeli működésünket, 
mely véges természetünknél fogva nekünk annyira ter-
mészetes, melyről annyian beszélnek, melyet annyian 
tagadnak meg s legtöbbször sejtelmük sincs róla, hogy 
tulajdonképen miről is van szó. Egyszer egy valaki s hozzá 
különben igen intelligens ember, azt kérdezte : hát a 
katholikus hithez valami tudás is kell ? Szóval, hogy 
vájjon tudnia is kell-e annak valamit, a ki hinni akar? 
De még mennyit ! válaszoltam. A helyzet ugyanis az, 
hogy az egyszerű ember hisz a papja tanításának, a ki 
ismeri a hitnek alapjait, tehát annak az egyszerű ember-
nek a tudását, mely különben a hithez szükséges, a 
papja tudása pótolja; de a ki maga keresi az igazságot, 
annak rengeteg tanulmányokat kelt tennie, a hitre elő-
készítő természetes — filozófiai és történelmi — igaz-
ságok egész körét (praeambula lidei) kell áttanulmá-
nyoznia, hogy a keresztény hit ésszerű voltát fölismerje 
s a malaszttól indíttatva hihessen. 

De végre szívesen olvastam azért is, inert magyarul 
van írva és pedig jól magyarul, annak dacára, hogy a 
theologia körében mozog. Egy újabb bizonyítékát látom 
tehát e műben abbeli meggyőződésem támogatására, 

hogy a theologiának latin nyelven való tanítása nem az 
az egyedülinek mondott akadálya nálunk a theologiai 
irodalom művelésének, sem pedig a tanítványokban az 
alapos theologiai tudásnak. Ime ennek a könyvnek a 
szerzője Innsbruckban végezte a theologiai kurzust, a 
hol ugyancsak tanárjai szájából egy szót sem hallhatott 
magyarul s nemcsak, hogy írt magyar theologikus köny-
vet, hanem egyűttal oly magyar készültséggel, hogy 
egyetlen egy mükifejezésnél sem akadt fönn, mindenre 
talált megfelelő magyar mesterszót. Oly tisztán és vilá-
gosan van megírva a könyve, mintha csak anyanyelvén 
végezte volna theologiai tanulmányait. 

Nem a latin nyelven való tanulás tehát az igazi oka 
irodalmunk meddőségének, vagyis annak, hogy a theo-
logia elvégzése után oly kevesen tanulnak és írnak, a 
mint az tőlük igazán elvárható volna ; hanem abban a 
régibb magyar hagyományban rejlik, midőn még egy-
házunk uralkodó volt e hazában s a midőn, mint Lono-
vics írta, a helytartótanács gondolkozott papjaink helyett. 
Ebből a hagyományból, mondjuk csak : ebből a tétlen-
ségünkből tudunk mi nehezen kiemelkedni ; pedig ugyan-
csak a saját lábunkon kellene már mozognunk s a közép-
kori «űr» fogalmát elvetve, igazán serényen kellene gon-
dolkoznunk, tanulnunk és dolgoznunk. Mert ha most is 
azt várjuk, hogy a helytartótanács helyébe lépett minisz-
térium vagy valaki más gondolkozzék helyettünk, akkor 
azt ugyan nem fogjuk megköszönni. 

Különben pedig nem is lehet többé mereven állí-
tani, hogy theologiai irodalmunk parlagon hever ; két-
három évtized óta örvendetesen javul a helyzet e tekin-
tetben is s ma már a hasonló monográfiák egész sorára 
mutathatunk rá, melyek becsületére válnának bármely 
más előhaladottabb nemzetnek is. 

A mi már most magát ezt a szóbanforgó monográ-
fiát illeti, valóban derék munka, oly férfiúnak a könyve, 
a kin meglátszik, hogy jó iskoláztatásban részesült ; 
nagy theologusaink : szent Tamás, Lugo, Velasquez 
nyomain halad és a ki tanulta Hurter tankönyvét, rög-
tön észreveszi, hogy szerzőnk is abból az iskolából való. 
Nem volna fölösleges azonban, ha többet markolna a 
legújabb irodalomból is. 

Kilenc fejezetben tárgyalja mindazt, a mit a hitről 
tudományosan tudnunk kell. Fejezetei : Az isteni liit 
fogalma, az isteni hit előföltételei, az isteni hit indítóoka, 
az isteni hit szabad volta, a hithez Isten kegyelme szük-
séges, a hit tárgya, a kinyilatkoztatás tartalma be van 
fejezve és meg nem változtatható, a hit szabályai, a hit 
és a tudomány. 

Isteni hitnek nevezzük t. i. hitünket, midőn a nyi-
kozó Istennek hiszünk, a mint ez a kinyilatkoztatás 
elfogadásánál történik ; ezzel szemben emberi a hit, ha 
valamit emberi tekintély alapján tartunk igaznak. 

A szerző mindent kimerít, a mit erről a tárgyról 
egy müveit embernek tudnia kell ; akár a mai eszme-
zavarok között tájékozódni akar, akár pedig a saját 
tanulsága miatt akarja ismerni keresztény hitének ter-
mészetét, melyet a hitetlenség — igen sokszor tudatlan-
ságból, a dolog nem ismerése folytán — ostromol. 

Öntudatosan eljáró és komoly ember ugyanis min-
dent öntudatosan s nem gépiesen, vagy pusztán máso-
kat utánozva cselekszik. Főképen szükséges ez a hitnél, 
mely mindennél lontosabb emberi érdekekre vonatkozik, 
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hogy a hivő mind magának, mind mások előtt számot 
tudjon adni róla. 

Szerzőnk érdekesen cáfolja azt a közkeletű nézetei, 
hogy a hit ott kezdődik, a hol a tudomány végződik. 
(18. 1.) Majd folytatólag szépen fejtegeti a filozófusok, 
sőt a protestánsok közt is elterjedt balvéleményt, mintha 
a hivés nem az értelem, hanem a szív, az érzelmek 
működése volna. Tagadja a vallási érzék létezését, mintha 
a vallás csupán az érzelem dolga volna. Kifejti, tekin-
tettel a protestánsokra, a hit és a bizalom közt fönforgó 
különbséget (49. 1.) s rámutat arra is, hogy Luther 
álláspontja a keresztény ember életmódjáról szakítást 
jelentett a keresztény mult idők fölfogásával. 

Igen jelentős a hit szabad voltának a kifejtése, a 
hol szembetűnően látjuk, hogy a keresztény hit meny-
nyire nem lehet egyszerűen az emberi tudás terméke, 
természetes folyománya s hogy miért érdemszerző ? 
A világi embert igen érdekelhetik különösen a kinyilat-
koztatás befejezett voltának fejtegetése s az ennek dacára 
lehetséges haladás a hit tárgyainak mélyebb és mélyebb 
megismerésében, valamint az utolsó fejezet : a hit és a 
tudomány viszonyáról, illetőleg a kettő között fönnálló 
összhangról. Ez tulaj donképen az a modern kérdés, 
mellyel sok tanult ember sincs tisztában s amelynek 
félreértése oly soknál a hit nem becsülésének az okozója. 

A naponkint változó nézeteket egynek veszik a 
tudománnyal ; minden látszatos hipotézis miatt, melyet 
még csak ki kell próbálni, képesek azonnal kételkedni 
a vallás ezerszer és ezerszer megvitatott és igazaknak 
bizonyult igazságaiban. Nem tudnak várni, jóllehet lát-
hatnák, hogy ezek a jövő-menő nézetek, tudományos 
vélemények, tízévenkint változnak, mint a divat. Sokat 
megtéveszt azonfelül a hitetlenek lármája is, pedig az 
igazi tudomány a meggyőződés csendes erejével dol-
gozik. 

Igen korszerű is ez a könyv egyúttal, a most épen a 
«hitnek» naponkint forgatott, vitatott mivoltába mar-
kolva ; alapos fölvilágosítást nyújt róla az igazságot 
őszintén kereső modern embernek, de minden katho-
likusnak is, a ki sokszor, a nemtudásból származó 
álszégyen folytán, férfiúhoz nem illő könnyelműséggel 
úszik a hangulatok áramlataival. 

Minél többet kívánok irodalmunknak az ilyen 
monográfiákból s akkor kell, hogy újból fölviruljon 
hitéletünknek a hitetlenség szelétől letarolt mezeje. 

* 

J ó P á s z t o r . Egyházszónoklati folyóirat. Szerkesztik : 
Pelikán Krizsó és Siposs Ágoston. Előfizetési díj 8 ko-
rona. 1907. 3. és 4. füzet. 

«Borromaeus» után a «Jó Pásztor»-ról írok ismer-
tetést. Mint az előbbi, ez is gondosan van szerkesztve, 
könnyed, kellemes magyarsággal írva. A címlap azonban 
nem födi a tartalmat, több van a fűzeiben, mint a 
hány beszédet olvasunk a címlapon. Átolvastam ezeket 
a beszédeket, jobbára nagybőjtiek mind, sőt egy nagy-
böjti beszédciklus is van benne Epölyitől. A beszédek 
értéke természetesen nagyon viszonlagos, csaknem annyi-
tele, a hány a szerző. Vannak tartalmasabbak, vannak 
gyengébbek ; vannak jobban, vannak kevésbbé tárgy-
szerűek ; egy-kettő dogmatikus, nagyobb része mora-
lizáló. 

Tetszik pl. az Oltáriszentségről (134. 1.), vagy az 

egyházról szóló beszéd. (162. 1.) De a gyónásról szóló 
beszéd (156. 1.) hasonlatai már erőltetettek, a böjt II. va-
sárnapjáról szóló beszédről (142. 1.) meg nehéz volna 
megmondani, vájjon a népnek vagy a művelteknek való-e? 
Nagyítás továbbá azt mondani, hogy Mária világosan 
látta, mi fog bekövetkezni 33 év múlva Fiával. Vagy 
tisztán latinul idézni szent Bernátot (117. 1.) a szószéki 
beszédben célszerűen nem lehet. A földi gondokban el-
merült embernek hasztalan beszélsz : a jó lelkiismeret 
békéjéről, az éj örömeiről (120. 1.), az utóbbiról nehéz 
elgondolni, hogy mi legyen? 

Az egész füzet azonban, úgy látom, gondos munka, 
márt. i. a mennyire az ilyen folyóiratot a meglevő anyagból 
gondosan szerkeszteni lehet. Az ilyen folyóirat szerkesz-
tése ugyanis nagyban különbözik minden más folyóirat 
szerkesztésétől, mert szorosan összefügg a szószékkel s 
ennek a lelkészkedő papság részéről való kultiválásával. 
A milyen fokon áll ez, olyan fokon állhat az egyházi 
szónoklatnak szolgáló folyóirat is, miután egyenesen 
onnan kapja anyagát, a kész beszédekel. Az ilyen be-
szédek praktikus használatra, a szószék számára készül-
nek s onnan, elmondva, kerülnek a folyóirat szerkesztő-
ségébe. A «sermo» nem szolgál elméleti célokat, mint 
más tanulmány, nem is szokás azt önmagáért vagy olva-
sásra készíteni, hanem egyenesen elmondásra. Jó beszé-
det azért csak az olyan gyakorló szónok készíthet, ki 
ismeri a nyilvános fellépés, a szószék különös követel-
ményeit; csak az ilyen ismerheti a jó beszéd készítésé-
nek kellékeit is. 

Ezen szoros összefüggésnél fogva, a mint már a «Bor-
romaeus»-nál is fölemlítettem, az ilyen egyházszónoklati 
folyóirat a korabeli egyházi szónoklat állásának is hű 
tükre, a mennyiben a benne megjelenő beszédekből 
egyenesen az egyházi szónoklat kultiválásának a fokára 
lehet következtetni. 

S e tekintetben mint «Borromaeus», úgy a «Jó Pásztor» 
is sok megszívlelni való tapasztalatra enged következ-
tetni a tartalma fölött elgondolkodó olvasóban. Feltéte-
lezve ugyanis a szerkesztők amaz életrevalóságát, hogy 
tájékozódnak az iránt, kik állanak az országban jó szó-
nokok hírében s egyúttal, hogy rajta vannak, hogy ilye-
nektől is kapjanak beszédeket, — mondom föltételezve 
ezt, a két folyóirat alapján azt kell mondanunk, hogy 
nálunk ezidőszerint a szószék nem valami különös 
gondozás tárgya s hogy beszélőink ugyan vannak, de 
neves szónokaink nincsenek. Vagy talán vannak is, de 
ezektől nagy ritkán jelenik meg valami a két folyóirat-
ban. Nem tudom, egész bizonyosan úgy van-e tényleg 
a dolog, de minden jel után ítélve, az előbbit föltenni 
vagyok hajlandó. 

Csupa fiatalabb nevek, jobbára vidéki lelkipásztorok 
termékei a közölt beszédek; tisztelet, becsület ezeknek, 
de hát kívülük nincs más senki, a kinek a szószék 
ambíció tárgyát képezné ? A felsőbb rétegekben már 
minden csak toasztokban merül ki ? Pedig jó pillana-
tunkban szónokló nációnak szoktuk magunkat nevezni. 

Tény, a mi tény, de egyházi szónoklatunk ezidő-
szerint nagyban és egészben mintha el volna hanyagolva. 
Azt szokás ugyan mondani, hogy szent Pál is, ha ma 
élne, hírlapíróvá lenne ; tehát hogy a mai ember szó-
széke a sajtó; de csak nein ennek a fölfogásnak a kö-
vetkezménye a valóságban a szószék elhanyagolása? 
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Ez valóban ferde fölfogás lenne ! Mert azok a mondások 
kiemelik ugyan a sajtó fontosságát, a mi a maga nemé-
ben igaz is ; de azért a szószék szószék marad s mindig 
kell, liogy magasan álljon értékében a sajtó fölött. Onnan 
várjuk a vallás megnyugtató igéit, a mint az élet moz-
galmas, koptató, sokszor nyugtalanító viszonyai közül 
mindig is vágyva a templomba menekülünk, hogy ott 
szivünk megnyugvását, az isteni vigasztalást találjuk. 
Virulhat azért a sajó is, de azért a világért se szabad 
elhanyagolni a szószéket. 

A mit ezekben a folyóiratokban találunk, azok álta-
lában az úgynevezett népnek szóló beszédek. A vasár-
napi szükségletek hivatalos kielégítése, majdnem annyi 
csupán, hogy az előfizető találjon erre és arra a napra 
szóló beszédet, hogy azt esetleg használhassa, ha a szük-
ség úgy kívánja. De tudjuk nagyon jól, hogy a szónok-
lat szóló művészet is egyúttal s hogy még az ú. n. nép 
is manapság nem a régi alacsonyabb fogalom többé, 
hogy annak is van már izlése. 

Régi elhasznált frázisok, hogy úgy mondjam, köz-
helyek annak is unalmasak. Azért szeretnék hellyel-
közzel magasabb értékű szónoki alkotásokkal is talál-
kozni, találkozni olyanokkal, kik nagyobb tudást és mű-
vészetet inspirálnak a szónoki beszédbe s nem «beszélnek» 
csupán. Kik a tökéletes tartalmat a forma tökéletessé-
gével egyesítik. Nem találkoznék nálunk erre való ember ? 

Hogy a nép elhanyagolja a szentbeszédet s hogy az 
ú. n. műveltek épen kerülik azt, gyakori panasz ; de 
vájjon csak kizárólag ezek részén van a hiba? Tessék 
csak ambíció tárgyává tenni a szószéket s nem csupán 
rideg kötelességet nézni benne ; tessék a szentbeszédre 
derekasan készülni, tanulni és gyakorolni magát s valószínű, 
hogy a szószék környéke ismét népes lesz. Ehhez azonban, 
mint minden művészethez, sok elmélkedés, nagy képzés 
és rátermettség szükséges. A theologiai kurzuson szinte 
félévig bajlódnak a szónoki beszéd elméletével, hol azon-
ban ennek a megfelelő gyakorlati haszna? Úgy látom 
ugyanis, hogy legtöbb onnan kikerülő azután is natu-
ralistának marad, a kinél többre viszi a jóravaló ön-
képzőköri szavaló. Hogyan van ez ? 

Ebben a szószéki hanyatlásban azonfelül még egy 
más tényező is nyilatkozik meg, a theologiai tanulmá-
nyoknak az élet emberei részéről való nagymérvű el-
hanyagolása. Nemcsak ezeknek a folyóirati beszédeknek 
az olvasása, hanem alkalomadtán a beszédek meghall-
gatása is sokszor győzött meg már erről. Rendszerint 
alig egy-két jóravaló gondolat csillan föl az ilyen beszé-
dekben, a többi frázis, taulologia, hosszú 1ère eresztett 
moralizálás, világos jeléül annak, hogy a szónoknak 
kevés az okos mondanivalója. 

Hiába, «poéta nascitur, orator fit» ; sok tanulás, 
hosszú önképzés kell ahhoz, hogy valaki tartalmasan 
és okosan beszéljen és azonfelül sokszoros elmélyedés 
szükséges azokba az igazságokba, melyekkel foglalkozik 
és tegyük hozzá: még valami. Átélése ezeknek az igaz-
ságoknak. Akkor következik be az, hogy a szónok nem-
csak a memóriával, nemcsak szájával, hanem e corde 
is beszél. E tekintetben mint tanulmányozandó mintákra 
a jezsuita vagy a lazarista igehirdetőkre mutatok rá, 
tessék ezeket megfigyelni és tanulmányozni s azonnal 
rájövünk beszédeik tartalmasságának és kenetességének 
az okaira, valamint arra is, miért van mindig elég 

ember, a ki nem muszájból, hanem szívesen, magától 
hallgatja és — követi őket. 

De elég legyen az eszmefüzésből. A jelen folyóirat 
a maga egyszerűbb tartalmával rávezetett a szerkesztő 
rendelkezésére álló beszédkészletre, a beszédkészlet a 
szószékre s logikus menetben annak a mai kevésre be-
csülésére, a mi a hanyatlás egyik szimptomájaként 
jelentkezik. Nem elég nekem a szerkesztő buzgósága, 
engem az, a mit füzetében olvasok, ki nem elégít. Job-
bat szeretnék olvasni ; jobbat, tartalmilag és formailag 
tökéletesebbet szeretnék szószékeinkről hallani ; azért 
fűztem tovább gondolataimat, hogy at. olvasóval együtt 
keressem a szimptoma okait. 

A szószék egy hatalmas hely, melyről közkinccsé 
válnak a kereszténység nagy és szent igazságai ; az az 
a gyűjtőhely, melyről a sziveknek Krisztusért kell föl-
gyulladniok. Tehát meg is kell becsülni a szószéket, ott 
nem szabad csupán hivatalos kötelességet teljesíteni, 
ott a szent hivatásnak kell megnyilatkoznia. Onnan 
Krisztus beszél az emberiséghez. 

Ha tehát újabban sok mindenfélét kiemeltünk már 
az előbbi hanyatlásából, ha sok mindenfélébe erőt, életet 
leheltünk bele, fordítsuk immár tekintetünket a szó-
székre is, nyerje az vissza régi méltóságát és fényét, ré-
szesüljön művészi, lelket nemesítő kezelésben. És akkor 
a szónoklati folyóiratokban is a köznapi mellett nevükre 
méltó rétori alkotásokkal is fogunk találkozni. 

Hozzászólás a „nagy bűrí'-höz. 
Katona József dr.-nak a «Religio»-ban meg-

jelenő cikksorozatához néhány szól akarok, mint 
«egy a népből» szólani. 

Előrebocsátom, hogy a tisztelt cikkíróval telje-
sen egyetértek. Nem is cikkét akarom kritizálni; 
de talán nem lesz felesleges, ha a nagy kérdésnek 
egyik oldalát élesebben megvilágítjuk. 

Kétségleien, hogy társadalmunk (a szót a leg-
tágabb értelmében véve), a nemi bűn fertőjében 
fetreng. Ebben a tekintetben a társadalom osztályai 
között abszolúte semmi különbség sincs; az alsóbb 
néposztály ép olyan erkölcstelen, akár a középső, 
vagy a felső. Tisztelet a csekélyszámú kivételnek, de 
nyugodt lélekkel állíthatjuk, hogy a tétel általános-
ságban igaz. 

Ne áltassuk magunkat, a már felserdült generációt 
a bűn útjáról eltéríteni nem fogjuk s nemcsak ember-
feletti, de hiábavaló munkára is vállalkoznánk, ha 
ezt megpróbálnók. 

Minden igyekezetünk tehát csak arra irányulhat, 
de annál nagyobb erővel, buzgósággal és mindenek-
felett kitartással, hogy a jövendő nemzedékeket meg-
mentsük. 

Ebben a tekintetben a családé a feladat leg-
nagyobb része. Azt hiszem, ebben a tekintetben mind-
annyian egyetértünk. 

Meg kell tehát nyernünk mindenekelőtt a szülő-
ket. Azonban, hogy őket megnyerhessük, nem elég, 
ha felvilágosítjuk, meggyőzzük őket. Talán paradoxon-
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îiak hangzik, de ki merem mondani : nekünk min-
denekelőtt a szülőket kell megnevelnünk, hogy ezek 
megfelelően tudják gyermekeiket nevelni. 

A gyermek a legdrágább kincs a világon. Isten-
nek legnagyobb adománya, ajándéka. Mégis hány 
szülő van, a ki tud bánni gyermekével, a ki tuda-
tosan, megfontolt terv szerint neveli gyermekét. 
Hányan vannak, a kik egyáltalában készültek erre 
a hivatásukra, vagy csak gondoltak is arra, hogyan 
irányítsák gyermekeiket, mielőtt az ébredő gyermeki 
öntudat egy-egy «furcsa» kérdése sarokba szorította 
őket. 

Sőt tovább is mehetünk. A legtöbb szülőnek 
mindenre van ideje, csak arra nem, hogy rendszeresen 
foglalkozzék gyermekével. Pedig a nevelés legfon-
tosabb feladata, az akarat fegyelmezése, az «akarat 
nevelése» (Payol) csak fiatal korban lehetséges és 
csakis akkor, ha tervszerűen történik. Ilyesmire csak 
az képes, a ki gondolkodóan, tudatosan cselekszik. 
Szégyenlenők magunkat, ha hivatásunkban, mester-
ségünkben kontároknak mondanának, tartanának 
bennünket, de ha gyermekeink nevelésében kontárok 
vagyunk, úgy, hogy talán életüket elrontjuk oktalan-
ságunkkal, eszünkbe sem jut, hogy hibásak vagyunk. 

Mert hiszen ma már a suszter is tanulja és évekig 
tanulja a maga mesterségét; s ugyan senki sem 
merné ezt a nehéz mesterséget megpróbálni, a ki 
nem tanulmányozta és így van ez más pályákon, 
iparágakban, mesterségben s ezt mindenki természe-
tesnek is találja, csak kettőhöz ért mindenki tanulás 
nélkül : a politikához, ahhoz a művészethez és tudo-
mányhoz, a mely a nemzet életét — és a neveléshez, 
a mely gyermekeink életét irányítja, sőt megszabja. 

Tehát neveljük a szülőket, hogy ők nevelni 
tudják gyermekeiket. Szervezkedjünk erre a célra. 
Tanuljuk el szemfüles ellenségeink harcoló módját. 
Csináljunk propagandát «a nagy bűn» ellen kongresz-
szuson, (mint Prohászka püspök), egyesületekben, 
de legfőképen a sajtóban. A mig ezt meg nem tesszük, 
marad minden a régiben. 

Orvosaink ajánlják a nemi bűnt (mert hiszen 
a cölibátus és az absztinencia fiziológiai tévedés! 
mondta nekem a napokban egyik előkelő orvosunk1) ; 
újságjaink (már t. i. a Budapesten megjelenő hír-
lapok) százféle formában terjesztik ezt az erkölcsi 
mételyt, hatóságaink rendezik, tehát hivatalosan 
szervezik a prostitúciót. (A titkos perditát megbün-
tetik, de a ki nyilvánosan prostituálja magát, az 
bizonyos korlátok között akadálytalanul űzheti a 
mesterségét, büntetlenül teheti ugyanazt, a miért a 
másikat becsukják vagy — tíz évre eltoloncolják. 
Hol itt az igazság?) S mindenekfölött a «kettős 
morál» ellen kell küzdenünk, agitálnunk. Az anyák, 
feleségek, mennyasszonyok a mi pár tunkon vannak. 

1 Ep az ellenkezője áll. V. ö. Religio 25. és 95. lapját. 
Szerk. 

Az apák pedig szívesen lesznek szigorúbbak fiaikhoz, 
mint voltak önmagukhoz. Agitálnunk kell, hatnunk 
kell minden alkalmas és tisztes eszközzel. Szószék, 
gyóntatószék, hitoktatás, jó könyvek győzni fognak 
a «nagy bűn» felett, de csakis akkor, ha a család 
és elsősorban a családok összessége, a társadalom 
segíti őket. Előbb a szülőket kell meghódítanunk, 
az ifjúság megy magától utánuk. 

Egy állami tisztviselő. 

B. Nagyvárad. Sajnálatomra, a tavalyi évfolyam első J e / ß / o , 
számával nem rendelkezem. 

K. Kiszucaújhe ly . Nagyon szép, liogy a lelkipásztor-
kodás mellett is komolyan foglalkozik tudományos kérdé-
sekkel. Tanulmánya sorra kerül. 

Cz. Ny i t r a . A «Litterae Annuae» adatait Fraknói nyo-
mán használom, mert Nagyszombatban, mint méltóságod is 
tapasztalta, már nem találhatók. A bécsi levéltári adatot 
köszönöm, már is fölhasználtam. 

P. Szombathe ly . Méray-Horváth Károly a Pikler-féle 
«Társadalomtudományi Társaság» egyik legradikálisabb tagja. 
Tavaly a «Műveltség könyvtára» I. kötetének ismertetésénél 
találkoztunk vele. Persze, a kit, mint most kisült, a «békí-
tésért» 50.000 koronával jutalmaznak, az jókedvűen nekidül-
leszkedhetik minden vallásnak, romlottnak, felforgatandónak 
hirdetheti a jelen társadalmat, mert hisz ő miatta jöhet akár 
a vízözön is, majd csak megél magában valahogy. Ilyenek a 
jövendő «sociális» társadalom oszlopai. 

M. Budapest . A «Katholikus Nevelés» első két füzete 
már is meggyőzhet minden hittanárt és hitoktatót arról, hogy 
a hittanári Egyesületnek megalakítása igen-igen szükséges és 
hasznos dolog volt, akár magára a testület tagjaira, akár az 
általuk képviselt ügyre nézve. Szinte érzi az ember e füzettel 
a kezében, hogy menn}'ire emelkedik benne a tudata annak, 
hogy ő egy rendkívül fontos hivatást teljesítő karnak a tagja, 
mely együttesen érezve, működve s érdekeit előmozdítva a 
világ szemében is többet jelent, mint az egymástól elszige-
telten, szétszórtan működő tagok egyenként. Az ügyre nézve 
pedig a módszertani kérdések fejtegetése, az iskolába vagy 
a szaktudományba vágó kérdések megbeszélése, az eszmék 
kicserélése egy tanárra nézve föltétlen szükséges képző eszköz 
és ösztönző a további önművelésre. Mindenki karolja is fel, 
mint saját ügyét, annak még igen üdvös fejleményei lehetnek. 

E. Budapest . Sajnos, hogy kath. elemi iskoláinkon nem 
lehet máskép segíteni. A tanítói fizetésrendezésről szóló tör-
vényjavaslat a kath. iskolajog alkonya, államosítás. Elég csak 
a 21. és 23. §-aira rátekinteni. 

Tisztelt e l ő l i z e tő imet az e lőf izetések megújí tá-
sára kérem. 

TARTALOM: Kismise a görög katholikusoknál. 
Hanauer A. István dr.-tól. — Pázmány Péter Nyitrán. III.— 
Egy teljes napfogyatkozásról. I. Angehrn Tivadar S. ,/.-
tői. — Társadalmi szikrák. Hermann József dr.-tól. — 
A nagy bűn. VIII. Katona József dr.-tól. — Egyházi világ-
krónika. —y—/a-tól. — Irodalom. Vajó : A hit. — Pelikán-
Siposs : Jó pásztor. — Hozzászólás a «nagy bűn»-höz. 
Egy állami tisztviselőtől. — Telefon. 

Laptulajdonos és kiadó : 

DUDEK JÁNOS dr. egyetemi ny. r. tanár. 

Stephaneum nyomda r. t. Budapest, VIII., Szentkirályi-utca 28. 
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D U D E K J Á N O S dr, 
EGYETEMI TANÁR 

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL 

Budapest, IX. ker., Ferene-körút 39. 

Az iskolai törvényjavaslatról. 
Az emberi nem fejlődésének alapja mindenkor 

a hitvallás volt. Abból indult ki a családi rend 
és abból fejlődött a társadalom. Ezért az állami rend 
is különbözött a hitvallás szerint. Más az a termé-
szeti népeknél, más a görög és római pantheizmus-
ban, más Kinában és Indiában a Brama és Buddha 
tanítása és más az ó- és újtestamentumbeli kinyilat-
koztatás szerint. Ezé a fölény és az universalités. 

A mint gyengült valamely nemzet hitvallása, 
gyengült a hiterkölcs, bomladozott a belőle fejlő-
dött állami rend is. 

Ma a vallásos alapból keletkezett állami rendet 
az államok saját művüknek s érdekeik szerint vál-
toztathatónak tekintik, pedig azzal, hogy a társadalmi 
rendet kikezdik, végleg föl is forgatják azt. 

Ez nem a francia, nem az olasz, nem bármely 
más nemzet műve. Ez a hit ellen fordult hitetlen-
ség, az egyházi hatalom ellen fordult világi hatalom, 
ez a szabadkőművesség, a gallicanismus és az ehhez 
hasonló világi hatalmi törekvések műve. Ennek mai 
összfoglalata a Combes műve. Ennek egyengetik 
útját azon katholikusok, kik a krisztusi kinyilatkoz-
tatás elveit az opportunitás útján vélik szolgálhatni. 

Mi is ugyanezen az uton járunk, mely csak egy-
felé vezet : a bomlás felé. 

A jozefinizmus, a polgári házasság, melynek 
lényege a keresztény családnak és családszerzésnek 
a hit alapjáról a polgári törvények alapjára való 
áthelyezése, elszentségtelenitése, ide tartozik. Ezzel 
a dogmaszerűleg változhatatlan alap helyébe egy 
mindig változtatható törvény alapjára helyeztetett a 
családszerzés. Ezt ma jól csinálhatják, holnap, ha kell, 
tágíthatnak a kötelékeken és a tapasztalás szerint 
tágítanak is. Ennek a rendszernek folyománj'a a ne-
velés és az iskola államosítása is. 

Ki tagadhalja, hogy a népiskolai törvények is 
ezen iránynak szolgálhatnak? 

Nyomban az alkotmány helyreállításával meg-
kezdték nálunk az iskola dekristianizálását. A dekris-
tianizálás csirája már benn van magában a külön-
böző felekezelek: a keresztények és nem keresz-
tények együttes iskoláztatásában ; de ez az iskola 

jellegének fenntartása mellett a felebaráti szeretet 
folyományaként volt tekinthető. Csakhogy ezt a jel-
legel egyhamar tagadásba vették. Bekövelkezelt a 
kereszt kiküszöbölése az iskolából és vele együtt a 
vallásos jelleg nélkül való állami iskola térfoglalása. 
Ezt követte a keresztény iskola állami befolyásolása ; 
az egyházi hatóságnak a világi által való kiszorítása, 
az egyházi hatóságnak az állami fönnhatóság által 
való paralizálása. A felekezeti iskolák ily módon 
való gyengítésével együtt járt az iskolai fegyelemnek 
gyengülése, és a felekezeti iskola vajúdása. Párhuza-
mosan haladt ezekkel a felekezeti iskolák kiszorí-
tására és az állami iskola térfoglalására irányzott 
törekvés: a folytonos újjhúzás és ellentétkeresés a 
vallásosságra és erkölcsre gyakorolt káros hatásával. 

Egy a baj : a szegénység, a felekezetek anyagi 
elégtelensége, a berendezés és a tanítók díjazásának 
elégtelensége. 

Bekövetkezik ez az állami iskolákra is, ha 
általán a szegénységből ered ez a baj, és ezen csak 
a jólét fejlődése segíthet. A viszonylag csekély számú 
állami iskolákon még a közadó alapján segíthetnek, 
a felekezetieknek azonban keresztény jellegük rová-
sára igértetett némi segély. 

A felekezeti iskolák helyzete ez : tűrik őket, míg 
nem nélkülözhetik, míg elég pénze nem lesz az 
államnak, hogy mindenütt állami iskolát állíthasson. 
Ez tehát csak idő kérdése. Addig is a hitéért áldozni 
hajlandó népet és esetleg a hitközség patronusát 
lehetőleg kiaknázzák, az egyházi hatóság befolyását 
fokozatosan megsemmisítik, kisebb segélyek árán 
lassankint egészen hatalmukba kerítik. 

Kárára volt már eddig is a hitvallásos iskolának 
az, hogy az egyház felügyelő és fegyelmi hatósága 
a sok felsőbb állami hatóság mellett nem érvényesül-
hetett. Voltaképen a felekezeti iskolában a tanító 
az úr. 

E kétféle halóság mellett a mi hitvallásos isko-
láink vajúdnak. A közigazgatási bizottság, mint közbe-
eső interconfessionális hatóság, mindig több és több 
befolyást nyer. A népiskolai tanítók a kétféle felsőbb-
ség közt határozott vezetés nélkül és néha ellentétes 
befolyásolás mellett természetesen a hatalmasabbnál 
keresnek támaszt, midőn alkalmatlan nekik az egy-
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házi hatóság és vezetés. A közigazgatási bizottságok 
és a szabadelvű kormányok a katholikus iskolák 
államosítását szeretnék. Erdekük is ez. Ez a libera-
lizmus célja. Azért természetesen valahányszor a 
püspök és a tanító közt merül föl valamely ügy, a 
tanítót pártolják. Ez az állapot a hitvallásos iskolák-
nak nem válhatik javára. 

Ilyen a mai helyzet, melyben a most tárgyalás 
alatt lévő törvényjavaslat foglal állást. 

Van ebben a javaslatban jó szándék és van, a 
mi szomorúsággal tölti el szivünket. 

A jó benne az, hogy a miniszter a katholikus 
iskolának hivatottságát elismeri. Van tévedés is, az, 
hogy a katholikus iskoláztatást ez idő szerint és a 
konfessió nélküli kormányzat mellett állami iskolá-
ban is lehetségesnek ta r t ja ; és hogy a nemzetiségek 
ellen irányuló törekvései közt oly hatalmi befolyást 
követel a kormánynak, mely a keresztényellenes vagy 
legalább is katholikusellenes kormányoknak oly 
jogot biztosít, mely majd esetleg a felekezeti, illetőleg 
a hitvallásos iskola megsemmisítésének lesz eszköze. 

Van egy nagy és veszedelmes tévedés benne. 
A kongruát állami segélynek tekinti, holott az a paro-
chia vagyona, annak kiegészítő része. Ha a kongrua 
megvonható, megvonható a beneficium maga is. 

Van ellenmondás is benne, mely szerint a fele-
kezeti, illetőleg a hitvallásos iskolától megvonhat min-
den segélyt, mihelyt a községnek van oly állami isko-
lája, mely az összes tankötelezetteket magában fog-
lalhatja. 

Van borravaló, mikor a korpótlék mellett annak 
a tanítónak is, ki minduntalan változtatja helyét, nyújt-
hat serkentő pénzt, esetleg csak azért, mert felebb-
valója kedvében jár. 

Van benne kétértelműség, mikor azt mondja, 
hogy csakis a miniszter által előírt könyvek és rend-
szer szerint szabad tanítani. Ha már van felekezeti 
iskola, az olvasókönyveket a felekezet hitéhez kell 
alkalmaztatni, mert az csak nem képzelhető, hogy 
protestánsok katholikus, katholikusok protestáns 
olvasmányokat fogadjanak iskolájukba; vagy hogy 
mindenikük beérje oly olvasókönyvekkel, melyek vallá-
sos jelleget nélkülöznek. Ám tartsa meg a miniszter 
az ellenőrzést és a jóváhagyást ; de az, hogy csak a 
miniszter határozzon ezen kérdésekben, úgy látszik, 
hogy semmikép sem felel meg a felekezeti népiskola 
jellegének. 

A mi ügyünk mindig csak elmarad.1 A kongrua 
évtizedes rendezgetése máig sem lép a nyilvános-
ság elé. A kongrua munkálatát befejezettnek és 
mégis le nem zártnak mondjuk. Még ma sem 
tudjuk, hová fog kilyukadni. A protestánsok meg-

1 1848 óta nincs a magyar katholikusoknak a teendőket 
jóval előbb megindító, ügyeiket előbbrevivő, az erőket cse-
lekvésre irányító s a bajokat megelőzni képes akció-programm-
juk. Mindig csak esetről-esetre kapkodnak, a mikor a baj 
már rendesen nyakukra nőtt. Szerk. 

csinálták egyszerre minden hosszadalmasság, állami 
összeírások és becslések nélkül és úgy, hogy ahhoz 
nem férhetni többé. Bírják továbbá a három-
milliós évi dotáció igéretét. Ennek legalább kétharmada 
katholikus adó. 

Viszonylag több a paroehiájok, nagyobb a füg-
getlenségük. 

Nem irigyeljük tőlük, de hasonlót óhaj tanánk 
magunknak is. Z i c h y N á n d o r g r ó f _ 

J{atholikus társadalmi kötelességeink• <i.> 
Nagy világtörténelmi esemény szemtanúi voltunk 

néhány napja, mely a német birodalmi választási 
urnák körül játszódott le. Az ellenkezést nem tűrő 
germán öntudat tipikus képviselője, a hatalmas 
imperator-rex kiadta a jelszót, hogy a világbirodalmi 
ambícióit korlátozó fekete (katholikus) és vörös 
(szocialista) tábort szét kell verni, s felszította a 
furor Teutonicust, hogy eltiporja vele a katholikus 
centrumpártot s a szociáldemokráciát, mert nem 
akartak parancsszóra számlálatlan milliókat meg-
szavazni kétes értékű vállalkozásért és dicsőségért. 

A harc elsősorban a centrum ellen irányult. 
A választási kampány elején világosan jelezte ezt a 
birodalmi kancellár. A nemzeti öntudat, a germán 
nagyság, a német presztízs jelszavainak megtévesztő 
áradata zúdult a német nemzetre, hogy annak 
katholikus részét az antiklerikális tábor számára 
megnyerje. Császár és szövetséges fejedelmek, hiva-
talos hatalom és sajtó, evangélikus Bund és flotta-
egyesület, liberális fdozofusok, konzervatív junkerek 
és pártbontó katholikus mágnások mind összefogtak, 
hogy a centrum erős tornyát megvíjják és a «fekete» 
sereget szétszórják. 

S az eredmény? A katholikus centrum fényes 
győzelme, mandátumai számának növekedése, s a 
szövetséges ellenfelek mélységes hallgatása, mely 
csendbe csak néha vegyül egy bátortalan nyilat-
kozat, hogy a centrumot mégis csak legyőztük, 
mert—legnagyobb ellensége,a szociáldemokrácia, vagy 
negyven mandátumot veszített. 

A német katholikusok e világraszóló sikere nem 
csak irigységgel vegyes csodálkozást kelt más nem-
zeteknél s nevezetesen katholikus kérdésekkel szem-
ben érzékkel biró magyar közönségünknél is, hanem 
hatása alatt önkéntelenül is fölmerül a kérdés, képes 
volna-e a mi katholikus társadalmunk is ily nagy-
szabású erőkifejtésre? S mivel a tagadó válasz a 
kérdést nyomon követné, azonnal fölmerül a másik 
kérdés : hogy miért nem érnénk el mi magyar 
katholikusok is ily sikert, mit kellene tennünk, mi 
volna a kötelességünk, hogy a katholicizmus hazánk-
ban is oly tényező legyen, mint a protestáns több-
ségű német birodalomban, vagy mint hazánkban is 
századokon keresztül volt. 

Ha egy mondatban akarnám megállapítani 
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katholikus társadalmunk csekély befolyásának okát, 
elég volna azt mondanom: a magyarországi katho-
likus közönségben nem él öntudatosan a katholikus 
világnézet. Magyarországon a katholicizmus — túl-
nyomórészt — nem éltet, hanem csak élnek benne, 
legtöbbször a nélkül, hogy tudnák miért. A mi 
katholicizmusunk roppant sekélyes ; megszokott 
keret, melynek tartalmat nem adunk Mintha csak 
egy romantikus vár omlatag falai közt élnénk, hódolva 
egy szent hagyomány kedves emlékeinek, a nélkül 
azonban, hogy ez ősi falak restaurálásán gondol-
koznánk, vagy ép a mindennapi élet számára ott 
berendezkedni kívánnánk. 

Már pedig súlya csak oly szellemi áramlatnak 
van, mely tudja mit akar, mit ér s mire képes. 
S tudja-e a magyar társadalom, mit akarhat mint 
katholikus társadalom? Ismeri-e a katholicizmus 
világnézetének nagyszerű méreteit s érzi-e a benne 
szunnyadó erő hősi voltát ? Honnan tudná, s honnan 
érezné, mikor azt se tudja tulajdonkép, mi a katho-
licizmus? 

Száz és száz katholikus családdal és emberrel 
találkozunk, olyanokkal, a kik magukat jó katho-
likusoknak mondják. Tagadni nem lehet, hogy hivők, 
templomba járnak, gyónnak, imádkoznak. S mégis 
a katholicizmus mibenlétéről, társadalmi és politikai 
életünkben egyaránt elsőrendű hivatásáról alig hogy 
gyenge sejtelmük van. Azt hiszik, a katholicizmus 
nem egyéb, mint jámborság. Katholikusnak lenni 
előttük csak annyi, mint gyengéd vonzalommal 
viseltetni szentegyházunk misztériumai és liturgiája 
iránt s e vonzalom és érzelem melegénél boldognak 
lenni. De hogy a katholicizmus álláspont, melyről 
az egész életet, minden kötelességet, minden moz-
galmat, minden törvényjavaslatot, sőt egyéni törek-
vést és értéket is kell tekinteni és bírálni, ezzel alig 
van tisztában a magyar intelligens katholikusok 
közül néhány. 

Pedig a mint a liberális liberálisan, a szocialista 
szocialistásan gondolkozik a világról s minden jelen-
ségéről, ugyanígy kell tenni a katholikusnak is, ha azt 
hiszi, hogy a világ boldogítására az ő eszméi alkal-
masak, hogy az emberiség célját a katholicizmusban 
találja meg, vagyis ha öntudatos katholikus. Nem 
elég, ha a katholikus ember szereti az egyházat s a 
templomot, ha járul a szentségekhez — bár az egyéni 
boldogulásnak ez a kezdete és föltétele—; kell, hogy 
kialakuljon bennünk az a gondolat és meggyőződéssé 
érlelődjék, hogy az emberiség számára a mai szellemi, 
gazdasági, társadalmi és politikai nagy megrázkód-
tatások között csak a katholikus szellem ereje biz-
tosíthatja a végső siker alanyi és tárgyi biztosítékait. 
Meggyőződéssé kell válni minden katholikus ember-
ben, hogy a társadalmi forradalmat csak katholikus 
alapon lehet leszerelni. Hinni kell, hogy a szellemi 
anarchiából a katholikus elv fog kivezetni. Hirdetni 
kell, hogy a katholikus erkölcsi felfogás legbiztosabb 

támasza a rendnek és fegyelemnek a mai zűrzavaros, 
forradalmi szellem közepette. 

Hogy mi katholikusok nem érezzük és valljuk 
ezt, az a mi nagy gyöngeségünk, s mivel a magyar 
katholikus tábor nem elég hangos e tagadhatatlan 
tények hirdetésében, azért nincs súlya a magyar 
katholikus társadalomnak. Pedig, hogy mily erő 
rejlik a katholicizmusban, azt megtanulhatnék leg-
nagyobb ellenfeleinktől, a szocialistáktól. Mért szálka 
ezek szemében az egyház ? Miért utálatos csuhás a 
pap? Talán mert imádkozik, templomba jár, 
ájlatoskodik? Dehogy! Mert érzik, hogy a katho-
likus elv és világnézet az a szikla, melyen hajójuk 
összetörik s mely elzárja az Eldorádóba, illetve az 
anarchiába vezető utat a zavarosban halászni kívánók 
előtt. 

Csodálatos, hogy a mikor legnagyobb ellen-
ségeink tisztában vannak a katholicizmus értékével, 
mi magyar katholikusok annak tudatára alig ébredünk. 
Pedig ha belátnók, mit tesz katholikusnak lenni, 
lia a katholikus világnézettel tisztában volnánk, akkor 
érvényesülésünk útjába mindjárt nem gördülnének 
oly nagy akadályok, mint ma, mert az öntudat hiánya 
az oka, hogy a magyar katholikus nem oly bátor, 
mint kötelessége volna. 

Alig látott a történelem valaha oly félénk tábort, 
mint a minő a magyar katholikus társadalom. Mintha 
csak szégyelné katholicitását. Úton-útfélen gúnyolják, 
rágalmazzák katholikus intézményeinket s a katho-
likusok a helyeit, hogy erélyesen felszólalnának 
igazaik mellett, suttyomban tovább állnak, vagy fel-
világosodoltságuk íitogtatásául együtt izléstelenked-
nek szent hitük ócsárlóival. 

Csak néhány példát említek föl. A könyves 
boltok kirakatai tele vannak a pápaságot, papságot, 
az egyházat vagy a boldogságos Szüzet gyalázó 
könyvekkel. Jutott-e eszébe a katholikus társadalom-
nak, hogy erélyesen figyelmeztesse a többnyire ide-
genből ideszakadt honfitársakat a vendéglátó keresz-
tény társadalommal szemben tartozó illendőségi 
szabályokra? Vagy a körúton végig s a külvárosok-
ban szerte rikító plakátok hirdetik, hogy benn, a 
bioscop-szinházban, az inkvizíció borzalmait mutatják 
be. A plakáton csuhás barátok forgatják a kínzó 
kereket, sütögetik a szegény áldozatokat. Szóval 
Ízléstelen és hazug reklámmal sértik állandóan a 
katholikus érzést s a budapesti katholikus közönség 
nem csak hogy nem indul fel az ilyen bántalmakra, 
hanem megfizeti a kétes élvezetet, hogy saját val-
lásának kipellengérezésén gyermekeivel együtt gyö-
nyörködhessék. S ha társaságban látjuk azokat a 
gyámoltalan katholikusokat, a mint meghúzzák ma-
gukat, mikor éretlen gyerekek olcsó élcelődéseik 
céltáblájává szemelik ki az egyház intézményeit, s 
hallgatnak tehetetlenül, mikor tillakozniok kellene 
vagy fölvilágosítással szolgálniok, teszi-e akkor ez a tár-
saság egy önérzetes s jövőjében bizó tábor benyomását ? 
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Bezzeg hangos az ellentábor, mert tudja, mit 
akar. Hangos a szocialista, mert érzi, hogy ereje 
van. De bátor és önérzetes a német katholikus is, 
mert tudja, hogy a jelen békéjének s a jövő biztos 
fejlődésének hordozója. De a magyar katholicizmus 
igazán csak a panaszkodásban, jajgatásban, mások 
okolásában hangos. Ha a katholikusok háttérbe 
szorulnak, ha gyermekeik megfelelő arányban ál-
láshoz nem jutnak, ha a hivatalokat zsidókkal és 
protestánsokkal töltik meg, akkor lármáznak, de 
nem azért, hogy azután bátrabb és öntudatos katho-
likus tevékenységet fejtsenek ki, hanem hogy a 
püspököket, a vezetőket okolják, mert csodákat nem 
művelnek. Feledik, hogy ma — a szabadság korá-
ban — nem egyes emberek, nem a vezérek maguk 
csinálják a történelmet, hanem a tömegek, a széles 
társadalmi osztályok, s ezek csak akkor számítanak, 
ha megvan bennük rendeltetésük, céljuk világos 
tudata és állandó megbecsülése s bátor, SZÍVÓS akarat 
annak megvalósítására. Glattfelder Gyula dr. 

Nagy Lajos királyunk máriacelli építkezése. 
«Az idén Ausztriában a máriacelli kegytemplom 

750 éves jubileumát ünneplik,1 írta nekem nemrégiben 
egyik tőlem kiválóan nagyrabecsült főpapunk és erre 
az alkalomra Bécsben egy kis lapot (Mariazeller 
Glöcklein) is adnak ki. Véleményem szerint jó volna, 
ha ez alkalomból Nagy Lajosnak Máriacellel való 
összeköttetése valahára okiratilag tisztába hozatnék . . . 
Nagyon szép és alkalmas volna, h a . . . tisztázná egy 
kis értekezésben, a milyen például a nagyon érde-
kes «A hátai apátság Krisztus-vére ereklyéje» cimű 
cikk a Religióban. Ugyanez a folyóirat, úgy hiszem, 
ilyen ér tekezésnek . . . örülne, mert Öreg-Máriacell 
kultusza Magyarországon még mindig népszerű». 

Ez ennek a kis cikknek a historikuma s ez 
legyen egyszersmind a bevezetője. 

* 

Okleveles emlékünk nem beszél a királyi bőke-
zűségről, mellyel Nagy Lajos a boldogságos Szűznek 
celli egyháza iránt viseltetett. De azért a király ko-
rából való s annak cselekedeteit jól ismerő író, a 
küküllei főesperes, családi nevén Tótsoli/mosi Apród 
János, Nagy Lajos életírója, urának és kegyes jóaka-
rójának máriacelli építkezéséről is megemlékezik és 
tudósítása teljes hitelre tarthat számot.2 A főesperes 
eredeti müve ugyan nem maradt reánk, de föl-
vették a maguk munkáikba az őt követő írók s 
így megvan egyrebek közt a budai krónikában is.3 

1 Az «Epochae Benedictino-Lambertinae» szerint ugyanis 
«ab origine cellarum Marianarum sub abbate Otkers iuxta 
traditionem circa an. 1157.» egészen mostanig 750 év mult el. 

2 V. ö. Pór Antal : János küküllei főesperes, Nagy Lajos 
király történetirója. Századok, 1893. 

8 Domanovszky Sándor: A budai krónika, Századok, 
1902. 626. 1. 

Sajnos azonban, hogy ez a tudósítás nagyon szűk-
szavú, sőt még az események kronologiai sorából is 
ki van véve. «Két templom alapításáról» címen ezt 
mond ja : Aachenben és Cellben a boldogságos Szűz 
tiszteletére kápolnákat építtetett, melyek csodálatos 
szép műalkotások. Megfelelően és gazdagon javadal-
mazta őket és az istentiszteletre értékes szerelvények-
kel, edényekkel, kelyhekkel, könyvekkel és különféle 
egyházi öltözetekkel — a máriacellit még tiszta 
aranyból készült kehellyel is — ékesítette föl őket.1 

Ez a tudósítás kétségtelenné teszi, hogy Nagy Lajos 
királyunk Máriacellben építtetett s az ottani, tőle 
emelt egyházat gazdag fölszerelésekkel látta el; de 
bizonytalanságban hagy bennünket arról, mikor tör-
tént, a mit elbeszél. 

A máriacelli templom a lambrechti bencés apát-
sághoz tartozik. Ennek az apátságnak egyik tagja, 
Menestarfer vagy Mannesdorfer János dr. közelegy-
korúlag 1407-ben a következőleg beszéli egy Nagy 
Lajos máriacelli építkezésének történetét. Miután a 
vad török nép Ázsiából, Thraciából a Hellesponto-
son keresztül átkelt, Felső-Moesiát és az alsót, me-
lyet most Oláhországnak nevezünk, iparkodott el-
pusztítani és ostrommal a saját hatalma és hite alá 
kényszeríteni: Lajos, Magyarország győzhetetlen és 
legkeresztényibb királya 20 ezer lovassal és gyalo-
gossal ellene támadt ennek a népnek. Mikor azon-
ban a nagyszámú ellenséget meglátta (80.000-en vol-
tak ugyanis), megijedve azt határozta, hogy futásban 
keres menekvést. De elnyomta az álom s ekkor 
eszébe jutott, hogy korábban sokaktól hallotta, hogy 
a boldogságos Szűz Cellben nagyszerű csodákkal 
tündöklik ; és megjelent neki a dicsőséges szűz Mária 
és bátorította őt és meghagyta neki, hogy képmásá-
val, melyet keblére helyezett, támadjon az ellen-
ségre s vegye föl a küzdelmet. Elmúlván álma, föl-
ébredt s keblén találván a képet, az egész történetet 
elmondta bajtársainak. Ezek örömmel és fölbáto-
rodva támadtak a királlyal egyetemben az ellen-
ségre, szerencsésen győzelmet arattak s azután Lajos 
seregével, miként igérte, Cellbe ment. Mivel azt látta, 
hogy az őrgróftól épített kápolna2 igen kicsiny, azt 
ledöntötte s helyébe azt a templomot építtette, a 
melyet most látunk. Ugyanekkor fölajánlotta az em-
lített képet, melyet arannyal, gyöngyökkel gazdagon 
fölékesített, továbbá egy a szentek reliquiáival telt 
ereklyetartó táblát, melyet nyakában szokott viselni, 
aranykelyhet patenástul, aranyliliomokkal átszőtt 
szent öltözőket s más kincseket és monstrantiákat, 
melyek címerével ékesítve a kincstárban láthatók és 
őriztetnek.3 

1 Chronica Hungarorum, impressa Budae 1473, typis 
similibus reimpressa Budapestini, 1900, sumptibus Gustavi 
Ranschburg. 

2 A templom bejárata fölött levő dombormű szerint 
1200-ban épült a templom vagy kápolna. 

3 Katona : Hist. Crit. X. 393-395. 11., Pór Antal : Nagy 
Lajos 390—391. 11. 
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A lambrechti krónikás ebben a legendaszerű 
leírásában úgy beszél, mintha Dávid apát idejében 
történt volna és IV. Albert osztrák herceg életében. 
Ez a Dávid apát nem volna más, mint Krall Dávid, 
a ki 1376—1387. közt volt lambrechti apát.1 Azonban 
bizonyos kételkedéssel fogadhatjuk ezt a jelzést s 
arra gondolhatunk, hogy a közeiegykorúság miatt 
összezavarta Leobeni Péter apáttal, Dávid elődjével, 
a ki 1358—1376. közt apátkodott. Hiszen épen ez az 
eset az osztrák hercegekkel is. IV. Albertot emlegeti, 
a ki csak 1395. augusztus 29-ike után következett az 
osztrák hercegségben, sőt III. Albert is 1386—1395. 
közt viseli az osztrák hercegi eimet, noha különben 
jóval előbb is szerepel; Nagy Lajos már 1382. szept. 
12-én meghalt, tehát IV. Albertlel semmiféle érint-
kezésben, közös hadi vállalatban nem szerepelhetett, 
mert IV. Albert atyja halálakor csak 18 éves volt.2 

Vagyis kronologiai tekintetben ez a tudósítás sem 
adja meg a kellő és szükséges fölvilágosítást. 

Az írásos emlékeken kívül még két képzőművé-
szeti alkotás beszél Nagy Lajos és Máriacell kapcso-
latáról. Az első dombormű, mely a máriacelli tem-
plom bejárata fölött van s a XV. századból ered. 
Jobbfelén a gyógyulást kereső Henrik morva őrgróf 
és felesége Ágnes térdelnek, fölöttük pedig védőként 
szent Vencel alakja van; balfelől Nagy Lajos király 
alakja van kivésve, a mint a boldogságos Szűz képét 
fogadalmi ajándékul fölajánlja annak emlékére, hogy, 
miként ezt a dombormű is föltünteti, pártfogása 
mellett dicső győzelmet aratott a törökön.3 A másik 
az itt említett szűz Mária-kép, melyet Máriacellben 
«Schatzkammerbild» néven ismernek s a mely lilio-
mos alapon a boldogságos Szüzet ábrázolja karján 
a kisded Jézussal; ruházata és feje körül a nimbus 
drágakövekkel vannak kirakva ; a zománcos kép 
keretét a magyar, Anjou és lengyel cimerekből vett 
motívumok díszítik.4 A műértők azt tartják, hogy e 
kép Giotto iskolájából származik.5 

Természetes, hogy ily gyenge időbeli meghatáro-
zás alapján meglehetős tere nyílik a tapogatódzásnak, 
ha döntésre kerül a sor, mikor volt tehát Nagy La-
josnak az a hadjárata, melyet személyesen vezetett a 
török ellen, melyben győzött és a melynek meghá-
lálására a máriacelli adományozásokat tette. 

1 Catalogus religiosorum perantiqui monasterii ad S. Lam-
bertum O. S. B . . . anno iubilaeo MDGCGCII., 96. 1. 

a Huber—Baróti : Ausztria története, II. 286., 293. 11. 
3 A dombormű facsimiléjét 1. A magyar nemz. tört. III. 

274. 1. után, leirását 642 1. Nagy Lajosra vonatkozólag ez a 
fölírás van rajta : Ludouicus rex Ilungarie per matrem miseri-
cordie victoriam turcorum generöse obtinuit. 

4 A képet 1. az előző jegyzetben említett mű 273. lapján ; 
nem egészen pontos leírását adja 654. 1. 

5 Giotto di Bondone tanítványai voltak többek közt Tad-
deo Gaddi (f 1366.), Andrea di Cione, kit közönségesen Or-
eagnanak szokás nevezni (f 1368.), ennek testvére Lionardo 
( t 1365.), Agnolo Gaddi (f 1396.), Nicolo di Pietro, Spinello 
Aretino és mások. 

Anjoukori történelmünk érdemes kutatója, Pór 
Antal, tulajdonképen csak annyit említ meg Nagy 
Lajosról irt művében, hogy az eseményt némelyek 
1363-ra, mások 1366-ra és valaki 1377-re teszi, maga 
határozottan nem nyilatkozik az egyik év mellett 
sem; de mégis legjobban az 1366-i év felé fordul, 
mert annyit legalább kijelent, hogy valószínű, nem 
alaptalan azok véleménye, a kik szerint Lajos 
1366-ban nyert győzelme örömére építtette s aján-
dékozta meg a máriacelli templomot.1 Ámde semmi-
féle tényleges bizonyságunk nincs rá, hogy Nagy 
Lajos 1366-ban hadakozott volna a török ellen; sőt 
arra adatunk van, hogy személyesen nem is hada-
kozhatott, pedig a lambrechti hagyományok írásban, 
képben s ennek föliratában egyaránt személyesen 
viselt hadjáratra utalnak s ezt maga Katona is vallja, 
a ki különben 1366. mellett foglal állást,2 mely kü-
lönben úgy átment a köztudatba, hogy még iskola-
könyvek is ezt hirdetik.3 Ha Nagy Lajos 1366 folya-
mán a törökkel hadakozott volna, ez a hadmenet a 
VI. Amadeo savoyai gróftól kivívott diadal folytatása 
lett volna.4 Tudjuk azonban, hogy 1366. nyarán a 
pápa egyenesen arra kéri Nagy Lajost, ne induljon 
személyesen a török ellen5; tudjuk továbbá azt, 
hogy nem is ment harcba, mert juliustól az év vé-
géig folyton itthon találjuk.6 Tekintve tehát, hogy 
azt sem bizonyítja nyilvánvaló adat, hogy Nagy 
Lajos csak sereget is küldött volna a török ellen; 
tekintve, hogy a lambrechti hagyomány személyesen 
vezetett hadmenetről tud, már pedig ilyent Lajos 
1366-ban nem vezetett, nem tudunk abban hinni, 
hogy a máriacelli javadalmazások 1366-tal volnának 
összefüggésben. 

Egy stájer történetíró, Steinherz, a mellett foglal 
állást, hogy Nagy Lajos említett hadjárata s vele 
kapcsolatban az említett adományozás 1377-ben tör-
tént. Állítását azzal indokolja, hogy a celli Mária-kép 
keretén a lengyel sas is látható, pedig ezzel Nagy 
Lajos 1370 előtt nem élhetett.7 Ezzel szemben meg-
nyugtatónak fogadhatjuk el Pór Antal megjegyzését, 
a ki szerint ez legföljebb annyit bizonyítana, hogy a 
képkeret 1370—1382. közt készült. Tudjuk egyébiránt— 
folytatja ellenvetését hogy Lajos király hasonló ék-
szereken már 1370. előtt is alkalmazta a lengyel sast.8 

1 Nagy Lajos 394. 1. és A magy. nemz. tört., III. 274. I. 
2 Id. m. X. 395. 1. 
3 így pl. Mangold : A magyarok oknyomozó történelme 

(1903), 107. 1. 
4 Jirecek : A bolgárok története (fordította Mayer Rezső), 

306. lap. 
5 Katona, id. m. X. 389-390 11., Theiner: Monum. histor. 

Hung. II. 73. 1. 
6 Magyar diplomatiai eml. az Anjou-korból II. 650., 652., 

653. 11., A pannonhalmi Szent-Benedek-Rend története II. 345— 
361. 11., Katona, id. m. 395-398. 11. 

7 Ii Steinherz : Ludwig 1. v. Ung. und seine Weih-
geschenke für Maria-Zell (Mittheilung, d. bist. Vereins für Steier-
mark, 1887. 97—106. 11.), idézve Pór Antalnál. 

s Id. m. 592. 1. 2. jegyz. 



118 RELIGIO LXVI. évf. 1907. 

A mostani lambrechti hagyomány azt tudja, 
hogy Leobeni Péter apát (1358—1376.) idejében, 
1363-ban «Hess König Ludwig von Ungarn durch 
den Mönch Chunrad (Konrad) die dreischiffige Kirche 
im gotischen Stile mit dem grossen Mittelturme auf-
führen zum Dank eines grossen Türkensieg. Zugleich 
verehrte er der Kirche das sogenannte Schatzkam-
merbild, ein Madonnenbild aus der italienischen 
Schule, das früher auf seinem Hausaltar gestan-
den war».1 

Tartsunk nyomozást, beleillik-e a lambrechti 
hagyomány az események sorába. 

«Az ozmánok oly rohamosan hatoltak előre, 
hogy már 1363-ban Attikában termettek és Konstanti-
nápolyt oly szorult helyzetbe hozták, hogy V. János-
nak, csakhogy pénzhez jusson, a Velencében elzálo-
gosított koronadrágakövek eladását kellett megen-
gedni. A Palaiologos mindenhol keresett segítséget; 
Magyarországon, Bulgáriában és nyugaton, hol az ő 
követe, hogy a pápától segélyigéretet kaphasson, es-
küvel elszakadt a schismától».2 Az ozmánok azon-
ban nemcsak a meggyengült görög császárságot fe-
nyegették, hanem Szerbiát is, melynek fejedelme 
Uros, Lajos királyunk segítségét is kikérte.3 Ismere-
tes, hogy a magyar had megindult Bosznia felé és 
hogy ennek a seregnek a beütését, a háború végét 
1363. augusztus 27-ére tűzték ki.4 Tehát 1363-ban 
ment had a török ellen, csak az a kérdés, ott volt-e 
ebben a hadmenetben Nagy Lajos. Kétségtelenül ott 
volt, mert 1363. julius 8-án a boszniai Plinánál van, 
julius 10-én pedig Szokol mellett levő táborából 
keltezi a Celsi Lőrinc velencei dogéhoz intézett leve-
lét, mellyel békességet akar teremteni némely viszály-
kodások, kártételek ügyében.5 A következő hónap 
közepe táján már itthon vadászgatott.6 Ez a had-
nenet tehát olyan, melyben Nagy Lajos személye-

sen megjelent és épenséggel nem lehet kizártnak 
tartani, hogy nem ekkor nyerte azt a csatát, mely-
nek emlékét máriacelli építkezése s adományai őrzik. 
Maguk az építkezések persze átnyúlhattak 1366-ig 
vagy akár 1370-ig is. 

-K 
A hagyomány szálai tehát jól hozzáfűzik ha-

zánkat Máriacellhez, melynek kultusza hosszú idők 
során mindig élénk maradt Mária lelkes híveinél, a 
magyaroknál. Ez ösztökélhette Ivoptik Odót, Dömölk 
apátját, hogy ennek a kultusznak, mint volt lam-
brechti bencés, apostola legyen Magyarországban. 

1 L. G. Schmidbauer : Zum 100jährigen Gedächtnisse der 
Wieder-Errichtung des Benediktiner-Stiftes St. Lambert, az 
eml. jubileumi névtárban, 96., 105. 11. 

2 Jirecek, id. m. 304. 1. 
3 Lázár : A török birod. története, 33. 1. 
4 A Pannonhalmi Szent-Benedek-Rend története II. 485. 1. 
s Hazai Okl.-tár, 269., 270. 11. Horváth Mihály: Magyar 

Regesták, Magyar Történ. Tár. 28.1., v. ö. Wertner : Magyar 
hadjáratok a XIV. században, Századok, 1905. 444. 1. 

' e u. ott. 

Buzgóságának emlékét őrzi Kiscell, a mai Celldömölk, 
melynek templomában a máriacelli boldogságos Szűz 
képének mása szintén csodákkal ékeskedik. 

Sörös Pongrác. 

Egy teljes napfogyatkozásról. (n.> 
Említettem, hogy a Nap koronáját csakis a teljes 

napfogyatkozás alkalmával lehet látni, miért is a 
korona mivoltáról nem igen sokat tudunk eddig. 
Pedig a korona természetének ismerete igen fontos, 
mert ebből a Napról való ismereteinkre nézve föl-
világosítást, erősítést vagy cáfolatot nyerhetünk. 

A teljes napfogyatkozás tehát az egyedüli alka-
lom a Nap-korona megvizsgálására, mind alakját, 
mind szinképi viselkedését tekintve. A korona alakja 
gyorsan változik. Ez a változás, mint az eddig tör-
tént megfigyelésekből kitetszik, szoros összefüggésben 
áll a napfoltok számával. Ha t. i. a napfoltok 
száma kicsiny, vagy mint a tudósok mondják : ha a 
napfoltok száma minimurnában van, akkor a korona 
is a legtökéletlenebb ; ha pedig a foltok száma maxi-
mumát éri el, akkor a korona is legjobban van 
kifejlődve. Ebből világos, hogy hosszú megfigyelések 
sorából esetleg rájöhetnénk emez összefüggés okára-
Nyerhetnénk valahára a napfoltokról oly elméletet, 
mely teljes összhangzásban áll a fizika törvényeivel, 
a minő eddig nincs még. Vagy viszont meríthetnénk 
belőle oly fizikai következtetéseket is, a minőkre 
az eddigi tapasztalatainkon alapuló ismereteink még 
nem jogosítanak fel. 

A szakasz (periódus), melyben a foltok száma 
minimumáról maximumára emelkedik, 11 év. A kér-
dés részleteire menve át, a korona alakja általában 
a következő : A Hold korongját, a mint a teljes nap-
fogyatkozáskor a Napot szemeink elől egész feketén 
elfödi, közvetetlenül keskeny fénykoszorú veszi körül, 
mely sokszor oly vakító világossággal bir, hogy a 
totalitas kezdete- és végének pontos megfigye-
lését nagyon megnehezíti. Ez az úgynevezett 
belső korona. Erre következik 25 egész 30-szor oly 
széles ezüstös-gyöngyfényű öv, melynek világossága 
kifelé nagyon gyorsan csökken és szinte észrevétle-
nül elmosódik. Ez a külső korona. Ebből az övből 
sugarak törnek elő, sokszor tetemes távolságra, azon-
ban nem mindig radiálisan (függőlegesen) állnak a 
a Naphoz, hanem sokszor ferdén, nem is mindig 
egyenesek, hanem sokszor görbék. Némely csillagász 
nézete szerint üstökösök és meteoritok volnának. 
Sajátságos, hogy e sugarak még a leghosszabb expo-
sitió mellett sem igen érvényesülnek a fotografáló 
lemezen. Igaz, hogy fényük igen gyenge, de mint 
látszik, aktinikus (chemiai) hatásúak is. Azonban nem 
lehet kételkedni abban, hogy való tüneménnyel és 
nem merő optikai csalódással van dolgunk. A ko-
rona átlagos magassága 300.000 km.-re tehető. 

A szinképi (spektroszkopikus) fölvételek fölvilá-
gosítást nyújtanak a korona belső összetételéről, hogy 
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minő anyagokat tartalmaz és hogy minő állapotban 
vannak azok. Ennek megértésére jó lesz néhány meg-
jegyzést előre bocsájtani. Ha valami ulon-módon fény-
nyalábot fogunk föl, például, ha egy átlyukasztott fekete 
ernyőt a nap elé tartunk és a nyíláson átjövő fény-
nyaláb útjába három oldalú flint-üveghasábot állí-
tunk, akkor a rajta keresztülmenő fény különböző 
színekre bomlik, szétszóródik, más szóval a mögéje 
állított fehér lepedőn, avagy ernyőn, színkép jön létre. 
Fraunhofer volt az első, a ki Wollaston után a Nap ily 
módon létrehozott színképében számos fekete vonalat 
fedezett föl, melyek a párhuzamosan fekvő szín-
képet keresztbe áttörik. Azért is Fraunhofer-féle vo-
nalaknak szokás azokat nevezni.1 

A manapság rendelkezésünkre álló műszerekkel 
(Spektroskop) oly szinképet lehet előállítani, melyben 
tízezernél több ilyen vonal látható. 

Ezek a sötét vonalak a Napnak úgy közvetetle-
nül, mint közvetve fölfogott fényében észlelhetők. 
Mi a jelentőségük? Igen nagy, ezek vezetnek ben-
nünket a Nap anyagának a megismerésére. Ezek a 
vonalak ugyanis a Nap fényében hiányokat jeleznek, 
mindig és minden körülmény között a színképnek 
ugyanazon a helyén jelentkeznek és bizonyos hul lám-
hosszal rezgő fénysugár helyét mutatják. Módunkban 
áll minden ilyen sötét vonal helyét pontosan meg-
állapítani. 

Ez a tünemény a színképen. Mit és hogyan lehet 
ebből magyarázni ? A magyarázatához a következő-
képen fogunk: minden rendelkezésünkre álló fény-
forrásnak van saját színképe. Ezek a színképek vál-
toznak a szerint, a mint a fény izzó, szilárd vagy 
folyékony anyagból avagy izzó gáz- és gőzből sugár-
zik ki. Függ továbbá a színkép a fényforrás hőmér-
sékletétől, valamint a nyomástól is, mely alatt a 
fényforrás áll. Már most ha ezekkel kísérletezünk, 
azt látjuk, hogy a különböző földi anyagok színképé-
ben világos vonalak jelennek meg és pedig ugyan-
azokon a helyeken, a hol a Nap fényszinképében a 
fekete vonalak mutatkoznak. Minden egyes általunk 
ismert s elégetett anyagnak a szinképen egy vagy 
több ilyen világos vonal felel meg, melyek a szín-
képnek mindig ugyanazon a helyén jelennek meg. 
E szerint bármely fényforrás (elégetett test) színképé-
ből ki lehet olvasni, hogy minő anyagot tartalmaz. 

De módunkban áll minden fényforrás színképét 
meg is fordítani, úgy hogy a világos vonalak helyén 
feketék jelennek meg. Ha például egy elektromos 
lámpa elé Bunsen-féle lángot álítunk s ezt natr ium-
mal (konyhasóval) befestjük, azután pedig az elek-
tromos lámpa fényét, mely ezen nátriumlángon ment 
keresztül, egy lencse segítségével ftint-hasábra össz-
pontosítjuk, a hasáb mögött álló ernyőn oly szinképet 
nyerünk, mely fekete vonalat mutat azon a helyen, a 
hol különben a nátrium-fénynek megfelelő világos-

1 Fraunhofer, Abhandl. d. Münchn. Akad. 1814. 15. 

sárga vonal szokott föllépni, míg a többi vonal mind 
világos marad. 

A tünemény magyarázata, hogy a közbeeső 
natr ium-fény elnyelte az elektromos lámpa fényéből 
azokat a sugarakat, melyek egyenlő hullámhosszal 
birnak, mint a natr ium fénye. Ha pedig a Bunsen-
lángot nem natr iummal (a beléhintett konyhasóval), 
hanem más-más anyaggal befestjük, akkor ugyanaz 
a tünemény ismétlődik, csakhogy más-más szinképi 
vonallal, ha ugyan ama anyagot tartalmazza az eredeti 
fényforrás. 

Ilyen megfigyelésekből és a megfelelő elméleti 
okoskodásokból állította föl Kirchhoff a következő 
törvényt : «Valamely anyag épen azokat a sugarakat 
sugározza ki, melyeket elnyel».1 A hetvenes évek vége 
felé Angstrom már 800 földi anyagnak megfelelő sötét 
vonalát határozta meg, Lockyer pedig 841-ét.2 A szám 
azóta még nagyobbodott. Mindez annak a következ-
tetésnek elfogadására kényszerít, hogy a Napból ki-
sugárzó fénysugarakat oly réteg veszi körül, mely 
mind azokat az anyagokat tartalmazza, izzó gáz 
vagy gőz állapotban, melyek vonalai megfordítva (azaz 
feketén) lépnek föl a Nap színképében.3 

Hogy ez a következtetés helyes, arról a teljes 
napfogyatkozás alkalmával meggyőződhetünk. Ugyanis 
abban a pillanatban, mikor a Hold korongja a Napot 
teljesen betakarja, azaz a totalitas kezdetén és végén, 
a Nap színképében a fekete vonalak néhány pilla-
natra igen világosan fölvillannak. A réteget, mely ezt 
a fölvillanást előidézi, elnyelő rétegnek hívjuk. Ez 
közvetlenül a photosphéra után következik és főleg 
nehezebb izzó fémgázokat tartalmaz. Pulsifer becslése 
szerint e réteg 900 km. vastag. Erre az elnyelő rétegre 
következik a vörös chromosphéra, mely főleg hydro-
genium gázt tartalmaz. A chromosphérán innen kívül 
van a korona. 

A korona színképe világos és folytonos, melyben 
a hydrogeniumnak megfelelő vonalakon kívül még 
egy igen világoszöld esik lép föl. Ezt a világos-zöld 
vonalat Young és Harkness egészen függetlenül egy-
mástól födözték föl 1869-ben a teljes napfogyatkozás 
alkalmával. Az anyagot, mely ezt a világos csikót 
előidézi, külön elemnek tartják és egyelőre koronium-
nak nevezték el. Más égi test vagy földi anyag szín-
képében a mai napig még nem sikerült ezt a vona-
lat föltalálni. Azért még mindig nem tudhatjuk, mi 
a koronium. 

Ezekből már kitűnik, mily fontos szerepet játszik 
a színképelemzés a modern astronomiában. 

A színképelemzésnek köszönjük mindazt, a mit 
az égi testek alkotó részeiről és állapotukról tudunk. 
Csakis a színképelemzés által jöhet tünk tisztába arra 
nézve is, miben keresendő az említett korona oka. 
Vájjon a Naphoz tartozik-e, avagy a Holdhoz? Vájjon 

1 Kirchhoíf, Poggend. Annalen CIX. 275. 
2 Lockyer, Spektralanalyse. 222. 
a Wüllner, Poggend. Annalen CXX. 158. 
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a Föld légkörében keresendö-e az oka ? vagy esetleg 
csupán optikai csalódással van-e dolgunk? Ha az 
utolsó volna a való, akkor bizony nem volna érde-
mes annyit vesződni vele. Ha azonban a Naphoz 
tartozik, akkor óriási dimensiókkal bir és egy nagy 
jelentőséggel biró kozmikus tünemény. 

Kepler és utána sok csillagász valóban a Hold 
légkörének tulajdonították és ez a nézet általános 
volt egészen a mult század elejéig. Csak akkor győ-
ződtek meg mindjobban arról, hogy a Holdnak nincs 
légköre vagy ha van, akkor az oly ritka, hogy nem 
elegendő a korona magyarázatára. Ezen időtől fogva 
egészen 1869-ig az volt az általános nézet, hogy a 
korona okát a Föld légkörében kell keresni. Volt 
azonban már ezen idő alatt is néhány csillagász, a 
ki a koronát a Naphoz tartozónak vallotta. A kérdés 
Young és Harkness felfödözésével eldőlt. A korona 
színképében föntemlített világos csíkok ugyanis bizo-
nyítékai annak, hogy a korona izzó gázt tartalmaz, 
a mi természetesen csakis a Nap közelében lehet-
séges.1 P. Fényi az említett 1905. augusztus 30-án tett 
megfigyelésünk alkalmával eme világos vonal helyét 
akarta meghatározni, vagyis a koronium fényének 
hullámhosszát megmérni ; de sajnos, a felhők meg-
akadályozták szándékában. 

A korona színképének fölvételére négy külön-
böző fotográfiái készülék állt rendelkezésünkre. Azon-
ban egy-két fölvételen kívül ezek a kedvezőtlen idő-
já rás miatt nem igen sikerültek. Vájjon a sikerült 
fölvételeinknek a Nap színképével való összehasonlítá-
sából valami új eredmény nyerhető-e, arról még nincsen 
tudomásom. A granadai csillagda igazgatója csak 
mostan foglalkozik ezekkel a mérésekkel, mivel az 
erre a célra külön rendelt mérőeszköz csak december 
hó közepe felé érkezett meg. 

Az olvasó talán arról is hallott már, hogy a 
csillagászok bizonyos háborgatások alapján a Nap és 
a Merkur között még egy bolygót sejtenek, melyet 
már is Vulkánnak neveztek el. Ez a bolygó — lia 
csakugyan létezik — rendesen nem látható, mivel 
igen közel áll a Naphoz. Teljes napfogyatkozás alkal-
mával azonban láthatóvá lehetne. Ezen bolygóra 
irányuló kutatásokra szolgált három fotográfiái ka-
mara, az úgynevezett kamara «eampi magni». Nagy 
optikai nyílással birtak, tehát a Nap körül az égnek 
elég nagy részét ölelték föl. A felhős ég miatt azon-
ban ezek a kutatásaink sem lehettek sikeresek. Eddig 
még nincs tudón.ásom arról, vájjon más expeditió 

1 Kőrösligethy Radó egyetemi tanár szerint : a korona 
nem egyéb, mint az anyaggal megtöltött bolygóközi tér-
nek a Naptól megvilágított része és a sugaras szerkezet a 
Napra leáramló anyagnak örvényszálaiból érthető. Az egész 
intraplanetarikus tér tényleg telve van finom eloszlású anyag-
gal, melyet kozmikus pornak szokás nevezni. Ez folyton le-
szitál a Földre is, tengeri lerakodásainknak egy tetemes részét 
teszi és mindenesetre rész vau az északi fényben is. A világ-
egyetem. A Műveltség könyvtárának III. része. 544—5. 1. 

erre nézve nagyobb sikerrel dolgozott-e. Ennyit fárad 
és sokszor századokon keresztül alig valami ered-
ménnyel fárad a tudomány az ismeretek szerzéseért. 

Angehrn Tivadar S. J. 

Bgiptomból. Luxor> 1907 február 17_én 

Előttem a Nilus majesztatikus komolysággal és 
kimértséggel folyik a tenger felé, azontúl egy kes-
keny sáv élénkzöldből nyúlik végig, a Nilus a ján-
dékozta humusztalaj bő termése, a honnan a lebbach-
akácfa és az égfelé törő nyúlánk pálmák is bő táp-
lálékot találnak. Azontúl aztán minden sárgás-szürke, 
a puszta és a libyai hegység teljesen kopár szirtéi. 
A pezsgő-nyüzsgő élet mellett, a legbujább természet 
mellett, minden átmenet nélkül a sivár halál országa. 

De a halál országa Egiptomban nem elriasztó, 
nem vigasztalan; a halál itt nem jelent enyészetet, 
még a testnek sem, a több ezer éves múmiák, a 
melyeket a sziklába vágott sirok őriztek s a melyek 
egy része most a kairói muzeumban, mint egy mor-
gueban, közszemlére van kitéve, nem teszik reánk 
azt a kellemetlen hatást, melyet egy föloszlásban lévő 
holttetem szivünkben kelt. Kiaszott bőrük még most 
is fölismerhetővé teszi arcvonásaikat, télig nyiladozó 
ajkaik alól fogaik fehérje csillámlik, mintha csak 
beszélni akarnának hozzánk s valami fontos mondani 
valójuk volna. 

De mit is mondhatnának a régen eltűnt kor 
emberei a modern embernek? Meg tudja-e ez érteni 
az ő elfeledett nyelvüket, mikor magát az egiptomi 
nyelvből fejlődött kopt-nyelvet ma már a nép sem 
érti s imakönyveiben, sőt magában a misszáléban a 
kopt szöveggel párhuzamosan arab szöveget hasz-
nálnak. 

De a múmiák beszéde nem hangos beszéd, a 
lélek beszéde az, mely a lélekből jön és a lélekhez 
szól, az a beszéd, melyet itt úgyszólván minden emlék 
kifejez s ezt én e szavakba vélem foglalhatni : Me-
mento vitae aeternae! — Emlékezzél meg az örök 
életről. 

S azért a múmiáknak csakugyan van mondani 
valójuk, sőt igen fontos mondani valójuk a modern 
kor embere számára. A mi korunk bizonyos elbiza-
kodottságban, hogy úgy mond jam időbeli chauviniz-
musban szenved, mely lenéz, megvet mindent, a mit 
előző korok létesítettek és műveltek. 

Ezzel összefüggésben van a történelmi érzéknek 
az a hiánya, a melyet a Spencer-féle pozitív (?) szo-
ciologia nagyra nevel s a mely még nagy szellemeket 
is elfogultakká tesz. Attól tartok, hogy ennek nagy 
hátrányai lehetnek a mi kulturális fejlődésünkre. Ez 
nagyban növeli a felületességet és az efemér sikerek 
hajhászását. S ily lelkület mellett a XX-ik század 
tudománya, minden elektromosság, mikroszkóp, telesz-
kóp stb. nem elegendő arra, hogy örökbecsű műve-
ket tudjunk létrehozni. 

Örvendetes dolognak tartom azért, hogy ma-
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napság Egïptomot mind többen fölkeresik. Vannak, 
kik itt gyógyulást keresnek; vannak, kik nem akar-
ják a tavaszt Európa késlelkedő ege alatt bevárni s 
a májust már januárban kívánják élvezni; vannak, 
a kiket komoly tanulmányok vonzanak ide,1 de én 
azt hiszem, a kik Egiptomot látó szemmel s nyilt 
szivvel, ésszel látogatják, valamit csak meg fognak 
érteni a múmiák és a sok ezeréves emlékek nyelvéből. 
Mert lia ezt nem értik, oly messze vannak az értel-
mes látástól, mint az, a ki nekem a piramisokat úgy 
magyarázta, hogy hát azok egy irtóztató kőhalma-
zatból állanak. Külszinre mennyire találó egy magya-
rázat és mégis milyen üres és lélektelen, olyan, mint 
akárhány tudományos meghatározás és vizsgálat, 
mely mindig csak a külsőségeken tapad és sehol 
szellemet, lelket nem lát. Az ilyen fölfogás sokkal 
sivárabb, mint a puszta fövenye és a libyai hegység 
terméketlen sziklái. 

Az egiptomi szfinx az ő szilárd, mozdulatlan 
tekintetével ma is az emberiség elé áll, talányára 
választ vár s a ki válaszolni nem tud, az elmerül a 
köznapiság és feledés nirvánájába. S mi e talány 
megfejtése? Memento vitae aeternae! Ez az a gon-
dolat, mely az egész egiptomi kulturéleten végig 
vonul, ez emelte a kolosszális piramisokat, obeliszke-
ket, ez létesítette a karnaki óriási templomot, mely 
mellett a római Colosseum arányai eltörpülnek. Az 
egyiptomi embernek a földi élet az ő gondjaival, 
apróságaival jelentéktelennek látszott a sirontúli élet-
hez viszonyítva s a faraónak ép úgy, mint a régi 
fellahnak az volt a lőgondja, hogy holttetemének 
illendő helyet készítsen, a hol lelkével találkozzon. 

S bár az egyiptomi pantheon az ő bizarr alak-
jaival valódi labyrinthus, melyben tudósaink is el-
tévednek, valóban leleményes szimbolizmusa bámu-
latra ragadja lelkünket és a vallásos eszme tévelygései 
között is magasztos eszmék szellemes kifejezéseivel 
mintegy fölemelő hatással van. S itt is leginkább a 
lélek halhatatlanságának gondolata az, a mivel mind-
untalan a leghatározottabb alakban találkozunk. 

Sehol sem találtam ennek szemléltetőbb kifeje-
zését, mint egy kairói múzeumban őrzött régi (kö-
rülbelül 1100. Kr. e. korszakból származó) műemlé-
ken, mely mind fölfogás, mind kivitel dolgában 
ritkítja párját. Ez a kis szobormű egy ravatalon nyugvó 
múmiát ábrázol, mellette a test közepe táján ember-
fejű sólyom áll, mely a madárlábakon kívül a lest 
felső részéből jövő emberi karokkal bír. Ez volt t. i. 
az egiptomiaknál a testtől elvált emberi lélek állandó 
szimbóluma. A sólyommadár a mi emlékünkön kezeit 
arra a helyre teszi, a hol a szív volt és kedves, 
mintegy mosolyogva esdő tekintettel néz a múmia 
merev arcára, mintha csak azt kérdezné : mikor tér-
hetek vissza? Az az ellentét,a mi a holttetem merev-
sége és a lélekszimbolum elevensége közt van, a mű-

1 Ilyen e sorok tisztelt írója is. Szerk, 

vészi fölfogás legelső remekei közé helyezik e szo-
bormüvet. 

S benne kifejezést talál a régi Egiptom gond-
viselésszerű szerepe. Az ő bámulatos és minden 
időviszontagságokkal, sőt a duló barbár kezekkel 
ellentálló emlékei késő nemzedékeknek is a lélek 
halhatatlanságának örök eszméjéről beszélnek, mint 
olyanról, mely egyedül képes az emberi életnek 
valódi értéket adni és az embert örökbecsű munkál-
kodásra biztató idealizmussal eltölteni. 

Giesswein Sándor dr. 

A nagy bűn. (ix.> 
A legfőbb és a leghatalmasabb eszköz a társa-

dalom erkölcsi szintájának emelésére és az erkölcs-
telenség megszüntetésére a felnőttek erkölcsös élete 
és az általuk adott jó példa. Ez azonban ideá-
lisan csak ügy volna keresztülvihető egyesek között, 
ha minden férfi ideje korán házasságra léphetne s 
ha a tízparancsolat «Másnak feleségét bűnre ne kí-
vánjad» parancsát betartaná. Sajnos azonban, a mi 
társadalmi berendezésünk olyan, hogy a férfiak egy 
tekintélyes száma nagyon későn jut olyan állásba s 
oly anyagi viszonyok közé, hogy megnősülhetne s 
családját eltarthatná.1 Nagyon sokan pedig, főké]) a 
nagy városokban, léhaságból nem érzik a nősülés 
szükségességét. (Ez sokszor a főbaj !) Ez által a leányok 
megfelelő száma pártában maradván, megvan az 
alkalom a vallás- és társadalmi erkölcsellenes álla-
potok és viszonyok kifejlődésére. 

Igazságtalanság volna azonban, lia a leányok 
pártában maradását kizárólag a férfiak nősülni nem 
akarásának és házasodási iszonyának tulajdonítanám, 
az igazság kedvéért ki kell jelentenem, tartozom azzal 
a női nemnek, hogy vannak tekintélyes számban 
leányok is, a kiknek pártában maradása csak rajtuk 
mullott. Nem találtak magukhoz illő férjet, a kivel 
életüket érdemesnek tartották volna megosztani. Az ilye-
neknek aztán az abstinentia jut osztályrészül, a mi ne-
héz, önmegtagadással járó dolog, de nem lehetetlen. 

Természetes, hogy azok előtt, a kik nemi ösztö-
nüket fékezni nem tanulták, csodálatosnak és szinle 
lehetetlenségnek, mesének tűnik föl, hogy lehetnek 
férfiak és nők, a kik egész életükön át abstinensek. 
Pedig ez lehetséges s élettanilag meg is magyaráz-
ható. Legnehezebb a teljes testi kifejlődés utáni első 
időszak, ha ezen átestek, ha festi vágyaikat fékezni, 
legyőzni tudták, szigorú testápoló és edző, de el nem 
kényeztető, el nem puhító életmód mellett, a dolog 
megy. Megszokás dolga, a mennyiben a nem használt 
szervek nyugodtabbak, mint a használtak. Minél szi-
gorúbban és fegyelmezettebben él az ember, az absti-
nentia annál kevesebb nehézséget okoz. Elpuhult, 
renyhe és henye életmód melleit azonban, főkép lia 

1 Ez a tapasztalat szerint nagyon viszonlagos dolog s 
nagyon sok függ az embertől, bogv mely jôvedelçni elég neki. 
Van, a kinek kevés is elég. Szerk. 
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az ember az izgalmakat nem kerüli, rettenetes küz-
delembe kerül a test vágyait legyőzni s alkalom 
esetén az akarat a nemi ösztön erejével szemben 
teljesen tehetetlen. De ebben akkor maga az ember 
a hibás. S itt egy részletesebb megjegyzésre kell ki-
térnem. 

A mióta e tanulmányom napvilágot kezdett 
látni, ismételten fölkerestek soraikkal egyes coelebs 
életet élő férfiak, a kik azt írják, hogy dacára szigorú 
életmódjuknak, a nemi vágyak föllázadnak bennük — 
mit tegyenek? Vájjon lesznek-e képesek az érzékiség 
ellen sikerrel küzdeni? Erre vonatkozólag itt vála-
szolok. A mi a kérdés fizikai részét illeti, utalok cikk-
sorozatomban előadottakra, a hol a megfelelő élet-
mód érintve van s a hol egyúttal részleteztem azt 
is, hogy az önmegtartóztatás sem a szellemre, sem 
a testre nem káros, lehetséges, mert még oly esetek-
ben is, a mikor az ivarszervek váladéka túlnagy 
mennyiségben termelődnék, a természet önmagán 
segít, annak önkénytelen, veszély nélkül történő el-
távolításával. 

Az önmegtartóztatás tehát nem káros ugyan, de 
erős akaratot és küzdelmet igényel s éljen bár az 
ember aszkéta életet, az érzékiség mindig föltámad 
benne. A ki küzdeni és lemondani nem akar, a ki 
fél a küzdelmektől, szóval, a ki, mondjuk, pappá lenni 
nem akar, az lépjen házas életre; de úgy se gon-
dolja, hogy a korrekt élet lehet küzdelmek nélkül. 

Arra vonatkozólag, hogy mit kell tenni, ha az 
igyekezet ellenére a kísértések még is támadnak, a 
következő példában válaszolok. 

Egy képet láttam «Szent Antal kísértései a pusz-
tában». Magát a szent férfiút, a ki a pusztába vo-
nult, böjtölt, testét sanyargatta, füvekből és gyökerek-
ből élt és imádkozott, az érzéki kísértések igézőbb-
nél igézőbb asszonyok képében mégis nyugtalanítot-
ták, körülvették és csábították; a szent férfiú hiába 
vergődött, hiába imádkozott, utoljára, hogy el ne 
bukjék, reá vetette magát a keresztre, azt görcsösen 
átkarolta s csak így tudott a kísértéseknek ellent 
állani. így van ez az életben is, bizony a nemi élet-
től való önmegtartóztatást csakis a keresztfába kapasz-
kodva lehet betartani, a ki azt nem teszi, az elbukik 
s minden elbukás után annál nehezebb az erény út-
jára visszatérni.1 

1 Az emberek itt meg szoktak feledkezni arról, hogy a 
keresztény élet nem egyszerűen az ember természeti erőire 
támaszkodik, hanem hogy annak egy magasabb életelve is 
van s ez az isteni malaszt, az az isteni segítség, mely a gyenge 
embert nagy dolgokra képesiti. Szent Pál azt mondta : «Isten 
malasztjából vagyok pedig, a mi vagyok . . . többet munkál-
kodtam mindnyájoknál, nem én ugyan, hanem az Isten ma-
lasztja én velem». (I. Kor. 15, 10.) És a testi vágyakból eredő 
nehézségekről beszélvén, ő is kérdezi : «Én, szerencsétlen 
ember, ki szabadit meg engem a halálnak testéből ?» S feleli : 
«Az Isten malasztja, a mi Urunk Jézus Krisztus által». (Róm. 
7, 24.) Azért vigasztalva inti a keresztényeket : «Emberi kisér-
tetnél egyéb meg ne fogjon titeket; hív pedig az Isten, ki 

A keresztény tökéletesség egyik legfőbb, legna-
gyobb és legszebb erénye az örökös tisztaság, vagyis 
a nemi élettől való tartózkodás. A katholikus papi 
pálya kiváltságosságát és megbecsülését legfőkép annak 
kell tulajdonítani, hogy abstinentiához és coelibátus-
hoz van kötve. 

Az egyháznak, midőn a papi és a szerzetesi nőtlen-
séget és a nemi éleitől való önmegtartóztatást éleibe 
léptette, bizonyára szeme előtt lebegett az a két szem-
pont is, hogy egyrészt a középkor vad népeire az 
Isten szolgáinak a közfölfogás szerint a legnehezeb-
ben nélkülözhető testi örömöktől való önmegtartóz-
tatás a miszticismus hatásával lesz ; másrészt meg 
akarták ezzel föltüntetni azt, hogy a pap, a ki a 
testiekben való önmegtartóztatást hirdeti, maga jár jon 
elő jó példával, gyakorolván az önmegtartóztatást a 
legnehezebb formájában.1 Napjainkban is tapasztal-
hatjuk, hogy az a pap, a ki az önmegtartóztatást be-
tartja, nagyrabecsülés és köztisztelet tárgya, még a 
szabadkőműves és anarchista előtt is. Mert hiába, 
hősi tettnek marad a nemi önmegtartóztatás és a hősi 
tett elkövetője előtt még az ellenség is meghajol. 

A szellemi és erkölcsi nehézségekről, a melyeket 
illetőleg a pap csak lelkiismeretének felelős, nem 
akarok szólani. 

«A házasság modern reformjai» cimű cikkében 
Müller József dr. («Heilkunde» 1906. 9. füzet. München) 
ezt í r ja : «A reformációval bekövetkezett a nemi élet 
terén való változás.. . megteremtve az evangélikus 
lelkész családi éleiét, bár e lelkészt, mint laikust és 
családapát, nem övezte magas nimbusz». 

Azt hiszem, a mi a reformáció idejére szólt, 
részben igaznak vehető most is, vagyis a katholikus 
papság magasabb nimbusát, más felekezetek papjai-
hoz képest, az emberek ítéletében elsősorban és fő-
kép a coelibatus betartása okozza. 

Ha tehát a katholikus papoknak is megengednék 
a nősülést, vége lenne a pálya nimbusának. 

Az önmegtartóztatás erény és pedig a legfőbb 
és legbecsesebb erények egyike az Isten előtt, úgy 
tartja a katholikus hittan. Már most, vájjon lehetne-e 
az erények legfőbbike, ha küzdelemmel nem já rna? 
Ugyebár nem. Azért, a kik bizalmas kérdéseikkel 
megtiszteltek, ha a tökéletes életre és küzdelmekre 
reászánták magukat s a legtökéletesebb erények bir-
tokosai akarnak lenni, a test lázadó vágyaitól ne 
ijedjenek meg, le lehet azokat győzni, példák vannak 
reá s épen önök hirdetik, hogy minél nagyobb a 
küzdelem, annál dicsőbb lesz a jutalom is. 

Ezzel befejeztem a nagy bűnről szóló tanulmá-
nyomat; ámbár a kérdést ki nem meríthettem, azt 

nem hagy titeket kisértetni azonföliil, mit elviselhettek, sőt 
a kísértettel erőt is szerez, hogy elviselhessétek». (I. Kor. 10,13.) 
Hogy a coelibatust tisztán nem lehetne megtartani, az janze-
nista gondolat. Egger Dogm. Ed. VI. 562. 1. Szerk. 

1 A coelibatus okait nemrég fejtegettem, «Religio.» 52. 1. 
Szerk. 
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hiszem azonban, hogy tájékoztatásnak elég. A «Religio» 
olvasóközönsége a szellemi tudás magas fokán áll, 
túlságos részletekbe nem kellett bocsátkoznom, az 
olvasók egy-két odavetett mondatból is kihámozzák 
a valót és az igazságot. K a t o n a J ó z s e f d f 

\eresz tény szociologiai tankönyvről. 
Szociális századunkban végre minálunk is meg-

értették a szociologia rendes tanításának szükségessé-
gét. A szociáldemokraták már régóta rendeznek mun-
kástanfolyamokat, a Széchenyi-szövetség programmja 
mindenre kiterjedő előadásokat foglal magában, a 
Társadalomtudományi Társaság Szabadiskolája mun-
kások és műveltek számára január havától április 
haváig rendszeres esti tanfolyamokat hirdet plakáto-
kon. A közoktatásügyi költségvetésnek a pénzügyi-
bizottságban való tárgyalása alkalmával (1906. évi 
november 8. és 9-én) Földes Béla dr. egyetemi tanár 
szükségesnek tartja, hogy már a gimnáziumok VII. 
és VIII. osztályában tartsanak szociális előadásokat, 
a melyek legalább általánosságban tájékoztassák a 
fiatalságot a szocializmus kérdéséről. A «Katholikus 
Szemle» 1906. évi egyik füzetében rámutat a szociá-
lis oktatás fontosságára, a melyet Somogyi Manó dr. 
egyetemi magántanár «Szociálpolitika» címen hir-
detett előadásaiban szintén már a gimnáziumi ifjúság 
számára kitérj esztendőnek tart. Mihályfi Ákos dr. a 
budapesti tudományegyetem theologiai fakultásán 
1906—7. tanévben heti 2 órában «A papság és a 
szociális kérdés» cimén előadást hirdetett. Az ügy 
fontossága birt rá engem is, hogy a Barcsay-utcai 
főgimnáziumban a VII. és VIII. osztály növendékei 
számára szociális kurzust tartsak, a mely nagy láto-
gatottságnak örvend, a mi azt mutatja, hogy hiányt 
pótol. 

Alig kezdettem meg a kurzust, a következő leve-
lezőlapot kaptam Bihari Ferenc munkácsi főgimná-
ziumi tanártól : 

Főtisztelendő Uram ! 
Az «Alkotmány»-ban olvasom, hogy főtisztelendő Úr az 

intézetben szociális kurzust rendezett. Érdekes, hogy én épen 
a múlt héten jelentettem be az igazgatóságnál, hogy ily elő-
adásokat fogok tartani. Nagyon kérném tehát, tessék nekem 
ez ügyben írni, néhány jó könyet ajánlani, esetleg amaz elő-
adásokat megtekintésre elküldeni s én köszönettel fogadnám. 
Nekem megvan Biederlack, Kidd, Wolfner s még néhány ide-
vágó m ü. 

Munkács, 1907. jan. 17. 
Maradok hü tisztelője 

Bihari Ferenc. 

E levelezőlap fölelevenítette bennem azt a régóta 
táplált óhajomat és egész nyíltságában föltárta szük-
ségét annak, hogy keresztény szociologiai tanköny-
vet kellene keresztény közönségünknek kezébe adni. 
Égető szükség ez, mert ha szociális kurzusaink nagy 
látogatottságnak örvendenek is, az ott elhangzott 
elvek hamar feledésbe mennek; míg, ha kéznél van 

a keresztény szociologia tankönyve, könnyen utána 
lehetne nézni, felvilágosítást és tanácsot nyerni, el-
veinkben megerősödni. 

Különösen fontos ily irányú tankönyv azóta, 
mióta püspökeink egy része a szemináriumokban 
szociologiai rendes tanszéket állított fel. Ezen intéz-
kedés szükségességét Mihályfi Ákos dr. az 1906. évi 
kath. nagygyűlés alkalmával remek előadásban mél-
tatta, mely a Beligio 1906. 23-ik számában jelent 
meg. Ez előadásban a következőt mondja: «A nagy-
váradi, csanádi, pécsi, győri, székesfehérvári szemi-
náriumokban már évek óta külön tantárgy gyanánt 
adják elő a szociologiát. Lehet, hogy más szemi-
náriumokban is — nekem csak a fölsoroltak-
ról van biztos tudomásom». — Én ezt megelő-
zőleg már melegen érdeklődtem a szemináriumi 
szociális tanítás iránt és ez ügyben Győrbe és Pécsre 
írtam. Tudakozódtam ugyanis aziránt, hogy minő 
keretben adják elő a rengeteg kiterjedésű szociális 
kérdést, mennyit tárgyalnak a társadalomnak irá-
nyairól, a főbb gazdasági és szociális intézmények-
ről és praktikus alkotásokról. Kérdést intéztem to-
vábbá arról, mily tankönyv és szerző után indulnak. 
Én azt hiszem, hogy nem fogják indiskréciónak 
venni, ha a küldött válaszokat az eszmék tisztázása 
kedvéért a közjó érdekében leközlöm. Sok életrevaló 
és megfigyelésre méltó dolgot kihámozhatunk e so-
rokból. 

Még 1905. évi november 14-én dr. Werdenich 
Endre győri theologiai tanár a következő levelet 
írta : 

Főtisztelendő Uram ! 
Igen sajnálom, hogy kérdésére érdemleges fölvilágosí-

tással nem szolgálhatok. Megfelelő szociologikus kézikönyvet 
magam is szeretnék, de nem találok. A szerzők a külföldön 
is inkább csak a szociális kérdésről írnak, de nem adnak 
igazi szociologiát, a melynek a szociális kérdés megoldásá-
hoz szükséges keresztény elveket kellene bölcseletileg meg-
világítania. Épen ez a baj, hogy üyen kézikönyvünk nin-
csen. Építenek ugyan eleget, de az alapot rendesen csak 
föltételezik. 

Épen ezért én nem tehettem egyebet, mint hogy a szo-
ciologiát az elhikába soroztam s a morálfilozofia alapján 
adom elő. Előadásaimat rendesen kidolgozom s a fontosabb 
részletek kiegészítése végett a növendékeknek külön is ki-
adom. A míg a dolgon másként nem segíthetek, addig a nö-
vendékeknek jegyezgetniük kell. 

A rendes előadások ezenfelül kiegészítést nyernek a nö-
vendékek között már évek óta fennálló szociális körben, a 
melyet most már egyetemi szemináriumok módjára kezdünk 
berendezni, hogy a szaktanár vezetése mellett önálló gondol-
kozáshoz, esetleg irodalmi munkássághoz szokjanak. A tulaj-
donképeni szociális kérdést inkább itt tárgyalják. 

A morálfilozófiái művek közül, ámbár Cathrein több 
anyagot ölel fel iskolai előadásokra, mégis Costa-Rossettit 
találom legalkalmasabbnak. A tulajdonjog elméletét illetőleg 
a szocializmussal szemben igen jó : Franz Walter «Das Eigen-
thum» c. műve. 

A szociális kérdésről értekező írók közül alapossága és 
világos, átnézetes rendszere miatt a növendékeknek is főké-
pen Biederlack-ot ajánlom. Schindler-nek legújabb kiadvá-
nyát még nem olvastam ; de igen dicsérik. 
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A gyakorlati szociologia tanára különösen az egyesületi 
életet, az iskolaügyet stb. adja elő s praktikus szempontból 
azonfelül azokat a dolgokat magyarázza, a melyekkel a nö-
vendékek az ő szociális körükben épen foglalkoznak. 

Nagy kár, hogy igazi szociologikus kézikönyvünk nin-
csen; mert tapasztalatból mondhatom, hogy a növendékek 
is leginkább a társadalom-tudomány bölcseleti alapelveinek 
ismerete után áhítoznak ; e nélkül magában a gyakorlati 
részben, a szociális kérdésben is csak botorkálnak. 

Most egyelőre azon fáradozunk, hogy a szociális kör 
részére hatalmas könyvtárt teremtsünk, a mire már felsőbb 
helyről is biztatást kaptam. A növendékek lelkesedése bámu-
latos ; s ez a kezdetnek nagy nehézségeit is le fogja győzni. 
Ha Főtisztelendő Úr irántunk érdeklődik, későbben többet 
is referálhatok. 

Győr, 1905. XI. 14. 
Szívélyes üdvözlettel igaz hive Werdenich Endre. 

A g)rőri szeminárium egyáltalában a szociális 
kérdés okos, praktikus tárgyalása tekintetében, a 
mennyire a dolgokat figyelemmel kisérem, «vezet», 
elül halad. Van szociális könyvtára, szociális köre és 
az egyetemi filozofiai és jogi fakultásán bevált sze-
mináriumi rendszert meghonosította. Az ügy sikerét 
biztosítja a győri püspök úr praktikus gondolkodása 
és a szociologia tanárának képzettsége és buzgósága. 

írtam ezenkívül Rozsnyóra, Nagyváradra, Székes-
fehérvárra, Temesvárra, mert tudtam, hogy szociális 
tanszék van a szemináriumban. Temesvárról Ferch 
Mátyás theologiai tanár szives volt a következőkben 
fölvilágosítani : 

Főtisztelendő Uram ! 
Intézetünkben 1901/902 óta tanítom a «Sociologiát» ; min-

den második évben hallgatják a 3—4. éves növendékek egy 
féléven át heti 4 órában ; a semester végén kötelező vizsgálat 
van a tárgyból. 

Eleinte — megfelelő tankönyv hiányában — a pécsi 
püspöki papnevelő intézetben szokásos tanmenet szerint jár-
tam el ; többet Írattam, vagy csak magyaráztam ; a hol lehe-
tett használtam én is (növendékeim is) Kathrein «Erkölcs-
bölcselet»-ének megfelelő részeit. A második alkalommal 
azonban már Biederlack S. J. «A társadalmi kérdés» cimü 
könyvét (ford. dr. Kiss) használtam tankönyvül. Igaz, hogy 
nem egészen megfelelő a könyv, mert felolvasásnak lévén 
szánva, óriási nagyok az egyes fejezetek és paragrafusok. 
Ezen megfelelő beosztással, tagosítással, újabb-kisebb para-
grafusok kijegyzésével segítettem. 

Főtisztelendőséged ismeri a könyvet s így saját maga 
is tudja mi az előnye, hátránya. Általában bevált, mint tan-
könyv. A theoretikus részek teljesen kimerítők. Csak egy 
baja van, hogy a gyakorlati része kevés, hogy nem beszél 
külön-külön az egyes fölállítható és fölállítandó egyesületek-
ről, szövetkezetekről és hogy a magyarországi viszonyokra 
nézve nem nyújt tájékoztatást. 

Ezen kellene — véleményem szerint legelsőbben is 
segíteni. Ki kellene adni egy olyanféle könyvet, minő pél-
dául : Retzbach : «Leitfaden zur socialen Praxis» cimü müve. 
Persze egyszerű fordítás megint nem volna elegendő, hanem 
külön ki kellene dolgozni a magyar viszonyokat, részletesen 
ismertetni a meglevő sociális irányú intézményeket, azok 
fölállításának módját stb. Szóval olyan könyvet kellene theo-
logusaink kezébe adni, a mely röviden ismerteti az elméletet, 
e kérdés jelenlegi állását, a különböző tennivalókat, a 
hogyant, a magyarországi idevágó törvényeket pedig teljes 
részletességgel kellene tárgyalni. Ez persze vaskos könyvvé 

nőné ki magát; nagyobb terjedelmű volna, mint egy tan-
könyv. De legalább volna olyan könyvünk, a mely a gyakor-
lati életben a fiatal papokat mindenről tájékoztatná, valósá-
gos vezérfonál volna a gyakorlati eljárás szövevényes útjain. 

Ilyen könyv megírására persze egy ember alig vállal-
kozhatnék (már az anyagi rizikó miatt sem) ; ezt az országos 
központnak kellene megíratnia, kiadatnia. Nemcsak növen 
dékpapok, papok, hanem a dolog iránt érdeklő világiak, sőt 
ellenfeleink is vennék. Mig alkalmas, teljesen kimerítő, való-
ban gyakorlati irányú könyvünk (egy könyvben mindent ! !) 
nincs, addig csak az egyes professorok hozzáértésétől függ, 
mit, milyen keretben tanulnak a leendő papok. Püspöki kon-
ferencia elé is lehetne vinni a dolgot; határozzák el a püspö-
kök, hogy minden intézetben tanítsák a tárgyat és rendelje-
nek el egy könyvet. 

Hallgatóim nagyon szívesen tanulták a tárgyat. 
Ha valamilyen irányban szolgálhatnék még valamivel, a 

legnagyobb szívességgel teszem meg. 
Temesvárott, 1906. november 19. 
Ismeretlenül is a legnagyobb tisztelettel üdvözlöm és 

vagyok készséges hive Ferch Mátyás theol. tanár. 

Nagyváradról Némethy Gyula dr. theologiai tanár, 
Rozsnyóról pedig Véner Pál dr. rektor voltak kegye-
sek a következő fölvilágosítást adni : 

Főtisztelendő Uram ! 
Becses levelére van szerencsém ezennel tisztelettel vála-

szolni. A nagyváradi lat. szert, püspöki hittani intézetben 
vagy tíz év óta folynak szociális előadások. A szociális kér-
dés kötelező tárgy. Biennális rendszerű intézetünkben min-
den második évben kerül reá a sor s egy féléven át heti 
két órában adom elő. Vezérkönyv, illetőleg tankönyv Bieder-
lack József ismeretes kézikönyve : Die sociale Frage. Mielőtt 
Kiss János egyet, tanár lefordította volna, tehát 1890-től 
1903-ig saját, hektografált fordításomban adtam tanítványaim 
kezébe, azóta pedig Kiss fordításában. 

Azt hiszem, ezzel minden kérdésre megfeleltem. A ma-
gyar viszonyokat illetőleg persze egyéb könyveket is kell 
használni, főleg Bernáth könyvét «Szociálista programmok», 
meg Gaal Jenőét : Társadalmi béke. 

Teljes tisztelettel 
Némethy Gyula dr. 

Főtisztelendő Uram ! 
A rozsnyói püspök ő méltósága a szociológiai tanszéket 

javaslatunkra csak a jövő iskolai év elejétől, a mikor már e 
téren tankönyvvel is rendelkezünk (?), majd fogja rendszere-
síteni. Addig, vagyis a jelen iskolai év folyamán, Cathrein, 
Reischl, Biederlack, Bernáth, Majláth J. és egyéb szerzők 
nyomán a szocializmus eredetéről, mibenlétéről és orvosló 
eszközeiről én tartok a növendékeknek liavonkint két-két elő-
adást. 

Ennyit főtisztelendőséged szives fölhívására. 
Rozsnyón, 1906. október 20. 

Tisztelő szolgája 
dr. Véner Pál, pn. int. rector. 

Székesfehérvár nem felelt. E levelekből kitűnik, 
hogy, kisebb-nagyobb eltéréssel, különösen külföldi 
szerzők útján tartják a szociális előadásokat a szemi-
náriumokban, a mennyiben a szerzők munkáinak 
egyes részletét szükség szerint fölhasználják. Ez azon-
ban, nézetem szerint, veszélyezteli az előadás egysé-
gét, logikus egymásutánját és áttekinthetőségét. Van 
ugyan nálunk is a szociális tanítás terén némi kezde-
ményező munka, ilyen Erdősi Károly «Vezér-
könyv»-e, de ez főképen iparosoknak szól és nem 
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használható tudományos előadásokra. Anton Relz-
bach «Leitfaden für Sociale Praxis»1 cimű könyve, 
a mely szociális kurzusok előadásait foglalja magá-
ban, nagyszerű könyv ugyan a gyakorlati életre, de 
nem elégséges a szociális kérdés tudományos tár-
gyalására és természetesen figyelmen kívül hagyja a 
magyarországi viszonyokat. 

Könnyen mondhatná valaki, miért nem irom 
meg én e tankönyvet, ha annyira szükségét érzem. 
Azonban, bár mindazt, a mi tehetségemben van, ily 
irányú könyv megírására fordítanám, roppant elfog-
laltságom miatt ezt jelenleg nem tehetem. Azért for-
dultam Frey János dr. német-mároki plébánoshoz, a 
ki Pécsett a szemináriumban tanította a keresztény 
szociológiát, e téren gazdag, praktikus tapasztalatok-
kal rendelkezik és a kinek munkástenyerémet föl-
aj ánlottam. 

Tőle a következő levelet kaptam : 
Kedves Kollega Uram ! 
Nagy elfoglaltságom nem engedte, hogy ad notam vett 

becses soraira (okt. 14-ről) érdemileg válaszoljak ennél előbb. 
Az én keresztény szociologiám terve már 1901-ben készült 

el és annak egyik bőven kidolgozott fejezete, a természetjog 
már meg is jelent 1903-ban az év elején. 1903. év végén már 
készen volt egész szociológiám azon terv szerint nagyjában 
kidolgozva, a mint azt említett munkám (teljes cim : «A ter-
mészetjog vagy észjog léte») felzetén jeleztem. 

Ámde plébánizálásom, a berendezkedés, az új munka-
kör stb. vajmi sokat visszatartottak a teljes elkészítéstől és 
már többszörös tervem hajótörést szenvedett külső körülmé-
nyek miatt, a mi a munka sajtó alá rendezését illeti. 

Csak kis türelmet kérek és ez is meglesz. 
Ebből méltóztatik látni, hogy én rajtam nem múlott az 

ügy késedelme. 
Felette örülök, hogy uraságod is e téren fejt ki tevé-

kenységet és mint bajtársat üdvözlöm őszinte szívvel. 
Ajánlatát jövő munkásságunkra szívesen elfogadom 

valami nagyobb terv kivitelénél. 
IIa birja — a mint tudom küldtem példányt — mun-

kám hátlapját még és azon szociologiám tervezetét, akkor 
válasszon egy tetszés szerinti §-t és jelezze nekem. Mihelyt 
teljesen kész munkám, kegyednek, mint régi ismerősömnek, 
kihez a legtisztább kartársi szeretet szálai és emlékei fűznek, 
kéziratomat — mielőtt sajtó alá bocsátom — lapokban való 
ismertetés céljából meg fogom küldeni. Vagyis egyik régebbi 
kérését teljesíteni fogom. 

Mindenesetre ezen és még szorosabbá teendő összekötte-
tésünk az ügy javára fog szolgálni. 

Vagyok imáiba ajánlottan 
Németmárok, 1906. ohtóber 23. 

igaz barátja Frey, plébános. 

A levélből kitetszik, hogy már 1901-ben meg volt 
a könyv gondolata, jelenleg azonban már 1907-et 
irunk. Pedig úgy kellene ez a könyv, mint a falat 
kenyér, égető szükség volna reá. Azért meginterpel-
lálom itt a nyilvánosság előtt a keresztény szociális 
eszmék bátor hirdetőjét, Frey János drt, ajándékozza 
meg a keresztény társadalmat könyvével, a mely irá-
nyításul, tanácsadóul szolgálna, vagy pedig, lia ez 
mind ez ideig akadályokba ütköznék, alássan kérem 

1 Lásd Katholikus Szemle 1907. évi első füzet, 115. old. 

a Szent-István társulatot, irassa meg ezt a könyvet, 
mert sóvárogva «Keresztény szociológiai tankönyvet» 
kérünk. Gallovich Jenő dr. 

B r u x e l l e s . A világ Belgiumra vonatkoztatva. — Hát Egyhái 
ez is lehetséges? Hisz Belgium a világnak csak egy kis ^ i lág-
zuga és hozzá még «pápista» egészen. Lehet-e egy ily , , 
parányi kis pontra, a melyre ráadásul még az «ultra-
montanismus» sötétsége is ráborul, az egész világot rá-
vonatkoztatni ? Miben áll a kis Belgium a világ összes 
népei fölött páratlanul ? Erről van a szó. 

És itt átadom a szót egy fejetetejének lágyára nem 
esett német tudósnak, Cathrein Győző Jézus-társasági 
atyának, a ki «Glauben und Wissen» cimű munkájában1 

szórói-szóra ezt mondja : 
«Az egész katholikus Belgium egyetlen egy országnak 

sem áll mögötte ; valamint szellemi tekintetben nem, úgy 
anyagi tekintetben sem. Yves Guyot, antiklerikális fran-
cia publicista, azt mondja Belgiumról, kereskedelmének 
és iparának lendületességére nézve, hogy «a világ első 
országa». 2,946.000 hektáron 6,670.000 lakosnak ad kenye-
ret, úgy, hogy egv-egy négyzet-kilométerre 266 lakos esik 
átlag.-

«Franciaországnak, mondja tovább Yves Guyot — 
ekkora fejlődés mellett 120,936.000 lakossal kellene bír-
nia.8A belga ember teljesen igazolja Delaunaydr. elméletét : 
L'évolution est en raison de la nutrition — a fejlődés 
a táplálkozás arányában halad. O, a belga, jól eszik, jól 
iszik, a gyermekek virulnak — és ő a világ első terme-
lője. Azt mondják, Svájc érte el a rekordot a kivitelre 
nézve. Ez így volt néhány esztendő előtt. 1899 óta ez 
már nem áll. Belgiumban ettől az időponttól számítva 
most már 292 frank kivitel esik egyre-egyre fejenkint, 
Svájcban ellenben csak 265 frank. Hogy ha Francia-
országnak ugyanily arányú kivitelt kellene fölmutatni, 
akkor összes kivitelének nem 6608 milliónak, hanem 
11,242 milliónak kellene lennie.»4 

Belgium külkereskedelme 1880-ban 2848 millió frank 
volt, 1899-ben már 3482 millióra emelkedett. Összes 
kereskedelme Belgiumnak a katholikus kormány alatt 
(1884 óta) majdnem egy negyed résszel emelkedett. 

Adóban és illetékben a belga a katholikus kormány 
alatt fizet átlag 29 frankot évenkint, míg Németország-
ban a lakosokra fejenkint 32, Észak-Amerikai Egyesült-
Államokban 43, Angliában 65, Francziaországban 76 
frank esik. 

Figyelemreméltó a haladás, melyet a belgiumi okta-
tásügy a katholikus kormány alatt lelt. 1884-ben, mikor 
ez a kormány az országot átvette, az egészen az állam-
tól függő hivatalos 4887 iskolában 345,687 fiú és leány 
tanuló volt. 1897-ben az iskolák száma 6608-ra, a tanu-
lók száma pedig 764,272 gyermekre szaporodott. 1899-
ben Schollaert oktatásügyi miniszter a tanulók számá-
ról a következő statisztikát terjesztette elő : «Községi 

1 3. kiadás. 213. s k. 1. 
2 Már Brabantban pl. 328, Ostflandernben 310 lakos esik egy-egy 

ilyen területre. 
3 Összehasonlítva Belgium teriiletét Magyarországéval, kitűnik, 

hogy hazánk 10-szerte nagyobb Belgiumnál. Ez arány szerint 
Magyarországot 6fi millió lakos illetné meg s van 18 millió. 

" t V . ö. Hist, polit. Blätter CXXIX. 912. 
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iskolákban volt 475.172 tanuló,'a községek által adoptált 
iskolákban 172.290 tanuló, a segélyezett magán iskolák-
ban 127.527 tanuló, összesen tehát 774.989 tanuló.1 Tizenöt 
év alatt tehát a tanuló-ifjúság száma megkétszereződött». 

Eddig tart Cathrein atya előadása. 
Mi következik abból, hogy a katholikus Belgium 

anyagi és szellemi gyarapodás tekintetében a világ összes 
népei élén halad? 

Az, hogy a katholikus vallás megtartása és buzgó 
követése növeli — szellemileg és anyagilag a nemzeteket ; 
elhanyagolásával ellenben a katholikus múltú népek a 
hanyatlás lejtőjére jutnak, illetve ezen tovább súlyednek 
szakadatlanul. Két szomszéd ország, Belgium és Francia-
ország, élő és kiáltó példák erre az igazságra nézve. 

* 

L o u v a i n . Evkönyve a löweni katholikus egyetemnek 
1907-re.— Ha valaki a katholikus belgák szellemét s értékét, 
mely a világon igazán ritkítja párját, tüzetesen tanulmá-
nyozni és megállapítani óhajtja, annak nemcsak a tem-
plomokban kell körülnézni, hanem az életnek minden 
pályájára, minden mezejére ki kell terjesztenie figyelmét. 
Ha azután valaki ezt a megfigyelést megtelte, akkor 
lehetetlen, hogy annak megállapítására ne jött volna rá 
a megfigyelő, hogy ez a belga katholicizmus valami 
sajátságos jelenség, mely az egyház történetében még a 
német katholikusok erővel teljes szívósságát és állhata-
tosságát is felülmúlja. Ha szabad egy új szóval élni, azt 
kell mondanunk, hogy a belga katholicizmus a legférfia-
sabb, vagyis a legfúggetlenebb, legönállóbb az egész vilá-
gon. Még a német katholikusok is pl. a császár kegyére 
vannak utalva, hogy itt-ott, valamely porosz német vagy 
birodalmi német (elszász és lotharingiai) tudományegye-
temen, katholikus ember jusson történelmi vagy más 
ilyen a vallással érintkező tudomány tanszékére. 

A német katholikusok tudvalevőleg ezidőszerint nem 
törekszenek katholikus tudományegyetem alapítására, 
hanem a meglevőkön igyekszenek jogaiknak érvényt 
szerezni. Ámde ez igen lassan, mondhatni csak szórvá-
nyosan, majdnem csak elvétve, császári, vagy Bajor-
országban királyi kegy útján sikerül nekik. 

A belga katholikusok, a mi az egyetemi életet, az 
ifjúságnak az államban és társadalomban az értelmes-
ség és vezetés legfelsőbb fokaira való tudományos neve-
lését és előkészítését illeti, a belga katholikusok, mon-
dom, még a mult század első felében, 71 év előtt, 
1834-ben emancipálták magukat minden állami vagy 
fejedelmi kegy, vagy kegytelenség esélyeinek járma alól 
az által, hogy itt Louvainben, vagy a mint a flamand 
nyelvű belgák mondják Leuvenben, katholikus tudo-
mányegyetemet alapítottak és fejlesztettek ki, a mely a 
tanítás arányának nagyságára s a nevelés mélységének 
mértékére nézve, bátran ki lehet mondani, az egész világ 
összes tudományegyetemeit egyenként és összevéve mind 
felülmúlja. 

Ennek az állításnak igazolásául szolgál az e cikkely 
címében említett «Annuaire de l'Université Catholique 
de Louvain, 1907, Soixante ouzième année» 463. és LXXIV. 
lapjának úgyszólván minden sora. Oly művészileg remek 
és a mellett nagyszabású ez az új löweni egyetem,2 mint 

1 V. ö. Vermeersch, Manuel social. Louvain 1900., 260. 
2 A régi löweni egyetemet V. Márton pápa alapította 1425. decem-

ber 9-én. Megnyílt 1426. szeptember 7-én. 

egy középkori gótikus kathedrális, a melyet a modern 
kifejlett társadalmi élet és szükségletek, óriás világkiállí-
tás épületei vesznek körül. Maga az Annuaire úgy kez-
dődik, mint akár egy breviárium, mint egy imádságos 
könyv: az ó és új évszámítás egyeztetésével, az egyházi 
évszámítással, a mozgó ünnepek napjainak megjelölé-
sével, az egyetem tagjainak adományozott külön búcsúk 
ismertetésével, IX. Pius pápa részéről a Collegium Spiri-
tus Sanctinak adott kedvezmények brevéjével, teljes egy-
házi naptárral, a hol a szentek ünnepei mellett sűrűn 
föl vannak tüntetve az egyetem egészének s egyes alkotó 
részeinek ünnepei s egyéb aktusai. Az Annuaire első részé-
nek az élén is szent dolog, imádság áll : Imádság az 
Isten Anyjához, az egyetem patronájához, mely imádság-
gal a belga püspöki kar minden hívőnek, a szokott föl-
tételek alatt, egyenként 40 napi búcsút engedélyezett. 

Mikor idáig jut az ember ebben az Évkönyvben, 
akkor teljesen megbizonyosodik arról : te ember itt, 
ennek az egyetemnek a kebelében, szent helyen állsz ; 
poros, piszkos saruknak itt nincs helyük. A boldogságos 
Szűzhöz szóló egyetemi közima után bemutatkozik maga 
az egyetem feje, a hat tagból álló püspöki kar maga ; 
azután következik az egyetem központi kormányának 
személyzete, azután az egyes karok tanár-testületei. 

A löweni egyetem egészen különös, mondhatni a 
világon páratlanul álló módon van szervezve. Öt, régi 
értelemben vett karból áll, de tulajdonképen 10 főiskola 
van benne együvé szervezve. A karok, illetve bekebele-
zett főiskolák nevei eredeti francia nyelven : Theologie, 
Droit, Médicine, Philosophie et Lettres, ennek kiegészítő 
főiskolája, kari külön képviselettel a rektori tanácsban, 
a l'Institut supérieur de Philosophie (École St. T h o m a s 
d'Aquin, XIII. Leo alkotása), azután Sciences (természet-
tudományi stb. kar). Ezek karok. Az egyetem bekebe-
lezett kiegészítő főiskolái : a polytechnicum (écoles spé-
ciales des arts et manifactures, du génie civil et des 
mines, tehát bányászat is van) ; azután az institute agro-
nomique (teljes gazdasági főiskola), az école supérieure 
de brasserie ; végül az école des sciences commerciales 
et consulaires (kereskedelmi és konzuli főiskola). 

Ime, egy pillantás ennek a louvaini főiskolának a 
páratlan fejlettségére, teljesen igazolja azt a tételünket, 
hogy a belga katholikusok, illetve a püspöki kar, úgy 
gondoskodik a belgiumi katholikus értelmesség fiairól, 
hogy azok ne szoruljanak se az államnak, se másoknak, 
például a szabadkőműveseknek valamely főiskolájára és 
pedig bármely szakból, hanem, hogy minden katholikus 
család valamennyi fia a püspöki kar vezetése alatt álló 
katholikus egyetemen nyerhessen nevelést és tudomá-
nyos kiképzést a tudományok bármely szakában. 

Megjegyzendő különösen, hogy ezekben az utóbb 
említett, a hittudományi kartól bizonyjó messze eső főisko-
lákban egy-egy tárgy a theologiából és a filozófiából (La 
Religion et la Philosophie générale) a tanulásban is, a 
képesítő vizsgálatoknál is kötelező tantárgy ; azután, 
hogy minden világi kar tanrendjében L'Explication 
approfondie des vérités fondamentales de la Religion 
cím alatt alapos vallástani oktatás és tanulás első helyre 
van téve ; a jogi karon ez az intézkedés azzal a másik 
intézkedéssel kapcsolatosan érvényesül, hogy (lásd a jogi 
kar szabályzatát fokozatok osztására nézve, 5. §.). «Senki 
(jogász) jogtudományi alapvizsgálatra (examen de can-
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didat) nem bocsájtatik, csak a ki bölcseleti és szépiro-
dalmi alapvizsgálatot tett», amiben bent van a tudomá-
nyos vallástani minősítés is. 

Egy laptudósítás szűk keretein nagyon messzire túl-
mennénk, ha további részletek fölsorolásába bocsátkoz-
nánk be. Ez alkalommal elég legyen még csak annyi, 
h o g y a theologiai kar tanári kara 19 tagból áll, k i k k ö z ö l 
3 kiérdemült, 2 tiszteletbeli ; a többi 14 működő tanár 
köztük 1 rendkívüli, 1 magántanár (agrégé), 11 rendesés 
1 rendkívüli tanár. A keresztény erkölcstudományt három, 
két rendes és egy rendkívüli tanár tanítja. A dogmati-
kát szintén három tanár tanítja, azonfölül egy a theolo-
gia középkori történelmét. A theologiai kar tanulmányi 
rendje két kurzusra van fölosztva: a 4 évi «elemi» tan-
folyamra és a további 2—3—4 évi1 kiegészítő fensőbb 
tanfolyamra. 

Ennek a méltán bámulatos fejlettségűnek minősít-
hető tudományegyetemnek életéből végül még csak 
három fényes pontot legyen szabad itt, a magyar fér-
fiasodó ifjúság nevelésével lelkesen törődő férfiak szeme 
elé kiszögezni. Az első az, hogy a löweni egyetemen 
az iskolának bármely szakában szorgalmaskodó ifjúnak 
lelkiüdvösségéről háromszorosan van gondoskodás téve : 
a templomokban, a (7 egyetemi, 8 azonkívüli) Szent-Vince-
Egyletekben, s a minden tudományszak számára kiren-
delt külön vallástani oktatásban. A második fényes pont 
az, hogy senki a gyakorlati szellemi tudományok (theol., 
jog) körében akadémiai fokozatot nem nyerhet, csak a 
ki alapvetésül előzetesen,3 teljes bölcseleti iskolázáson 
ment keresztül. A harmadik és ez a legeslegfényesebb 
pont, a louvaini iskolázásnak az eredménye. De azt már 
tényben tüntetjük föl. 190(5. február 8-án terjedt el Lou-
vainben Ilire annak, hogy a pápa Mercier Dezsőt, az 
egyetem világhírű bölcselet-tanárát egyenesen az ország 
prímásává, mechelni érsekké nevezte ki. Az ifjúság 
(2173) nevében Harmignie Péter jogtudományi doktor-
jelölt, az ifjúság egyetemes egyesületének elnöke, üdvö-
zölte az ország új prímását. S tudjátok mit mondott? 
Halljuk 2000 egyetemi ifjúnak az esküjét. 

«Főtisztelendő úri A katholikus egyetem kétezer 
tanulója nevében esküszöm, hogy: 

Szeretni fogjuk Alma Materünket, hol a katholikus 
parlamenti párt védőinek javarészét toborozza. 

S z e r e t n i f o g j u k szent Tamás iskoláját, m e l y az ö n 
gondolatának dicső fia. 

Szeretni fogjuk az Egyházat, melynek ön, belga föl-
dön, fenséges prímása lett. 

Szeretni fogjuk Krisztust, kinek ön köztünk leghiva-
tottabb képviselője lesz. 

Ezentúl ön a mi fejünk. 
Ha ön szólni fog, mi hallgatni fogunk szavára. 

1 A szerint, hogy ki milyen hittudományi műveltséggel j u t föl 
ebbe a fensőbb theol. tanfolyamba, a melyet már csaknem mind 
fölszentelt papok látogatnak. 

3 Ez oly lényeges kelléke az alapos tudományos kiképzésnek a 
jogban is, theologiában is, hogy pl. a theológiában alapvető hittant, 
dogmatikát, morálist filozófiai alapiskolázottság nélkül tanítani és 
tanulni — legyen szabad meg nem mondani, hogv mi. Teljes bölcse-
leti és teljes hittudományi iskolázást, teljes egymásután való kap-
csolatban, tudományos mélyítéssel, 4 év alatt elvégezni, képtelenség-
gel való küzködés. Róma teljes 7, Louvain 6—7, Innsbruck igazán a 
minimumra szorított szűk számítással 5 évet szentel a két, böl-
cseleti és theologiai egymásután következő iskolázásnak. 

Ha ön parancsolni fog, mi engedelmeskedni fogunk. 
Mi önnek katonái leszünk, hűségesek, halálig oda-

adok. Az ön rendeletei szerint mi harcolni fogunk, vígan, 
lelkesen, mindig ifjan, Krisztus országáért, az egyház 
diadaláért !» 

Örök ifjúsága van ott az egyháznak és a nemzet-
nek, a hol a katholikus férfiifjúságot így nevelik, így 
gondozzák ! —y—la. 

Carrillo Alfonz jezsuita atya levelezése és iratai Jroda-
1591—1618. A Magyar Tud. Akad. történelmi bizottsága 
inegbizásából hazai és külföldi levéltárakban gyűjtötte 
és közrebocsátja dr. Veress Endre. (Monum. Hungáriáé 
Hist. Dipl. Vol. XXXII.) Ára 15 K. LII. és 739. 1. 

Érdekes és értékes forrásművel gazdagodott törté-
nelmi irodalmunk Veress Endré-nek jelen publicatiojá-
val. Érdekes a kornál, főkép Carrillo személyénél fogva; 
értékes pedig a felölelt és feltárt gazdag, eleddig leg-
nagyobb részben ismeretlen anyaga miatt. 

A munkának a jelen sorokban csupán ismerte-
tésére vállalkozunk, bírálatot majd a használat mond 
felőle ; bizunk, hogy jót fog mondani. 

Az «Előszóban» elmondja a közrebocsátó müve létre-
jöttének, az anyag összegyűjtésének körülményeit és ez a 
gazdag anyag «19 város 32 levéltárából, illetve gyűjtemé-
nyéből került elő». Olaszország, Spanyolország, Ausztria,a 
francia Lyon és a magyar könyv- és levéltárak sok rej-
tett kincse közül került ki a könyv anyaga : 585 irat. 

A «Bevezetésben» (XXIII—LII. 11.) a korról és Car-
rillo-ról mond el érdekes, részben ismert, részben új 
dolgokat.1 Carrilloval nem igen nagy jóindulattal bán-
tak eddig történetíróink s ennek oka egyrészt a nem-
ismerés volt, de Szilágyi S. 1877-ben megjelent akad. 
felolvasása óta meg az előtt is főként a «felekezeti 
elfogultság» is. Szilágyi legalább bevallotta azt, hogy 
előítélettel volt felőle, de a kik később írtak róla — igaz 
hogy csak per tangentem nem akartak ily őszinték 
lenni C. felől, sem magukkal szemben a tudomány 
érdekében. Pl. a Veress-től is felemlített néhai Jakab 
Elek Bocskay-ról szóló tanulmányában (Századok 1894.) 
igen gyanusítólag nyilatkozik C. felől és hozzá adatok 
híján. Ilyenképen ír az 1594-iki kolozsvári vérengzések-
ről : volt oly vélemény, mely szerint Boeskay I. és 
Geszti Ferenc stb. tanácsolták az ellenkező véleményen 
levő (ú. n. törökpárti) tanácsosok megöletését (i. h. 772.) ; 
de később tisztán belső okokból csak Báthory Zsigmond 
«gonosz lelkét» tartja a gyilkosság okául (780.1.), mikor 
már előbb (772. 1.) gonoszságai forrásául külön meg-
okolás nélkül «jezsuita neveltetését» állította elénk. Sőt 
concrete is hozzá teszi, hogy «gyóntatója Carrillo Alfonz 
lette őt ily szörnyeteggé». Ezen állítás kifejtését, tárgyi 
alapjait azonban sehol sem találjuk. 

Az egykorúak közül csak a fejedelem unokatestvére, 
Báthory András bíboros püspök vádolta őt a gyilkos-
ságok miatt, de csak első haragjában ; utóbb ő is föl-
hagyott e gondolattal. Más kortársak, pl. az erdélyi 
Hídvégi Mikó Ferenc (Históriája 139. 1. Mon. Hung. 

i Épen csak megemlítjük, hogy C. személyét ezelőtt nem igen 
ismerték s közben-közben másokéval cserélték össze. így Gvulaffi 
Léstár Tört. maradványai 595. és 597. 11. Visconti Alfonzzal. L. u. e. mü 
26. 1. (Monum. Hung. Hist. Script. Vol. XXXIII.) 
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Hist. Vol. VII.) Bocskayt és társait okolja, Illéshàzy 
István (Följegyzései 20. 1.) hasonlóképen a németpárti 
urakat tartja a szomorú események szerzőiül. Carrillót 
nem is említi. így vélekedik a források hű kiaknázója, 
Pray is (Hist. Regum Hung. Pars III. pg. 206.) Szilágyi S. 
(Erdélyorsz. tört. I. 441. 1.) is Bocskayék ellen hajlandó 
nyilatkozni. 

De hiszen ő nem is tett ez ügyben semmi kifogá-
solni valót sem. Politikája ellenkezett ugyan az ú. n. 
törökpártiakéval, mivel ő, az «ideális felfogású és tevé-
keny szellemű» egyházi férfiú Erdélyt meg akarta tar-
tani a kereszténységnek s függetleníteni akarta a török-
től, evégből keleti Európában keresztény szövetség 
létrehozásán fáradozott. (XXVIII. I.) Hogy ennek a 
politikának ellenzői is voltak, sőt hogy Báthory Zsig-
mondnak a trónnal való szeszélyes játéka miatt s egyéb 
oktalan ötletszerű viselkedése miatt Kendiék ellenfelei 
voltak, erről C. nem tehetett. Azoknak a «szomorú ese-
ményeknek . .. C. nem volt szemtanúja, (nem volt ekkor 
Erdélyben), sem befolyásolója», sőt e dolgokról «csak 
akkor értesült, mikor többé nem menthette meg a 
török-barát pártiak fejét». (XXX. 1.) 

Békét óhajtott ő a testvérek között. Ki is békítette 
Báthory Zsigmondot unokatestvéreivel. Kovacsóczyék-
nak azonban még ez sem tetszett, mivel ebből a katho-
licizmus erősödését olvasták ki. (XXIX. 1.) O a békesség 
létrehozója és mégis sokan a testvérek egyenetlenségé-
nek szítójául tüntetik őt fel. Legújabban, csaknem 
Veress kötetével egyszerre (Századok, 1906. 906. 1.), 
került szemünk elé ez az állítás : «Gyulai Pál áldozatul 
esett a Báthory Zsigmond és Boldizsár közt dúló egye-
netlenségnek, melyet Carrillo pápai követ szított azon 
célból, hogy a fejedelmet török párti környezetével 
meghasonlásba hozza». (Abafáji Gyulai Pál. Irta : Gár-
donyi Albert. L. Századok, i. h.) Szádeczkynak Kova-
csóczyról szóló müve 97. l.-ra hivatkozik itt Gárdonyi. 
Veress müve nyomán ez is alaptalan ráfogásnak 
bizonyul. Hiszen épen ellenkezőleg, C. a miatt panasz-
kodik, hogy a testvérek közt meglevő egyenetlenség 
(propter discordes consanguineos suos) akadályozza a 
a fejedelmet jó törekvéseiben. (3. sz. irat, 9. 1.) A félre-
értés, ebből a rálogás onnan keletkezhetett, hogy Gyulai 
és Gállfy János elhitették Báthory Zsigmonddal, hogy 
Boldizsár merénylettel tör ellene. Ennek a vádnak alap-
talansága, tegyük föl, vagy gondoljuk azt, hogy C. bé-
kéltetései útján derült ki, Gyulai és Gállfy Báthory 
Boldizsárra a Kovacsóczynéval és valószínűleg a Gyulainé-
val való viszonya miatt ármánykodtak s unokaöccse, a 
fejedelem által akarták őt elveszíteni ; szegények maguk 
estek áldozatul. De még ezen esetben sem lehet haláluk 
okául C.-t felhozni, hisz ő csak a rokonok kibékítésén 
fáradozott. 

Csak két esetet emeltünk ki a C.-ról való téves 
felfogások és megítélések közül. Különben ezek a leg-
felkapottabbak. Azt hisszük, most majd más lesz felőle 
a vélemény. 

Carrillo mint politikus, mint diplomata nem tar-
tozik a nagyok közé ; becsületes, egyenes ember, fárad-
hatatlan és hű. Az embereket is ezen tulajdonságai 
alapján óhajtotta megítélni és felfogni, persze csalódott 
bennük, sőt ott, a hol ilyes jó véleményében csalódott, 
csaknem tanácstalanul, tehetetlenül állott. így pl. a 

prágai udvart is jobbnak, különbnek tartotta, mint a 
milyen valójában volt. Vagy Báthory Zsigmonddal 
szemben is többször csalódott, bár ismerte változékony-
ságát ; de a szeszély, a kiszámíthatatlanság, a ravasz-
ság, kifogtak rajta. Optimista volt, így itélt meg máso-
kat. Báthory Zsigmondnak a trónról való lemondása 
felől rejtett gondolatait nem ismerte, nem is sejtette, 
tehát nem is tehetett ellenük. (XXXIX.) Báthory Andrást 
nem szerette, nem is látta őt szívesen Erdély fejedelmi 
trónján. (343. irat 239. 1.) A püspök egyrészt nem lehe-
tett valami buzgó a vallási ügyek felfogásában (278. 
irat 330. 1. 1599. április 26.), másrészt a jezsuiták és 
Carrillo ellen rossz véleménnyel volt, őket vádolta úgy, 
hogy C. a pápához fordult ellene oltalomért (83. irat, 
132. 1. 1595. március 9.). 

Bele is unt C. az erdélyi ügyekbe Zsigmond és 
András miatt. Iparkodott távozni Erdélyből. Egyenes 
lelke nem tudta nézni Báthory Zsigmond eljárásának 
tapintatlan, ötletszerű, többször csalárd voltát. Utolsó 
szerepe Báthory Zsigmond és Mária Krisztierna szét-
választásának elintézése volt. Az erdélyi bajok, zavarok 
okául Báthory Zsigmondot tartotta (XLI. 1.), mivel 
azonban nem tudta őt a jóirányban befolyásolni, 1599. 
áprilisában elhagyta Erdélyt, hol 1591. áprilisától kezdve 
működött. 

Most a vágsellyei jezsuita collegium rectorává tet-
ték, majd 1600. szeptemberben az ausztriai provincia 
főnökévé. E minőségében ránk nézve igen jelentős az 
az intézkedése, mellyel 1600. októberében Pázmány 
Pétert Sellyére helyezte, «ut iuvet patrem vice-rectorem 
(Dobokay S.-t.) in ofliciis prioribus, concionando et 
vacando conversioni haereticorum». (C. jelentése Aqua-
viva S. I. generálishoz 1600. október 17. 357. 1.) Külön-
ben ő Pázmányt már eleinte is úgy nézte, mint a ki 
«érit optimus operarius in Transylvania». Szóval : haza 
szánta. (C. ugyanahhoz, 1591. február 22, 5. 1.) Itt álla-
podjunk meg egy kissé. Veress azt mondja Aldobran-
dini Péter biboros levele alapján (582. irat, 658. 1. 1604. 
október 9.), hogy Carrillonak sikerült Forgách Zsig-
mondot a katholikus hitre térítenie. (XLIII. 1.) Ez az 
állítás nem egyezik eddigi tudásunkkal. Hiszen ezt 
eddig Pázmány érdeméül ismertük, bár Pázmány sem-
mivel sem lenne kisebb, ha Forgách Zsigmond csak-
ugyan Carrillo fáradozásai útján lelt volna katholikussá. 
Mi egyelőre a régebbi felfogás mellett, Pázmány mellett 
maradunk, mert Aldobrandini P. levelét nem tartjuk 
elégségesnek az egyébként lényegtelen kérdés eldönté-
sére. Különös lelki vigasszal értesült, írja a biboros, 
Forgách Zsigmond conversiójáról. « Tisztelendöségednek 
ebben a szent m u n k á b a n kifejtett fáradozását nem j u t a l -
mazhatja meg senki sem, ha csak nem a jó Isten.» 
A pápa is örül ennek s szerencsét kíván neki (C.-nak) 
hasonló alkalmakra. (La fatica passata dalla R. V. in 
questa santa opera non le puô esser remunerata se 
non da Dio benedetto.. . Da Sua Sta gli viene gradita 
et lodata: et io col pregarle prosperita in simili occa-
sioni.. .) C. jelentését e dologról nem ismerjük ; hátha 
csak Pázmány odahelyezése és Forgách nyitrai püspök-
kel való együttműködése, általában a sellyei kollégium 
és a nyitrai jezsuita missióház körül szerzett fárado-
zásai, mint közreműködő tényezők szerepelnek abban 
a levélben ! ? 
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Mint provinciális utazgatott a jezsuita kollégiumok 
látogatására, utazásai közben missióskodott. Ily alka-
lommal volt jelen 1604-ben Belgiojoso kérésére (coac-
tus tűi interesse) a kassai templom visszafoglalásánál. 
Igaz, hogy e ténynek örült, de úgy látszik, hogy nem 
szerette az összeütközéseket. (380. 1. 310, 311. sz. iratok. 
C. lev. Aldobrandini államtitkárhoz és Szuhayhoz.) 

Báthory Zsigmonddal fenntartotta összeköttetését ; 
1601-ben Libochovicén találkoztak is. Majd pedig akkor, 
midőn Báthory Zsigmondot hamis ürügyekkel gyanús-
nak tüntették föl s a hradsini várban be is börtönözték, 
C. járt közben érdekében a spanyol udvarnál, hogy 
pénzsegélyt kapjon, hogy legalább megélhessen az 
aranygyapjas rend (a spanyol kir.-tól kapta) galádul 
kifosztott vitéze. A segélyt meg is kapta Báthory, de 
csak titkon adhatta neki a prágai spanyol követ. (XLVI. 1.) 

Közben-közben egy-egy diplomáciai küldetésben 
el-eljár, vagy közvetít üzeneteket, míg 1608. márciusá-
ban az alcalái kollégium rectora lett. Itt szülővárosá-
ban (Alcalà de Henares) szívesen visszatért tudomá-
nyos foglalkozásaihoz. 1611-ben a toledoi r. tartomány 
provinciálisává, majd 1616-ban a generalis assistensévé 
lett, így jutott Rómába, a hová a diplomácia oly sok-
szor odaszólította már. 

De itt már betegeskedni kezdett, 1618. év nyarát 
Sienában töltötte, hol a hévvizeket használta. Itt is halt 
meg 65 éves korában. (1553—1618.) 

A könyvben, mint természetesen érthető, a XVI. szá-
zad utolsó tizedének minden nevesebb szereplőjéről talá-
lunk érdekes adatokat. Báthory Zsigmond korának erdélyi 
szereplői; Rudolf és udvara meg hivei; a főpapok, ajezsuita 
rend, az ellenreformáció kezdetei ; a hosszú török-há-
ború eseményei, külföldi vonatkozások, szóval a kor 
történetének minden részlete nyer egy-egy, sokszor több 
adatot, néha gazdag anyagot. S ezek feltalálását meg-
könnyítik a különböző szempontok szerint készített 
mutatók, névjegyzékek. 

Szépséghibát jóformán csak egyet említhetünk. 
A Bevezetés első soraiban vakbuzgóknak, békességet 
zavaróknak mondja a Jézustársaság tagjait. Altalános-
ságban mondja ezt. Különös, hogy a társaság azon 
tagját, a kit jól ismer, dicséri, a kiket nem ismer, 
azoknál így elszólja magát. Azután a békét sem azok 
zavarják, kik a régi jogot védik, hanem a zavaró min-
dig az, a ki valami újjal áll elő, jelen esetben az 
«újhitűek». (XXIII. 1.) 

Veress szép jellemzését adja C.-nak. Általában azt 
mondhatjuk, hogy valamint másként vélekedett Szilágyi S. 
1877. óta C.-ról, azonképen változzék meg mindenkinek 
felőle alkotott téves felfogása e gazdag tartalmú publi-
catio ismerése, forgatgatása alapján. 

Pázmányunkra nézve is újabb adatokat nyertünk, 
melyek Forgáchhoz való viszonyát megerősítik. 

A mi magát a kiadás módját illeti, Veres derekas 
munkát végzett. Csak ennél a kiadásnál, melyben az 
okmányok többsége olasz és közben spanyol nyelvű, 
mégis szívesen láttuk volna a levelek tartalmát. 

így megtudnók, melyikre van vagy lehet szüksé-
günk s Iefordíttatnók. Én magam Jándi Bernardin úrnak 
mondok köszönetet a szükséges olasz és spanyol leve-
lek szíves fordításáért. Takács Gedeon. 

* 

Esterházy Sándor dr. : I n d i v i d u a l i s m u s és SOCÍH-
l i smus. Kassa. 1907. 32. 1. (Előadás). 

Rövid idő alatt már másodízben foglalkozunk 
Esterházy kassai jogakadémiai igazgató irodalmi ter-
mékével. A mult decemberben (Religio 1906. 533. 1.) 
ismertettük a «Társadalmi kiválás és kiválasztás» cimü 
dolgozatát, most pedig kötelességünknek tartjuk a fenti 
címűt bemutatni olvasóinknak. Egyszerűen kötelesség-
nek neveztem ezt az ismertetést; mert a Pikler-féle 
társadalomtudományi társaság részéről hamis eszmékkel 
elárasztott közéletünkben Esterházy eme dolgozataival 
szinte gyógyító fényt áraszt az elmékre és a zűrzavar 
helyébe az igazság liszta látását terjeszti. 

Ma minden ember foglalkozik a szocializmussal, ez 
a mai divat; a társadalom átalakításának láza tartja 
fogva az embereket, valami újítási vágy szálta meg 
a széles rétegeket oly értelemben, mintha a társadalmi 
élet mai berendezésével valami megkövesült teher-
ként nehezednék reánk, melynek helyébe okvetetlen 
valami újat s természetesen, valami vele ellenkezőt kel-
lene kitalálni az emberek jelszóvá lett boldogítására. 
Mintha a társadalom magától is folytonos fejlődésben, 
javulásban nem volna, szóval, mintha a fokozatos fejlő-
dés Krisztus óta, illetőleg a kereszténység elterjedése 
óta az emberiség javára állandóan nem haladna ! 

Rengeteg az az eszmei zűrzavar, a mit Piklerék e 
tekintetben előidéztek, midőn a téves alapon mozgó s 
boldogság és megelégedés helyett szerencsétlenséget 
hozó szociáldemokrácia számára tudományosnak látszó 
igazolást könyveikben és folyóirataikban elterjeszteni 
iparkodnak. 

Esterházy ezzel a gyászos célt szolgáló áramlattal 
szemben foglal állást s egymásután kritikának veti alá 
alapvető tételeiket és széles irodalmi tájékozottságával, 
szociális és történelmi ismereteivel arra a meggyőződésre 
vezeti az olvasót, hogy a tudomány terén ritkán látott 
a világ oly humbugot, mint a minőt ezek a «mi tudó-
saink» űznek, mivel a józan ész előtt épen az ellen-
kezője bizonyul be igaznak, mint a mit ők nagy garral 
igazságnak hirdetnek. 

Európai látókörű olvasottságán kívül, különösen két 
jeles tulajdonság emeli ki Esterházy e nemű munkál-
kodását. Alapos filozófiai képzettsége és könnyed, vilá-
gos előadása ; tanárnál és irónál nem mindennapi két 
tulajdonság épen a jogi téren. Ha olvasod, pedig maguk-
ban véve nehéz kérdéseket fejteget, nemcsak érted min-
den sorát, de azt is látod, hogy igaza van s hogy az, a 
mit cáfol, csakugyan képtelenség. Szinte játszva vezet 
kérdésről-kérdésre s meggyőződéssé érleli benned a 
nézetet, hogy ellentele micsoda rengeteg tévedésekben 
leledzik, melyeket némi alapos gondolkodás mellett 
magának is el lehetett és el kellett volna kerülnie. 

Ebből következik, hogy egy kis füzettel is nagy 
kérdést képes dűlőre vinni s annak kifejtéséből még 
sem hiányzik sennni, teljes az és befejezettnek tekinthető. 

Mint előbbi terméke, úgy a jelen is tulajdonképen 
Somlóval foglalkozik, azzal az állításával, hogy : a tár-
sadalom fejlődésének végső eszménye a teljes szocializ-
mus, az individualizmusnak tökéletes kiirtása. (21. 1.) 
Más szóval, hogy az eszmény, a melyre törekednünk 
kellene, a mindenre kiterjedő állami szabályozás, vagyis 
az állami beavatkozásnak az a netovábbja, hogy az 
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embernek még a lélegzetvételét, szempillantását és sóhaj-
tását is állami rendelet szabja meg. Nem csupán virtuá-
lis, hanem tökéletes állami mindenhatóság. Ez volna 
Somló szerint a társadalom fejlődésének végső esz-
ménye. 

Emberlealacsonyító egy tan ! Plátótól elkezdve egész 
a legzöldebb modern utópiáig senki a közzel szemben 
olyan igavonó rabszolgaságot nem hirdetett, mint ezzel 
az állításával Somló (23. 1.) ; s igazán a görög világ-
nézet idejére, évezredekkel akarja visszaeveztetni az 
emberiséget az, a ki az ember öncélúságát tagadja. (12. 1.) 

Közben megjegyzem, hogy ez a pogány világnézetű 
gondolkodás csúszva terjed a kathedrákon, mint a 
minap volt alkalmunk látni Demkó dr. fejtegetésében a 
«célvagyon» utópiájáról. Mert Schwartz Gusztáv dr. tanár 
abbeli felfogása, hogy : «a hány tulajdonjogom, köve-
telésem vagy egyéb vagyoni jogom van : az én jogom, 
mert az állam azokat az én érdekem kielégítése céljából 
bocsátja rendetkezésemre» (Religio 69. 1.) szintén nem 
egyéb, mint Somló nézetének a vagyon tulaj donjogra 
való alkalmazása. 

Esterházy, hogy Somló természetellenes állítását a 
maga teljes képtelenségében és az ember természetével, 
valamint egész történelmi fejlődésével ellenkező téves 
voltában bemutassa, előrebocsátja az individualizmus és 
a szocializmus analízisét, a mint az a dolog természeté-
ből s a legkitűnőbb jogászok felfogásából levezethető. 

Az individualizmus általánosságban az egyéniség 
érvényesülésének az elve. A szocializmus, legtágabb értel-
mében használva a szót, a köz érvényesülésének az elve. 
Somló az elsőt a másodiknak érdekében meg akarja 
semmisíteni. S ez egyszerűen képtelenség, mert tagadja 
az embernek, mint önálló, öncélú egyéniségnek az érté-
két, holott pedig az igazság az, hogy a kettőt, az egyéni-
ségnek és a köz érvényesülésének az elvét minden kor-
ban, a fejlődés fokához mérten, összhangba kelt hozni. 

Hogy ezt bebizonyítsa, világos és meggyőző fejtege-
tés alá veli az ember öncélúságát; az ember nem esz-
köz, hanem célja saját magának. Nem feltétlenül, hanem 
mit korlátolt, véges lény, feltételesen, a mivel ismét az 
anarchizmus doktrínájának képtelenségét mutatja ki. 

Folytatólag tárgyalja az ember öncélúságát a val-
lási, erkölcsi és jogi téren, nevezetesen az utóbbin, a 
mivel Somló nézetének összes támaszlékait halomra 
dönti. Itt látjuk különösen mennyire szükséges a jogász-
nak az alapos fdozólíai képzettség. Fejtegetésének össz-
foglalata az, hogy «az embernek az egyéniségét elnyomni 
nem lehet, mivel az individualizmusnak megdönthetet-
len, szilárd alapja magában az emberi természetben 
van. Viszont a tái'saságnak is fönn kell állnia, a köz-
nek is érvényesülnie kell, mivel végelemzésben ez az 
elv is az ember természetén alapszik». 

Innen a szélső vagy 'anarchista individualizmus is, 
mely tökéletesen függetleníti az embert a társadalomtól, 
kiszakítja és elszigeteli : physikai, erkölcsi és jogi kép-
telenség, mert romlásba dönti közvetetlenül a társasá-
got és általa az egyént is. Hasonlóképen physikai, 
erkölcsi és jogi képtelenség a másik véglet, a szélső 
szocializmus is (Somló tana), mert ez az egyénnek a 
megfojtása által sorvasztja el a társadalmat». (13. 1.) 

Majd kezébe fogja a történelmet s rámutat arra, 
hogy a különböző népeknél, különböző korokban hogyan 

alakult, fejlődött az egyéni és a társadalmi jog, minő 
alakzatokban nyilvánult. Somló t. i. kimutatni ipar-
kodik, hogy az emberiség fejlődése fokról-fokra az általa 
fölállított eszmény felé halad. Esterházy ellenben ada-
tokkal teszi nyilvánvalóvá, hogy «az egész törvény 
tökéletesen légből kapott. A történelem, de legkivált a 
jogtörténet, nemcsak hogy nem nyújt semmi legkisebb 
támpontot sem az ilyetén törvényhez, de sőt a maga 
egészében merő ellenmondás... 

A mily valótlan az, hogy az emberiségnek a cse-
csemő állapota volt a tiszta individualizmusnak a fény-
kora, ép oly tarthatatlan az az állítás is, hogy a törté-
netnek egész eddigi menetén az individualizmus foko-
zatosan visszafejlődött, a szocializmus pedig lépésről-
lépésre előre tört». (25. 1.) 

A babyloniakon kezdve, végig a görög-római népek 
történetén a legújabb alakulásokig kimutatja, hogy 
Somló íróasztalánál álmodik. 

Somló az emberiségnek életét szociális reformok 
tekintetében a pörgettyűnek a körforgásához hasonlítja. 
Eleinte lassan indul, majd egyre gyorsabb, a végén 
pedig veszekedetten kering. Ekként az emberiségnek az 
életében is az ókorban nagy vajúdással születtek kis 
reformok, az újkorban már vígabban megy a dolog; a 
fejlődésnek tetőfokán pedig hogy «szédítő gyorsasággal» 
log változni a társadalom egész berendezése. 

Esterházy az általa felhozott adatok halmazára hivat-
kozva, erre azt feleli : «Mivel ez a «szédítő gyorsaság-
gal», eszeveszetten reformáló társadalom, mint láttuk, 
puszta képzelődésen alapszik : elkövetkezésétől, az em-
beriség szerencséjére, nincs mit tartani. De önmagában 
is képtelenség azért, mert hasonló fölforgató iram mel-
lett a társas élet lehetetlen, a reformláznak ilyen fokát 
semmiféle közszervezet se birhatja ki». (32. 1.) 

Érdekes próbát lehetne tenni Somló tanárral, a 
tökéletes állami mindenhatósággal oly formán, ha Som-
lót, az egyéni önállóság tagadóját, az állani képviselője, 
a miniszter, eltiltaná képtelen tanai hirdetésétől. Érde-
kes próba lenne ez azért, mert látnók, vájjon Somló 
és társai nem kiáltanának-e azonnal reakciót az ember 
jogai miatt s így kimutatnák, vájjon csakugyan őszintén 
hirdetik-e képtelen és az ember természetével ellenkező 
«socialis» tanaikat, vagy csak kertelnek? 

Köszönet illesse Esterházyt alapos tudásának köz-
hasznú értékesítéseért. 

Tierczeg Terenc „kis zsidógyereke" és a 
Pázmány-Egyesület 

Tisztelettel kérek fölvilágosítást a Pázmány-Egye-
sülettől Herczeg Ferenc «kis zsidógyerekét», azaz a 
sajtót illetőleg. 

A «kis zsidógyerek» támadva érzi magát, azért 
védelmet keres. Ehhez joga van. 

Összehívja az Otthon írók és hírlapírók köré-
nek választmányát és Rákosi Jenő elnökletével rend-
kívüli ülésen «néhány rövid fölszólalás után» ki-
mondatja, hogy a dolog fölött «napirendre tér, mert 
a támadásokat jelentékteleneknek és illetékteleneknek 
tartja és mert a sajtó nem engedi magát hivatásának 
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komoly és lelkiismeretes fölfogásától és teljesítésétől 
eltéríteni». Valeat, quantum valere potest. Az Otthon-
nak határozatokat hozni joga van. 

Am a «kis zsidógyerek» — hár az Otthon hiva-
talosan «jelentékteleneknek» mondja az őt ért táma-
dásokat —• nem elégszik meg ezzel, hanem össze-
hívja a Budapesti Újságírók Egyesületét, az Országos 
Pázmány-Egyesületet és a Vidéki Hírlapírók Orszá-
gos Szövetségét s Herczeg Ferenc elnöklésével ki-
mondatja, hogy «az az ütés, mely a kis zsidógyereket 
éri, mindnyájuknak fáj. A zsidógyerek megvédése a 
sajtószabadság megvédése». Az élénk tetszéssel és 
helyesléssel fogadott elnöki megnyitó után Seress 
László főtitkár előterjesztette a javaslatot, mely a 
többi között kimondja, hogy a gyűlés azokkal szem-
ben, a kik tudatlanságból, vagy rosszakaratból a 
nemzet közkincsének megrontására törekesznek, egész 
erővel szembeszáll és lia kell, a megtorlásnak ren-
delkezésére álló eszközeit is alkalmazni fogja. 

Valeat, quantum valere potest. A három egyesü-
letnek határozatokat hozni joga van. 

Lehet, hogy a támadások jelentéktelensége és 
illetéktelensége dacára a «kis zsidógyerek» ezzel a 
monstrehatározattal sem éri be, hanem alkalmazni 
fogja «a megtorlásnak rendelkezésére álló eszközeit». 
Alighanem előállítja a «jelentéktelen és illetéktelen» 
főbünösöket és — átadja őket a «közvélemény meg-
vetésének», azaz erkölcsileg kivégzi. 

Valeat, quantum valere potest. A «kis zsidó-
gyereknek» igen sokféle joga van, lehet, hogy pallos-
joga is van. 

Eddig a dolog tiszta és világos. Most kezdődik 
a homály és a konfúzió, a melyre nézve tisztelettel 
kérek fölvilágosítást a Pázmány-Egyesülettől. 

1. A Bákosi-féle gyűlés is, a Herczeg-féle gyűlés 
is beszél a sajtóról. A sajtó alatt mindkét gyűlés ért 
nemzeti kincset és ennek alapján mondja ki ezen 
ítéletét: a «jelentéktelen és illetéktelen» támadók 
«tudatlanságból vagy rosszakaratból» a nemzet köz-
kincsének megrontására törekesznek. Tehát bűnösek. 

Kérdem az Országos Pázmány-Egyesülettől: 
helyes itélet-e ez? Lehet-e komoly férfiúnak nyu-
godt lelkiismerettel állítani azt, hogy arra az alanyra, 
melyről a Bákosi-Herczeg-féle gyűlések beszéltek — 
azaz a jelenvaló magyar sajtóra — ráillik-e ez az 
állítmány : nemzeti közkincs oly értelemben, a hogy 
ők ráillesztették? Igaz-e az, hogy az egyik — a kis 
zsidógyerek — tökéletesen fedi a másikat — a nem-
zeti közkincset — és így, a ki az egyiket támadja, az 
szükségkép támadja a másikat is? Más szóval, a 
jelenvaló magyar sajtó minden megtámadása szük-
ségkép a nemzeti közkincs megrontása-e? Igen, 
vagy nem? 

2. Ha igen, akkor miért küzd a Pázmány-Egye-
sület a sajtó visszaélései ellen? Miért állított föl 
védő-irodát sajtótámadások ellen? Akkor a Pázmány-
Egyesület is tudatlanságból vagy rosszakaratból a 

nemzeti közkincs megrontására törekszik. Mit keres-
nek ebben a bűnös társaságban a katholikus irók 
és hírlapírók? Hogy egyeztethető össze katholikus 
lelkiismerettel a nemzeti közkincsnek rosszakaratú 
megrontása? Avagy a Pázmány-Egyesület tudatlan-
sága oly feneketlen, hogy nem veszi észre, hogy, a 
mikor a sajtó egyes termékeit, tehát a sajtót támadja, 
nemzeti közkincset ront meg? 

Nekem itt megáll az eszem. Én őszintén keresem 
az igazságot és a legszörnyűbb ellenmondások rém-
képei vonulnak föl előttem. 

3. De itt áll a felelet másik része, mely az elsőt 
tagadja. A Pázmány-Egyesület azt feleli : Az az állí-
tás, melyben a jelenvaló magyar sajtó minden meg-
szorítás nélkül nemzeti kincsnek mondatik ki oly 
értelemben, a hogy a Bákosi-Herczeg-féle gyűlés 
kimondotta — hamis. 

Helyes! A ki hamis praemissákból következtet, 
az szofizmákkal dolgozik. Ennek a Bákosi-Herczeg-
féle szolizmának neve ignorantia elenchi. Hamissága 
abban áll, hogy fő tételében minden megszorítás 
nélkül mond ki egy állítmányt oly alanyról, a melyre 
az az állítmány csak megszorítással mondható ki. 
Igenis a sajtó — ha jó — nemzeti közkincs. Igenis 
a sajtó — ha rossz nemzeti csapás. 

Ha a Pázmány-Egyesület ezen az alapon áll, 
miért nem distinguálta meg a Bákosi-Herczeg-féle 
tételt? Vagy nem kell az ilyen szofizmákkal dolgozó 
társaságokkal összekeveredni, vagy ha összekevere-
dünk, legyen bátorságunk saját alapelveinkkel el-
lenkező határozataikhoz hozzá nem járulni. 

4. Azt olvasom az újságok jelentéséből, hogy az 
Országos Pázmány-Egyesület hivatalból volt ott a 
Herczeg elnöklésével a napokban tartott közös gyű-
lésen. Azt is olvastam, hogy a gyűlés egyhangú lel-
kesedéssel fogadta el az eléje terjesztett határozati 
javaslatot ! 

Kérdem a Pázmány-Egyesületet, való tényállás-e 
ez? Csakugyan hivatalosan volt-e ott? Egyhangú 
volt-e tényleg az a szofisztikus határozat? Az Or-
szágos Pázmány-Egyesület hivatalos kiküldöttjének 
ellenkező, fölvilágosító hangja nem mondott vétót 
ezen szörnyű szofizma ellen? 

Semmiféle más érdek, mint egyesegyedül a szín-
tiszta igazság érzete kényszerít arra, hogy ezeket a 
kérdéseket fölvessem. És ezt meg is indokolom. 

Itt a magyar közéletnek egy roppant érzékeny, 
kelevényes sebéről van szó, a melyet a Bákosi-Her-
czeg-féle flastromok többé a saját szemükkel figyelő 
emberek előtt el nem takarnak. 

Az a «kis zsidógyerek» tele van görvéllyel. Hogy 
mernek gondolkodó embereknek ilyen nyomorékot 
mutogatni, mondván : ez «nemzeti közkincs» ? Hiszen 
nem győzik nap-nap után fölfakadó piszkos sebeit 
flastromozni ! A legnagyobb nevű doktorok —- egy 
Bákosi, egy Herczeg — szoíizmákhoz kénytelenek 
nyúlni, hogy az operáló késnek kínjaitól megment-
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sék. Szabad ilyen szemfényvesztő munkához oda-
állni hivatalos asszistensnek? Hol keressük az er-
kölcsi bátorságot az igazság őszinte, egyenes szol-
gálatára, lia nem egy katholikus elveken nyugvó 
egyesületben ? 

Az igazságért szomjazó lelkek érdekében várom 
az egyenes, nyilt és kielégítő választ. Várom a gyötrő 
konfúzió őszinte eloszlatását és várom azt, hogy az 
Országos Pázmány-Egyesület nemcsak akademice 
hirdet alapelveket, hanem azokból van bátorsága 
practice következtetéseket is levonni adott esetekben. 

Végül még egyet! 
Lehet, hogy ezen sorokat némelyek a Pázmány-

Egyesület ellen való támadásnak minősítik. 
Legyen nekik az ő ízlésük szerint. Tehát táma-

dok. Támadom a Pázmány-Egyesületet az igazságért 
a szeretet erejével. Kihívom őt páros viadalra. Jöjjön 
hát ellenem ő is az igazságért a szeretet fegyverével, 
hogy egyenlő föltételek mellett küzdjünk. Minden 
más fegyver és harci cél hátrányban tartja őt. Ha 
ilyen körülmények között legyőz, nemcsak hogy meg-
adom magam, de boldog leszek. 

Azt azonban hangsúlyoznom kell, hogy Rákosi és 
Herczeg doktorok hires kórbonctani alanyát, a «kis 
zsidógyereket» a Pázmány-Egyesületnek fölöttem ki-
vívandó győzelme aligha fogja meggyógyítani és 
igy — «marad a tört vér fekete folt» és a tört vér és 
fekete foltok alatt a «kis zsidógyerek» soha semmi-
féle flastromozással nem lehet «nemzeti közkincs», 
hanem marad továbbra is a kórságok tanyája 
magyarán «nemzeti pestis». És ez az, a mire volta-
képen rá akartam mutatni. 

Annyi tény, hogy százszor inkább szerettem 
volna a Pázmány-Egyesületet ebben a szerepben 
látni. El is várja tőle az egészséges katholikus köz-
vélemény, hogy éjien ezen a ponton teljesítse alap-
elveiben kimondott gyönyörű hivatását és ne engedje, 
hogy «a sajtó» tisztességes fogalmával nagynevű 
haruspekszek űzzenek hírükhöz nem méltó szem-
fényvesztéseket. 

Felháborodik az emberben minden jó érzés, 
mikor ezt a komédiát látja. Nem Rákosi Jenő és 
nem Herczeg Ferenc, de ha a régi Görögország vala-
mennyi szofistája föltámad, azok sem fogják bebi-
zonyíthatni, hogy a naponkint jelentkező elvtagadás-
nak, a piszkos szenvedélyeknek, az önző egyéni érde-
keknek, a rothadt erkölcstelenségnek, a családot, 
államot, erényt, tisztességet, becsületet fölforgatással 
fenyegető tanoknak szolgálatában sercegő bérenc-
tollak egész rengetege valaha «nemzeti közkincs» 
lehet, még ha a legszemesebb zsidógyerekek serceg-
tetik is azokat. 

Mirevaló és kinek az érdeke hát ez a farizeizmus ? 
A sajtóé-e vagy a kis zsidógyerekeké ? Erről 

hozassanak határozatot Rákosi Jenő és Herczeg Fe-
renc és — a Pázmány-Egyesület. 

Veritas. 

C h o r á n y i Józse f dr . -nak It lava. A Pázmányról szóló 
cikkemhez, nevezetesen ama részéhez, melyben említem, hogy 
Forgách püspök a Rédev-féle ostrom alatt Radovich váci 
püspökkel zárkózott be a nyitrai várba, kiigazításul ezt közli : 
Könyvtáramban van egy könyv (dr. Eisengrim Márton «Postilla 
Catholica». Ingolstadt, 1576), melynek bekötési tábláján belül 
ez van írva : Joannis Kwthassi et amicorum sumptu Thirnaviae 
flór. 3 et Va", a címlapon : Petrus Radoiewicius Nitrien. Can. 
Anno 1577. E m i t a R d o Joanne Kwthassi fl. 3 Vs. Ez okvetlenül 
sajátkezű bejegyzés, tehát nem Radovich, hanem Radoievich-
nak hittak. Ó legjobban tudhatta, hogyan Írandó a neve. 
Tudom, hogy mások is Radovichnak írják, a váci Schema-
tismus is, de azt hiszem, mind hibásan. — Köszönöm az 
adatot, igy tisztázódik a helyes tényállás. 

A Budapes t i H í r l a p n a k . Csaknem naponkint referál a 
«böjti mulatságokról», megtoldva velük az elég hosszú farsan-
got. Bál után bál és a résztvevő asszonyok és leányok hiány-
talan névsora, ebben áll referálása. Névsor, esetleg ruhaminő-
ség : ez a fő, a többi mellékes, mint a hogy mellékes azokon 
a bizonyos, fényes bálokon a mulatság. Divat az, ember-
kiállítás, bazár az, de nem mulatság. Ez azonban az illetők 
dolga, lia mulatságnak nézik azt, a mi se testüknek, se lelkűk-
nek nem mulatság, legföllebb a takarékpénztáraknak. A mit 
kérdezni akarok, az tulajdonképen az, hogy a magyarul jól 
iró Rákosi Jenő miért ad ennek a valaminek ilyen nevet, hogy 
«böjti mulatság» ? Mikor az lehet ugyan mulatság, lévén az 
Ízlések egész a képtelenségig különbözők, de nem lehet böjti, 
mivel «böjti bál» olyan képtelen fogalom, mint jóllakási 
koplalás vagy koplalásból jóllakás ? Vagy talán azt akar ja mon-
dani, hogy olyan mulatságokról referál, melyek sok embernek 
böjtöt szereznek, mint a hogy a régi mulatságok pl. a magyar 
gentrynek hoztak böjtöt, midőn birtokát az izraelitaság kezébe 
ju t ta t ták? 11a ezt akarja mondani, fejezze ki magát világo-
sabban, mert a józan felfogás szerint farsangi mulatság lehel, 
de böjti nem, lévén a böjt nem az ugrálás, ellenkezőleg az 
önmegtagadás, a magábaszállás nem mulatságos, hanem a 
testnek, a léleknek és a zsebnek annál hasznosabb ideje oly 
értelemben, hogy a böjttől még nem ment tönkre senki. 
A sajtónak hivatása ugyanis jobbá, erényesebbé tenni a publi-
kumot, nem rossz ízlését legyezgetni. 

B. I n n s b r u c k . A könyvet is, a tanulmányt is megkap-
tam. Veressre nézve ép a jelen számban olvashatja az ismer-
tetést. Lám az erős akarat mennyi mindenféle jót arat, míg 
némely ember csupa semmittevéstől nem ér rá semmire. Üdvöz-
löm. Imre is nagyon buzgólkodik. 

N. N a g y v á r a d . Megkaptam. Fölhasználom. 
T. S z o m b a t h e l y . Sorra kerül. Könyvismertetés is jó 

lenne. 

TARTALOM: Az iskolai törvényjavaslatról. Zichy 
Nándor gr.-tól. Kath. társadalmi kötelességeink. I. 
Glattfelder Gyula dr.-tól. — Nagy Lajos királyunk mária-
celli építkezése. Sörös Pongrác-tói. — Egy teljes napfo-
gyatkozásról. II. Angehrn Tivadar S. J.-től. — Egiptom-
ból. Giesswein Sándor dr.-tól. — A nagy bűn (tekintettel 
a coelebs életre.) IX. Katona József dr.-tól. Keresztény 
szociologiai tankönyvről. Gallovich Jenő dr.-tól. — 
Egyházi világkrónika. — y—la-tói. — Irodalom. Veress : 
Carrillo levelezése és iratai. Takács Gedeon-tói. — Ester-
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FELELOS SZERKESZTŐ 

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

SZEHKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL 

Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 39. 

Modern evangéliummagyar ázat. Jézus mint— 
pantheista. (i.) 

A kit érdekel, mi mindent nem vet felszínre 
a szabad kutatás elve a hittudományra, nevezetesen 
az evangéliummagyarázatra alkalmazva, a mint azt 
a mult század racionalistái kezelni kezdték : az vegye 
kezébe Hegel nemrég megjelent «Jézus élete» cimű 
művét, mely a protestáns hittudományi irodalomnak 
most egyik legtanulságosabb újdonsága.1 A raciona-
lizmus és a modern hitetlen bölcselet egyik patriar-
kájának befejezetlen s eddig csak kézirati hagyaté-
kában őrzött irata ez, melyet még fiatal korában írt, 
kevéssel bölcseleti és «hittudományi» tanulmányainak 
befejezése után, mikor világhírűvé vált pantheista 
bölcseleti rendszere még csak fejlődőben volt. 

E rendszer sarkpontja tudvalevőleg a legelemibb 
gondolkozási szabályok merev tagadása s már e miatt 
is alkalmatlan arra, hog}' komoly kutatás vagy érdek-
lődés tárgyává tegyük; de annál érdekesebb s tanul-
ságosabb a kérdés: mikép foghatja föl egy ily tőről 
metszett racionalista és pantheista, mint Hegel, az 
Üdvözítő személyét, tanait és művét : a keresztény-
séget ? 

Hogy Hegel racionalista, azt hisszük, említésre 
is alig szorul. Még pedig oly racionalista ő, a kinek 
nemcsak Isten, ember és világ mind egyazon dolog, 
hanem még a lét és gondolat, sőt mi több : a lét és 
nem-lét is egy és ugyanaz. Minden dolog csak épen 
azért valami Hegel szerint — mert és a mennyi-
ben egyúttal nem az, a mi ; «a mi a világot egyálta-
lán mozgatja, az az ellenmondás és nevetséges dolog 
azt mondani, hogy az ellenmondás lehetetlen». 

Ép igy alig szorul említésre, hogy a Strauss 
Dávid-féle racionalisták lelkesen vallják magukat 
Hegel tanítványainak s a nagyhírű bölcselőt öröm-
mel üdvözlik vezérükül és szövetségesükül. 

Nem is csoda. Hegel elvei megmutatják nekik, 
hogyan lehet az evangéliumokat úgy magyarázni, 
hogy azt süssük ki belőlük, a mit akarunk. 

Hegel nem kutatja hosszadalmasan az evangé-
1 G. W. F. Hegel : Das Leben Jesu. Harmonie der Evan-

gelien nach eigener Übersetzung. Herausgegeben von Paul 
Rognes. Jena, Diederichs, 1906. 

liumoknak, mint történeti forrásoknak, történeti érté-
két. Nem elemzi fáradságosan a csodák és természet-
fölötti események elbeszélését, mely a modern racio-
nalizmusnak annyi fejtörést okoz. A mi nem illik 
bele az ő fölfogásába, azt, mint nyilvánvaló hiába-
valóságot, egyszerűen figyelmen kívül hagyja. A mit 
pedig megtart, azt fölhasználja a maga céljaira. Az 
evangélium, az Üdvözítő neki csak eszköz a saját 
fölfogásának kifejtésére. Kizsákmányolja a Szentírást 
és az Üdvözítő tekintéfyét azon célra, hogy saját 
bölcseleti rendszerének toborozzon híveket és csinál-
jon reklámot. 

Hegel szerint Jézus nem más, mint pantheista 
bölcselő, sőt mondhatni : tökéletes Hegelianus. Ezt a 
fejtetőre állított tételt bizonyítja, fejtegeti a 210 olda-
las könyvben. Kimutatja az evangéliumokból, hogy 
voltakép már a názárethi Jézus, az ó-kor e legna-
gyobb bölcselője is körülbelül ugyanazon világnézetet 
vallotta, melyet aztán a XIX. század elején ő, Hegel, 
fejtett ki teljesen s a mely, mellesleg mondva, ter-
mészetesen a legkerekebb tagadása nemcsak az egész 
keresztény tanrendszernek, de még azon tisztultabb 
vallási elveknek is, melyeket a pogány ó-kor nagyobb 
gondolkodói — Aristoteles, Socrates és Cicero — 
vallottak. 

Valóban érdekes azt a következetesen és bámu-
latraméltó ügyességgel alkalmazott virtuozitást figye-
lemmel kisérni, mellyel bölcselőnk az evangéliumokból 
mindazt összehordja s összeesztergályozza, a mit a 
maga szájíze szerint értékesíthetni remél. Valóságos 
kötéltáncos. Jézus szavait, tanait s egész viselkedés-
módját oly világításba igyekszik állítani, mely Jézust 
mint Hegelianust és pantheistát tüntesse fel s hogy 
e célt elérje, oly vakmerő mesterkedéssel csüri-csa-
varja az evangéliumok szavait, hog}' néha akaratlanul 
is komikussá válik. A mit bámulnunk kell s a 
mi Hegelt, mint bölcselőt egy ideig oly óriási tekin-
téllyé tette — az azon éleseszűség — vagy furfang? — 
mellyel még a leghihetetlenebb, legképtelenebb s 
legvalószinűtlenebb tételeket is oly tudományos máz-
ban, oly szédítően elvont bölcseleti szóáradatban 
tudja föltálalni, hogy csak fejtöréssel érthetni meg, 
mit akar voltaképen mondani. Azok közül a német 
filozófusok közül való, a kik — mint Kant — büszkén 
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vallották, hogy néhány év múlva maguk sem értik 
meg saját irataikat. De a célt: a tévely és tagadás 
képtelenségeinek tudományos színezetű elburkolá-
sát — azt elérték s ezért érdemük halhatatlan. 

Hadd lássunk csak egy-két példát a mondottak 
megvilágítására. 

Máté 4. fejezete és Lukács 4. fejezete elmond-
ják, hogy Jézus, miután megkeresztelkedett, a pusz-
tába ment, olt 40 napig böjtölt s aztán a három-
szoros ismeretes kísértést legyőzvén, megkezdette 
nyilvános működését. Hegel ebből az oly egyszerű 
és világos elbeszélésből azt és csak azt olvassa ki, 
hogy Jézus az ő magányos óráiban önnön képzeleté-
vel tépelődve úgyszólván hirtelen elhatározással arra 
szánta el magát, hogy semmi másra nem fog töre-
kedni, mint bölcseleti eszméinek terjesztésére. A pusz-
tából és 40 napi böjtből egyszerű «magányosságot», 
a kísértőből egyszerűen képzeletet, a kísértésből merő 
tépelődést csinál. Ez az ő szemében az evangélium 
«fordítása» «eigene Übersetzung». Halljuk csak őt 
magát. 

«Máté 4. Lukács 4 . . . . A magányosságban gon-
dolkodva, egyszer arra a gondolatra jutott (Jézus): 
nem érdemelné-e meg a fáradtságot, ha esetleg a 
természet tanulmányozása útján odajuthatna, hogy 
megkísérelhesse a nemtelen anyagokat nemesebb 
anyagokká, például a köveket kenyerekké változtatni 
át, melyeknek az emberek jobb hasznát vennék s 
egyáltalán, hogy nem tehetné-e magát függetlenebbé 
a természettől?. De aztán elűzte e gondolatot, meg-
gondolva a korlátokat, melyeket a természet hatalma 
az ember elé vont . . . Máskor meg elvonult a képze-
lete előtt mindaz, a mit az emberek nagynak s a tö-
rekvés méltó tárgyának tartanak: az uralom milliók 
fölött, a hírnév, melyről egy félvilág beszél, a hatalom, 
melynél fogva ezerek függnek akaratunktól és sze-
szélyeinktől, vagy a tiszta vágyak teljesítésének zavar-
talan öröme, mely mindazt felöleli, a mi a hiúság-
nak s az érzékeknek hízeleg. De a mint tovább eszmé-
lődött a feltételekről, melyektől mindezek elérése 
függ, még ha az ember csak az emberiség javára 
használná is azt; tudniillik, hogy akkor önmagát 
meg kellene aláznia a saját és mások tulajdonságai 
előtt, saját fensőbb méltóságáról s önbecsüléséről le 
kellene mondania;1 elvetette e gondolatot minden 
gondolkodás nélkül...» (4. és 5. 1.) 

Jézus tehát, mint Hegel bővebben kifejti, csak 
bölcselő volt ; Isten csak annyiban volt, a mennyi-
ben — a pantheizmus szerint — valamennyien részei, 
megnyilvánulásai vagyunk az istenségnek ; már tudni-
illik annak az istenségnek, mely Hegel szerint nem 
egyéb, mint az ész. Jézus volt az első bölcselő, a ki 
annak öntudatára jutott, hogy ő és minden ember, 

1 A Szentírásban persze a kísértő mondja ezt és pedig 
egy kissé máskép (« . . . lia leborulva imádasz engem»), a mire 
Jézus is máskép felel. Ez aztán hü fordítás «eigene Über-
setzung» ! 

a kiben ész és szellem van, épen e miatt voltaképen 
isten, része, fia az Istennek. S mert e/t belátta, 
igyekezett másokban is fölkelteni a «liitet» ebben az 
«Istenfiúságban», az «Isten országában», mely nem 
az embereken kívül, hanem «az emberek szivében 
és fejében» van. Szent János III. fejezetét, hol az Úr 
nagyon is világosan beszél az ő személyes istenségé-
ről s a hitről, melyet követel, Hegel így laposítja el: 

Nikodemus így szól Jézushoz: «Mindaz, a mit 
rólad hallok, azt bizonyítja, hogy te Isten küldöttje 
vagy, hogy Isten lakik benned, s hogy a mennyek-
ből jöttél». «Úgy van — feleié Jézus. — A ki nem a 
mennyből való, a kiben nincs isteni erő, az nem pol-
gára az Isten országának.» (Azaz, mintha azt mon-
daná: igen, Isten fia vagyok, de ti is mind Isten fiai 
vagytok, mert «isteni erő», az ész lakik bennetek.) 
Az ember mint ember nem merő érzéki lény ; szellem is 
lakik benne, az isteni lény e szikrája, valamennyi 
eszes lény osztályrésze... Bennem ennek tudata oly 
élénk, mint akár a biztosság, mellyel Iátok és hal-
lok. De hogyan várjam tőletek, hogy ezt szavamra 
elhigyjétek, holott a lelketek tanúbizonyságára, e 
mennyei hangra sem hallgattok? Csak ez a hang, 
melynek gyökere a mennyben van, taníthat meg 
mindarra, a mire az észnek szüksége van s a mire 
csak az e hangban való bit taníthat meg. . . Mert úgy 
tüntette ki Isten az embert a többi természet fölött, 
hogy saját lényének fényét-mását: az észt adta meg 
neki.. .»1 (6. és 7. o.) 

Érdekes, hogy Hegel még az olyan evangéliumi 
részleteket is igyekszik a saját bölcseletének szolgá-
latába szegődtetni, melyek valóban mindenhová 
inkább illenek, mint személyes Istent tagadó pan-
theista rendszerbe. Nem tudjuk, mit csodáljunk inkább: 
azt a nyaktörő vállalkozó merészséget-e, mellyel még 
az utolsó itélelet is bele ludja erőltetni pantheista 
rendszerébe, vagy pedig azt az igazi racionalista 
csalafintaságot-e, mellyel oly hűen közli az evangé-
lium szavait, miután egy ártatlan szócska becsúszta-
tásával az egész részletnek előre letörte a hegyét. 
Lássuk csak ezt a kuriózumot. 

Miután az Úr úgyszólva a roskadásig inti s óvja 
hiveit, hogy csak valamikép ne keressék holmi böjt-
ben, szóbeli imában, templomi éneklésben s egyéb 
«gyerekes», «farizeusi» törvényteljesítésben az erényt,2 

hanem csakis a «szeretetben» és «tisztult elvekben» (?): 
hozzáteszi, hogy egyébként az ész végső bírálata előtt 
nem fognak megállhatni. Ha másként tennétek, úgy-
mond. «képtelenek volnátok a világ szent birája előtt 
(azaz az összefüggés szerint — az ész előtt) meg-

1 V. ö. «Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát 
adá . . .» Ján. 3, 18. Az evangéliumban az egész fejezet be más-
kép hangzik ! 

2 Ezzel kapcsolatban v. ö. Krisztus ama szavait, hogy : 
«nem jött a törvényt föloldani, hanem beteljesíteni», valamint 
a számos evangéliumi részletet, hol szóval és példával imára, 
böjtre slb. tanít. Csakhogy ez persze Ilegell nem zavarja. 
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állani. Ezen Ítéletet összehasonlíthatni egy király Ítéle-
tével, a ki összegyűjti népeit s mint a pásztor a 
juhokat és bakokat, szétválasztja a jókat és rossza-
kat. Amazokhoz így szól : Jöjjetek hozzám barátaim, 
s élvezzétek a boldogságot, melyre érdemesek vagy-
tok; mert éheztem és ti ennem adtatok, szomjaztam 
és ti innom adtatok, mezítelen voltam és ti ruház-
tatok...» stb. stb. Itt most előadja Hegel az Úr egész 
tanítását az utolsó ítélet lefolyásáról; s itt most 
hűen, úgyszólva szószerint fordít; még a poklot sem 
ugorja át; persze, mert előre ártatlanná tette az egész 
részletet azzal az «összehasonlíthatni» szóval, a mely 
persze az evangéliumban nincs benn, de mely Hegelre 
nézve igen kényelmes, hiszen így az Úr tana az 
utolsó ítéletről csak hasonlat, s az a bizonyos össze-
gyűjtése a népeknek, a juhok és bakok szétválasz-
tása, a biró Ítélkezése s a mi azután a jókra s a 
rosszakra vár: mindez nem fog tényleg bekövetkezni, 
hanem csak szelid szónoki kép. 

De hát akkor mivel vonzza magához és tanai-
hoz Jézus az emberiséget? Mit igér azoknak, a kik 
«erényt» gyakorolnak s főleg, a kik őt követik? 
Tudvalevőleg' alig szól az Üdvözítő az evangélium-
ban másról annyit, mint az «örök életről», az örök 
menyekzőről, az örök jutalmakról azon országban, 
mely a jóknak készíttetett öröktől fogva Istennél. 
Az ő követőinek, kik érette mindent elhagytak, száz-
szoros jutalmat igér itt és a jövendő életben. Hegel 
Jézusa ilyen jutalmakat természetesen nem Ígérhet. 
De sebaj, Hegel megtanít rá, hogy Jézus sem értette 
oly szószerinti értelemben azt az «örök jutalmat», 
mint a hogy mi, szegény közönséges halandók azt 
az evangélium alapján tizennyolc évszázadon keresz-
tül értettük. Jézus ugyan örök jutalmat igér, csak-
hogy ez az örök jutalom nem egyéb, mint azon 
megnyugtató tudat, hogy jól cselekedtünk és cselek-
vésünk «örökké gazdag gyümölcsöket fog tovább és 
tovább eredményezni» azokban, a kiket jótetteinkkel 
boldogítottunk. (44, 47. o.) 

(Persze, hogy akkor Hegel Jézusa igen rossz 
emberismerő lehetett! Már hogyan is képzelhette el, 
hogy ilyen holdsugár-soványságű indítóokok az em-
bereket megacélozzák s képesekké teszik mindazon 
gyakran hősies áldozatokra s az önuralomra, melybe 
az erény gyakorlata s a tobzódó szenvedélyek le-
nyügözése annyiszor kerül !) 

De talán a rosszakat erősebb indítóokokkal biz-
tatja a megtérésre Hegelünk Jézusa? Legkevésbbé 
sem. A dúsgazdagot ugyan halála után «kínok közé» 
juttatja, de hiszen ez csak példabeszéd. Eredeti itt is 
a bölcselkedő tolakodása. Még Ábrahám is kényte-
len Hegeliánus értelemben filozofálni az elkárhozott 
dúsgazdaggal szemben, a ki arra kérte, hogy küld-
jön legalább a rokonai megtérítésére egy halottat. 
Ábrahám így oktatja ki a valóban «szerencsétlent» : 
«Az emberben magában van benn a törvény : az ész 
törvénye ; sem a mennyből, sem a sírból nem kap-

hat más oktatást, mert ez teljesen ellenére volna ama 
törvény szellemének, mely teljesen szabad, nem féle-
lem által kierőszakolt, szolgaias alávetést kíván». (45.) 
Mindenesetre elég iszonyú kárhozat volna az is, ha 
ilyen bölcseleti oktatások megemésztésére ítélnék el 
az embert örökre. ü a n g h a j M a & , 

J{atholikus társadalmi kötelességeink• <n.> 
Hiányzik a magyar katholicizmusnak az össze-

tartás érzete. Oldott kéve vagyunk, a szellemi moz-
galmak legkisebb szele szétszór bennünket. A hittan-
ban azt tanuljuk, hogy a szentek közössége révén 
egy nagy családot alkotunk, tie e családi kapocs a 
közéletben nem lelhető föl. Jól mondta valaki, ha egy 
izraelitának valaki Ausztráliában tyúkszemére hág, az 
egész világ sajtója fölszisszen és sérelemről, barba-
rizmusról beszél. A száműzött Dreyfusz ügyéért az 
egész hitsorsos nép mint egy ember szállt síkra. De 
hogy Franciaországban 40.00J betegápolással és taní-
tással foglalkozó szerzetest szélnek bocsátottak s 
száműzetésbe kergettek ; hogy a templomokat bezár-
ják s a híveket az Üdvözítő mellől kiparancsolják, az 
bennünket nem izgat. Hogy a vihar nyugat felől ve-
szedelmesen közeleg hazánk felé, attól a magyar 
katholicizmus nem fél. Hogy összetartani és szervez-
kedni kellene a hitetlenség és a nemzetköziség mind-
jobban fenyegető veszedelmével szemben, ez aggodal-
mas fölszólitásra felelet a régi magyar refrén : 1 lej ! 
ráérünk arra még. 

Volna pedig megfelelő keret katholikus társa-
dalmi tevékenység kifejtésére. Ezernél több katholikus 
egyesületünk van. De míg a színtelen, felekezetlen, 
sőt antikeresztény körökben hemzsegnek a katholiku-
sok, a katholikus körök üresek. Lehet, hogy nem 
elégítenek ki sokszor jogos igényeket; de ha az érdek-
lődés megfelelő volna, ha a tagok nem elégednének 
meg a tagdíj lefizetésével, hanem eljárnának s az 
egyesületi életben részt vennének, a fejlődés s főleg 
e körökben tömörülő társadalmi osztály súlyának 
gyarapodása magától jönne. De így életük mestersé-
gesen galvanizálható csak s haláluk legtöbb esetben 
csak azért nem következik he, hogy a fiaskó szégyene 
ne legyen oly nagy. 

Van kitűnően működő tudományos és irodalmi 
társulatunk, a Szent-István-Társulat. Évi 10 korona 
tagsági díj fejében, kétannyi értékű hasznos könyvet 
ad tagjainak. Kétkoronás népies tagsága hivatva 
volna ellensúlyozni kiadványaival a ponyvairodalom 
testet-lelket mételyező termékeit. Szinte ingyen nyújtja 
a katholikus közönségnek a hasznos olvasmányt s 
valóban úgy működik, mint a Szentlélek kegyelme 
szent Ágoston szerint: ösztökél, sürget, bog}' «tolle, 
lege», vedd már kezedbe a jó könyvet s olvass, hogy 
fölébredj és láss. 

De a mi közönségünk vagy olyan, mint a minő-
nek képét nemrég festette egy magyar író az alföldi 
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földesúrban, kihez látogatóba jött Tisza Kálmán és 
estére valami jó könyvet kért; hosszas lótás-futás 
után végre találtak a szomszédasszonynál egy mult 
évi kalendáriumot, más könyv az úri kúrián és kör-
nyékén nem volt; — vagy olyan, hogy elolvas min-
den selejtes sajtóterméket, melyben le van piszkolva 
minden szent és hagyományos dolog, hiszen olyanok 
írják, kiknek a hagyomány nem kell, kiknek szentsé-
gük nines s a kiknek maszlagát a mi mindkétnemű 
katholikus közönségünk vígan beveszi, mert fölületes, 
könnyű, engedékeny s nem gondolja meg, hogy mi-
alatt ezt az inficiált tejet szíjjá, a társadalmi és erkölcsi 
destrukciónak válik kötelességmulasztása révén elő-
mozdítójává. 

Van katholikus nővédő-egyesületünk, mely egy 
óriási társadalmi problémának, a nőkérdésnek, keresz-
tény alapon egyedül lehetséges megoldásán fáradozik. 
Áldás fogja kisérni századok múlva is azon kegyes 
lelkek emlékét, kik fáradságot nem ismerve működ-
nek a szegény cselédek és munkásnők erkölcsi és 
szellemi fölemelésén. De mi haszna, ha az egyesület-
nek alig van néhány száz tagja, talán annyi sem, 
mint a hány katholikus asszony és leány vett részt, hal-
lomásom szerint, a feministák legperverzebb előadásán, 
a hol vénkisasszonyi ajkakról hallgatták magyaráza-
tát a nemi fölvilágositás különös módszerének. Nem 
ébrednek e katholikus hölgyek kötelességük tudatára, 
hogy nekik a keresztény szociális munka terén van 
teendőjük, olyan, a melyhez értenek, legalább is 
érteniök kell, ha katholicizmusuk nemcsak üres szó, 
hanem az Úr Jézus mélységes gondolata és szent ér-
zelme. 

A katholikus társadalomnak egyik legmostohább 
gyermeke a katholikus deák.1 Az a szegény egyetemi 
hallgató, ki a középiskola nyolc osztályán esetleg a 
jó emberek, püspökök, kolostorok ingyen kosztján 
éldegélve keresztül vergődik s szeptemberben feljön 
Budapestre, ifjú szivének rózsás reménységével, hogy 
hisz jó az Isten s csak vannak Budapesten is jó em-
berek, majd átvergődik az egyetemen is s lesz hazá-
jának, egyházának képesített, edzett harcosa. De 
hamar meg kell győződnie, hogy ebben a nagy város-
ban nemcsak a házak vannak kőből építve, de a 
szivek is abból vannak faragva s bog}'' azért, mert 
katholikus az a fiú, semmivel sincs előnyösebb hely-
zetben, sőt hátrányban van s lia a magyar katholiku-
sok nagy számában s a társadalom erejében bizik, 
oly ajtón kopogtat, melyre rá van írva a sivár dantei 
mondás : Lasciate ogni speranza. 

Mikor ezt a siralmas helyzetet többször talán 
nagyon is élénken festettem, nem egy helyen az volt 
a válasz: a kinek nincs pénze, ne tanuljon. Az okos-
kodás nagyon egyszerűnek látszik, de pl. az izraelita 
észjárás bezzeg nem jár ezen a túlegyenes úton. Mert 

1 Erre a pontra külön is fölhívom az olvasók figyelmet. 
Szerk. 

az a társadalom összefog, erőlködik, hogyha nem is 
zseni az a zsidó fiú, áldozatok árán is ügyvéd vagy 
orvos legyen belőle. S ha nem győzi az a zsidó apa 
vagy család, majd győzi a zsidó társadalom, majd 
győzi a budapesti zsidó hitközség, mely százezreket 
oszt ki évenkint ösztöndíjak és segélyek fejében zsidó 
egyetemi hallgatóknak. Mi pedig elolvassuk az egye-
temi statisztikát s nagyokat sopánkodunk és jajga-
tunk, hogy a zsidó hallgatók létszáma az egyetemen 
megközelíti a negyven százalékot s hogy hovatovább 
a zsidóság alig egy milliónyi száma mellett mégis zsidó 
lesz az ország intelligenciájának többsége. De hogy 
van egy egyesület, a katholikus főiskolai internátus-
egyesület, a mely az egyetlen katholikus diák-otthont, 
a Szent-Imre-Kollegiumot, fönntartja s hogy ennek 
az egyesületnek három korona évi tagsági díj mel-
lett tagjának lenni félig-meddig kötelessége a legtöbb 
katholikus embernek, azt a tizenegy millió katholikus 
közül csak 274 tudja. Fölhangzik a refrén: adjanak 
a püspökök. De azok részben erre, részben sok 
egyéb jó célra úgyis eleget adnak, másrészt pedig a 
mai társadalmi viszonyok között egyes emberek erőn 
túl való adózása is elégtelen, a milliók fillérei és ko-
ronái tudnak ma csak nagyot illetőleg elégségeset 
alkotni, a mint hogy elmúlt az az idő is, a mikor a 
királyok vállán nyugodott kizárólag az országok szük-
ségleteiről való gondoskodás terhe, hanem átment a 
nemzet egyénenkint kicsiny, de együttesen elégséges 
millióinak összességére. 

De fölmerül az a kérdés, hogyan van mégis az, 
hogy e sok milliónyi tagú magyar katholikus társa-
dalom oly érzéktelen kötelességeivel szemben. Ennek 
egyik főoka, hogy érzelmeinek húrjain nem katholikus 
kéz játszik. Mert tetszik tudni, a mi érzelmeink oly 
szuggesztio alatt állanak, hogy alóla alig vonhatjuk 
ki magunkat. S ezt a szuggesztív erőt egy rettenetes 
hatalom fejti ki : a sajtó. S azt úgy-e mindannyian 
tudjuk, hogy a napisajtó, mely magát felekezetnél-
külinek mondja, jobbára zsidó kezekben van. Nagyon 
jól tudjuk, hogy vannak ott keresztény zsurnaliszták 
is, de tény, hogy az egyik újságíró testület kereszte-
letlen tagja a másik újságíró egyesületről, mint khevra 
kadisáról csevegett egy szellemes tárcájában. Mon-
tefiorenak vagy ötven év előtt kidobott jelszavát: 
hódítsátok meg a sajtót! a zsidóság szórói-szóra meg-
valósította. 

Már most kérdem, lehetséges-e az, hogy valaki, 
a ki napról-napra ilyen szellem légkörében él s még 
csak nyaralni sem megy katholikus égtájak alá, érző, 
kötelességtudó katholikus lélek legyen ? Azt mondják : 
nem olvassuk a vezércikkeket, mert minket a poli-
tika nem érdekel. De lia épen azt olvasnák és a 
többit nem, akkor kisebb volna a baj, mert ott sok-
kal hamarább kilátszik a lap szelleme. De a hogy az 
a lap beszámol a világ eseményeiről, a keleti zseni 
kiválóságáról, a hitsorsos irodalmi és művészi, ver-
senyen kívül álló voltáról és a mellett mélységesen 
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hallgat a keresztény s főleg a katholikus szellem ter-
mékeiről, a keresztény pénzből létesített szabadkő-
műves filantróp intézmények érdekében elhallgatja 
a szerényen meghúzódó katholikus művek hirét, el-
hallgatja továbbá tudósaink és művészeink érdemeit 
és sikereit, viszont pedig teletrombitálja a világot, 
ha a katholicizmus tekintélyének ártó botrányok 
néha valószínű, de sokkal többször költött hirével 
szolgálhat : mindez céltudatos aláásása a katholikus 
hagyományokon fölépülő társadalmi rendnek, gyen-
gítése a keresztény szellemnek s lehetetlen, hogy a 
mely katholikus évtizedeken keresztül csakis ezzel a 
szellemi táplálékkal él, hogy az közömbös, hideg 
katholikussá ne váljék. 

Kötelességünk ezzel az eljárással szembeszállni. 
El kell magunkat határozni — s bizony igen kis 
erőfeszítés kell hozzá — hogy katholikus-ellenes szel-
lemet eláruló lapot nem tartunk s nem veszünk.1 Tel-
jes lehetetlenség, hogy ha csak egy kis kötelesség-
tudás van a magyar katholicizmusban, rövid idő alatt 
oly nívóra ne emelkedjenek sajtó-organumai, hogy 
minden jogos igényt kielégítsenek. De a míg alig van 
katholikus ház Budapesten, a hova katholikus szel-
lemű napilapok — «Alkotmány», «Magyar Állam» — 
egyike vagy másika járna ; ha van még sok iskolás 
gyermekkel biró család, mely a kitűnően szerkesztett 
«Zászlónk» helyett holmi vizenyős, kereszténységtől 
fázó ifjúsági lapotjárat; haBudapest500,000katholikusa 
kapva kap az utcai botránysajtó krajcáros és két-
krajcáros termékei után, de nem veszi meg a kraj-
cáros «Új Lapot», mert az nem elég érdekes, mivel 
nincs benne ferdítés és Ízléstelenség: addig ne ja j-
gassunk, hogy a katholikus érdek háttérbe szorul, 
hogy katholikus ember nem kap állást, hogy a rend 
bomlik, hogy a munkással és cseléddel nem lehet 
birni, mert mindennek magunk vagyunk az okai, 
mivel nem teljesítjük kötelességeinket. 

Sokat lehetne még mondanom, de ha ezt a né-
hány gondolatot, legalább azon ezrei a katholikusok-
nak, kik be mertek iratkozni valamely katholikus 
egyesületbe s azok, a kik még egészen meg nem hi-
degültek, megszívlelik s azután hozzálátnak a tobor-
záshoz, meggyőzéshez s nem elégszenek meg azzal, 
hogy papíron kielégítő eredményt mutassanak ki, 
hanem inkább egy-két társuk, barátjuk, rokonuk 
eszejárásának megváltoztatására, hogy úgy fejezzem 
ki magam, elkatholizálására helyeznek súlyt, akkor 
lesz nem mesterségesen, a látszat kedvéért erőszakolt 
katholikus társadalmi élet, hanem lesz öntudatos 
katholikus társadalmunk, melynek tekintélye, súlya 
lesz s mely eredményeket fog fölmutatni a társa-
dalmi, politikai, családi és egyéni élet egész vonalán. 

Glattfelder Gyula dr. 
1 Az itt jellemzett állapot kommentárul szolgálhat a 

Veritas-féle felszólaláshoz a Herczeg-féle gyűlés határozata 
alkalmából. Várunk valahonnan határozott fellépést a sajtó 
elfajulásával szemben és sehonnan sem mutatkozik. Szerk. 

\gy teljes napfogyatkozásról. (m.) 
Minden csillagászati megfigyelésnél nagyjelentő-

ségű a pontos idő és az észlelési heh1 geográfiái 
coordinatáinak1 ismerete. Ezeknek a meghatározása 
tehát az előkészülésben nagy szerepet játszik. Ugyanis 
ámbár a négy kontaktus idejét2 már előre kiszámították, 
még is érdekes volt megfigyelni, vájjon csakugyan 
összevág-e a számítás a megfigyeléssel ? Mert ha a 
kettő egymástól elütő eredményt mutat és ha az egy-
szerre több helyen történik, továbbá lia a különbö-
zet körülbelül egyforma nagy, akkor ebből esetleg 
valami javítást lehetne levezetni a Hold járására 
nézve. 

Ebből, mondom, látható, hogy az észlelésnél mily 
fontos a jól ismert idő. Ezért is az erre szolgáló mű-
szert az universalét vagyis a theodolitot — expe-
ditiónk leggyakoroltabb tagjára, P. Fényire, a kalocsai 
Haynald-observatórium igazgatójára, bíztuk. 

Az előkészülethez tartozott továbbá a megfigjre-
lésekhen résztveendő rendtársak kioktatása teendőik 
felől. E végből P. Mier y Terán, az expeditió igaz-
gatója, több előadást tartott a napfogyatkozásról, va-
lamint megfigyelésének célja- és módjáról. Egy héttel 
a nagy esemény előtt, Lockyer példáját követve, 
esténkint próbatételre hívtuk össze őket. Főbenjáró 
dolog, hogy mindenki jól tudja teendőit, ne hogy maga 
a napfogyatkozás nagyon zavarólag hasson a meg-
figyelőre és azzal a megfigyelés eredményére. A tetjes 
napfogyatkozás t. i. oly igen érdekes és megható tü-
nemény, hogy az még a leggyakoroltabb csillagászt 
is kihozhatja sodrából. Még maga P. Fényi, a kipró-
bált praktikus is bevallotta, hogy az ő háta is bor-
zongott. 

Egyik szolgánk, ki nem akarta volt elhinni, hogy 
csakugyan lesz napfogyatkozás és jóizűen nevetgélt 
a tudós Páterek fölött, a kik éjjel-nappal műszerük-
kel bíbelődnek, a várva-várt napon, augusztus 30-án 
épen a mezőn dolgozott. A mint a tünemény be-
állott s a hold árnyékát messziről tényleg közeledni 
látta, többé nem kételkedett, hanem futásnak eredt 
és teljes torkából kiabálta: «Meneküljetek! jön az 
utolsó ítélet ! Ht a világ vége». Később meg csak az 
nem ment a fejébe, hogy hogyan lehetett még 
Magyarországban is előre megtudni, hogy és mikor 
lesz napfogyatkozás Spanyolországban? 

Rendházunk előtt összecsődült a nép és kétség-
beejtő kiabálásban tört ki, mikor a Hold árnyékát 
a rónaságon nagy sebességgel közeledni látta. Az 
asszonyok, a gyermekek sirtak-rittak, egymáshoz 
simultak. Bigourdan francia csillagász, ki Tunisz-
ban megfigyelte a nap fogyatkozását, azt írja, hogy 

1 Minden helyet, pl. Budapest fekvését a földgömbön, az 
illető hely földrajzi szélességéből és hosszúságából, a mit a 
délkörök fokaival szokás kifejezni, kell meghatározni. 

2 T. i. azt a négy mozzanatot, a hogy a Hold eléri, majd 
elfödi s elhagyja a Napot, előre tudják kiszámítani. 
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a városban, a hol ő dolgozott és környékén, tíz 
asszony köziil átlag öt elájult. Az állatokra nem 
kevésbbé, mint a növényekre is volt hatással a nap-
fogyatkozás. A különben mindenkor oly hangos ve-
rebek elhallgattak. A fecskék meneküllek az árnyék 
előtt, mint valami zivatar előtt. A lyukok, melyek 
szép csöndesen kaparásztak az udvaron, a kakas 
vészjelére beszaladtak ólukba. A lotalitás, vagyis a 
főárnyék elvonulása után pedig a kakas kukorékolt, 
mint azt hajnalban szokta tenni. A tehenek bőgtek, 
néhány egyszerűen lefeküdt. Az összvéreket, a külön-
ben oly jámbor állatokat, a spanyolnak eme rendes 
teherhordó állatát, még ütésekkel sem lehetett elmoz-
dítani helyükről. A «D. Diego de noche»-nak neve-
zett növény virágait kinyitotta, mint este szürkület-
kor szokta, más növények pedig kelyhüket becsukták. 

Augusztus 29-dikétől 30-ra forduló éjjel rend-
kívül tiszta volt az ég; föl is használtuk. Fölállított 
műszereinket még egyszer gondosan átvizsgáltuk. 
Azután a fotografáló lemezeket már előre jól átgon-
dolt terv szerint az illető lemeztartóba helyeztük és 
szépen elrendeztük. Dolgoztunk egész éjjel. Négy 
órakor még szép tiszta volt az ég. Bizton remény-
kedtünk, hogy programmunkat jó sikerrel végrehajt-
hatjuk. De reggel 5 óra tájban egyszerre finom bárány-
felhők kezdtek mutatkozni, a délelőtt folyamán mindig 
jobban sűrűsödtek, úgy hogy 11 órakor az ég három-
negyed része már altokumulosokkal (felhőkkel) volt 
beborítva. 

A munka ennek dacára szakadatlanul folyt ; meg-
tettük az utolsó fölülvizsgálásokat. A részletes fogyat-
kozás alatt gondosan megfigyeltem a környéket. Nincs 
az a színárnyalat, melyben a természet egymásután 
nem festett volna, míg végre föld és ég ólomszürke 
színbe borult. Olyan nehéz valami nyomódott az 
emberre, hogy szinte hiányzik szavam azt elmondani. 
Olyasféle benyomásom támadt, mintha az ég" akart 
volna leszakadni, hogy összezúzza a földet. A milyen 
egyenletesnek látszott első pillantásra az egész kör-
nyezetnek a szine, olyan változatosnak találtam némi 
figyelmes észlelés után, megváltozott a tárgyak ere-
deti szine szerint. Egész más színük volt a fák zöld 
leveleinek, mint a vörös téglafalnak, mely balolda-
lomon az udvart elzárta és ismét más színben fes-
tettek a felhők. Körülöttem álló rendtársaim úgy 
tetszettek, mintha mindannyi a sírból kelt volna föl. 
De csakhamar fölriadtam merengésemből. 

Megszólalt a közeli tornyon fölállított őr sípja 
annak jeléül, hogy a látóhatáron már föltűnt a Hold 
teljes árnyéka. Az igazgató jeladására teljes csönd 
letl az udvaron; kiki a maga helyén végezte teendőit. 
Mást nem lehetett hallani, mint az elektromos csen-
getyűt, mely a másodperceket ütötte és az egyik 
rendtársam hangját, ki azzal volt megbízva, hogy a 
másodperceket hangosan is számolja, hogy mindenki 
minden percben tudja, a totalitas hányadik percében 
vagyunk már. A totalitas (a teljes árnyék átvonulása) 

P. Fényi mérése szerint 3 perc és 38 másodpercig 
tartott. 

A mily nagy volt a néptömeg rémülete a totalitas 
beállásakor s a mily némán, csöndben viselkedett a 
totalitas hatása alatt, ép oly nagy örömkiáltással 
üdvözölte az első napsugárt a totalitas végén. A meg-
figyelés után nagy volt a kíváncsiság, hogy milyen 
az eredmény. Jöttek-mentek egész délután a vendé-
gek. Mi azonban, hogy zavartalanul dolgozhassunk, csak 
éjjeli 10 óra után láttunk a fölvételeink előhívásához. 
Pihenni is kellett előbb egy kicsit, mert az előző 
három éjjel bizony ágyam felé se néztem. 

Az eredmény a kedvezőtlen időjáráshoz képest 
meglepő jó volt. A korona különböző phazisairól 
elég tiszta képet nyertünk. A korona képe alakjára 
nézve elég szépen felel meg a korona typusának, 
mely a nap tevékenysége maximumának felel meg. 
Hogy a korona íinomabb részletei az annyira 
kedvezőtlen időjárás miatt nem tudtak érvényesülni, 
azon nem kell csodálkozni. Ha a nyert képeket olya-
nokkal hasonlítjuk össze, melyeket oly helyen nyer-
tek, a hol az idő jobban kedvezett a megfigyelésnek, 
azt találjuk, hogy a korona alakja a fővonásokban 
teljesen megegyezik ezekkel. Ezzel tehát új bizonyí-
tékot nyertünk erre nézve, hogy a Föld légkörének 
alig van hatása a korona alakjára. 

Több lemezen a nap keleti részén álló óriási 
protuberancia-csoport érvényesült. A protuberancia 
legnagyobb magassága 40.000 km.-re emelkedett; az 
egész csoport hossza 420.000 kilométer. Volt 10 vagy 
11 különálló protuberancia, melyek alakjukra nézve 
nagyon hasonlítottak vulkanikus kitörésekhez. A szin-
képi felvételekről már fent (az előző számban) volt szó. 

Hogy a világosság csökkentését a totalitas előtt, 
illetőleg növekvését a totalitas után és a totalitas 
alatt uralkodó sötétséget némiképen értékeljük, hét föl-
vételt készítettünk egy és ugyanazon tárgyról. Hármat 
a totalitas előtt, hármat utána — az időt arányosan 
elosztva — egyet pedig a totalitas közepén. Az ex-
positio mindig 12 másodpercig tartolt; az előhívás 
és rögzítés egyenlő körülmények közt történt, tudni-
illik a folyadékok hőmérséklete és összetétele, vala-
mint az előhívás és rögzítés tartama is egyenlő volt. 

A képekből azonban nem lehet pontos követ-
keztetéseket vonni, mert a felhők a totalitas végén 
és utána nem voltak oly sűrűek, mint annakelőtte. 

A hőmérséklet a napfogyatkozás folyamán sülyedt : 
a napon 5'1 C. fokkal, az árnyékban 4*3 C. fokkal. 
Az ellentét persze sokkal nagyobb lett volna, lia szép 
az idő. Azonban még így is eléggé kellemetlenül 
hatott a gyors hőváltozás az emberre. 

Világos ezekből, hogy csak több helyen elért ered-
mények összehasonlításából lehet majd nagyobb és 
behatóbb következtetéseket vonni. Mint fönt már 
említettem, P. Cirera S. J., a tortosai observatorium 
igazgatója, ép most dolgozik ezen. 

Legyen végül szabad műszereinkből a legfon-
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tosabbakat fölemlíteni. Az universale, vagyis theodo-
lit. Időmeghatározásra szolgált. 

A coelostat. üzen műszer előnye, hogy segítsé-
gével lehetőleg nagy és hosszú gyújtótávolsággal biró 
fotografáló készüléket lehet használni, a nélkül, 
hogy ezeket parallaktice — azaz úgy, hogy a távcső 
a napot mozgásában hűségesen (pl. óramű segít-
ségével) követhesse — kellene fölállítani, a mi nagy 
költséggel, sok munkával és egyéb bajjal is jár. 
A coelostat tükre ugyanis vízszintes fénynyalábot 
szolgáltat és mivel a tükröt egy óramű forgatja és 
a megvizsgálandó égi test képe mindig ugyanarra 
a helyre esik. Mi három kamarát kapcsoltunk 
össze a coelostattal. Tudniillik: két kamara prisma-
tikd-l, melyek a korona színképének fölvételére szol-
gáltak. Ezekbe a coelostat nagyobbik tükre vetítette 
a korona fényét. Hogy a coelostat minél nagyobb 
hasznot hajtson, a rendes tükör fölött más tükröt 
helyeztünk el, mely a korona képét az úgynevezett 
első koronografba vetítette. A koronograf, a korona 
fölvételére szolgált. Koronograful közönséges csilla-
gászati távcsövet használtunk. A szemlencsét persze 
leszedtük róla és helyébe négyszögletes kamarát he-
lyeztünk és kész volt a fotografáló készülék. Egy kis 
aequatorealére, melyről a távcsövet leszedtük, helyez-
tünk 4 fényképező eszközt : a második koronografot 
és a fönt már említett 3 kamara «campi magni»-t. 
E négy kamara egyenesen a Napra volt irányítva 
(vagyis parallaktice volt fölállítva) és egy óramű hajtotta 
az egészet a Nap mozgásának látszólagos irányában. 

Azonkívül volt még egy kamara prismatika, 
kvarc-hasábbal és kvarc-lencsével a korona színképé-
nek ultra-ibolya részére. Továbbá egy spektrográf, 
szintén a korona színképének fölvételére; ez egy 
Silbermann-l'éle heliostattal volt összekapcsolva. 
Meteorológiai megfigyelésekre is volt teljes berende-
zésünk. 

Ezek voltak a legfontosabb műszereink. Hány 
ilyen expeditio fog kelleni még, a míg csak erre az 
egy pontra, a koronára nézve némi eredményre jut 
a tudomány? Mint a csepp vájja a követ, oly fárad-
hatatlanul keresi a tudomány az igazságot, abban a 
szép természetben, melyet megalkotott az Úr s szám, 
súly és mérték szerint elrendezte, hogy legyen mi-
ben búvárkodnia az igazság után áhítozó embernek. 

Angehrn Tivadar S. J. 

Az abolició kérdése. (i.) 
Modern világi jogászaink és államtudósaink kö-

réhen manapság már Európa-szerte úgyszólván álta-
lánosan vallott és majdnem kizárólagosan kiváltsá-
golt büntetőjogi reformeszme : az abolició, vagyis a 
halálbüntetésnek a polgári igazságszolgáltatás terén 
való1 teljes eltörlése, legalább is a béke idejére, a 
háború és mozgósítás idejét leszámítva. 

1 Franciaországban egy legújabb törvényjavaslat szerint 

Nem újabb keletkezésű ugyan ez az eszme, mert 
hiszen már régóta voltak ennek a hamis humániz-
mus és filantrópia mezébe öltöztetett irányzatnak 
előharcosai, kik tudományos érvekkel igyekeztek az 
elmélet terén elvi álláspontjukat megokolni és poli-
tikai eszközökkel is tülekedtek elméletüket a tör-
vényhozás és igazságszolgáltatás terén a gyakorlat-
ban is megvalósítani. 

Már évek óta észlelem, hogy hazánkban a világi 
jogászi lapokban és folyóiratokban, nemkülönben 
egyéb jogi kézikönyvekben és szakmunkákban, vala-
mint a napi sajtó közegeiben, külföldi példák nyo-
mán, egyre erősebben terjed az abolició eszméje. 
A magyarországi nemzetközi szociáldemokrata-párt 
program nijának egyik pontja, mint legközelebb meg-
valósítandó eszmét hirdeti és követeli a halálbünte-
tés eltörlését és pedig a következő megokolással 
melyet a szociáldemokratákon kívül mások is nagyon 
sokan vallanak, hogy t. i. «a halálbüntetés eltörlése a 
felvilágosodottságkövetelménye. A büntetés célja nem 
a megtorlás, hanem csak a javítás lehet; már pedig 
a halálbüntetésnél pusztán a vad, kegyetlen megtor-
lás elve érvényesül.»1 Ez a filantrópikus szinméztől 
csepegő «felvilágosodott» felfogás azonban koránt-
sem feszélyezi a szociáldemokrata elvtársakat abban, 
hogy a javítás elve helyett a vad, kegyetlen megtor-
lás elvét ne érvényesítsék a sztrájktörő elvtársakkal 
vagy a keresztény szocialista munkástestvérekkel 
szemben, a kik a nemzetközi szociáldemokrata pro-
gramúi elveit nem hajlandók magukéivá tenni. 

De meg az abolició eszméjének józan, tudomá-
nyos vitatása és védelmezése közben is gyakran 
jogász emberek is hirdetnek olyan erkölcs- és jog-
bölcseleti elveket és büntetőjogi elméleteket, a me-
lyek a keresztény állásponttól többé-kevésbe eltérnek. 

Mindez okból falán nem lesz érdektelen, ha az 
abolicionista irányzat fejlődéstanára és jogbölcseleti 
megokolására néhány reíleksziót teszünk. 

Ami az abolicionista mozgalmak történelmi ere-
detét és fejlődését illeti, ennek tudományos védel-
mezését és méltatását legtöbbnyire Beccaria-ra szok-
ták visszavezetni és úgyszólván egyedül neki tulaj-
donítani az elméleti téren a harc megkezdését a 
halálbüntetések ellen. 

Beccaria Cézár kiváló hírnévnek örvendő nemzet-
gazdasági és büntetőjogi író, 1735-ben született Mila-
nóban.2 II. Katalin orosz cárnő, az «Éjszak Semira-

béke idejére felfüggesztetik, illetőleg eltöröltetik a szárazföldi 
és tengeri haderő számára eddigelé fennállott mindennemű és 
fokú haditörvényszék és a katonai vagy tengerészeti személy-
zet által elkövetett összes bűntettek, vétségek és kihágások a 
polgári bíróságok elé utaltatnak. Bizonyos esetekben súlyos-
bító körülményt képez a hadsereghez vagy tengerészeihez 
való tartozás. A halálbüntetés és kényszermunka eltöröltetik, 
valamint a katonai büntetőintézetek is. Háború idejére azon-
ban a hadbiróságok érvényben maradnak. 

1 Csizmadia Sándor: Mit akarunk? 48. 1. 
2 Meghalt 1794-ben, Milanóban. 
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misa», (1762—1794.) a jeles tudóst 1764-ben Szent-
Pétervárra bivta meg, mert Beccaria is, miként az 
eszes és ravasz, de vallástalan és erkölcstelen cárnő, 
az enciklopédisták tanainak lelkes hive és terjesz-
tője volt. Az olasz kormány azonban csakhamar 
visszahívta Beccaria-t hazájába és számára a páduai 
egyetemen külön nemzetgazdászati tanszéket állított 
föl. Legnevezetesebb irodalmi munkájának az 1764-ben 
első ízben megjelent «Dei delitti edellepene»1 c. mű-
vét tekintik, amely már több művelt nyelvre van lefor-
dítva. Magyar fordításban is már nem egyszer jelent 
meg. Lagújabban adta ki e könyvet magyar nyelven 
Tarnay János dr., kúriai biró, a ki egyébként is pár-
toló hive az aboliciónak s a ki nemrégiben a «Jog-
tudományi Közlöny» egyik számában (1906. évfolyam 
51. sz. 436. 1.) a halálbüntetésről szóló legújabb fran-
cia törvényjavaslatról írt egy tanulságos ismertetésl.-

Beccaria a francia enciklopedistáknak, nevezete-
sen D'Alembert, Diderot, Helvetius, Holbach, Voltaire 
stb., nagy tisztelője és elveiknek terjesztője voll, 
akik viszont az ő művét reklamirozták és terjesztet-
ték. Diderot jegyzetekkel látta el a bűntettekről és 
büntetésekről szóló fentemlített művének Moreilet 
által eszközölt francia fordítását. Eme munkájának 
megírására és közrebocsájtására kedvező alkalmul 
szolgált a sok port felvert s hírhedtté vált és oly-
annyira felfújt Calas-féle büntető per, ez az állítóla-
gos birói tévedés, melyet Voltaire és utána sok egy-
házellenes író aknázott és aknáz ki jelenleg is az 
«infame», vagyis a katholikus egyház ellen. 

Ez a Calas János3 protestáns vallású kereskedő 
volt Toulouse-ban. Számos tagból álló családdal és 
jelentékeny vagyonnal bírt. Egyik fia, Lajos, felnőtt 
korában visszatért a katholikus egyház kebelébe és 
egyúttal elhagyta a szülői házat is. Lajos katholizá-
lása után nemsokára egyik napon 1761. október 
16-án, estefelé nagy jajgatás é's kiabálás volt hall-
ható Calas János házában. A rendőrség és a közön-
ség köréből többen behatoltak a házba, a hol azt a 
hírt közölték velük, hogy a család legidősebb fiát 
név szerint Márkus Antalt, a ki egy idő óta na-
gyon búskomornak látszott, épen most találták fel-
akasztva a raktár helyiségében. A rendőrség és a 
közönség már távozóban volt a házból, mikor hir-
telen olyan hangok hallatszottak, hogy a fiú nem 
maga akasztotta föl magát, hanem atyja által, vagy 
legalább is annak tudtával, fojtatott meg és pedig 
azért, mivel Lajos öccsének példájára ő is vissza 

1 A bűntettekről és büntetésekről. 
2 Nemrégiben adta ki Tollack a «Howard association»-

nak 35 év óta titkára az abolicionista eszme terjesztése érde-
kében («Howard letters and memories» cimen) azt a levele-
zést, melyet Howard János angol kriminalista (1726—1790.) 
a börtönügy javítása és az abolició érdekében kiváló angol 
és külföldi egyéniségekkel folytatott. L. Jogtud. Közlöny 
1905. 52. sz. 

3 Lacaparéde-ban, Langueduc-ban született 1698. március 
19-én s csak később költözött Toulouse-ba. 

akart térni a katholikus hitre. Ez a hír gyorsan és 
könnyen hitelre talált annál is inkább, mivel akkor-
tájban azon a vidéken általánosan el volt terjedve 
az a felfogás a közönség körében, hogy a kálvinista 
az esetben bátorsággal megölheti tulajdon gyerme-
két is, lia ez hitét el akarja hagyni.1 Erre oly nagy 
lett a közvélemény felháborodása, hogy a bíróság 
jónak látta egyelőre az egész családot letartóztatni. 
Mint valami vértanút temették el és gyászolták az 
elhunytat. A birói vizsgálat hosszú ideig, egész télen 
keresztül tartott, mely alkalommal igen sok tanút 
hallgattak ki. Természetesen, senki sem szolgáltatha-
lott a kihallgatott tanuk közül a halál okára vonat-
kozólag közvetlen bizonyítékot, mivel közülök nem 
volt egyetlen szemtanú sem. Calas és családja pedig 
állhatatosan azt vallották, hogy a dologban teljesen ár-
tatlanok. Mindazonáltal valószínűleg lehettek erős köz-
vetett bizonyítékok és melékkörülmények a bűntényre 
vonatkozólag, mert a közel félévi nyomozás és birói 
eljárás után a toulouse-i parlament Calas-t végre is 
nyolc szóval öt ellenében, bűnösnek találta és mint 
ilyent 1762. március 9-én kerékbetörésre ítélte, a mely 
rettenetes büntetést Calas nagy nyugalommal viselt 
el, az utolsó percig is hangoztatva ártatlanságát. 

Calas halála után özvegye Genfbe költözködött 
s megismerkedett Voltaire-ral, a ki ez időtájban 
Ferney-ban tartózkodott. Voltaire tudomást szerezve 
Calas gyászos esetéről, azonnal iparkodott a dolgot 
arra használni, hogy egy jó nagyot rúgjon a «gyalá-
zatoson», a katholikus egyházon. Levelei és külön-
féle iratai által Európaszerte ismeretessé lett e dolog. 
Összeköttetései révén azután a francia udvarnál ki-
vitte a per újrafelvételét és 1765. március 9-én a 
párizsi parlament Calas-t ártatlannak nyilvánította, 
elkobzott birtokai a családnak vissza ad attak, sőt 
XV. Lajos az özvegyet gazdagon meg is ajándékozta. 
Mindennek dacára a toulouse-í parlament az első 
ítélet megsemmisítését sohasem ismerte el. 

Ennyiben áll Calas János esete, melyet Voltaire 
után sokan egyházellenes célzattal használtak fel 
regényekben, színművekben, hírlapokban, sől még 
komoly jogi szakmunkákban is.2 

1 Ennek a felfogásnak keletkezésére talán Kálvinnak 
iratai és az eretnekek iránt tanúsított türelmetlensége és ke-
gyetlen eljárása is szolgálhattak. A pro les Ián s vallású genli 
Galiffe (Nouvelles pages d'histoire axacte. Genève 1862. p. 
109.) okiratilag igazolja, hogy Kálvin az eretnek emberfajzat 
kiirtására egy inquisitio felállítását sürgette : inquisition 
contre tels hérétiques a lin d'extirper telle race de la terre. 
Annak a tételnek a jogosultságát pedig, hogy az eretnekeket 
szabad halállal büntetni, egy külön iratban védelmezte: iure 
gladii coerceudos esse haereticos. Kegyetlen eljárását az 
eretnekekkel szemben eléggé igazolják Served, Gentilis, Castel-
110, Bolsec, Ameaux, Gruet és más áldozatok véres esetei. 

2 A XVIII. század végén előfordult következő birói tévedést 
is gyakran fel szokták hozni az abolició liivei. Ismeretlen tet-
tesek 1793-ban a Párizs és Lyon között közlekedő póstakocsist 
meggyilkolták és a kocsiban levő értéktárgyakat magukkal 
vitték. Hat vidéki tanú egybehangzókig Lesurque-ben ismerte 



10. szám. RELIGIO 155 

Beccaria fenntemlitett munkájának megjelenése 
alkalmával hangoztatta Voltaire, persze egyházelle-
nes célzattal, azt a magában véve szép és magasztos 
elvei: lá ou la charité manque, la loi est toujours 
cruelle (a bol hiányzik a felebaráti szeretet, olt a 
törvény mindig kegyetlen), a mely elvet sokan téve-
sen az újabbkori felvilágosodottság gyümölcsének 
tartanak. Pedig hiszen már a Voltaire-féle felvilágo-
sodottság előtt tizenhat évszázaddal vallotta ezt a 
katholikus egyház, ellentétben a római polgári jog-
nak ama rideg és kérlelhetetlen felfogásával, hogy: 
«fiat iustitia, pereat mundus». 

Hogy nem Beccaria volt az aboliciónak legelső 
hirdetője, kitűnik az egyháztörténelem tanúbizony-
ságából is. Vald Péter megtévelyedett rajongó hivei, 
a «lyoni szegények», a tizenkettedik század vége felé 
tudvalevőleg azt tanították, hogy kárhoztatandó dol-
gok: a háborúskodás, bíráskodás, eskütétel, az élet-
nek és vagyonnak védelmezése a megtámadtatások 
ellenében, valamint tagadásba vették a világi ható-
ságnak azt a jogát, hogy a gonosztevőket halálbün-
tetéssel sújthassa. Mindezeket a balga nézeteket a 
Szentírás egyes helyeinek félremagyarázása által 
vélték megokolhatni, a melyről már ők azt vallot-
ták, hogy a hitnek egyedüli forrása és szabálya. 

Velük szemben a katholikus egyház mindenkor 
vitatta a világi hatalom számára azt a jogosultságot, 
hogy a bűnösöket, kiváltképen az állam és társada-
lom rendje ellen súlyosan vétkezőket a legnagyobb 
földi büntetéssel, a halálbüntetéssel is fenyíthesse. 
Ezt az egyházi felfogást nem egy zsinati határozat 
kifejezetten is felemlíti. A Vald-féle eretnekségből a 
katholikus egyház kebelébe visszatérők számára 
pedig III. Ince pápa (1198—1216.) 1210-ben egy 
külön bitvallási formulát írt elő, melyben egyebek 
közt ez is bennfoglaltatik : «De potestate saeculari 
asserimus, quod sine peccato mortali potest iudicium 
sanguinis exercere, dummodo ad inferendam vin" 
dictam non odio, sed iudicio, non incaute, sed con-
sulte procedat».1 (A világi hatóságról azt valljuk, 
hogy súlyos bűn nélkül gyakorolhatja a halálbünte-
tést, feltéve, hogy a büntetés kiszabására nem gyű-
lölet által vezéreltetik és óvatatlanul cselekszik, ha-
nem birói úton és óvatosan jár el.» 

Hasonló elveket vallottak az anabaptisták is a 
a tizenhatodik század közepe táján. Ok is azt hir-
dették, hogy a világi hatóság semmiféle peres ügy-
ben sem nem biráskodhatik, sem büntető hatalmat 
nem gyakorolhat, semmiféle büntetéssel, kiváltképen 
halálos büntetéssel nem sújthatja a polgárokat. Ok 
már nem a Szentírásból olvasták ki eme botor fel-

let a gyilkosok egyikét. Ennek alapján a bíróság halálra 
ítélte és kivégeztette Lesurque-t. A halálbüntetés végrehaj-
tása után azonban egy-két óra múlva teljes bizonyossággal 
meg volt állapítható, hogy Lesurque nem volt a tettesek 
között és hogy a tévedést a személyek hasonlósága okozta. 

1 L. Denzinger, Enchiridion etc, Editio 4. 1865. 161. 1. 

fogásukat, meri ők a Vald-féle eretnekek tévedésénél 
tovább menve, a Szentírás tekintélyét is elvetették, 
hanem azokból az állítólagos mennyei kinyilatkoz-
tatásokból merítették, melyeket egyes rajongó vezé-
reik közvetítése után Istentől nyertek. Mindez azon-
ban nem gátolta őket abban, hogy maguk számára 
ne követeljék ezt a jogosultságot, sőt kötelezettséget, 
hogy a legkegyetlenebb kínzásokkal pusztítsák el 
mindazokat, a kik az ő ábrándos és képtelen néze-
teiket nem vallották. Szomorú bizonyíték erre nézve 
az a rettenetes vérengzés és őrjöngés, melyet vezé-
reik: Matthiesen János, harlam-i pék és Bockhold 
János, leydeni szabó 1533-ban Münster városában 
megcselekedtek. 

E szerint tehát Beccariá-t csak annyiban lehet 
e tekintetben kezdeményezőnek tartani, a mennyi-
ben ő volt az elsők egyike, a ki tudományos mód-
szerben, jogelméleti úton, tudományos, jogászi ér-
vekkel igyekezett a halálbüntetés jogtalan és ember-
telen voltát bizonyítani. Tauber Sándor dr. 

Az egyházi szószék• (i.) 
Igen jól esik lelkemnek, hogy a «Religio» három 

magyar hitszónoklati folyóiratunkról (Szent Gellért, 
Jó Pásztor, Borromeus) irott bírálatával ráterelte a 
figyelmet az egyházi ékesszólásra is, a mely való-
ban elsőrendű tényező a katholikus szellem löléb-
resztésére, ébrentartására és fejlesztésére. 

Már előbb szerettem volna egy-két észrevételt 
tenni, különösen a bírálatnak folyóiratomra vonat-
kozó ama részére, melyben sürgeti, hogy ne csak 
mindig sermot, hanem többször homiliát is. 

Most azonban, hogy a «Jó Pásztor»-ról közölt 
bírálatban, egy kalap alá véve vele a «Borromeus»-t 
is és jogosan, mert hiszen mindakettő hitszónoklati 
folyóirat, olyan általános és főbenjáró megjegyzése-
ket tesz az egyházi ékesszólás mai, nem valami di-
cséretes állapotáról minálunk, a mely megjegyzések 
kedvező alkalmul, sőt erős ösztönzésül szolgálnak 
igénytelenségemnek arra, hogy lehetőleg alaposan 
hozzászóljak az egyházi ékesszólás rendkívül fontos 
kérdéséhez. 

* 

Kijelenteni, hogy nem pro domo mea beszélek. 
De igenis a tulajdon lapasztalatomra alapítom min-
den kijelentésemet; mert tudom, hogy a tapasztalati 
igazságra adnak legtöbbet az emberek. 

A «Religio» ezt a kijelentést teszi : «Nálunk ez-
időszerint nem valami különös gondozás tárgya a 
szószék; nagyban és egészben mintha el volna ha-
nyagolva egyházi szónoklatunk.» Ezt a következtetést 
vonja le nemcsak tapasztalásából, hanem különösen 
a hitszónoklati folyóiratok tartalmából. Mert a «Bor-
romeus»-ról írt bírálatában helyesen fölállította a 
tételt : «A közölt beszédek átlagával az ilyen folyó-
irat egyenesen fokmérője az illető kor hilszónokla-
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tának és lia előkelőbb a folyóirat, maguknak a kor 
szónoki tehetségeinek is.» 

Az utóbbi állítást elfogadom, az előbbenil, leg-
alább a szerkesztésemben megjelenő «Borromeus» 
tartalmából vont következtetést illetőleg, megszorítom ; 
mert így követeli ezt tőlem, részben örvendetes, rész-
ben szomorú tapasztalásomnak megfelelően, igazság-
érzetem. Rossz lábon állunk, ha az önálló szentbe-
szédeket készítők aránylag csekély számát vesszük: 
de — hála Isten! — elég jó lábon állunk, ha az 
aránylag kevés munkatárs érdemes munkásságát 
tekintjük. 

Az egyrészt örvendetes, másrészt meg szomorú 
tapasztaláson alapuló tényállás az egyházi ékesszólás 
mai állapotát illetőleg minálunk a következő. Mikor 
hat évvel ezelőtt átvettem Nagy Antaltól a «Bor-
romeus» szerkesztését, legelső teendőm volt: ráter-
mett, lelkes munkatársakat toborozni. A középponti 
papnevelő intézetből kikerült társaim útján megtuda-
koltam, hogy kik állanak jó szónok hírében egyház-
megyéjükben? Fölkértem őket közreműködésre. Töb-
ben szívesen vállalkoztak, a kik lankadatlan lelke-
sedéssel most is velem együtt dolgoznak, pedig két 
év óta csak Isten nevében. 

Többen lemondólag válaszoltak, nagy elfoglalt-
ságukra hivatkozva. Mások egyáltalán nem is vála-
szoltak. Nem egyszer kerengeltem a «felsőbb réte-
geid-bői. Szóra sem méltattak. De akadtak, a kik 
saját jószántukból ajánlkoztak. így az áldottlelkű 
rozsnyói nagyprépost, a kinek igazán klaszikus be-
szédei egytől-egyig drágagyöngyei a «Borromeus»-nak. 
Azok igazán «magasabb értékű szónoki alkotások». 
Tehát kerülnek ilyenek manapság is legalább «hely-
lyel-közzel», a mint a «Religio»-val mi is kívánjuk, 
hogy bár mennél több kerülne ! 

így toborzódott össze derék munkás-csapatom-
Számra ugyan nem sokan vannak, de érdemes mun-
kásságban annál hatalmasabbak. A mennyiben ők 
képviselik nálunk többnyire jeles termékeikkel az 
egyházi ékesszólást: jól áll annak az ügye. De abból 
a szempontból, hogy annyi hivatott egyén közül ily 
kevesen készítenek igazán érdemes szentbeszédeket: 
bizony-bizony szomorú az állapot. Es a mi még el-
szomorítóbb, nem azok írnak, a kik egyéb dolgaik 
miatt jobban ráérnének, hanem azok, a kik egyéb 
munkájukba is épen hogy bele nem szakadnak. 
Apostoli lelkű gróf Zichy Nándorunk jut itt eszembe 
világi híveink közül, a ki százezrek elmulasztott kö-
telességét veszi vállaira s viseli erős, mert elszánt, 
Istenért és hazáért hevülő lelkétől acélozott vállain. 

-K 
Milyen a helyzet az egyházi ékesszólás dolgában 

minálunk? Hát bizony elszomorító, akár a hirdeté-
sét, akár a hallgatását tekintsük Isten igéjének. Két-
ségkívül egyéb tényezők is befolyásolják a hivek 
buzgalmát Isten igéjének a hallgatásában, de az is 
bizonyos, hogy nagy, talán legnagyobb befolyással 

van rájuk az, hogy hogyan hirdetik nekik Isten igé-
jét. Az egyházi szónok lángoló buzgósága, önzetlen 
jóakarata, világos, egyszerű, könnyen megérthető, de 
a tárgy magasztosságának megfelelően mindig szónoki 
előkelő kifejezésmódja, rendkívüli vonzó erővel hat 
a hívekre. Példák vannak arra, sokszor meglepő pél-
dák, hogy a jó szónok templomhoz szoktatta a rossz 
templombajáró híveket, míg ellenkezőleg a rossz, 
gondatlan «szónok» elszoktatla a templomtól az 
annakelőtte jó templombajáró híveket. 

Nép és nép között nem igen tehetünk minálunk 
különbséget, a «köznép» és úgynevezett «művelt-
osztály» között, mikor prédikációról van szó. És lia 
különbséget tehetünk — sajnos! — a «köznép» elő-
nyére esik ki a különböztetés a «művelt-osztály» 
fölött; mert amaz buzgóbb is Isten igéjének a meg-
hallgatásában és aránylag jobban is ismeri hitének 
igazságait, mint emez. 

így áll a dolog minálunk manapság általában 
véve. S épen ezért lehetőleg mindig a hitigazságokat 
kellene fejtegetniük a szónokoknak, egyszerűen, vilá-
gosan, meggyőzően, lehetőleg fölhasználva a józan 
észből, az életből, a tapasztalásból, a természet-tudo-
mányokból merített érveket, a melyektől hemzseg 
Akvinói szent Tamás Summája. A népszerűségre, a 
popularitásra kell törekedniök az egyházi szónokok-
nak mindenáron; mert az olyan szellemben tartott 
beszédet megérti a józaneszű köznép is, de azért 
szívesen hallgatja a művelt-osztálybeli is. Egyszerű-
ség, világosság! — ez legyen a jelszó, még ha ön-
megtagadásunkba kerül is, mert máskülönben hiába 
fáradunk, nem értenek meg bennünket. Tessék pró-
bát tenni: alkalomadtán kikérdezni egyik-másik hall-
gatót a prédikációból, hogy megértette-e ? Ha röviden 
el tudja mondani a tartalmát a maga szavaival, akkor 
megértette. De nagy mesterség úgy fejtegetni a mi gyö-
nyörű szép hitigazságainkat, hogy megértsék jól a hivek. 

És ehhez nem elég csak az, hogy a szónok maga 
jól tisztában legyen azzal a hitigazsággal, a melyet 
fejteget és alkalmaz az életre, hanem értenie kell 
annak a módját is, hogy liogvan tudja azt megértetni 
hallgatóival. Keltőt kell tudnia a tanítónak: azt,hogy 
mit mondjon és azt, hogy hogyan mondja. A máso-
dik, a hogyan, föltételezi az elsőt, a mit-et. De csak 
tudnia valamit, nem elég annak, a kinek tanítania 
kell másokat, hanem értenie kell azt a nagy művé-
szetet is, hogy miképen tudja megtanítani tanítvá-
nyait arra, a mit ő tud. Ehhez járul még a szószé-
ken az is, hogy a hitigazságot mindig alkalmaznunk 
kell az életre. A hallgatók értelmének meggyőzését 
az igazságról nyomon kell követnie akaratuk meg-
indításának, rá a jóra, vagy vissza a rossztól. Azért 
az egyházi szónoknak az összes művészek között 
legnehezebb, de egyúttal legmagasztosabb és a közjóra 
nézve leghasznosabb a hivatása. De csak úgy, lia leg-
jobb erői szerint iparkodik azt betölteni, a mint ez 
kinek-kinek legszentebb kötelessége. 
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Folyton olvasgatnia kell a dogmatikákat, apoló-
giákat és a morálist, hogy ő maga alaposan tisztá-
ban legyen a mondanivalókkal. Szüntelen eszében 
kell forgatnia a gondjaira bizott hivek uralkodó er-
kölcsi fogyatkozásait és azoknak megfelelően meg-
választania a tárgyat, a beszédében kifejtendő hit-
igazságot, hogy abból alkalmas erkölcsi következte-
téseket vonhasson le a lelki betegségek orvoslására. 
Ez a legnehezebb : a megfelelő tárgyválasztás. Es a 
ki nem így, okoskodva, tervszerűen működik a szó-
széken, hanem csak úgy találomra, áta-botában, a 
mi épen eszébe jut, az vásári, szolgai munkát végez. 
Prédikál, prédikál, mert muszáj, az Egyház szigorú 
parancsa szerint, de minden nemes terv és cél nél-
kül. Prédikál, hogy prédikáljon, de nem azért, hogy 
javítson híveinek erkölcsein. Nem is javít rajtuk 
senki az ilyen szolgalelkű munkával. 

Azért szent és megdönthetetlen igazság az, hogy 
csak az a lelkipásztor munkálhatja eredményesen 
híveinek a lelki üdvét és azzal együtt ideiglenes bol-
dogságukat is a szószéken, a ki alkalomról-alka-
lomra lehetőleg maga készíti beszédeit és oktatásait 
hívei erkölcsi állapotának megfelelően, a melyet is-
mernie kell. 

Es hányadán vagyunk minálunk ebben a tekin-
tetben? Valósággal Isten csodája, hogy még legalább 
olyan a népünk, a milyen. Mert azt ugyan bizonyosra 
veszem, hogy hitszónoklati folyóirataink rendes mun-
katársain kívül vannak még mások is, a kik legalább 
többszörönkint maguk készítik beszédeiket; de, ha 
mindjárt háromszor akkorára vesszük is a csendben, 
rejtekben dolgozók számát, mint a kik közre adják 
munkájuk gyümölcseit, még akkor is micsoda el-
enyésző csekély ez a szám ahhoz a sereghez képest, 
a melynek hivatásszerűleg kell foglalkoznia az ige-
hirdetéssel, mert lelkipásztor. Gerebenics Sándor. 

Egyházi R ó m a . IX. Pius pápa boldoggá avatásának az ügye 
-t- f. é. február 11-én indult meg hivatalosan. Megindította 
, . őszentségének, a pápának római püspökségében általános 

krónika, helytartója, Respighi bibornok, urbis vicarius. Ez az 
aktus az úgynevezett egyházmegyei eljárás, processus 
dioecesanus, a melynek célja előkészíteni az ügyet a 
processus in curia romana számára, vagyis arra, hogy azl 
a Congregatio Rituum fölvehesse. Miután aztán a fölvétel 
itt megtörtént — a mi több évig is eltart — a nevezett 
Congregatio sommásan összefoglalva mindent, kimondja 
az eljárásnak törvényességét és azt a maga hatásköré-
ben, az egyetemes egyház nevében, tovább viszi. Ez idő-
től kezdődöleg az «úr szolgája» — a tisztelendő, venerabilis 
címet kapja meg. 

Mindezekből az világlik ki, hogy mikor pápáról van 
szó, az eljárás más esetekétől semmiben sem különbö-
zik. Az «egyházmegyei» eljárást ilyen esetben a római 
vicarius végzi. IX. Pius pápa boldoggá avatásának meg-
indítása ügyében Respighi bibornok a boldogult halála 
évfordulóját (1878. február 7.) megelőzőleg írta alá azt 
a rendeletet, hogy a boldogult ismerőseinek vallomásai 

összegyűjtessenek. Ilyen ismerősök Rómában még sokan 
élnek s az ügy érdeke kívánta, hogy vallomásaik halá-
luk előtt kerüljenek papírra. Respighi bibornok az egy-
házmegyei eljárás postulátorává mgre Cani-t, a s. Maria ad 
martyres nevű templom (Pantheon) kanonokját nevezte 
ki, a ki tavaly még a vatikáni papnevelő rektora volt s 
a kinek 1870-ben, mint a vatikáni egyetemes zsinat levél-
tárosának sűrűen nyílt alkalma IX. Pius pápa látására. 
Mgre Cani azonnal hozzáfogott a munkához. 

N e w - Y o r k . Az amerikaiak ,Ítélete a francia kultúr-
harcról. — A new-yorki katholikusok meetingje a francia 
kulturharc ügyében a liypodromban folyt le 7000 ember 
előtt a teremben és 20—22.000 ember jelenlétében az 
épület körül. Mondani se kell talán, hogy a gyűlés szó-
nokai: mgre Farley érsek, O'Brien és Daly bírók, továbbá 
M. John I. Agar — érdeme szerint méltatták a francia 
kormány eljárását, vagyis a kíméletlenséget nem kímél-
ték. Clemenceau és társainak a fejére az amerikaiak 
kimondották, hogy a becsületességnek és tisztességnek 
legelemibb elveit sértették meg s hogy eljárásuk az egy-
házzal szemben Nero és Diocletián eljárásához hasonló. 
Mgre Farley érsek kimutatta, hogy a francia papság 
az egész világnak az apostolok ideje óta előfordult szép 
látványok egyik legszebbikéi nyújtotta az által, hogy az 
apostoli szegénységet választotta osztályrészül a végett, 
hogy az evangélium hirdetésének szabadságát föntai'thassa. 

New-York után Brooklyn következett a tiltakozó 
meetingtartásban. Itt a gyűlés az operában volt Kelly 
bíró elnöklésével. Szónokok voltak Carr bíró, Prendergast, 
Callahon és mgre Mac Donald brooklyni püspök, a ki 
utolsónak beszélt s a többi közt ezt mondotta : «A csata 
még vérontás árán is meg lesz nyerve. Isten azokat az 
embereket a keresztény vallástól való elszakadásukért 
minden bizonnyal meg fogja büntetni». Carr bíró nyi-
latkozatának veleje ez volt : «A francia kormány jelen-
leg ép oly könnyelműen ment bele a harcba, mint 
III. Napoleon a német-francia háborúba és világos, hogy 
lia idején vissza nem vonul, a következmény a köztár-
saságra nézve az lesz, a mi volt 1870-ben, sőt nagyobb: 
teljes katasztrófa». Minden szónok kijelentette, hogy nem 
Franciaország ellen beszélnek, hanem kormánya ellen. 
A francia nemzet iránt való barátság — mondá Kelly 
bíró — régi eredetű. Akkor kezdődött, mikor a francia 
nemzet a mi függetlenségünk kinyilvánítását mint szö-
vetséges támogatta. Nem Franciaország ellen nyilatko-
zunk itt, hanem mint szabad emberek tiltakozunk az 
egész polgárosult emberiség ellen elkövetett sérelem ellen 
oly emberek részéről, kiket a politikai véletlen terelt 
egyidőrea francia állam kormányrúdja mellé». Az ame-
rikai nép érzülete azonban az ily kíméletes eljáráson 
már is túl kezd csapongani. Hibáztatja a francia népet 
is, hogy ezt a «merényletet a civilizáció ellen» lehetővé 
tette és eltűri. Mozgalom indult meg az Egyesüll-Alla-
mokban és Canadában a francia ipar és kereskedelem 
bojkottálására. És ez már aztán igazán komoly dolog. 
M. Jusserand, a ki Fallierest vagyis a francia köztársa-
ságot Washingtonban képviseli, bizony-bizony kényes 
helyzetben van. Köszönje főnökeinek, a francia minisz-
tereknek. —g —la. 

* 
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Franc ia a k a d é m i k u s az egyházpoli t ikai hely-
zetről . A francia akadémia, az Institut de la France, 
negyven halhatatlanja közé február elején Mathieu bibor-
nokot, a francia hisztorikusok egyik legkiválóbbját 
választották meg a nemrég elhunyt autun-i püspök, 
Perraud bibornok helyére. Az ünnepélyes székfoglalás 
alkalmával Haussonville gróf, az új akadémikus pályá-
ját méltatva, érdekes elmefuttatást tett az egyházpoli-
tikai harcok fölött, a legélesebben elitélte azt a durva 
kíméletlenséget, azt a vak fanatizmust, mellyel a «radi-
kális» kormány széttépte az egyházat és államot össze-
fűző kötelékeket. Újabb bizonysága ez a beszéd annak, 
hogy mennyire ellenkezik a jelenleg folytatott francia 
vallási harc a nemzet nemesebb és józanabb elemeinek 
meggyőződésével és aspirációival s hogy mily hűtelen 
tüköré, valóságos torztüköre a francia parlament a nem-
zet törekvéseinek. Azt hisszük, hogy reánk magyarokra 
nézve sem lesz érdektelen megfontolni az emelkedett 
lelkű, széles látókörű publicista beszédének néhány 
passzusát. 

Mathieu bibornok történetírói működését méltatva, 
Haussonville így folytatta : «Kegyed nem látta előre, 
hogy eljön az idő, midőn már nem Krisztus szolgái, de 
maga Jézus, meg az Isten lesz célpontja azok támadá-
sainak, a kik a demokrácia vezéreinek tartják magukat. 
Ah, Monseigneur, mennyire igaza volt kegyednek, midőn 
csak az imént megsiratta Fénelon száműzetését ; de 
hozzátehette volna, hogy ma már a Villeroy-kat is túl-
haladták. Mert azelőtt, a kik a királyoknak hízelegtek, 
mint Villeroy, vagy az absolutizmust hirdették, mint 
Bossuet, legalább meghagyták a király lelkében a lelki-
ismeret világát s mint Bossuet, ápolták benne az Isten, 
birájuk előtt való felelősség tudatát ; ellenben, a kik 
most a népnek hízelegnek s a népfölséget hirdetik, miután 
eloltották a nép szemei előtt az égi világosságot, a földi 
homályban engedik tévelyegni azt, nem lévén képesek, 
ha még oly gyönge fénnyel is, világot vetni az útra, a 
melyre rávezették az eszeveszett verseny, a gazdagság és 
földi boldogság útjára». 

Az az elv, hogy az állam teljesen közömbös legyen 
a vallás iránt, tehát az állam és egyház teljes szétválasz-
tásának elve, a józan állambölcselettel nem fér össze. 
«Nem lehet tévedés nélkül állítani, hogy az állam és 
egyház teljes szétválasztása helyes nézel. Az erkölcs, a 
morál sokkal szorosabb kötelékkel van a politikához 
fűzve, habár a gyakorlatban meg-megszaggassák is azt 
és az erkölcs sokkal inkább fiigg a vallástól, semhogy 
az állam elvből közömbös lehessen a vallás iránt». Míg 
egyrészt az állam és egyház teljes elválasztását elvben 
helyteleníti, addig másrészt azt vallja Haussonville, hogy 
a concordatum állapota szolgaság allapola volt az egy-
házra nézve. A szeparációnál nein is a multat sajnálja, 
hanem a módot kárhoztatja, a mellyel ennek az állapot-
nak véget vetettek, valamint kárhoztatja azt, a mit az 
olyan, a milyen állami pártfogás helyébe akarnak tenni, 
t. i. az újabb szolgaságot, de minden pártfogás nélkül. 

«A hiba abban állott, hogy megszakították az egyes-
séget a helyett, hogy azt föloldották volna s hogy vak 
megvetéssel bántak az e világon legnagyobb erkölcsi 
erő képviselőjével, visszaélve azzal, hogy ő anyagi erő-
vel nem védelmezheti igazát. Az a nagyszerű, evangé-
liumi megvetés, a mellyel ennek az erőnek magasztos 

képviselője inkább föláldozta az egyház földi javait, 
semhogy föladta volna lényegesnek tartott elveit, azt 
engedi föltételeznünk, hogy nem riadt volna vissza a 
szükséges engedményektől, hogy az egyházat bilincseitől 
megszabadítsa, de államférfiaink megfeledkezve Napo-
leon példájáról, újjá akarták szervezni az egyházat olyan 
fő részvétele nélkül, a kit a hívek lisztelete környez. 
A kik ezt a főbenjáró hibát elkövették, úgy látszik, észre-
vették most már a következményeket, a melyek pedig 
elmaradhatatlanok voltak. Csudálkoznak az ellenálláson, 
a melybe beléütköztek. Megoszlásra számítottak. Egyál-
talán nem következett be. Némelyek, lehet hogy szaka-
dásról álmodoztak. Az meg épen halva született. A fő-
pásztorok egyértelmű összhangja, a hívek lelkes ragasz-
kodása, az a készség, a mellyel azok, a kik azt hitték, 
hogy a nélkül, hogy alávetnék magukat a törvénynek, 
fölhasználhatják azt, alkalmazkodtak mégis a kiadott 
parancsokhoz ; az a serénység, a mellyel a bámulatra-
méltó papság, megfosztva csekély fizetésétől, a mely 
adósság volt, kiűzetve a szegénységének megígért sze-
rény hajlékokból, fut a megpróbáltatás elé, a melynek 
sem terjedelmét, sem időtartamát nem ismeri, mondom, 
ez az egész rájuk nézve váratlan látvány, úgy látszik, 
megtanítja ezeket az oktalanokat arra, hogy mily szilárd 
és hatalmas tömb az, a melyet szét akartak bontani. 
Most csalódottan haboznak és kutatnak. Nagy merész-
ség lenne még most, bizonytalan fény világánál szét-
oszlatni akarni a jövő homályát. Akárhogy álljon is a 
dolog, az egyháznak nincs oka nyugtalankodni e miatt. 
Hosszú élete folyamán különb ellenségekkel is volt 
dolga. Mindig győzedelmeskedett fölöttük, mert van 
két ereje, a melyre ellenfelei nem számíthatnak : az idő 
és az isteni ígéretek.» 

Haussonville gróf tovább folytatva elmélkedéseit, 
azon reményének ad kifejezést, hogy az egyház Francia-
országban egyrészt a most még meg nem adott, de el-
maradhatatlan szabadságra, másrészt a hívek buzgósá-
gára, együttérzésére támaszkodva új erőben fog föltámadni 
szorongatott állapotából. «Azon a napon, midőn az 
egyház a nép kebléből fogja életerejét meríteni, mint 
egy átültetelt fa, a mely újból a földbe bocsátja gyöke-
reit, vissza fogja nyerni életerejét s megújult törzse derült 
ég felé fogja nyújtani zöldebb ágazatát. Lehet, hogy ez 
az átváltozás lassan fog végbemenni, mert az egyház 
fejlődése lassú, mint minden olyan testület, a mely 
hagyományokból él, de elkerülhetetlen. Lehet, hogy a 
mi nemzedékünk, melynek ifjúságát a háború törte le, 
s a mely az élet lejtőjén gyorsabb lépésben halad le, 
nem fogja meglátni a ragyogó nap föltámadását. Bárcsak 
meglátnák szemei, még mielőtt lezárulnának, legalább 
h a j n a l á t » . 1 K ö z l i : Németlu/ Gyula dr. 

Egyl iáz tör ténelmi emlékek a magyarországi J fodű-
hitújítás korából. Szerkesztették Bunyitay V., RapaicsB., « 
Karácsonyi I. III. kötet 1535—41. Budapest, 1906. 593. 1. 
Kiadta a Szent-István-Társulat Tud. és Irodalmi osz-
tálya. 

Hatalmas kötet, csupa egykorú levelek, okmányok 
kiadása a legtarkább változatban. Olvashatók itt a kél 

1 I.es Annales politiques et littéraires. 10, Février 1907. 



10. szám. RELIGIO 155 

királynak, I. Ferdinándnak és Szápolyay Jánosnak külön-
féle rendeletei, püspökök, főurak, községek, magánosok, 
nuncius levelei, vallási és magántartahnuak, nagyon és 
kevésbbé érdekesek, korfestők és egyéneket jellemzők, 
abból az időből, midőn két királya volt az országnak 
és midőn a protestantizmus megkezdte nálunk bódító 
útját. 

Ez a nagyérdemű vállalatnak már a harmadik kö-
tete. Három tudósunk gyűjtötte az adatokat s a Tudo-
mányos és Irodalmi osztály, a Szent-István-Társulatba 
bekebelezett e kath. akadémiánk nagy költséggel kiadta, 
hogy forrásul szolgáljon a meg nem hamisított törté-
nelemnek hazánk egyik legválságosabb korszakából. 
Nem összefüggő s kidolgozott történeti könyvvel állunk 
tehát szemben, hol a szerző sokszor a maga gondolatait 
viszi bele az eseményekbe s saját felfogása szerint vázolja 
a kort. Ebből itt semmi sincs; csak magukat az egy-
korúakat halljuk lapról-lapra, a mint ők gondolkoztak 
s óhajaikat, tetteiket, egymáshoz való viszonyaikat, ren-
delkezéseiket maguk foglalták írásba, mely írásokat a 
városi.és családi levéltárak, valamint a vatikáni levéltár 
őrizte meg számunkra. 

A ki csak a kézi könyvekből ismeri a mohácsi 
csatára következett időket, akár politikai, akár vallási 
szempontból jellemezve, az nagy türelemmel végig olvasva 
ezt a sok emlékei, föltétlenül arra a meggyőződésre jut, 
hogy másként nézett ki az a kor, mint azt mi tanulni meg-
szoktuk, nevezetesen, hogy a protestantizmus erősen 
egyoldalúan befolyásolta azoknak a könyveknek meg-
írását, melyek mint történeti könyvek az utolsó 50 év 
alatt bekerültek iskoláinkba s a közéletben foroglak. 

Csak az egykorú emlékek deríthetnek igazi fényt 
arra a korra s mutatják nekünk az embereket és a kor-
viszonyokat úgy, a hogy tényleg voltak. Nincs azokban 
semmi eszményítés, csupa prózai valóság s az emberek 
épen olyan gyarlók, mint a minőknek ma ismerjük 
magunkat. 

Ötszázhetvenöt okmány hat év lefolyásából, a kép-
zelhető változatos tartalommal, úgyszólván minden lehető 
emberi körülmények szemmeltartásával : elég bő anyag 
annak a kornak történetim megítélésére. Valóságos 
mozaik, melyből magát az élelet látjuk összerakva. 

A két királynak elég számos levele azt a benyo-
mást gyakorolja az olvasóra, hogy elmúlt már az az 
idő 1520. óta, midőn egyik is, másik is bizott magához 
és remélte az egyeduralmat; most már mindegyik csak 
felszínen igyekszik magát tartani, sőt épen ebben az 
időben számos levél, kivált Frangepán egri és Brodaries 
váci püspök levelei a békealkudozások folyamatát mutat-
ják az 1538-ki nagyváradi béke felé. Az egyik király is, 
a másik is adományokkal s pénzük nem lévén, több-
nyire egyházi javakkal honorálja párthiveit. Valóságos 
cserebere folyt a pártállásokkal s az egyházi vagyon-
nal. Hogy az országnak alig egy-két felszentelt püspöke 
volt, az is ennek a pártpolitikának volt a következ-
ménye, természetesen a katholicizmus nagy kárára ; 
mindegyik király ezzel függőben tartotta a maga egy-
házi párthiveit. 

Milyen gyarlók, milyen kapzsiak, milyen elvforgatók 
ezek az emberek ; rajtok lehel igazán a renaissance 
pogányosító erkölcseit tanulmányozni. 

De még feltűnőbbek a vallási vonatkozások. Tudjuk, 

hogy Luther 1517-ben lépett föl, azóta 1535-ig, a honnan 
ezek a levelek vagy emlékek kezdődnek, 28 év mult el, 
azt hinnők tehát, hogy ezekben a levelekben már csupa 
vallási meghasonlás, csupa veszekedés, vagy vallási 
kapacitálás nyomaira akadunk. Nagyon csalódunk. 
Szinte a várakozáson felül csendes világ szól e levelek-
ből. Először a lutheránusokkal s anabaptistákkal talál-
kozunk e hat év alatt ; kálvinistáknak s más új feleke-
zeteknek, minthogy csak később keletkeztek, itt még 
nyomuk nincs. A bányavárosok egy-egy leveléből látjuk, 
hogy majd innen, majd onnan (külföldről) kérnek luth, 
lelkészt, de azért Várdai esztergomi érsek embereit is 
fogadják. Az anabaptistákat meg úgy a katholikusok, 
mint a lutheránusok kergetik, nem tudnak hol letele-
pedni. (59. <>2. 440. 1.) 

Szóval csak a német telepesek rokonszenveznek 
nagyobb mértékben az új német vallással, leveleik is 
németek, sajátszerű németséggel, másfelé csak az egy-
házi birtokokat kézben tartó urak soraiban találjuk az 
új vallás híveit. Vagy két-három levélben, úgy a nuncius 
naplójában is találjuk végelelé fölemlítve, hogy terjed 
már az új vallás. Egyébként az az elkülönítés, a hogy 
ma látjuk a lutheránusokat, még ezidöben nincs meg; 
jobbára még katholikusok, a megszokott szertartások-
kal azok, a kik luth, lelkészt kívánnak. Talán inkább 
német nemzeti rokonérzésböl, mint vallási szükségletből. 

Az egész vallási mozgalom kívülről jön, nem belső 
fejlődés. Egy-két tüzesebb, de külföldről jött német 
nevű tanító és Wittenbergből hazatért Dévay Biró Mátyás 
hangja élesebb, pápát gyűlölő, előhangja a két-három 
évtized múlva a kálvinizmus felmerültével támadandó 
vallási veszekedéseknek. Erdősi Sylveszter János még 
katholikus (545. 1.), az Pesti Mizsér Gábor is. Luther 
maga a Révai Ferenchez intézett levelében (385. 1.) 
Krisztusnak az Oltáriszentségben való valóságos jelen-
léte mellett kardoskodik és támadja Zwinglit ; Melanch-
ton, Luther jobb keze és Iheologusa pedig Nádasdy 
Tamáshoz intézeti levelében (192. 1.) minden kirohanást 
kerül s dicséri, hogy iskolát épített. Csak az az óhaja, 
«ut ecclesiae purius doceantur», mert azt mondja, hogy 
a mostani török háború «poenam esse peccatorum 
nostrorum et idololatriae». Itt már kiérzik a hitújító, 
de mi ez mind a későbbi idők hangjához viszonyítva? 

A mi a két királyt illeti, mintha jobban állott volna 
a katholicizmus Szápolyay, mint Ferdinand ország-
részében. Ez a vallást jobban látszik alárendelni a poli-
tikai érdeknek. Eltekintve az egyházi birtokoknak könnyű 
szerrel pártpolitikai célokra vagy tartozásainak fedezé-
sére való fordításától, igen visszataszító pl. a Bebek 
Imre-féle eset. Szápolyay ágyasság miatt elűzi udvará-
ból, Ferdinand meg, csakhogy párthíve maradjon, meg-
hagyja a fehérvári prépostságban. (31. és 528. 1.) 

Szóval a valláspolitikai vonatkozás szempontjából két 
dolog tűnik ki e levelekből. Először, hogy nem oly 
rohamos volt a protestantizmus terjedése nálunk, mint 
azt hirdetni szokás. Másodszor, hogy az egész hitújítás 
nem valami lelkiszükségletből, az igazságnak keresésé-
ből, vagy valami új felismeréséből támadt, hanem fölül-
ről terjesztették azt lefelé sok-sok érdekből s csak a 
jött-ment prédikátorok tanították rá az urakat, hogy 
milyen titulus coloratus alatt lehet megtartaniok az egy-
házi birtokokat és úrrá lenni az egyházban is. S viszont 
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őket, a többnyire szökött szerzeteseket, megvédeni ille-
tékes egyházi hatóságaik ellen. Melanchton is azt irta 
Nádasdynak : «bonorum principum (főurak) amicitia 
magnopere nobis adversus ineruditorum indicia expe-
tenda est». (192. 1.) 

Ezeknek az egykorú leveleknek az olvasása meg-
győzi az embert arról, hogy csakugyan igaza volt 
Acsádynak, midőn kutatva az okokat, miért terjedt el 
nálunk az új hit, erre az eredményre jutott: «az új hit 
különösen az urak és az alsó papság sorában kezdett 
gyökeret verni. Ez utóbbit a két szin alatli áldozás, 
kivált azonban a papi nőtlenség eltörlése vonzotta, míg 
a hatalmasok az egyház roppant vagyonára áhítoztak, 
magukhoz ragadták jószágait s hogy ki ne kelljen 
adniok, a hitújítókkal rokonszenveztek». (A magyar 
bírod, története. II. 179. 1.) 

A nagy anyagból néhány jellemző adatot muta-
tok be. 

A bártfai lutheránusok külföldön keresnek pásztort, 
de notaient. Három levél is szól erről. Az egyikei válaszul 
Sastelius Wolfgang írja Hirschbergből (Sziléziából) : 
óhajtotok — úgymond — tudós, de nőtlen férfiút és az 
igaz vallás hirdetőjét, csakhogy olyat sem én, sem más 
nem találhat. (443. 1.) A másikat Dyck Erazmus írta 
Grenevicből : Semmi sincs, a mi annyira gyönyörűsé-
gemre szolgálhatna, szeretett polgárok, mint midőn 
hallom, hogy az Isten igéje nálatok is szerencsésen hir-
dettetik... Miután pedig ez tanító nélkül nem történ-
hetik, kívánják uraságaitok, hogy a jámbor műhöz én 
is hozzájáruljak és jámbor s tudós, de nőtelen (de 
praedicatore . . . eo quidem non marito consulerem) 
prédikátorról gondoskodjam... Azonban... azok az 
igehirdetők, kiket én ismerek, mind nősek. Nem tudok 
rajtatok segíteni, mivel olyat kívántok, nőtelent és tudóst, 
a minő adományok a mi időnkben keveseknél találhatók. 
(445. 1.) A harmadikat Moibanus Ambrus és Hessus 
János boroszlói plébánosok írták ugyancsak a bártfaiak-
hoz ugyanoly értelemben. Tagadólag felelnek s hozzá-
teszik, hogy jóravaló prédikátorokat még a szomszéd 
meiszenieknek és brandenburgiaknak sem tudnak kül-
deni, jóllehet ezek, nem törődve az emberi hagyomá-
nyokból eredő akadályokkal, örömmel fogadnák őket : 
sive essent mariti vei bigami, sive non uncti, sive non 
rasi; tehát ha két feleségük volna is. (441. 1.) 

A soproni lutheránusok az Űrnapját még szent-
misével és zsolozsmával ünneplik (432. 1.) ; Rorátét és 
az Oltáriszentség tiszteletére minden csütörtökön szent-
misét mondatnak. (517. I.) 

Faber Egyed liegnitzi pásztor köszönő levelet írt a 
besztercebányai tanácsnak, hogy plébánosuknak meg-
hívták (damit yr mich rulfet Ewrn pharher zu sein), 
de végleges válasza előtt szeretné megtudni, vájjon bele-
egyeznek-e abba, hogy a náluk még szokásos pápista 
misét lassankint beszüntesse és kórust végezni ne köte-
leztessék? (538. 1.) 

Érdekes Nádasdy Tamás, a lutheránusok sárvári 
lőprotektora és környezete e tekintetben. Hirnik Lőrinc 
lékai várnagya értesíti, hogy Jakab építőmestere (ista 
nocte ante adventum barbiriorum) meghalt és pedig 
mint jó keresztény meggyónt és végrendeletében gyón-
tatójáról is megemlékezett. (173. 1.) 

Aczél Gábor, ki menyasszonyát a római egyház 

szertartása szerint jegyezte el, meghívja Nádasdyt me-
nyekzőjére. (410. 1.) Maga Nádasdy a sárvári tárházból 
2—3 aranyos egyházi ruhát rendel (348. 1.) Máskor meg 
a veszprémi püspök Nádasdy tói, az ö lelki /iától, egy 
török lovat kér (421. 1.), maga Nádasdy pedig kéri a 
királyt, hogy a veszprémi püspöknek, mint új gazdának, 
küldjön segítséget. (1(58. 1.) De ugyanakkor pártfogója 
Dévaynak is, a ki azt írja neki a pápa haláláról : fertur 
et summám pestem vei summum pontiíicem excessisse 
(110. 1.) s a ki egyike volt a legszenvedélyesebb luth, 
igehirdetőknek nálunk. Ilyen volt a lutli. Nádasdj\ 

Jellemző Perényi Péter eljárása is. Egyrészt kéri 
a királyt, ne háborgassák új vallásában, miután igaz és 
jó kereszténynek vallja magát, a ki a keresztény hitet 
az evangélium szerint ismeri ; másrészt ugyanabban a 
levelében kéri a királyt, hogy a sági prépostságot a 
leleszi prépostnak, a magyar törvényekben jártas férfiú-
nak adományozza. (465. I.) 

Ebből és sok másból kitűnik, hogy a szakadás jó 
sokáig alig tűnt föl és nem volt oly radikális, mint azt 
később a prédikátorok csinálták. 

Még néhány, akkori időket jellemző adat. 
III. Pál pápa 1539-ben értesíti az egri egyházmegye 

papságát, hogy Frangepán Ferencet az egri püspökség-
ben megerősítette. (357. 1.) Ferdinand 1540-ben nyilt 
levélben értesíti a váci püspöki megye lakosságát, hogy 
Perényi Miklóst váci püspökké nevezte ki. (488. 1.) Mi 
ilyen eljárást nem ismerünk. 

Az egri püspök 1540. dec. 24-én jelenti a királynak, 
hogy szent István vértanú napján felszentelteti magát. 
(510. 1.) Ferdinand király a tihanyi apátságot 1539. dec. 
1-én Choron Jánosnak, Choron András szalai főispán 
fiának adományozza oly kikötéssel, hogy mihelyt törvényes 
kort ér el, szerzetessé legyen. Addig atyja kormányozza 
az apátságot s abban kellő számú szerzetest tartani köte-
les. (Épületes állapot!) 42(5. 1. Ugyancsak Ferdinand 
király Ormosdi Székely Magdolnának, Thurzó Elek 
nejének és ettől, valamint előbbi férje, Szécsi Tamástól 
született leányainak és mindkét nemű örököseinek a 
szentgotthárdi apátságot Vasmegyében és annak kegyúri 
jogát adományozta 1540. szept. 29-én. (492. 1.) 

Erdődy Péter, Bakócz Tamás unokája, az érsek 
által tett jószágfelosztás ellen annak életében nem tilta-
kozóit, sőt halálos ágyánál intézkedéseinek tiszteletben 
tartását könyekig meghatottan igérle. (84. 1.) Alig 
hunyta be azonban az érsek szemét, már perli az esz-
tergomi káptalant Csábrág vára miatt. (85.1.) Az emberek 
ime mindig egyformák. 

Enyingi Török Bálint folyton idegen birtokok körül 
kalózkodik. (281., 292., 513. 1.) Brodarics Kápolnay Fe-
rencet hasonló kenyérkeresete miatt országos tolvajnak 
nevezi. (90. 1.) Lukács kolosi apát 1536. jún. 6. megjelen-
vén a szent-benedeki konvent előli s arra hivatkozván, 
hogy Zablathy Hrwsay János halállal való fenyegetései-
nek engedve apátságát Lőrincnek, ugyanazon Hrwsay 
János fivérének adta ál és iratta be, most azonban az 
ijesztéssel tőle kicsikart adományozást visszavonja és 
érvénytelennek nyilvánítja. (87. 1.) Nyers, erőszakos kor ! 

Kecsetlii Márton veszprémi püspök tekintettel azon 
körülményre, hogy a leveleket el szokták fogni, 1537. 
febr. 28-án arra kéri Ferdinand királyt, hogy Krajnai 
György nevű szolgáját, kit levél helyett hozzá küld 
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kegyesen kihallgatni és visszaküldeni méltóztassék. 
(142. 1.) 

Sok-sok ilyen korfestő részlet vegyül a vallásra 
szorosabban vonatkozó emlékek közé és történeti per-
spektívát nyit az olvasónak, hogv a különös korról 
hitelesen tájékozza magát. 

Olvasva e könyvet, mellyel igazán nagy érdemet 
szerzeit magának az Irodalmi osztály, teljesen érthető-
nek találja az olvasó azl a főbenjáró tényt, hogy az 
akkori nagyon zilált viszonyok közölt miért lehetett a 
protestantizmusnak elterjednie, de megérti azt a szintén 
szomorú tényt is, hogy hogyan kerülhetett Buda 1Ö41-
ben török kézre, a minekutána országunknak három 
ura lett. Emberek bűneiről beszélnek ezek az emlékek. 
História vere est magistra vitae. 

* 

Bernát István : Az 1848. évi XX. t.-c. veszedel-
mei. A «Protestáns egyházi és iskolai Lap» febr. 17-iki 
számában. 

Nem könyv, egy vezércikk csupán és mi mégis fon-
tos irodalmi terméknek nézzük, mellyel érdemes külön 
foglalkozni, illetőleg a melyből érdemes magunknak is 
a tanulságokat levonni. 

Bernát nemcsak mint a törvényhozásnak tagja, liá-
néin «elsősorban mint kálvinista szülőknek gyermeke» 
megáll pillanatra és elgondolkozik az egyházában divatba 
jött áramlatok fölött, nevezetesen elgondolkozik hitfelei-
nek erős kapaszkodásán az állami segély után. 

Abból a meggyőződésből indul ki, hogy «a protes-
tantizmusnak még nagy föladata van ebben az ország-
ban, sőt nem egy tekintetben döntő tényezőként szere-
pelhet társadalmi és politikai viszonyaink alakításánál 
is». Úgy látja, hogy «nálunk jöhet egy, a vallással nem 
törődő, sőt egyenesen istentagadó kormányzat és parla-
menti többség, hiszen a szociáldemokraták határozottan 
ide törekesznek»; azonkívül «nekünk nyakunkon ülnek 
az örökké éber osztrák abszolút törekvések is». Ép azért, 
mivel így gondolkozik, «szemében az önmagára támasz-
kodó, mástól nem kérő protestantizmus az ideál». 

Ez lévén az álláspontja, nem csoda, lia — mint 
mondja — figyelemmel kiséri azt az irányzatot, mely 
egyházának jobb helyzetbe jutását az idézett törvénycikk-
nek teljes és kifogástalan végrehajtásától, vagyis az 
államtól várja. 0 nincs ezen a nézeten, ellenkezőleg, azl 
hiszi, hogy «az 1848. évi XX. t.-cikkbe való kapaszko-
dás és minden reményünknek ebbe vetése veszedelmet 
rejt magában.» 

Ennek többoldalú megindokolásában kiindul az 
1848. XX. t.-c. keletkezéséből, mely francia példának 
köszöni létét, a Napoleon-féle konkordátumnak, mely-
nek alapján a francia papok a kincstártól kapták fize-
tésüket. Azoknak a magyar törvényhozóknak is — úgy-
mond — a kik 1848-ban a döntést intézték, szépnek, 
nemesnek és nagyon szabadelvűnek látszott, ha ezen 
minta szerint az állam nálunk is fog különbség nélkül 
gondoskodni a polgárok egyházi szükségleteiről. 

A kik ezen példa hatása alatt keletkezett XX. t. cik-
künknek végrehajtását ma követelik, azok különös mó-
don kettőről feledkeznek meg. Először is elfelejtik, hogy 
Franciaország a konkordátumot épen most megszün-
tette s a modern haladás követelményeként ép az 
ellenkezőjét, t. i. az állam és egyház egymástól való 

szétválasztását hirdeti. Másodszor nem mérlegelik azon 
változásoknak a tanulságait, melyek az egyháznak az 
államra való ilyetén támaszkodása folytán épen most 
mennek végbe Franciaországban. 

Hasonló előzmények, hasonló következményeket 
vonhatnak maguk után nálunk is. Már pedig «az a 
helyzet — úgymond — melyben a francia róm. kath. 
egyház, a nép többségének vallása, ily úton belé julott, 
nem igen tűnhetik föl senki előtt sem kívánatosnak». 

A XX. t.-c. végrehajtásánál tehát «a kérdés sark-
pontja nem az, hogy az államra támaszkodva, ily úton 
a nyomasztó egyházi anyagi viszonyokból lehetséges 
lesz szabadulni ; hanem az, vájjon, tekintve a francia 
példát, nem eshetik-e meg, hogy az állami segítés egy 
szép napon megvonatván, a kívánt segítés végső rom-
lásnak forrásává válhatik az egyházra és veszedelemmé 
a nemzetre nézve?» 

A protestáns egyház a XX. t.-c. végrehajtásával 
megszabadulhat most nyomasztó anyagi helyzetéből, de 
ki is lesz szolgáltatva a mai állami életben rövid időn-
ként változó különféle esélyeknek, az állami hatalom 
kezébe kerül, mely lehet barátságos, de lehet romlást-
hozó is, mint a francia katholikusokon látjuk. 

(Vége köv.) 

Herczeg 'Ferenc „kis zsidógyereke ' és a 
Pázmány-Egyesület még egyszer. 

A Pázmány-Egyesület felelt. 
Március 4-én választmányi ülést tartott. «Cziklay 

alelnök megnyitván az ülést, mindenekelőtt említést 
tett a «Religio» cikkéről. Ugyanis a «Religio» folyó-
irat márc. 3-iki számában Veritas aláírással Herczeg 
Ferenc kis zsidógyereke és a Pázmány-Egyesület címen 
cikk jelent meg, melyben stb. s t b — Az elnök ez 
ügyben kijelentette, hogy a lapok tévesen írták azt, 
hogy a hírlapírók említett gyűlésén a Pázmány-
Egyesület is képviselve volt. A Pázmány-Egyesület 
nemcsak nem jelent meg a B. U. E.-nek gyűlésén, 
hanem átiratban is értesítette az utóbbi egyesületet, 
hogy gyűlésén nem vesz részt. A választmány a ki-
jelentést tudomásul vette.» 

Ezzel szemben tisztelettel konstatálom a követ-
kezőket : 

1. A «Budapesti Hirlap» febr. 26-iki számának 
hírrovatában A sajtó ellenségei cím alatt ezek fog-
laltatnak: «À Budapesti Újságírók Egyesülete, az Orsz. 
Pázmány-Egyesület és a Vidéki Hírlapírók Országos 
Szövetsége tegnap délben közös ülést tartott Herczeg 
Ferenc elnöklete alatt stb.» A «Budapesti Hirlap» 
eme hirére mai napig (március 7-én írom e soro-
kat) semmiféle cáfolat nem érkezett. 

2. A Pázmány-Egyesület védő-irodája hivatalból 
kutatja a sajtóban fölmerült, reánk katholikusokra 
megalázó közleményeket. Ez a közlemény reánk és 
elsősorban a Pázmány-Egyesületre nagyon meg-
alázó és a Pázmány-Egyesület védő-irodája még a 
«Religio» cikkének megjelenése után sem cáfolta meg 
azt, a mit «a lapok tévesen írtak». 
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3. A «Budapesti Hirlap» említett hire továbbá 
ezeket mondja: «Az elnök mellett helyei foglaltak 
az emelvényen: Cziklay Lajos, Bródy Lajos dr. és 
Szatmári Mór alelnökök». De Cziklay Lajosról az 
újságírók tudják, hogy ő a Pázmány-Egyesületnek 
is alelnöke és így Cziklay alelnök gondolhatta, hogy 
az ő ottani nyilvános föllépése igen könnyen félre-
magyarázásokra, vagyis a Pázmány-Egyesület bele-
keverésére adhat okot. A tévedés tényleg megtörtént 
és Cziklay alelnök mai napig — a «Beligio» figyel-
meztetése dacára — sem oszlatta el ezen félremagya-
rázást. 

4. A Pázmány-Egyesület védő-irodájának veze-
tője ugyanaz a Cziklay Lajos, a ki a félremagyará-
zásra ezúttal okot adott, a ki a választmáuyi ülésen 
hivatalosan kijelenti, hogy a lapok tévesen írták azt, 
hogy a Pázmány-Egyesület ott lett volna azon a 
porhintő gyűlésen. 

És Cziklay Lajos, a Pázmány-Egyesület alelnöke, 
a védő-iroda vezetője, a választmányi ülés elnöke, 
mindez ideig hallgat. 

5. A védő-iroda elve a helyreigazítást minél előbb 
ott tétetni közzé, a hol a félremagyarázás megtör-
tént. Ezt az elvét most a védő-iroda kivételesen nem 
követte. 

6. A tévesen író «Budapesti Hírlap» nem zug-
lap, olvasóközönsége nagy. Ha ott írják meg a Páz-
mány-Egyesületről, hogy hivatalosan asszisztált egy 
szofizma ünnepélyes megalkotásánál, azt hivatalosan 
és ünnepélyesen kell megcáfolni ugyanott. Ez nem 
történt meg, a «Beligio» figyelmeztetése után sem. 

7. Az eset, melyről itt beszélünk, mérhetetlenül 
fontos, mert alapelveknek készakaratos elferdítéséről 
van szó. Ebben az esetben olyan egyesületnek, a 
minő a Pázmány-Egyesület, leplezetlenül, egyenesen 
és nyíltan kell állást foglalnia. A Pázmány-Egyesü-
let eljárása eme roppant fontos, az egész magyar 
keresztény társadalmat érdeklő kérdésben mindez-
ideig leplezett, nem egyenes, nem nyilt. Pedig épen 
erre volt fölszólítva a mult vasárnapi cikkünkben. 

8. A választmánynak ilyen kényes és óriási hord-
erejű kérdésben nem szabad egyszerűen tudomásul 
vennie oly alelnöknek előterjesztését, a kinek szerep-
lése kiindulópontja volt a konfúziónak és a téves ujság-
jelentéseknek. így csak növelni lehet a bajt, de nem 
eloszlatni. 

9. Nem vagyok abban a helyzetben, hogy a 
Pázmány-Egyesületet ezen esetben alapelveiből folyó 
kötelességeinek energikus és mielőbbi teljesítésére 
rászorítsam, de konstatálom, hogy erre égető szük-
ség volna. Mert «tudomásul venni», hogy Herczegék 
és Bákosiék az igazságot rútul arculverték, de ezen 
ünnepélyes arculverésnél a Pázmány-Egyesület hiva-
talosan nem asszisztált: ez tisztelt választmány — 
nem elég. 

Mint látjuk, a t. cikkírót a felmerült különös esetben 
két dolog bántotta. Először, liogy választmányi határozata 
dacára a Pázmány-Egyesület a szóban lévő hírlapírói köz-
gyűlés után mégis úgy szerepelt a nyilvánosság előtt, illetőleg 
a közgyűlésről hozott hírlapi tudósításokban, mint a mely 
részvételével a hozott 1 Ierczeg-féle határozathoz hozzájárult, 
a nélkül, hogy a védő-iroda, szokott eljárásához képest, ezt 
nyomban, mint valótlanságot, megcáfolta volna. Másodszor 
bántotta az, hogy a mai elfajult sajtóviszonyok között, midőn 
igazán épen maguktól a hirlapiróktól várná a komoly közön-
ség, találjanak, vagy legalább is keressenek végre valami 
módot saját kebelükben a bajok orvoslására s a helyett a 
Ilerczeg-féle határozatot kapja, bántotta, mint látjuk, a cikk-
írót, hogy akkor a Pázmány-Egyesület, mint szintén írók és 
hirlapirók egyesülete, sem lép fel határozottan, hanem hozzá 
még a nyilvánosság előtt ilyen elhomályosított szerepet játszik. 

Hogy ezt a meggyőződését nyilvános esettel szemben a 
nyilvánosság előtt elmondhassa, helyet adtam neki a Religío-
ban, nem azért, mint a «Magyar Állam» márc. 6-iki számában 
irta, mintha, megbízva a munkatársban (nem is az !), cikkét 
át sem olvastam volna, vagy mintha «valami sajátos eset miatt 
a javítást célzó kefelevonat is kikerülte volna figyelmemet» : 
nem így szerkesztődik a Religio, hanem nagy munkával ; nem 
olvasatlanul kerülnek abba a cikkek, hanem áttanulmányozva; 
hanem közöltem, mivel a ki tiszta meggyőződéssel a nagy 
elvek körül világosságot és határozottságot keres, az mindig 
helyet talál a Religióban. A Religio nem a személyek, hanem 
az elvek szolgálatában áll s módszere nemcsak az ellentábor-
ral foglalkozni, hanem a saját hitsorsosai hibáira is rámutatni, 
ha annak szüksége fennforog. S ebben nyilt. ha kell, egész 
a kíméletlenségig. 

A mi homályos, jöjjön az akár a nem katholikus, 
akár pedig katholikus részről, azt a Religio sohasem fogja 
mondani világosnak ; a mi helytelen, azt soha és senkinek 
kedvéért nem fogja mondani helyesnek s mindig ellene lesz 
annak a gyászos közéleti eljárásnak, mely oka annak, hogy itt 
közöttünk a kereszténység ellenfelei erősek, nem azért, mert 
valóban önmaguktól erősek, hanem mivel az ő erejüket a 
mi szánandó gyengeségünk növeli. Szerk. 

Ide más is kell ! Veritas. 

A P á z m á n y - E g y e s ü l e t n e k . Megkaptam a választmány 
határozatát, de nem láttam szükségesnek közölni, egyrészt, 
mivel a «Veritas» cikkében bennfoglaltatik, másrészt, mivel a 
«Veritas»-nak az ellen van kifogása, a mi a határozat után történt. 

Cs. Ozd. Célszerű lesz, ha mindkét ügyben Giesswein 
Sándor dr. úrhoz fordul, ő annak az ügynek a szakférfia. 

D. Ka locsa . Nagyon köszönöm. Majd az alkalmasat 
kiválasztom. 

M. N y i t r a - K o m j á t h . Megkapta az eddigi számokat? 

TARTALOM: Modern evangeliummagyarázat. I. 
Bangha Béla S. J.-től. Kath. társadalmi kötelessé-
geink. II. Glattfelder Gyala dr.-tól. — Egy teljes napfo-
gyatkozásról. III. Angehrn Tivadar S. ./.-tői. —Az abolició 
(a halálbüntetés eltörlésének) kérdése. I. Tauber Sándor 
dr.-tól. — Az egyházi szószék. I. Gerebenics Sándor-tói.— 
Egyházi világkrónika. —y—/a-tól és Némethg Gyula dr.-
tól. — Irodalom. Bunyitay stb. : Egyháztörténelmi emlékek 
a magyar hitújítás korából. — Bernát : Az 1848. XX. 
t.-cikk veszedelmei. — Herczeg Ferenc «kis zsidógyereke» 
és a Pázmány-Egyesület még egyszer. Veritas-tó\. — 
Telefon. 

Laptulajdonos és kiadó : 

DUDEK JÁNOS dr. egyetemi ny. r. tanár. 
Stephaneum nyomda r. t. Budapest, VIII., Szentkirályi-utca 28. 



LXVI. évfolyam. 11. s z á m . 1907. március 17. 

R E L I G I O 
TUDOMÁNYOS, TÁRSADALMI ÉS IRODALMI KATHOLIKUS FOLYÓIRAT 

Megjelenik - július és augusztus hónapot kivéve - minden vasárnapon. 

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL 

Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 39. 

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

Egész évre... 
Félévre 

K 12-
« 6 . -

FELELOS SZERKESZTŐ 

D U D E K J Á N O S dr. 
EGYETEMI TAN'Ált 

Modern evangéliummagyarázat. Jézus mint — 
pantheista. (n.) 

Abban, hogy Jézus egy új vallás középpontjává 
lett, Hegel szerint mindenkinek inkább volt része, 
mint Jézusnak magának. Az csak a tanulatlan, mű-
veletlen tanítványok «keleti fantáziájának» eredménye 
lett, a kik Jézus egész tanítását alapjában félreértet-
ték. (Pedig szegények, évekig folyton vele voltak ! És 
Jézus, a bölcselő, sohasem vette észre, hogy ennyire 
félreértik?) Keleti fantáziájukkal Jézusban nemcsak 
az isteni gondolatot, a jelképet, az allegóriát látták, 
hanem személyes Istenként kezdték tisztelni. Jézus 
eszméi az Úr keresztrefeszitésével sem hallak meg, 
hanem mintegy új életre támadtak a sírból s ime, a 
szerencsétlen apostolok csakhamar ezt is valóságos 
testi feltámadással tévesztették össze ! Midőn Jézus 
azt mondta, hogy az embernek, miként a vízbe be 
merülni szokás, úgy kell egészen elmerülnie a tudat-
ban, hogy ő is része az istenségnek, mely atya is, fiú 
is, lélek is egyszerre: a szegény tanítványok ismét 
félreértették s úgy fogták föl, mintha valami három-
személyű Isten nevében vízzel kellene leönteniök az 
embereket stb. stb. 

Természetes, hogy csodákkal Hegel szóba sem 
áll. Egyszerűen kihagyja a csodás eseményekről szóló 
részleteket, melyeket pedig ugyanazon evangéliumok 
beszélnek el, melyeket ő forrásokul használ. Pedig 
az ő rendszerében semmi különöset nem jelentene 
a csoda, hiszen szerinte voltakép az egész világ csupa 
természetfölötti jelenség, csupa egyenes megnyilat-
kozása az istenségnek. Ellenben megkísérli a csoda 
lehetetlenségét egy-két érvvel kimutatni (118—9. o.), 
a leggyengébbekkel, melyeket a csodák ellen föl szok-
tak hozni. Ez különben az egyetlen bizonyítás is az 
egész könyvben ; mert az ő nézete szerint a vallási — 
tehát alanyi — kérdésekben sem tételekre, sem bi-
zonyításra nem lehet szükség (IX. o.). Ugyancsak 
könnyű módszer! így aztán a racionálista «tudomá-
nyosság» is megmarad, meg a bizonyítás nehéz mun-
káját is meg lehet takarítani. A nagy közönséget 
pedig hamar meg lehet nyerni: nem kell oda más, 
mint lehető nagyhangú, öblös stilus és lehetőleg ért-
hetetlen absztrakciók halmozása, melyek az olvasót 

azon választás elé állítják, hogy vagy meg kell val-
lania, hogy nem érti, a mit olvas, vagy pedig el kell 
fogadnia csendes áhítattal, a mit a könyv mond. Ily-
féle érthetetlenségben utazó szóbeszédhez Hegel ki-
tűnően ért; azért hadd álljon itt egy-két ízleltető. 

«Az akarat fogalma az akarat ellenléte, annak 
célja, nem akarni; de a cselekvés tárgya, a gondolat, 
a cél, mindig ösztön, cselekvés, igaz, hogy visszapil-
lantó, de nem a passziv emberé, tehát idegen aka-
raté. Határozott cselekvéshez határozott akarat, ösz-
tön kell. De ez a határozott akarat nem a passziv 
emberben való, tehát nem az eszmében, a képzelet-
ben. Ez az idegen akarat tárgyilagos törvény.. .» 
(Úgv-e, szives olvasó, érted?) 

«Az erkölcsiség az elválasztás megszüntetése az 
életben. Elméleti egység az ellentétesek egysége. Az 
erkölcs elve a szeretet. Vonatkozás az elválasztásban, 
meghatározás vagy meghatározlatás, amaz erkölcste-
len másokkal szemben, emez magával szemben, mert 
mindkettő csak elméleti egység működése. Akarni 
annyi, mint ellentéteseket kizárni.. .» (78. o.) Nem 
mondjuk, hogy nem lehet valami kis okos értelmet 
belemagyarázni ezekbe a mondatokba ; de az az okos 
értelem oly kevés és oly magától értetődő valami, 
hogy ekkora fejtörést igénylő kitételekre igazán semmi 
szükség. 

Hasonló — nyilván célzatos — elvontság ködébe 
burkolja Hegel a csoda lehetősége ellen intézett em-
iitett okoskodását. 

«A csodában, mint működésben az értelem az ok 
és okozat összefüggését kapja s ezzel elismertetik az 
ő fogalmainak tere. Ugyanekkor azonban el is töröl-
tetik e tér az által, hogy az ok nem oly határozott, 
mint az okozat, hanem végtelenként szerepel, mint-
hogy az ok és okozat összefüggése az értelemben a 
meghatározottság egyenlősége, ellentétük csak az, 
hogy az egyikben ez a határozottság működés, a má-
sikban szenvedés. Itt tehát a cselekvésben is egy vég-
telennek végtelen tevékenységgel igen korlátolt ered-
ményt kell elérnie. Nem az értelem terének elpusz-
tulása, hanem hogy ugyanaz egyszerre adatik és 
eltöröltetik, ez a természetellenes...» (119. o.) 

Azaz röviden : a csoda lehetetlen, mert ellen-
mondás az, hogy a végtelen ok, az Isten, korlátolt, 
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véges okozatot hozzon létre. Jó, j ó ; csakhogy nem 
vette észre Hegel, hogy ez az érvelés nem annyira a 
csoda ellen szól, mint inkább Istennek minden ki-
felé való hatása ellen, mely szükségkép mindig véges 
okozatot eredményez? s ép az ellenkező volna a leg-
nagyobb képtelenség, ha tudniillik a kifelé működő 
Isten mindig szükségkép végtelen eredményeket, azaz 
csupa új isteneket hozna létre. Es aztán mivel bizo-
nyítja Hegel, hogy az okozat sohasem lehet kisebb, 
mint az ok? Ha milliomos vagyok, nem lehetek-e 
pár ezer koronás alapítványt is? A gép máskép nem 
működhetik, csakis teljes gőzerővel? És ha járok-
kelek, ha írok-olvasok : úgy-e nem tehetek egyetlen 
lépést, egyetlen tollvonást sem, melyben összes fizi-
kai erőmet ki ne merítsem s mely ne legyen teljesen 
egyenrangú velem, az okkal? 

E nyakatekert okoskodásnál sokkal egyszerűbb 
s egyben tudományosabb dolog volna, ha az egyház-
ban történt s mai napig meg nem szűnő csodákat 
tanulmány tárgyává tennők. Tényekkel szemben úgyis 
hiábavaló minden okoskodás. Itt legyünk empiristák, 
ténykutatók, tapasztalatelviek; s itt tiltakozzunk a 
metafizika ködös spekulációi ellen ! Hegel azonban 
német bölcselő és racionálista s nem volna ez, lia a 
tények és a tárgyi igazság előtt nagy tisztelettel volna. 
Hiszen ő volt az, a ki ama hirhedt szavakkal kezdte 
meg 1820-ban logikai fölolvasásait: «Krisztussal el-
mondhatnám én is : tanítom az igazságot és az igaz-
ság — én vagyok.»1 

A modern vallásbölcselet és újkori szentírásma-
gyarázat e mintája azonban ránk nézve igen tanul-
ságos. Új példája annak, mire vezethet az a bizonyos 
modern evangéliumértelmezés s az a racionálista 
kereszténység, melyért főleg protestáns lestvéreink 
kezdenek nálunk is annyira buzogni. Hiszen ez a mo-
dern kereszténység már a személyes Istent sem hiszi ! 

Egyébként némi vigasszal állapíthatjuk meg, hogy 
e minden korláton túlcsapongó Hegel-féle racionaliz-
mustól már maga a német tudomány is nagyjában 
meglehetősen megundorodott. Már Schopenhauer is — 
a ki különben maga sem sokkal jobb Hegelnél — 
kissé drasztikusan «gyógyszertárakba való lélektani-
lag ható vomitio»-nak minősítette Hegel bölcseletét. 
Újabban pedig nagyon sokak meggyőződését tolmá-
csolta egy neves biologus a «Biologisches Zentral-
blatt» cimű tekintélyes szaklapban, midőn Hegelt is 
érintve első sorban a darwinizmusról így szólt2 : 

«A darwinizmus már csak a történelembe tarto-
zik, ép úgy, mint századunk ama másik kuriózuma 
is: a Hegel-féle bölcselet; mindkettő azon egy téma 
variációja, hogy «hogyan lehet egy egész nemzedéket 
az orrán vezetni?» s épen nem alkalmas arra, hogy 
letűnő századunknak a jövendő nemzedékek szemé-
ben becsületet szerezzen.» Bangha Béla S. J. 

1 Janssen : Zeit- und Lebensbilder, 128. o. 
3 Stimmen aus Maria-Laach, LX. 35. o. id. 

J hitélet föllendülésének alapföltétele. (i., 
Akár «alvó oroszlán»-nak, akár «alvó pimasz»-

nak nevezzük a tespedő hazai katholicizmust, annyit 
be kell látnunk, hogy bár számban, értelmiségben 
és a haza körül szerzett érdemekben fölül is muljuk 
az összes felekezeteket, mégis az élet különféle nyil-
vánulásaiban, nembánomságunk folytán, irányító 
hatásunknak alig van nyoma. Kivált világi test-
véreinkben mutatkozik kevés érdeklődés, lelkesedés 
az egyház legfontosabb ügyei iránt, sokszor épen 
közülük támadnak a katholikus mozgalmak leg-
nagyobb kerékkötői; egyszóval csak afféle gyáva 
«labanc» katholikusok vagyunk. 

Most, midőn a sok támadás szülte visszahatás 
folytán hosszű álmunkból végre ébredezni kezdünk, 
lelkes egyházi és világi vezető férfiaink számos utat-
módot jelölnek meg az elveszett talaj visszahódítá-
sára. Az egyik a katholikus autonómia életbelép-
tetésétől várja a világi hivők érdeklődésének föl-
keltését;1 a másik az iskolák intenzivebb gondozását 
sürgeti, mert «a kié az iskola, azé a jövő» ; a har-
madik a szövetkezeti mozgalom terjedésében látja 
a jobb jövő zálogát; a negyedik azt állítja, hogy 
katholikus sajtó nélkül hiábavaló minden fárado-
zásunk2 stb. 

Mindegyiknek van bizonyos szempontból igaza. 
De ezek a megjelölt utak inkább csak természetes 
eszközei egy jóravaló társadalmi életnek és bizo-
nyos tekintetben már gyümölcsei egy életrevaló 
szervezetnek. A sok jótanácsadásnál ép a legfon-
tosabbról szoktak megfeledkezni : figyelmen kívül 
hagyják, hogy a keresztény élet természetfölötti élet 
s így elsősorban természetfölötti eszközöket kell 
használnunk életünk megjobbítására. 

Nem szabad tehát elfelejtenünk, hogy a katho-
likus vallásnak egy fensőbb princípiuma (életelve) 
van s ez az isteni malaszt, mely onnan fölülről mint 
új, természetfölötti erő áthatja az emberi lélek tehet-
ségeit (értelmét, akaratát) s azokkal belső életközös-
ségre lépvén, egy új életet teremt. A hol ez a ter-
mészet rendjén fölülálló, azt tökéletesítő, fölmagasz-
taló erő az emberekben nem talál akadályokra, ott 
csodás tevékenység, lelkesedés, szóval igazi katholikus 
élet észlelhető ; a hol ez hiányzik, ott tespedés, hit-
közöny, lelki halál honol. 

Fordítsuk csak figyelmünket e fensőbb életelvre, 
a malasztra s annak a szükségességére, akkor belát-
juk, hogy tespedésünknek s a rohamosan terjedő 

1 L. Religio 101. 1. Múltkor a képviselőházban épen 
Bánffy, a prot. főgondnok, indítványozta az összes iskolák 
államosítását. Hogy pedig a belső egyházi életben micsoda 
anarchiára vezet az, tavaly a prot. lapjaink vallomásai nyomán 
fejtegettem. Religio 1906. 337. 1. Szerk. 

s A legnagyobb akadály pedig, hogy mindenki a másiktól 
várja a cselekvést, nem hogy minden egyes teljesítené a 
kötelességeit. Szerk. 
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hitetlenségnek főoka épen az isteni malasztnak 
kicsinylésében s elhanyagolásában áll. 

* 

Az emberi lélek, mint az ókor hosszú századai 
s klasszikus írói bizonyítják, veleszületett természetes 
hajlamánál fogva szüntelenül szomjúhozott az örök 
igazság s a valódi boldogság és megnyugvás után. 
Nem tudott betelni a világ gyönyöreivel, nem elé-
gítették ki a tudomány és a művészetek nyújtotta 
élvezetek,1 ösztönszerűleg kereste azt az athénei 
«ismeretlen Istent», kiben végre megnyugvást, igazi 
boldogságot találhatna. 

Ámde ezzel szemben az ember érzi egyúttal 
tehetetlenségét, nagy gyöngeségét is ; hosszú tapasz-
talat szerint az eredeti bűntől sebzett természetünk, 
magára hagyatva, az erkölcsi téren képtelen az igazi 
jó teljes megismerésére és még inkább minden 
irányú követésére. Csodálatos tény, de úgy van, hogy 
gyűlölködés, irigység, boszúvágy, öldöklés, fajtalan-
ság, ember-áldozatok, zsarnokság... s effélék jelölik 
a saját erejükben bízó embereknek és egész nem-
zeteknek történelmi útját úgy az ó-, min,t az új-
korban. 

Csodálatos disharmonia mutatkozik az em-
bernek a tudományokban és művészetekben való 
fokozatos haladása s erkölcsi hanyatlása között, a 
miről az ókor bölcsei is panaszkodtak («Nitimur in 
vetitum,cupimusque negata» hajlunk a tilosra);ezt 
találóan festi a nemzetek nagy apostola, sz. Pál is a 
kereszténység kezdő korában : «A törvény lelki, én 
pedig testi vagyok, rabszolgája a bűnnek. . . Nem 
a jót cselekszem, melyet akarok, hanem a rosszal 
mívelem, melyet gyűlölök... Megvan ugyan nálam 
az akarás, de a jónak véghezvitelét nem találom». 
(Róm. 7, 14—18.) Ime a saját erejére hagyatott ember 
kínos vergődése, beismert tehetetlensége ! 

üe mindjárt ezután vigasztalásunkra rámutat 
arra az Ariadne-fonalra is, mely biztosan kivezet az 
ezernyi kísértés, gyöngeség, csábítás labirinthusából. 
«En szerencsétlen ember! ki szabadít meg engem 
e halálnak testéből ?» — így kiált föl előbb, de mind-
járt felel is rá: «Az Isten malasztja a mi Urunk 
Jézus Krisztus által». (Róm. 7, 24. 25.) 

Bármennyire tagadják is tehát a régi és a modern 
pelagiánusok (naturalisták) egy fensőbb befolyásnak 
szükségességét az üdvösséges jó művelésére, rájok 
cáfol úgy az egyes emberek élete, mint az egész 
emberiség bűnökkel behintett története. Az eredeti 
bűn ütötte mély sebek saját erőnkből, fensőbb segít-
ség, malaszt nélkül nem gyógyíthatók. Harcolni 
fegyver nélkül, repülni szárny nélkül képtelenség ! 
Saul-szemünkről a hályog csak akkor hull le, 
akaratunk a bűn syrénhangjaival szemben csak akkor 
lesz edzett, erős, ha egész bensőnket átjárja az isteni 

1 «A pogány emberiségre nehezedő kimondhatatlan nyo-
morúság megszűnése csak az új, termékenyítő nagy eszmétől 
volt várható.» Fináczy : Az ókori nevelés története. 227. 1. 

malaszt természetfölötti ereje, ha mi azzal közre-
működünk. 

Erre figyelmeztet bennünket a malaszt szerzője, 
Jézus Krisztus, az Isten-ember : «Miként a szőlő-
vessző nem hozhat gyümölcsöt önmagától, ha nem 
marad a szőlőtőn, azonképen ti sem, ha én bennem 
nem maradtok. . . mert nálam nélkül (üdvösségeset) 
semmit sem tehettek». (Ján. 15, 4. 5.) Megváltónk 
segedelme, malasztja nélkül tehát száraz venyigék, 
bűnös emberek leszünk, lelki élet nélkül. «Senki nem 
jöhet énhozzám mondja egy másik helyen — 
hacsak az Atya, ki engem küldött, nem vonzza őt.» 
(Ján. 6, 44.) Tehát amíg az élet gyönyörei s a szen-
vedélyek a földhöz vonzzák a gyarló embert, addig 
Isten az ő malasztjával az ég felé vonz bennünket. 
Ha az ember akaratának szabad elhatározásából 
közre nem működik ezzel a felsőbb erővel, úgy az 
alsóbb erő legyőzi gyenge akaratát, elbukik, mert 
gyöngeségében a pillanatnyi élvezetet többre becsülte 
az üdvösséges cselekedeteknél. 

Eszerint «Isten az, ki bennünk mind a szán-
dékot, mind a véghezvitelt munkálja jóakaratából». 
(Filipp. 2, 13.) 

A szentatyák alig találnak szavakat a malaszt 
hatásainak dicséretére. Már szeid Jusztin Kr. u. 100. év 
körül így ír a malaszt hatásairól: «Olyan erő az, 
mellyel az Ige áthatja lelkünket, mely, mint valami 
kellemes fuvolahang, lecsillapítja a fölizgatott lelket, 
minden szenvedélyt elűz és a lélekben forrongó tüzel 
kioltja. Nem költőket, nem bölcselőket vagy szóno-
kokat alkot az belőlünk, hanem a halál martalékából 
halhatatlanokká, emberekből istenekké tesz ben-
nünket. Jertek és okuljatok! Legyetek olyanok, mint 
én, mert én is olyan valék, mint ti vagytok». (Orat. 
ad Graec. c. 4, 5.) 

Sz. Ágoston, ki, mint második sz. Pál, önmagán 
tapasztalta a malaszt csodálatos hatásait, így festi 
annak hatalmát : «A malaszt, mint valami varázsszó, 
egyszerre megváltoztatja előttünk a világot, ügy 
hogy a régi hályog lehull szemünkről és liszta fény-
ben látjuk a mennyország kincseinek ragyogását; 
a földi örömök, melyeket lelkünk előbb annyira 
kívánt, keserűek és közömbösek lesznek ránk nézve. 
A malaszt a külső élet mámoros zajában is folyvást 
int és nem hagy bennünket Istenről megfeledkezni... 
Mily édes lőn nekem egyszerre nélkülözni a hiú 
mulandóság édességeit! A miktől előbb feltem meg-
válni, azokat önként elhagytam. Istenem, te szórtad 
ki azokat szivemből és helyettök magad szálltál 
belé, ki kedvesebb vagy minden gyönyörnél». 
(Sermo 31, 11. és Confess. 9, 1.) 

Ezek a malaszt működésének eredményei az 
egyes emberekben, a kik követik sugalmait. Ugyanez 
mondható egész nemzetekről, melyek a keresztény-
séget fölvették. Új, csodás élei észlelhető az első 
keresztényeknél. A pogányok bámulják egyszerű, 
erkölcsös, bűntelen életmódjukat, felebaráti szere-
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tetük gyakorlását, az ellenség szeretetét, tántorít-
hatlan hitüket, kitartásukat, halálmegvetésüket az 
üldözések alkalmával. Már a Diognethez írt levél 
szerzője (a II. század elején) így vázolja a keresz-
tények életét : «A keresztények nem laknak külön 
városokban, nem beszélnek külön nyelvet, életmód-
jukban nincs semmi feltűnő. Minden idegen ország-
ban otthon érzik magukat és mégis minden otthon 
(már t. i. az emberek rendetlen vágyai) idegen rájuk 
nézve. Testük van, de nem a test szerint élnek. 
A földön járnak, de az égben tartózkodnak. Szeretnek 
mindenkit, pedig mindenki üldözi, félreismeri, át-
kozza őket ; halálra ítéltetnek és életet nyernek. 
Szegények és másokat mégis gazdagítanak. Erkölcseik 
kifogástalanok, és mégis gonosztevők gyanánt bün-
tetik őket; ha pedig büntetést szabnak rájuk, örül-
nek, mintha életüket nyernék vissza. Mint hontalanok 
ellen hadat viselnek ellenük a zsidók, görögök egyaránt ; 
de maguk a gyűlölködők sem tudnák megmondani, 
miért haragusznak rájuk. Hogy röviden szóljunk: 
a mi a testben a lélek, azok a keresztények a világ-
ban». (Cap. 5—6.) 

íme, mily szép képe a malaszttól áthatott, azzal 
közreműködő igazi keresztény életmódnak ! Gyűlölői 
is bámulattal tekintenek rá, de a malaszt ereje nél-
kül nem képesek azt utánozni. Bármily szépen tud-
tak az ókor bölcselői az erényről szónokolni, bár-
mily fenhangon beszéljenek is az újkor naturalistái 
a becsületről, hazafiságról, humanizmusról: isteni 
segély, lelkünket átjáró malaszt követése nélkül 
hiábavaló minden fáradozásuk; saját bűnös élet-
módjuk, tehetetlenségük legjobban cáfolja meg őket. 
Ezért az életben ezeknek a szép erényeknek leg-
többször csak az álarcával találkozunk. 

Kmetykó Károly dr. 

Wasmann berlini szereplése. (i.> 
Wasmann, a tudós jezsuita, még a mult évben 

ajándékozta meg a természettudományi irodalmat 
művének III-ik, tetemesen bővített kiadásával, melynek 
cime : Moderne Biologie und Entwicklungstheorie. 
A szerző maga mondja, hogy nem várta és nem is 
várhatta azt az általános érdeklődést, mellyel a Il-ik 
kiadást fogadták, a mely aránylag rövid idő alatt 
egy újabb kiadást tett szükségessé. 

Újságok és folyóiratok tették Wasmann művét 
kritika tárgyává, a szerző szakavatottságát és éles 
logikáját mind elismerték, ellenség és barát egyaránt, 
különben természetesen ki-ki a maga álláspontja sze-
rint ítélt, mert ha valahol, úgy a descendentia (a le-
származás) kérdésében áll : quot capita, tot senten-
tiae, a hány fej, annyi vélemény. 

Azok közül, kik a könyvében foglalt kutatási 
eredményről kedvezőtlenül nyilatkoztak, különösen 
Haeckel vonta magára az érdeklődő közönség figyel-
mét. Szükségesnek találta írásban és élő szóval ellene 
mondani Wasmann művének. Nem ok nélkül ; hiszen 

tudós ellenfele tátongó rést ütött Haeckel tudomá-
nyos épületén. Érvei nem rakéták, melyek a levegő-
ben szétrobbannak, nem üres mozsárlövegek, me-
lyek nagyot durrannak, de mit sem találnak; Was-
mann valóban ágyúkkal dolgozik, melyek előtt Haeckel 
sem tud megállani. 

Haeckelnek az lett volna most a föladata, hogy 
Wasmann érveit sorban megcáfolja és hogy tisztes-
séges fegyverekkel éljen, mert olyan férfiúval találta 
magát szemben, a ki maga is nyilt sisakkal lépett 
elébe. Ámde Haeckel, úgy látszik, maga sem érzi 
magát elég erősnek a tények logikájában, hogy a 
cáfolatot legalább csak megkísérelje is. Nagyon saját-
ságosan veszi ki magát a dolog, hogy a «nagy» 
Haeckel e helyett üres frázisokkal akarja Wasmann 
tekintélyét aláásni, személyét sem kiméivé a legnevet-
ségesebb gyanúsításoktól. A mester nótáját utána 
fújják német és magyar tanítványai. Nem ügy kell 
ám venni Wasmann művét, mondják, hisz ő jezsuita 
is egyszersmind, nem csak természettudós. Ha nem 
volna jezsuita, egészen másképen beszélne, így pedig 
a katholikus dogma lépten-nyomon útjában áll. 

Szegény HaeckeliánusokI Wasmann hiába bizo-
nyítgatja, hogy ő tisztán a természetrajz álláspont-
jára helyezkedik, pl. a fajok keletkezése kérdésében, 
hiába bizonyítgatja, hogy itt dogmáról nincsen szó, 
mert az egyház nem avatkozik bele a tisztán termé-
szettudományi kérdésekbe. Hiába bizonyítgatja, hogy 
a biblia első fejezetének nem az a célja, hogy a tu-
dósok benne természettudományi problémák meg-
fejtését keressék. Mindez hiába való. Azért mégis 
tovább fújják a régi nótát: el a dogmával, mert ez 
minden haladásnak ellensége. De persze, ők följogo-
sítva érzik magukat új dogmák fölállítására, a nél-
kül, hogy erre valakitől megbízást kaptak volna. 
Ilyen új dogmák a monismus és a nyers materia-
lismus dogmája, melyet mindeddig nem sikerült be-
bizonyítani és nem is fog sikerülni soha. De azért 
ja j annak, a ki másképen mer gondolkodni. A rab-
szolgaság annyira mennyire el van törölve a föld 
színéről, de a helyett ezek a Haeckeliánusok a tudo-
mány színe alatt újabbfajta szellemi rabszolgaságot 
akarnak létesíteni, mely még az előbbinél is rosz-
szabb. 

Wasmannt fölszólították, hogy a Haeckel-féle 
méltatlan, mert igazán nem tudományos támadásokra 
nyilvánosan feleljen. Sokáig vonakodott, mert az 
izgatott kedélyeket nem akarta még jobban fölizgatni, 
míg végre a mult hetekben Plate berlini egyetemi 
tanár meghívásának mégis engedett és három elő-
adást tartott. Eleve kijelentette, hogy nem azért jött 
Berlinbe, mintha Haeckellel akarna polemizálni. Csu-
pán tudományos nézetét adta elő a leszármazási hi-
potézisről oly világossággal, a milyent másutt hiába 
keresünk. Három nagy, vetített képekkel kisért be-
szédjét a berlini philharmóniában mondotta el óriási 
hallgatóság és számos természettudós jelenlétében, 
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kik Wasmann szavait mind feszült figyelemmel ki-
sérték és az előadót lelkes ovációban részesítették 

Érdekes és érdemes volna ezeket a beszédeket 
egész terjedelmükben közölni, de a helyszűke ezt 
nem engedi; talán fölösleges is volna, mert egyes 
német s magyar újságok és szaklapok is szórói-szóra 
közölték azok tartalmát. Melegen ajánljuk ezeknek 
olvasását mindenkinek, a ki nincs tisztában az iránt, 
mint kell az evolutionismus dolgában keresztény 
szempontból Ítélni. 

Bátran bizhatunk Wasmannban, mert ő nem-
csak elsőrendű zoologus, hanem egyszersmind philo-
sophus és theologus is. Rendelkezik tehát mindazok-
kal a szempontokkal, a melyek a kérdés elbírálásá-
nál irányadók. Nem egyoldalú, mint a Haeckeliánu-
sok. Kiváló tapintattal és a modern természettudo-
mányok alapos ismeretével tárgyalja az emberi szár-
mazás kényes kérdését, mely fölötte fontos olyan 
időben, midőn a materialista eszmék majdnem min-
denütt uralomra vergődtek. Wasmann igen helyesen 
megjegyzi előadásában, hogy ennek az életbevágó 
kérdésnek eldöntése nem tartozik kizárólag a termé-
szettudományok fóruma elé; itt beleszól teljes jog-
gal a keresztény philosophia és theologia is. Ez a 
kettő ugyanis nemcsak állítja, hanem szorosan be is 
bizonyítja, hogy az ember nem csupán testből áll, 
hanem hogy halhatatlan és egyszerű (simplex) lelke 
is van.1 Az ilyen szellemi lény pedig soha sem lehet 
anyagi fejlődésnek végeredménye, hanem csak teremtő 
aktusnak köszönheti létét. Tehát az ember, mint 
olyan, úgy a hogy van, mint vizsgálataink tárgya, 
föltétlenül több, mint a legtökéletesebb bestia. 

Áttérve az emberi testre s az evolutionisták rá 
vonatkozó nézeteire, megcáfolja a testünknek állati ere-
dete mellett fölhozott érveket. 

Fölveti — úgymond — a kérdést, hogy állunk a ter-
mészettudományi bizonyítékokkal arra nézve, vájjon az 
ember legalább a test szerint származhatik-e az állattól 
és így folytatja beszédjét: «a bizonyítékok két főcso-
portját kell megkülönböztetnünk, először a zoolo-
giaiakat és másodszor a palaeontologiaiakat. A tények 
halmaza mellett lehetőleg rövidségre kell törekednem. 

A zoologiai szempontok közölt, melyeket ezen 
kérdésben szemügyre kell venni, első helyen áll az 
összehasonlító morphologia vagyis az összehasonlító 
alaktan». Méltatja a hasonlatosságokat, melyek az 
emberi test és egy magasabbrendű emlős teste között 
tényleg fönnállanak. Ezen egyáltalán nem lehet cso-

1 Lenhossék szerint is : A lelki működések és az agyvelő 
között fönnálló szigorú kapcsolatnak a fölismerésével persze 
még csak meg sem közelítettük azt a másik nagy metafizikai 
problémát, a melynek megoldására a mostani ember értelme, úgy 
látszik, elégtelen : hogy egy materialis szerv működései hogyan 
nyilvánulhatnak meg az anyagi élettől olyan eltérő valami-
ben, mint a milyen az öntudat, a lélek világa. (Az ember. 
A műveltség könyvt. II. 17. 1.) Alexander Bernát szerint is : 
A gondolat, mint ilyen, egészen más, mint a testi jelenség. 
(U. o. 606. 1. " Szerk. 

dálkozni, mert utóvégre az életföltételek is hasonlók 
és a természet egyáltalában nem szereti az ugráso-
kat». Másrészről, azt mondja, nem szabad kihagyni a 
különbségeket, a melyek gyakran az összehasonlító 
morphologiában is az állat és ember teste között 
mutatkoznak és nevezetesen az ember és a magasabb 
majmok, az anthropoidmajmok között. A legjobban 
megállapította ezeket a különbségeket Ranke «Der 
Mensch» című két kötetes művében.1 Nem bocsátkoz-
hatom itt a részletekbe. Csak egy-két pontot említek 
föl. Walkhaff a majom és az ember combcsontjáról 
szóló értekezéseiben azt állítja, hogy minden Rönt-
gen-fényképen a csont keresztmetszetén és egy egész 
csonton azonnal ki lehet venni, vájjon ember vagy 
majom csontjáról van-e szó. Az egyenes járás pl. a 
csontrostoknak egészen más irányát szabja meg az 
embernél és a majomnál. Az egyenes járás pedig vonat-
kozásban áll a koponya fejlődésével. Az öregüknek 
más fekvése van, mint a többi gerinceseknél, mert az 
emberi koponya aránylag sokkal jobban van kifej-
lődve. A koponyaképződés az embernél sokkal erő-
sebb fejlődést mutat az úgynevezett koponyatájnál, 
mely az agyvelőt körülzárja. Messze fölülmúlja az 
arcrészt. Ellenkezőleg a majomnál. És miért? Épen 
azért, mert az embernél az agyvelőnek tökéletesebb 
fejlettséggel kell birnia, mivel a szellemi életnek in-
direkt műszere. Magas szellemi állása miatt a phan-
tásiának és a képzelőtehetségnek, melyek egyenesen 
az agyvelőtől függnek, sokkal fejlettebbeknek kell len-
niök, mint az állatnál, mert a tulajdonképeni szellemi 
tevékenységnek előmunkálatait azok végzik. Mond-
hatjuk tehát: az ember és az állat között föllépő 
összes testi különbségek végeredményükben a szel-
lemi különbségnek a következménye és funktiója». 
Mindezt bemutatja a Plate tanár által rendelkezésére 
bocsátott képeken. 

«A második zoologiai forrás, melyből az ember-
nek állati származására szoktak bizonyítékokat me-
ríteni, az összehasonlító egyéni fejlődés története. Itt 
a biogenetikai alaptörvény előtt állunk, melyet Mül-
ler Frigyes állított föl és Haeckel Ernő tovább fej-
lesztett. Ez így szól : az egyén fejlődése semmi más, 
mint a törzsfejlődésnek rövid ismétlése. Ezen alap-
törvénynek az emberre való alkalmazását Haeckel 
hosszadalmasan kifejtette és azt akarta kimutatni, 
hogy megy át az ember csirafejlődésében a 22 — 
utóbb 30-ról is beszélt — fejlődési fokozaton, a mely 
ugyanannyi ősi foknak felel meg s a mely ősi fokok 
most is létező állattipusokat jelképeznének, részint 
pedig a képzelet szüleményei, melyeket csak Haeckel 
elmélete követel. Ez a bizonyíték az olvasók köré-
ben nagy föltűnést kellett és nagy tetszést aratott. 
Alig volt szabad még csak kételkedni is azon, hogy 
az ember egyéni fejlődésében csakugyan az ősala-
koknak egész sorozatát futja át és hogy ez állati 

1 Nálunk Platz dr. : Az ember cimű művében. Szerk. 
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származásának biztos érve. De mégis azt hiszem, 
fejtegette Wasmann, az újabb kutatások alapján, me-
lyek az összehasonlító morphologiában és fejlődés-
tanban történtek, nagyon is indokolt kételyek támad-
hatnak először a biogenetikai alaptörvény ellen álta-
lában, másodszor vájjon ezt helyesen alkalmazzák-e 
az emberre. A mi a biogenetikai törvényt általában 
illeti, erre nézve különösen Hertwig 0. nagy érdeme, 
hogy «Allgemeine Biologie» ei mű művében és utóbb 
a «Handbuch der vergleichenden und experimentel-
len Entwicklungsgeschichte der Wirbelthiere» cimü 
mű utolsó fejezetében megvizsgálta a biogenetikai 
alaptörvény igazi értékét». A szónok azután kifejtette 
ezt a tételt és erre az eredményre jutott: «Azt mon-
dom tehát : a biogenetikai alaptörvényt általánossá-
gában nem lehet elfogadni, tehát az emberre sem 
lehet alkalmazni állati eredetének bizonyítása céljából. 

De azt fogják ellenem fölhozni: íme, az ember 
egyéni fejlődésében mégis vannak stádiumok, a me-
lyek csak a megelőző törzsfejlődés ismétlésével ma-
gyarázhatók. A leghíresebb erre nézve az emberi 
embryo kopoltyúivei és kopoltyúrései. Ezek föl-
lépnek az emlősnél és az embernél négyes, illetve 
hármas számban. Ugyanazon kopoltyúivek és ko-
pollyúrések a halnál valóban igazi kopoltyúivekké 
és igazi kopoltyúrésekké alakulnak át. A tényállást 
közelebbről vizsgálva, hogy mivé fejlődnek ezek a 
magasabb emlősöknél és az embernél, azt találjuk, 
hogy az első kopoltyúív hozzájárul a szájüreg kép-
ződéséhez, az első kopoltyürésből lesz a külső fül-
járat, a többiek visszafejlődnek, vagy más különféle 
szerveket szolgáltatnak, hallási csontocskákat stb. Ha 
ezt tárgyilagosan és nyugodtan megfontoljuk, azt kell 
mondanunk: ezek az úgynevezett kopoltyúivek és 
kopoltyürések a magasabb emlősöknél és az em-
bernél magukban véve a garatcsőnek közömbös be-
és kitüremlései. Itt egészen egyszerűen garativekkel 
és garatrésekkel van dolgunk. A hasonló, közömbös 
képletek a halaknál, melyeknek ezekre szükségük 
van, a tulajdonképeni kopoltyűk képzésére vezetnek 
és azért csakis itt lehet szó az embryo igazi kopoltyü-
iveiről és kopoltyüréseiről. Annak bizonyítékát, hogy 
ezért az emlősök és nevezetesen az ember vala-
mikor a halstádiumot futották át, ebben valóban 
nem láthatom, logikailag sem következik belőle. 
A kopoltyúivek és kopoltyúrések közömbös garati 
be- és kitüremlések, melyek a gerincesek különféle 
osztályainál teljesen különböző szervekkéalakulnak át». 

Ez csak rövid szemelvény annak kimutatására, 
milyen higgadtan és milyen tudományosan jár el 
Wasmann a legbonyolultabb kérdésekben. Ez a tudo-
mányban egyedül helyes módszer. A ki bővebb tájé-
kozást kíván, azt vagy Wasmann klasszikus művére 
kell utalnunk : Moderne Biologie und Descendenz-
theorie, vagy pedig berlini beszédjeire, melyek a né-
met «Germaniá»-ban is megjelentek. 

Wasmann-nak a palaeontologiai bizonyítékok visz-

szaverése még sokkal könnyebb volt, hiányozván tel-
jesen az átmeneti alakok. 

Kíváncsiak vagyunk, mit felel majd minderre 
Haeckel, de az eddigi tapasztalatok után sejthetjük 
előre. Ismét meg fog akadni Wasmann reverendá-
ján. Pedig cáfolatot várunk, nem szószátyárkodást. 
Wasmann nem idegenkedik a természettudományok 
haladásától, ne irtózzék Haeckel sem attól, a mit a 
tapasztalat és a józan ész követel. Már pedig ez vilá-
gosan arra tanít, hogy a rideg materián túl van még 
valami, a mi nem anyag. 

Ha csak egyszer fölhagynának már az áldatlan 
harccal, melyet állítólag a tudomány nevében a ke-
reszténység ellen vívnak. De hát a mi kedves termé-
szettudósaink sokszor döntő szót akarnak mondani 
abban is, a mihez abszolúte nem értenek s a mi nem 
is vizsgálataik tárgya. 

Összehasonlíthatatlanul szép volt Wasmann har-
madik előadásának utolsó része. Nyelvezete szónokia-
san emelkedik és bizonyos költői ihlet vesz rajta erőt. 

Fölvezette hallgatóságát a magaslatra, honnét 
nagyszerű kilátás nyílik egy másik harcra, melyben 
az egyház hasonló esetben sértetlen maradt. Sze-
münk elé varázsolja a küzdelmet, melyet a XVI. szá-
zadban Kopernikus új csillagászati rendszere idézett 
volt elő. A kislelkűek akkor is féltek, hogy ez az egy-
házat meg fogja rázkódtatni alapjaiban, az ellenségek 
pedig diadalittasan újongtak és ime, az egyházat 
semmiféle baj nem érte,1 így fog ez most is az 
evolutionisztikus kérdéseknél előbb-utóbb végződni. 

így beszélt egy elsőrangú természettudós a pro-
testáns, a «fölvilágosodott» Berlinben. De persze olyan 
tudós ő, a ki nemcsak a természettudományokat is-
meri és műveli, hanem alapos jártassággal bír egy-
úttal a philosophiában és a theologiában is. 

Wasmann záró szavai megrendíthetetlen hitéről 
tettek tanúságot. Ezeket aranyba kellene foglalni és 
minden hitetlen természettudósnak egy-egy példányt 
kellene belőlük küldeni, hogy gondolkodjék rajtuk, 
hátha valamelyiken egyszer mégis győzne a jobb eszük, 
természetesen, ha gőgje meg nem akadályozza benne. 

A meggyőződésnek ez a megható megnyilatko-
zása nem tévesztette el hatását. Wasmann berlini 
hallgatóságára egy jellemes férfi igézetével hatott, ki 
nem ijed meg a hatalmaskodó Haeckelek előtt. 

Sz. B. 

Az egyházi szószék• (».) 
Nemes ambícióval, alapos hozzáértéssel aránylag 

igen kevesen dolgoznak nálunk a szószéken. A leg-
többen egykedvűen veszik ezt a rendkívül fontos 
működési teret. A szomorú tényállás megvilágítására 
elmondok néhány jellemző esetet. 

Akadnak, a kik jobb ügyhöz méltó igyekezettel 

1 Láttuk a Galilei-pör részletes ismertetésénél. Religio 35.1. 
. . _. Szerk. 
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maguk készítik úgynevezett «szentbeszédeiket». «Úgy-
nevezett szentbeszédeket» emlegetek, mert valójában 
nem azok. Csak erőnek-erejével rájok fogják szer-
zőik, hogy azok szentbeszédek. A könnyed, eleven 
irály, a friss szellem sejteti, hogy gazdájuk tudna 
talpraesett szentbeszédeket is készíteni, ha tisztában 
volna azzal, hogy mi a szentbeszéd és értene a készí-
tési módjához. De épen ebbeli tájékozatlansága miatt 
szentbeszéd helyett ügyes elmefuttatást vet papírra, 
mellyel sem az értelmet meg nem győzi a hitnek 
erről vagy amarról az igazságáról, mert hiszen, ha 
elvétve hozzászól is, legföljebb csak kapkod hozzá, 
a helyett, hogy behatóan, világosan kifejtené — meré-
szen állít nagyokat, a helyett, hogy alaposan, meg-
győzően be is bizonyítaná állításait; sem az akaratot 
meg nem indítja, sem jobbra, sem balra, mert nem 
érti a módját, hogy hogyan kell helyesen kezelni a 
motívumokat. Az egész együgyű motiválása fölhal-
mozott, csodálatosnál-csodálatosabb példákban merül 
ki, a helyett, hogy praktikusan, kézzelfoghatólag meg-
mutatná: miképen kell érvényesítenünk a bebizonyí-
tott hitigazságot életünkben, annak különféle mozza-
nataiban és viszonylataiban, a mely érvényesítés 
testileg-lelkileg javunkra szolgál, a nem érvényesítés 
pedig lelki-testi kárunkra. Az egész szellemes elme-
futtatásban többnyire semmi egyéb nem emlékeztet 
bennünket a szentbeszédre, csak a végére odacsatolt 
«Amen». Nem úgy gondolomformán mondom, a mit 
itt állítok, mert nem egy ilyen csodálatos «szent-
beszéd»-et kaptam a szerkesztőségbe, bizonyára jó-
akaratú szerzőiktől. 

Lelkészeink túlnyomó részének fogyatékos az 
érzéke az igazi szentbeszéd iránt. Nem szeretik az 
alapos, dogmatikus szentbeszédeket. A homiliákat 
sem igen kedvelik. Egyre csak példákkal teletömött 
beszédeket sürgetnek a folyóiratban. Az ok nyilván-
való. Magyarán kimondva: kényelemszeretet. Távol 
áll tőlem bárkit is megítélni. Az én véleményem 
szerint nem annyira a lelkészekben van itt a hiba, 
mint inkább a papnövendékek nem egészen megfe-
lelő oktatásában és nevelésében a szószékre, a miről 
majd tüzetesen szólok mindjárt. Némi javulás azon-
ban mintha már mutatkoznék. 

A ki mennél rövidebb idő alatt és mennél keve-
sebb szellemi és testi fáradsággal szeret és akar el-
készülni tanítói kötelességének a teljesítésére, annak 
természetesen nem igen van kedvére sem a dogma-
tikus sermó, sem a homilia. Mert az alapos dogma-
tikus beszéd becsületes betanulására és folékony elő-
adás végett még a szerzőjének is jó néhány órai 
munkára van szüksége közepes emlékezőtehetséggel. 
Másoknak természetesen még több időbe és fárad-
ságba kerül. A homiliában pedig a szentírási szöveg 
beemlézésétől fáznak. Legjobban kedvelik a példákat. 
Ebből mennél többet! Sokan nem bánnák, ha csupa 
példa lenne az egész beszéd. Mert hát így rövid fél 
óra alatt is könnyen el tudnának készülni belőle. 

Csak a neveket és az esetleg előforduló évszámot 
kellene egynéhányszor jól oda figyelve megnézniök : 
a többi megy, mint a vízfolyás, egyszeri elolvasásra* 
De hát a csupa példára fölépített beszéd csak nagy-
ritkán szentbeszéd ; rendesen inkább csak mesélgetés. 
Méltó-e ez a templomi szószékhez és Istennek az igéjé-
hez? Lehet-e jogosan érdemes, tartós hatást várni 
az ilyen mesélgetéstől ? Példával kezdik, példával 
folytatják, példával végzik. De hát hol marad a dog-
matikus tárgyalás, a mely természeténél fogva kizárja 
a példázgatást ? Hát az egyszerűen egészen elmarad, 
mert nehéz. Sokan azt hozzák föl ürügyül a maguk 
mentségére, hogy nem érti meg a nép. Csak nem 
kell rákenni a népre a magunk kényelemszeretetét ! 
Megérti bizony a nép a maga józan eszével a bit-
igazságokat, már a mennyire t. i. megértheti azokat 
az emberi értelem, csak tessék világosan, egyszerűen, 
magyarán előadni és megmagyarázni neki. Szó sincs 
róla, hogy ez valami könnyű dolog lenne. Jóval nehe-
zebb, mint a theologiai tanár föfadata. De megérdemli, 
hogy vesződjünk, tanuljunk, elmélkedjünk, törjük a 
fejünket érte, az a szegény nép, a ki annyit húz-von mi-
értünk is, a mi mindennapi kenyerünkért. Ezkiilömben 
is a lelkipásztori tiszttel egybekötött szent kötelesség. 

Népszerű előadásokban népszerűsíteni igyekeznek 
mások a természettudományokat. Helyesen teszik, ha 
tárgyilagosan a különféle igazságokra, azoknak isme-
retére tanítják a közönséget. Mert az igazság isme-
rete és követése a tudomány bármely ágában mindig 
csak jót eredményezhet. De tudjuk, hogy ismeretter-
jesztő írásaikban és méginkább szóbeli előadásaik-
ban sokan mindenáron ellentétbe akarják állítani a 
sokszor még egészen meg sem állapított, csak elmé-
letként fölállított természettudományi tételeket hitünk-
nek majd ezzel, majd amazzal az igazságával; holott 
a valódi igazságok között igazi ellentét sohasem 
lehet, a mint hogy forrásukban, Istenben sincs ellen-
tét. Mi lesz híveinkkel, ha mi nem iparkodunk nemes 
versenyre kelve népszerűsíteni hitünk igazságait, a 
dogmatikát? ha nem erősítjük őket hitükben és meg-
győződésükben annak fönséges szép igazságairól? 
Ingó-bingó nádszál lesznek és elhajolnak az igazság-
tól minden csekély, sokszor igazán együgyű táma-
dásra, melyet könnyű szerrel vissza tudnának verni, 
ha fegyvert szolgáltattunk volna kezükhöz hitvédelmi 
szempontból hitigazságokat fejtegető beszédeinkben, 
(ivarió sajkán eveznek a mai mozgalmas életnek 
hullámzó tengerén, a mikor minden a hit ellen tör 
és hajótörést szenvednek legfőbb kincsükben, hitükben. 

Komoly, nehéz időket élünk, tehát komolyan kell 
fölfognunk magasztos hivatásunkat a szószéken is. 
Nem szabad a könnyebb végét keresni és fogni a 
dolognak. Szent buzgalommal, elszánt lelkesedéssel 
bele kell markolni a derekába és vinni, egyre előbbre 
vinni, míg csak birjuk a munkát, akármennyi fej-
törésünkbe és bármekkora fáradságunkba kerül is. 
Azért csak módjával szabad okosan használnunk és 



170 RELIGIO LXV1. évi'. 1907. 

nem szabad hajszolnunk a példákat. Nevetséges, ha 
valaki P. Ábelt akarja utánozni az ő tüneményes 
•tehetsége és rátermettsége nélkül. P. Ábel, a jezsuiták 
hires bécsi szónoka, a tulajdon életéből és tapaszta-
lásából vett példákon kitűnő, meggyőző dogmatikus 
beszédeket tud fölépíteni. De ő manapság egymagá-
ban áll e nemben és szinte utánozhatatlan. Ahhoz 
az ő élete, tapasztalása és egyénisége kellene. 

Est modus in rebus. Ez az elv a példák hasz-
nálatát illetőleg a szentbeszédekben. Nem arra valók a 
példák, hogy kibeszéljük hosszadalmas elmondásuk-
kal a félórát ; hanem egyrészt arra, hogy könnyebben 
megmaradjon a hallgatók emlékezetében a példához 
kapcsolt erkölcsi tanulság a neki megfelelő és tüze-
tesen kifejtett hiligazsággal együtt, másrészt meg, 
hogy a fölhozott példa elrettentse a rossztól vagy 
ösztökélje a jóra a hallgatókat. A szentatyák az egy-
házi ékesszólás mesterei. Királyuk Aranyszájú szent 
János. Tessék átnézni beszédeiket! Csak ritkán, kevés 
példát találunk azokban. És a mi példát használnak 
is, mindig vagy a Szentírásból vagy a hiteles törté-
nelemből merítik. Holmi kigondolt csodálatos histó-
riáknak hirük-liamvuk sincs az ő komoly munkáik-
ban. Nem is illenek az Isten magasztos igéjéhez, a 
mely fenséges igazság. Igazságnak csak igaz történet 
felel meg igazában. Legyünk okosak eljárásmódunk-
ban! Csupa példával, hozzá még hihetetlennek tetsző 
csodálatos, bár jóakarattal, de egyiigyűen kieszelt 
történettel könnyen azt a balhiedelmet támaszthat-
nók egyik-másik hallgatónkban, mintha a mi szent 
hitünk gyönyörű szép igazságai ilyen ingatag, mese-
szerű dolgokon alapulnának. Nem szorul a mi hitünk 
ilyen gyarló támaszték okra. Ezek csak az igehirde-
tők bűnös lustaságának a pillérei. A hitigazságokat 
kell alaposan fejtegetni! Mert meg nem indíthatod 
az akaratot, ha előbb meg nem győzted az értelmet. 
Ez lélektani törvény. Ne azért beszéljünk hát, hogy 
beszéljünk, hanem azért, hogy tanítsunk és javítsunk! 
És mihelyt ez lesz vezetőelvünk a szószéken, azonnal 
kevesebbre fogjuk szabni a példák használatát és csak 
okkal-móddal, hellyel-közzel, helyesen és hasznosan 
alkalmazzuk azokat. 

A dogmatikus beszédek és homiliák nehézségei-
től fázó és épen ezért a könnyen megjegyezhető 
példák után kapkodó kényelemszereteten kívül van 
még egyéb elszomorító jelenség is. Ez a közömbös-
ség, általánosság, nagyhangú frazeologia, mely egye-
nesen közömbösségre neveli híveinket. Pedig ezidő-
szerint ez a legnagyobb bajunk, a katholikus hivek 
megdermedt és megdermesztő közömbössége. Hiány-
zik lelkűkből a katholikus öntudat és önérzet. Nem 
az a ferde fölfogás talán, a mely megvet, lenéz máso-
kat más vállásuk miatt, mert tudjuk, hogy ez bűn 
és óvjuk is ettől a híveket; hanem az, a melynél 
fogva a világ minden kincsénél többre becsüli a 
maga katholikus hitét és boldognak érzi magát, hogy 
azt magáénak, hogy önmagát a katholikus egyház 

gyermekének vallhatja. Ritka kivétel világi híveink-
nél, hogy azonosítsák magukat nemes kötelesség-
tudással, szent lelkesedéssel a katholikus üggyel. Azt 
tisztán és kizárólag csak a papság, a tanító-egyház 
ügyének tekintik. Olyanformán gondolkoznak, hogy : 
a papok viselik a lisztet, a dicsőséget, hát viseljék 
ők a katholikus ügyért meghozandó áldozatok ke-
resztjét is! A király is viseli méltóságát és dicsősé-
gét, mégis alattvalói fizetik az adót vérben és pénz-
ben. És aztán nemcsak a papok, hanem velük együtt 
a hivek is alkotják az egyházat. Nem a hivek vannak 
a papokért, hanem a papok a hívekért. 

De bizony — sajnos! — ezek iránt édeskevés 
érzék van híveinkben. Nincs áthatva a lelkük a 
katholikus öntudattól. Azért minden erőnkkel azon 
kell lennünk, hogy fölébresszük, fejlesszük, erősítsük 
híveinkben a katholikus öntudatot. Ezt pedig azzal 
érjük el, ha dogmatikus beszédeket tartunk. Színte-
len, üres, semmitmondó, szószátyár beszédekkel, dog-
matikus alap nélkül szűkölködő moralizálással épen 
az ellenkezőt érjük el, nemcsak meghagyjuk, de sőt 
megerősítjük őket közömbösségükben. 

És szomorú, tapasztalásomon alapuló valóság, 
hogy ez iránt nemcsak a hívekben, de akárhány 
igehirdetőben sincs megfelelő érzék. Példát hozok 
föl erre is. Egyik paptársam égig magasztalta előttem 
Orosz Ádám beszédeit. Én nem ismerem azokat kö-
zelebbről. Dicsérni ugyan másoktól is hallottam. 
Paptársamnak a dicsérete azonban egyenesen elvette 
a kedvemet attól, hogy közelebbről megismerkedjem 
azokkal. Mert így magasztalta: «Nagyszerűek Orosz 
Ádámnak a beszédei ! Még a református lelkészek 
is azokat prédikálják!» Hát ha paptársam igazat 
mondott, akkor előttem nem magasztalta föl, hanem 
inkább alaposan lerántotta azokat a beszédeket. Mert 
ha csak egy-két beszédről lenne szó, melyek a refor-
mátusokkal közösen vallott hitigazságokat fejtegetnek, 
akkor talán mehetne dicséretszámba az, hogy a 
református lelkészek is használják, elmondják azokat; 
mikor azonban négy kötetnyi katholikus prédikáció-
ról szól ez a dicséret, akkor az szerintem nem ja-
vukra, hanem kisebbségükre szolgál azoknak a be-
szédeknek, mert hiányzik belőlük a katholikus szellem, 
a mely szent meggyőződésünk szerint a hamisítatlan 
kereszténység szelleme. És még jajgatunk, panasz-
kodunk, hogy ilyen-olyan közömbösek a híveink, 
mikor magunk is azok vagyunk ! Gerebenics Sándor. 

Adalék a ker. szociológiai tankönyvhöz. 
A szociologiának szemináriumainkban való taní-

tásához, illetőleg Gallovich dr. minapi cikkéhez hoz-
zászólásképen újabban két levelet kaptunk, az egyikei 
Fehérvárról, a másikat Vácról. A leveleket a helyzet 
teljesebb ismerete céljából itt közöljük. 

Nagyságos Tanár és Szerkesztő Úr! 
A «Religio» minapi számában Gallovich Jenő dr. 
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hittanár úrnak «Keresztény Szociologiai Tankönyv» 
cimü cikkében meglepetve olvaslam, hogy a székes-
fehérvári szeminárium is kapott fölszólítást, hogy a 
nála gyakorlatban levő szociális tanítás ügyében föl-
világosítást adjon. Sem az én, sem előljáró és tanár-
társaim címére ily értelmű fölszólítás nem érkezett 
s igy természetesen nem is válaszolhattunk. Ha Gallo-
vich dr. úr részéről nem forrog fön a tévedés, akkor 
a dolog csak abban lelheti magyarázatát, hogy a 
levél valamiképen eltévedt. Minthogy már aposztro-
fálva lettünk s a cikk egyébként is közérdekű tárgy-
ról szól ; nagyon kérem szerkesztő urat, szíveskedjék 
a cikk adatainak kiegészítésére jelen soraimnak he-
lyet adni. 

A szociológia szemináriumunkban 1901. óta ren-
des tárgy, melyből a növendékek vizsgázni is tartoz-
nak. A jelen tanévig az összes növendékek együtt 
hallgatták, de ezentúl csak a III. és IV-ed évesek 
fogják hallgatni, heti két órában egy semesteren át. 

A szociális ismeretek kiegészítése és lemélyíté-
sére szolgál a szociális kör, mely azelőtt kétheten-
kint, az idei tanévtől kezdve pedig hetenkint tartja 
üléseit. A kör az én vezetésem alatt áll s az ülések 
tárgyát az elméleti és gyakorlati szociológia köréből 
vett fölolvasások és szabad előadások képezik. Az elő-
adásokat az előadott tárgyra vonatkozó eszmecsere 
és vita követi. Minden második héten én tartok elő-
adást valamely fontosabb szociális témáról. Célom 
ez előadásokkal, hogy egyes szociális problémákat 
kimerítőbben tárgyalván azok métyebb megértésébe 
vezessem be hallgatóimat. Az idén pl. a kapitalizmus 
mibenléte, történelmi fejlődése és gazdasági szere-
péről tartottam több órán át előadásokat. 

Hogy növendékeink a katholikus társadalmi sze-
replést megszokják, megyés püspökünk engedélye és 
helyeslésével az idősebbek közül a vállalkozóbb szel-
lemüeket a külvárosi katholikus körökbe is elvezet-
tem s ott velük előadásokat tartattam. 

Rendes előadásaimhoz megfelelő tankönyv hiányá-
ban az előtt saját jegyzeteimet használtam, melyeket 
többnyire német szerzők nyomán állítottam össze ; 
de utóbb — a leírással járó időpazarlás elkerülése 
végetl — behoztam Biederlackot. Ideális tankönyv-
nek azonban egyáltalán nem mondhatom. A tárgya-
lás tömörsége és a világos áttekintés hiánya az amúgy 
is nehéz tárgyat még nehezebbé teszik. Volt alkalmam 
tapasztalni, hogy tanítványaim a kimerítő magyará-
zat dacára is csak nagynehezen birtak vele megbir-
kózni. Ehhez járul még az a hiánya, hogy a magyar 
viszonyok felől meg egyáltalában nem nyújt tájékoz-
tatást. Azért egy magyar szociológiai tankönyvnek 
megjelenését én is a legnagyobb örömmel üdvö-
zölném. 

Székesfehérvár, 1907. március 6. 
Mély tisztelettel 

dr. Reichardt Tamás, 
theologiai tanár. 

A következő levél már szociológiai tankönyvről 
is hírt ad. 

Nagyságos Uram ! 
A «Religio» folyó évi 9. számához vagyok bátor 

megjegyezni, hogy a «Társadalmi kérdés» a váci 
theolog'ián is, bár külön tanszék még eddig szervezve 
nincs, már öt éve rendszeresen adatott elő. 

Az elméleti rész a Morálissal kapcsolatosan heti 
egy órában Biederlack, Pesch, Földes stb. nyomán. 
Tankönyv : Biederlack. 

A gyakorlati rész pedig a Pastorálissal kapcso-
latosan kidolgozott jegyzet nyomán, melyet magam 
állítottam össze az idevágó magyar és német gya-
korlati művekből (Soziale Tagesfragen, Arbeiterbiblio-
thek s a Charitasschriften stb.) szintén heti 1 órában. 

Ezen jegyzetek alapján jelenleg egy gyakorlati 
könyvön dolgozom gróf Csáky püspök úr megbízá-
sából, mely az összes egyesületi tevékenységet föl 
akarja ölelni. A mű a befejezéshez közel van, úgy 
hogy nemsokára Isten segítségével sajtó alá kerül. 

Ezt tiszteletteljesen tudomására hozván, vagyok 
Nagyságodnak 

Vác, 1907. március 8. ,... kiváló tisztelője 
dr. Boroviczény Nándor, 

ny. r. theologiai tanár. 

A u g s b u r g . A készülő kulturharc jelei. — liütoiv Jzpvházi 
kancellár egy terve. — Szó sincs róla, hogy Bülow kancel- . . , 
lár nem azért oszlatta volna föl a régi birodalmi gyűlést, V 

hogy az új választásokon a centrumot a szociáldemo- krónika. 
kratákkal együtt összetörje. Ez volt a célja. Az utóbbia-
kat csakugyan sikerült meggyengítenie, de a centrum 
az még erősebben került vissza. És még sem engedte át 
Bülow a centrumnak, a legnagyobb pártnak, az elnök-
séget. Miért? Mert a kancellárnak további tervei van-
nak a centrum ellen. Németországban a légsúlymérő 
vihart mutat, viharon áll a centrum és a katholikus 
vallás ellen. 

A «Vossische Zeitung» nyíltan hirdeti, hogy Bülow 
eltökélt szándéka a centrum megsemmisítése. E végett 
a birodalmi gyűlést, nemsokára, talán őszre, újból föl-
oszlatja s új választásokat rendeltet el a császárral, a ki 
maga is egyre dörmög a «vörösfekete» (saját szavai) 
reiclisfeindek ellen. Ilyen szél fú mostan Berlinből. Bülow 
azt hiszi, hogy őszig sikerül neki a centrum ellen «a 
püspökök segítségével» a katholikus nemesség, hivatal-
nokok és nép körében «kormányhü» hangulatot kelleni. 
Hogy a kancellár elhatározását komolyan kell venni, 
vagyis hogy valami csakugyan van készülőben, arra 
nézve az itteni «Postzeitung» a «leghitelesebb» oldalról 
a következő figyelmeztetést kapta : 

«A mint a legjobb forrásból értesülünk, a birodalmi 
kormány egy folyóiratot (egyelőre heti lapot) akar ala-
pítani, illetve segélyezni, a mely katholikus szellem ál-
arca alatt a katholikus választóközönséget, főleg az értelmi 
osztályt, akarja a centrumtól rendszeresen elidegeníteni. 

A Scherl-cég ettől a tervtől nem idegen. Világos, 
hogy ezt a híradást cáfolni fogják, de az a dolgon nem 
változtat semmit, mert az — valóság. 
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Már most keresnek kiváló katholikus erőket, kik, a 
nélkül, hogy a vállalatnak tulajdonképeni céljáról tud-
nának, a dolognak kifelé katholikus szint lesznek hivatva 
adni, hogy így a dugárú az ő nevük alatt legyen be-
csempészhető. 

Ugynevezet «nemzeti-katholikus» szerzők szerepel-
tetése is tervbe van véve. A katholikusokat egy bizo-
nyos célra «nevelni» akarják, azért bókolt Bülow herceg 
az új birodalmi gyűlés előtt mondott első beszédében 
«széles katholikus körök jó érzületei» előtt. 

A tervet, melytől, két vagy három u. 11. «nemzeti 
érzületű» praelátus — egyik közülük délnémet — nem 
messze esik, a birodalmi kancelláriában nagy buzgalom-
mal ápolják és azt remélik, hogy sikerülni fog a katho-
likus választóközönségben szakadást előidézni. 

Harnack (a ki kultuszminiszternek látszik kiszemelve 
lenni)1 kedvező nyilatkozatai ; az a barátságos elismerés, 
melyben a «Nordd. Alig. Zeitung» Pater Wasmannt 
részesítette : — csak maszlag, illetve lépvessző, gyengefejü 
katholikusok megtévesztésére. 

Ezzel a mi leleplezésünkkel — a mely, még egyszer 
mondjuk, a legmegbízhatóbb forrásból fakad — azt hisz-
szük kellő időben figyelmeztetjük és óvjuk a számba 
jöhető katholikus tudományos köröket, hogy nevüket 
oda ne adják oly vállalatnak a szolgálatába, a melynek 
célja a katholikusok helyzetének Németországban meg-
károsítása. 

A kormánynak, a mely jelenleg Berlinben az ügye-
ket vezeti, úgylátszik minden eszköz jó, mely a centrum-
ban és a sociáldemokraták körében robbanást és kárt 
okozhat. (Lásd Bülow magatartását a flottenverein üzel-
meivel szemben.) 

A terv, melyet igazi bülowi hamis becsületesség 
eszelt ki, kétségkívül, hatástalan lesz le- és fölfelé, vagyis 
a nép tömegére és a papságra, s timár uraimék szeme 
előtt a bőrök, a melyeken már osztozkodtak, gyorsfolyású 
vízben fognak elúszni. 

Mert nem jó ám soha — túlságosan hamiskodni ! 
További bizonyíték a mellett, hogy Berlinből, a 

császár kegyes «affection»-ja dacára, a katholikus egy-
ház ellen mozgosítás indult meg, a «BerlinerTagblatt»-
nak következő «örömhire» : «A Rajnavidék számos 
katholikus szerzetesháza a porosz kormánytól fölszólí-
tást kapott, hogy nyolc nap alatt tegyenek jelentést 
arról, kapott-e és mikor kapott a szerzet engedelmel 
a letelepedésre. Azt mondják, a kormánynak ez az intéz-
kedése általános (országos) jelleggel bir és célja az egész 
szerzetesi ügy reviziójának (sic) bevezetése». 

Emlékezzünk csak vissza : minden kulturharc eddig 
a zárdák ostromlásával kezdődött. 

Ime tehát : addig nem akart Bülow és az imperá-
tor-rex kultúrharcot, hogy ime már ilyesvalamit mégis 
akar. 

P á r i s . Mit nyer Franciaország abból, hogy a katho-
likus egyházat pusztulásra szorítja? — Mit? Semmit . 
Ellenben mit veszít ? Végtelen sokat ; talán mindent. 
Szomorúan érdekes fejtegetés jelent meg e tekintetben 

1 A «Tägliche Rundschau», az evangélikus «Bund» önkéntes szó-
csöve, már hirdette, hogy Studt dr. (a mostani kultuszminiszter) úr 
napjai — meg vannak számlálva. Miért ? Mert alatta «a katholikus 
szerzetesek házinyulak módjára» fölszaporodtak. 

az «Univers»-ben két kiváló katholikus publicista, Arthur 
Loth és Tavernier tollából. Loth cikkelye «Állam egyház 
nélkül» cím alatt jelent meg. A párhuzam, melyet a 
francia összezsugorodás és az angol izmosodás közt 
felállít, franciára nézve szívfacsaró lehet. Tavernier cik-
kelye pedig valóságos lángostor, mellyel az ország pusz-
títóinak a pusztítás tudatát valósággal szemükbe csap-
dossa. Nein lehet a két cikkelyt teljes szövegükben 
egymás mellé állítani. Erre szűk egy rövid tudósítás 
kerete. De a két cikkelynek égbe meredő két kicsucsoso-
dását ki kell emelni. 

Mi lesz Franciaország vallás, egyház nélkül? Kérdi 
Loth. «Olyan lesz, úgymond, mint egy széttagolt, csonka 
ország, a mely elvesztette azt a varázst és azt az erőt, 
melyet a közhatalomhoz csatlakozó vallásosság ad meg 
az államnak.» A vallást tisztelő államokhoz hasonlítva 
Franciaország szellemileg lealacsonyodott, «degradált» 
ország. Tekintsünk csak át a Manche tengerszoroson 
Angliára, melyet, hagyományai cimén, Coquille «pro-
testáns néptől lakott katholikus országnak» nevezett. 
Londonban a népképviselet palotája, melyen Anglia 
világhatalmának zászlója lobog, szent békességben él a 
tőszomszédságban lévő westminsteri apátság templomá-
val, a hol Anglia elhunyt királyai és nagy férfiai a ke-
reszt árnyékában nyugszanak. A kereszt árnyékában 
nyugodni Angliában minden embernek, a legnagyobb-
nak is dicsőség. Ez ott hagyomány, mely átmegy és 
magával átviszi a jövőbe, az angol nemzet vallásosságá-
val együtt, az ő világuralomra termett lelki nagyságát. 
Franciaországban a benyomás az ellenkezőt mutatja. Az 
egyház itt a törvényből ki van dobva, mindenéből ki 
van fosztva, a papság földönfutóvá van téve, a templo-
mok, a kathedrálisok, a hol reggel-estve, mint Angol-
országban s mindenütt a földön, most már Kínában is, 
himnuszok zengtek a nemzetek éltetőjének és urának — 
némaságra, elhagyatottságra, ürességre vannak kárhoz-
tatva. A vallásnak ez az elhalványulása — katasztrófát 
jelent, nem jó jövőt jósol. Franciaország vallás nélkül 
nagy nemzeti hanyatlás lejtőjére fog jutni. Sőt máris 
ott van. Az egyházat nem kell félteni ; abban meg van 
az újjászületésnek legyőzhetetlen ereje. Mi lesz azonban 
Franciaországból ?» 

Erre a kérdésre megfelel Tavernier a szomorú jelen 
képének feltüntetésével. Cikkelye cimül a «Decomposition 
générale» (általános felbomlás) szomorú valóságát viseli. 
Tavernier sorba veszi az országnak minden intézményét 
és minden ügyét és kimutatja, hogy — mindenütt és 
mindenben a bomlás és pusztulás sötét szelleme vette át 
az uralkodást. «Hol van a közszolgálatnak az az ága, 
hol van a társadalomnak az a tényezője, a mely jelen-
leg nem érezné azt, hogy a feloszlás (désorganisation) 
láza már őt is meglepte ? Tetőtől-talpig — minden bom-
lásnak indult. Hadsereg, pénzügy, jogszolgáltatás, tan-
és nevelésügy, jótékonyság, köz- és magánerkölcsök, 
anyagi biztonság, szóval, minden, de minden erő meg 
van támadva, minden forrás kezd kiszáradni. Nincs már 
itt erély, cselekvés és következetes szellem, csak a — 
pusztító szenvedélyben. így van ez már jó idő óta. így 
lesz talán még sok időre, mindaddig, a míg minden 
támasznak összeomlása óriás megrázkodást nem fog 
okozni s a közijedelemből a józan közérzés fel nem fog 
támadni.» — y—la. 
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rroda- ^ v i l ágegye tem. A Föld és a csillagvilág fizikai 
tüneményeinek ismertetése. írták : Cholnoky Jenő és 

0 m ' Kövesligethy Radó egyetemi tanárok. (A műveltség 
könyvtárának III. kötete.) Kiadja az Atheneum. 190(5. 
644 lap. 

I. Kettéosztom a vaskos kötetet és előbb a Föld 
fizikai földrajzát, Cholnoky részét ismertetem, azután 
Kövesligethynek előadását a csillagok ismertetéséről. 

Megvan ennek a maga oka. Oly rengeteg tudomá-
nyos anyag van összehalmozva a kötetben, hogy azt 
hiszem, nem sok ember akadt nálunk, a ki azt átolvasta 
volna. Bizonyítékul szolgál az a körülmény, hogy alig-
hogy megjelent a kötet, rövid időre rá máris antikvá-
riusnál volt kapható, a mi annyit jelent, hogy volt 
olyan, a ki megrendelte s alighogy megkapta, talán el 
sem olvasta, máris eladta az antikváriusnak. Kezemben 
volt ilyen, antikváriustól előkerült kötet. S ez jellemzi 
közéleti viszonyainkat. A komoly tudománynak nálunk 
még kicsi a keletje, a napilapok kimerítenek mindent, 
a legtöbb embernek tudásvágyát teljesen kielégítik. Felü-
letesség, kíváncsiság, léhaság teszi ki legtöbb emberünk-
nek az igényét, komoly tudomány szeretete néhány ki-
választottnak a tulajdonsága csupán. S ez igen szomorú 
jelenség, jellemzi közviszonyainkat s embereinket. Kevés 
bennünk a komolyság és a tudomány szeretete. Léhák 
vagyunk, nem szeretünk tanulni, mert különben hogyan 
kerülhetett volna az ilyen kötet, melyre külföldön is 
büszkék volnának, mindjárt az antikváriushoz ? Csodál-
kozni szoktunk azon, hogy embereink vallásukban oly 
járatlanok ; de mit lehet csodálkozni ezen, lia még a 
természet sem érdekli őket, semmi komolyabb dolog, 
még ilyen könyv sem, mely valóságos tudományos élve-
zetet nyújt a természet igaz barátjának? 

Hogy számoljak ezzel a gyengeséggel, magam is, a 
ki pedig átolvastam az egészet és élvezettel olvastam át, 
kettéosztom ismertetésemet. Előbb Cholnokynak nagy 
munkájáról mondom el nézetemet. A kötetnek 489 lap-
ját foglalja el. Hát ez oly munka, hogy annak a szer-
zője csakugyan megérdemli, hogy egyetemi tanár legyen. 
Cholnoky Jenő tényleg az, Kolozsvárott. Épen mikor ezt 
írta, került oda Budapestről, úgy tudom az Erzsébet-
intézetből. Nem egyszerű szobatudós, hanem a mit Föl-
dünkről s annak a fizikájáról mond, legnagyobb részét 
maga látta, beutazta, tanulmányozta. 

A mű 454. lapján ezt olvasom: A mongol pusztákon 
(Ázsiában) jártam — írja a szerző — 1897. május havá-
ban, amikor épen megfordult a téli monzún s a csikorgó 
hideg napok után némi esőt kapott a pusz ta . . . A szép, 
derült reggel után az idő barátságtalanra fordult. Csúnya, 
sárgászinű felhők kezdték az eget borítani, kellemetlen 
szél hajtotta ki a homokot a fűszálak közül s a mi 
Alföldünkön is ismeretes kis forgatagokban emelte egész 
a felhőkig... Egy mongol tanyán megálltunk déli pihe-
nőre. A mongol nagyon szívesen látott, a mikor szolgám 
úgy mutatott be, hogy ez a fehér úr «tudós» (ez rend-
kívül nagy jelentőségű a kínai kultura hatása alatt álló 
népek között) és már mindenütt volt a világon, csak még 
épen itt nem, azért jött ide. Ez volt a rendes bemutat-
kozás és mindenütt vendégszeretetre találtam. 

Hát ez a szolga csakugyan igazat mondott az urá-
ról, erről győződünk meg könyvéből. 

A mi sok embernek a maga szülőföldje az ő termé-

szeti viszonyaival, levegőjével, viharaival, patakjával, 
szántóföldjeivel : az Cholnokynak jóformán az egész 
földgömb, öt világrészével, tengereivel, szigeteível, leve-
gőjével ; otthonos ő mindeniknél. Mily más ez a Chol-
noky az öreg Vámbéryhez viszonyítva. Ennek egyszer 
sikerült egy zarándokcsoporttal bemennie Ázsia köze-
pébe, minden tudós előkészültség nélkül, tehát a nélkül, 
hogy az egyszerű látáson kívül a földet, a népet, a viszo-
nyokat megérteni tudta volna és mégis ezen a laikus 
kiránduláson élősködik egész életében. Könyveket ír, 
az ázsiaiak számára politikát csinál, levegőbe beszél. 
Szóval nagy tudósnak kiáltotta ki magát ezért az egy 
kirándulásért. 

Mily más utazó volt Cholnoky I Utazásainak látjuk 
hasznát, könyvébe rakta le annak értékes kincseit ; tanu-
lunk tőle, ismereteinket sok reális adattal gazdagította. 
S ez az ember antikváriushoz került, nem emlegeti senki, 
Vámbéry meg tudós hirében áll. Micsoda fölfordított 
világ s emberi Ítélet ez ! A különbség oka bizonyára 
abban rejlik, hogy Cholnoky keresztény, Vámbéry meg 
izraelita. 

Vámbéry, innen Budapestről nézve a világot, utolsó 
művében, a «Nyugot kulturája Keleten» címűben pl. arról 
értekezik, hogy hogyan kellene letelepíteni Ázsia nomád-
jait; Cholnoky meg ellenkezőleg, helyszíni tanulmányai 
alapján azt mondja : Nem, a nomádokat nem lehet le-
telepíteni. (485. 1.) 

Cholnokyt már a «Földrajzi Közlemények» folyóirat-
ból ismertem ; de a jelen kiadványban mutatja be ma-
gát egész nagyságában, valósággal egyetemi képesítő 
vizsgát tesz a közönség előtt. Tömérdek az a tudás, a 
hogy itt nekünk a természetet, jobban mondva a Földet, 
a rajta végbemenő fizikai tüneményeivel interpretálja. 
Az a rengeteg látókör, a hogy a tünemények értelmezé-
sénél példáit majd Európából, majd Amerikából, majd 
a Szigetvilágból, szóval a Föld összes részeiből könnyedén 
összehordja, szinte meglepő hatással van az olvasóra. 
Több éven át magam is tanítottam a fizikai földrajzot, 
ismerem tankönyveinket és a használni szokott segéd-
forrásokat : más könyvekből vannak azok átírva, szára-
zan, nehézkesen. Itt egy experimentálorral van dolgunk, 
a ki sokat mond saját autopsiája után. Sokszor igen 
nehéz kérdéseknél szinte elcseveg, oly könnyű neki a 
dolog ; szinte tárcákat ír, hogy a laikusnak is megköny-
nyítse kedvelt tárgyának a megértését. Javítja a régi 
nézeteket, új nézeteket állít föl s azokat tapasztalataival 
igyekszik megindokolni. Tolla alatt még a Szahara is 
megelevenedik (447. 1.), annyi mondanivalója van róla, 
nevezetesen, hogy az bizony sohasem volt kiszáradt ten-
ger, mint a közfelfogás tartja. 

Világlálottsága mellett oly szépen megőrizte nemze-
ties érzését is ; kettő folyton előtérbe tolul nála : Lóczy 
Lajos egyetemi tanár, a kiről azt mondja, hogy «a fizi-
kai földrajz igazi müvelése hazánkban vele kezdődik» 
(11. 1.) és a Balaton tava; sokszor tér vissza reájuk. 

Hogy mit tárgyal a nagy könyvben, hadd jelezzék a 
következő címek : a levegő, 147 oldalon értekezik róla ; 
az óceán, a szárazföld, a víz körútja, a tájképek. Végez 
az erdőkkel és a tundrákkal s miután bejáratta velünk 
a földrészek erdőit s megmagyarázta a rájuk vonatkozó 
kérdéseket, így következtet : 

Minden tájképek közt, minden erdők közt legszebb 
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azonban a mi mérsékelt égövi lombos vagy vegyes erdőnk, 
a melynek virágokkal pompázó szélei, madárdaltól 
zengő, árnyas rejtekei, csodálatosan susogó lombjai soha-
sem sújtanak le arányaikkal, sohasem keltik a létért 
való gyilkos küzdelem benyomását, mint a trópusos ős-
erdők túltengő növénysokasága, hanem mindig a ked-
ves báj, az édes nyugalom tanyái, a hol pihenést, üdülést 
és munkakedvet szerez a fáradt emberi idegzet. (484. 1.) 

Valóban az is könyvének egyik hasznos tanulsága, 
hogy, miután vele együtt bejártuk a Földgömb összes 
tájait, tanuljuk megbecsülni a mi mérsékelt égövi hazán-
kat. Jó itt nagyon, ha meg tudnók becsülni. 

Öt rövid cimet soroltam föl, mert ilyen öt részre 
van beosztva a rengeteg anyag ; de mi foglaltatik mind-
egyik alatt ? Mennyi tudás és utazási tapasztalat ! A ki 
ezeket áttanulmányozza, arra a természet, környező tüne-
ményeivel, valóban nyitott könyv ; megérti a kis por-
szemet, a kis csermelyt, eredetétől föl a magas felhőkig, a 
cikázó villámig mindent megért, a mit t. i. a tudomány 
ma ezekből megmagyarázni képes, ámbár sok helyütt 
a világos eszű Cholnoky is bevallja : ezt nem értjük még. 
A szél, mely fúj ; az orkán, mely dühöng ; a harmat-
csepp, mely ott csillog a fűszálon, minden, de minden 
oly érthetővé válik e könyvből. De nemcsak a hogy mi 
nálunk vannak, hanem megértjük azt is, a Földgömbön 
mily sajátszerűen vannak elosztva ezek a tünemények : 
hányféle szél van, hányféle felhő, hol esik mindig, hol 
hiányzik még a harmatcsepp is? Mindent, de mindent 
elbeszél, megmagyaráz, a mi a földön, a föld felett és a 
földben előfordul. 

Azért a telet például még a legközönségesebb laikus 
sem tölthetné el hasznosabban, mint ilyen könyvnek az 
olvasásával s abból mégis nem egy példány az antikvá-
riushoz került ! Ha még a bennünket környező termé-
szet se érdekli az emberekel, hát akkor mi fogja őket 
már érdekelni ? Mikor lesz már nálunk is lelki szükség-
let az olvasás, a tudás, mint a svédeknél és norvégok-
nál, hol még a parlament is (storlhing) felerészben 
egyetemet végzett parasztokból áll ? 

Midőn azonban Cholnokyt, mint nevére méltó tudóst 
s büszkeségünket dicsérem, nem tudom megállani, hogy 
csodálkozásomnak ne adjak kifejezést következetes tudósi 
egyoldalúsága fölött. Tüneményről-tüneményre keresi a 
megoldást, a törvényeket meg is találja ; megállapítja, 
hogy a természetben valóban minden szám, súly és 
mérték szerint megy végbe, mindennek megfelelő oka 
van s ok nélkül nem történik semmi és szeme mégsem 
emelkedik az Istenhez soha. Nem látja meg a termé-
szetben az Isten «nyomait», a rendszert, mely oly áhí-
tatra birta volt Linnét. Kedves nagyon, szinte élvezzük 
könnyed előadását, de lelki emelkedettséget nem tapasz-
talunk nála soha egy lapon sem. 

Olvassa el valaki pl. Giesswein dr.-nak a minap 
a «Religio»-ban közölt cikkét, melyet a helyszínén, a 
piramisok alatt írt. Milyen hangulatos, milyen emelke-
dett az, midőn egiptomi maradványokról, a mint szemei 
előtt elvonultak, leolvassa azok lelkét, a nagy vallási 
tanulságot : ember, emlékezzél meg az örök életről ! 

Cholnoky is ugyanazon a helyen állt, el is mond 
mindent, a mit látott (447. 1.), de szeme csak a porhoz 
tapad, kőhalmazokat lát, magyaráz, de Giessweinnel 
szólva : a külsőségeken tapad és sehol szellemet, lelket 

nem lát, nem vesz észre, a tünemények fölé emelkedni 
egyszer sem tud, nem látja meg az Istent az ő müveiben. 

Jaj pedig hányszor lett volna alkalma erre a nagy 
tanulságra egy-két sorban rámutatni, szinte a magya-
rázata is odavezeti, a hová Berzsenyit a nagy ég szem-
lélése, s ő arra nem jut ; ebből látom, hogy még nem 
teljes tudós, mert a tudóst a természet imádkozni tanítja. 
Azért könyvéből tudást merítünk ugyan, de lelki épülést, 
mely minden tudomány végső célja, nem. Ezerszer kár 
ezért a főbenjáró hiányért. 

Sőt a kit csodálatosképen az egész természet a maga 
nagyszerűségével, törvényszerűségével oly ridegen és 
hidegen hagy, egy helyen épen rossz viccet enged meg 
magának a természet «bölcs» berendezéséről s vele kap-
csolatban arról «a kicsinyesen öntelt fölfogásról» (ezt 
már Gorkánál is olvastuk a II. kötetben), hogy az em-
ber a teremtés középpontjának tartja magát. (75.1.) Szó 
van a tengerparti szélről s ebből az alkalomból kifigu-
rázza a «régi» természetbölcselőket, a kik szerinte azt 
hirdették, hogy ime milyen bölcs a természet, mert a 
forróégövi szigetekre, melyeknek melege szinte tűrhetet-
len, odarendelte a mindennap pontosan megjelenő 
tengeri szelet, hogy emberek lakhassanak ott. Erre azt 
mondja : Pedig dehogy van így ! Azért megy oda az 
ember és telepszik le, mert van jó hűs tengeri szél ! 
Ennyit tud a természet egész teleologiájáról. Valóban 
bölcsen van az a löweni egyetemen előírva, hogy senki 
akadémiai fokozatot nem nyerhet, csak a ki alapvetésül 
előzetesen teljes bölcseleti iskolázáson ment keresztül. 
(Religio 147. í.) 

Egy másik helyen az óceánról beszélve, rátér a vihar-
dagályra. Nagy tengeri viharok alkalmával t. i. a szél 
duzzasztó hatásához hozzá szokott járulni a hirtelen meg-
változó légnyomás lökése is. A kettő együtt aztán szövet-
kezik néha a közeledő tengerdagállyal s olyan katasztrófa 
lesz a következménye, a mely nemzedékeken át él az 
emberek emlékezetében. Németország északi partjain 
különösen gyakori ez a katasztrófa s temérdek ember 
és állat, sőt temérdek falu is esett már áldozatul a vihar-
dagályok pusztításainak. 

Miután ezt képen is a Helgoland szigetéről bemutatta, 
ezt mondja : Kétségtelen ma már, hogy az özönvíz legen-
dájára is egy ilyen vihardagály adott okot, mely a Perzsa-
öböl sekély vizében előre törtelve, a mezopotámiai alföld 
dús kulturáját pár óra alatt tönkretette annyira, hogy 
alig maradt hírmondó. Ez az esemény az összes szom-
szédos népek hagyományában megtalálható, de kétség-
telen, hogy innen a két folyó (Tigris és Eufrates) síksá-
gáról származik, a hol a tünemény lefolyása rettenetes 
lehetett ! (202. 1.) 

Ez volna a Noe-féle vízözön magyarázata, mely oly 
részletesen van előadva a Szentírásban. (Móz. I. 6., 7., 
8. fej.) 

A kettő azonban szembetűnően nem fedi egymást. 
A mi az északi német partokon gyakori, az bizo-
nyára a Perzsa-öbölben sem fordul elő csak minden 
ezredik évben ; tenger itt, tenger ott ; szél és vihar itt, 
szél és vihar ott ; rendszeres tengerdagály itt, rendsze-
res tengerdagály ott. Tengermelléki népek itt, tenger-
melléki népek ott, a kik a tenger műveleteit partjaikon 
csakúgy ismerték az ókorban, mint ismerik most, már 
annyira t. i., hogy megismerjék a tengeri vihar pusztí-
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tásait a beözönlő víztől és megkülönböztessék a fölül-
ről jövő esőtől, vagy pl. felhőszakadástól. Azonkívül, 
mint mondja, a vihardagálynak egy pár óra elég, hogy 
temérdek embert, állatot, sőt falut pusztítson el. 

Egészen más az, a mit a Szentírás oly részletesen 
elbeszél. Egy vízönről van szó, melynek befejeztével azt 
mondja az Úr : többé nem verek meg (vele) élő teremt-
ményt, a mint cselekedtem. Vájjon a vihardagályra lehet-e 
azt mondani, bogy az többé nem fog ismétlődni ? A víz-
özön okáról ez mondatik : És lőn eső a földre negyven 
nap és negyven éjjel. Vájjon azok a népek nem tudták 
megkülönböztetni a tengertől fölvert Tigris és Eufrát 
áradását az esőtől? A végén pedig: És bezáródának a 
mélység forrásai s az ég szakadásai és az égből hulló 
eső föltartóztattaték. 

Szembetűnő itt a különbség a vihardagály-okozta 
pusztítások és a bibliai vízözön, valamint az állnia oko-
zott pusztítások között. Ez egyedülinek jeleztetik, a minő 
még a földet nem pusztította vala, a vihardagály meg 
eléggé közönséges tünemény ; a miből érthető az is, 
hogy csak egy vizözönről beszél a történelem, míg a 
vihardagályok helyein sehol sem jutott az embereknek 
eszökbe vízözönmondákat költeni. 

A miből következik, hogy nem oly egyszerű termé-
szeti tüneménnyel állunk szemben, mint a hogy azt 
Cholnokv gondolja ; mivel azok a régi népek sem voltak 
olyan együgyűek (a paleontologia már a kőkorbeli ember 
elég magas kultúrájáról beszél), hogy a Tigris dagadá-
sát vizözönnek nézték volna és összezavarták volna az 
egyszerű esővel. 

Ha egy más helyen (42. 1.) azt mondja, hogy ősember 
«még ma is igen sok él, csakhogy ma ausztrál-négerek-
nek, pápuáknak vagy tűzföldieknek stb. nevezzük őket», 
bizonyára primitiv kulturájukat akarja érteni azon. 

Az meg, hogy a középkort «az elfogulatlan gondol-
kodásra szinte képtelennek» (10.1.) tartja, de stilo szerepel 
az ilyen tudósoknál. 

Azonban buzdító liatásü lehet nálunk a kutatásra az, 
a mit sok helyen fölemlít, hogy Magyarország e tekin-
tetben még nagyon hátra van. 

«Mennyi tanulmányozni való van még Magyarorszá-
gon !» (417.1.) t. i. a fizikai földrajz szempontjából. «A mi 
Magas-Tátránkat még igen kevéssé tanulmányozták, 
mintha csak csippevájó indiánok laknának az oldalán.» 
(354.1.) Ugyanezt ismétli a Rank-Herlányi időszaki ártézi-
kútról. (369. 1.) 

Azzal meg, a mit Budapest altalajáról beszélve (357.1.) 
mond, hogy a «Nagykörút vonala és a Krisztinaváros 
völgye Budapestnek a két legegészségtelenebb területe; 
ha fertőző betegség pusztít a fővárosban, az mindig a 
Nagykörút meg a Krisztinaváros völgyéből szedi a leg-
több áldozatát», majdnem rámijesztett, mert a Ferenc-
körút is a Nagykörútnak egyik része, én pedig egész-
ségesnek találom, jó dunai levegőnk van. Szerencsére ő 
is megvigasztal, mivel folytatólag kijavítja magát és azt 
mondja: «Ma már nem annyira feltűnő ez, mert a csa-
tornázás meg a burkolatok megváltoztatták az egész 
főváros talajában a víz viselkedését». 

A keleti pályaudvar mint unikum szerepel a könyv-
ben a kisugárzó elektromosság miatt, mely meg szokott 
jelenni másutt is, a toronytetőkön, a hajó vasárbócainak 
tetején, de — úgymond — sehol sem láthatjuk, még a 

legtúlzottabb rajzokon sem olyan pompásan, mint a 
budapesti keleti pályaudvar homlokzatának két oldal-
tornyán, a hol a zászlórudak emelkednek. Zivatar idején 
ezekről a rudakról majdnem olyan hosszú fénypamat 
nyúlik mereven, mozdulatlanul az ég felé, mint a milyen 
hosszú maga a zászlórúd. Valószínű, hogy a pályaudvar 
hatalmas fémteteje is hozzájárul a tünemény nagyszerű 
kifejlődéséhez. (141. 1.) Tehát mégis van Budapestnek, 
legalább a pályaudvar zászlórúdjain, olyasmije, a mi se 
Párisnak, se Berlinnek nincs. 

A 93. lapon kérdezi : miért is nem nevezzük Euró-
pát Ázsiával együtt egy kontinensnek pl. Suessel : Eurá-
ziának ? Talán azért, mert nem mindenben döntő a föld-
rajz s jó súlyos szava van ebben a történetokozta 
különbségnek is a két földrészen. 

Ezzel körülbelül elmondtam mindent, a mi ennek a 
nagyon értékes és szépen illusztrált könyvnek a meg-
ismerésére szükséges. Tudományos értéke jóval nagyobb 
a II. köteténél, különösen az emberről szóló Gorka-
féle résznél. 

Jlppellálok a józan közvéleményre. 
(Válasz a Pázmány-Egyesület közgyűlési határozatára.) 

Három pontban foglalom össze mondanivalómat. 
Először előlerjesztem magát az ügyet. 
Másodszor bebizonyítom, hogy a Pázmány-Egye-

sülct közgyűlése rosszul kezelte ezt az ügyet. 
Harmadszor kifejtem, hogyan kellett volna 

kezelnie kezdettől fogva. 
ítéljen a józan közvélemény. 
I. Február 15-én Rakovszky István, a képviselő-

ház alelnöke, a ház folyosóján elitélően nyilatkozott 
a sajtóról. Az Alkotmány szerint1 Rakovszky 
«a pausalékban mutatkozó aránytalanság s ilykép 
az adófizetők verejtékes filléreiből haszontalan új-
ságoknak juttatott fényes borravalók ellen» foglalt 
állást. A Budapesti Hirlap szerint2 Rakovszky 
«nem érti, hogy miért tulajdonít a közönség a sajtó 
nyilatkozásainak olyan nagy jelentőséget; a mint ő 
látja az újságírókat, az ö sajtóbeli nyilatkozataik 
alig érdemelnek figyelmet. Hiszen napról-napra 
egészen fiatal legénykék dolgoznak az írói karzaton. 
Ezek mondanak véleményt egy beszédről, mely 
gyakran évekig tartó buzgó tanulmányozás ered-
ménye? Lehetetlen komolynak tartani azt a véle-
ményt, mely a lapokban a közéletben szereplő em-
berekről megjelenik». 

Ez volt a kiinduló pontja az itt tárgyalt ügynek. 
Az újságírók ugyanis sértve érezték magukat és 
akciót indítottak Rakovszky szavainak megtorlására. 
Az akciót az «Otthon» kezdette meg hivatalosan 
Rákosi Jenő vezérlete alatt február 21-én. Folytatta 
a Budapesti Újságírók Egyesülete (a lapok közle-
ményei szerint az Országos Pázmány-Egyesület) és 

1 Február 27-iki szám. Dömötör Mihály dr. vezér-
cikkezik ez ügyről. 

2 Február 16-iki szám országgyűlési tudósításában. 
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a Vidéki Hirlapírók országos szövetsége Herczeg 
Ferenc elnöklete alatt tartott közös gyűlésén feb-
ruár 25-én. Mindkét gyűlésnek határozatát a lapokba 
leadott hivatalos jelentések nyomán szórói-szóra 
idéztem a Religio március 3-iki számában. 

Bebizonyítottam ugyanott, hogy úgy a Rákosi-, 
mint a Herczeg-féle gyűlés szofizmával védekezett, 
a midőn a jelenlegi magyar sajtót minden meg-
szorítás nélkül nemzeti közkincsnek mondotta ki, 
támadóit pedig minden megszorítás nélkül e nemzeti 
közkincs tudatlan és rosszakaratú megrontóinak 
akarta bélyegezni. Mivel pedig ez a Rákosi- és 
Herczeg-féle szofizma egyúttal egy mérhetetlen jelen-
tőségű alapelv készakaratos elferdítését tartalmazta 
és mivel a lapok szerint a Pázmány-Egyesület hiva-
talosan segédkezettannak ünnepélyes megalkotásánál; 
végül mivel mindaddig egyetlen nyilatkozatot sem 
tett a Pázmány-Egyesület e megalázó szerepeltetése 
ellen : fölszólítottam őt, igaz-e, hogy ott volt és ha 
igen, miért nem emelte fői legalább distingváló szavát 
ezen végzetes Rákosi-Herczeg-szofizma ellen? 

A Pázmány-Egyesület március 4-én tartott választ-
mányi ülésében az alelnök kijelentette, hogy a Páz-
mány-Egyesület nem képviseltette magát azon a 
porhintő Herczeg-féle gyűlésen. A választmány ezt 
tudomásul vette. De a lapok téves közleményeinek 
helyreigazítását és ekként a közönség tájékoztatását, 
ezen egész keresztény társadalmunkat velejében 
érintő ügyben nem tartotta szükségesnek. Ezt én 
viszont nem tartottam az igazság elegendő védel-
mének és okaimat kilenc pontban összegezve a 
«Religio» március 10-iki számában kifejtettem. 

Másnap, azaz március 11-én a Pázmány-Egye-
sület évi rendes közgyűlését tartotta. Itt Margalits 
Ede dr. «napirend előtt rátéri arra a sajtó-polémiára, 
melyet a «Religio» folytatott az egyesület ellen abból 
az alkalomból, hogy ez állítólag résztvett a Buda-
pesti Újságírók Egyesületének a sajtószabadság (???) 
megvédésére összehívott gyűlésén és az ott elhang-
zottak ellen nem tiltakozott. Miután dr. Kiss János 
részletesen ismertette a tényállást, dr. Margalits Ede 
(ki dr. Prohászka távozása után, kit egyéb elfoglalt-
sága másfelé szólított, átvelte a gyűlés vezetését), 
Nagyiványi Fekete Gyula kir. ítélőtáblai biró, Túri 
Béla, Cziklay Lajos és dr. Kiss János felszólalásai 
után a közgyűlés a következő határozati javaslatot 
fogadta el : 

Az Országos Pázmány-Egyesület közgyűlése a 
választmány és Cziklay Lajos alelnök űr eljárását 
mindenben helyesli és a Beligio folyó hó 3. és 10-iki 
számában «Veritas» aláírással megjelent cikkeket 
alaptalanoknak itéli». 

Talán nem véletlenségből történt az ülés végén 
az, hogy Dudek János dr. egyetemi tanárt és e lap 
érdemes szerkesztőjét a választmányi tag-jelöltek 
névsorából állítólag 26-an törülték és ezzel a választ-
mányi tagságból kibuktatták. 

Ez a tényállás. 
II. A Pázmány-Egyesület közgyűlése ezt az ügyet 

rosszul kezelte. 
A Pázmány-Egyesület a Beligio mindkét cik-

kében a leghatározottabban arra volt fölszólítva, hogy 
ezen mérhetetlen horderejű elvi kérdésben a meg-
tévesztett közvéleményt saját álláspontjáról egyenesen, 
nyíltan és kielégítően tisztázza legalább azon lapok-
ban, a melyekben az ő közreműködése ama Bákosi-
Herczeg-féle szofizma megalkotásánál jelezve volt. 
Es a Pázmány-Egyesület közgyűlése e helyett az 
egész kérdést átvitte a személyeskedés kétes értékű 
terére és hozott oly határozatot, mely sem nem 
egyenes, sem nem nyilt, sem nem kielégítő és min-
denekelőtt nem méltó Magyarország katholikus íróinak 
és hírlapíróinak országos képviseletéhez. 

Nem egyenes, mert nem felel a kétszer is föltett 
kérdésre: t. i. miért nem teljesítette alapelveiből 
folyó kötelességét energikusan? Nem nyilt, mert nem 
jelöli meg, mi az alaptalan a Beligio két cikkében. 
Nem kielégítő, mert érvekkel nem érveket állit 
szembe, hanem a támadott tételt ismétli. «Az Országos 
Pázmány-Egyesületbe nem gyerekek, de egész em-
berek, férfiak kellenek» — mondotta épen a gyarló 
határozat előtt a püspök-elnök. Ilyen férfiakból álló 
társasághoz ilyen határozat nem lehet méltó. 

Túri Béla, az «Alkotmány» felelős szerkesztője, rá 
is mutatott fölszólalásában ott rögtön a közgyűlésen 
a határozat ezen kirivó és bántó Achilles-sarkára, 
de fölszólalásának értelméről és általában az egész 
ügynek mibenlétéről és horderejéről a közgyűlésen 
jelenvoltak körülbelül háromnegyedének sejtelme is 
alig volt. Nem dilettáns újságolvasók, de a lapszer-
kesztés napszámában működő tagok kérdezgették 
egymástól: Miről is folyik itt a disputa voltaképen? 
De azért a határozatot meghozták és Dudek Jánost 
a választmányi tagságból kicenzurázták. 

Három emberről (Túri Bélán kívül) mégis föl 
kell tételeznem, hogy ismerték a kérdés lényegét. 
Azért az ő érvelésükkel külön kell foglalkoznom, 
1-ször azért, mert ők terjesztették elő és védték a 
határozati javaslatot; 2-szor, mert az egyesület leg-
főbb vezetésében nemcsak eddig mindig, de a jelen 
esetben is irányadók voltak. Ezek : Margalits Ede dr. 
közgyűlési elnök, Kiss János dr. és Cziklay Lajos 
alelnökök. Margalits Ede dr. a mindeneket kompla-
náló szeretet nevében kijelentette, hogy a «Beligio» 
szerkesztője hibázott, mikor Veritas cikkét egyátalán 
kiadta. De bocsássuk meg neki. 0 nem járatos még 
ezen a téren, mint afféle fővárosba szakadt vidéki 
ember. De biztosítja a közgyűlést, hogy ilyesmit 
soha sem fog többet tenni Dudek János.1 Egyébként 
pedig köztudomású dolog, hogy Cziklay Lajos al-
elnök érdemei, a kit ez az ügy első sorban érint, 

1 Erre csak az a megjegyzésem, hogy Margalits dr. csak 
magától gondolhatta, hogy én mit fogok tenni a jövőben. 

Szerk. 
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minden meggondolatlan gáncsoskodáson fölül állanak. 
Mint látnivaló, Margalits a dolog elvi oldalához nem 
szólt, hololt ebből a szempontból volt a Pázmány-
Egyesület minden más kérdés fölött érdekelve. Ilyen 
kezelése a szőnyegen forgó kérdésnek — legeny-
hébben szólva — elhibázott. 

Kiss János érvelése három pontban csúcsosodott 
ki : 1. A Pázmány-Egyesület ez ügyben választmányi 
ülésében határozott. Kimondotta, hogy nem megy el 
a Herczeg-féle közös gyűlésre. Tehát a Pázmány-
Egyesület álláspontja világos. 2. Hogy a lapok téves 
jelentéseit nem cáfolta meg — ezt a Pázmány-Egye-
sület kormányzati és tapintatossági szempontból nem 
tette meg, mert fölösleges olt szerezni ellenségeket, 
a hol nem muszáj. 3. A Pázmány-Egyesület védő-
irodájának nem föladata ilyen természetű ügyeket 
cáfolni. Hát tisztelt alelnök úr 1. ön logikai téve-
désbe esett. Neve: petilio principii. Azaz idem per 
idem. Hiszen a «Religio»-nak főleg március 10-iki 
cikke épen ezt vitatja kilenc pontban, a mivel ön 
bizonyítani akar. Miért nem felelt ezekre a pontokra ? 
2. Kormányzati és tapintatossági szempontból hall-
gatni ott, a hol az arculvert igazság parancsolólag 
követeli nyílt védelmünket, ez nemcsak nem katho-
likus, de nem is keresztény, sőt még csak nem is 
férfias álláspont. Erre álljon rá a magyarországi 
katholikus írók és hírlapírók országos képviselete? 
3. Herczegék és Rákosiék óriási elvi kérdésben nagy 
nevűk nimbusával bearanyoznak egy szofizmát és 
megtévesztik vele az amúgy is annyira zűr-zavaros 
közfelfogást. S ennek eloszlatása, mikor maga a 
Páz ni ány-Egyesül et rútul bele van keverve, nem tar-
tozik a Pázmány-Egyesület védő-irodájához ? Hát mi ? 

Cziklay Lajos fölszólalása szerint nem tartotta 
szükségesnek megtámadni a róla terjesztett téves hír-
lapi közleményeket két szempontból. Először, mert 
az Otthon tudvalevőleg rivalizál a Budapesti Újság-
írók Egyesületével, lia tehát ő épen a «Budapesti 
Hirlap»-ban teszi közzé cáfolatát, a mint Veritas 
kívánta, akkor a «Budapesti Hirlap»-ék, mint az 
Otthon főszóvivői, ezt ki fogják hegyezni a Buda-
pesti Újságírók Egyesülete ellen, a mit az illető egye-
sület viszont ő tőle (Cziklaytól), mint alelnökétől, 
méltán rossz néven vehet. Másodszor figyelmezteti a 
közgyűlést, hogy a Pázmány-Egyesület a Budapesti 
Újságírók Egyesületétől — ő tudja — igen sok jót 
kapott. Az vezette be a Pázmány-Egyesületeta közéletbe. 
Az vitte be az ankétekbe, a miniszteri szobákba stb. 

Egyébként, ha van valaki, a ki kifogásolja, hogy 
ő ott is alelnök, itt is, álljon elő. 0 szivesen lemond 
a Pázmány-Egyesület alelnökségéről, de egy oly 
egyesületet, mint a Budapesti Újságírók Egyesülete, 
mely 10 év alatt az ő első 100 forintjából lett száz-
ezer forintos egyesületté, ő nem hagyhat ott. 

Tisztelt alelnök úr! Ezek mind csupa személyes 
motívumok. Mi itt közügyet tárgyalunk. Elveket 
tisztázunk. Hagyjuk az elérzékenyüléseket. Ezek más 

táblára tartoznak. De két megjegyzést mégis kell 
tennem beszédére. Az egyik az, hogy. lia a Pázmány-
Egyesület eddig jóformán a Budapesti Újságírók kar-
jain birt csak megjelenni a nagy nyilvánosság előtt — 
«az ankéteken és a miniszteri szobákban stb.» — 
hát ez kimondhatatlanul táj6 és lealázó a katholikus 
írók- és hírlapírók országos szervezetére, egy bántóan 
kiáltó szegénységi bizonyítványa az Országos Pázmány-
Egyesületnek. «Egész emberek, férfiak» nem tudnak 
a maguk lábán megállani és kénytelenek «kis zsidó-
gyerekek» jóvoltára támaszkodni. . . alelnök ú r ! . . . 
difficile est satirani non scribere. A másik megjegy-
zésem ez. Ön a közgyűlésnek a saját fejét kínálta, 
holott Veritas igazságot és nem alelnöki fejeket ke-
res. Én az ön fejét tisztelem, aranyos szivét nagyra 
becsülöm, de én úgy vagyok meggyőződve, hogy ha 
az ön feje százszorta tiszteletreméltóbb volna is és 
száz ilyen Cziklay fejét akarnák is oda adni egy 
jottányi igazság ellenértékéül, nekem ezt a cserét 
nem katholikus, nem keresztény, de közönséges emberi 
férfiasság szempontjából sem volna szabad elfogad-
nom. Hát hogyan fogadhatnám el a katholikus írók-
és hírlapírók első társadalmi fórumán, a hol az 
elveknek és igazságoknak árnyék és homály nélkül 
kell tündökölniök, a hol az elnöki megnyitó szerint 
a magasztos «javak kezeléséhez való erkölcsi felelős-
ség komolyságával is rendelkeznek?...» 

Szükséges volt minden számbavehető vélemény-
nyel foglalkoznom, mely a közgyűlésen érvényre 
jutott. Ott volt a döntö csata. Szükséges volt bemu-
tatnom, kik és micsoda fegyverzettel léptek föl a 
a hivatalosan «alaptalanoknak» deklarált argumen-
tumaimmal szemben. 

A logikai igazság első alap-eleme az ítélet. Min-
den Ítélet hamis, melyben össze nem illő fogalmakat 
összeillőknek mondunk ki. Ez esetben a Pázmány-
Egyesület a «Religio»-ban megjelent cikkeket vette 
alanyul és az alaptalanságot állítmányul és kimon-
dotta, hogy összeillők. De ez a két fogalom — az 
előadottak alapján — össze nem illő, tehát a belőlük 
alkotott ítélet is hamis. Ha azonban a Pázmány-
Egyesület minden áron óhajtja alkalmazni az alap-
talanság fogalmát, keressen hozzáillő alanyt ott, a 
hol ezúttal a legkönnyebben megtalálja — önnön-
magában. 

Állom szavaimat, melyet e pont elején kimondot-
tam — most már mint logikai folyományát az itt 
előadottaknak : — a Pázmány-Egyesület ezt az ügyet 
rosszul kezelte. 

III. Hogyan kellett volna azt kezdettől fogva ke-
zelnie? Ennél a pontnál oda kell visszamennünk, a 
honnét kiindultunk. Magyarország egész újságíró népe 
mozgósittatott egy támadás visszaverésére. A Pázmány-
Egyesületet is fölszólították, hogy csatlakozzék ehhez 
a mozgalomhoz. A Pázmány-Egyesület nem csatla-
kozott. 

Elég-e ilyen esetben nem csatlakozni ? Védeni 
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magát mindenkinek természetadta joga. De erkölcsöt, 
igazságot védeni viszont mindenkinek természet-
szabta kötelessége. Kétszeresen kötelessége pedig 
annak és ott, a ki, bol erre egyenesen vállalkozott. 
A Pázmány-Egyesület, mint a magyar katholikus 
irók- és hirlapírók orságos szervezete nem is gon-
dolható más feladattal, mint, a mit nagynevű püspök-
elnöke épen ezen különös közgyűlési határozat előtt 
közvetlen megjelölt: A keresztény hit és élet, azaz 
nemcsak a természetes, de a legmagasztosabb — 
Krisztus-liírdette igazságok védelme. «E nagy műre 
a legnagyobb kincsek szeretete inspirál. Katholikusok 
vagyunk és magyarok. Motívumaink erkölcsiek.» Es 
mit lá tunk? 

Ime a magyar újságírás szervezett csapatai föl-
vonulnak a társadalmi közélet nagy csataterén. Túl-
lőnek a célon és ezzel zavart, kétséget, homályt 
okoznak az amúgy is agyonkon fundált lelkekben. 
Megvédik a maguk érdekeit, de megverik az igaz-
ságot, megingatják az erkölcsöt, halomra döntik a 
józan logikát. 

Hát olyan nehéz azt kitalálni, hogy a Pázmány-
Egyesületnek legsürgősebb kötelességei közé tartozik 
ilyen esetben rögtön, teljes energiával rendre utasí-
tani a bőrükbe nem férőket, «akár zsidó, akár uri 
gyerekek» legyenek azok? És ha a komoly intő szóra 
nem hallgatnak, nem kellett volna-e a legkomolyab-
ban az erkölcs, a logika, a világosság érdekében 
megindítani a tisztítási folyamatot az önérzetnek azzal 
a fönséges erejével, a melyet a lángszavú püspök-
elnök hangoztatott? Hiszen az eltikkadt, agyonaszott 
természet nem eseng szivrehatóbban a tisztító ziva-
tar és csendes eső után, mint a magatehetetlen ma-
gyar társadalom ilyen közbelépés után. 

Ha ezt a Pázmány-Egyesület megteszi, sohasem 
fogja magával szemben találni — mint most — a 
«Religio»-t és a Veritas-t. 

K a t h o l i k u s g y ű l é s . 

A kath. mozgalmat szervező bizottság márc. 17-én 
(vasárnap) délután 3 órakor a «Budapesti Kath. Kör» 
(IV., Molnár-utca 11. sz.) dísztermében zártkörű kath. 
gyűlést rendez. 

Tárgya: Tanulságok a francia kath. egyház mai 
helyzetéből. 

Egyházi elnök: Kohl Medárd dr. püspök, világi 
elnök: Zichy Nándor gróf. 

Beszélnek: Majláth József gróf, Dudek János dr. 
egyet, tanár, Zboray Miklós dr. országgy. képviselő 
és Fábián Gáspár egyet, hallgató. 

Az elnyomott testvérekfáj dalma a mi fáj d almunk is. 

R. Szombathely . 1907. végéig. 
P. Temesvár . A két görög lapot legcélszerűbb köz-

vetve rendelni meg, pl. irjon ez ügyben a Szent-István-Tár-
sulat könyvkereskedésének (Kecskeméti-utca 2.) s az elvégzi. 
«Ekklesiastiké Aletheia» Konstantinápolyban jelenik meg s a 
görög keleti patriarchának hivatalos lapja. 

P. Mezőtúr. Nem veszi észre, miről van szó. Nem lehet 

csodálni, hisz azok nagy része, a kik a minapi közgyűlésen 
megszavazták az eléjük terjesztett határozatot, sem ismerhette 
az ügy állását, a kérdés sarkpontját, talán nem is látta a 
«Veritas» cikkeit. Különben bele nem mehetett volna egy 
képtelen határozatba, mely «a «Religio» folyó hó 9. és 10. szá-
mában «Veritas» aláírással megjelent cikkeket «alaptalanok-
nak itéli>. Mit itélt alaptalannak? Azt-e, hogy «Veritas» kér-
dezte, miért nem javíttatja ki a P. E. a lapokban megjelent 
hirt az Egyesületnek a Herczeg-féle határozatban való rész-
vételéről ? Azt-e, hogy a «Veritas» a választmánytól határo-
zott és férfias állásfoglalást kivánt a tisztességes sajtó érde-
kében ? A «Veritas ezt kívánta s cikkeit egyszerűen alaptala-
noknak nyilvánítják ki. Milyen beszéd ez egy egyesület részé-
ről, mely a megalkuvást nem ismert Pázmány nevét viseli ? 
A «Veritas» nem bomlasztani akarja az egyesületet, hanem 
a természetének és hivatásának megfelelő irányba terelni, 
hogy eljárásában határozott, nyilt katholikus utat kövessen 
épen a nagy elvekben, a melyekre a Herczeg-féle határozat 
sérelmes. Hisz a folytonos megalkuvások, melyeket majd itt, 
majd ott, úgyszólván a közélet minden terén tapasztalunk 
a magyar katholikusok részéről, juttattak bennünket ide, a 
hol vagyunk, a magunk gyengeségébe, értéktelenségébe s a 
többi között abba is, hogy a «kis zsidógyerekek» csinálják 
már nálunk a közvéleményt is. Csodálatos, hogy akadhatott 
valaki, a ki «Veritas»-nak egy főbenjáró s szinte a jövőnek 
praejudikáló mulasztásról szóló cikkeit balul magyarázhatta. 
Balul magyarázták azon a közgyűlésen is, de máskülönben 
egyiknek se jutott eszébe, hogy pl. fölvilágosította volna a 
különben sok tekintetben érdemes ügyvezető alelnököt, hogy 
lehetetlen helyzet az, hogy ő egyszerre a Pázmány-Egyesü-
letnek is meg az Újságírók Egyesületének is alelnöke lehessen, 
mert hiszen épen ez volt az oka a jelen esetben is a P. E. oly 
fontos kérdésben játszott színtelen szerepének. 

Soklelé . Köszönöm szives soraikat. Nem oly tragikus 
az eset, mint a milyennek messzibbről látszik, egyszerűen a 
sajtó-munkások mai viszonyaiban leli magyarázatát. Minden 
jó ügy előbbrevitelének, tisztulásának vannak ilyen mozza-
natai, melyek között egyesek megaláztatást is szenvedhetnek, 
félreértés tárgyai is lehetnek ; de végre is győzni szokott az 
igazság. Mert ez az ő természete. És akkor a leszavazottak 
is ismét tiszta fényben tűnnek elő. 

R . W i e n . Épülök testvéri szeretetén. Ma a papi misszió-
nak mondhatni egyik neme a kath. sajtó terjesztése, legalább 
is a rokoni körben. S ezt is csak kevesen teszik. Intézkedtem 
nyomban. 

P. Szepeshe ly . Valóban igen érdekes dolgot művel vele 
méltóságod ; a ki oly lelkes odaadással szolgálja a magyar 
kath. ügyet külföldön, megérdemli, hogy itthon is ismerjék. 
Meg hát a pásztorbolhoz is ma oly jól illik az irótoll, kivált 
az olyan, mely annyi értékeset termelt a múltban. 

Cz. K i s n á n a . A tartalomjegyzéket mindenki az első 
számmal kapta. Nézzen csak utána. 

Tisztelt e lő f ize tő imet az e lőf izetések megúj í tására 
kérem. 

TARTALOM: Modern evangeliummagyarázat. II. 
Bangha Béla S. J.-töl. — A hitélet föllendülésének alap-
föltétele (a malasztról). I. Kmetykó Károly dr.-tól. — 
Wasmann berlini szereplése (az ember-kérdés). I. Sz. 
/J.-től. — Az egyházi szószék. II. Gerebenics Sándor-tói. — 
Adalék a ker. szociológiai tankönyvhöz. Reichardt és 
Boroviczény dr.-tól.— Egyházi világkrónika. —y—la-tói.— 
Irodalom. Cholnoky és Kövesligethy : A világegyetem. I.— 
Appellálok a józan közvéleményre. Veritas-tói. — 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 
TUDOMÁNYOS, TÁRSADALMI ÉS IRODALMI KATHOLIKUS FOLYÓIRAT 

Megjelenik - július és augusztus hónapot kivéve - minden vasárnapon. 

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

Egész évre... 
Félévre 

F E L E L Ő S S Z E R K E S Z T Ő 

K 12- D U D E K J Á N O S dr. 
6 . — EGYETEMI TANAK 

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL 

Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 39. 

Jlz egyház szabadságának anyagi biztosí-
tékai hazánkban. 

% 

A mi első kötelességünk az egyház épségét és sza-
badságát tőlünk telhetőleg megőrizni. Ennek az épség-
nek és szabadságnak kétrendbeli kellékét ismerjük. 

A szellemi kellék a hitben rejlik. Ez is rajtunk mú-
lik, de ez nem a mi laikus működésünkben sarkallik. 
Hozzájárulhatunk egyénenként hitéletünk által, hozzá-
járulhatunk mások buzdítása által, hozzájárulhatunk a 
sajtó által s a társadalmi és a politikai életben való 
állásfoglalásunk által. 

Az anyagi kellékek biztosítása részben magában 
a javadalmasok körében, részben az apostoli király 
mint főkegyúr és az állami kezelés alatt lévő alapít-
ványok és alapok körében lelhető. 

Nem arra fektetünk súlyt, hogy a püspöknek 
mekkora a jövedelme ; nem azt kívánjuk, hogy gazdag 
legyen, nagy házat tartson és a többi ; mert nagy űr ő 
amúgyis és ennél több, már csak püspöki hivatásá-
nál fogva is köztiszteletben álló űr. De arra kell súlyt 
fektetnünk, hogy egyházmegyéjének egyházi szükség-
leteit az idő változott körülményeinek megfelelőleg 
kielégíthesse. Ezért a püspöki javadalmak, kivált 
minden megkülönböztetés nélkül való megterhelte-
tésének ellene vagyunk a kongrua-ügyben is, mely 
egy állandó megterheltetés az egyházmegye viszo-
nyaira való tekintet nélkül és nem egy megyében az 
egyházkormányzat múlhatatlanul szükséges cselek-
vési képességének akadálya. 

Ezen tekintetből nem szívesen látnók a som-
más eljárást, mely csakis a jövedelemhez méri (pro-
gresszív adóztatás mellett) a kongruához való járu-
lást. A püspökök javadalma az egyház java. Ha azt 
megoltalmazzuk, az egyház javát oltalmazzuk. Ugyauez 
áll a többi javadalmasok s lelkipásztorkodók javait 
illetőleg is. 

Az apostoli királyoknak az egyház iránt való 
gondoskodását láthatni a Fundus religionis-ban is. 
Ennek kezelése azonban nincs ügy szervezve, hogy az 
a katholikus felfogásnak és a helyes kezelés igényeinek 
megfelelhessen. A kezelés ugyanis a politikai párt-
kormány kezében van és a területi állami vagyon-
kezelések minden hibájában szenved. 

Egymásután elismerték ezt a vallás- és közokta-
tásügyi tárca képviselői és főleg Apponyi grófot az 
autonomia és a célszerűbb kezelés eszméje ma is 
foglalkoztatja. 

Véleményem az, hogy ha a vallásalap fokoza-
tosan a papnöveldék és a kongrua jelen és jövőben 
való kiegészítésére szorítkozik, oly tőkét gyűjthet, 
mely az egyház anyagi függetlenségének becses biz-
tosítékává válhatnék. Megjő az az idő, mely a kongrua 
rendezésének kielégítőbb szabályozását követelendi, 
eltekintve attól, hogy ma, főleg a görög szertartású 
katholikusokra vonatkozólag, csak félmunkát végez-
hetünk. Az amúgy is elégtelen papnöveldék pedig 
alaposabl) gondoskodást követelendnek. 

Legyen gondunk, nehogy akkor még a mainál is 
mostohább helyzetbe jussunk. Zichy Nándor gróf. 

Hogyan feszítették az Üdvözítőt keresztre? 

Az evangélisták a keresztrefeszítés részleteiről 
semmit sem mondanak. «Ott keresztre feszítették őt.» 
E rövid szavakkal kortársaiknak, tudták, hogy eleget 
mondanak, mert hisz akkortájt valamennyien jól 
tudták, mikép megy végbe ama legmeggyalázóbb ki-
végzési mód. 

Mi azonban, kik ama világmegrendítő esemény-
től oly távol vagyunk, sok tekintetben nem könnyen 
alkotunk magunknak helyes képet a keresztrefeszí-
tés részletes módozataira vonatkozólag, melyek pedig 
figyelmünket kétségtelenül megérdemlik. 

S e tekintetben általánosan elterjedt fölfogás az, 
melyet a festők és szoborművészek is követni szok-
tak, mintha az Üdvözítőt ruháitól megfosztottan előbb 
rászögezték volna a földön felwő keresztre (cdacente 
cruce»/, aztán így emelték volna föl s erősítették 
volna meg a keresztet a földbe. 

E fölfogással szemben meglehetős fokú valószínű-
séggel állíthatjuk, hogy a régi kor íróinak rendes 
szólásmódja más fölfogást árul el. Legalább is nagyon 
valószínű, hogy az Üdvözítőt csak akkor vonták föl 
a keresztre s csak akkor szögezték rá, mikor a ke-
resztet már fölállították, vagyis «erecta cruce» történt 
a keresztrefeszítés. 
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Grimm dr.1 érdekes fejtegetései szerint a latin 
és görög írók lépten-nyomon oly kifejezésekkel írják 
le a keresztrefeszítést, melyek a fölállított keresztre 
valófeszitéstmintállalánosandivó szokást állítják elénk. 
Ilyen kifejezések pl. «fölemelni valakit a keresztre», 
«fölszállani a keresztre», «a halálbüntetés végrehaj-
tására keresztet állítani a földbe és megerősíteni», 
«valakit a kereszt oldalára függeszteni, mely a tenger-
nek néz». Világos, hogy földön fekvő keresztnek azon 
oldalára senkit sem lehet felszögezni, mely a ten-
gernek néz. Leggyakoriahbak azok a kifejezések, me-
lyek (mint pl. Cicerónál, 3. Verr. 3. : «in crucem sus-
lulit», Justin. 18, 7.: «in altissimam crucem suffigi 
iussit» stb.) az előbbiekkel teljesen rokon értelemben 
a keresztbüntetésről mint olyanról szólnak, melyben 
az elitéltet a már álló keresztre előbb fölemelték s 
aztán úgy feszítették reá. 

Suetonius2 is e nézetre jogosít föl. Elmondja 
ugyanis, hogy Galba császár kereszthalálra itélt egy 
rómait. Az elitélt római polgárjogára hivatkozik, mire 
a császár gúnyból azzal vigasztalja, hogy hiszen a 
közönségesnél jóval magasabb keresztet állíttatott föl 
számára. 

De hogy az Üdvözítő halálának színhelyétől 
távol álló többi írókat mellőzzük, lássuk csak a zsidó 
földet és szokásokat s a zsidóknak a rómaiakhoz 
való viszonyát közvetlen közelből ismerő Josephus 
Flavius tanúságát. 

Ennek a történetírónak rendes szava a keresztre-
feszitésről : «'avaa-uaupoöv» «fölemelni a keresztre». 
Még világosabban és minden kétséget eloszlató vilá-
gosággal beszél egy helyen:3 Bassus római követ — 
így beszéli — keresztet állíttatott föl, hogy ezzel egy 
zsidó foglyát megijessze. Ennek a megijesztésnek csak 
úgy lehet értelme, lia a kereszt fölállítása — ezen 
esetben és általában a rendes szokás szerint — meg-
előzte magát a keresztrefeszítést. 

De több más pont is van a keresztrefeszítés 
módjának részleteire vonatkozólag, melyről eltérők 
a fölfogások. 

Az, hogy a keresztrefeszítés a kezek és lábak 
felszögezése és nem puszta felkötözése által történt, 
mint újabban állították, magából a Szentírásból bizo-
nyos. A «crucifigere» szó egyszerűen fölszúrást, fel-
szögezést jelent s maga a föltámadt Üdvözítő is ismé-
telten szól átfúrt «kezei és lábai sebeiről», nevezete-
sen, midőn Tamást fölszólítja, hogy «tegye ujjait 
sebeibe». A szentatyák is mind a kezek és lábak szent 
sebeiről és szögekről beszélnek. 

A lábak felszögezése pedig nyilván nem egy, 
hanem két szöggel történt, úgy hogy a lábak egymás 
mellett, nem egymáson pihentek. Ez az egyetlen ter-
mészetes s nyilván legegyszerűbb fölfogás, és csakis 
ezzel találkozunk az Üdvözítő halálának a keresz-

1 Geschichte des Leidens Jesu II. 83. fF. 
s Galba, c. 9. 
3 Bell. iud. VII. 6, 4. 

tény ókor és középkor elején keletkezett művészi 
ábrázolásain. 

Ezek után a keresztrefeszítés jelenetének részle-
teit nagyfokú valószínűséggel így állapíthatjuk meg. 
Az Üdvözítőt a Golgotára érve a katonák megfosz-
tották ruháitól, csak ágyékát fogta körül lepel; az-
alatt a keresztet is fölállították és megerősítették a 
földbe. Köteleket csavarhattak az isteni áldozat teste 
körül, talán melle és karja körül, e kötelek segítsé-
gével vonták föl a keresztre s ráillesztették az ezen célra 
alkalmazott zsámolyszerű polcra a kereszt alsó ré-
szén, melyet sedile-nek neveztek s melynek célja az 
volt, hogy a fölfüggesztett test ne nehezedjék egész 
súlyával a kezek fölfüggesztési pontjaira s a kezeket 
szét ne szakítsa. Azután kifeszítették karjait és ke-
zeit. A fölszögezés előtt kétségkívül először odakö-
tözték a kereszt fájához, hogy könnyebben szögez-
hessék föl (Hilarius és mások szerint). Hogy ez a 
megkötözés, a durva rángatásokkal együtt, nem eshe-
tett meg a nélkül, hogy az Üdvözítőnek az ostorozás 
alkalmával bizonnyal agyon és agyon sebesített tes-
tét új és új véráradat ne borította volna el, magától 
érthető. 

De a főmunka, a voltaképeni kivégzés csak most 
következett. Eg}7 katona állványra hág, kezében szög-
gel és kalapáccsal, s míg egy másik rúddal támasztja 
meg hátulról a keresztfát, a hóhér beveri a kifeszí-
tett tenyérbe a hosszú szöget; ez átszakítja a puha húst 
és széttördeli az útjába eső csontrészeket. A vér fel-
szökik a sebből s lassan végigömlik a szent testen 
és a hóhér durva kezén, ki kíméletlenül pihenteti 
szakértő szemeit a sikerült hóhérmunkán. . . Azután 
a másik kézre kerül a sor s végül a lábakra . . . 
A vér eleinte sugárban szökik elő, aztán ömlik végig 
a szent testen, lecsurog a keresztfára s onnan le a 
földre, melyen a bűnnek évezredes átkát kellett meg-
szüntetnie. 

A hóhérmunka ezzel be volt fejezve. «Beteljese-
dett.» Az isteni áldozat olt függött az engesztelés fá-
ján, vére kiömlött a világ megváltására: 

Cuius una stilla salvum facere 
Totum mundum quit ab omni scelere. 

(Melynek minden csöppje egész világot üdvözít-
het a bűn minden átkától.) J a k ó b y p é t e r s j 

A hitélet föllendülésének alapföltétele. {n.) 
A mit a Szentírás egyrészt a mi elégtelenségünk-

ről, másrészt az isteni malaszt szükségességéről majd-
nem minden lapján hangoztat s a miről úgy az 
egyes emberek, mint egész népek élete tehet tanú-
bizonyságot, azt belátja a hit által megvilágított s a 
tapasztalatokat mérlegelő emberi ész is. 

Vallásunk arra tanít, hogy a jelen élettel nincs 
vége, hanem hogy az ember Isten végtelen jóságából 
természetfölötti célra van hivatva, mely túl az életen 
Isten szinelátásában, a vele való egyesülésben s az 
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ö végnélkül való birásában áll. Ehhez képest a földi 
élet csak előkészület, csak érdemszerzés ideje az örök 
túlvilági életre. (Eccl. 14, 17 ; II. Tim. 4, 7.) A hol 
pedig a cél felsőbbrendű, mondja a józan filozofia, 
ott az eszköznek, a feléje irányuló működésnek is 
magasabbrendűnek kell lennie. Ha tehát a jelen 
élet előkészület, úgy Istennek el kell ültetnie ben-
nünk e természetfölötti élet csiráit (semen Dei, mint 
szent János mondja I. 3, 9), hogy a céllal arányos, 
a természetfölötti életre érdemszerző tetteket végez-
hessünk. Az ember erre ugyanis a saját emberi, 
vagyis természetes erejével nem képes, a mint nem 
képes ezen minden reményét, várakozását felülmúló 
célját sem teljesen fölfogni. 

«Az ember végső célja, mondja szent Tamás,1 

az igazság bizonyos megismerésében áll, mely az ő 
természetes képességét felülmúlja, hogy t. i. magát 
az első igazságot önmagában szemlélje... Szükséges, 
hogy mindaz, a mi a célhoz vezet, arányban álljon 
a céllal. . . Alsóbbrendű dolog azt, a mi a felsőbb 
természetűnek a sajátja, nem érheti el csak e felsőbb 
természetűnek a segítsége folytán. Szemlélni pedig 
magát az első igazságot, önmagában felülmúlja az 
emberi természet képességét, mert ez magának az 
Istennek a tulajdona. Az embernek tehát isteni segít-
ségre van szüksége, hogy e célját elérhesse.» 

Ez az isteni segítség pedig, miként a Szentírás 
és a hagyomány alapján kimutattuk, a malaszt, mely 
cselekedeteinket mondhatni isteni értékkel ruházza 
föl s egyenlő rangba állítja őket az örök, a mennyei 
jutalommal. Természetes erőnkből véghezvitt jó tet-
teinkért csak valami természetes, földi jutalmat vár-
hatnánk, mert az ilyen cselekedetek semmi arány-
ban sincsenek a mennyei boldogság fenségével, az 
Isten természetében való részesedéssel. De lia a 
megszentelő malaszt állapotában, mint Isten fogadott 
gyermekei (Róm. 8, 15), teszünk valami jót, ezek a 
cselekedetek oly magas értékre emelkednek, hogy 
miattok az Ég királya méltán tesz részesévé mennyei 
uralmának s dicsőségének. (Máté. 25, 34.) 

A keresztény ember élete e szerint mint természet-
fölötti élet bírálandó el s az az isteni malaszt mű-
ködése nélkül el sem gondolható. Épen azért, midőn 
a keresztény megújhodás, újjászületés eszközeiről, 
módjairól beszélünk, nem szabad figyelmen kívül 
hagynunk a hatodik főigazságot, mely szerint malaszt 
nélkül senki igazi keresztény életet nem élhet, sem 
végső célját el nem érheti. A ki csak a természetes, 
ú. n. modern fegyverekkel akarja fölvenni a küz-
delmet az egyház ellenségeivel szemben s megfeled-
kezik a lélek éltető erejéről, a malasztról s ennek 
az eszközeiről, a szentségekről, az ahhoz a hadvezér-
hez hasonlít, ki katonáit a legkitűnőbb fegyverekkel 
szereli föl, de élelmiszerek nélkül bocsátja őket a 
harcba. Az éhező hadsereg pedig képtelen nagyobb 

hadműveletekbe bocsátkozni, egymásután veszíti el 
legerősebb pozícióit, ha számbelileg túlsúlyban is 
van ellenfelével szemben. 

Sajnos, hazánkban is sokan kevésre becsülik 
vagy egyáltalán nem ismerik az isteni malaszt e 
nagy hatalmát, elhanyagolják annak kútforrásait, a 
szentmisét, a szentségeket és az imát s így nem 
csoda, hogy belső hitélet nélkül a külső, nyilvános 
életben is mindenütt háttérbe szorulnak. Az is ter-
mészetes, hogy ily formán nem szeretik egyházukat, 
nem lelkesednek érte, nem szállnak síkra jogaiért, 
mint pl. Németországban. Sőt bizonyos ellenszenvvel 
viseltetnek egyházuk irányában, mert az az önmeg-
tagadást, az isteni és egyházi törvények szigorú betar-
tását követeli tőlük, a mitől az erősítő malaszt elhanya-
golása folytán gyönge természetük csak irtózni tud. 

Csodáljuk az első keresztények életét, a német 
Windthorstok, a magyar Zichy Nándorok rendíthe-
tetlen, erős hitét s annak bátor megvallását a világ 
előtt s kérdjük, honnét e mély meggyőződés, e bámu-
latraméltó kitartás? Avagy honnét veszik a kórház 
gyönge apácái, az irgalmas nővérek, azt a heroiz-
must, mellyel a rájok nézve teljesen idegen embere-
ket, a betegeket egész életükön át önzetlenül, ingyen 
s mégis vidáman ápolják? E kérdésre ők szent Pál 
szavaival felelnek: «Krisztus malasztjából vagyok, a 
mi vagyok». (Kor. I. 15, 10.) Nem csoda, hisz min-
dennap ott látjuk őket a szentmisénél, gyakran a 
gyóntatószéknél s az Úr asztalánál. A kik oly gyak-
ran veszik magukhoz a malaszt isteni szerzőjét, Jézus 
Krisztust, kiknek lelkét az «élet kenyere» táplálja s 
a «szüzeket nevelő bor» iiditi föl, azoknak nincs mit 
félniök az élet ezer kísértésétől, a szenvedésektől, 
az üldöztetésektől : azok győzelmi pálmával kezükben 
kerülnek ki a küzdelemből. 

Hazánkban azonban a hívek egy része megelég-
szik az egyház által előírt minimummal : csak hús-
véti gyónását végzi el (talán egyik-másik ezt is csak 
szokásszerüleg), az ú. n. műveltebb osztályok nagyobb 
fele meg egyáltalában nem járul a szentségekhez, 
nem imádkozik, elmulasztja a vasárnapi misét stb. 
Hogy várjuk aztán az ilyenektől, hogy «kuruc»-katho-
likusok legyenek, hogy lelkesedjenek az egyházért, 
pártolják a katholikus sajtót, iskolát, politikát?! 

Helyesen jegyezte meg a «Religio» szerkesztője, 
hogy «a katholicizmus életrevalósága nem az auto-
nomia bürokratizmusától függ, hanem az eleven hit-
élettől».1 

Ez az isteni malaszttól áthatott eleven hitélet 
nem annyira külső nyilvánulása, folyománya lesz 
életrevalóságunknak, hanem inkább szülőoka, a 
melyből szükségszerüleg kell következnie újjászüle-
tésünknek s a miben ez nyilvánul: a virágzó katho-
likus sajtónak, iskoláknak, a különféle egyesületek-
nek s a társadalmi és a politikai szervezkedésnek. 

» Contra Gent. III. 147. 1 Rel. 1907. év 7. sz. 103. old. 
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Isteni Üdvözítőnk maga figyelmeztet erre, midőn 
nemcsak kortársainak, hanem valamennyi évszázad 
nemzedékének ezt kiállja: «Bizony, bizony mondom 
nektek: Ha nem eszitek az ember fia testét és nem 
isszátok az ő vérét, nem lesz élet tibennetek». (Ján. 
6, 54.) Miért nincs tehát igazi krisztusi élet bennünk, 
miért nincsenek megfelelő cselekedeteink? Meri nem 
vesszük magunkhoz az élet kútforrását, éhező lelkün-
ket nem tápláljuk az élet kenyerével. 

Szent Pál is ezt hozza föl okul, hogy a korabeli 
keresztények aluszékonyságát, nembánomságát ki-
magyarázza: «Azért van köztetek sok beteg és erőt-
len és azért alusznak oly sokan»,1 mert méltatlanul 
járulnak az Olt ári szentséghez. 

Miután látjuk, miben áll újjászületésünk nélkü-
lözhetetlen alapföltélele, mi a legfontosabb teendőnk ? 

Szakítva eddigi színtelen katholikus életünkkel, 
gyakran járuljunk a bűnbánat szentségéhez, a gyó-
náslioz s még gyakrabban vegyük magunkhoz az 
élet kenyerét, Krisztus drága testét és vérét, vagyis 
ha érezzük, hogy lelkünk nincs a halálos bűn álla-
potában, a gyóntatóatya megkérdezésével, megelőző 
gyónás nélkül is táplálkozzunk e mennyei mannával. 

X. Pius, ki «mindent Krisztus által» akar meg-
újítani, nemrég ajánlotta a gyakori szentáldozást, a 
S. Congregatio Concilii legújabb határozata szerint 
pedig senkit, a ki a kegyelem állapotában van, az 
Oltáriszentség vételétől eltiltani nem szabad. Sőt 
Rómában, szent Kolos templomában, papi társulat 
alakult, mely célul tűzte ki a mindennapi szentáldo-
zás terjesztését a hivek közt. E társulat alapszabályait 
a föntemlített Congregatio 1907. julius 27-iki hatá-
rozatával megerősítette s ez minden országban kezd 
már gyűjteni tagokat. 

Mily ideálisnak, mily keresztülvihetetlennek tűnik 
föl a gyakori s még inkább a mindennapi szent-
áldozásnak behozatala ! Pedig inkább csak idegen-
szerű, szokatlan. Ha az első keresztények a véres 
üldözések közepette a katakombákban is mindennap 
fölkeresték az Úr Jézust, miért ne tudnók azt mi 
megtenni a mai viszonyok közt, békében? 

Vagy ez tán csak egyes kiváltságos, jámbor lel-
keknek van fenntartva? De Üdvözítőnk azt mondta: 
«Jöjjetek hozzám mindnyájan, kik terhelve vagytok», 
tehát nem tesz különbséget a gyarlóbbak és a hivők 
színe-java között. Sőt e gyarlók még inkább rászo-
rulnak e lelki táplálékra, mint a lelkileg edzettek 
s így gyakrabban kellene áldozniok, hogy megerő-
södjenek. 

Mily megható kép lenne az, ha a reggeli szent 
misén a hivatalnokok, mesteremberek, gazdák százá-
val járulnának mindennap a szentáldozáshoz, hogy 
az élet kenyerével megerősödve lássanak hozzá nápi 
teendőikhez ! 

Kemény beszéd ez? Pedig Üdvözítőnk világo-

1 Kor. I. 11, 30. 

san megmondta, hogy «ha nem esszük az Ő testét», 
lelkileg holtak maradunk. Az emberek jéghideg szivét 
csak az Eucharistia izzó napjának éltető melege 
képes átmelegíteni s új éleire kelteni. 

Itt a húsvéti áldozás ideje. Tegjre meg mindenki 
kötelességét saját körében! Kedveljük meg s ked-
veltessük meg a gyakori áldozást, a miselátogatást 
és az imát s aztán jöhetnek ránk oly viharok, mint 
akár Franciaországban vagy az első keresztényeknél : 
ezeknek csak tisztító hatásuk lehet ránk nézve, mert 
nyomukban új erő s új élet fakad az egyházban 
mindenkor. Kmetykó Károly dr. 

Megyés s plébániai egyházak (ecclesiae parochiales 
et plébániáé) és kápolnák a Balaton környékén,1 

Szent István király és a szabolcsi zsinat rendelkezése temp-
lomok építéséről. — Misézni csak templomban lehet. — 
Gondoskodás papokról. — Megyés egyházak (parocliiae) és 
plébániák. — Megyés pap (parochus) és plébános közötti 
különbség. — Anyaegyház és fiókegyház. — Káplán. — Fő-
esperes és esperes. — Pápai tizedjegyzékek. — Az egyházak 
számának megállapítása. — A kereszténység a Balaton kör-
nyékén virágában volt. — A Balaton környékének a Zala-
folyótól keletre esö részén a geologiai viszonyok kedvezők 
a kővel való építésre, de a Balatontól délre eső vidéken 
nem. — A Balaton környékének megyés s plébániai egyházai 

és kápolnái a középkorban vármegyék szerint. 

A keresztény vallás terjedésével kapcsolatban 
egyházakról is kellett gondoskodni. Már szent István 
elrendelte, hogy minden tíz falu építsen templomot 
és adjon ennek két telket, két szolgacsaládot, loval, 
kancalovat, hat ökröt, két tehenet és harminc kisebb 
barmot. Ruhákról és oltártakarókról a király, papról 
és könyvekről meg a püspök gondoskodik.2 A sza-
bolcsi zsinat pedig kimondja, hogy a pogány láza-
dások idején elpusztult vagy leégett templomokat a 
király parancsára a hivek, a régiség következtében 
tönkrementeket pedig a püspök építse újjá. A kely-
heket és egyházi ruhákat a király, a könyveket pedig 
a püspök szerzi be.3 

Az esztergomi zsinat szerint templom helyett 
sátorban vagy házban senki sem misézhet és misét sem 
hallgathat.4 A szabolcsi zsinat is csak uton, szükség 
esetében engedi meg, hogy a pap sátorban misézzen.5 

Ilyen irányítás mellett a kereszténység nyomán 
szép számmal keletkeznek templomok. 

Egyúttal természetesen papokról is gondoskodtak. 
Igy épen Somogyban és Zalában már a XI. század 
végén annyi volt a pap, hogy midőn szent László 
király a zágrábi püspökséget megalapította, az új 

1 Részlet a szerzőnek : A Balaton környékének egyházai 
és várai a középkorban cimü s e napokban megjelenendő 
nagyszabású müvéből. Szerk. 

2 S. Steph. deer. lib. II. c. 1. 
3 S. Lad. deer. lib. I. c. 7. és 8. 
4 Synodus Strig. prior a. 35. 
5 S. Lad. deer. lib. 1. c. 30. 
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egyházmegye első püspöke, névszerint Duch, az első 
papokat Somogy és Zala vármegyéből szerezte be.1 

A hol a szükség kívánta, megalakultak a lel-
készségek. Ezek területét az egyházmegye feje,2 más-
kor meg a király állapítja meg.3 Megkülönböztették 
egymástól a «parochiá»-t4 és a «plebániá»-t.5 Aman-
nak templomát «parochiá»-s, vagyis megyés egyház-
nak,8 emezét meg «plebaniá»-nak hivták.7 

A plébánia papjának «plebanus», vagyis plébá-
nos a neve. A vendégek (hospites) papját mindig 
plébánosnak hívják.8 A «parochiá»-s, vagyis megyés 
egyház élén a «rector ecclesie»,9 más néven «paro-
chialis sacerdos»,10 vagyis a megyés pap áll. 

A plébános és a megyés pap között nemcsak az 
elnevezésben, hanem jogilag is volt különbség. A plé-
bános kap tizedet, a megyés pap nem.11 A főesperes 
hatósága a megyés papra kiterjed, de a plébá-
nosra nem.12 

A XIV. századtól kezdve a «plébános» és a 
«megyés pap» elnevezés közötti különbség kezd el-
tűnni s a két nevet vegyest használják, míg végül 
a «plébános» a «megyés pap»-ot egészen kiszorítja 
a használatból.13 

1 1134.. . «qui et il Ii ecclesie officinarios de semigiensi 
et zalensi comitatu ordinavit». (Tkalcic : Monum. Episc. 
Zagrab. 1. 1.) 

2 1156. (Knauz : Monum. Eccl. Strig. I. 109.) 
3 1264. (Haz. Okl. 11.) 
4 1262. (Wenzel III. 33.) — 1299. (Fej. : Cod. Dipl. 

Vl/1. 228.) 
a 1232. (Fejér : Cod. Dipl. 111/11. 284.) — 1237. Wenzel 

VII. 30.) 
6 . . . «ecclesia parochialis» (S. Lad. decr. lib. I. c. 11.). — 

1218. (Wenzel I. 161.) 
7 Fe j é r : Cod. Dipl. VI/1. 254. 
8 1271 . . . «Johannis plebani de Potak» (Wenzel VIII. 

342). — 1278. «Nykolaus plebanus humil l imus de Suprunio» 
(Sopr. okl. I. 44.). 

9 1224. (Wenzel I. 202.) — 1332. . . «rector ecclesie de 
Seg'usd». (Sörös Pongr. : A pannonhalmi főapátság tört. 
II. 372.) 

10 1232. (Theiner : Monum. Hung. Hist. I. 108. — 1299. 
(Fejér : Cod. Dipl. Vl/Il. 227.) 

11 1293.. /«cum nobis per quosdam relatum fuisset, quod 
ecclesia beati Jacobi de Sauros non plebania, sed semper 
esset ecclesia parochialis et suggestum sacerdotale extitisset 
ac sacerdos dicte ecclesie décimas intra terr i tór ium ipsius 
eeclesie existentes non de iure, cum secundum approbatam 
consvetudinem regni nostri non ad parochiales presbiteros, 
sed tantum ad plébános pertineat perceptio, percipiat» . . . 
(Fe jé r : Cod. Dipl. XI. 418.) 

12 1263. (Fe jé r : Cod. Dipl. IV/III. 182.) 
13 1347. . . «quod ipsius ecclesie rector plebanus voca-

r e t u r . . . quod plebanus sive rector ipsius eccles ie» . . . (Mon. 
Epis. Vesp. II. 124.) — 1354. . . «Michaelem de Urs et 
Benedictum de Sasagh ecclesiarum rectores seu plébá-
nos, Wesprimiensis diocesis». (Mon. Episc. Vesp. II. 162.) 
— 1365. «Dominico de Olsuk, Jacobo de Nilka, Thoma 
Sancti Emerici et Michaele de Rovazd ecclesiarum plebanis». 
(Sörös P. : A pannonhalmi főapátság tört. II. 503—504.) — 
1388. . . «honorabilis et discretus vir dominus Emericus, ple-
banus seu rector ecclesie parochialis de Wasyan». (Sörös P. : 
A pannonhalmi főapátság tört. II. 575.) — 1418. okt. 19 , . . 

Különbség van az anyaegyház1 és a fiókegy-
ház között.2 Az anyaegyházzal szemben a fiókegy-
házat kápolnának is nevezik.3 A kápolna papja káplán.4 

Az egyházmegyék főesperességekre (archidiaco-
natus) oszolnak. A veszprémi egyházmegyében a 
középkorban hat főesperesség volt: a budai, (székes-) 
fehérvári, veszprémi, somogyi, segesdi és zalai. 
A Balaton környéke a négy utóbbi területén belül esik. 

A főesperesek eleinte künn laknak az egyház-
megye területén s maguk is lelkészkednek. Később 
bevonultak az egyházmegye székhelyére s helyettük 
az ő régi dolgaikat az esperesek (vicearchidiaconi) 
végezik, a kik egyúttal lelkészkednek is. 

XXII. János pápa 1331. március 1-én elrendelte 
a viennei (1311.) zsinat azon végzésének végrehaj-
tását, a mely szerint a Szentföld visszafoglalása végett 
és a hit ellenségei ellen indítandó keresztes hadjárat 
költségei fedezésére az összes egyházi javadalmasok 
hat esztendőn át jövedelmük tizedrészét fizetik. Ezen 
adó beszedésére küldötte a pápa Jacobus Berengarii 
benedekrendi szerzetest és Raymundus de Bonofato 
limogesi egyházmegyei papot, a kik származásukra 
nézve franciák voltak. Ezek 1331. tavaszán már Budán 
voltak. Róbert Károly király azonban csak úgy engedte 
meg az adószedést, ha a befolyó összeg egyharmadát 
ő kapja meg. A pápa beleegyezett, azon kikötéssel, 
hogy a király a részére esedékés összeget csakis az 
országnak és a kereszténységnek a hitetlenek és eret-
nekek elleni védelmére használhatja föl.5 

Raymundus de Bonofato már 1334-ben meghalt. 
Helyébe a pápa Jacobus de Lengres francia papot 
küldötte.6 Ezek a biztosok azután mindegyik egyház-
megyébe két-három tizedszedőt rendeltek, a kik az 
egyházi javadalmasoktól évenkint kétszer — Minden-
szentekkor és Aldozócsütörtökön — a tizedet beszed-
ték és a biztosoknak beszámoltak.7 

így készültek a pápai tizedjegyzékek, melyek a 
XIV. század első feléből leghatalmasabb forrásul 

«rectores seu plebani». (Mon. Episc. Vesp. III. 18.) — 1485. 
«Mathias de Buthka et Petrus de Lazan Ecclesiarum paro-
chialium plebani». (Haz. Okl. 438.) — 1488. jun. 17. «Albertus 
de Sisai, cler. Agr. d., rector par. eccl. BB. Petri et Pauli 
in Fok». (Mon. Episc. Vesp. III. 323.) — 1489. jun. 29. «pres-
byteri, plebani de Fok Vesprimiensis diocesis». (U. o. III. 
310.) — 1512 . . . «Rectores, plebani nuncupat i parochialium 
ecclesiarum». (Füssy T. : A zalavári apáts. tört. 563.) — 
1524. . . «dilectis nobis in Christo honorabi l ibus et discretis 
viris dominis de Zerench, de Golop, de Ond, de Megyezo 
ecclesiarum parochial ium plebanis». (Egyháztört. Emlékek a 
magy. orsz. hi tújí tás korából I. 155.) 

1 1267.. . «matricibus ecclesiis». (Haz. Okm. VI. 147.) 
2 1280. . . «eeclesie, videlicet f i l i e . . . (Fe jé r : Cod. Dipl. 

V/111. 72.) 
3 1255. . . «tarn de matrice ecclesia, quam de capella». 

(Wenzel VII. 387.) 
4 1285 . . . «capellanus dicte Capelle». (Haz. Okm. 

VIII. 244 ) 
5 Theiner : Monum. Hung. Hist. I. 553—555, 591—592. 
» U. o. I. 605—606. 
7 Monum. Vatic. Hung. Ser. I. Tom. I., LX. 1. 
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kínálkoztak a középkori egyházak és kápolnák ki-
derítésénél. Kívülök megszólaltattam még az összes 
írott s nyomtatott kútfőket és épületromokat. 

Mindezekhez még hozzá kell adni az «Egyházas»,1 

«Kápolnás» és «Szent» előnévvel biró helyeket, mert 
itt kétségtelenül volt egyház vagy kápolna. 

De ezek száma még más címen is gyarapszik. 
Hiszen okleveles anyagunk tekintélyes részének meg-
semmisülése mellett ki merné tagadni, hogy több 
egyháznak és kápolnának teljesen nyoma veszett? 

A kép, mely a középkori Magyarországból elénk 
tárul, várakozáson fölül kedvező és megnyugtató. 
Mert sok olyan helyen is látunk egyházat vagy kápol-
nát, a hol ma ezeknek csak az emléke maradt meg. 
S ez meggyőz bennünket, hogy a kereszténység a 
Balaton környékén virágában volt és nemzeti műve-
lődésünk emelésén egész erővel fáradozott. 

A középkori egyházak, még a kisebbek is, stil-
szerűleg — román, átmeneti vagy csúcsíves stílusban — 
épültek. Már Bómer Flóris észrevette,2 hogy a Bala-
ton környékén csak a Zala-folyótól keletre eső része, 
vagyis az északi és északkeleti rész geologiai viszonyai 
kedvezők monumentális építkezésre. Míg a Balaton-
tól délre, vagyis Somogy vár megyében a téglaépít-
mény nagyon divatos volt s nagyszabású kőegyházzal 
csak a somogyi Szent-Egyed apátságnál találkozunk: 
addig Veszprém- és Zalavármegyében az egyházak, 
monostorok és várak egész sorozata hirdeti, bogy 
itt az építőművészet kővel bőségesen rendelkezett és 
virágzott. Békefi Rémig dr. 

Wasmann berlini szereplése. (n.> 
Wasmann hires beszédei után ezeknek tudomá-

nyos megbeszélése került sorra. A leghiresebb szí-
nész föllépése nem tudott volna Berlinben oly szen-
zációt kelteni, mint ez a művelt körökben várva-várt 
estély. A helyszínre, melyre most a zoologiai kertet 
szemelték ki, óriási néptömeg sereglett össze. Miféle 
embereket találunk a nagy tömeg soraiban? Minde-
nekelőtt feltűnnek elsőrangú tudósok szép számban, 
egyetemi tanárok tanítványaikkal együtt, doktorkák 
és igazi doktorok, tudalékosok és igazi tudósok. Úri 
asszonyok és leányok is elérkezettnek találták az 
alkalmat, hogy természetrajzi ismereteiket gyarapít-
sák. A fiatalság igen nagy része Wasmann ellen el-
fogult érzelemmel jelent meg; hiszen a diák, még 
ha az egyetem padjait koptatja is, rendesen esküszik 
a tanár szavára; pedig Wasmann most más elméle-
tet adott elő a leszármazásról, a minőről eddig nem 
hallottak semmit. 

1 Pl. Egyházas-Küngös. (Csánki III. 238.) 
2 Römer Flóris : Zalamegye középkori egyházi épít-

ményei és azok jellemzése. (Szabó József: A magyar orvosok 
és természetvizsgálók 1863. szeptember 19—-26-ig Pesten tar-
tott IX. nagygyűlésének Történeti Vázlata és Munkálatai. Pest, 
1864. 65. 1.) 

Ez nem elég; külön is akartak hangulatot kel-
teni Wasmann ellen. Nem kutathatjuk most, kin mú-
lott, kin nem, csak magát a tényt akarjuk megálla-
pítani, hogy csak közvetlenül a discussio előtt tudat-
ták Wasmann Erichchel a ránézve kedvezőtlen pro-
grammváltozást. Mit tehetett ? Vagy bele kellett egyez-
nie, vagy pedig le kellett volna mondania a tudo-
mányos vitáról. 0 inkább az előbbit választotta. 
A megbeszélés maga három és egy félóráig tartott, 
holott csak két órában állapodtak meg. Wasmann 
Erichnek az eredeti programm szerint kétszer kel-
lett volna szóhoz jutnia, Plate tanár után és a végén, 
tényleg pedig csak a végén adták neki a szót, éjjel 
féltizenkettőkor. Ez sem volt elég. A bizottságnak 
egy fölösleges szeretetreméltósága abban is nyilvá-
nult, hogy a megállapodás ellenére rövid szünetet 
rendeltek el azzal az indokolással, hogy kényelme-
sen távozhassanak azok, kik a megbeszélés végét 
nem akarták megvárni, a nélkül, hogy az előadót 
zavarnák. Tehát minden valószínűség szerint arra is 
számítottak, hogy a gyűlés nagyrésze csak Wasmann 
ellenfeleit hallgassa. Egy másik csalafintaság továbbá 
abban állott, hogy hívatlan előadókat is fölléptettek, 
mint pl. Hoensbroech grófot. Neki természettudományi 
gyűlésen semmi keresnivalója nem lett volna. Tudhatta 
azt a rendező-bizottság, hogy ő csak vallásos kérdéseket 
fog feszegetni, miután nem tud hozzászólni magához 
a tárgyhoz. így is lett ; de senki sem vonta el tőle a 
szót, akármilyen oda nem való dolgokat is állított. így 
tehát több mint valószínű, hogy talán más terv is 
lappangolt a természettudományi megbeszélés mögött. 

Vessünk rövid pillantást a híres discussio le-
folyására. 

Este pont félkilenckor Waldeyer titkos tanácsos 
tiszteletreméltó alakja megjelenik az emelvényen, 
hogy a tudományos vitát megnyissa, azzal az óhaj-
jal, hogy a megbeszélés tárgyilagos, nyugodt menetét 
semmi se zavarja meg. Utána fölléptek az egyes 
előadók. Bámulatraméltó, vagy jobban mondva 
visszatetsző volt az a hidegvérűség, az a cinizmus, 
mellyel a lét legfontosabb kérdéseiről beszéltek. A mit 
egy szent Ágoston, egy Akvinói Tamás és a többi óriási 
szellemek vaskos kötetekben fejtegettek és bizonyítot-
tak, azt ők egy-két szóval el akarják ütni, mintha csak 
Hári János meséiről volna szó. Századok indultak 
szent Tamás után, mert mindenki belátta, hogy éle-
sebben nem gondolkodik senki és talpraesett érve-
lése nem találja párját. És most arra kell ébred-
nünk, hogy őt kontárnak tartják ilyen életbevágó 
kérdésekben. Ha modern tudósaink éles belátásának 
csak tizedrészével bírnának, bizony sok vakmerő 
megjegyzéstől tartózkodnának. 

Borzasztó baklövés lehetett szemükben és nem 
tudományos eljárás, hogy Wasmann Istent is merte 
emlegetni, hololt ők csak azt ismerik el törzsgyöke-
res tudósnak, kinek van annyi arca, hogy Isten létét 
tagadja, akár saját meggyőződése ellen is. Elővették 
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a régi kopott fegyvereket a lomtárból. A pápaság, 
syllabus, index, Galilei, Giordano Bruno mind szere-
peltek, habár Wasmann mindig hangoztatta, hogy 
nem mint theologus, sem mint jezsuita nem jött 
Berlinbe. Csodálatos szívóssággal rágódtak azokon a 
közhelyeken és támadásokon, melyeket már ezerszer 
is megcáfoltak. 

De térjünk át a részletekre és boncoljuk először 
Plate dr. beszédét, ki elsőnek lépeti föl Wasmann 
ellen és talán akaratlanul is elismerte Wasmann be-
szédeinek nagy sikerét. 

«Itt — úgymond — a legkomolyabb kérdésekre 
akarjuk ma figyelmünket irányítani, melyeket az 
emberiség ismer. Az indító ok P. Wasmann úr a 
Jézus - társaságából. Beledobta berlini népünk közé 
az üszköt, mely óriási lángra lobbant. A régi harcról 
van szó az egyház és a tudományok között, egy oly harc, 
a melynek Galilei és Kolumbus is áldozatul estek.1 

A mi ezen harcnak ez idő szerint különös je-
lentőséget kölcsönöz, abban van, hogy az egyház, 
mely eddig csak vallásos gondolatokkal akart a kö-
zönségre hatni, most magukat a természettudomá-
nyokat mintegy lefoglalja és erre a térre megy át.-

Úgy látszik nekem, hogy ezáltal a kölcsönös 
megértetés lehetősége meg van adva. Milyen célja 
van ezen tudományos estélynek ? Először hadd hallja 
P. Wasmann nézeteiről szaktársainak bírálatát és 
Ítéletét, azután mi akadémiai tanárok kutató és tanító 
kötelességünknek tartjuk, hogy meggyőződésünkkel 
ne tartózkodjunk. A nép köréből szolgáltatja az állam 
az eszközöket, hogy munkánkat, mint tanítóknak és 
kutatóknak lehetővé tegye. Ebből következik köte-
lességünk, hogy feleljünk mindenkinek, ki vélemé-
nyünket meg akarja hallani.3 

A főbenyomás folytatja Plate Wasmann be-

1 Ezt a harcot csak ők élesztik, nem Wasmann. Jobb lett 
volna, ha Plate előbb megnézte volna a történelmet. Galileit 
nem az egyház, mint olyan, sem a pápa nem Ítélte el ; ez 
egyeseknek a hibája volt, mely az akkori tudományos köz-
véleményből könnyen magyarázható, mint a «Religio»-ban 
nem rég ki volt fejtve. 

3 Nem értjük, mit akar a tudós tanár ezzel mondani ; 
talán szemrehányás akar ez lenni, hogy a pap ezelőtt nem 
világosította föl az ájtatoskodó népet a szószékről a sejt szer-
kezetéről ? Különben elismerhetné Plate is, hogy épen a papok 
soraiból számosan a természettudománynak minden ágát ez-
előtt is mívelték. Pl. hány kiváló csillagászt találunk köztük ! 

3 Ezt a jogot mindenki megadja nekik. Igen, fejlesszék a 
tudományt, de maradjanak tárgyuk mellett. A keresztény 
alapigazságok támadására az állam sem adhat nekik jogot. Igaz, 
hogy Wasmann nem kap fizetést a kormánytól a természet-
tudományok terén kifejteti tevékenységéért, de azért csak 
neki is engedjenek teljes szólásszabadságot, melyet maguk 
számára igénybe vesznek és ne törekedjenek arra, hogy igazi 
érvek hiányában ellenfelüket a szónokok sokaságával torkol-
ják le. Mire való volt a programm váratlan megváltoztatása, 
miért terelték a vitát készakarva olyan irányba, a mely 
ellen Wasmann eleve tiltakozott, hiányozván a hallgatóság 
nagy részénél a vallási kérdések iránt való fogékonyság és 
előképzettség. 

szédeinél az volt, hogy P. Wasmannban két termé-
szet lakik. A természettudós és theologus sajátságos 
keverékét mutatja. Mind a keltő ugyanazon tárggyal 
foglalkozik. Mind a kettő meg akarja azt közelíteni. 
Azután jön a konfliktus, melyben mindig a theolo-
gus győz. A természettudomány mindig megadja ma-
gát a theologiának. Világos lett előttem a költő szava : 
Két lélek lakik egy kebelben.1 

Mit szóljunk mint természettudósok ezen saját-
ságos pszichológiai jelenséghez ? P. Wasmann a zoolo-
gusok eszközeivel dolgozik, a meddig olyan fejeze-
tet tárgyal, a melyre az egyház még nem tette rá 
kezét, előre adván a megoldást.2 

Ha a hangyákról beszél, akkor teljesen zoologus, 
de mihelyest pl. fölmerül a kérdés, honnét szárma-
zik az ember, oly kérdés, mely az én véleményem 
szerint szintén tisztán (?) természettudományi kér-
dés, akkor a természettudósok ellen a dogmára, a 
metaphysikai magyarázatra hivatkozik és ezt mi mint 
természettudósok nem helyeselhetjük.3 

Mi azt mondjuk : az anyag öröktől van terem-
tés nélkül.4 

És épen így vagyunk az élő lények származá-
sával. Előttünk a teremtés elfogadása nem magya-
rázat. A halálban a testek a szerves anyagvilágból 
átmenet történik a szervetlen anyagba; miért nem 
származhattak volna a teremtés csodája nélkül szer-
ves lények szervetlen anyagból.5 

Hiszen már ma is ismerünk folyékony kristályokat, 
melyek osztódnak és egyesülnek, épen úgy mint élő 
lények.6 

1 Az ő keblükben három lélek vagy természet lakik, 
mert természettudósok, monisták és a harmadik természetük 
elfogultság minden iránt, a mi katholikus ; ez a harmadik 
mindig győztes marad. Pedig Wasmann világnézete mégis 
egy kissé erősebb alapon áll, mint a monismus és minden, 
a mi vele összefügg. 

3 Épen Wasmann az, ki folyton hangoztatja és bizonyítja, 
hogy az egyház mint olyan nem avatkozik bele a tisztán ter-
mészettudományi kérdésekbe. Csak egy esetet hoznának föl 
ez ellen ! 

3 Mi sem helyeselhetjük azt, ha Plate dr. úgy beszél, 
mintha Wasmann művét sohasem olvasta volna. Vagy kész-
akarva törekszik a tényállást elferdíteni ? A hol Wasmann a 
hangyákról beszél, saját pontos kutatásainak eredményét adja 
elő, a hol pedig az emberi test állati származásáról beszél, 
azt mondja, hogy a tapasztalatra nem támaszkodhatunk. Dog-
máról itt egyáltalában nem beszél. 

4 Mondják, de a bizonyításra várhatunk egy örökké-
valóságig. 

8 Rövid pár szóval alig lehet több hamisságot össze-
hozni. Hogy csak három pontra szorítkozzunk, először mi 
sem keresünk ezen tágabb értelemben vett teremtésben ilyen 
magyarázatot, milyenről ők álmodoznak, csak a tényt álla-
pítjuk meg, melyet szorosan be is lehet bizonyítani. Másod-
szor az élő lények teremtését nem nevezzük csodának. Har-
madszor a philosophia minden nehézség nélkül meg tudja 
magyarázni, hogy hogyan megy át a halál beálltával a szerves 
anyag a szervetlenbe. De máskép áll a dolog ennek meg-
fordítottjával, eltekintve a tapasztalat tanúságától. 

8 Ez felületi növekedés, de a mit keresnek bennük, az 
élet, teljesen hiányzik. 
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De örömmel üdvözlöm azt az óriási haladást, 
a mely abban van, hogy Wasmann tanár, a katho-
likus pap, a hangyákon tett megfigyelései alapján 
már annyira jutott, hogy a leszármazás-elméletet 
általánosságában helyesnek ismeri el. Csak azt saj-
nálom, hogy az orthodox protestáns papok nem 
foglalkoznak hasonló módon természetbúvárkodás-
sal. A biblia lelki épülésre való és nézetem szerint 
nem volna szabad ezt megtámadni. Wasmann azt 
mondja : Isten a teremtéskor fölállította a természet 
törvényeit, melyek szerint a természet tovább fejlő-
dik; nem kell neki folyton közbelépni. És mégis 
több helyen elfogadja ezt a közbelépést.1 

A monista Istenről semmit sem mond. Mint 
természettudós csak azzal foglalkozik, a mi előtte 
van. Ezt megérthetjük; a mi mögötte vagy benne 
rejlik, ezt philosophiailag foghatjuk föl; az egyik 
így, a másik amúgy.2 

A keresztény vallásnak fejlődnie kell, mint min-
dennek a világon.»3 

De elég lesz ennyi is mutatványképen. A végén 
még egyszer szemére veti Wasmann Erichnek ket-
tős természetét és az egyháztól való függését, míg 
végtére a kollegiális illemről is megfeledkezve és az 
előbbieknek ellentmondva odaveti neki, hogy nem 
igazi természetbúvár, nem igazi tudós. 

Az ilyen beszéd valóban nem szorul kommen-
tárra. Eléggé jellemzi azt, a ki vele él. 

A többi előadókkal rövidebben végezhetünk 
annál is inkább, mert többnyire nem is szóltak a 
tárgyhoz. Plate után Bölsche Vilmos, a modern ter-
mészettudományi irodalomnak egyik kimagasló alakja 
és protestáns hitszónok lépett az emelvényre. Kedé-
lyes lelkülete, úgy látszik, nem szereti a vitatkozást, 
azért csak saját «vallomásaira» szorítkozik. Az álla-
tokat sokkal jobbaknak találta az embereknél. Az 
állati lélek szerinte túlemelkedik az ember lelkén. 
Ennek bebizonyítására kiemeli a kutya hűségét a 
kannibálok kegyetlenségeivel szemben, mintha bizony 
az állatok közt nem volnának kannibálok. Az sem 
a rendes, hogy az ember a kannibalismusig sülyed. 
Talán eljöhet még az idő, mikor az állatoktól fog-
nak erkölcsöket tanulni, de mégis reméljük, hogy 
mi ezt már nem éljük meg. 

Majd Dahl tanár lép föl, a ki nem akarja be-
látni, miért teremtette volna Isten az embert oly 
hasonlóvá az állathoz. Ezt Istenről nem lehet föl-
tételezni, tehát Isten — nem létezik. (!) Ez a bizonyíték 

1 Ez vagy a levegőből kapott állítás, vagy az előadó 
nem tudta követni Wasmann gondolatmenetét. 

2 Ha Isten létezik, akkor a természetbúvár is tartozik 
neki magát alávetni. Csak a vak nem láthatja, hogy a termé-
szet törvényei törvényhozót tételeznek föl. Csak egy az igaz-
ság. Gondolkodó embernek itt nem szabad és nem lehet 
habozni. 

3 Furesa megjegyzés ! Milyen fogalma lehet Istenről és 
a tőle kinyilatkoztatott igazságról. Ha ma 2 X 2 = 4, akkor 
az marad a jövőben is. Ilyen változatlan az isteni igazság is. 

alaposan megingatta Istenben való hitét. Szegényt 
teljesen cserben hagyta a logikája. Ugyan mit szól-
junk az ilyen érveléshez! 

Friedenthal dr., úgy látszik, nagyon lelkesedik a 
majmok rokonságáért, mert emberről és «egyébfajta» 
majmokról beszélt. Von Hansemann tanár a meg-
beszélést az által akarja fűszerezni, hogy pár mellék-
vágást mér a katholikus tudományra. A szerencsét-
len IIoensbroech talán már régen türelmetlenül várt 
ezen jelre. Most már ő is eljöttnek gondolta a pilla-
natot, hogy szomorú tekintélyét latba vesse. 

A rokonérzelműek tüntetve hódolnak neki, a töb-
biek türelmetlenkednek a mesterkélt ováció miatt. 
Waldeyer elnök fenyegetőzve csendre inti a tüntetők 
zárt csoportját. Hoensbroech olyan gyászosan vitte 
szerepét, hogy nem is tartjuk érdemesnek erről még 
több szót veszteni, hiszen ő a tisztességes protestán-
sok szemében is erkölcsi halott, szavára semmit sem 
lehet adni. Dr. Juliusberger orvos, elég szimpati-
kus alak, hosszadalmasan, de világosan beszél a mo-
dern pszichológiai tudományról. A lélek halhatatlan-
ságát képtelenségnek tartja. Ugyan miért? Azért, mert 
a lélek megbetegedhetik. Valóban, alig tudjuk, tréfá-
nak vegyük-e ezt, vagy komoly állitásnak. A lélek 
mint szellemi lény betegségnek sohasem lehel alá-
vetve. Az úgynevezett lelki betegségek a szervek be-
teges állapotából magyarázhatók. Ploetz dr. tanár abban 
a véleményben van, hogy teremtőt nem szabad el-
fogadnunk egyszerűen azért, mert ennek a teremtő-
nek megint kellene teremtő stb. Ez végnélküli csa-
varhoz hasonlítana. I)e, a ki olyant mond — tesz-
szük hozzá — annak a józan philosophia alapele-
mei is hiányoznak. Az ember és állat közt fönnálló 
különbséget nem annyira az agyvelőben, mint inkább 
az állban találja. E szerint valóban megirigyelhetjük 
azokat, kiket az anyatermészet esetleg kettős állal 
(tokával) ajándékozott meg. 

Erre következett az említett öt percnyi szünet. 
Utána még csak ketten beszéltek elég röviden, elő-
ször Ilaeckel küldöttje, Schmidt dr., ki talán még a 
legtárgyilagosabban beszélt és Thesing dr. 

Végre fölállott az ostromolt. A jelenlevők érdek-
lődve suttogják egymásnak Wasmann nevét. A nagy 
tudóst elárulják nemes, nyugodt arcvonásai és átha-
tóan villogó szeme, mely végtelen mélyen bele tud 
tekinteni a dolgok természetébe. Arcáról szerénység 
és nemes elszántság tükröződik vissza, de mintha 
most belső fölindulásnak és mély lelki fájdalomnak 
nyomai is látszanának a különben derült külsején. 

Hogyne ! Hiszen fájhatott neki az a loyagiatlan 
eljárás, melyet tapasztalt; fájhatott neki, hogy mély-
séges vallásos meggyőződését sem kímélték. Elenyé-
szően kevés kivétellel tárgyilagosságról szó sem le-
hetett. Nem a tudósnak szólt a harc, hanem a pap-
nak, a szerzetesnek, a jezsuitának. Wasmann maga 
sem hihette volna, hogy ilyen darázsfészekbe került. 
Három előadó csak tudományos dilettánsnak cimezte 
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őt, kinek nevét elismeréssel emlegetik az egész vilá-
gon, kinek kutatásai a tudomány jövő fejlődésére 
nézve sokban úttörők. Wasmann utolsó beszédében 
sajnálatát fejezte ki, hogy a megbeszélés nem maradt 
a kellő határok között. 

Meg fogják engedni — úgymond — hogy igen 
nehéz az ellenvetések ilyen tömegével rövid idő 
alatt — csak félóráig akarok beszélni, lévén már éjféli 
féltizenkét óra — behatóan foglalkozni. Erélyesen és 
emelt hangon tiltakozik még egyszer a vallási kérdé-
sek bevonása ellen, melyek fölött napirendre fog 
áttérni. Viharos taps és helyeslés követte ezen ki-
jelentését. Joggal kifogásolja az előadók hiányos 
philosophiai képzettségét. Plate dr. sértő szavaira, 
hogy nem igazi természetbúvár és tudós, megjegyzi, 
hogy ez talán csak az ő privát véleménye. Azután 
még egyszer összefoglalta főbb érveit. 

Az általános benyomás az volt, hogy Wasmann 
a rendkívül nehéz körülmények közt is fényesen 
megoldotta föladatát. Jellemző ellenfeleire — dicsé-
ret a kivételnek — hogy micsoda fegyverekhez kell 
nyulniok, hova kell átterelniük a kérdést, hogy 
álláspontját az avatatlanok előtt legalább megingatni 
látszassanak. így bánnak egy katholikus tudóssal. 
Ez gondolkodóba ejtheti a komoly embert. o z ß 

Hogyan terjeszthetnó'k Pázmányt a legköny-
nyebben ? (L) 

Egy protestáns gimnáziumnak egykori tanulójá-
val utaztam, ki nekem a többek közt azt mondta, 
hogy az ő magyarirodalmi tanára, egy protestáns 
ember, valahányszor Pázmány műveiből olvasott föl 
tanítványainak részleteket, mindannyiszor könnye-
zett, úgy meghatotta őt Pázmány nyelve, érvelése, 
eredetisége és átlátszó gondolatmenete. 

Kár volna ezt a szellemi nagy tőkét nem kama-
toztatni. Az olvasó magyarság szempontjából csak 
nyerhet az ő olvasása által. Tekintve a tárgyat, rend-
kívül sokat tanulhatunk Pázmánytól, különösen mi 
papok. 

Egyszerűen kiírom Fraknóiból (Pázmány és 
kora III. 282—3.) mily fontos dolgokról írt és be-
szélt Pázmány : «Külön beszédeket találunk prédiká-
cióinak gyűjteményében: a lelki irgalmasságról, az 
alázatosságról, az önismeret üdvös voltáról, ellensé-
geink szeretetéről, az özvegyek kötelességeiről, az 
Istenbe helyezendő reményről, az ifjúságnak istenes 
neveléséről, a szülők iránti tiszteletről, a részegség 
undokságáról, a házasságban élő nők kötelességeiről, 
az Isten akarat jában való megnyugvásról, a keresz-
tény urak és szolgák viszonyáról (szociális beszéd !), 
a lelki jóságban való növekedésről, hogy if júkorban 
kell az Isten szolgálatát kezdeni, a bujaság undok-
ságáról, a fösvénység gonoszságáról, az igaz peniten-
ciatartásról, az irgalmasságról és alamizsnáról, az 

igazságról és a birák kötelességeiről, az imádságról, 
a világi nyomorúságok békességes szenvedéséről, a 
bocsánandó vétkek elkerüléséről, mikép kell az Oltári-
szentség vételéhez készülnünk, a bűnnek rútságáról, 
hogy minden cselekedeteinket Isten dicsőségére kell 
irányoznunk, a gyilkosságról és haragról, a nyelvnek 
vétkeiről, a jó ra való restségről, az ételben és alvás-
ban való mértékletességről, a vakmerő Ítéletről, mint 
kell embernek magát viselni betegségében, a fele-
baráti szeretetről, a feslett társak és a hizelkedők 
barátságának veszélyességéről, a háládatlanságról, 
hogy legfontosabb dolgunk az Isten országának ke-
resése, a kevélységről, mikép kell az ünnepeket szen-
telni, az isteni szeretetről, mivel tartozunk fejedel-
münknek és fejedelmünk nekünk, az igazmondásról 
és hazugságról, mikép kell a keresztény leányt ne-
velni, hogy a világ javait semminek kell tartani, a 
templomok tiszteletéről, a keresztény vitézek (kato-
nák) kötelességeiről, a jó püspök tüköréről, a pro-
cessiókról stb.» 

Mennyi szép tárgy, szebbnél-szebb gondolat és 
ez mind a legzamatosabb, a legerőteljesebb, a leg-
népiesebb és igen könnyen érthető nyelven, mely 
még most is egyszerű elolvasása által valódi élve-
zetet és gyönyört nyújt és szerez. 

Valóban kár volna, ha ez holt kincs maradna. 
Erős nemzeti érzés, igazi keresztény hit, alapos er-
kölcsös, erényes élet az, a mire Pázmánynak beszé-
dei minket a leghatásosabban oktatnak és rávezetnek. 
Tisztán csak nyelvi szempontból is már hitbeli ellen-
feleink véteknek tart ják Pázmányt elhanyagolni. 

Pázmány 1 behatóbb tanulmányozására szerelném 
rábírni különösen az i f jabb levitákat, a kezdő szó-
nokokat; habár minden pap, minden szónok, a 
megye avagy országházban beszédet tartani készülő 
képviselő, ha beszéde elkészítésénél Pázmányból 
csak egy oldalt olvasna is el, oly lelki hangulatba 
helyezné magát, mely őt alapos, lebilincselő és min-
denekelőttzamatos magyarságra és meggyőző szónok-
latra rendkívül hatásosan segíthetne elő. «Valóban 
kívánatos — mondta Majláth József gróf az 0 . P. E. 
lakomáján, a Páztnány-bil ikommal kezében —• na-
gyon kívánatos, hogy a nemzet gyakran merítsen 
Pázmány őserejű nyelvéből. Életforrása ez a hazai 
beszédnek és írásnak s lia e forráshoz visszatér-
nek a mi íróink: akkor sohase veszíthet a mi zeng-
zetes hazai, nemzeti nyelvünk sem eredetiségéből, 
sem tisztaságából, sem erejéből, sem bájából és nem 
halványulhat el messze csengő rytmikus szépsége 
sem.» «Pázmány nyelve az igazi magyar, az igazi 
nemzeti nyelv.» 

Készülni a beszédekre mindenkinek okvetlenül 
szükséges. Pázmány maga is «határozott ellensége 

1 Örömmel olvastam a «Religio» 1907. 1. sz. «Telefonjá-
ban», hogy a klerikusok buzgó megrendelői a cReligio»-nak. 
Valóban jól teszik. Azért főleg őket tartom szemem előtt a 
jelen cikkben. 
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volt a készületnélküli föllépéseknek», mondja Fraknói, 
(I. m. III. 283.) «Ne bízzék senki elméjében; soba 
jól nem prédikál, a ki jól bozzá nem készül.» (U. o.) 
Augusztus császár példáját hozza fel, a ki mindig leírva 
hozta magával beszédét a tanácsba. Cicero, bár híres 
szónok volt, mindenkor rettegve kezdett a szóláshoz. 
Midőn egy alkalommal a tanácsülés, melyben Ciceró-
nak szólani kelle, elnapoltatott, örömében szabaddá 
tette rabszolgáját, ki e hírt meghozta (I. m. 284. 1,) 
«Ha m á r — m o n d j a ezekből következtetve Pázmány — 
ezek világi dolgokról ily félve beszéltek, mennél 
nagyobb gondosságot lehet követelni azoktól, kik 
a lélek üdvösségében já ró dolgokról szólanak.» 
Pázmány maga élte végéig a legnagyobb szorga-
lommal és tanulmánnyal dolgozta ki szentbeszé-
deit, bár ritka emlékezőtehetségére és ékesszó-
lására támaszkodhatott volna a «magyar bíboros 
Cicero». 

A készület a beszédekre rendkívül fontos és 
minél pontosabb, lelkiismeretesebb : annál alaposabb, 
hatásosabb, sőt annál könnyebben is vésődik az 
emlékező tehetségbe. Hisz nem annyira a szavakat 
kell tanulmányozni, beemlézni, mint inkább a gon-
dolatokat: a bizonyító érveket, a szemléltető hason-
latokat, azoknak lélektanilag rendezett egymásután-
ját. (P. Oliva S. J. generalis tanácsa.) Ennyit közbe-
szuratként az előkeszületről. 

Tőről metszett, majdnem ázsiai őserejű magya-
ros nyelve Pázmánynak bizonyára bennünket is 
föllelkesíthet hasonló nyelvi szépségek elsajátítására, 
így érhető el aztán, hogy a beszéd tárgya világos, 
bizonyító ereje ellenállhatatlan, előadása tetsző lesz : 
ut Veritas pateat, placeat, moveat. (S. Aug.) 

Pázmány «szerénysége nem engedi föltenni, hogy 
szellemdús s magas műveltségű papok több évszá-
zad múlva is élvezettel fogják olvasni beszédeit, 
haszonnal tanulmányozni és eredménnyel felhasz-
nálni prédikációit. Ezt nem is sej té. . .» (U. a. 284.1.) 
«Kisded és lengeteg ajándék ez» — mondja Pázmány 
«Az én Kegyelmes Uramhoz, a teljes Szentháromság 
egy bizony Istenhez, alázatos ajánló írásom» c. nyolc 
lapra terjedős könyve élére helyezett ajánló levelé-
ben — «lengeteg ajándék ez, mert az én tudatlan-
ságom kezeszennye raj ta maradot t . . . Azért nem 
méltók az én akadozó nyelvemnek dísztelen és unal-
mat szerző rebegési, hogy bemutattassanak szent 
Felséged előt t . . . Adj a te méltatlan szolgádnak oly 
áldomást, hogy a kik az én munkámat, a te ajándé-
kodat, az anyaszentegyház tárházából vett igazságo-
kat olvassák : tisztuljon értelmök sötétsége az igazi 
hit ismeretére, lágyuljon szívok keménysége peniten-
ciára, gerjedjen leikök hidegsége sze re lmedre ; . . . fá-
radságomnak fényes ju ta lma leszen, ha Krisztus vé-
rével megváltott lelkek közöl csak egynek üdvösségére 
segítő eszköz leszen í rásom.. .» «Az azonkori papság 
ízlésére és ítélőképességére előnyös világot vet azon 
ény, hogy Pázmány prédikációinak újabb kiadásait 

szükségessé tette. 1654-ben Krakóban latin fordítás-
ban is közrebocsátották.» (Fraknói u. o.) 

Ezen kis cikk végén szeretném azt az eszmét 
megpendíteni, nem volna-e előnyös Pázmány prédi-
kációiból és egyéb műveiből egyes részeket kis, olcsó 
füzetekben a közhasználatra bocsátani, mint azt most 
a Radó Antal szerkesztésében megjelenő «Magyar 
Könyvtár» (Lampel k.) teszi a többi magyar klasz-
szikus író műveivel.1 Minden hó elején és 15-én meg-
jelenik egy füzet. (63. füzete Pázmány Péter élete. 
Irta dr. Áldásy Antal.) Ára 30 fillér. Pázmány egyes 
beszédei is megérdemelnék ezt a kitüntetést. A «Reli-
gio» átvehetné a szerkesztést, az egyes beszédeket 
ki kellene osztani, hogy bevezetéssel ellássák, esetleg 
jegyzetekkel kisérjék. Az illetők jelentkezzenek, a 
Szent-István-Társulat pedig kiadhatná.2 

Pázmány prédikációs gyűjteménye 105 szent-
beszédet, 10 parenezist és egy pásztori intést tar-
talmaz. 

Egyelőre ezen műveit kellene aprópénzre váltani. 
IIa mindenki, a ki lelkesül ezen eszméért, csak 

kél beszédecskét vállalna magára, 70—80 lelkes pap, 
avagy theologus elvégezhetné a munkát. 

Talán valósulna Pázmány Péternek az a szán-
déka is, melyei szerénységében elérni akart, hogy 
«világi férfiak használatára lesz, kik oly helyeken, 
hol nincsenek templomok, papok, pl. filiákban a 
tanítók ily nyomtatott könyvekből olvassanak föl 
szentbeszédeket az összegyülekezett híveknek . . .» 
(Fraknói u. o.) dxf. 

Az abolició kérdése. (n.) 
Beccaria után számos liive akadt az aboliciónak, 

jogászok, politikusok, költők és különféle írók köré-
ben. így például Franciaországban az enciklopédis-
ták, Angliában Bentham és Romilly, Olaszországban 
Fiiangieri, Ausztriában Sonnenfels, Németországban 
Moser, Eichhorn, Goethe, Észak-Amerikában Frank-
lin. A mult században az abolició mellett í r lak: 
Béranger, Lamartine, Victor Hugo, Lucas, Bossi, Or-
tolan, Ilélic, Louis Blanc, Schoe'cher, Quinet, Jules 
Simon, Carmignani, Mancini, Carrara, Mittermaier, 
Webster, 'fallak, Nypels, Thonissen, Haus stb. Az 
újabb időben egyre szaporodik az abolicionisták tá-
bora. A Hamel, Liszt, Poins által megalapított nem-
zetközi büntetőjogi egyesület (internationale krimi-
nalistische Vereinigung, union internationale de droit 
pénal) szintén az abolició pártján áll. Alapelvei közé 
tartozik az, hogy 1. a büntetés célja : küzdeni a bűn-
tett, mint társadalmi tünemény ellen; 2. a büntető-
jog-tudomány és törvényhozás tartozik tekintetbe 

1 Már van egy ilyen, Bellaágh Kálmán tanártól. Szerk. 
2 Vegyük ezt egyelőre afféle felvetett jó eszmének, mely 

katholikusaink gondolkozását foglalkoztatja. Azután cselek-
vésre kerülhet a sor. A «Religio» szerkesztője minden jó 
ügyet támogat mind a két kezével. Szerk. 
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venni az anthropológiai és szociológiai kutatások vív-
mányait ; 3. a büntetés leghatályosabb, de nem egye-
düli eszköz a bűntettnek leküzdésére ; összefüggésben 
kell lennie a büntetésnek a bűntettek meggátlására 
alkalmas preventív eszközökkel. 

A halálbüntetést Európa és Dél-Amerika több 
államában már tényleg meg is szüntették törvény-
hozási úton. Első ízben Toscana törölte el 1786-ban 
rövid időre, majd ismét 1847-ben, az 1852-iki bün-
tetőtörvénykönyv azonban ismét visszaállította, végre 
1859-ben végérvényesen megszüntette. Az Unila Italia-
ban 1877. november 28-án a képviselőház a Mancini-
féle büntetőtörvénykönyvi javaslat tárgyalásánál a 
halálbüntetés mellőzése mellett szavazott és ez idő 
óta a biróság tényleg sohasem hozott halálos ítéletet. 
1889-ben pedig véglegesen el is törölte a törvényho-
zás a halálbüntetést. Megelőzték e téren Olaszországot : 
Görögország, mely 1862-ben, Románia, hol 1864-ben, 
Portugália, mely 1867-ben, Hollandia, bol 1870-ben 
törölte el a törvényhozás a halálbüntetést. Mellőzte 
a halálbüntetést a legtöbb svájci kanton, a közös 
svájci büntető törvénykönyv tervezete, a san-marinói, 
costaricai köztársaságok, Brazília, Venezuela, hol 
1903-ban, Norvégia, hol 1904-ben törölte el a parla-
ment a halálbüntetést. 

Több országban érvényben áll még a halálbün-
tetés, azonban az abolicionista közvélemény befolyása 
következtében a biróság igen ritkán vagy egyáltalá-
ban nem alkalmazza e büntetést. így például Bel-
giumban 1863. óta nem volt kivégzés, Svédországban, 
Dániában és Németországban is igen ritka a halál-
büntetés végrehajtása ; azok a svájci kantonok is, a 
melyek az 1879-iki szövetségi törvény alapján vissza-
állították a halálbüntetést, a gyakorlatban nem alkal-
mazzák azt. 

A szomszédos Ausztriában még fönnáll a halál-
büntetés, melyet különösen a nyolcvanas évek végén 
igen sűrűen alkalmazott a biróság. így például hat-
vanhét bűnöst itélt a biróság halálra, azonban ezek 
közül csak ötöt végeztek ki, a többi hatvankettőnek 
a császár megkegyelmezett. Ezek közül a halálbün-
tetés negyvennél 8—20. évig terjedő fegyházra, hu-
szonegynél pedig életfogytig tartó fegyházbüntetésre 
lett átváltoztatva. Érdekes, hogy ugyanezen esztendő-
ben Japánban csak huszonegyet, 1901-ben pedig hu-
szonhatot végeztek ki. 

Észak-Amerika államaiban ez idő szerint érvény-
ben van a halálbüntetés, a melyet sokszor igénybe 
is vesznek a biróságok. A kivégzés itt az Unió több 
államában törvényhozási intézkedés folytán elektro-
mossággal történik, a mely a szakemberek és szem-
tanuk állítása szerint az akasztásnál is kegyetlenebb 
és gyakran bizonytalan. Van ugyanis igen sok elitélt, 
kit 1750 Volta-áram megöl és ismét olyan, a ki 
1900-at is kibír. Egy esetben 1700 Volt-ot 30 másod-
percig alkalmaztak, egymásután négyszer kellett is-
mételni, míg a halál bekövetkezett. Az illető elítélt 

ugyanis nagyon sovány és ennek következtében rossz 
villamáramvezető volt, haja pedig vastag és zsiros, 
tehát szintén rossz vezető volt. Az orvosok, kik ilyen 
kivégzéseknél jelen voltak, azt állítják, hogy a leg-
több elitéltet életre lehetne kelteni és hogy több eset-
ben a kivégzettek nem a villamos csapás, hanem a 
gyorsan eszközölt boncolás következtében múlnak ki. 

Franciaországban már többször történtek kísér-
letek a halálbüntetés eltörlésére a forradalom idejé-
től fogva. Jogilag érvényben van ugyan még, azon-
ban tényleg már nem igen alkalmaztatik évtizedek 
óta. így például 1873-tól 1880-ig 68 kivégzés volt; 
1881-től 1900-ig pedig 715 ; 1901-től 1905-ig pedig 
1"8 eset volt a végrehajtások évi átlaga. Tulajdonké-
pen nagy zavarba jönne jelenleg a francia biróság, 
lia esetleg halálos büntetést találna jogerősen kimon-
dani. A képviselőház ugyanis az állami hóhér fize-
tését megállapító tételt törölte a költségvetésből és 
így jogerős halálos ítélet végrehajtására a bíróságnak 
valahonnan kölcsön kellene kérni hóhért a kivégzés 
foganatosítására. Ez a fonák állapot azonban előre-
láthatólag nem fog sokáig tartani, mert talán akkorra 
mikor sokan e sorokat olvassák, törvényerőre fog 
emelkedni Guyot-Dessaigne igazságügyminiszternek a 
halálbüntetés eltörlésére vonatkozó törvényjavaslata. 
IC javaslat szerint ugyanis a «halálbüntetés eltörölte-
tik, kivéve azokat az eseteket, metyekben azt a kato-
nai büntetőtörvények háború idején elkövetett bűn-
tettekre állapítják meg. A halálbüntetés helyébe élet-
fogytig tartó rabság (internement perpétuel) lép.» 

Magyarországon régente körülbelül hatvan olyan 
bűntett volt, melyeket halálos büntetéssel sújtottak. 
Gyakran alkalmazásba is vétetett a halálbüntetés kü-
lönféle módja, kiváltképen politikai zavarok alkalmá-
val. II. József, a kalapos király, a külföldi i l lumina-
tusok eszméinek hódolva, 1786. október 30-án császári 
rendelettel eltörölte a halálbüntetést, azonban az 
1791-ik évi 40-ik törvénycikkely több más országos 
törvénnyel együtt ismét visszaállította. A mult század 
negyvenes éveiben ismét történtek lépések az aboli-
ció érdekében. Az 1843-ik évi büntetőtörvény könyvi 
tervezet, a mely külföldi szaktudósok előtt is dicsérő 
elismerést nyert, szintén eltörölte a halálbüntetést, 
érvénybe azonban e javaslat nem lépett. A jelenlegi 
büntetőtörvénykönyv (1878. évi 5-ik törvénycikk) 
parlamenti tárgyalása alkalmával úgy a képviselő-
házban, mint a főrendiházban jelentékeny kisebbség 
kívánta a halálbüntetés eltörlését. Ott Teleszky István, 
itt Cziráky János gróf védelmezte az abolicionista 
álláspontot, melyet ugyan nem fogadtak el, mert sokan 
feltétlenül szükségesnek tartották a halálbüntetés fönn-
tartását ; egyesek azért, mivel e kérdés miatt nem 
akarták késleltetni, esetleg kockára tenni a fontosabb-
nak vélt Csemegi-féle büntetőtörvénykönyvi javasla-
tot, ismét mások azért, mivel azt a meggyőződést 
vallották, hogy a halálbüntetés tényleg sohasem fog 
egy esetben sem alkalmaztatni, hogy tehát a tényle-
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ges abolició meg fogja előzni a törvényhozásnak el-
törlő intézkedését. 

A jelenleg érvényben levő büntető törvénykönyv 
(1878. 5-ik törvénycikk) csak két bűntet t re: a felség-
sértés legsúlyosabb esetére és a gyilkosságra állapítja 
meg a halálbüntetést. A büntetőtörvénykönyv 126-ik 
§-ának 1. pontja ugyanis így szól: «A felségsértés 
bűntettét követi el: 1. a ki a királyt meggyilkolja 
vagy szándékosan megöli, vagy ezen cselekmények 
valamelyikének véghezvitelét megkísérli . . .» A 128. §. 
erre az esetre, melynek a 7. §. 2. pont ja értelmében 
külföldi is lehet alanya, a halálbüntetést állapítja 
meg. A gyilkosságra vonatkozólag pedig a büntető-
törvénykönyv 278. §-a így rendelkezik; «A ki embert 
előre megfontolt szándékból megöl : a gyilkosság bűn-
tettét követi el és halállal büntetendő.» Megjegyzendő 
azonban, hogy egyik esetben sem képez abszolút 
büntetést, mert különféle enyhítő körülmények mel-
lett életfogytiglani vagy tizenöt évi fegyházbüntetésre 
változtatható át.1 

A büntetőtörvénykönyv életbeléptetése óta, 1880. 
óta napjainkig, vagyis 27 év óta tényleg egyre keves-
bedik a halálos Ítéletek és kivégeztetések száma. Ez 
alatt a 27 év alatt ugyanis a statisztikai kimutatások 
szerint 109 halálos Ítélet mondatott ki, ezek közül 
kivégeztettek 39-en, az Ítélet végrehajtása előtt meg-
haltak 3-an, kegyelmet nyertek 67-en. Igy tehát a 
halálra ítélteknek majdnem kétharmada kegyelmet 
kapott és csak egyharmada bűnhődött halálbüntetéssel. 

A büntetőjogi téren újabb korban széles körben 
elterjedt elméletek, valamint a több ízben előfordult 
bírói tévedések (úgynevezett Justiz-mord-ok) is nagy-
ban hozzájárultak ahhoz, hogy az abolició hivei egyre 
nagyobb számban gyarapodtak. 

Ilyen nevezetesebb birói tévedések voltak az 
utóbbi években az Ompolitean-féle és az Ebenschwel-
ler-féle bűnügyek, melyek annak idején jogászi kö-
rökben nagy port vertek fel nem csak nálunk, hanem 
a külföldön is. Ompolitean Jánost 1900-ban a bíró-
ság rablógyilkosság vádja miatt életfogytig tartó fegy-
házra ítélte. A pör újrafölvételénél a Ivuria jogerősen 
megállapította, hogy az elitélt 643 napig volt ártat-
lanul bebörtönözve és egyben a kártalanítási igény 
jogosságát is kimondta. Ebenschweller Józsefet szin-
tén rablógyilkosság vádja miatt életfogytig tartó fegy-
házra Ítélte a Kúria (1903. dec. 2. 9720—903. sz.), a 
mely Ítélet később tévesnek bizonyult. 

Polónyi Géza volt igazságügyminiszter az ország-
gyűlési néppárt értekezletén (1907. j anuár 11-én) az 
általa vallott büntetési rendszer elve gyanánt azt hir-
dette, hogy az elrettentési elmélet elvével szemben : 
punitur, quia peccatum est, az ő elve az, hogy: 
punitur, ne peccetur, vagyis a javító rendszer alap-
elve. A képviselőházban pedig j anuár 19-én tárcájá-

1 Egyéb idevonatkozó tudnivalókra nézve lásd Illés: 
A magyar btk. zsebkönyve 50., 118. 1. 

nak költségvetése alkalmával tartott beszédében a 
Beccaria tanítványának vallotta magát és azt a meg-
győződését fejezte ki, hogy az elrettentési elmélet tel-
jesen elvesztette jogosultságát. Nincs értelme a halál-
büntetés végrehajtásának sem. A börtönbüntetés jo-
gosultságát sem ismeri el, elég a fegyház és a fogház, 
meg a javítóintézet, mely utóbbi intézményt rend-
kívül fontosnak tartja. 

Ez által az abolició eszméje hazánkban az igaz-
ságügy legfőbb hivatalos irányítója részéről is apro-
báltatott, sőt a halálbüntetés végrehajtása egyenesen 
kárhoztatva lőn. 

Az egyházi szószék• 

Tauber Sándor dr. 

(in.) 

Egy másik szomorú tapasztalat a közkeletű kö-
zömbösségre. Egyik, néhány évvel ezelőtt megszün 
«Hitszónoklati Folyóirat»-ban halotti beszédet olvas-
tam, a mit kath. szellemben csinálni nem valami 
könnyű dolog. Meglepődve állottam a befejezésénél. 
Szórói-szóra ezeket mondot ta : «Es most kér jük a 
megboldogultat (elhunyt családanyáról volt szó), 
imádkozzék érettünk Istennél, hogy mi is szerencsé-
sen befejezvén egykor földi zarándokságunkat, eljut-
hassunk oda, a hol ő van, az Isten boldogító szine-
látására! Amen.» Mi ez? Katholikus szentbeszéd?. . . 
Hiszen ez valóságos szenttéavatás, a mihez sem a 
szerzőnek, sem a censornak, sem a beszédet elmon-
dóknak nincs joguk, mert ez csak a tévedéstől e te-
kintetben is mentes római pápának a joga!1 A kath. 
Egyház arra tanít és buzdít minket, hogy mi imád-
kozzunk a megholt hívekért, nem pedig ilyesmire, 
így a református lelkészek szoktak beszélni a koporsó 
mellett. Ok megtehetik, mert talán megfelel a Intők-
nek. De mi, katholikusok, nem beszélhetünk így, 
mert nem felel meg a hitünknek. Tudjuk, hisszük és 
valljuk, hogy ha csak egy szemernyi kis bűnfolt szeny-
nyezi, vagy csak némi csekély ideiglenes büntetés is 
terheli az elköltözött lelket, — pedig bizonyos ideig-
lenes büntetés a bűnök bocsánata és a kárhozat el-

engedése után is fennmarad, már akkor nem 
kerül egyenesen Isten szinelátására, hanem csak a 
tisztítótűzön át, a hol szenved, míg le nem törleszti tar-
tozását, és nekünk kell szegénynek segítségére sietnünk 
imánkkal, a szentmise felajánlásával, alamizsnával, bőj-
töléssel, a melyet javára végzünk, kérve Istent, hogy 
tudja be neki érdemünket és rövidítse meg szenvedését. 

Ez a mi józan, Isten irgalmának is, de egyúttal 
igazságosságának is megfelelő katholikus hitünk. Sza-
bad-e hát minekünk úgy beszé lnünk? . . . 

És meg vagyok győződve, hogy azt a beszédet 
többen elmondották. Mert nem egy ilyenforma beszéd 
jött hozzám a szerkesztőségbe olyan vidékekről, a 
hol szokásban van a halotti beszédek tartása, melyet 
általában véve nem helyeslek, annál kevésbbé, mert 

1 S azl is hosszas vizsgálat előzi meg. Szerlc. 
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quaestus (üzletszerű), mint a kántorok búcsúztatója. 
De ha már tartanak, tartsák katholikus szellemben! 
Ezt megköveteli az Egyház. 

Szóvá kell még tennem azt is, hogy azon a hit-
szónoklati folyóiraton, a melyben megjelent az a 
hírhedt halotti beszéd, olvasható volt a nyomtatás: 
«A ft Egyházmegyei Hatóság engedelmével.» Tehát 
átment a censurán. Hogyan? Ne játsszunk a komoly 
kötelességgel, mert nem játékról, hanem a legkomo-
lyabb dologról van itt szó ! A hitről, annak forrásá-
ról, üdvösségünk alapjáról. Könnyelműen approbál-
nak olyan úgynevezett «katholikus» imakönyveket is, 
a melyeket egyformán vesz és használ a zsidó, a 
református és a színtelen katholikus. Nemcsak azt 
kell itt néznie a censornak, hogy nincs-e benne 
olyasmi, a mi beleütközik a kath. hit- és erkölcs-
tanba, hanem azt is, hogy van-e benne katholikus 
szellem, a hivek lelkében a katholikus szellem táp-
lálására. Holmi üres szívbeli érzelgésre nevelni annyit 
tesz, mint közömbösségre nevelni a katholikus val-
lással szemben, a mely nem érzelgés, hanem élet 
Krisztusnak, a tevékeny szeretetnek a szellemében 
és gyakorlásában. 

Bizony igaz tehát, hogy manapság nálunk gyenge 
lábon állunk az egyházi ékesszólás terén. Honnét 
van ez ? Hol van főforrása a bajnak ? Mert az tagad-
hatatlan, hogy baj van. A szószéki működésre álta-
lában véve nem fordítanak akkora gondot és buz-
galmat, a mekkorát kellene, mint a lelkipásztorkodás 
egyik igazán legfontosabb részére. 

Ügy gondolom, sőt meg vagyok győződve a tu-
lajdon tapasztalásom alapján arról, hogy az egyházi 
ékesszólás nem kielégítő mívelésének nálunk első-
sorban a theologiai kurzusban, a homiletikának elő-
adásmódjában rejlik az oka. A «Religio» érdemes 
szerkesztője ezt kérdezi: «A theologiai kurzuson 
szinte félévig bajlódnak a szónoki beszéd elméleté-
vel, hol azonban ennek a megfelelő gyakorlati haszna? 
Úgy látom, hogy legtöbb onnan kikerülő azután is 
naturalistának marad, a kinél többre viszi a jóravaló 
önképzőköri szavaló. Hogyan van ez?» Bizonyosan 
igen jól tudja maga a kérdező is ennek az okát és 
magyarázatát, mert hiszen erősen sejteti, mikor «el-
méletet,» «félévi» hosszú időt, «bajlódást» emleget, de 
maga nem mondja ki magyarán, hanem, úgy látszik, 
azoktól várja, a kik szakszerűleg foglalkoznak az 
egyházi ékesszólással, hogy magyarázzák meg ezt a 
különös, elszomorító jelenséget és derítsék föl az 
igazi okát. 

A baj főoka az egyházi ékesszólás (homiletika) 
elméletével való hosszadalmas bajlódás. Csakugyan 
teljes féléven át gyötrik a kispapokat a száraz elmé-
lettel, szabályt szabályra, meghatározást meghatáro-
zásra halmozván össze és emléztetvén be a növen-
dékekkel. Es ezzel a lélek nélkül való előadásmóddal 
a szó szoros értelmében megunatják velők azt a tár-
gyat, a melyet legjobban meg lehetne kedveltetni, 

szerettetni. Nemhogy fölkeltenék bennök és növelnék, 
de lelohasztják bennök még azt az ambíciót is, a 
mi természetszerűleg benne van a világravaló fiatal-
ember lelkében. Pedig épen az egyházi ékesszólás, 
a szószék az a tér, a hol leginkább helyet foglalhat 
és érvényesülhet a pap nemes, Isten dicsőségéért és 
a hivek testi-lelki javáért hevülő ambíciója. Ez a 
száraz, rideg, elméleti előadásmód a legfőbb oka 
annak, hogy nem vetélkedik szent buzgalommal a 
nemes ambíció szószékeinken. 

IIa valamely ága a theológiának gyakorlati, úgy 
legelső sorban a homiletika gyakorlati. A dogmatika 
elsősorban elméleti, de ott van gyakorlati ikertest-
vére, a morális, mely az életre alkalmazza a dog-
matika igazságait. A homiletika elméleti is, gyakor-
lati is. Az egyházi ékesszólás elméletben tudomány, 
gyakorlatban művészet. És okosan gondolkozó em-
berek előtt mindig is az volt a dolgok helyes sora-
rendje, hogy a gyakorlat fontosabb, mint az elmé-
let.1 Különösen áll ez a mai gyakorlati irányú világ-
ban. Áll ez a hittudományról, annak minden ágáról 
is. Mit érek vele, lia elő tudom sorolni az egyház-
történelemből a rengeteg sok nevet és számot,2 de 
nem tudom megcáfolni a rágalmazó ferdítéseket, a 
melyekkel legtöbbször hozakodnak elő a világ fiai? 
Mit ér, lia a biblikuniból tudom ugyan részletesen 
a Szentírás tartalmát, de ha nem tudom alaposan 
megvédeni a racionalisták állal megtámadott helye-
ket és lia nem tudom beigazolni a Kánon hiteles-
ségét? Mi hasznom van belőle, ha tudom a herme-
neutika összes szabályait, de ha nem ismerem a 
legjobb Kommentárokat, a melyeknek segítségével 
megérthetném magam is és a híveknek is megmagya-
rázhatnám a szentleckék és evangéliumok homályos 
helyeit? 

Tessék lehetőleg gyakorlati módon, a gyakorlati 
élet számára előadni a növendékeknek az egész 
theológiát ! Röviden, világosan az elméletet, tüzetesen, 
részletesen a gyakorlatot, a mi közben rákerül a 
sor az aprólékos mellékdolgokra. Nem sokkal oko-
sabb, mert hasznosabb dolog lenne pl. a sok her-
meneutikai szabály helyett az úgynevezett dogma-
tikus szentírási helyeket exegetizálni a növendékekkel, 
praktikusan, az előadóteremben olvasva a szöveget, 
felütve hozzá a legjobb Kommentárt és így meg-
állapítva az igazi értelmet? így legalább megtanul-
nák a módját, hogy hogyan kell exegetizálni. 
Aztán nem a kész exegezist lediktálni nekik, hanem 
a legjobb Kommentárokat, hogy hol lehet azokat 
megszerezni. így majd csinálnának többször jóravaló 
homiliákat. 

Bizony-bizony csak annyit ér a tudományunk, 
a mennyit használunk vele magunknak és ember-

1 Természetesen úgy véve a dolgot, hogy az okos gya-
korlat nem lehet el elmélet nélkül. Szerk. 

2 Nem jó történettanítás az ilyen. Szerk. 
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társainknak. Többet ér a gyakorlati, mint az elvont 
elméleti tudás. Mi haszna, lia ismerem a villamos-
ság elméletét, de nem tudom helyreigazítani elrom-
lott villanyos csengetyűmet? A fölszerelőnek van 
belőle haszna, de az én káromra, mert meg kell 
neki fizetnem a zsebemből. Ez áll a theológiáról is. 
Kempis Tamás mondja és igazán mondja : «Melius 
est sentire compunctionem, quam scire ejus definitio-
nem.» Mit ér, ha tudom, hogy mi a tökéletes bánat, 
de ha azt meg nem tudom, hogy hogyan kell föl-
keltenem lelkemben? 

És mindez különösen áll az egyházi ékesszólás 
tudományára és művészetére. Ezt különös gonddal, 
gyakorlati módon kellene előadni a theológián. Az 
elmélettel tíz órai előadással könnyen lehetne vé-
gezni. Aztán rátérni a gyönyörűséges, a theológia 
gerincét magába ölelő gyakorlatra. Nem faggatni a 
lelkes levitákat az érvelés, a motiválás, a bevezetés, 
tárgyalás, befejezés, a sermo és homilia száraz, el-
méleti magyarázatával és emléztetésével : hanem tes-
sék elővenni a remekírók, különösen Aranyszájú 
szent János alkotásait, azokat felolvasni, vagy fel-
olvastatni a növendékekkel, közben meg-megállni és 
praktikusan, a felolvasott részletek alapján meg-
magyarázni, hogy ime, a szentatya ezeket meg ezeket 
a motívumokat így meg így alkalmazza az akarat 
megindítására, miután már meggyőzte értelmüket 
erről meg arról, ilyen és olyan érvekkel, hogy ezt 
meg azt a kitűzött célt elérje leikökben. Tehát nekünk 
is így kell eljárnunk szentbeszédeinkben. Ha péld. 
az Oltáriszentség imádására akarom buzdítani hall-
gatóimat, előbb be kell bizonyítanom, hogy az 
Oltáriszentség maga Jézus Krisztus a kenyér színe 
alatt. 0 pedig igaz Isten, tehát imádás jár neki ré-
szünkről. Mi az imádás? Miáltal nyilvánítjuk az 
imádást? Tehát hogyan kell ilyen és olyan körül-
mények közölt viselkednünk az Oltáriszentséggel 
szemben?. . . 

Gyakorlati módon, felolvasott sermo és homilia 
alapján vezesse rá hallgatóit a tanár, hogy mi a 
sermo és mi a homilia, mi a felsőbb-, mi az alsóbb-
rendű homilia és hogy mi a különbség a kettő 
között, s a sermo és a homilia között. így majd 
megértik a dolgot és a mi fődolog, gyönyörködnek 
is a hallott szónoki szépségekben, és kedvük kere-
kedik azok utánozgatására, beszédek készítésére. 
Erre tessék is havonta legalább egyszer-kétszer alkal-
mat adni nekik, kijelölvén néha magát a tárgyat, 
máskor meg csak az elérendő célt tűzvén ki eléjük, 
és az annak megfelelő tárgyat rájok bízván meg-
választás végett és megjelölvén a beszéd formáját 
is, hogy sermo vagy homilia legyen-e. A dolgozato-
kat lehetőleg nyilvánosan kellene előttük behatóan, 
őszinte jóakarattal megbírálni, megdicsérvén érde-
meiket, de különösen felhíván figyelmüket hibáikra, 
tüzetesen megjelölvén azoknak az okát. 

Gerebenics Sándor. 

Budapes t . A budapesti katholikusok a francia katho- Egyhí 
likusokérl. A testvéri részvétnek és az érezni kezdő 
katholikusoknak megnyilatkozása volt a vasárnapi gyűlés , ® 
a Katholikus-Kör nagytermében. Budapest katholikusai, R r o n i * 
a különféle egyesületek rendezték az egyházi szerveze-
tüktől megfosztott francia katholikus testvérek iránt 
való rokonérzésből és a saját tanulságukra. Végre ilyen 
manifesztációnak is voltunk tanúi. A mozgalom az 
egyetemi ifjak Mária-kongregációjából indult ki s csatla-
kozásra felszólította az ország összes katholikus egye-
sületeit. Célja szépen sikerült; a gyűlés impozáns volt, 
befejezése lesz pedig az az album, melyet az egyesüle-
tektől beküldött jegyzőkönyvekből összeállítva küldött-
ségileg visz Rómába, hódolatul a fiaival együtt szenvedő 
szent Atyának. 

Nemcsak a gyűlésen vontak le tanulságokat a fran-
ciák sorsából a mi okulásunkra : hasonló okok s ha-
sonló és pedig idején való ellenműködés hiánya hasonló 
okozatokat — állapotokat — hozhatnak létre másutt is, 
nálunk is ; de a gyűlés magában véve is tanulságos. 
Az iljak 28-as bizottságára s e bizoltság eleven akció-
jára volt szükség, hogy az öregebbek is végre fölesz-
méljenek. Jól van-e ez, természeles-e ez tisztelt ol-
vasó? Nem megfordítva kellene-e történnie? Hannibal 
ante portas, a tevékeny ellenség nem is a kapu előtt, 
hanem benn van már a házban, itt pusztít sorainkban : 
sajtójával, egyesületeivel s mindennemű akciójával s mi 
még a tevékenységi nagy programmot se állítottuk össze? 
A pusztába kiáltó János szerepe hálátlan, de annyit biz-
tosan jósolhatok, hogy az édes semmittevés, vagy a nem 
praktikus cselekvés, szörnyen meg fogja magát bőszülni. 

* 

Kóma. XIII. Leo hamvainak nyugvása a Laterán-
ban. Néhány nap múlva, nem messze megválasztása 
és megkoronázásának időtájától, XIII. Leo pápa el fogja 
foglalni azt a monumentális sírt, melyet neki a szent 
kollégium hálás csodálata emelt. Ez az emlék kiállja a 
versenyt a Lateránban eltemetett 25 pápa legnagyobb 
emlékével. Ehhez a lateráni bazilikához számos emléke 
fűződik Franciaországnak, a hol most az egyház nyugalma 
fel van dúlva. Ez a bazilika IV. Henrik óta a francia 
királyok «római bazilikája» volt.1 Itt ment végbe Páli 
szent Vince canonizációja, a ki a francia nép és az 
egyház közt kötendő új concordatumnak leghatalmasabb 
pártfogója az égben. Itt nyugszik az a pápa (XII. Kele-
men), a ki Páli szent Vincét szentté avatta. Itt nyug-
szanak II. Sylvesternek a hamvai, azé a Gerberté, a 
kinek nevét, mint tudósét, legendák veszik körül. És 
méltán, mert ö a természettudományok körében (a X. 
században) századát valóban előbbre vitte, kortársait 
méltó csodálatba ejtette.3 Már akkor bizonyítékot állított 
magában arról, hogy az egyház és a tudományok közt 
nincs ellentét, sőt hogy keresztény vallás és világi tudo-
mányok édes testvérek az Ur kegyelméből. 

Sylvester 1003-ban halt meg. Első pápa, a ki a Late-
ránban kapott sírt, a 904-ben elhunyt Leo volt, a ki 
csak negyven napig kormányozta Isten egyházát. 
904—1907-ig ezer esztendő folyt le. Tehát ezer éve annak, 
hogy a pápák a Lateránba temetkeznek. Micsoda zür-

1 La basilique romaine des chefs d' État français. 
2 Az ö gondolata volt a magyar szent korona és szent István 

magyar apostoli királysága is. 
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zavaros állapotok voltak ezer év előtt Rómában. A hűbéri 
arisztokraták durva nyűgöt vetettek ki a pápaságra, a 
pápai szabad választásra. Eletükben a Laterán vár, 
haláluk után nyugvóhelyük volt a pápáknak. Ebből a 
vaskorszakból itt van eltemetve X. János és XIII. János, 
kit ellenségei börtönben megfojtottak. Itt van eltemetve 
XII. János, a ki csak 20 éves volt, mikor pápává válasz-
tották. Micsoda idők, micsoda emberek ! 

Ezek a pápák mind a régi Kostantin-féle bazilika 
porticusában voltak eltemetve. Még emléke is elmosó-
dott annak a helynek, a hol valaha sírköveik állottak. 
Régi hagyomány mondja, hogy a bazilika újjáépítése 
idején ezeket a pápai csontokat mind egybegyűjtötték 
II. Sylvester sírjába. Itt kell keresni azoknak a pápák-
nak is sorozatát, kiket a Hildebrandból lett VII. szent 
Gergely lelkesített és inspirált maga előtt és maga után, 
tehát II. Calixtust is, a ki Wormsban megkötötte a 
Concordatumot az Imperium és a Sacerdotium között. 
De az Imperium nem tudta nyugodtan viselni a béke 
édes igáját. A támadások az egyház ellen újra meg-
indultak. Legveszedelmesebb volt a Barbarossáé. A lom-
bard népligával szövetkezett III. Sándor a nép segít-
ségével győzte le a zsarnok caesarismust. És XIII. Leo, 
a Keriim novarum pápája, a ki szintén a népre appel-
lált, ill fog nyugodni III. Sándor pápa szomszédságában. 

Valóban, Tadolini szobrász nem ragadhatott megalkal-
masabb dolgot XIII. Leo életében, mint azt ajelenetet, midőn 
Sedia gestatoriáról a szent Péterben megáldja a népet. 
Itt van III. Ince pápa is. Sírjával szembe kerül III. Leo 
sírja, mint amannak párja. Ezt a helyet XIII. Leo maga 
választotta, ezt a közelséget maga óhajtotta. Ez a két 
pápa nemcsak abban hasonlított egymáshoz, hogy a 
letaráni templom újjáépítői voltak, hanem szellemi hason-
latosság is van köztük. III. Ince, a középkor delelőjének 
csúcspontja, alapította a kolduló-szerzeteket, melyek 
megtisztították és egyszerűsítették a keresztény világ 
erkölcseit. XIII. Leo nemcsak visszavezette szent Ferenc 
rendjét a régi szegény egyszerűséghez, hanem maga is 
beállt szent Ferenc-rendi tertiariusnak, példát mutatni 
fényes pápaságának körében az egyszerűségnek és 
szerénységnek. 

Itt van VIII. Bonifác, a ki 1300-ban adta az első 
jubileumi bucsűt. XIII. Leo háromszáz évvel utóbb 
szintén adott jubileumot. Még pedig milyet! Örökké 
emlékezeteset. Összekötötte a jubileumot a XX. század 
felajánlásával Jézus szentséges Szivének. VIII. Bonifáccal 
bezáródik a Lateránba temetkezett középkori pápák 
sora. Az avignoni fogság pápáinak hamvai Francia-
országban maradtak. A viharok után a békét jelentő 
szivárvány a pápaság egén, vagyis V. Márton pápa már 
a Lateránban fekszik. És itt véget ér a Laterán nagy 
korszaka. Márton után a pápák elhagyják a Lateránt s 
a Quirinálban vagy a Vatikánban laknak, és temetkezni 
a szomszédos S. Maria Maggioreban vagy a szent Péter-
ben temetkeznek. A Lateránban ebben a korszakban 
csak elvétve temetkezik pápa, legfölebb olyan, a kinek 
családi sírboltja van ott, például 1740-ben XII. Kelemen. 
1740 óta 1907-ig pápa a S. Joannis in Laterano patriar-
kális templomban temetkezni nem kívánt. Ez a nagy 
gondolat XIII. Leo nagy elméjéből pattant ki. Vissza 
akarja fizetni az embereknek azt a maliciáját és elég-
léteit szerez magának örök időkre azért az eljárásért, 

hogy hosszú pápasága alatt egyszer se tehette be apostoli 
lábát mint püspök az ő ős püspöki templomába. Nem 
eresztette őt oda életében az emberi gonoszság ; most ő 
halála után megmutatja, hogy mégis ott lesz mindörökre. 
XIII. Leo sírja a Lateránban minden zarándok lelkéből 
lorró imát fakaszt Istenhez az iránt, engedje meg mielőbb, 
hogy a pápák püspöki székhelyüket a Lateránban mielőbb 
szabadon használhassák ! 

* 

Berlin. Hugij fest az új jegy, a melynek jelszava a 
centrum anélkül», süt ellenére? 

Alig két hétre, hogy az új birodalmi gyűlés össze-
üli, máris kitűnt, hogy a katholikus centrum a biro-
dalomnak nemcsak számra nézve legnagyobb, de szel-
lemre nézve is legimponálóbb tényezője. Itt vannak a 
legszellemesebb szónokok : Schädler, Gröber, Hertling 
báró délnémetek, Spahn, Erzberger, Trimborn rajna-
vidékiek. Schädler bambergi kanonok és Gröber würzburgi 
képviselő a centrum álláspontját az új választások előtti 
időre nézve oly fensőbbséges erővel védték meg a nagy-
tehetségű Bülow kancellárral szemben, hogy a centrum 
különösen e két szónok beszédének hatása alatt messze 
föléje került a kancellárnak is, az ő új kormánypárti 
keverék csoportjának is. 

A déli és a rajnavidéki német már természeténél 
fogva élénkebb, kedélyesebb, szellemesebb. Mösl ebben 
a vitában ezek a tulajdonságok feltűnő módon nyilvá-
nultak. Schädler szakadatlan derültségben tartotta a 
házat beszéde alatt. Mikor az ellenfélnek nevetnie kell 
a maga erőlködései felett, ez a legfényesebb győzelmét 
jelenti az ellenfélnek, ebben az esetben a centrumnak. 
Gröber pedig azzal tündöklött, hogy döntő fordulatok-
nál villámszerüleg ható Ítéletben csapott le ellenfelére, 
ebben az esetben Bülow kancellár fejére. 

Legjobban fájt a centrumnak, mert legalaptalanabb 
volt a kancellár részéről az a vád, hogy a centrum 
«nemzetellenes» utakon járt volna. És ezt a kancellár az 
egész világ elé terjesztette. Ezt az eljárást Gröber emel-
kedett, sőt kiáltó, mennydörgő hangon «alávaló rága-
/om»-nak jelentette ki a parlament, a birodalom, az 
egész világ előtt. Azt mondják a jelenvoltak, hogy a 
hatás leírhatatlan volt. 

Arról, hogy mily méltósággal működött a Centrum 
az elnöki székben és mily satnya, mondhatni gyámol-
talan eljárásban vergődik a birodalmi gyűlés mostani 
elnöksége, arról a következő jelentés olvasható egy 
centrumpárti lapban : «Vájjon mit log mondani az öreg 
Balleslrem gróf (a ki a mult gyűlésen elnökölt a Centrum-
pártból), ha az űj elnökség hősi tetteiről fog olvasni. 
Egyik kisiklás a másik után következik. Udo von Stoll-
berg-Wernigerode, az új elnök, néha azt se tudja, mit 
csináljon. Különösen a Centrum szónokainak szellemi 
sziporkáival szemben nem tud mit csinálni. Egyszer 
egy sikerült centrum-vicc hatása alatt dühösen fölugrott 
és csengetett, aztán szótlanul leült és elmerült a semmi-
ségbe. Oly napirendet, a melyet háromnegyed óra alatt 
ki lehet meríteni, Ballestrem soha sem tűzött volna ki 
komoly testület elé. Nagyon ráillik a rimes mondás : 
«Auf dem Dache sitzt ein Greis, der sich nicht zu hel-
fen weiss». Mit mondjunk az első alelnökről, a szabad-
elvű Paasche úrról ? Úgy viselkedik az elnöki székben, 
mintha Bülow úrnak első kammerdienerje volna, a ki előtt 
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az ő uráról még csak mukkanni se szabad. Gröber kép-
viselő a Centrumból egyszer valóságosan rendreutasította 
ezt az alelnököt. Azt kiáltotta oda neki, hogy — «ha az 
elnökség nem csinál rendet és csendet, majd csinálok 
én magamnak!» A ki ezekről a dolgokról tüzetesebb 
fölvilágosításokat akar, az rendelje meg az itteni «Ger-
mania»-nyomdai r.-t. kiadásában megjelent «Das Zentrum 
und der neueste Kurs» cimű emlékiratot. Nem fogja 
megbánni. A Centrum magatartása fölöttébb érdekes és 
tanulságos.» —y —lei. 

Iroda- A világegyetem. A Föld és a csillagvilág fizikai 
lom tüneményeinek ismertetése. írták : Cholnoky Jenő és 

Kövesligethy Radó egyetemi tanárok. (A műveltség 
könyvtárának III. kötete.) Kiadja az Athenaeum. 1906. 
644. lap. 

II. A nagy kötetnek másik, kisebbik felét (490 — 
634. 1.) Kövesligethy Radó dr. «Csillagászata» foglalja 
el. Hasonlóképen népszerűsítése az égi testek tudomá-
nyának, a mi már természeténél fogva is nehezebb a 
Föld fizikai jelenségeinek magyarázatánál s népszerű-
sítésénél. Ebben utánozhatatlan mester a francia 
Flammarion, az le tudja kötni a magyarra is fordított 
müveiben a laikus olvasót, ha túlságosan nem engedne 
fantáziájának és lia spiritiszta nem volna. 

Kövesligethynek, úgy látom, nem adatott meg a 
népszerűsítés, a könnyed elbeszélés tehetsége. Igazi tudós, 
a ki tárgyának él, abban mélyen otthonos, saját kuta-
tásainak eredményeiről is be tud számolni, a mi sokat 
mondó dolog nálunk. Szinte érezni, mily könnyen mo-
zog az égi szférákon, mennyire tudja mindazt, a mit ott 
tudni lehet. De egyet nem érez, egyet észre nem vesz, 
azt, hogy nem kollegáival beszél, hanem a laikus közön-
ségnek kellene fel foghatókká tenni az ég csodáit. Rövid, 
száraz, adatokat halmozó, de elbeszélni nem tud. Nagy 
későn, midőn végre az üstökösökre kerül a sor, kezd 
lendületesebb, hogy úgy mondjam, epikusabb lenni. 
(562. 1.) 

Az ilyen nehéz tárgy előadásában az olvasó pihen-
tetői a többi között az életrajzi adatok szoktak lenni. 
Nagy nevekhez kötődnek a csillagászati fölfedezések, 
adatok. Ezt se használja ki, az egyetlen Keplernél mond 
el egyet-mást (524. 1.), nevezetesen megemlékezik a 
Stájerben (Kepler akkor Grácban tanár volt 1594-ben, 
csaknem egykorúlag Pázmánynyal) folyó protestáns-
üldözésről, de azt már nem mondja el, hogy a luth. 
Keplernek a saját hazájából, Würtembergből is, a hit-
sorsosai elől kellett távoznia csillagászati nézetei miatt, 
ellenben menedéket a katholikus Rudolf királynál talált 
Prágában. 

Nehéz, fárasztó egy könyv, nem a nagy közönség-
nek való. Bizonyos tekintetben úgy érzi magát mellette 
az olvasó, mint Kemény Zsigmond regényeinél. Mély-
séges lélektani regények, tudományosan képzett és mé-
lyen gondolkozó olvasót tételeznek föl, melyeket nem 
olvasni, hanem tanulmányozni kell. Példáit sem a ter-
mészetből veszi, mint Eötvös, hanem a természettudo-
mányból, történelemből. Nem is lesz népszerű soha, 
pedig Beöthy a legnagyobbnak tartja. 

Kövesligethyt sem lehet olvasni, könyvét úgyszól-
ván lassan kutatni, tanulmányozni kell. Ez természete-

sen a világért sem hiba magában véve, hanem hiba, ha 
ilyen módon akarja a nagy közönséggel megkedveltetni 
kedvelt tudományát. Ebben csakugyan nem egyenlő 
partnere a könnyedén csevegő s magát megértetni tudó 
Cholnokvnak. 

Következetes azonban a módszerében, marad a meg-
figyelésnél, az észlelésnél s bele nem filozolálja magát a 
materializmusba, a milyen eltévedést újabban Török Aurél-
nél, az anthropologusnál, tapasztalunk. Könyve végén ő is 
rátér a Kant-Laplace-hipotézisra, a naprendszer kiala-
kulására s induktiv úton ő is rájön arra, hogy : «föl 
kell tennünk, hogy bolygó rendszerünk egykor gáztömeg 
volt». (591. 1.) Ez képezi nála, mint természettudósnál a 
határt, odáig vezetik megfigyelései, illetőleg a megfigye-
lésre támaszkodó, tehát reális következtetései. A mi 
azontúl tovább van, arra már nem tér ki, hanem híven 
módszeréhez azt mondja : «valamely előttünk (érti a ter-
mészettudósokat) teljességgel ismeretlen okból ez a gáz-
gömb forogni kezdett és ennélfogva mindjobban lapult». 
Hiábavaló materialista merészkedésekbe nem bocsát-
kozik. 

Az igaz, hogy azzal se találkozom nála, a mit Mädler 
«Der Himmel» cimű hasonló könyvében olvastam, a ki 
vizsgálva bolygórendszerünket s látva a nagyszerű tör-
vényszerűséget, mely elrendezésökben nyilatkozik, való-
ságos himnuszban tör ki az Isten dicsőitésére, kiben a 
nagy rendezőt keresi, kire ez az okozat önként utal, 
mint okára s ki mindezt oly szépen «súly, szám és 
mérték» szerint elrendezte, ki beléfektette az anyagba a 
bölcs törvényeket. Kövesligethyt lelket emelő tudo-
mánya ennek a tudatára nem vezette, legalább itt a 
könyvében nem. 

Pedig egyszer, úgy véletlenül, be gyönyörű példát 
említ erre vonatkozólag Keplernél, midőn «Harmonices 
mundi» müvéből egy részletet említve, maga mondja : 
a mily merész Kepler, a míg keres, oly szerény és alá-
zatos, ha már talált és minden dicsőséget Istenre hárít. 
(526. 1.) Azt gondolom, Kepler példáját, nincs ma oly 
csillagász, ki nem követhetné. De hát ilyen nálunk ma 
a tudományos körökben a divat, Kepler helyett Haeckel 
imponál nekik. Pedig : scientia sine Deo inflat et nihil 
valet. 

Egy helyen egy kis okos kiigazítást találok, ott a 
hol a világűrről beszélve, azt mondja a történt mérések-
ről : így bővült a mérések finomodásával a mérhetet-
lenségről, vagy a mint rendesen, kevésbbé gondosan 
nevezzük, a végtelenségről való fogalmunk. (522.1.) Igen, 
beszéljen a természettudós mérhetetlenségről s ne dobá-
lódzék a végtelenséggel. 

Egy másik helyen beleszól a bibliába is s azt mondja, 
hogy az egiptusi kilencedik csapás napfogyatkozásnak 
bizonyult s a biblia elbeszélése is, mely szerint Józsua 
Jericho falai előtt megállította a Napot, minden való-
színűség szerint ugyancsak napfogyatkozással függ össze. 
(493. 1.) Mindenesetre tapintatosabb s szakmája határait 
szemmeltartóbb beszéd, mint a hogy a II. kötetben, az 
embernél, Gorka beszél a bibliáról. 

Mint komoly tudós nem játssza továbbá a nyegle 
mindentudó szerepét, hanem sokszor figyelmeztet rá : 
ezt és azt nem tudjuk. Pl. a Napnál: nem ismerjük a 
foltok és fáklyák mibenlétét (540. 1.), vagy: nincs egy-
séges elméletünk a Nap minden jelensége számára. 
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(545. ].), vagy: Uranus holdjai retrograd ok, azaz ellen-
tett irányú mozgásuak (560, 1.), a mi ellenkezik a Kant-
Lap] ace hipotézis követelményeivel. 

Nála is találkozunk azzal az elszomorító következ-
tetéssel, hogy a Földnek, illetőleg a rajta lévő életnek 
egykor vége lesz : minden hőmérsékleti különbség 
elenyészik, kiegyenlítődik, megszűnik minden élet, vala-
minthogy megáll a gőzgép is, melynek hűtőjét a katlan 
hőmérsékletére emeltük. (546. 1.) 

Abban is módszeréhez való szoros ragaszkodását 
látom, midőn az érdekes kérdéshez, melyben pl. Fiam-
marion egészen határozott állást foglal el : vannak-e az 
égitesteknek lakóik, nem kíván hozzászólani. «Ha tőlem 
kérdi valaki — úgymond — vannak-e a Holdban em-
berek, bátran felelem, hogy nincsenek. Mert el tudunk 
talán képzelni lényeket, a melyek szervezetük más beren-
dezése folytán levegő és víz nélkül élhetnek, de nem 
olyanokat, a melyek kozmikus sebességgel rájuk lőtt 
golyóknak ellentállhatnak». (Ezt egy előbbi helyéből 
kell érteni, t. i. csak a levegő ellenállása ment meg 
minket a «minden pillanatban ezer meg ezer számra ide 
a földre hulló csillagok» csapásától. Ha tehát a Holdon 
levegő nincs, élő lény az ott szintén hulló csillagokat 
nem birná ki.) Majd rátérve az általános kérdésre, ezt 
mondja : «különben is az égitestek lakhatóságának kér-
dése alig tartozik ránk. A csillagász a legjobb esetben 
meg tudja mondani a közelebbi bolygók felszínének fizikai 
viszonyait, de azt már mások képzelő erejére kell hogy 
bizza, vájjon ily viszonyok mellett mily szervezetek 
élhetnek». (549. I.) Csakhogy a képzelő erőn kívül van 
az analógiának ereje is s ez a valószínűbbnél is bizto-
sabbnak tartja a többi égitesteken a megfelelő alkotású 
lények létezését. 

Kimutatja az üstökösök tömegének csekély sűrű-
ségéből, hogy az a nézet, mintha az üstökösök, földünk-
kel összeütközve, veszedelmet hozhatnának ránk, egy-
szerű babonás félelem, melynek semmi alapja nincs. 
«Tekintve — úgymond — az üstökösök roppant tér-
fogatát, azt mondhatjuk, hogy sűrűségük elenyésző 
csekély és azzal aztán nagyon leszáll a Földdel való 
összeütközés veszélye. Ez az eshetőség mint utolsó ma-
radványa az üstökös-babonának, nagyon foglalkoztatta 
az embereket és a csillagászok is kénytelenek voltak 
a kérdést figyelemre méltatni. Minthogy itt oly üstökö-
sök szerepelnek, a melyek még csak a jövőben fognak 
megjelenni, a dolog csak valószínűségi számításnak 
vethető alá. Az eredmény az, hogy általában véve egy 
üstökössel való összeütközés valószínűsége nem nagyobb, 
mint azé, hogy ha vak ember a levegőbe lőve, madarat 
találjon». (565. 1.) 

Újdonságok, melyek a csillagászat ismereteinek 
haladását jelzik, hogy a Marsnak két holdja van (554.1.), 
Jupiternek öt holdja (557. 1.) ; mikor mi tárgyaltuk a 
kérdést, az előbbinek egy, az utóbbinak négy holdjáról 
beszéltünk, nevezetesen a fény sebességének a megha-
tározásánál. Mint sejtés szerepel, amit a jövőnek ténnyé 
kell váltania, hogy «még két transneptunikus» bolygó-
nak kell léteznie naprendszerünkben». (561. 1.) 

«A vulkanizmus nem a Földre szorítkozó jelenség, 
hanem általános kozmikus tényező.» (583. 1.) Ebből 
magyarázza az új csillagok feltűnését és letűnését. 

Végül olvassuk a nagy tudományos tételt az erő és 

anyag egységéről az égi miiidenségben. «Az égre alkal-
mazott színképelemzésnek legfenségesebb eredménye 
mindenesetre az, hogy valamint a mozgató erő az egész 
világegyetemben ugyanaz, úgy az anyag is egységes, 
ugyanaz, melyet a Földön is ismerünk.» (378. 1.) Es egy 
ránk magyarokra megtisztelő adatot is olvasunk nála, 
hogy : «Kalocsán P. Fényi figyeli szorgalmasan és világ-
szerte elismert sikerrel a Napot». (544. 1.) 

Ez a «Műveltség Könyvtárának» III. kötete rövid 
ismertetésben bemutatva. Tényleg ily nagyszabású mű-
vel e nemben irodalmunk még nem rendelkezett. Lám, 
tud a magyar ember is nagyot alkotni, nagy erők dol-
goznak egyetemeinken, csak legyen módjukban szellemi 
termékeikkel a könyvpiacon is megjelenni. Ennek a 
nehézsége, a csekély fogyasztó közönség, azonban sok 
esetben a tudós fiókjába zárja az értékes kéziratokat. 

Az, hogy Kövesligethy nem oly szerencsés elbeszélő, 
nem tudja úgy megértetni magát a laikus közönséggel, 
mint Cholnoky, tudományos értékéből semmit sem von 
le. Nehezebb a feladata, kisebb ahhoz az adománya s 
mint egyetemi tanárnak különben hivatása a tudományt 
művelni, nem pedig népszerű előadásokat tartani. I)e 
mindakét szerző tisztelné tette nevét nagy müvével. 

* 

Bernát István: Az 1848. évi XX. t.-c. veszedel-
mei. A «Protestáns egyházi és iskolai Lap» febr. 17-iki 
számában. (Vége.) 

S ha ez bekövetkeznék, a mi épenséggel nincs ki-
zárva, «akkor — úgymond — az egyházaknak vagy meg 
kell hunyászkodni a hatalom előtt, vagy pedig el kell 
majd tűrni, hogy az bánjék velük tetszése szerint... 
Pedig magánál a gondolatnál, hogy az egykor büszke, 
dacos, saját becsületéből megélni tudó protestáns egyhá-
zak ott görnyedjenek meghajolva és megalázva a hata-
lom urai előtt, érezzük, hogy az ezeknek végét, mert 
ethikai tartalmuk teljes kiszáradását is jelentené». 

Az állam részéről jövő támogatás az 1848. XX. t.-c. 
végrehajtása képében tehát nincs veszély nélkül, igen 
magas lehet annak az ára, mely az egyház ethikai érté-
kébe kerülhet. Ettől fél Bernát s figyelmezteti rá az 
állami segélybe most buzgón kapaszkodó hitfeleit. «Az 
ellen — úgymond hogy ez bekövetkezzék, nem látok 
sehol biztosítékokat, nem még a tervezők fejében sem, 
mert föl kell tenni, hogy lia ilyenek volnának, azokat 
nem rejtenék véka alá.» S azért, utalva a francia katho-
likusok mai sorsára, ama meggyőződésének ad kifeje-
zést, hogy «ennek a jövőnek (a mit a franciáknál látunk) 
mi is ki leszünk téve, ha biztosítékok nélkül követeljük 
a további állami segítséget». 

Neki nem az 1848. XX. t.-c. végrehajtása, nem az 
államtól nyerhető nagyobb segély, hanem «az önmagára 
támaszkodó, mástól nem kérő, egyszóval a független 
protestantizmus az ideál». 

Miután pedig látja, tudja, hogy mit felelhetnek neki 
erre hitsorsosai, hogy t. i. «az ideál föntartásához és 
eléréséhez gyengék vagyunk», azonnal meg is adja rá a 
feleletet. «De akkor, midőn az állami segítség fokozását 
kérik, kötelességük legalább kimutatni azt, hogy ezt el-
nyerve, egyházi férfiaink és egész felekezetünk a mai-
nál nagyobb eréllyel fognak törekedni arra, hogy az 
állami segítés legföljebb átmeneti időre szóljon s arról 
maguk a protestánsok lemondhassanak, lia az veszede-
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lemmel járna az egyházra nézve. Ez persze belső kiépí-
tés, a hitélet erősítése, a protestáns öntudat fölszítása 
nélkül nem lesz lehetséges. Lehet-e ezt remélni, ha a 
papság minden reményét és boldogságát az állami segít-
ség elérésébe, illetőleg megtartásába veti ? erre feleljenek 
azok, kikben több az optimizmus, mint e sorok írójában». 

Vagyis Bernát nézete az, hogy, miután a nagyobb 
állami segély belső viszonyba, úgyszólván az állam ren-
delkezése alá veti a protestáns egyházat, az az elfoga-
dandó segély legföllebb egy időre szóljon s azonnal 
fölmondható legyen, a mint az egyházra — a mai fran-
cia módra — veszélyessé válhatik. Hogy pedig erre az 
esetre az egyház fölkészülhessen, vagyis, hogy belső 
erejéből, a saját eszközeivel rendelkezzék majd annyi 
vagyonnal, hogy az állami segély esetleges megvonása 
zavarba ne ejtse, a lelkészek buzgóbb működését, a 
nagyobb áldozatkészségre hajló protestáns öntudat föl-
szitását tartja elengedhetetlen föltételnek. 

Ha ez meglesz, ha egyháza a segélyezés ideje alatt 
a saját erejéből is megerősödik annyira, hogy az állami 
segélyről bármikor lemondhat s az őt romlásba nem 
viszi, akkor Bernát is hajlandó volna belemenni a 
XX. t.-c. ily értelmű végrehajtásába. De Tamás benne, 
vájjon így fog-e ez történni, vájjon a papság a mainál 
nagyobb eréllyel fog-e a hitélet kiépítésén dolgozni, ha 
«minden reményét és boldogságát az állami segítség el-
érésébe, illetőleg megtartásába veti» ? Mintha mondaná, 
hogy bizony-bizony az emberi gyarlóság folytán az ellen-
kezője történhetik s akkor a mai francia katholikusok 
helyzete könnyen előállhat nálunk is. Bernát érzi, a mit 
már Nagy szent Gergely az üdvösség dolgában hangoz-
tatott : «mater negligentiae sólet esse securitas». (Papist. 
186.), hogy a biztosított lét anyja a hanyagságnak. 

Ennyit mond Bernát a saját hitsorsosainak s én ál-
veszem tőle a szót és ugyanezt ismétlem figyelmezteté-
sül a magyar kalholikusoknak. Közöttünk is a legújabb 
időben szinte magától értendőnek vétetik az államsegély 
követelése s a fölkínáltnak könyű szívvel való elfoga-
dása, nevezetesen az elemi iskolák s a kongrua rendbe-
hozatala alkalmából. Nem is látszunk gondolni arra, 
hogy az állam semmit sem ad ingyen, hanem hogy 
drága az ő adományainak az ára, néhány forint fejében 
is nehéz értékű jogokat követel. Nem támadnak-e tehát 
kétségeink az 1848. XX. t.-c. ilyetén végrehajtása körül, 
nem támadnak-e legalább azokban a kalholikusokban, 
a kiknek szemében szintén «az önmagára támaszkodó, más-
tól nem kérő, szabad, független katholicizmus az ideál '?» 

És ha már elfogadják a «segélyt», gondolnak-e biz-
tosítékokra az ebből származható és kétségkívül szárma-
zandó bajok ellen ? A ki azt gondolja, hogy a mai állam 
az egyházat segíti az egyház erősítése és nem a saját 
hatalmának a gyarapítása egyszóval az egyház alá-
vetése — érdekében, az nem érti az idők járását, az 
egyszerűen téved. Meglássátok katholikusok, a kik nem 
a belső erőfejlesztésre, hanem állami támogatásra gon-
doltok, hogy drága lesz még ennek az ára ! 

* 

K e r é k g y á r t ó : Az á l l a t t an t a n í t á s á n a k re-
fo rmjá ró l . A «Tanáregyesületi Közlöny» március hó 
17-ki számában. 

Kerékgyártó Árpád erzsébetvárosi (Erdély) gimná-
ziumi tanár életrevaló eszmét vet föl az állattan taní-

tásának reformjáról a gimnáziumban és pedig főképen 
erkölcsi szempontból. Gondolata ez : «Az emberi szer-
vezetnek az V. osztályban állattan körében történő 
tárgyállását erkölcsi szempontból sein tartom célszerű-
nek. A mai napokban az iskolában is ijesztő mértéket ölt 
a váltástalanság. Könnyű észrevenni, hogy a megdöb-
bentő tüneményt mindenütt a materialista elvek föllé-
pése előzi meg. (Talán a tanár részéről ?) Pedig a tudo-
mány újabb iránya már leszámol a materializmussal. 
(És az egyetemen a természetrajzi hallgatók tanára a 
leszármazástanban mégis Haeckelt követi !) 

De még azoknak is, kik ragaszkodnak a materializ-
mus elveihez, el kell ismerniök (már t. i., ha van ben-
nük egy kis belátás!), hogy kész veszedelem az ifjúság-
nak a vallástól való megfosztása, melynek eredményét 
merénylők és öngyilkosok sora jelzi. 

A legtöbb állattani könyv iránya (ime !), de már 
maga az emberi és állati szervezet együttes tárgyalása 
alkalmat ad a tanulónak ferde, de tetszetős fogalmak 
szerzésére. Hanyag, sőt esetleg szintén materialista tanár 
pedig alkalmat talál itt egy egész osztály tanulósága 
lelkének a megfertőzésére. (Ez a baj !) S mind ezektől 
eltekintve, az V. osztályos tanuló érettségi foka még 
nem elegendő az embertan egyes részeinek a tárgyalására. 
(Hallják s megértik-e ezt a tisztelt feministák ?) 

Könnyű és célszerű megoldást vélek bemutatni a 
következőkben. El kell választani az V. osztályos állat-
tanban az embertant az állattan tárgyalásától. A meg-
maradó anyag még mindig bőven elég egy esztendő 
betöltésére, ha az időt az összehasonlító bonctan alap-
ján előadott állattanra fordítjuk. Az ember szerve-
zetének tanítását, kapcsolatban az egészségtani kérdé-
sekkel és az antialkoholizmus, antinikotinizmus, vala-
mint a nemi fölvilágositás tárgyalásával, a VII. osztályba 
helyezném «embertan» cím alatt a természetrajzi tudás 
méltó bekoronázásául (természetesen lelkiismeretes és 
.nem materialista tanár kezében !)». Az időt a latin és 
görög nyelvek óraszámának leszállításával véli meg-
nyerlietőnek, miután az órákat új tárggyal szaporítani 
nem szabad. 

Csak hogy végre a tanári körökben is eszmélni 
kezdenek és kezdenek az ember erkölcsi javainak érde-
kében is szót emelni ! 

* 

Dobrovi t s dr . a nemi ösz tönről . Némely orvos 
és némely laikus balul vélekedik a nemi ösztönről, 
mintha annak a megfékezése nemcsak lehetetlen, hanem 
egyenesen káros is volna. A minél fogva aztán nemcsak 
maguk buzdítják a fiatalságot a nemi bűnre, hanem az 
abstinentiát és coelibatust mesébe illő életmódnak, fizio-
lógiai tévedésnek nézik. Tudós tévedés, levegőből való 
beszéd. Minap fejtegette ezt dr. Katona orvos itt a «Beli-
gió»-ban. (25., 95. 1.) Hasonló fejtegetést olvasunk most 
kivonatban a «Tanáregyesületi Közlöny» március 1-iki 
számában. (515. 1.) 

A pozsonyi tanári kör fölkérte Dobrovits Mátyás drt, 
az állami kórház főorvosát és az ág. liceum felügyelőjét, 
világosítaná meg a sexuális kérdést orvosi szempontból. 
A főorvos megtette s előadásáról ez a jelentés: «A tudós 
előadó a nemi ösztön kifejlődéséből indulva ki, rátért a 
libido sexuális ismertetésére, mely nőknél csak később 
lép fel, de a fiúknál már 14 éves korban jelentkezik 
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(pollutio) ; ha tanácsért fordul az atyjához, szerencse, 
de ha még mesterségesen idézi elő (masturbatio), a leg-
szerencsétlenebb állapotba jut. Ebben a korban nagyon 
üdvös az ifjúságnak testi szórakoztatása, a szabadban 
való foglalkoztatása. Meggyőző érvekkel mutatja ki, hogy 
a házasság előtti nemi egyesülés, a melyből e rednek 
azok a helyrehozhatatlan bajok, nemcsak nem egész-
séges, hanem gyenesen káros, mert m e g a k a d az i f jú tel-
jes fejlődése. De nem is szükséges, a nemi képesség azért 
el nem vész, mert egy elválasztó mirigyet gyakorolni 
nem kell. Azután azokat az erkölcsi bajokat rajzolta, 
melyek az ilyen házasságon kívüli nemi egyesülésből 
származnak : a bukott lányok helyzete a családban, a 
társadalomban ; az ilyen viszonyból született gyermek-
nek sajnálatos sorsa; az ifjú önvádja. . . Végeredményül 
kimondta, hogy az ifjúságot idején föl kell világosítani». 

Mintha csak Katona drt hallanók. így beszél a ko-
moly orvos, megnyugtatásul azoknak az erős lelkeknek, 
a kik testük és lelkük tisztaságát nagyrabecsülik és a 
nemi ösztönt csak olybá veszik, mint minden más ösz-
tönt, mely vak lévén, a bölcs ész által fékezhető és féke-
zendő, mert különben igen megboszulja magát, jobban, 
mint más szenvedéi}'. 

Különben sajátszerű egy divat az, a mi most lábra 
kapott, vitatni annak a lehetőségét, a minek valósága, 
megléte mellett a tények légiója tanúskodik. Egyszerű 
mellőzése ez annak az elvnek : ab esse ad posse valet 
conclusio. Hát nincsenek abstinensek, nincsenek coe-
lebsek? Vannak, voltak és lesznek s testileg és lelkileg 
vannak oly egészségesek, mint az ellenkező életmódot 
követők. Itt a szenvedélyek embere belebeszél a világba, 
a testiség követője, ki miután maga nem követte az 
erényt, másnál is kétségbevonja még a lehetőségét is. 
Az ember-állat elmélete annyira megzavarta egyes embe-
rek gondolkozását, hogy az embert nem tudják maga-
sabbnak nézni az állatnál s föl nem tudják fogni az 
ember erkölcsi erőit. 

Vita tárgyává tétetik minden : család, társadalom, 
történet, tények, ember; kétségbevonatik a tapasztalás 
s az ellenkező elméletek raját zúdítják rá a tisztán látó 
emberre, hogy ne lásson semmit s ezt, az erkölcsi alapok 
megrendítését, nevezik el haladásnak. A keresztény-
ség ellenségeinek munkája ez s a keresztény gondolko-
zású emberek a frázisok halmaza alatt sokszor nem 
veszik észre, hová céloz mindenben a tagadás szelleme. 

A nemi ösztön, mint minden ösztön, megfékezhető 
annál, a ki megfékezni akarja. 

Wasmann berlini szerepléséhez. 

Csak röviden szólok hozzá. 
Nagyon kedvesen és tartalmasan látom a «Reli-

gio» 11. számában ismertetve P. Wasmann berlini 
előadását, melyet a Philharmoniában tartott. Nem 
látom azonban eléggé kidomborítva azt a tárgyilagos 
és elméletileg keményen megépített álláspontot, mely-
lyel Wasmann úgy tudományos ellenfelei, mint ba-
rátai előtt föltétlen elismerést szerzett. Ez pedig az : 
a leszármazás elméletében megmutatta, bölcseletileg 
(és hittanilag) mit engedhetnénk meg magában véve 

és szoros kutatások alapján mennyit szabad ez idő 
szerint megengednünk. 

A leszármazási elmélet az emberre alkalmazva, 
kellő megszorításokkal, bölcseletileg (és hittanilag) az 
elméletben magában véve megengedhető: valósága 
azonban tudományos alapon mindez ideig bebizo-
nyítva nincs. A szokásban levő természettudományi 
érvek csak lehetőségét, részben valószínűségét mu-
tatják, tényt nem bizonyítanak. 

Ez utóbbi tételnek első részéhez mintegy kere-
tül kimondja Wasmann: bármi legyen a tény, az 
ember eredetének és mibenlétének megállapításában 
elsősorban a lélektan és a theologia a kompetens. 
Vannak magasabb tehetségei, van lelke. A természet-
tudomány csak a testi szervezet eredetéről mondhat 
véleményt, ha a maga határai között akar maradni. 

Ennek kutatásában a keresztény természettudóst 
nem köti a biblia első fejezete, mint némelyek vélik. 
Mégis, a míg nincsen a leszármazás bebizonyítva, a 
réginél maradunk, bár «die philosophische Möglich-
keit einer Entwickelung des menschlichen Leibes 
aus tierischen Vorfahren erkenne ich an». 

S most sorba veszi a szokásos érveket. Nem 
ugyan történeti egymásutánjukban, a mint jöttek és 
leszerepeltek, hanem a mint céljának jobban meg-
felelnek. Mindegyiknél kimutatja, mi a lehetetlen 
benne, mi a valószínű s mennyi a tényérv tartalmá-
ban. Sorba veszi a comparativ-anatomiai, a phyloge-
netikai vagy embryologiai, a palaeontologiai és a hae-
molysisből vett érveket. 

Az első kettővel hosszasan foglalkozik, mert na-
gyon sok tényt és ténymagyarázatot foglalnak ma-
gukban. A harmadiknak logikai hibája van: az át-
meneti alakot, az összekötő szemet nem tudja kimu-
tatni. A negyedikkel, a haemolysissel röviden végez, 
pedig ennek, mint fegyvernek használata crescendó-
ban van a harctéren. Belfanti és Carbone fedezték 
föl a haemolysist, Ehrlich és Morgenroth dolgoztak 
tovább (bárányvér a kecskébe fecskendezve abban 
oly ellenanyagot hoz létre, mely visszafelé a bárány 
vörös vértestecskéit föloldja). Friedenlhal a fajrokon-
ság kimutatására kísérletezett vele s azt találta, hogy 
a nagyon közeli fajrokonok közölt a haemolysis nem 
áll be (a szamárvérrel immunizált lóvér nem oldja 
föl az előbbi vérsejtjeit, de a macskáét igen). Hasonló 
jelenség volna az ember és a magasabbrendű maj-
mok közt. Mire Wasmann igen okosan mondja: va-
lamit mond a dolog, de értékét most túlbecsülik. 
Alap: a bio-chemia még a gyerekkorát éli, nem tud-
juk, mi a ténynek mint érvnek értéke.1 

Ezek után Haeckel lábai alól rántja ki a majom-
tól való leszármazás lehetőségét. Föltéve bár még 
meg nem engedve — hogy az ember testi szervezete 
szerint az állatvilággal összefüggésbe hozható, akkor 
sincs Haeckelnek igaza, mert a majmok családja 

1 V. ö. Abderhalden, Physiolog. Chemie 1906. 733.1. 
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akkor sem mint törzs, hanem csupán mint oldalág 
szerepelhet az emberrel szemben. De bármi legyen 
a harc vége, a kereszténységnek itt nincs mit veszítenie. 

Ezeket gondoltam a hasonló című szép cikkely 
kiegészítése céljából fölhozhatni, hogy P. Wasmann 
álláspontja minél élesebben domborodjék ki az olvasó 
szemei előtt. Megjegyzem, hogy adataimat a «Köln. 
Volkszeitung» referádáiból veszem. —r— dr-

* 

Ha már tisztán akarja a t. szerző Wasmann 
álláspontját kidomborítani, a félreértések kikerülése 
céljából jónak látom Wasmann beszédének azt a 
részét, a hol a bölcseleti (hittani) álláspontot fejte-
geti, eredetiben, magának Wasmannak szavaival 
idézni. (Germania 1907. febr. 19. Beilage.) 

Miután hangsúlyozta, hogy az ember származásá-
nak kérdésénél az első szerep a pszichológiát s nem a 
zoologiát illeti meg s e szerint az emberi lélek nem 
lehet fejlődés eredménye, hanem «es kann nur durch 
Schöpfung entstehen», fölveti a másik kérdést: test 
szerint lehet-e az ember állati fejlődés eredménye? 
S itt megy bele a bölcseleti (hittani) fejtegetésbe, a 
mint ezt a t. szerző fönnebb említette. 

Ez a helye szószerint így hangzik : 
«Bevor ich naturwissenschaftlich diese Frage näher 

beleuchte, möchte ich doch wenigstens mit einigen 
Worten auf die theologische Seite des Problems zu 
sprechen kommen. Ihnen allen ist ja bekannt, dass die 
mosaische und die christliche Religion auf Grund des 
biblischen Schöpfungsberichtes annehmen, Gott habe 
den Menschen auf ganz besondere Weise erschaffen. 
Nun ist zwar einerseits wohl wahr, dass man in den 
Worten des biblischen Schöpfungsberichtes, wie ich 
das im ersten Vortrage hervorgehoben habe, keine natur-
wissenschaftlich-moderne Erklärung suchen soll. Die 
Ausdrucksweise braucht keineswegs der modernen Wis-
senschaft zu entsprechen. Es ist die Ausdrucksweise, 
wie sie der Auffassung der damaligen Zeit entsprach. 
Andererseits jedoch müssen wir vom theologischen Stand-
punkte daran festhalten, dass wir so lange den nächst-
liegenden Sinn der Worte im biblischen Schöpfungs-
bericht beizubehalten haben, bis ein anderer Sinn durch 
die Wissenschaft uns aufgenötigt oder wenigstens sehr 
nahe gelegt wird. 

Wie steht es nun mit den Worten des biblischen 
Schöpfungsberichts über die Erschatfung des Menschen? 
Dort lieisst es, Gott habe den Leib des Menschen aus 
Erde gebildet und dann die Seele ins Angesicht ihm 
eingehaucht. Es ist klar, dass das «Einhauchen» der 
Seele nur ein bildlicher Ausdruck ist für die Erschaffung 
der Seele des Menschen. Wie steht es aber mit der Bil-
dung des menschlichen Leibes aus Erde ? Das ist vor allem 
zu konstatieren, dass diegrösste Mehrzahl der Theologen 
heute noch der Ansicht ist, unter dein Worte «Erde» 
sei anorganische Materie zu verstehen, aus der Gott 
den Leib des ersten Menschen hervorgebracht habe. An 
und für sich wäre auch die Möglichkeit gegeben, dass 
Gott sich einer schon organisierten Materie, eines bereits 
vorhandenen Lebewesens bedient habe, dass durch die 

Entwicklung von vielleicht Millionen von Jahren durch 
eine Reihe von Formen hindurch allmählich bis zu 
jenem Stadium fortgeschritten war, auf welchem an 
Stelle der früheren Tierseele die geistige Menschenseele 
treten konnte. Was da in theologischer Hinsicht an-
nehmbar ist, oder nicht, darüber habe ich nicht zu 
entscheiden ; das ist Sache der höchsten kirchlichen 
Autorität, und diese hat darüber kein definitives Urteil 
gefällt, und deswegen fälle ich auch keins». 

Ez, mint látjuk, az angol professzor Mivarl né-
zete (1877), a ki az emberi test állati leszármazását 
lehetségesnek tartja. Azt gondolom, a fölujított nézet-
ről ismételhetjük újból Hurter Ítéletét, mely szerint 
«huic opinioni certe neque materialismi neque incre-
dulitatis notam inurimus, eam tamen reprobamus, 
quod rationi non sit consona, nedűm s. Scripturae». 
(Dogm. 1885.11.218.1.) T.i. épen a Wasmann általkiemelt 
pszichológia részéről van itt leküzdhetetlen nehéz-
ség. Az eszes lélek ugyanis az emberi test formája, 
alaki elve, melytől a test mozgását, érzését, életét 
kapja, szóval általa emberi test. Hogyan képzeli ezzel 
szemben Wasmann azt, hogy egy kifejlődött élőlény 
állati lelkét egy időben az emberi eszes lélek vált-
hatja föl és a lény emberré válik ? Mit csinálhat 
az eszes lélek ilyen nem az ő céljára fejlesztett testtel ? 

Szerk. 

M. Nagyvárad. A cikkező az «Alkotmányt» értette, mely 
bőven ismertette a beszédet. Legjobb, ha megszerzi Wasmann 
könyvét. 

D. Budapest . A pesti zsidó hitközség rabbija évi jelen-
tésében kimutatja, hogy 190(i-ban 238 zsidó keresztelkedett 
meg, de közülök 152 vidéki volt, kik, hogy megkeresztelte-
tésük feltűnés nélkül menjen végbe, a fővárosba jöttek fel. 
Viszont 72 keresztény lett zsidóvá. Ez utóbbiak bizonyára 
sokat bújták a talmudot, vagy talán zsidóul olvasni sem 
tudnak ? Ilabent sua fata libelli — et homines. Ez utóbbi 
adat érdekes adalék a társadalmi eszmeáramlatokat tanul-
mányozók számára. 

B. Nyitra. T. úr tényleg elutazott ? Nem javult az álla-
pota ? Pedig gondoltam, hogy nemsokára személyesen talál-
kozom vele. Imádkozzunk a jó és derék emberért. 

TARTALOM: Az egyház szabadságának anyagi 
biztosítékai hazánkban. Zichy Nándor gróf-tól. — Hogyan 
feszitették az Üdvözítőt keresztre ? Jakóby Péter S. ./.-tői. — 
A hitélet föllendülésének alapföltétele. II. Kmetykó Károly 
dr.-tól. Balatonvidéki templomok. Békefi Rémig dr.-
tól. —Wasmann berlini szereplése. II. Sz. ő.-től. — Hogyan 
terjeszthetnők Pázmányt a legkönnyebben ? I. dxf-tői. — 
Az abolicio kérdése. II. Tauber Sándor dr.-tól. — Az 
egyházi szószék. III. Gerebenics Sándor-tói. — Egyházi 
világkrónika, —y—/a-tól. — Irodalom. Cholnoky és Köves-
ligethy : A világegyetem. II. — Bernát : Az 1848. XX. t. cikk 
veszedelmei. (Vége.) — Kerékgyártó: Az állattan tanítá-
sának reformjáról. — üobrovits dr. : A nemi ösztönről. — 
Wasmann berlini szerepléséhez. —r~ dr.-tól. — Telefon. 

I .aptulajdonos és kiadó : 

DUDEK JÁNOS dr. egyetemi ny. r. tanár. 
Steplianeum nyomda r. t. Budapest, VIII., Szentkirályi-utca 26'. 
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E L O F I Z E T E S I ARA 

Egész évre... 
Félévre ... . 

FELELŐS SZERKESZTŐ 

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

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL 

Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 39. 

TUDOMÁNYOS, TÁRSADALMI ÉS IRODALMI KATHOLIKUS FOLYÓIRAT 
Megjelenik - július és augusztus hónapot kivéve - minden vasárnapon. 

A becsület és a kötelesség. o,. 
Nincs oly dolog, melynek az emberek annyi 

értéket tulajdonítanának, mint a becsületességnek; 
e tekintetben legfeljebb azáltal különböznek egy-
mástól, hogy az egyik öntudatosan és akarva hajol 
meg a becsület előtt, míg a másik öntudatlanul és 
szinte akarata ellenére; az egyik helyes fogalommal 
bir róla, míg a másik önalkotta bálványnak tömjé-
nez benne. Hiszen van betyárbecsület is. Honnan ez 
a jelenség, honnan ez a föltétlen meghódolás a be-
csületesség előtt? Miért oly féltékenyek az emberek 
becsületükre, hogy mindennek vesztét könnyebben 
viselik el, mint ennek a kincsnek — legalább mások 
szemében — a csökkenését? Miért nyugtatja meg 
magát az anyagi javakban szűkölködő azzal a tudat-
tal : szegény, de becsületes vagyok ? A feleletet e kér-
désekre megtaláljuk a valódi becsületnek lényegében. 

A becsület életünknek teljes és föltétlen meg-
egyezése az igazságnak szivünkbe oltott törvényével. 
Alapja a jónak és rossznak tiszta, szándékos homály 
nélkül való látása ; tetőfoka az az erős elhatározás, 
mely arra késztet, hogy ezen világosság szerint, ke-
rüljön bármibe, cselekedjünk. A becsületes ember 
nem válogat a jó és jó közöli; akarja azt, a mikor 
tiszteletet szerez, de akkor is, ha szenvedést hoz 
reá, csupán azért, mivel jó, mivel az elvnek, tör-
vénynek megfelelő. Gyűlöli ellenben a rosszat, akár 
bajjal fenyegeti, akár előnnyel kecsegteti. Önzése 
egyedül abban merül ki, hogy az igaz és jó iránt 
való szeretetét kielégíthesse; a többit kész föláldozni. 
Ebből látjuk, hogy a becsületes ember föltétlenül 
teljesíti kötelességét; hiszen azért ragaszkodik oly 
mereven az igaz és jó megvalósításához, mert a meg-
ismert törvény kötelékeit szenteknek tartja s azért 
lel megnyugvást becsületességének tudatában, mert a 
teljesített kötelesség érzete egyensúlyt hoz létre a 
függés és önállóság érzetei között. 

I)e ezzel megadtuk a becsület értékének okát és 
alapját is. A mondottakból következik ugyanis, hogy 
a becsületesség összeesik az ember erkölcsi — tehát 
emberi — értékével s hogy a becsületesség alapja a 
kötelességérzet. Világos ebből az is, hogy a köteles-
ség az erkölcsi rendnek sarkpontja, mert csak a kö-

telesség képes akaratunkat, minden ellenkező haj lam 
dacára, a jóhoz láncolni. Épen azért a valódi erköl-
csöt csak úgy vagyunk képesek megalapozni, ha a 
kötelesség erejét tudjuk megokolni s tudatának kény-
szerítő erőt biztosítani. 

Mi tehát a kötelesség? Erkölcsi kényszer, mely 
az akaratot minden ellenkezése dacára bizonyos cse-
lekedetre utasítja. Nem fizikai kényszer, vagyis nem 
tereli föltétlenül és ellenállhatatlanul az embert bizo-
nyos cselekvési irányba, mert ellene is cselekedhe-
tik ; de nem is ösztön, mivel ez kizárja a szabadsá-
got. Azért csak az embernél lehet szó kötelességről, 
a többi földi lény fizikai kényszernek van alávetve. 
S mibe helyezzük ezt az erkölcsi kényszert? A tör-
vénynek hatásába, mivel a törvény kötő erejének 
eredménye. Tehát nem az a kényszer az, melyre az 
emberek mentő ok gyanánt szoktak hivatkozni, mi-
dőn szorult helyzetüket hozzák föl valami vétségnek 
palástolására; azzal a kényszerrel sem azonos, me-
lyet a természet törvényei gyakorolnak, habár meg-
egyezik ezzel abban, hogy kötelező ereje szintén nem 
ismer kivételt. A cselekvő alanyban e kényszert az 
értelem közli az akarattal, vagyis a kötelesség az is-
meret révén köti meg az akaratot. Az értelem ugyanis 
szükségképen való viszonyt állapít meg bizonyos cse-
lekedet és az elérhető s nélkülözhetetlennek föl-
ismert jó között, a mi által az akarat azon alternativa 
elé állíttatik, hogy vagy a cselekedet vagy az elérhető 
és szükséges jónak veszte között kell választania. 
A törvénynek a tárgya tehát az, a mi az illető jónak 
eléréséhez múlhatatlanul szükséges s kötelező ereje 
a jónak az ő szükségképi voltában gyökerezik, vagyis 
abban, hogy az ember ezen jó nélkül nem lehet el. 
S ebben különbözik a kötelesség azon egyszerű logi-
kai művelettől, a mely a célszerű és hasznos cselek-
vést irányítja, mivel ebben a műveletben hiányzik a 
jónak föltétlen és szükségképi volta. 

A kötelesség lényege tehát következőket tételez 
föl. Először is szabad akaratot a lekötelezett alany-
ban, miután különbözik a fizikai kényszertől és az 
ösztöntől, melyek választást nem tűrnek s értelmi 
ismerettől sem függnek. A miből következik, hogy 
a szabad akarat tagadása maga után vonja a köte-
lesség tagadását. Másodszor föltétlen, kivételt nem 
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ismerő érvénnyel kell birnia, mert különben meg-
szűnnék kényszer lenni. Azért a kötelességet meg-
alapító törvénynek szentesítéssel, sanctióval kell 
birnia, vagyis annak betartása vagy áthágása kell, 
hogy jó vagy rossz következményekkel járjon ; mi-
vel az akarat csak a jó által indíttatik. A szentesítés 
szükséges kiegészítése a törvénynek, mert föltételezi 
ugyan annak szükségességét, a mit a kötelesség pa-
rancsol, vagyis az alanynak kötelezett voltát, de 
minthogy az akarat szabad és a cselekedet esetleg 
áldozatot követel, hogy azt minden esetben cselek-
vésre hajlítsa, jót vagy rosszat kell kilátásba helyeznie. 
Ebből következik harmadszor az, hogy a kötelesség-
nek alapja nem maga az erkölcsi norma, vagyis nem 
az erkölcsi jó és rossz között fönnforgó különbség, 
mert ez még nem ró kötelességet az akaratra, nem 
kényszeríti ezt, hiszen csak annyit mond, hogy ez jó, 
az rossz, de nem mondja : ezt kell tenned, amazt meg 
kerülnöd. Már pedig a kötelesség ezt a kényszert is 
magában foglalja. A kötelesség forrása tehát egy 
magasabb akaratban keresendő, melynek hatalmában 
áll követelni az ember részéről a hozzá való alkal-
mazkodást és megfelelő szentesítést is adhat a tör-
vénynek. A mint a törvény egy felsőbb akaratnak a 
folyománya, úgy a kötelességnek is attól kell szár-
maznia. De ebből az is világos, hogy a kötelesség 
fogalma függési viszonyt tételez föl; mert csak ott 
lehet szó kényszerítő hatalomról, a hol ez érvé-
nyesülhet s ennek ismét csak függési viszony mellett 
lehet helye, vagyis lia a kényszerített alá van vetve 
a kényszerítőnek. 

A keresztény erkölcstan a kötelességet erre a 
szabályra alapítja: ha az életre be akarsz menni, 
tartsd meg a parancsolatokat. (Máté 19, 17.) A mi 
annyit tesz: ha végső célodat, a túlvilági örök bol-
dogságot akarod elérni, tartsd meg Isten törvényeit. 
A természetben mindenütt rend van, hogy kijelölt 
céljának szolgáljon, ez alól az ember sem képezhet 
kivételt ; csakhogy az ember értelmes természetének 
megfelelően öntudatos és szabad cselekvés állal kö-
veti a rendet. Megismeri a szükségképi viszonyt az 
erkölcsi rend megtartása és a legfőbb jó között s 
ebből áll benne elő a kényszer tudata. Ugyanis két-
féleképen foghatja föl a két tényező összefüggését: 
vagy úgy, hogy Isten az erkölcsi rend megtartását 
mint örök boldogságunknak szükséges föltételét kí-
vánja; vagy úgy, hogy Isten az erkölcsi rendnek 
megtartását föltétlenül kívánja, úgy hogy azt át nem 
hághatjuk a nélkül, hogy legfőbb urunkkal ellentétbe 
ne helyezkedjünk. Ezen utóbbi fölfogásból folyik a kö-
telesség, az emberi akarat az isteni által köttetik 
meg, erkölcsi kényszer alá kerül, mivel Isten föltét-
lenül kívánja ezt vagy azt a viselkedési módot, tehát 
nekem mint alsóbbnak és függőnek a felsőbb és föl-
tétlen szerint kell igazodnom. Vagyis a keresztény 
ember kötelezve érzi magát valamire, mivel az az 
Isten akarata, parancsa. Az előbbi fölfogás pedig 

magában tartalmazza a sancliót. Mert a boldogság 
után való vágy kiolthatatlan s lia annak elérése Isten 
akaratának teljesítése nélkül lehetetlen, az ember 
kénytelen akaratát ezen föltételhez szabni, vagyis 
azon az úton járni, melyet Isten kijelölt. Innen nyer 
a kötelesség erőt arra, hogy az akaratot, minden vo-
nakodás és nehézség dacára, a törvény korlátai közé 
terelje. Az említett szabály irányítja a keresztényt, 
midőn az értelem és az érzéki vágy sugallatai között 
választ; midőn figyelmét az előbbiekre irányítja s az 
utóbbiak t. i. az érzéki vágyak látszólagos jóságát 
leálcázza s midőn akaratának teljes erélvét kifejtve 
az érzéki indulatot a szellemi jó iránt rokonszenve-
sen hangolja, sőt annak a szolgálatába hajija. Vagyis ez 
a szabály teszi teljessé az akarat uralmát a test fölött. 

Az említett törvény oly kötelességnek veti meg 
alapját, a mely a kötelesség minden föltételének meg-
felel. Mert hiszen föltételezi a szabad akaratot, mi-
dőn választást enged a parancsok megtartása és át-
hágása között. De egyszersmind kényszerítő hatással 
is van az értelmes akaratra, midőn az örök boldog-
ság meghiúsulásával szentesíti a parancsot. Felsőbb 
akarattól teszi függővé az emberi akaratot, úgy hogy 
ennek küzdelem árán is az erkölcsi rendhez kell 
alkalmazkodnia, miután ez szükségképi viszonyban 
van azzal, a kitől az örök boldogság várható, mivel-
hogy az ő parancsa. A kötelesség ezen alakja képes 
egyedül az erény uralmát biztosítani, mert az emberi 
életnek értéket és komolyságot ad. Ha a sir ugyanis 
mindent befejez s lia a jelen élet nem átmeneti idő 
egy felsőbb boldogabb hazába: mennyivel értékesebb 
az ember élete az állaténál? Mit ér akkor az erény 
és erkölcs? Vájjon érdemes-e ezekért az élet kényel-
mét és örömeit, sőt magát az életet föláldozni? De 
lia a földi élet csak átmenet az örök túlvilágba, de olyan 
átmenet, a melynek minőségétől az ember örök sorsa 
függ, akkor előáll az a kötelesség, hogy az erényt 
föltétlenül gyakoroljuk s megoldjuk azt a föladatot, 
melyet szellemi természetünk és külső állapotunk 
elénkbe tűz. Akkor ésszerű a földiekről való lemon-
dás is a szellemiek kedvéért, mert mindenről lemond-
hatunk, csak a végső célról nem. Akkor van értelme 
annak a mondásnak is: fiat iustitia, pereat mundus. 
A keresztény alapelv tehát a kötelesség megalakulá-
sával megveti az erkölcsösség alapját s biztosítja 
úgy a szellemi, mint az anyagi haladást. 

Mihalovics Ede dr. 

Hogyan terjeszthetnek Pázmányt a legköny-
nyebben ? ni.) 

Pázmány Péter 1768 ban megjelent «Predikatziók» 
1123. lapján közzétett szentbeszédéből egy részletet 
közlök mutatóul a következőkben.1 

1 Katona dr. cikkeire és az azokra reflektáló cikkekre némi 
világot vet a Pázmány-kori állapot, mely a következő beszéd-
ből megismerhető. 
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Talán kedvet kapnak mások is és más beszé-
deket avagy részleteket a Kalauzból fognak így föl-
dolgozni és kis füzetes kiadásban a nép között ter-
jeszteni. Nem akarom a már mondottakat ismételni, 
csak annyit jegyzek még meg, hogy kárunk nem 
lesz belőle, hasznunk pedig úgy nyelvi, mint tárgyi 
szempontból — nagy lehet. 

Pázmány Péter, a biboros Cicero, zamatos ma-
gyarsággal irt, mely «erős volt, mint a kard vágása ; — 
mondja Majláth gróf gyöngéd, mint az édesanya 
kérése; magas, mint a sas lebegése; tőről metszett, 
ázsiai őserővel viharos, mint az öldöklő csaták zaja». 

A bemutatandó részlet «az anyáknak» szóló be-
szédből van véve s a következő : 

Mint kell a keresztény leányt nevelni ? 
Keserves panaszkodással kezdi a nagy főpap 

beszédét — említik sokszor a próféták, melly1 kegyet-
len és emberi szelídséggel ellenkező szolgálatokat 
kíván az ördög azoktól, kiket birodalma alá hóldol-
lat2 és engednek néki: Istennek pedig, kegyes, könnyű 
parantsolatit szemtelenül megvetik. 

Tudta az ördög, hogy Isten azzal próbálta az 
Ábrahám engedelmességét, hogy eggyetlen-egy fiát 
kívánta tőle áldozatra. Azért követni akarván az 
Isten hasonlatosságát, mellyre vágyódott, mikor azt 
mondotta: Similis ero Allissimo (Is. 14., 14.) hasonló 
lészek a Felségeshez: azt kívánta szolgáitól, hogy 
gyermekek megölésével kedveskedgyenek néki. A' po-
gányokat arra vitte, hogy «Az anyok jelenlétében 
(Plutarch de superstitíone versus finem), mint bá-
rányokat, úgy áldozták az apró gyermekeket: lia 
megjajdult, vagy sírt az annya, tisztessége veszteti 
volt;3 de azért a fiát ugyan megölték. És hogy az 
ártatlan gyermek sírása ne hallatnék, dobbal, sippal, 
kiáltásokkal eltemették a gyermekek jajgatásit». 

A' 'zidókról is sok helyen olvassuk, hogy «magok 
liait, leányit megölték az ördögöknek: kiöntötték és 
bálványnak áldozták vérét gyermeküknek». (Zsolt. 
105., 37. stb.) És a mint Isaiás próféta írja, «magas 
helyeket építettek; azokban fiokat, leányokat meg-
égették». (Is. 57., 5.) Azért a kirátyok könyvében 
sokszor említi a Szentírás (4. Reg. 10.) azokat, kik 
tűzre vitték gyermeköket, hogy ördögnek kedvesked-
nének. Mellyért kemény panaszt tészen Isten a' 'zidók 
ellen Ezechiel prófétánál : Hogy a melly fiakat Isten-
nek szültenek, ördögnek áldozták. Es az Isten fiai 
megöleltek, hogy az ördögnek kedve tellyék. 

Adná Isten, keresztények, ne volnának most olly 
bivei az Ördögnek, kik fiokat, leányokat néki áldoz-
nák. Nintsenek bezzeg, kik gyermekek teste ölésévei 

1 Midőn egy egyetemi tanár arról értesült, hogy Páz-
mány beszédeit a mai nap szokásos helyesírással akarják 
kiadni, azt mondta mérgében : «Akkor megsüthetik ...» Adom 
azért e szentbeszédet, hogy zamatosságából semmit se veszít-
sen, az eredeti helyesírás szerint. 

2 Elhódított. 
3 Elvesztette becsületét. 

kedvét keressék a sátánnak: de jaj, ki sokan vannak, 
kik fiók, leányok lelkét veszedelmesben1 áldozzák, 
hogy-sem ha testét megölnék? Valaki rossz erköl-
tsökben neveli; Isteni félelemre és ájtatosságra nem 
szoktattya gyermekét, mit mivel egyebet, hanem2 

azok lelkét ördögnek adgya. 
Nem elég a keresztény szülék hivatallyára, hogy 

fiók, leányuk betegségében körüllök vigyázzanak, 
orvosokat keressenek, halálokon siránkozzanak, mint 
a mái Evangeliomban említett fejedelem: hanem kö-
telesek azt érteni, hogy a kiket test szerént szülnek, 
azokat Istennek szülik : és kemény büntetés alatt 
tartoznak azzal, hogy Isten akarattya szerént ne-
vellyék őket. 

Látom, hogy a fiak nevelésére vagyon az Atyák-
nak valami gondgyok: mert Iskolákba és udvarokba 
küldik, lovagolni, vadászni, puskázni tanitgattyák 
őket : de a leányok nevelésében nagy gond-viselet-
lenség3 vagyon : mert tsinosgatás, ruhatzifrázás, gan-
gosan4 lépés: azaz kevélységre való tanítás minden 
nevelésök. Maga, ugy tetszik, igazán írtaAristoteles(Arist. 
Pol. 8.), hogy a leányok jó neveléséből áll főképen 
az országok bölsülletes állapottya : nem csak azért, 
hogy fele az ország lakosinak asszony, hanem azért 
is, hogy a férfiak jó nevelése nagy részre az asszo-
nyoktul vagyon. Mert a kiktül születünk és kisded-
ségünkben nevelkedünk, azoktól szopjuk tejjel-eggyütt 
az erköltsöket, mellyek az uj edényben legtartósbak.5 

Erre nézve merem mondani: hogy tellyes életünk 
tekélletes vagy feslett állapottya az aszszony-emberek 
nevelésétül árad, mivel első nyóltz esztendőnket, az 
az leggyengébb és hajlandóbb üdőnket aszszony-em-
berek gondviselése alatt töltyük. A minémű véleke-
déseket és erköltsöket akkor belénk tsepegtetnek, 
azoknak sinóra után futamodik a többi életünk. 
Ennekfelette a Szent-házasság tsendes állapottya a 
leányok nevelésén áll, mert a rosszul nevelt leány 
menyegzője háltig való galgiba. 

Innen vagyon, hogy valakik a pogány böltsek 
közziil az országok boldog állapottyáról irtanak, úgy 
mint Aristoteles, Plato, Xenophon, a leányok nevelé-
sére kivált-képen vigyáztak és arra való tanúságokat6 

adtak. Az anyaszentegyház nevezetes Doktori közzűl 
nem tudom, lia vagyon, a ki könyvet nem írt vólna 
a leányok nevelésérül és oktatásárúi. Tertullianus, 
Cyprianus, Athanasius, Nazianzenus, Basilius, Chry-
sostomus, Nissenus, Jerónimus, Ambrosius, Augusti-
nus, Fulgentius és egyebek könyvei kezünk között 
forognak, melyek a leányok nevelését taníltyák.7 

dxf. 
1 Veszedelmesebben. 
a Mint. 
3 Gondatlanság. , 
4 Szép, előkelő módon való járás. 
6 Ezen években szerzett benyomások legtovább tartanak. 
» Oktatásokat. 
7 Hogy miért választottam ép ezen beszédet Ízelítőül 

bemutatni, annak a mostani ferde irányú női mozgalom az oka. 
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Tiare az a kara tszaba dságért. 
i. 

A ki nem a hétköznapi sahlonemher szemével 
nézi a népek életét, vajmi könnyen meggyőződik 
arról, hogy az egyes korok mozgató eszméi az ural-
kodó bölcseleti elméletekkel párhuzamosan fejlődtek. 
Ezt bizonyítja, hogy csak nagy vonásokban vázoljak, 
az a szoros kapocs, mely az ókori népek bölcseleti 
fölfogását szinte azonosította valláserkölcsi életük 
alapelveivel ; e mellett tanúskodik az az éles párhu-
zam is, melyet egyrészt a középkor keresztény és az 
újabb kor hitetlen bölcselete közt vonhatunk, más-
részt pedig azon keresztén)', illetőleg hitetlen fölfogás 
közt, mely nemcsak a tudomány, művészet és iroda-
lom, hanem a jogi és társadalmi élet terén is elmé-
letet és gyakorlatot egyaránt áthat. 

Azért szinte megdöbbenve olvasom Seitz Antal 
újabb német bölcselő — sajnos, igaz — szavait, hogy 
«a tételes kereszténység alapján álló hittudósokon, 
illetőleg bölcselőkön kívül határozottan csak a gya-
korlati élet jogászai szállnak síkra az akaratszabad-
ság mellett».1 Megdöbbenek, mondom, mert ez ma-
gyarán szólva annyit jelent, hogy a modern bölcselet 
és nyomában a modern közfelfogás célirányosan 
halad azon úton előre, mely szükségképen Isten 
tagadására és a társadalmi jogrend pusztulására vezet, 
a jobbérzelműeket pedig a kétségbeesésbe kergeti. 
Ha ugyanis az embernek nincsen szabad akarata, 
akkor nem ismerhetem el Istenemnek azt a lénvt, a ki 
egyeseket zsarnoki önkénnyel azon leküzdhetetlen 
kényszerhelyzetbe állít, hogy ellenállhatatlanul halad-
janak romlásuk felé; nem, mert Isten csak igazságos 
lény lehet! És ép ezért a gyakorlat is azt mutatja, 
hogy egyet jelent: tagadni az akarat szabadságát és 
monistának lenni, azaz személyes Istent nem ismerni. 

Hogy aztán a föntebb jelzett gondolat mily köny-
nyen a kétségbeesés karjaiba hajthatja az embert és 
hogy az akaratszabadság, vagy inkább a beszámít-
hatóság tagadása a társadalmi jogrend halálát is 
jelenti, azt alig szükséges fejtegetnem. Hisz ép e két 
mozzanat indította még Kantot is arra, hogy az 
akarat szabadságát, minden szkepsise mellett, a józan 
ész követelményei közé sorolja; és a gyakorlati élet 
tapasztalt jogászai is, mint jogászok, épen ezen okok-
ból állnak a keresztény felfogású bölcselők pártjára. 

Az akaratszabadság tagadása tehát úgy az egyes 
emberre, mint az egész társadalomra nézve főbenjáró 
veszedelmet jelent s azért nem lesz haszon nélkül, 
ha szemügyre vesszük azon harc néhány mozzanatát, 
mely a bölcseleti irodalomban e kérdés körül folyik. 

Seitz szerint az akaratszabadság tagadásának 
áramlata általános. Állítását igazolják a tudományos 
irodalom naponkint megjelenő termékei mellett 

1 Willensfreiheit und moderner psychologischer Deter-
minismus 1. V. ö. Donát Psychologia. 1906. 180. 

egyéb bölcselők nyilatkozatai is. így pl. az akarat 
szabadságát tagadó Hoche1 azt mondja, hogy «a böl-
cselet fejlődése az akaratszabadság védőinek számát 
hatalmasan leapasztotta». Petersen2 pedig nem átallja 
kereken kimondani, hogy «mai napsag majd minden 
számottevő bölcselő (??) tagadja az akarat szabad-
ságát.» S mégis űgy látszhatnék valakinek, hogy Seitz 
állítása nem felel meg a valóságnak. 

Hiszen Spinoza, Kant, Schoppenhauer, Wundt és 
velük a modern bölcselők tábora nemcsak hogy nem 
tagadják az akarat szabadságát, hanem még nagy-
hangon védik és bizonyítják is. Mutatványként íme 
néhány jellemző mondásuk: Spinoza szerint (Ethik 
IV. prop. 46.) «az embernek szabad akarata van ; 
inert nem a muló érzelem vezeti cselekedeteiben ; 
nem is csak találomra cselekszik, hanem eszének 
vezetése mellett teszi, a mit tesz.» Kant legalább az 
elméleti embert mondja szabadnak, a mennyiben 
űgymond az akarat tevékenységére az okság elve 
nem alkalmazható (tehát szabad az okság elvétől). 
Schoppenhauer annyiban akarja szabadnak tudni az 
embert, a mennyiben az akaratnak még indítóokokra 
sincs szüksége, hogy akarjon valamit. Wundt pedig 
(Ethik 84.) nyíltan vallja, hogy «az ember szabadon 
cselekszik, lia azon belső kényszernek enged, melyet 
egyéni természete és tulajdonságai gyakorolnak cse-
lekvésmódjára.» Hogyan fér össze ezen állításokkal 
Seitz mondása, hogy «csak a pozitív kereszténység 
alapján álló bölcselők ismerik el az akarat sza-
badságát?» 

Nagyon egyszerűen ! Az idézett bölcselők csak 
beszélnek szabadakaratról, de az akarat igazi szabad-
ságát tagadják. Mert mint minden közkeletű fogalom, 
úgy a szabadság fogalma sem szűkölködik sokféle 
jelentésben. Vagy nem szabad-e pl. az, a ki nem a 
börtön dohos levegőjében senyved? Nem mondjuk-e 
méltán szabadnak a Robinsonfajta szigetlakot, a kit 
nem köt a törvények és rendeletek szava? Nem be-
szélúnk-e a lelkiismeret, a sajtó, a vallás, a gondolat 
szabadságáról? Sőt még a sast is szabadabbnak 
nevezzük, mert merész röptének misem szab határt. 
Melyik tehát a szabadság azon fogalma, melyet Seitz 
szerint a modern bölcselők serege a keresztény böl-
cselettel szemben tagad az akaratra nézve ? 

Hogy a szabadság bármely fogalma alatt valami-
től való mentességet értünk, elég világos. A kérdés 
csak az, hogy mitől kell az akaratnak mentnek len-
nie, hogy igazán szabadnak nevezhessem? E kér-
désre a természetes nyelvhasználat megfigyelése alap-
ján, a mely mindig mérvadó a fogalmak helyes 
értelmét illetőleg, így felelünk: Az akaratnak, hogy 
igazán szabad legyen, mentnek kell lennie mindattól, 
a mi cselekedetének beszámí(hatóságát akadályozná. 

1 Die Freiheit des Willens vom Standpunkte der Psycho-
pathologie. 1902. 8. 

a Willensfreiheit, Moral und Strafrecht. 1905. 18. 



10. szám. RELIGIO 155 

Merl csak az olyan ember cselekszik igazán szabadon, 
a ki leltét akkor, mikor elkövette, el is hagyhatta 
volna; ebből pedig szükségképen következik, hogy 
az az ember e tettéért joggal felelősségre is vonható. 
Íme az akaratszabadság ezen fogalma azon botránykő, 
mely a modern bölcselők lekicsinylő mosolyát vonja 
a keresztény bölcselőre ! Ezzel szemben lássuk az 
ellenfél álláspontját. 

Spinoza szerint «szabad az ember, mert eszének 
vezetése mellett teszi, a mit tesz.» Ugyan hol ilt a 
szabadság fogalma? Szabadon cselekszem-e én azért, 
mert nem vaktában cselekszem? Akkor az állat is 
szabad, meri azt is megismerő tehetsége irányítja 
mozgásában. Ilyen szabadsághoz nem kell értelmes, 
eszes lény. Az ilyen szabad cselekedetért nincs fele-
lősség, nincs beszámítás. Igy az embert csak a fogal-
mak hamisításával lehet szabadnak nevezni. 

Kant szabadnak nevezi az akaratot, meri nincs 
alávetve az okság törvényének. A mi magyarul azt 
jelenti, hogy az akarás eddig nem ismert csodás 
jelenség, mely alap nélkül áll a levegőben. Fából 
vaskarika; eredmény ok nélkül. Tagadása a gondol-
kodás egyik legelemibb törvényének : az okság elvé-
nek. Az ilyen szabadság ellen a józanul gondolkozó 
ész habozás nélkül tiltakozik. 

Wundt az akaratszabadság tagadói közül kétség-
kívül a leginkább számottevő ellenfél. Az ő iránya 
nagyjában a legmodernebb bölcselőknek hitvallása 
lett, melyre számos követője néma tisztelettel eskü-
szik. Szerinte szabad az ember, mert a külső kény-
szertől menten cselekszik; vagy, hogy e közjáratú 
kifejezéssel éljek, az ember szabad, mert azt teszi, 
a mit akar. Látszólag egészen helyes meghatározás: 
akkor szabad az ember, mikor azt teszi, a mit 
akar. Pedig ez még korántsem elég a szabad 
cselekvéshez. Mert sokat akar az ember, a mit nem 
szabadon akar. 

Hogy egyebet ne említsek, lám Wundték szerint 
azt teszi ugyan az ember, a mit akar és azért teszi, 
mert akarja; nem is külső kényszer hatása alatt 
cselekszik, de ime azért mégis szükségképen t. i. belső 
kényszerből leszi, a mit tesz.1 Már pedig, ha én egy-
szer szükségképen és kényszerítői teszem, a mit 
teszek, akkor az igazi szabadság tagadására nézve 
teljesen mindegy, hogy az a kényszer kívülről jön-e 
belém, vagy bennem fejlődik-e; ha egyszer bennem 
van, szabad nem vagyok. 

ü e hát miben áll az a belső kényszer? Wundt 
(Ethik 84.) «determinációnak» nevezi és szerinte nem 
egyéb, mint «az a belső szükség, melyet az ember 
cselekedeteire egyéni tulajdonai és jellemének fejlő-
dése gyakorolnak». Ugyanazt mások, pl. Müffelmann,2 

így fejezik ki : «Hogy alkalomadtán mit akarjak, azt 
1 Ezt hirdeti Wundt nyomán Pauer Imre egyetemi tanár 

is, a ki máskülönben eljutott már az «örök» atomokig. Szerk. 
2Das Problem der Willensfreiheit in der neuesten deutschen 

Philosophie. 1902. 84. 

énem, jellemem és az a valami határozzák meg, 
a mit legbensőbb személyiségemnek mondok.» Szó-
val, a mit az ember akar és tesz, azt belső lelkiálla-
potából kifolyólag vaskényszerből teszi és akarja. 
A mit Herbart röviden azzal fejez ki, hogy az ember 
egész belső élete az ismeretekből egybeálló gépezet, 
melyben holmi szabadságnak nincs helye. 

Azon anyagelvüek, a kik Wundttal az akarat 
belső kényszerét illetőleg egyetértenek, e kényszert 
természetesen tisztán anyagi körülményekre vezetik 
vissza. Igy pl. Moleschott1 azt tartja, hogy «az akarás 
csak szükségszerű kifolyása az agyvelő azon állapotá-
nak, melyet a külső körülmények határoznak meg.» 
Häckel2 szerint pedig «az akarás ép úgy az illető 
egyén szervi tulajdonaitól és azoknak a külső körül-
mények által előidézett változásaitól függ, mint bár-
mely más lelki folyamat.» Ezek tehát azt mondják, 
hogy a mint nem tőlem függ, hogy ezt, vagy azt 
lássam, hanem azt kell látnom, a mi szememre hat ; 
ép úgy akarni is csak azt akarhatom, a mire a külső 
körülmények által szerveimben előidézett változások 
kényszerítenek. 

Hogy itl igazi akaratszabadságról szó sem lehet, 
nem nehéz belátni. Tagadják is az akaratszabadság 
általunk megállapított fogalmát és Jodllal, mint «köz-
ismert illúziót» vetik vissza. 

Végül, hogy Schoppenhauerre térjünk, ő az 
akaratszabadság fogalmát illetőleg körülbelül Kantot 
követi. Szerinte abban áll (vagy állana) az akarat 
szabadsága, hogy ez az indítóokok behatása nél-
kül cselekszik. A mint tehát előbbi elleneink az 
akaratszabadság fogalmát a különböző «determiná-
ciók» által megszorítják, Schoppenhauer túlontúl 
kiterjeszti azt és ellenkező irányból vezet a szabad-
ság tagadására. Mert hogy az akarat működjék indító-
okok befolyása nélkül, az ép úgy lehetetlen, mint 
a hogy nem láthatom azt, a minek szine nincs. 
A mit jónak nem ismerek, azt nem akarhatom; lia 
pedig jónak ismerek valamit, az szükségképen be-
folyik az akaratra. Schoppenhauer elmélete tehát itt 
is csődöt mond. 

II. 
Lássuk már most azokat az érveket, melyeken a 

modern bölcselet tagadása ellenében azon szilárd 
meggyőződésünk alapszik, hogy az embernek van 
szabad akarata, mellyel nemcsak minden külső, ha-
nem minden belső kényszertől is menten cselekszik; 
és hogy mikor valamit akar vagy választ, ugyan-
akkor azt a dolgot el is vethetné és mást választ-
hatna. S a mi ezzel összefügg, hogy tetteiért a szó 
szoros értelmében felelős is. 

Az első érv öntudatunk szavára támaszkodik. 
Két toll fekszik előtted: teljesen egyenlők, nincs 
köztük különbség. S most válaszd az egyiket ! Tudsz 

1 Kreislauf des Lebens. II. 1887. 456. 
2 Welträtsel II. 8. 
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választani? Hogyne, választasz. Kérdem, mért válasz-
tottad ezt és nem a másikat? A föltevés szerint a 
tollhan semmi sincs, a mi erre indított volna. Nem 
is azért választottad azt, mintha a másiknak válasz-
tása több fáradságodba került volna. Hát miért? 
Előáll Leibnitz és azt feleli, hogy egy láthatatlan 
törvény él benned, melynek értelmében csak ezt 
választhattad. Bizonyítékot persze nem hoz! Majd 
melléje állnak a deterministák és kórusban mondják 
Wundltal és Häckellel élükön, hogy a jelen körül-
mények közt nem választhattál máskép. És a bizo-
nyíték? 

De ha még annyi érvet hoznának is föl, mint a 
mennyit nem hoznak, rájuk cáfol az öntudat szava, 
mely oly világosan, oly tisztán és érthetően mondja, 
hogy igenis a jelen esetben teljesen tőlem függ, hogy 
az egyik vagy a másik tollat válasszam; és mikor 
az egyiket veszem: érzem, tudom, a lehető legvilá-
gosabb előttem, hogy a másikat ép ügy vehetném. 
Megtehetem ugyanezt a próbát más tárgyakkal is, 
leginkább oly gyári árukkal, a melyekben semmit 
sem találok, a mi miatt inkább az egyiket, mint a 
másikat választanám. Vagy tessék ugyanezt a sor-
rendre nézve alkalmazni, a hol teljesen mindegy, 
hogy pl. a közül a hibátlan öl szivar közül melyiket 
dugjam először a tárcámba. És ha — a mi bizony 
majdnem mindig úgy történik két különböző 
jóságú dolog közt kell választanunk és mi a jobbikat 
választjuk; a választás pillanatában akárhányszor 
világosan nézzük, hogy a kevésbbé jót is választhat-
nók. Azaz, hogy ilyenkor szabadon cselekszünk. 

De menjünk tovább. Sokszor megesik, hogy nyu-
godtan gondolkozunk valamin és mielőtt a dolog 
nyitjára jutnánk, valamely ok miatt másra fordítjuk 
gondolatainkat; de ugyanakkor akárhányszor világos 
és határozott tudatában vagyunk annak, hogy tovább 
is gondolkozhatnánk az előbbi tárgy felett, csak akar-
nunk kellene és hogy ez az akarás teljesen hatal-
munkban van. Vagy nem egyszer nagyon megkívá-
nunk valamit, szinte neki indulunk, hogy kövessük 
vágyunkat, midőn egyszerre akaratunk egy ellenkező 
tényével megfékezzük azt a vágyat és nem tesszük 
meg azt, a mit hogy megtehettünk volna, világosan 
érezzük. 

Ime, ez az öntudat szava, mely világosan szól s 
a melynek megbízhatóságát tagadni annyit tesz, mint 
minden biztos tudás alapját elvetni. Mert ha az ön-
tudat oly dologban is csal, melyben a képzelet játé-
kának nincs helye, akkor hagyjunk föl minden böl-
cselettel és tudományos kutatással. Hiszen végső 
elemzésben minden biztos tudás az öntudat bizony-
ságán alapszik. S e bizonyság ellen hiába hivatkoz-
nak Jodl és Spinoza (Ethica II. prop. 35.) önámításra, 
hiába akarják azt mások egyszerűen tagadni. A kinek 
tetszik, e tagadás által ámíthatja magát. De a ki el-
fogulatlan lélekkel az akaratszabadság mellett vilá-
gos bizonyítékot keres, az az öntudat e szavában 

megtalálja azt. Ez a belső szózat elég erős arra, hogy 
a modernek megtévedt spekulációjának folytonos táma-
dásaival is szembeszálljon. 

Mellőzve a lelkiismeret óvó, illetőleg vádló szavát, 
mely oly mélyen az ember természetébe van oltva 
és szükségképen összefügg az akarat szabadságával, 
második érvül az emberi nem közmeggyőződésére hivat-
kozom. Ma, midőn majd minden nép valláserkölcsi 
nézeteit valamelyest ismerjük, tudjuk, hogy mind-
annyinál méltányos dolognak tartják a sérelmek jóvá-
tételét; valamennyien különbséget tesznek betudható 
és be nem tudható tettek közt; ismerik az erény és 
bűn, érdem és vétség, jutalom és büntetés fogalmát, 
valamennyinél szokásban van, hogy int, kér, fenyeget, 
esdekel és dicsérettel, illetőleg szidalmakkal illeti azt, 
a ki ilynemű szavát megfogadja, vagy azt megveti. 
Kell-e ennél világosabb bizonyíték arra nézve, hogy 
az összes ismert népek meg vannak győződve az 
akarat szabadságáról? 

Mert hogyan tarthatja valaki illő dolognak a 
sérelem jóvátételét, ha nincs meggyőződve arról, hogy 
a sértő tehetett arról, a mit tett? Hiszen az őrültnek 
nem számítja be épeszű ember a rosszat és senki 
sem kívánja tőle, hogy tettéért eleget tegyen. Mire 
való volna a betudható és be nem tudható tettek 
ezen megkülönböztetése? Ép úgy feltételezi az erény 
és bűn, a jutalom és büntetés hamisítatlan fogalma 
és az utóbbiak alkalmazása az akarat szabadságát. 
Mert míg egyrészt kegyetlen, embertelen és természet-
ellenes dolog valakinek bűnéül tudni be azt, a mit el 
kellett követnie, addig másrészt senki sem fogja juta-
lomra érdemesnek ítélni, például a galambot szelíd-
sége, a szamarat jámbor türelme miatt. Végül mily 
esztelen volna valakit inteni, kérni, figyelmeztetni és 
aztán, ha nem fogott rajta a szó, szitkokkal illetni, 
lia a szegény máskép nem tehetett. 

Néprajzi adataink tehát egyhangúlag megerősí-
tik az akaratszabadság tényét, melyről saját öntuda-
tunk tanúskodik. A kérdés csak az lehet : bizonyíték-e 
a népek e közmeggyőződése az akaratszabadság igaz 
volta mellett? Mert, hogy nem kell mindennek igaz-
nak lennie, a mit a világ összes népei évszázadokon 
át igaznak tartottak, a Ptolomeus-féle csillagászati 
elmélet eléggé mutatja. Tehát mikor bizonyít a népek 
e közmeggyőződése? Akkor, lia nem bírhatja alapját 
másban, mint a józan ész szükségképi Ítéletében. Mert 
lia azt meg tudom mutatni, hogy a józan ész belátása 
szinte szükségkép vezet ezen Ítéletre, akkor ennek 
igaznak kell lennie; lia csak azt nem akarjuk állí-
tani, hogy az igazság ismeretére törekvő emberi ész, 
belső lényegénél és természeténél fogva, tévelyre és 
hamis Ítéletre viszi az embert. A ki pedig ezen állí-
tástól sem riad vissza, az a tökéletes kétely (szkepsis) 
örvényébe veti magát és csak egyetlen út áll nyitva 
számára: hogy lehetőleg tartózkodjék annak a ter-
mészetes szükségességgel tévelyre vezető észnek hasz-
nálatától és minden Ítélettől ! 
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Lássak tehát, hogy mi vezette az emberi nemet 
ezen általános Ítéletre. Talán olyan érzéki csalódás, 
a minő a Ptolomeus-féle elméletnek szerzett általá-
nos érvényt? Nem, az akaratszabadságot azon helsö 
észbeli tapasztalat alapján fogadom el, melyhez az 
érzékeknek nincs közük. Vagy talán hízelgett az em-
bernek, hogy önmagát szabadnak tartsa? Ez is ki 
van zárva; mert a gonosztevőre nézve nem nagyon 
hízelgő a tudat, hogy tettéért felelősséggel tartozik. 
És az ilyen hízelgés a népek annyi tudós nagy em-
berét, azt a sok igazságra törő gondolkozót ép ügy 
elfogta volna, mint az emberevő vadembert? 

Vagy talán úgy nevelték bele az emberekbe ezt 
a tudatot mesterségesen? Kérdem, kik? A szülők? 
Honnan volt meg a szülőkben? És mikor az a gyer-
mek felnőtt és a maga eszével gondolkozott, majd 
tudós, nagy ember lett, miért tartott ki oly makacsul 
e tudat mellett, ha az belső meggyőződésének nem 
felelt meg? Talán a társadalmi rendre való tekintet-
ből? Ha a társadalmi rendnek az akaratszabadságra 
szüksége van, akkor ez épen egyik legerősebb bizo-
nyíték az akarat szabadsága mellett. De erről mind-
járt bővebben szólunk; most csak azt emeljük ki, 
hogy : öntudaton alapuló meggyőződést külső körül-
mények annyi nép közt annyi századon át annyira 
nem szilárdíthattak meg, hogy e meggyőződés az 
ember egész belső életét és külső életviszonyait tel-
jesen áthassa. 

Az akaratszabadság harmadik régi keletű érve 
gyanánt kérdem : Mikép volna megegyeztethető az 
embernek, mint eszes és társas lénynek természeté-
vel, ha nem volna birtokában azon adománynak, 
mely a rendezett és emberhez méltó társadalmi élet 
egyik alapvető oszlopa? Ha nem volna szabad aka-
rata s következésképen, ha nem volna felelősség, 
érdem és betudás? Mert e fogalmak híján rombadől 
az emberhez méltó társadalmi rend ! 

Vagy mi jogon laknék akkor palotában az, a kit 
úgynevezett érdemei emeltek magasra, míg az utca-
sarki naplopó csak azt a port nyelhetné, melyet 
amannak hintaja vert föl az uton9 «Azok az urak — 
vethetné föl emez — nem érdemük állal jutottak el 
oda, a hol vannak ; a mit tettek, azt úgy kellett ten-
niök; miért nem lehetnék én az ő helyükön? Én is 
érzem magamban a szükséget, hogy hintóban járjak 
és bársonypamlagon pihenjek. Nosza rajta, rántsuk 
le őket! Senki sem szólhat érte semmit, én szükség-
képen teszem, a mit teszek; és ők? Ok szükségképen 
vesztik el azl, a mit elvesztenek. Ha a merénylet si-
kerül, csak nyerhetek vele. Es ha nem sikerül, nem 
bánthatnak érte ; meg kellett tennem, a mit tettem.» 

«Azt mondják, hogy veszedelmes egyén vagyok. 
Elzárnak, hogy másokat ne bántsak. Ám jó! De ne 
börtönbe, hanem olyan palotába, mint a melyben azok 
laknak, a kik szükségből jót cselekesznek! En is azt 
teszem, a mii kell, ők is; egyenlő sorsol érdemlünk.» 

így szólna a szociáldemokrata és jogosan szólna 

így, mert a színtiszta igazságot mondaná. Az igaz-
ságosság legelemibb követelménye szerint egyenlő 
mértékkel kellene mérni annak, a ki jót és annak, a 
ki rosszat cselekedett. A ki más mértékkel mérne, 
embertelen zsarnok volna. Es lia ilyen zsarnoki ön-
kény hiján a társadalmi rendet nem lehetne fönn-
tartani, akkor épen ez mutatja napnál világosabban, 
hogy az eszes emberhez méltó társadalmi élethez 
akaratszabadságra okvetlenül szükség van. 

És azért hiába mondja Wundt,1 hogy az ember 
felelős és büntethető minden tettéért, melynek ő az 
oka, lia még oly szükségképen cselekedett is; mert 
Wundt ezzel a józan ész alapvető követelményeit 
tagadja. Es hiába áll melléje Paulsen2 azon állítás-
sal, hogy «az ember tette akaratának hőmérője; és a 
ki mit tesz, azért felelős is». Mert kérdem: mi jogon 
teszik felelőssé az embert azon cselekedeteiért, melye-
ket elkerülhetetlen kényszerből követ el ? Megfelel rá 
Petersen:3 «IIa valaki szükségképen teszi is a rosz-
szat, az nem változtat a dolgon ; az ilyen ember 
mégis csak rossz ember és igyekezzék jobbá lenni!» 
Igen ám ! De hogyan igyekezzék, mikor a szükség 
zsarnoki kényszere alatt nyög és nem tehet mást, 
mini a mire jelleme és körülményei kényszerítik? 
Jelleme pedig szükségképen olyan, a milyen ; és azok 
a körülmények is szükségképen veszik őt körül és 
kényszerítik a rosszra ! Mert lia az embernek nincs 
szabad akarata, akkor minden az «örökérvényű» és 
vaskövetkezetességű természeti törvények kérlelhetet-
len uralma alatt áll. 

Ez a gondolat, ha sürgetjük, arra a főbenjáró 
ellenmondásra vezet, melyre az akaratszabadság taga-
dóinak szükségképen jutniok kell, hogy tudniillik 
némely embernek lényeges hivatása, életcélja az lenne, 
hogy mások részéről igazságtalan bánásmódban ré-
szesüljön. Mert míg egyrészt a közjó érdekében a 
gonosznak, ha szükségképen gonosz is, nem lehet 
oly sorsa, mint annak a szükségképen becsületes em-
bernek, azaz a társadalom a közjó érdekében kell 
hogy igazságtalan legyen velük szemben ; addig más-
részt ugyanezen emberek, mint társas lények, arra 
vannak hivatva, hogy társadalomban éljenek. Tulaj-
don természetük rendeli tehát őket arra, hogy igaz-
ság t al a ns ágot szen vedj e n ek. 

Ha ez nem ellenmondás, akkor az ellenmondás 
tételes elvét törölni kell. Mert hogy az eszes ember 
énje legbensőbb vágya dacára, mellyel boldogság után 
áhítozik, boldogtalanságra legyen hivatva : ennek kép-
telenségét csak a determinizmusra esküvő előítéletek 
köde takarhatja el. A fenti következtetéssel különben 
együttjárna az is, hogy a társadalmi rend őreinek és 
jogvédőinek kötelessége az igazságtalanság gyakor-
lása volna. Mindenesetre szomorú hivatás. 

De ez még nem minden. Ott áll a. Dunaparton 

1 Ethik. II. 1903. 84. 
2 Ethik. I. 1904. 423. 
3 Willensfreiheit 1905. 179. 
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Deák Ferenc szobra. Soha determinizmussal meg 
nem magyarázható, hogy miért állítottak neki oly 
monumentális emléket. Hiszen szemernyivel sem volna 
több érdeme, mint annak a benzinszagú automobil-
nak, mely épen úgy megfelel működésében a termé-
szettörvények állal reá rakott kényszernek. 

Ah, vagy úgy? Azt a szobrot szükségképen állí-
tották oda. Nem is Deák érdemeire való tekintetből, 
hanem csak azért, mert a körülmények kényszere 
hajot taráőket . Kényszerből cselekedtek azok is,akik 
adakoztak rá; nem tehettek másként. A szegények! 
Szánalomraméltó lények ; a kik önmagukat szükség-
képen azzal ámítják, hogy máskép is tehettek volna. 

Ember, ints hallgatást eszednek és hidd el mind-
ezt a determinizmus prófétáinak. De a cselekvésmó-
dukra ne tekints; még megtévedhetnél hitedben. 
Mert az akaratszabadság tagadóival ép ügy vagyunk, 
mint a skeptikus bölcselőkkel; a gyakorlatban nem 
tudják leküzdeni józan eszük természetes hajlamát. 
Ha az a determinista a szerint akarna tenni, a mit 
elméletben állít, akkor sohasem volna szabad mások 
cselekvésmódja miatt haragudnia; sohasem volna 
szabad önmagában mások érdemei iránt elismeréssel 
adóznia. Csakhogy persze a természet természet ma-
rad és annak szavát az erőszakos áltudomány el nem 
hallgattathatja. 

III. 
Még valamit. Mily alapon tagadják e modern 

bölcselők az akarat szabadságát? Először is a bizo-
nyítékok hiányára hivatkoznak. A fölhozott érvekkel 
szemben meglehetősen merész állítás. Azután azt 
mondják, hogy az öntudat szava, melyre az akarat-
szabadság biztos voltát építjük, csak természetes 
csalódás, melyre az embernek a gyakorlati életben 
szüksége van. 

Föntebb már láttuk, hogy ezen állítás színtiszta 
szkepsisre vezet és minden Ítéletnek sírját ássa, Itt 
csak azt teszem hozzá, hogy a ki az öntudat oly vi-
lágos tanúságát csalódásnak bélyegzi, az ne tartson 
számot arra, hogy szavainak bárki hitelt adjon. Mert 
ha öntudatom világos szózata nem elég biztosíték az 
igazság mellett, akkor nincs az a tekintély, nincs az 
a tapasztalat és belátás, melynek hitelt adjak; ezek 
ép úgy, sőt sokkal könnyebben megcsalhatnak. 

A mi pedig azon ellenvetést illeti, hogy az akarat-
szabadság ellenmondást foglal magában, arra nézve 
két mozzanatot emelnek ki : az okság és az erő meg-
maradásának elvét. 

Lehetetlen dolog, kézzelfogható ellenmondás 
mondják — hogy valamely ok (értsd az akaratot) 
egy és ugyanazon pillanatban két ellenkező ered-
ményt hozhasson létre; hogy én például egyazon idő-
ben azt is akarhassam, hogy fölemeljem a karomat, 
meg azt is, hogy ne emeljem föl; a mint azt a ker. 
bölcselők által hajtogatott szabadság kívánná. 

Nagyon szemrevaló nehézség, de csak az első 
tekintetre. Mert talán mégsem egészen mindegy, hogy 

az az akarat ugyanazon pillanatban két dolog közül 
bármelyiket akarhassa, vagy hogy egyszerre mind a 
két dolgot akarhassa. A mint hogy én e pillanatban 
ülhetek is, meg állhatok is, a mint nekem tetszik, de 
egyszerre ülni és állni nem tudok. 

A mi pedig az erő megmaradásának elvét illeti, 
arról e lap hasábjain nem nagyon rég elég szó esett. 
Legyen elég röviden csak arra utalni, hogy ezen elv 
tisztán tapasztalati elv és csak annyiban van érvénye, 
a mennyiben a tapasztalat bizonyítja. Már pedig min-
den alapot nélkülöz azon föltevés, hogy ezen elv az 
élettelen anyagi világról magára az életre, sőt a lélek 
tevékenységére is átvihető. Ezt az állítást a természet-
tudományok elsőrangú tekintélyei erősítik meg.1 

A harc az akaratszabadság körül erősen folyik és 
előreláthatólag soká fog tartani. Bizonyos, hogy az 
igazság előbb-utóbb győztesen kerül ki a harcból. 

Ellenfeleink fölfogásuk igazolására nemcsak hogy 
egyetlen oly érvvel sem rendelkeznek, melytől fél-
nünk kellene, de még a nyilt ellenmondás és a tel-
jes kétely veszedelme elől sem menekülhetnek. Mo-
ralstatisztikai érveiket Gutberlet tette tönkre. Minket 
pedig, a kik az öntudat és a népek közmeggyőződése 
mellett az akaratszabadság érdekében bátran síkra 
szállunk, lelkesítsen azon tudat, hogy az alap, melyen 
állunk, szilárd: oly szilárd, mint annak igaz volta, a 
a Ki az akarat szabadságát és annak tudatát az eszes 
ember lelkébe oltotta. Somogyi Jenő S. J. 

Az abolició kérdése. (ín.) 

Az abolicionista mozgalmak vázlatos történelmi 
áttekintése után térjünk át az abolició jogbölcseleti 
részére. 

A mi a halálbüntetés jogosultságát és célszerűsé-
gét, vagyis azt a kérdést illeti, vájjon az államhata-
lom büntető joga kiterjed-e arra is, hogy a gonosz-
tevőket a legsúlyosabb földi büntetéssel, a halállal 
sújtsa, ennek az elméleti kérdésnek eldöntésénél és 
tudományos megvitatásánál kétségkívül lényeges be-
folyással bir az a körülmény, miként vélekedik valaki 
az államhatalom eredete, célja, rendeltetése felől, 
valamint a bűntetteknek erkölcsi beszámíthatósága, 
büntetőjogi felelőssége és a büntetéseknek célja felől. 

A keresztény katholikus erkölcstanítók és jog-
l ölcselők egybehangzóan tanítják, hogy az államha-
talom Istentől nyert fölhatalmazás alapján jogosan 
büntetheti halállal is azokat, a kik az állami rend 
ellen súlyos bűntetteket követtek el és hogy igen sok-
szor célszerű, sőt szükséges a közjólét fönntartása 
érdekében, valamint a gonosztevők elrettentésére a 
halálbüntetés. 

Szent Tamás (Summa theol. 2. 2. qu. 64. a. 2.; 
qu. 65. a. 1. ; qu. 1(j8. a. 3. ed. Romana 1886. t. 3. p. 
472.); szent Alfonz (Theol. mor. 1. 4. tr. 4. n. 376—79. 

1 V. ö. Religio LXV. évf. 22. sz. 
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ed. Le Noir t. 2. p. 226.); Scavini (Theol. mor. t. 3. 
p. 75.); Müller (Theol. mor. t. 2. §. 125. p. 374.); 
Lehmkuhl (Theol. mor. t. 1. n. 837. p. 497.); Costa-
Rossetti (Philosophia mor. p. 684.); Cathrein (Erkölcs-
bölcs. II. k. 629. 1.) és mások bőven fejtegetik és ma-
gyarázzák a theologiai és bölcseleti bizonyítékokat 
ennek az álláspontnak beigazolására. Az ó- és új-
szövetségi Szentírásból vett érveiket ezekből a he-
lyekből merítik: Genes. 9., 6.; Exod. 21, 12.; 22., 3.; 
18., 20.; Levit. 24., 17.; Deut. 19., 11.; Joann. 19., 11.; 
Rom. 13., 4. ; Apoc. 13., 10. és sok más helyből. Ezen-
kívül a szentatyáknak idevonatkozó szavaiból, zsinati 
határozatokból, valamint az emberi nem közfelfogá-
sából, a mely a gonosztevőknek halálos büntetését 
mindenkor és mindenütt jogosultnak, sőt szükséges-
nek tartotta. 

Bölcseleti bizonyítékaik tárgyalásánál aquinói 
szent Tamás okoskodását követik, ki ezt a kérdést a 
fönnt idézett és egyéb helyeken tüzetesen tárgyalja, 
vagy csak mellékesen érinti. Theologiai summájának 
egyik helyén (2, 2. qu. 64. a. 2.) ide vonatkozólag így 
nyilatkozik: «... omnis pars naturaliter est propter 
totum ; et propter hoc videmus, quod si saluti lotius 
corporis humani expediat praecisio alicuius membri, 
puta cum est putridum, vel corruptivum aliorum 
membrorum, laudabiliter, et salubriter abscinditur; 
quaelibet autem persona singularis comparatur ad 
totam communitatem, sicut pars ad totum; et ideo 
si aliquis homo sit periculosiis communitati, et cor-
ruptivus ipsius propter aliquod peccatum, laudabili-
ter, et salubriter occiditur, ut bonum commune ser-
vetur: modicum enim fermentum totam massam 
corrumpit, ut dicitur I. ad. Cor. 5.» (A rész termé-
szeténél fogva az egészért van ; ez okból van az, hogy 
ha az egész emberi test javára szolgál valamelyik 
tagjának eltávolítása, mivel például rothadt vagy ve-
szélyes a többi tagokra nézve, helyesen és célszerűen 
levágják azt : már pedig minden egyes ember az 
egész társadalomhoz oly viszonyban áll, mint a rész 
az egészhez; épen ez okból, ha valamely egyén a tár-
sadalomra nézve veszélyes és káros valamely bűn-
tett folytán, helyesen és célszerűen ölhető meg (a 
bíróság által), hogy a közjólét biztosítva legyen: mert 
az apostol szerint egy kevés kovász az egész tésztát 
erjedésbe hozza). 

Más helyen (Summa contra gentes III. 146.) ismét 
így ír: «Illud, quod est necessarium ad conservatio-
nem boni, non potest esse secundum se malum. Ad 
conservationem autem concordiae inter homines ne-
cessarium est, quod poenae malis infligantur. Punire 
igitur malos, non est secundum se malum. Item. 
Bonum commune melius est, quam bonum particu-
l a r unius. Subtrahendum est igitur bonum particu-
lare, ut conservetur bonum commune. Vita autem 
quorundam pestiferorum impedit bonum commune, 
quod est concordia societatis humanae. Subtrahendi 
igitur sunt huiusmodi homines per mortem ah ho-

minum societate . . .» (A mi a közjó fönntartására 
szükséges, nem lehet magában véve rossz. De az em-
berek közt való békés együttlét fönntartására szük-
séges, hogy a gonoszak büntetésekkel sújtassanak. 
A bűnösök megfenyítése tehát magában véve nem 
rossz. Továbbá a közjólét előbbre való, mint az 
egyesek személyes jóléte. Mellőzni lehet tehát a magán 
jólétet a közjólét fönntartása érdekében. De némely 
gonosztevő élete meggátolja a közjólétet, a mi az 
emberi társadalom békés együttélésében áll. Az ilyen 
gonosztevőket tehát halálbüntetéssel kell az emberi 
társadalomra nézve ártalmatlanokká tenni.) Igy okol-
ják meg a katholikus erkölcstanítók is, szent Tamás 
nyomdokain haladva, az államhatalomnak ama jogo-
sultságát, hogy a gonosztevőket halálos büntetéssel 
sújthassa. 

Duns Scotus (in 4. libr. sent. dist. 15. qu. 3. a. 2.) 
sem tagadja az államhatalomnak ebbeli jogosultságát, 
azonban azt a téves álláspontot védelmezi, hogy a 
világi bíróság csak azokat sújthatja halálos bünte-
téssel, a kikre nézve az ó-szövetségben az Ur ezt ki-
fejezetten megállapította. Miután ugyanis Isten az ó-
szövetségben (Exod. 20., 13.) épen úgy, mint az új-
szövetségben (Máté. 5., 21.) általában és föltétlenül 
hirdette ki e parancsolatot: ne ölj, nem szabad sen-
kit sem megölni, hacsak Isten fölmentést nem ad e 
parancsa alól. Azonban Isten csak azokra a gonosz-
tevőkre nézve adott felmentést, a kik az Exodus 22. 
fejezetében és az ó-szövetség más egyéb helyein föl 
vannak sorolva. Duns Scotusnak eme nézete nagyon 
téves, mert hiszen ha az ő okoskodása helyes 
volna, akkor az űj-szövetségben egyáltalában semmi-
féle gonosztevőt nem volna szabad halállal büntetni, 
mivel azok a törvények, melyekre Duns Scotus hi-
vatkozik, bíráskodási törvények voltak a zsidó né]) 
theokratikus kormányformájának jellegéhez képest, 
a melyek az új-szövetségben teljesen elvesztették jog-
hatályukat: az új-szövetségi szent könyvekben pedig 
ezeknek vagy más gonosztevőknek megölésére nézve 
egyetlen törvény sem intézkedik. Ezenfelül a deka-
logus ötödik parancsa csak az ártatlanok megölését, 
valamint a gonosztevőknek magán tekintély alapján 
való megölését tiltja. 

A keresztény erkölcstan és jogbölcselet, mikor 
az államhatalomnak a bűntettesek fenyítésére vonat-
kozó jogosultságát védelmezi, mindig csak azért és 
annyiban követeli az államhatalom számára ezt a 
büntetőjogot, mivel és a mennyiben ennek gyakor-
lása az állam közjóléte céljából elkerülhetetlenül 
szükséges. Az államhatalom rendeltetéséből és föl-
adatából kifolyólag ugyanis nem elégedhetik meg 
azza', hogy a közjólét ellen súlyosan vétkező alatt-
valóit csupán csak a túlvilági büntetésekkel rémít-
gesse és fenyíthesse, az állami rend ellen irányuló 
bűntetteket és kihágásokat nem utalhatja egyedül a 
túlvilágra, az örök Biró ítélőszéke elé, hanem ok-
vetlenül kell már itt e földön törvényeinek szente-
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síléséröl gondoskodnia és a gonosztevők ellenében 
megtorló büntetéseket alkalmaznia, mert másként az 
emberi társadalom rendjét, személyi és vagyoni biz-
tonságát föntartani merő képtelenség volna. 

Már pedig a halálbüntetéssel való fenyegetés és 
ennek végrehajtása az államhatalom részéről bizo-
nyos esetekben elkerülhetetlen, mert sem egyes na-
gyobb bűntényeket, mint pl. a gyilkosság, másként 
ellensúlyozni, sem ezek elkövetésétől másokat vissza-
riasztani, sem más büntetéssel az állam közjólétét, 
a személy- és vagyonbiztonságot a gonosztevők elle-
nében fönntartani nem lehet, mint a halálos bünte-
tés alkalmazásával. Ez képezi tulajdonképen az 
állami büntetőjognak az alapját, ez szabja meg ha-
tárvonalait, ez állapítja meg az egyes esetekben ki-
mért büntetések jogosságát: a közjólét biztosításá-
nak elve. 

Ha továbbá a keresztény jogbölcselet álláspontja 
szerint minden jognak és hatalomnak, tehát a bün-
tető hatalomnak végső eredete és forrása Isten; ha 
továbbá létezik Istentől megállapított és az isteni 
akaratnak és igazságosságnak megfelelő rend, akkor 
ennek megbontóját megbüntetni nemcsak ésszerű, 
hanem szükségszerű dolog is és az ellen súlyosan 
vétkezőket halállal büntetni is meg van engedve. Ha 
azonban ilyen jogrend nem létezik, ha minden jog 
és hatalom forrásaként az embert ismerjük el, akkor 
természetesen a büntetések megtorlási jellegének 
megszüntetése és javítóeszközökké való átváltoztatása 
merőben a sűrűen változó emberi fölfogástól tétetik 
függővé és ennek következtében a halálbüntetés is 
jogtalanná és célszerűtlenné válhatik. 

A mi a bűntettek természetét és mibenlétét illeti, 
erre vonatkozólag a keresztény erkölcsbölcselet állás-
pontja az, hogy a bűn nem egyéb, mint az isteni 
törvénynek szántszándékos megszegése. Föltételezi 
tehát az isteni jogrendnek létezését, kötelező erejét, 
az ember részéről pedig értelmet és szabad akaratot 
tételez föl, mellyel visszaélve hágja át Isten paran-
csát. Az újabb jogi elméletek ezzel szemben teljesen 
ellentétes álláspontot foglalnak el. Tagadják ugyanis 
az Istentől megállapított jogrend létezését és köte-
lező erejét, továbbá az ember értelmét és akarati 
szabadságát. így természetesen az ilyen elméletek 
híveinek egészen más perspektívából kell a bűntet-
teket és az állami hatalom büntető hatalomforrását, 
jellegét és föladatát tekinteniök. Tauber Sándor dr. 

Az egyházi szószék• (ív.) 
A homiletikának ilyetén gyakorlati előadása olyan 

természtes előttem, hogy nem győzök eléggé csodál-
kozni azon : hogyan lehet azt olyan unalmasan, szá-
razon, tisztán elméletileg tárgyalni, a hogyan ez ná-
lunk szokásban volt mindenütt és tudomásom szerint 
még most is szokásban van a legtöbb helyen. Hiszen az 
elméleteta gyakorlatból, a szentatyák remekeiből há-

mozták ki ! Tessék hát nem elszakadni a forrástól, ha-
nem abból meríteni s abból életet önteni a száraz 
elméletbe. Ki gyönyörködnék a szirmaira, porzóira 
eltépett, illatának javától megfosztott virágban ? Csak 
úgy szép és kedves az, mikor együtt vannak, egy 
egészet alkotnak a részei. Ugyanígy vagyunk az egy-
házi ékesszólás termékeivel, szépséges, illatos, szivet-
lelket gyönyörködtető rózsáival, a szentatyák remek 
beszédeivel is. Ám boncolja szét azokat részeire, 
magyarázatának éles, tinóm pengéjével a homiletika 
tanára növendékei előtt, de mutassa be nekik a ma-
guk egészében is, mert csak úgy tudják igazán meg-
érteni és megszeretni. 

Hanem ehhez a rendkívül nagyfontosságú mun-
kához ember kell, hozzáértő ember, a ki maga is át 
tudja érezni a szentatyák remekeinek szónoki szép-
ségeit és épen azért meg tudja kedveltetni azokat 
növendékeivel is. Rátermettség is kell ehhez, de meg 
azonfelül gyakorlati rákészültség is. A homiletikál 
jól, hasznosan, igazán gyakorlatilag csak az tudja 
előadni, a ki maga gyakorlatilag működik a szószé-
ken, a hol derekasan megállja a helyét. Én legalább 
így gondolom a dolgot. Es épen ezért szükségesnek 
tartanám, ha a püspöki templomokban rendszeresí-
tenének a főpásztorok székesegyházi hitszónoki állást, 
a mely állást javadalmaznának tisztességesen és arra 
azt a javakorbeli papjukat szemelnék ki, a kinek 
Istentől legkülönb adománya és a maga iparkodásá-
ból legderekasabb rákészültsége van a szószéki mű-
ködésre. Az illetőnek semmi egyéb dolga nem lenne, 
mint vasár- és ünnepnap prédikálni és délután ke-
resztény-oktatást tartani. Magától értetődik a vele-
járó gyóntatás. Ha valaki önállóan készítí beszédeit 
és pedig időközönkint sorozatos, összefüggő beszé-
deket 1 a legfontosabb hitigazságokról, a mint ez 
manapság különösen városi helyeken égetően szük-
séges: olyan munkakör ez, a mely teljesen lefoglal 
egy erőteljes férfiút. Tanulhatnánk e tekintetben is 
a tervszerűen, bölcsen dolgozó német papságtól. 

Németországban minden püspöki templomnak 
megvan a maga «Domprediger»-je, ki rendszerint 
legjelesebb szónoka egyházmegyéjének. És rendesen 
az ő kezükbe van letéve a homiletika gyakorlati elő-
adása a papnevelő-intézetben. így kellene ezt mielőbb 
rendezni minálunk is minden püspöki székhelyen. 
Jót merek állni érte, hogy csakhamar más lenne az 
egyházi ékesszólás állapota s vele kapcsolatosan a 
hivek hitélete is föllendülne. A rátermett homiletika-
tanár szépséges tárgyának gyakorlati előadása által 
legalább növendékeinek a felét rávenné arra a nemes 
és elszánt elhatározásra, hogy lehetőleg önállóan, a 
szentalyák remekei nyomán, maguk készítik, a mikor 
csak tehetik egyéb dolgaik miatt, szentbeszédeiket. Ez 
lenne a legkedvesebb foglalkozásuk, kedvesebb bár-
mely szórakozásnál. Nem teher, hanem élvezel és 

1 Ez igen ajánlatos eljárás. Szerk. 
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gyönyörűség lenne lelkűknek a dogmatika behatóbb, 
alaposabb tanulmányozása. Mennyi hasznuk lenne 
ebből a fiatal papoknak ! Meri minden munka neme-
sít, de különösen az ilyen munka. Mennyi áldást 
árasztana az ilyen munkásság a h ivekre, lelkűk-tes-
tük javára egyaránt! Mennyi bűnt irtana ki a társa-
dalomból és mennyi hasznos erényt plántálna he-
lyükbe!. . . Rövid tíz év alatt alighanem már szem-
mel látható lenne a kedvező változás. 

De így, a hogy most van ? És úgy, a hogy ennek-
előtte is volt?. . . Isten különös kegyelme vette rá és 
veszi rá egyiket-másikat, bizony édeskevés a számuk 
a nagy sokasághoz mérten, hogy ráadják a fejüket 
az ékesszólás mivelésére, mert nem nevelték és neve-
lik rá őket. 

Pedig a szószéki működés határozottan legfon-
tosabb része a lelkipásztorkodásnak, a miért is erre 
a legnagyobb gonddal kellene előkészíteni, tanítani 
és nevelni a papnövendékeket. Hiszen a szószéki 
működés a hitnek forrása! A «hit hallásból van, a 
hallás pedig Isten igéje által.» A hit képezi alapját a 
lelki életnek. A hit igazságai szolgáltatják a világ-
nézet vezérelveit, a melyek szerint igazodnak az 
emberek gondolkozásukban és cselekvésmódjukban. 
A szószékről hangzanak el Istennek a kijelentései, 
melyek hitünk tárgyai. A mennyiben az egyház 
megalapításában és fönmaradásában nemcsak Isten-
nek van része, a ki láthatólag közreműködik erre 
csodáival és láthatatlanul kegyelmével, hanem ré-
szük van Isten kiválasztott szolgáinak, az aposto-
loknak és az ő utódaiknak is: elmondhatjuk meg-
felelő értelemben, hogy a szószéki működés, az ige-
hirdetés terjesztette el Krisztusnak egyházát és az is 
tartotta és tartja fönn azt. 

A szószék az oltár és a gyóntatószék mellett leg-
szentebb és legfontosabb része a templom belső föl-
szerelésének. Onnan árad világosság Isten igéjéből a 
hivek értelmére, hogy megismerjék az oltár áldoza-
tának végtelen becsét, Jézusnak a szentmisében irán-
tunk megnyilatkozó nagy szeretetét, a mely vonzza 
őket az oltárhoz, a templomba. Onnét ismerik meg 
Jézus hatalmát és irgalmas jóságát a magukba szálló 
bűnösök, e lelki inaszakadtak lábraállítására, a mely 
irgalom és hatalom bizalmat önt csüggeteg lelkükbe 
s e bizalom oda készteti őket a gyóntatószékbe. 
A kik Isten igéjét nem hallgatják, azok szentmisét 
sem hallgatnak, sem nem gyónnak. Szószék nélkül 
üresen áll a gyóntatószék és elhagyottan az oltár. 

Nincs nagyobb hatalom az élő szó hatalmánál, 
különösen pedig Isten igéjénél, a mely duzzad az 
életerőtől, inert színtiszta igazság. Mivel azonban 
emberek hirdetik azt és emberek hallgatják, a benne 
rejlő belső erő hatóképességét nagymértékben be-
folyásolja az emberi közreműködés. Ha meggyőző-
déssel adják elő, meggyőzi a hallgatókat az igazság-
ról ; lia lelkesedéssel, föltüzeli őket ; lia bensőséges 
átérzéssel, megindítja akaratukat és szivüket. E kel-

lékek nélkül az előadásban pedig nyomtalanul hang-
zik el, mint a pusztában kiáltónak szava. A minden-
napi tapasztalás bizonyítja ezt is, amazt is. Jeles, 
rátermett és alaposan rákészült egyházi szónokok 
csodával határos eredményeket értek el beszédeikkel. 
Kicserélték, átváltoztatták hallgatóikat, megnemesít-
vén azok erkölcseit. És ez a művészetek művészete 
és a tudományok tudománya. 

Nagyszerűen írja le Aranyszájú szent János az 
igehirdetés rendkívüli nagy fontosságát az emberiség 
javára. Isten igéjét jószerint az egyedüli és leghatha-
tósabb gyógyszernek mondja a lelki betegségek orvos-
lására. Találóan párhuzamot von az egyházi ékesszó-
lás legnagyobb mestere a testi és lelki betegségek orvos-
lása között, így szólván : «Az emberi test orvosainak 
különféle gyógyszerek állanak rendelkezésükre. Egész 
halmaz készletük van nekik a különböző gyógyító-
szerekből és eszközökből. A betegségnek megfelelő 
táplálékot rendelnek a betegnek. Más, a beteg szer-
vezetének alkalmasabb éghajlatra küldik el a bete-
get. Égetik, vagdalják a sebet. A lelki betegségeknél 
azonban nem igen lehet válogatni a szerekben és 
eszközökben. A tapasztalás szerint itt csak egy útja 
és módja van a gyógyításnak: Isten igéje, a szóval 
való oktatás, intés, kérés, feddés, vigasztalás. Ez a 
műtétre szolgáló eszköz, ez az eledel, ez a levegő-
változtatás. Ez van az orvosság, a tűz, a vas helyett. 
Mindig csak ezt kell használnia a lelki orvosnak, 
a lelkipásztornak, akár égetésre, akár vagdalásra van 
szükség. És ha ezzel semmire sem megy, minden 
egyéb jóigyekezete kárbavész: nem tud mással segí-
teni a lelki betegen. Isten igéjével rázzuk föl álmá-
ból a lelkiismeretet, azzal nyugtatjuk meg, ha hábo-
rog; azzal nyirbáljuk le róla a túlzások kinövéseit; 
azzal pótoljuk helyre a hiányokat: egyrszóval Isten 
igéjével míveljük mindazt, a mi egészségére válik a 
léleknek. A miért is teljes buzgalommal azon kell 
lenni a lelkipásztornak, hogy mennél bőségesebben 
lakjék benne Istennek az igéje».1 

Ehhez az elsőrendű fontosságú munkához a kedvet 
és kötelességtudásl az egyházi ékesszólás tanárának kell 
tárgyának vonzó, gyakorlati előadása által beleöntenie, 
fejlesztenie tanítványainak a lelkében. A ki ilyen kedv 
nélkül lép ki a lelkipásztorkodásba, az aligha adja 
rá a fejét arra, hogy szentbeszédek készítésével fog-
lalkozzék. Mert gyönyörű szép és hasznos ez a munka, 
de nehéz is. Sok önmegtagadással jár a forrásmun-
kák komoly tanulmányozása, a beható fontolgatás, 
elmélkedés az olvasott igazságok fölött és azok alkal-
mazása az élet különféle mozzanataira. És még több 
önmegtagadást igényel a gyűjtött anyag földolgozása 
és a kész szentbeszéd türelmes leírása. — Vannak 
többen, ak ik vázlatokat készítenek: de kevesen van-
nak, a kik gondosan, egészen kidolgozzák beszédei-
ket. Ehhez nagy türelem szükséges. Már pedig bizo-

1 De sacerdotio 1. 4. 
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íiyos igaz, hogy senki sem lehet igazi, jó szónokká, 
hacsak hosszú-hosszú éveken, sőt évtizedeken át 
szórói-szóra le nem írta beszédeit. A szabadságot, 
világosságot a kifejezésmódban csakis ezen az úton-
módon lehet elsajátítani. Gerebenics Sándor. 

Egyházi Bécs. Mi az a glagolitizmus, mi a múltja és mi a 
világ- jelen állása ? — Glagolitizmus (ó-délszl. ny. glagolica) 
krónika e g y l i t u r g i a i é s egyh á z j°gi ügy- a m e l y jelenleg Horvát-
" " ' országban és Dalmáciában nagy izgalomban tartja a 

kedélyeket. Szent Cyrill, a szlávok apostola, az általa 
megtérített szláv népek számára külön írásjegyeket, 
külön abc-ét állított föl. Ezt glagolnak nevezik. De gla-
gol név alatt értik magát az ezen abc-én írt egyházi, 
ó-szláv nyelvet, sőt az így írt egész irodalmat is. Gla-
golica, glagolitizmus jelenti jelenleg az ó-szláv nyelv 
használatát a római szertartásban misénél és m á s is ten-
tiszteleti ténykedéseknél. A vita újabban évek óta a körül 
forog, mennyiben jogosult ez a használat, mennyi-
ben nem. 

Meg kell jegyezni mindenekelőtt, hogy némely tör-
ténetíró (Dümmler) és liturgikus (Thalhofer, Kötting) 
tévesen azt állították, hogy szent Method, a másik szláv 
apostol, azon a területen, a hol prédikált, Pannoniában 
és Morvaországban, görög szertartást honosított meg 
pápai engedelemmel. Ginzel és Götz bebizonyították, 
hogy a nevezett területre szent Method által bevitt szer-
tartás római ritus volt és ezt, mint történeti tényt, újabb 
időben közvetetlen bizonyítékok is igazolták. Találtak 
ugyanis ó-szláv nyelven írt római misekönyvből való 
töredékeket (kiewi töredékek), szent Method idejében 
Pannoniában írottakat. 

Jogi alapjául a glagolikus liturgiának az a kedvez-
mény (privilégium) szolgál, melyet II. Hadrián (870.) és 
VIII. János (879.) pápák szent Method szláv apostolnak 
adtak. Az utóbbi pápa Swatopluk morva fejedelemhez 
írt levelében azt írja, hogy «sein a hittel, sem az apos-
toli tanítással nem ellenkezik a misének és a zsolozs-
mának szláv nyelven való éneklése». Az ó-szláv nyelv-
nek ez a liturgiai kiváltsága, a mely szent Method ap. 
működésének a területére (valószínűleg az egész nyu-
gati Illyricumra) vonatkozott, nem sokáig maradt ér-
vényben. Szent Method halála után nem sokára (885-ben) 
V. István pápa visszavonta e kiváltságot és Swatopluk 
fejedelem Method tanítványait kiűzte Morvaországból. 
A hajdani nagy morva birodalom területén csak gyér 
nyomok maradtak fenn a tizedik században az ó-szláv 
liturgiából. 

Dalmáciában máskép alakultak a viszonyok. Itt a 
kilencedik század folyásában a byzanci császárok uralma 
vert gyökereket. A mint Bolgárországban, úgy itt is, 
tehát a keleti császároktól való politikai függés az egy-
házi ügyekben és viszonyokban nagy átalakulást oko-
zott. A kilencedik század végén egész Dalmácia schis-
matikus volt, teljes szakadásban Rómától. Erre az időre 
esik a dalmát partokon a glagolitikus liturgiának elter-
jedése. Világos, hogy ily körülmények között ezen a 
területen V. István pápa tilalmát nem lehetett végre-
hajtani. A byzanci császárok oltalma alatt a glagolitiz-
mus itt érvényben maradt. Midőn 925-ben az apostoli 
Szentszékkel újra egyesült ez a vidék, Róma «bevégzett 

tény»-nvel állt szemben, l. i. számos glagolitikus pap-
sággal, melynek élén egy horvát püspök állt, alattuk 
pedig a nép a szláv liturgiához már hozzá volt szokva. 
Hiába igyekeztek a pápai követek a spalatói tartományi 
zsinaton szorgalmazni azt, hogy glagolitikus papok föl-
szentelése tilos legyen. Gregorius de Nova püspök «nagy 
lárma közt» tiltakozott a kisebbség nevében ez ellen az 
eljárás ellen és X. János pápához fölebbezett, a ki 
engedett és a zsinat kifogásolt 10. kánonját töröltetni 
rendelte. Ez a Gregorius de Nova azóta a horvátok 
szemében mint a nemzeti palladium őre szerepel s arc-
képe a műveltebbek lakásában sűrűn található. A má-
sodik kísérlet is az iránt, hogy az ó-szláv liturgia Dal-
mácia templomaiban megszűnjön, II. Miklós pápa alatt 
(1059-ben) a nép és a papság ellenállásán meghiusult. 
Mily nagy volt abban az időben az eszmezavar, mutatja 
az a körülmény, hogy szent Method neve ariánus hírbe 
keveredett és az ő liturgiájára, mint «gót-ariánus» szer-
tartásra, vetettek tilalmat. 

A következő századokban Róma nem küzdött tovább 
a glagolitizmus ellen s így az zavartalanul terjedhetett 
tovább. A XIII. században ráadásul még közvetőleg 
jóváhagyást is kapott az apostoli Szentszéktől. IV. Ince 
pápa ugyanis (1248.) Fülöp latin szertartású püspöknek 
a zenggi püspöki székre való átmenete alkalmából meg-
engedte, hogy az istentiszteleti nyelv tekintetében a 
vidék szokásaihoz alkalmazkodhassék. Ezzel, a mint 
Nilles kifejtette, a glagolit liturgia jogosult szokásnak 
ismertetelt el. 

A középkor három utolsó századát tartják közön-
ségesen a glagolitizmus vagyis glagolika aranykorsza-
kának. Bámulatos szorgalommal másolták le és terjesz-
tették a glagolit misekönyveket. Okmányokkal van 
igazolva, hogy ez időtájban nemcsak horvát vidékeken, 
hanem még az aquilejai patriarkátus területén is, Istriá-
ban, részben Krajnában és a görzi grófság területén is 
éltek glagolitikus papok s volt glagolit liturgia. A gla-
golitizmus pártfogói voltak a cillyi gróf és luxemburgi 
IV. Károly, a ki Emaus nevű kolostorába horvát ben-
céseket telepített át (1346-ban) a rogovai apátságból. 
Emausból a kleparzi kolostort Krakó mellett népesítet-
ték be glagolitikus szerzetesek 1390-ben. 

A glagolika ez időtáj t a világi életben is haszná-
latba jött és az egyházi szláv nyelv alapján egész tisz-
tességes irodalom keletkezett. Az Abbazia melletti 
Veprimaz, továbbá Kostav és Trsat (Fiume melletti) 
községek alapszabályai glagolit nyelven vannak fogal-
mazva. Az aquilejai patriarkátus és a görzi grófság közti 
határrendezés bizottságának döntése is 1325-ben latin, 
német és glagolit nyelven van fogalmazva. Nem alap-
talan az a föltevés, hogy valamint az apostoli Szent-
szék engedékeny magatartására, úgy ennek hatása alatt 
a glagolit liturgiának elterjedésére is befolyással volt a 
bogomilek tévtanára való tekintet, mely abban az idő-
ben a délszlávok közt nagyon el volt terjedve. De ki 
kell emelni azt, hogy a glagolit papok, kiket az akkori 
írások «rudes» és «ignari» jelzőkkel emlegetnek, a latin 
papsággal szemben alárendelt szerepet játszottak. A latin 
egyháziasság, mint magasabb kulturtényező, mindig 
elsőbbségben részesült. 

Az újkor hanyatlást hozott a glagolikára. A nehéz-
kes glagolit betűvetés és az egyházi szláv nyelvjárás a 
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világi használatból kikopott és pusztán a templomra 
szoríttatott vissza. Horvátok és szlovének népnyelvük-
ből fejlesztettek ki irodalmat, latin betűkkel. A glagolit 
betűk ismerete még a papság körében is kiment divat-
ból és így aztán sajátságos póteszközhöz kellett folya-
modni. Hogy a nép kívánságát ki lehessen elégíteni, a 
mise énekes részeit (a glóriát, közimákat, leckét, evan-
géliumot) horvát népnyelven kezdték végezni, míg a 
mise többi részeit a pap latin misekönyvből latinul 
recitálja. Igy keletkezelt az úgynevezett Slavetum (Schia-
vetto), a mely misekönyvrészlet nem egyéb, mint kivo-
nat a misekönyvből horvát nyelven, latin betűkkel. 
XIV. Benedek pápa tilalma dacára az ó-szláv nyelvnek 
ez a horvát pótlása Dalmácia, Istria sok helyén egész 
a mai napig fennmaradt. A josephinismus és az azután 
következő abszolutizmus a glagolika használatát végle-
gesen visszaszorították. A glagolitikus papnevelőket be-
csukták, szláv egyházi könyvek új kiadásban nem jelen-
tek meg és a templomokba lassan-lassan visszatért a 
latin nyelv használata. Csak a zenggi, vegliai és rész-
ben a spalatói egyházmegyékben maradt fenn a glago-
litizmus szokása. 

Ennek az egyházi helyi kiváltságnak fölélénkítése 
és kiterjesztése iránt a vágy legújabb időben keletke-
zett,1 névszerint akkor, midőn XIII. Leo pápa «Grande 
munus» kezdetű körlevelével a két szláv apostol ünne-
pét az egész egyházra kiterjesztette s mellékesen a 
pápák érdemét a szláv liturgia körül kiemelte 1880-ban. 
Fokozta a föllendülést és a vágyat a terjeszkedésre 
1887-ben szintén XIII. Leo pápának engedménye Monte-
negro katholikusai számára. Hiábavaló volt Galimberti 
bécsi nuncius kijelentése (1887. május 12.), hogy a szláv 
liturgiái nyelvnek Montenegróban «egészen különleges 
okai» voltak. Hiábavaló volt ugyanannak intelme a 
délszláv püspökökhöz, hogy a glagolika-mozgalom ter-
jedésének útját igyekezzenek állni. Ideiglenes szabályo-
zási kísérlet keletkezett a S. Bit. Congr. 1898. augusz-
tus 5-én kelt határozatával, mely az ó-szláv nyelv 
használatát, mint «dologbeli kiváltságot» (privilégium 
reale) elismeri az oly templomok számára, melyek 
azzal legalább 30 év óta már éltek. A «Schiavetto»-t 
mellőzni kell ; azonban még latin misében is szabad a 
leckéi és evangéliumot (a hol ez szokás) ó-szláv nyel-
ven énekelni, miután ezt a latin felolvasás megelőzte. 
Ennek a határozatnak egy hiteles magyarázata XIII. Leo 
pápa tudtával 1900-ban megengedte a glagolit liturgia 
visszaállítását akkor is, ha annak használata az utolsó 
30 esztendő alatt szünetelt ugyan, de csakis azért, mert 
alkalmas pap és könyv hiányzott. Ennek a kettős intéz-
kedésnek az alapján a glagolika sok templomban újra 
szokásba jött. A legújabb határozat, mely 1906. decem-
ber 16-án 2 kelt, ily kivételes eseteknek helyt nem enged, 
hanem szigorúan megköveteli a gyakorlat folytonossá-
gát 1868 óta. Ez a határozat mindenekelőtt kijelenti, 
hogy a «glagolil nyelv használata bizonyos templomok-
hoz kötött helyi privilégiumnak és nem személyes kivált-
ságnak tekintendő, úgy hogy ó-szláv nyelvben jártas 
papok nem élhetnek vele, ha oly templomban miséz-

1 A l'ömozgató ebben az ügyben Strossmayer néhai diakovári 
püspök volt, a ki a szláv liturgiát tartotta panaceának a nagy orosz 
szakadárság rekatholizáeiójára. 

2 «Havi Közlöny», 1907. márc. 322—32(5. 1. 

nek, mely e kiváltsággal nem bir». Az új intézkedés 
következménye mindenesetre a latin nyelvnek fog ked-
vezni. De hogy ez a mai nemzetiségi villongások közt 
nagy küzdelmek nélkül elérhető nem lesz, azt mondani 
se kell, az világos. Az ellenállás már is erős hullám-
zásban mutatkozik. 

A viszonyok úgy alakultak, hogy most már sokak 
szemében az ószláv nyelv használata a liturgiában az 
egész horvát név nemzeti kiváltságának látszik lenni. 
A nélkül, hogy ebbe a vitás kérdésbe belebocsátkoznánk, 
csak azt óhajtjuk itt megállapítani, hogy Róma ezt az 
álláspontot eddig soha el nem fogadta, hanem a glogolit 
liturgiát mindig csak mint egyes templomok szokás-
jogát ismerte el. 

Montevideo. (Uruguay-köztársaság.) Változás a 
köztávsasági elnökségben, változatlanság a vallásellenes 
politikában. — 1903. március 1-én volt itt az elnök-
választás. A versengő két párt, a colordos és blancos-ok 
közül amazok győztek s az elnöki székbe helyezték a 
három jelölt közül a legantíklerikálisabbat, don José 
Batlley Ordonez-t, a kinek két lázadással kellett meg-
küzdeni és most telik le az ideje. A lelépő elnök újság-
író volt azelőtt s elnöksége idejében is nem egyszer tért 
vissza régi foglalkozásához, hogy ellenfeleivel szemben 
letteit védelmezze. Társadalmi és vallási téren pazarul 
szórta a rossz magot, úgyhogy a dudva-irtás igen nehéz, 
ha nem lehetetlen leszen. Utódja minden valószínűség 
szerint Claudio Williman ügyvéd lesz, a ki 1862. szep-
tember 2-án született itt Montevideoban. 1904-ben már 
belügyminiszter volt. Ügyvédi pályára készült s e mellett 
mégis a mathematika és physika tanára lelt az egye-
temen. Az az egyetem a vallási közönyösség s az egyház-
üldözés szellemének a csiráztató intézete. Williman nein 
tartozik a rosszindalatú emberek közé. Szerény, értel-
mes, békés természetű ember s mint ilyen, mérsékeli 
«Colorado» hírében áll. Mint ilyen közakarattal fog az 
elnöki székbe jutni. Uruguay, úgy látszik, új korszak 
előtt áll. Adja Isten. —y—la. 

Dr. K n u r ; Chr is tus m e d i c u s ? Ein Wort an die 
Kollegen und an die akademisch Gebildeten überhaupt. . 
Herdersche Verlagshandlung. Freiburg i. B. 

A lermészettudósok közt, kik a «Könyvek Könyvét», 
a bibliát tiszteletben tartják, majdnem általános a föl-
fogás, hogy a Szentírásnak a tudományosság napjaink-
ban való megállapodásaival ellenkező, összeegyeztethetet-
lennek látszó közleményei vagy jelképes jellegűek, vagy 
költői képek ; míg mások, főként orvosok, bctűszerint 
igaznak fogadják el az evangéliumokat és számosan 
vitatják köziilök, hogy Krisztus orvos volt, csak orvos, 
vagy főként orvos. 

Eme föltevés ellen határozott állást foglal Knur dr., 
freiburgi gyakorló orvos s összevetve és szigorúan meg-
bírálva a négy evengelista minden adatát, arra a végső 
következtelésre jut, hogy Krisztus gyógyításai még akkor 
is valóságos csodák lennének, ha az akkori orvostudo-
mányokon kívül tökéletes jártassága lelt volna Megvál-
tónknak korunk minden orvosi ismeretében. Knur dr. 
fölsorolja egyenkint a bibliai kóresetekel, megvizsgálja 
tüneteiket, lia lehetséges, megállapítja a diagnózist és 
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közben aprólékos gonddal foglalkozik a helyi viszonyok-
kal, a kor közfelfogásával, a Krisztus idejében még 
virágzott, Palesztinában a papokétól teljesen elkülönített 
orvosi kaszttal, mely a betegségeket, bármilyen jelle-
gűek voltak is, beveendő orvossággal gyógyította, bár 
nem idegenkedett az erőművi beavatkozásoktól sem. 
Föltételezhető tehát, hogy a kaszt tagjai szakképzettsé-
güket iskolában nyerték s gyakorlattal szaporították, 
miként a talmud is igazolja. Az orvosi iskolák elhelye-
zéséről sejtelmünk sincsen ugyan, de azt mégis kétség-
telennek tarthatjuk, hogy a kicsi Názáret falai közt 
aligha volt ilynemű intézet. 

Krisztus tehát, ki harmincéves koráig, a közfelfogás 
szerint, mint József ács fia Názáretben élt, nem szerez-
hetett orvosi szakképzettséget. Ha mégis orvosnak akar-
juk őt minősíteni, úgy csakis dilettáns lehetett ; Krisztust 
sohasem mondják az evangéliumok orvosnak, bár több-
ször megemlékeznek róluk. Azt se tudjuk, hogy mi mó-
don, mennyire védelmezte a zsidó törvény Palesztina 
szakképzett orvosait, anyagi érdekeiket, hogyan büntette 
a kuruzslókat, de az tény és föltűnő tény, hogy Krisz-
tust az orvosok sohasem panaszolták be illetékes ható-
ságuk elölt. Ennek oka valószínűleg a gyógyítások csodála-
tos módja, volta és a szakember sikereit messze meg-
haladó teljessége volt. Az orvosok meghajoltak előtte, 
bámulattal ismerték el szellemi fölényét, melyet még 
képzeletben se tudtak megközelíteni. 

Krisztus gyógyításait több csoportba oszthatjuk : 
vegyük elsőnek a bénulásokat. Szerzőnk kellő körülmé-
nyességgel írja le a betegségek okait, jelenségeit, de 
Krisztus gyógyításában nyoma sincsen az ismert thera-
piának : a modern hipnózisnak, fürdetésnek, dörzsölés-
nek, semmi orvosinak : «vedd az ágyadat és menj !» 
Ennyi az egész. 

Az evangéliumok sokszorosan megemlítik, hogy e 
csodálatos gyógyítások legtöbbször a farizeusok és írás-
tudók előtt történtek, a dölyfös, elbizakodott emberek 
okulására, megszégyenítésére ; az önzésükben, büszke-
ségükben lealázott emberek figyelmét aligha kerülte 
volna el valamely visszaesés, melyet azonnal szemére 
vetettek volna Krisztusnak, hogy bűnös kuruzslónak 
nyilváníthassák őt. 

Kövessük tehát nyomon a szent szövegeket s akkor 
megállapíthatjuk, hogy különféle jellegű, főként szervi 
bénulásokat gyógyított ; de e közben sohasem használja 
a hipnózist, a mi alig is lett volna tanácsos, még kevésbbé 
az orvosi rend eljárását. 

A vakokkal már bővebben foglalkozik Knur. Máté 
(9, 27, 30.) szerint két vak követé Jézust ; de ebből nem 
következtethetjük azt, hogy vakságuk hisztérikus vagy 
épen félvakság lett volna, mert a két szerencsétlen, előt-
tük ismeretes úton, a sokaság zajongása nyomán követte 
a Megváltót. A gyógyítást így írja le az evangélista : 
(28—30.) «... hozzá menének a vakok; és mondá nekik 
Jézus : Hiszitek-e, hogy ezt megcselekedhetem veletek ? 
Felelének neki : Igenis, Uram ! 

Akkor illeté szemeiket, mondván : A ti hitetek sze-
rint legyen nektek ! 

Es megnyilának szemeik. Es Jézus meginté őket, 
mondván: Vigyázzatok, hogy valaki meg ne tudja!» 

Az orvoslás tehát érintéssel történik ; egyebet nem 
tudunk megállapítani az idézett versekből. E szavak-

ból : «És megnyilának szemeik!» — mely kifejezés akkor 
általános lehetett nem következtethetünk 'pillabénu-
lásra, ügyet se vetve arra, hogy a ptosis-t most nem 
gyógyítják érintéssel, hanem ha egyáltalán lehetséges, 
korunkban föltalált plasztikus műtéttel. A ptosis leg-
többször súlyos bénulások, hűdések — melyek nem 
gyógyíthatók meg egyszerű érintéssel — mellékjelensége. 

Máté (21, 14.) szerint vakokat, bénákat gyógyított 
Jeruzsálem templomában, a farizeusok szemeláttára, 
kik egyetlen szóval sem merték tagadni a csodálatos 
tényeket. 

János evangéliumának 9-ik fejezete részletesen írja 
le a vakon született ifjú ember meggyógyítását. Krisz-
tus szereit : a nyállal elegyített utcai port s a Silói tó-
ban való inegmosdást, hiába keressük a szemészek 
orvosságai közt . . . és a boldog meggyógyult szavait : 
«(32.) Világ kezdetétől sem hallatszott, hogy valaki meg-
nyitotta szemeit a vakon születettnek» a farizeusok föl-
tétlenül igaznak minősítik, de magát a tényt ördög 
művének tartották s a szerencsés halandót kivetették a 
gyülekezetből. A veleszületett vakságra ráillenek az idé-
zett szavak, mert jóformán csak egy esetben lehet segí-
teni rajta: akkor, ha hályog — mely műtéttel eltávolít-
ható — okozza. De ez a műtét is a legújabb korba 
tartozik. Krisztus azonban nem szúrta meg a hályogot, 
se le nem húzta. Még a legmerészebb képzelet se adhat a 
Mester kezébe scalpellumot !. . . az elő- és utókezelésről, 
az asepsisről, szakszerű segédletről pedig egy szót se ír 
János, ki nagy részletességgel, drámai erővel beszéli el 
az eseményt. 

A Krisztus lábai elé vitt sokféle beteg közt sűrűn 
emlegetik a némákat is, de sohasem különítik el a töb-
biektől ; a Megváltó csak úgy jár el velük, mint emezek-
kel, nem használ külön formulát. Márkus (7, 32.) süket-
némáját nem szállotta meg az ördög s az evangelista 
nem említi egyetlen szóval sem, hogy az «ember fia» 
valami, az eddigiektől eltérő gyógymódot használt volna ; 
azt kell tehát hinnünk, hogy ez esetben a némaság nem 
járt komplikációkkal : görcsökkel, időnkint való eszmé-
letlenséggel, mint Máté 15-ik fejezetének 30-ik versében 
sem olvasunk mellékjelenségekről. E gyógyítások orvosi 
szempontból talányok máig; therapiájuk érthetetlen, 
hiszen Krisztus mindössze annyit tesz, hogy egy-egy 
ujját a beteg fülébe teszi, majd nyállal nedvesíti meg 
nyelvét s a boldogtalan süketnéma az Úr fohásza s az 
«effetta-nyilatkozzál meg!» elhangzása után beszélni tud 
rögtön és örvendve hirdeti, a Megváltó tilalma ellenére, 
gyógyulását. 

Máté (9, 32.) és Lukács (11, 14.) ördögtől megszállott 
süketnémát említenek ; Máté szerint ördög szállotta meg, 
de az ember néma volt, míg Lukács úgy tudja, hogy 
az ördög volt néma ; abban azonban azonos a két evan-
gelista verseinek tartalma, bog}' az ördög kiűzetése után 
megszólalt a szerencsétlen. De mert nem minden némát 
mondanak az evangélisták megszállottnak, önkéntelenül 
is fölmerül a kérdés, 'hogy miért mondják épen ezl 
annak. De a legegyszerűbb magyarázat az lenne, ha az 
illetőt görcsöktől kínzott vagy dühöngő, esetleg időnkint 
dühöngő őrültnek vélhetnők. De ez csak sejtelem, hiszen 
mindössze annyit tudunk, hogy Krisztus kiűzte az ördö-
göt s a néma megszólalt. De lia a néma ördögtől meg-
szállón, vagy ördögtől megszállott beteget csak egyszerű 
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süketnémasággal sújtottnak tekintjük is, gyógyulásának 
mégis megmarad a rendkívüli jellege. 

Máté 17, 14. ; Márk 9, 16. ; Lukács 9, 38. s k. ver-
seiben foglalt kórkép a legteljesebb az evangéliumokban. 

«Mester — mondta a szerencsétlen apa hozzád 
hoztam fiamat, kiben néma lélek vagyon ! 

Akárhol megragadja, lecsapja és tajtékzik, fogait 
vicsorgatja és elszárad. És mondottam tanítványidnak, 
hogy űzzék ki azt, de nem tehették. 

() pedig felelvén, mondá : Oh hitetlen nemzedék ! 
meddig leszek nálatok? meddig tűrlek titeket? Hozzátok 
öt hozzám ! 

És elhozák. És a mint meglátta őt, a lélek azonnal 
megháborítá ; és a földre esvén, fetreng vala, tajtékozván. 

És kérdezé atyját : Mennyi ideje, hogy ez esett rajta? 
Amaz pedig mondá : Gyermekségétől ! 

És gyakorta vetette őt tűzbe és vízbe, hogy el-
veszítse. De lia valamit tehetsz, segíts minket, könyö-
rülvén rajtunk. 

Jézus pedig mondá neki : Ha hihetsz, minden lehet-
séges a hívőnek. 

És azonnal fölkiáltván a gyermek atyja, könyhulla-
lásokkal mondá : Hiszek, Uram ! Segíts az én hitetlen-
ségemen ! 

Es midőn látta Jézus az egybefutó sereget, meg-
lenyegeté a tisztátalan lelket, mondván : Siket és néma 
lélek ! én parancsolom neked, menj ki belőle és többé 
beléje ne menj. 

És fölkiáltván és igen gyötörvén öt, kimene belőle, és 
lön, mint a holt, úgyhogy sokan mondták, hogy meghalt. 

Jézus pedig kézenfogva fölemelé őt és fölkele. 
Midőn aztán bement a házba, tanítványai kérdek 

ől titkon: Miért nem űzhettük mi ki azt? 
És mondá nekik : Ez a faj semmi által ki nem 

mehet, hanem csak imádság és bőjtölés által.» (Márk 
9, 16—28.) 

A kóreset kétségtelenül epilepsia, mely az első gyer-
mekségétől beteg fiát földhöz veri, halálos veszedelmekbe 
taszítja, mert néha vízbe, máskor tűzbe esik s ekkor 
eszméletlen, a szája meg habzik. Lukács (9, 39.) meg-
említi a rohamot megelőző kiáltást is! Krisztus szavai: 
«Surde et mute spiritus» talán arra a némaságra ért-
hetők, mely a kitörés tetőpontját jelzi. Az Úr további 
nyilatkozata : «Ez a faj semmi által ki nem mehet, 
hanem csak imádság és bőjtölés által», kétségtelenül 
ama tényre utalnak, hogy az epilepsia legtöbbször az 
iszákos szülők gyermekeit, leszármazóit kínozza s arra, 
hogy egyes rohamok gyakran nagymérvű kihágásoknak 
a következményei. Az evangélisták teljes gyógyulásról 
beszélnek ; egyes roham megszüntetése alig is jelentett 
volna túlsókat, s aligha jegyeztetett volna föl. 

Hogy egyes epileptikusok meggyógyítása mily nagy-
jelentőségű tény — mondja Knur — az orvosok tudják 
legjobban, kik legtöbbször hiába küzdenek a baj ellen 
brom-adagolással s megelégszenek azzal, ha hónapok 
vagy évek múlva mérsékelhetik a rohamok erejét a 
nélkül, hogy biztosíthatnák a beteget szellemi képes-
ségeinek hosszú vagy gyors hanyatlása ellen. Ha az 
evangéliumokban említett fiú csakugyan epileptikus volt, 
úgy gyógyulása valóságos csoda, mert aligha gondolha-
tunk a kuriózumra, hogy az epileptikus görcsökhöz ha-
sonló idegrohamai voltak; ez csak szavakkal való meg-

okolatlan játék volna, bár mégse vonna le semmit a 
gyógyítás rendkívüliségéből. 

Figyelembe vehetnők még az epileptikus rohamokkal 
bonyolult gerincagyhüdést, de ez esetben föltétlenül 
megemlítenék a velejáró bénultságot ; figyelembe vehet-
nők a görcsökkel járó cretinséget is s a gyógyulás emez 
esetekben is csak csoda volna. 

Máté, Márk és Lukács írják le a megszállottak gyó-
gyulását. Márk (3. 9.) beszéli el a tömeges gyógyításokat, 
melyek életveszedelembe sodorták a Mestert több ízben, 
mert a betegek mindnyájan meg akarták érinteni őt; 
ugyanitt mondja az evangelista, hogy a gonosz szelle-
mek «Isten Fiának» nevezték az Urat, de a Mester meg-
tiltotta nekik a további megnyilatkozást. 

Meglepő jelenség, hogy a betegségeket mindig meg-
személyesítve látjuk,1 a gonosz szellem vagy ördög alak-
jában. Legegyszerűbb lenne a perszonifikációkban szónoki 
fogást vélnünk s akkor így magyarázhatnők meg a dol-
got : Valami hisztérikus járvány dúlt akkor Palesztinában 
s a betegek, kiket Krisztus hipnotikus erejével, szavával 
meggyógyított,ördögtől megszállottaknak vélték magukat. 

De ez a fölfogás nem felel meg a tényeknek. Voltak 
és vannak görcsökkel, ordítozással, rögeszmékkel járó 
hisztérikus epidemiák, de ezeknek a megszüntetése 
nem történhetik meg ily egyszerűen ; a lelkileg meg-
fertőzöltek csak elkülönítéssel, egyéni kezeléssel orvo-
solhatók. Tömeges és rögtönös gyógyítások emlékét nem 
tartották fönn a hisztéria évkönyvei. 

Ha tehát a Megváltó a megszállottság rögeszméjével 
párosított hisztérikus epidémiát megszüntet egy csapásra, 
úgy ez nemcsak orvosi utolérhetetlen fölényének bizo-
nyítéka, de csoda is, főként ha végleges gyógyulásról 
van szó ; mást pedig nem képzelhetünk el, mert a farizeu-
sok száz szemmel keresték, szakadatlanul, a visszaesőket. 

Lukács (13, 11. kv.) Krisztus egyik szombatnapi gyó-
gyítását beszéli el, mely a tizennyolc esztendeje beteg 
asszonnyal történt. Annyira előre hajlott a szerencsétlen 
felső teste, hogy sohasem tudott fölfelé tekinteni. A Meg-
váltó magához hívta őt és csak ennyit mondott neki : 
«Asszony, mentve vagy betegségedtől !» (12.) És rája tevé 
kezét és azonnal fölegyenesedik és dicsőíti az Istent ! (13.) 

A zsinagóga elöljárójának csak annyi megjegyzése 
volt a szemeláttára történt meglepő eseményre, hogy 
miért tette azt Krisztus ünnepen, a szent «szabbat» napon ? 

Az orvosok mindnyájan ismerik az izületi affekciót, 
melynek ilyen, az életet közvetlenül nem veszélyeztető 
görbülések, elhajlások a következményei : ez az «arthritis 
deformans», midőn egyfelől a csont elválloztása, más-
felől új képződés miatt alakját veszteti fölület lehetet-
lenné leszi az ízületnek eredeti helyére való vissza-
illesztését, szabályos működését. Az orvosok csak hosszú 
gyógyszeres és életrendi kezeléssel tudják a baj rohamos 
fejlődését lassítani, néha pedig rövidebb vagy hosszabb 
időre meggátolni. Már ez a tény is csodálatossá teszi 
Krisztus gyógyítását; az Úr maga mondja (16.) a sze-
rencsétlen asszonyról, hogy a sátán tizennyolc esztendeje 
tartja kötözve őt; szó sincs megszállottságról, ördög-
űzésről. A Megváltó szavait tehát úgy értelmezhetnők, 
hogy a betegség a sátán uralmának a következménye. 

1 A megszállás nem megszemélyesítése a bajnak, hanem az, 
a mi : ördögtől való megszállás. Szeri;. 
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Lukács evangéliumának 14. f. 1—4-ik versében 
olvassuk : «Es lön, mikor bement Jézus egy fő farizeus 
házába szombaton kenyeret enni, azok szemmel tar-
tották öt. 

És ime, egy vizkórságos ember vala előtte. 
És kérdezvén Jézus, szóla a törvénytudóknak és 

farizeusoknak, mondván : Ha szabad-e szombaton gyó-
gyítani ? 

Azok pedig hallgatának. () pedig fogván azt, meg-
gyógyítá és elbocsátá». 

A vízkór súlyos szív és vesebaj következménye. 
A közönség az izületi izzadmányokkal meglepett embere-
ket nem mondja még vízkórosoknak ; csak akkor em-
legeti a betegséget, mikor jelentékeny vérkeringési 
zavarokat okoz s vízzel telnek meg a mell és hasüreg, 
a lábszáraknak a bőr alatt levő sejtszövetei. Az ily sze-
rencsétlen koporsóban van már féllábával. A modern 
therapiának sikerül ugyan néha a víz fejlődéséi hóna-
pokig tartó fekvéssel, megfelelő életrenddel, orvossá-
gokkal, csapolással stb. meggátolni, de az alapbaj mégis 
oly súlyos jellegű, hogy a szegény beteg élete folytonos 
szenvedés a legjobb esetben is, míg meg nem váltja a 
halál. Tehát megint rendkívüli tényállással van dolgunk. 

így vagyunk egyébképen Krisztus minden gyógyí-
tásával, melyeknek magyarázatához segítségül hívták a 
suggestiot, hypnosist is, de ezek se hárítják el az áthág-
hatatlan akadályokat. Vájjon meghagyhatja-e a hypno-
tizáló a betegnek, hogy legyen egészséges? Megteheti 
kétségtelenül : hiszen megmondhatja a félszemünek, 
hogy «megvan mindkét szemed!» és ha sikerül a kisér-
lel, az érdekelt fél csakugyan azt válaszolja, hogy : «két 
szemem van !» és hiszi is, a meddig a hypnosis hatása 
tart és ez eltarthat hónapokig, de a tényt nem változ-
tatja meg, a félszemű félszemű marad s ezt észreveszi 
az illető is ébredése után azonnal. 

Szerzőnk a következő végeredményekre jut : 
1. Krisztus rendkívüli módon gyógyítja a betegeket. 
2. Kiket a modern orvosi tudomány nem tud meg-

gyógyítani. 
3. Egy csapásra gyógyítja meg azokat, kiket orvo-

saink csak lassan, fáradságosan tudnak helyreállítani, 
illetőleg javulásra segíteni. 

4. A Megváltó ügyet se vet az orvosi gyakorlat sza-
bályaira, módszereire. 

5. Új módszereket se alkalmaz, csak akarata, pa-
rancsa érvényesül, néha bizonyos külsőségekkel, de a 
melyeknek — látszólag — semmi okozati összefüggése 
sincs a gyógyítással, gyógyulással. 

6. Krisztus nem viselkedik hypnotizőrként s meg-
gyógyítja a bajokai, melyekkel szemben a hypnozis tehetet-
len. Therapeuticus munkásságából nincsen anyagi haszna. 

7. Krisztus hangsúlyozza gyógyításainak csodás 
voltát; a gyógyítások, betegségek tehát másodrendűek; 
annál fontosabbak kinyilatkoztatásai, mint küldetésének 
bizonyítékai. 

8. A nép ugyanily fölfogást táplált. 
Krisztus, így fejezi be Knur dr. nagyértékű tanul-

mányát, örök előképe az emberiségnek, főként azoknak, 
kiknek a szenvedőkön segíteniök kell : a papnak, tanító-
nak és orvosnak is ; de nem volt valódi orvos; — sok-
kal, nagyon sokkal több volt ennél. Legyen bár túl-
zás (?), mondja végül, a figyelmes, gondolkozó, kutató 

orvos előtt Krisztus gyógyításai oly csodálatosak, hogy 
csak egy lépés választja el azokat a halottak föltámasz-
tásától. Az tehát az általános és ellenállhatatlanul ható 
benyomásunk, hogy csakugyan az élet és halál Ura 
jelent meg közöttünk. Király Pál. 

Sz. Budapes t , Igen, látom a fővárosi sajtó magatartását 
a romániai izraeliták ügyében. Csupa részvét, csupa érdeklődés 
s hozzá egyiknek se jut eszébe figyelmeztetni t. izraelitáinkat, 
hogy nem illik más országok belügyeibe avatkozni. Csodálatos 
felejtés, mert épen egy héttel előbb ugyanazok csaknem rend-
őrt kiáltottak ránk, midőn az igazságtalanul elnyomott francia 
katholikusok iránt mi fejeztük ki részvétünket. És még egyet 
látok, azt, hogy még a Budapesti Hirlapnak se jut eszébe 
megvizsgálni a kérdés okait s kioktatni az izraelitákat, hogy 
annak a folyton megujuló s hol egyik, hol a másik országban 
kitörő elkeseredésnek szimptómái addig nem fognak meg-
szűnni, mig az izraeliták azokról a bizonyos rossz tulajdon-
ságaikról le nem mondanak. Javuljanak ők, ne legyenek 
kapzsiak s mindjárt minden megváltozik körülöttök. 

K. Vác. Tavaly megírtuk, hogy a «gyermeknap» szabad-
kőmíves-intézmény. Legalább a katholikus sajtónak nem 
volna szabad elfelejtenie, hogy a keresztény szeretet gyakor-
lása nem szorul szabadkőművesekre. 

B. Rozsnyó . Megkaptam, szépen köszönöm ; a hittanárok 
szépen fejlődő szakközlönyéből már is láthatják, hogy csak-
ugyan hasznos az egyesülés. Kézirata nemsokára nyomdába 
kerül. 

A S z e n l - I m r e - K ö r n e k . B u d a p e s t . Tiszteletbeli tag-
jukká voltak szívesek megválasztani. Rövid idő alatt már 
másodszor ér ez a figyelem az ifjúság részéről. Köszönöm, 
tudják, nem kerestem ; önökben van cselekedetüknek az oka. 
Nem vehetem egyébnek, mint figyelemnek fcgy tanár iránt, ki 
nem tesz egyebet, mint dolgozik. Ez becsülésre méltó jel az 
ifjúság részéről. Hát lia igazán tisztelnek, kövessenek. Férfias 
és vallásos elveken alapuló meggyőződés, fáradhatatlan munka 
és sok ingyen cselekvés a közjóért: ezek emelhetik hazánkat 
és tehetik virágzóvá elernyedt egyházunkat. Ebben fáradjunk 
mindnyájan, ifjak és öregebbek. 

K. N a g y v á r a d . Bizony nem örvendetesek az állapotok. 
Köszönöm szives sorait. 

T. E s z t e r g o m . Azzal a nézettel, hogy az állati lélek 
helyébe az eszes emberi lélek lép s így az állat emberré vál-
hatik, rokon Rosmini különös filozófiájának egyik tétele : 
«Non répugnât, ut anima huniana generatione multiplicetur, 
ita ut concipiatur eam ab imperfecto, nempe a gradu sensitivo 
ad perfectum, nempe ad gradum intellectivum procedere». 
Tudvalevőleg ezt a nézetet, melyhez hasonlót már sz. Tamás 
cáfol (I. q. 118. a. 2. ad 2.) 1888-ban a Congregatio Inquisitionis 
XIII. Leo pápa jóváhagyásával elvetette, mivel az eszes lélek 
természetével ellenkezik. 

Cs. S z o m b a t h e l y . Igen, közlöm. 

TARTALOM: A becsület és a kötelesség. I. Miha-
lovics Ede dr.-tól. — Hogyan terjeszthetnék Pázmányt a 
legkönnyebben ? II. dxf-tői. — Harc az akaratszabad-
ságért. Somogyi Jenő S. I.-től. — Az abolicio kérdése. 
III. Tauber Sándor dr.-tól. — Az egyházi szószék. IV. 
Gerebenics Sándor-tói. — Egyházi világkrónika. ( . . . a 
glagolitizmus.) —y—Za-tóL— Irodalom. Knur dr. : Christus 
m e d i c u s ? Király Páltól. — Telefon. 
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Jl becsület és a kötelesség. ói). 

A kereszténységgel szemben áll a modern kul-
tura a saját modern erkölcstanával, melynek szülöttje 
a modern becsületesség. A kötelesség létezését nem 
tagadja, miután a tapasztalat bizonyítja, hogy van 
egy elv, mely az embert föltétlenül arra kötelezi, 
hogy szabad cselekedeteit az erkölcsi rendnek alá-
rendelje; tiltja, hogy önérdekét legfelsőbb normának 
nézze s kényszeríti szellemi szempontból cselekedni. 
De egyúttal akként értelmezi a kötelességet, hogy 
azt megfosztja lényegétől s az általános tapasztalatot 
csúffá teszi. Ez az eljárás persze nem maradhat el 
gyakorlati következmények nélkül. 

Az önérdek bölcselete szerint a kötelesség azon 
kényszerben áll, mely a gyönyör keresésére és a 
fájdalom kerülésére hajt bennünket s a melynek 
a gyönyör és fájdalom képezi sanctióját. De mint 
látjuk, ez a kötelesség fogalmának egyszerű félre-
ismerése. Mert a kötelesség az ösztöntől különböző 
kényszer, miként azt az általános tapasztalat bizo-
nyítja. Mindenki ösztönt érez arra, hogy saját javát 
keresse, de vájjon köteleztetik-e erre? Ez a kérdés. 
Hogy akar-e és hogyan akar boldogulni valaki, az 
az ő magánügye, mások védekezhetnek ellene, ha 
érdekkörükbe tolakodik, de semmi sem kötelezi arra, 
hogy a saját boldogságát keresse. Vagy talán maga 
kötelezi önmagát? De ez nem lesz kötelesség, leg-
föllebb föltevés, a mely alól bármikor föloldhatja 
magát. A parancsot, hogy boldogulásomra kell töre-
kednem, sem magamban, sem magamon kívül nem 
találom. Még azt sem, hogy nagyobb és tartósabb 
élvezetet keressek, vagy az élvezeteket mérlegeljem. 
Pedig parancs nélkül nincs kötelesség. 

A közérdek erkölcstanának szószólói azt hirde-
tik, hogy a kötelességet a társadalom rója az emberre, 
a mennyiben kényszeríti az egyént, hogy magán-
érdekét a közjóval és a magasabb érdekekkel meg-
egyeztelve keresse. A kötelesség feladata szerintük 
az egoizmust altruizmussá változtatni a köz- és az 
egyén javára. Csakhogy ezzel a kötelesség eredete 
nincs megmagyarázva, mert hiszen ebből csak meg-
ismerjük mi a kötelességünk, de hogy ezt egyúttal 
kötelesek is vagyunk megtenni, még megokolásra 

vár. Miért kell az altruizmusnak előnyt adni? Miért 
érezze magát az erősebb arra kötelezve, hogy a 
gyengébbért áldozzon, hiszen nem szorul reá? Vagy 
az állam a kötelességnek forrása ? De hiszen ő maga 
is rászorul az erkölcsi rendre, hogy létezhessék, 
mivel az emberi törvények már föltételezik a tekin-
télyt, tehát a kötelességet is. Honnan származik az 
uralkodónak vagy a törvényhozónak kötelessége, hogy 
a közjót szem előtt tartsa? Hiszen a kötelesség felelős-
séget von maga után ; kinek felelős az állami törvény-
hozó? Talán a kulturhaladás kényszeríti erre? Ezt 
sem lehet állítani, mert hiszen még akkor is, ha föl-
tételeznék, hogy az ilyen haladás erkölcsi értéket ad 
az életnek, nem lehetne belőle kötelességet származ-
tatni, miután nincs ok, mely haladásra kényszerít-
hetne. De különben is az úgynevezett külső kultura 
sem ad erkölcsi értéket az életnek. Mert ha kényel-
mesebb is vasúton utazni, mint taligán, azért egyik 
sem teszi az embert sem jobbá, sem rosszabbá, tehát 
erkölcsi kényszernek sem lehet forrása. Vagy talán 
a közvélemény kényszeríti az egyént a jó cselekvésre ? 
De hiszen ez nem parancs értékű s az önálló gondol-
kodású ember annigy sem sokat törődik a közvéle-
ménnyel. Honnan is venné a közvélemény a jogcímet 
arra, hogy irányítson, ha máskülönben nem létezik 
kötelesség a jónak létesítésére, az ideális törekvésre. 

De ha föltételeznők is, hogy az elsorolt okok 
csakugyan megállapítják a kötelességet, ez is csak a 
külső cselekedetre vonatkozik, már pedig a belső 
ad erkölcsi értéket a külsőnek. Ennélfogva a köteles-
ség csak akkor bir föltétlen értékkel és általános 
hatállyal, ha objectiv, lia az emberi tetszéstől független 
alapja van. Máskülönben Bobinsonnak semmiféle 
kötelessége sem lenne, mert az említett okok reá ki 
nem hatnak; teheti azt, a mi neki tetszik, élhet állat 
módjára is, mert semmi sem kényszeríti az ellen-
kezőre, senkire sem kell tekintenie. Azonkívül hogyan 
okolja meg a közjó elmélete az egyénnek önmaga 
iránt való kötelességeit? Vagy talán nem léteznek 
ilyenek? Ha nem léteznek, annál kevésbbé létezhet-
nek a mások iránt való kötelmek; mert ha nem 
vagyok semmire kötelezve magam iránt, másoknak 
sem lehetnek kötelmeik velem szemben. 

A modern erkölcstanítók nagyhangú kijelenté-
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sekkel akarják a megokolás hiányát palástolni. Liltré 
azt mondja, hogy az értelem megismeri az erkölcsi 
törvények ohjecliv értékét, az altruizmust helyesnek 
itéli, akárcsak a mathematika szabályait. Taine 
kijelenti, hogy az erkölcsi törvények általános 
maximák s a közjóra való törekvés Ítéletei felsőbbek, 
mint a magánérdek ösztönei. Spencer szerint a 
kötelesség külső és belső korlátozottságból kelet-
kezett, a külső előidézte a kényszer gondolatát, melyet 
az értelem átvitt a belsőre is, tehát az egész köteles-
ségfogalom tisztán eszmetársulás eredménye; ezzel 
alább még bővebben foglalkozunk. Zeller tanítja, 
hogy az ember méltósága és szellemi igényei föltétlen 
célt képeznek s innen a kötelesség gondolata. Gizycki 
szerint az embert erkölcsi érzelmei hajtják, ez a 
törvény sanctiója ; hogy hogyan keletkeznek ezek, 
azt megfejteni az anthropologus föladata. Az ethikai 
társulatok elve, hogy mindenki tegye a jót oly 
indítóokokból, melyeket helyeseknek gondol. 

Látjuk, hog)f ezek az elvek mind vagy megtagad-
ják a kötelesség objectiv értékét, vagy az ignoramusba 
menekülnek, vagy Kantnak rationalizmusán élős-
ködnek. Már pedig Kantnak az imperativusa ugyan-
csak képtelen az erkölcsi kötelesség megalapozására. 
Mert ha a kötelességet •— mint ő mondja a 
kategorikus imperativus kényszere képezi, előtérbe 
lép az a kérdés, vájjon az akarat annak a teljesíté-
sében szabad-e vagy nem ? Az első esetben a köteles-
ség fizikai kényszer, a másikban pedig vak, meg-
okolatlan indító ok, a melytől könnyedén meg lehet 
szabadulni, különösen a szenvedélyek viharai között. 
Miért is kellene az imperativusra hallgatnom ? Talán 
mert ez ésszerűbb eljárás ? De ki kényszeríthet az 
ésszerűbbnek választására? Itt egy föltétlen paran-
csolóra volna szükségünk, a ki az erkölcsi rendnek 
megtartását joggal követeli ; eszünk pedig nem olyan. 
Az ember méltósága és szellemi igényei föltétlen 
értékűek lehetnek, de nem kényszeríthetnek senkii 
arra, hogy őket előnyben részesítse. Az érzelmek 
sem kényszeríthetnek erkölcsileg, mert vagy fizikai 
kényszert gyakorolnak, vagy nem ; de ez utóbbi 
esetben miért volnának előnyben más érzelmekkel 
szemben? Miért nem köteleznének ezek is? Itt 
ugyancsak joggal nyújthatjuk oda az etikai társa-
ságnak a következetesség pálmáját, mert ez beismeri, 
hogy a fölvett alapon a kötelességet objective meg-
okolni nem lehet, s így rá sem disputálható senkire. 
A mint az elme nem teremti az igazságot, hanem 
csak fölismeri, úgy az akarat a kötelességet. A mallie-
malikai, a fizikai, az esztétikai és az erkölcsi törvé-
nyeket készen találja az elme, elismernie kell őket, 
de hogy azokat a szabad akarat a maga hatáskörében 
érvényesítse is, ahhoz igaz voltukon kívül még más 
is kell, a mi az akaratot megköti, t. i. egy felsőbb 
akarat. 

Ha pedig rationalistikus alapon meg nem okol-
ható a kötelesség, nem marad egyéb hátra, mint 

Nitzsche elveit osztani, a ki szerint a kötelesség a 
rabszolgák találmánya, mellyel az urakat, az «Über-
mensch»-eket, arra akarják rábírni, hogy ne üldöz-
zék őket. Szép kötelesség! mintha a juhok a farka-
sokat kényszeríthetnék kíméletre ; mire valók akkor 
a birkák, ha a farkas meg nem eheti? Szörnyű egy 
tan, de következetes, alapelveiből más le nem vonható, 
mert akár a rationalismusból, akár az evolúcióból 
indulunk ki, ököljoghoz és nem kötelességhez jutunk. 

Ha az autonom ész a törvényhozó, vájjon fog-e 
az oly kötelességet ráróni az emberre, mely másnak 
a javára kötné le az akaratot? IIa autonom, ha 
önmagáért van, s erről a kiváltságáról le nem mondhat 
még törvényhozói ténykedésénél sem, mert különben 
ellentmondásba jutna a saját autonómiájával: csak 
jogokat állapíthat meg, de kötelességeket nem. Az önzés 
lesz rá nézve az irányadó, melyet csak a lehetőség 
határai korlátozhatnak, de nem a mások iránt való 
kötelesség. Hasonló lesz oly államhatalomhoz, mely 
az állam létét tartja egyedüli céljának s abból származ-
tat le minden jogot és törvényt; csak a maga jogait 
ismeri, a polgárokra csak annyiban van tekintettel, 
a mennyiben szükségesnek gondolja, hogy saját létét 
ne kockáztassa s azért terjeszkedik is, a meddig 
csak a lehetőség határai engedik. Absolutizmussá 
fejlődik, akár egy ember viselje a hatalmat, akár 
egy testület, vagy jobban mondva zsarnoksággá fajul, 
mely az egyessel szemben semmiféle kötelességet és 
tekintetet nem ismer. így lehet ez az autonom ész-
szel is, az is az egyénnek csak jogokat biztosít 
mindenkivel szemben s ha kötelességre kerül a sor, 
ez csak abban állhat, hogy megvédje jogait a táma-
dások ellen, ha és a mennyiben erre képes. Ez pedig 
az ököljognak elméleti alapja. 

Az evolúció tana szerint az erkölcsi tehetség a 
fejlődésnek eredménye és az erkölcsi törekvés a leg-
erősebb ösztönnek hajtó erejéből származik. Tehát 
nincs akaratszabadság, nincs objectiv kötelesség, nincs 
cselekedet, mely a kötelességet fölismerő akaratból 
származnék. De akkor hogyan kívánható az egyén-
től, hogy más korlátot is ismerjen, mint saját erejé-
nek a határait? Az ösztön vak s mint minden 
természetes energia a végletekig ragad, ha akadályra 
nem talál. Ezt csupán mások erejében találja, így 
válik az ököljog a kötelességnek sanctiójává, a mit 
a rationalismus úgy fejez ki, hogy szabadságomnak 
korláta másnak a szabadsága. 

De ha már a kötelesség megállapításánál oly 
nehéz viszonyok közt találja magát a kultur-erkölcs-
tan, gondolhatjuk, hogy milyen zavarba jut, ha a 
kötelességérzet eredete és értéke felől kérdezőskö-
dünk. Mert a kötelességgel szorosan összefügg a 
lelkiismeret, melynek létezését semmiféle dialektikával 
sem lehet a világból kidisputálni. Mindenki érzi ben-
sejében ezt a hirnököt, a ki nem csak azt mondja 
mi jó és mi rossz, hanem parancsolja is a konkrét 
esetben, hogy az előbbit tegyük, a másikat okvetetle-
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nul kerüljük. Az ember kötelezve érzi magát az er-
kölcsi rend megtartására minden egyes esetben. Az 
érlelem diktálja ezt a parancsot s a ki nem igazo-
dik szerinte, értelme ellen cselekszik, a mely nem 
csak a fáklyát viszi előtte, hanem itél is a cseleke-
det után, lia mindjárt senki sem látta is elkövetését. 
Ez nem egyszerű ösztön, mert hiszen nyilvánvaló 
Ítéleten alapszik s azzal a tudattal van összekötve, 
hogy másképen is cselekedhettem. Honnan veszi ez azt 
az erőt és hatalmat, mely tiszteletet parancsol az 
anyagit meghaladó jóval szemben? Hiszen az «ész» 
legfeljebb azt mondhatja az akaratnak: lia ezt a célt 
elérni akarod, ilyen eszközt használj, de föltétlenül nem 
kötelezhet, annál kevésbbé sújthat kárhoztató Ítéletével. 

A keresztény erkölcstan ezt a kérdést úgy oldja 
meg, hogy a lelkiismeretet isten szavának mondja. 
S ezzel egy fölöttünk magasan álló és föltétlen ha-
talomtól származtatja a kötelességérzetet, olyantól, 
mely ellen lia cselekszünk, megfordítjuk a világren-
det, elhibázzuk rendeltetésünket és szerencsétlenséget 
hozunk magunkra. S így valóban megokolja a köte-
lezettség tudatát, a mennyiben rámutat arra, hogy az, 
a mire köteleztetünk, csakugyan szükségképi össze-
függésben van azzal, a ki parancsol. Mert hiszen a 
lelkiismeret az erkölcsi jót nem mint valami mu-
landó haszonra irányuló eszközt parancsolja, hanem 
mint önmagáért kívánatos jót. Valahányszor kötele-
zettség előtt állunk, képzetünk támad oly jóról, me-
lyet önmagáért kell tennünk s azért tűnik föl előt-
tünk valami erkölcsi jónak, mert valóban megfelel 
annak, a mit önmagáért kívánnunk kell. Ennek pe-
dig föltétlen jónak kell lenni, meri különben akad-
hatna egy másik jó, mely visszatarthatna a köteles-
ség teljesítésétől. Ez csak maga az Isten lehet, mert 
az értelem nem föltétlen valami s így föltétlen jó-
nak sem vehető. Csak Isten lehet az a hatalom, mely-
nél magasabb nincsen s melynek önmagáért vetjük 
alá magunkat. Ha neki nem engedelmeskedünk, meg-
fordítjuk a világ rendjét, mivel a rend eszméje azt 
kívánja, hogy az alsóbb lény a felsőbbnek legyen 
alávetve; eltévesztjük rendeltetésünket, mely Istennel 
való egyesülésünkben áll, már pedig az alsóbb a 
felsőbbel csak alárendeltség útján egyesülhet ; sze-
rencsétlenséget hozunk magunkra, mivel a cél el-
tévesztése magában véve tökéletlenség, tehát boldog-
talanság is egyúttal. így vannak megokolva mind-
azok a tünemények, melyeket a lelkiismeretben lép-
ten-nyomon tapasztalunk: a parancs, az itélet, az 
öröm, a nyugtalanság és a szomorúság. 

Innen a lelkiismeretes embernek rendkívüli értéke 
és megbízhatósága úgy a magán, mint a nyilvános 
életben. Nem az emberek tekintete miatt teszi a jót 
s kerüli a rosszat ; ellenben ha nem látják, könnyen 
teszi magát túl az erkölcsi törvényen, hanem erköl-
csösen cselekszik lelkiismerete miatt. Rábízhatod 
vagyonodat, becsületedet: nem csal meg. 

Mihalovics Ede dr. 

ermészettudomány és atheismus. 
Reinke, kiéli zoológus-tanár, a' «Die] Well als 

Tat» mű szerzője, mint a «Budapester Tagblatt» már-
cius 28-ik számában írja, a napokban előadást tar-
tott a müncheni : Természettudomány és pszicholó-
gia művelésére alakult Társulatban, ép oly számos, 
mint válogatott hallgatóság előtt. Fejtegetése a körül 
a kérdés körül forgott, vájjon az az állítás, hogy a 
modern természettudomány atheismusra (istentaga-
dásra) vezet, alapos-e vagy sem. 

Az előadó szerint a tudomány, melynek tárgyi-
lagosnak és legkevésbbé irányzatosnak (tendenzlos) 
kell lennie, még a dogmáktól sem befolyásoltathatja 
magát.1 Csakhogy könnyen felejtik az emberek, hog}' 
a tudomány nemcsak tényekből, hanem problémák-
ból (megoldandó kérdésekből)is áll és tulajdonkép nem 
egyéb, mint harc az igazságért. A mit tudunk, az valójá-
ban csupán néhány csepp az ismeretlennek tengeréből. 

A látható mögött rejlik a láthatatlan és elfogult-
ság volna az utóbbit azért, mert nem látható, kevésbbé 
valóságosnak tartani akarni. E tekintetben napjaink 
természettudományának nincs s nem lehet más állás-
foglalása, mint Kepler vagy Newton korában. Sőt 
még inkább. Növekedő ismereteinkkel, mint ezt igen 
szépen a sejttanon kimutathatjuk, fokozott mérték-
ben szaporodnak a talányok is (Rätsel). 

Az atheismus nem azt mondja, hogy nem sza-
bad a természetből az Isten létére következtetni, ha-
nem fölállítja a dogmát, hogy nincs Isten és a ter-
mészettudománytól várja az erre vonatkozó érvek szol-
gáltatását. Csakhogy ilyesminek a kimutatására a 
természettudomány sohasem lesz képes. Éppen oly 
joggal lehetne állítani, mikép a tudomány és a mű-
vészetek bebizonyították, hogy emberek nem léteznek. 
Tényleg az összes jelenkori filozófiai rendszerek a 
materializmust meghaladott álláspontnak tekintik. 

Reinke az atheismust bajnak tartja, mivel egy 
nagy tévedés rejlik benne és azt hiszi, hogy nem a 
természettudományok haladása hozta felszínre, ha-
nem a hamis tekintélyek szuggesztiója. Szerinte épen 
az úttörő természetbúvárok, a kiknek nagy számá-
ból Kepler, Newton, Ampere, Lord Kelvin (Sir Wil-
liam Thomson), Justus v Liebig, Jul. Rob. Mayer, 
E. v. Baer, Huxley stb. nyilatkozatait hozta elő, soha-
sem nézték a természetet valami véletlennek alá-
rendelt chaosnak, hanem ellenkezőleg, egy bölcs ész-
től berendezett mesterműnek, mely valami mögötte 
Állóra utal. Lord Kelvin egyszerűen képtelenségnek 
(für absurd) mondta, hogy bizonyos száma az atomok-
nak véletlen összetalálkozás folytán, lia mindjárt az 

1 Pedig a teremtés körében az egyik igazság, már ter-
mészeténél és természetes összefüggésénél fogva is, kell hogy 
tekintettel legyen a másikra. A dogma pedig nem egyéb, 
mint igazság, nem ugyan az ész által felfedezett és egyszerű 
természettudományi kérdésre vonatkozó, hanem kijelentett 
és az Isten életére vagy működésére vonatkozó igazság. Szeri;. 



170 RELIGIO LXV1. évi'. 1907. 

évek millióit is vesszük föl erre, bizonyos növénnyé, 
bizonyos állattávagy bizonyos emberré alakult volna 
és a modern erőtan megalkotója, Jul. Robert Mayer, 
a természelbölcseletet egyenesen a vallás előiskolá-
jának tekintette. 

Reinke nem következtet oly messzire, mint 
Mayer, de ő is, a ki különben a származástannak föl-
tétlen hive, a mindenütt a természetben és az élő-
lényekben mutatkozó célszerűségnek okául csupán 
Istent ismeri el. Szerinte apodiktikus bizonyítékkal 
Isten létét eldönteni nem lehet (ha jobban gondol-
kozik a logika követelményeiről, talán majd erre is 
rájön!), de igen valószínű következtetéssel. 

Az összes eddigi haladás a természetbúvárlatban 
csak mélyítette a benyomást, hogy, ha kellő óvatos-
sággal akarjuk magunkat kifejezni, igen nagy való-
színűség szól a mellett, hogy a kosmos mögött egy 
eszes irányító erő áll. Azt a követelést, hogy az erő, 
melyet Istennek nevezünk, a tüneményvilágba való 
belépése által közelebbről ismertesse meg magát ve-
lünk, tarthatatlannak kell minősítenünk, ha tekintet-
tel vagyunk arra, hogy mennyire fölfoghatatlan a mi 
fogalmainkra maga a nehézségerő is. Miután mi csak 
anyagi és energetikus (erőművi) folyamatokat vagyunk 
képesek észlelni, szigorúan véve még azt sem lehet 
apodiktikusan bevitatni, hogy a mi egyéni szelle-
münkön kívül más lelkek is élnek. És még sem ké-
telkedik ezen senki, jóllehet csak valószínűségi alap 
szól az állítás mellett. 

A gyermekes föltételt, mintha az Istent valami 
megnagyobbított emberi szellemnek kellene tartani 
(bizonyára a pantheismusra gondolt!), nem osztja a 
természettudomány. A nagy vonásokban itt vázolt esz-
méit Reinke jobbára a biologia köréből vett adatokra 
támasztotta. Az előadó rámutatott arra, hogy az élet és 
az értelem eredete a természettudomány minden hala-
dása dacára ma sem kevésbbé rejtélyes; hogy a 
származástanban a világról megrajzolt kéj) csupán 
az elmélet terméke, a mihez a tapasztalat vajmi ke-
vés töredékkel járult hozzá ; hogy az ember szárma-
zása a majomféle ősöktől ugyan vitatható, de nem 
több merő spekulációnál és hogy egyetlen egy való-
ban bizonyító esetet sem lehet fölhozni a Darwin-
elmélet kiválogatódása értelmében keletkezhető cél-
szerű lény mellett. 

Mindent összevéve, Reinke szerint, a természet-
tudomány egész haladása az ember vallási szükség-
leteit, melyek egyenlő jogosultságúak az igazság után 
való törekvéssel, sem ki nem elégíthette, sem alap-
talanoknak ki nem mulatta. 

Valóban, mint ebből a szakszerű fölolvasásból 
is láthatjuk, napjainkban, a sok merész tagadás után, 
mindjobban érvényesülni kezd a baconi nyilatkozat: 
philosophia penitus exhausta ducit ad Deum. Ma-
holnap magok az alaposan és elfogultság nélkül művelt 
természettudományok lesznek a legerősebb támogatói 
vallásos hitünknek. 

zent Pál megtérési éve.1 <i.) 
Hőveze tés . 

Szent Pál életének és működésének chronologiája 
általában. Szent Pál életének és működésének chro-
nológiáját kritikai alapon legelőször a XVI-ik szá-
zadban kísérelték meghatározni, különösen Baronius 
és Petavius dolgoztak e téren. A keresztény hagyo-
mánynak a chronologia kritikai meghatározásáról 
nem volt ismerete. Van ugyan Eusebiusnak Chroni-
ca j ál) an kísérlet a chronologia meghatározására, de 
ez nem kritikai. A későbbi írók is részben megtar-
tották Eusebius adatait, részben nem, hanem kisebb-
nagyobb változtatásokat tettek mind, a kik e tárgv-
gyal foglalkoztak, így tett Hieronymus is. A XIX-ik 
században újból kezdték szent Pál életének és mű-
ködésének chronologiáját kritikai alapon meghatá-
rozni és pedig a chronologia meghatározásánál egye-
sek Krisztus halálából, mások szent Pál halálából, 
ismét egyesek Gal. 2, 1-ből vagy Felix visszahívásá-
ból, ismét mások a Claudius alatt támadt éhségből 
indultak ki.2 

Ezen különböző kiindulási pontok szerint elté-
réseket találunk a chronologia meghatározásában. De 
azért szent Pál életének és működésének kiválóbb 
adataiból a többieket is meg lehet pontosan hatá-
rozni. Ilyen chronologiai adat pl. szent Pál második 
meghívásának: azaz megtérésének éve, a melynek 
kritikai meghatározásáról szól a jelen értekezés. 

E l s ő r é s z . 
a) Egy vationalista ellenvetés cáfolata. Vannak 

vitás kérdések, a melyeket csakis kritikai chronolo-
giával lehet megoldani; így pl. a Thalmudban Kalla 
18. b. alatt egy beszéd van közölve, melyet R. Akiba 
személyesen a boldogságos Szűzzel, Jézus anyjával 
vált. A beszéd lényege az, hogy R. Akiba tudni 
akarja, kitől foganta Mária Jézust; és ezért ment 
Máriához, a kinek eskü alatt örök életet igér, ha 
őszintén megmondja az igazságot és a valóságot. 
Thalmud Mária szájába ezeket a szavakat adja : Én 
Jézust nem fogantam férjemtől, hanem az én vő-
fényemtől stb . . . 

Hiába hoznók föl Jézus születése érdekében az 
1 Forrásaim : Pölzl dr. bécsi egyetemi tanár szóbeli elő-

adása az újszövetségi seminariumban 1900—1901. évben : «De 
chronologia vitae et activitatis S. Pauli». Schanz : Kirchen-
lexikon. II. kiadás. III. kötet. Freiburg im Breisgau, 1884. 
342—343. 1. Feiten József dr. : Die Apostelgeschichte. Freiburg 
im II., 1892. Clemen Károly dr. : Die Chronologie der Pauli-
nischen Briefe. Halle, 1893. Wendt János dr. : Die Apostel-
geschichte. Göttingen, 1895. Nösgen Károly: Commentai- über 
die Apostelgeschichte des Lukas. Leipzig, 1882. Blass F. dr. : 
Acta Apostoloruni. Göttingen, 1895. Marquardt és Mommsen : 
Römische Staatsverwaltung. Leipzig, 1881. Knabenbauer József 
S. J. Commentarius in Actus Apostolorum. Parisiis, 1899. 

2 Bővebben szól erről Clemen : Die Chronologie der 
Paulinischen Briefe. 11—17. 1. 
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ó- és az újszövetségi messiási helyeket a fönti és 
más Thalmud-féle állitások cáfolatára az izraeliták 
előtt, a kiknek Tilalmiul olyan szent, mint nekünk 
a Szentírás. Itten előbb az idézett szöveg értékével 
kell tisztába jönnünk, a mi tisztán tudományos ala-
pon elérhető és pedig a kritikai chronologia segít-
ségével. T. i. R. Akiba élt 178. körül Krisztus után. 
Hogy beszélhetett volna személyesen Máriával, ki 
100 évvel előbb már nem élt a földön ? Azaz a kri-
tikai chronologia ez esetben tudományosan bebizo-
nyítja, hogy a R. Akiba és Mária közt folyt párbeszéd 
(Kalla 18. b.) lehetetlen volt, egyszerűen mese, me-
lyet utólag költöttek. 

Ehhez hasonló vitás kérdés volt és van sok mai 
nap is ; egy ilyen a következő rationalista ellenvetés is. 

A chronologusok közül egyesek, pl. Blass, törté-
netileg bebizonyított ténynek veszik, hogy szent Pál 
megtérése Krisztus után a 30-ik évben történt. A ki-
javított dionysiusi1 számítás szerint Krisztus meghalt 
29-ben. E szerint Jézus halála és szent Pál megtérése 
közt csak egy év volna. Csakhogy az Apostolok cse-
lekedeteinek első kilenc (I—IX.) fejezetében előadott 
események, a melyek Jézus halála és szent Pál meg-
térése közt lefolyt időben játszódtak le, egy éven 
belül meg nem történhettek: t. i. annyi és annyiféle 
van e fejezetekben elmondva, hogy Jézus halála és 
szent Pál megtérése között föltétlenül hosszabb időt 
követelnek. így az Ap. Csel. 1—IX. fejezeteiben szó 
van a keresztény hit terjesztéséről Jeruzsálemben, 
Júdea és Samaria városaiban és községeiben ; szó 
van szervezett hitközségekről (így gondoskodva van 
már az özvegyekről a diaconusok intézménye által); 
szó van szent István megköveztetéséről, a melynél 
résztvett mint ifjú Saulus is, ruhákat őrizve; de 
ugyanez a Saulus úgy szerepel, mint a ki a főpap 
nevében Palestinán át üldözi a keresztényeket stb. 

Ebből következik, hogy vagy meg kell cáfolni 
azokat, a kik tudományosan vitatják, hogy szent Pál 
a 30-ik évben tért meg; vagy, lia e cáfolat nem le-
hetséges és szent Pál valóban és biztosan a 30-ik 
évben megtért, akkor a kritikai chronologia nevében 
az Aj). Csel. I—IX. vonandó kétségbe, mint olyan 
rész, mely annyit és annyifélét beszél el egy éven 
belül, a mi ilyen rövid idő maguknak az exegeták-
nak állítása szerint se történhetett meg. 

Azaz : vagy igaz, hogy szent Pál megtérése a 
30-ik évre esik és akkor az Ap. Csel. I —IX. fejezete 
interpolláltnak tekintendő, vagy ki kell mutatni, hogy 

1 A keresztény időszámítás, a mely Krisztus születésé-
vel kezdődik, csak Dionysius Exiguus óta (a hatodik század 
elejétől) jött használatba. Krisztus születése e számítás sze-
rint Róma alapításának 753 ik évére van helyezve, úgy hogy 
a keresztény éra első éve Dionysius szerint a 754-ik év. Azon-
ban Krisztus előbb született : így Heródes meghalt a 750-ik 
évben húsvét táján, ennek halála előtt azonban Jézus mái-
éit, hisz Heródes Jézus életére tört s igy Jézus születése 
valószínűleg 749-re esik. 

szent Pál megtérési éve egészen más, mint a hogy 
a föltevés tartja. 

Ennek kimutatását célozza dolgozatunk, a meny-
nyiben bebizonyítjuk, hogy szent Pál nem a 30-ik 
évben Krisztus után, de a 36-ik évben tért meg. Ezen 
kritikai meghatározásunk szerint Jézus halála és szent 
Pál megtérési éve közé már nem egy, hanem 7 év 
esik, a melyek elégségesek arra, hogy lefolyásuk alatt 
mindaz megtörtént légyen, a mi az Ap. Csel. I—IX. 
fejezeteiben elmondatik. 

b) Szent Pál második meghívásának, azaz meg-
térésének fontossága. Szent Pál életében három oly 
meghívással találkozunk, a melyekben maga az Isten 
részesítette őt. Első meghívásáról azt mondja Gal. 
I, 15: «qui me segregavit ex utero matris meae», a 
ki születésem kezdetétől meghívott. Ezen első meg-
hívás után szent Pál először Tarsusban, szülőváro-
sában nevelkedett, mely annak idején a keleti és 
nyugati műveltségnek középpontja volt s benne Strabo 
(14, 5, 13.) szavai szerint oly iskola, mely Athenae 
és Alexandria iskoláival versenyzett. Második nevel-
kedését Jeruzsálemben, Gamaliel oldala mellett (Ap. 
Csel. 23, 3.) nyerte. 

Neveltetése azonban olyannyira «carnalis» volt, 
hogy első meghívásának (Gal. 1, 15.) szerzőjét, Krisz-
tust, követni nemcsak hogy képes nem volt, de 
ellenkezőleg üldözte : mint valami vérengző farkas 
üldözte az egyházat a zsinagógákban és a házakban 
(Ap. Csel. 8, 1 —3.) ; sőt a távol fekvő községekben 
is káromlásra kényszerítette a keresztényeket. (Ap. 
Csel. 22, 4—5; 26, 10-11.) 

A mint földi élete kezdetén, úgy földi élete vé-
gén is meghívta az Isten szent Pált; ezen meghívása 
azonban már a harmadik meghívása, mely vértanú-
sággal volt összekötve, t. i. lefejeztetésével. Isten a 
mennyei hazába hívta meg szent Pált. Ezen harma-
dik meghívásáról sok történeti és régiségtani emlék 
beszél.1 Ekkor már Krisztusnak érdemes, lángoló és 
buzgó hirdetője volt. Ezelőtt ugyanis Krisztus evan-
géliumát keleten és nyugaton elterjesztette, Krisztus 
nevét hordozva széjjel pogányok, királyok és Israel 
fiai előtt (Ap. Csel. 9, 15.) s a pogányokat bámu-
latba, az izralitákat pedig félelembe ejtette. 

E harmadik meghívása Rómában történt, abban 
a világvárosban, a melyről Martialis mondja: «Roma, 
cui par est nihil nihilque secundum». Ez a meg-
hívás a maga nemében páratlan, mert általa a küzdő 
egyház szivéből a győzelmes egyház szivébe, az akkori 
földi világ középpontjából: Rómából a mennyei 
világ középpontjába: a mennyei Jeruzsálembe, Jézus 
társaságába fölvitetett. 

1 Fontosabb emlékek ezek : Clemens Romanus. I. Epist. 
5, (i. — Dionysius Corinthiacus. Epist. ad Rom. apud Euseb. 
II. E. II. 25. — Tertullianus : De praeseriptione haeret. 36. — 
Presbyter Caius apud Eusebium. II. 25, 4. — Eusebius H. E. 
II. 25. — Basilica Ostensis. — Testimonium scriptum in Ecclesia 
S. Sebastiani in via Appia. — Ecclesia : alle tre Fontane etc. 
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Itt az ember önkéntelenül kérdezi: vájjon leliet-
séges-e, hogy szent Pál, ki első meghívása után a 
zsinagóga iránt való odaadó szeretetéből kifolyólag 
Krisztust és egyházát üldözte, most azok társaságába 
fölvitetett, a kik Krisztust szívből szerették? A dolog 
érthetővé válik, ha meggondoljuk, hogy Jézus Pált 
nemcsak élete elején és végén, de élete közepén is 
meghívta (Ap. Csel. 9, 3. s k. ; 22, 6, s k. ; 26, 13. s k) . 
Ez a meghívása a második ; és Krisztus egyházára 
nézve a maga nemében ép oly fontosságú, mint a mi-
lyen fontos volt a harmadik magára Pálra nézve. 

Ezen második meghívása után szent Pál, ki az 
előtt lángolt és lelkesedett a zsinagógáért, kezdett 
Krisztus egyházáért lángolni és lelkesedni ; ki az-
előtt volt «persecutor viae (Ap. Csel. 9, 2.) sc. Christi, 
qui est via, Veritas et vita», most lett «secutor viae 
sc. Christi»; ki azelőtt volt Gamaliel taní tványa: 
most Krisztus tanítványa lett; ki azelőtt a kereszté-
nyek számát fogyasztotta: most maga szaporította; 
ki azelőtt a keresztény szellemet törekedett kiirtani : 
most arra vállalkozott, hogy a Judaismust és Genti-
lismust Krisztus szelid igája alá hajtsa. 

Ez a meghívás Damascusnál történt (Ap. Csel. 
9, 3. ; 22, 6. ; 26, 13.), annál a városnál, melyet az 
arabok «a Kelet szemének» neveznek. Itt nyíltak 
meg Pálnak lelki szemei. Mily nagy változást idézett 
elő e második meghívás Pál életében ! 

De épen e nagy változás teszi fontossá a meg-
térés évét is szent Pál életének és működésének kri-
tikai chronologiájában ; a tudomány tudni akar ja azt 
az évet, azt a kezdőpontot, a melytől fogva Krisz-
tusért semmiféle fáradságot nem kiméit, a melytől 
fogva nem volt «carnalis, sed spirituális» s a mely-
től fogva mondhatta : «Arma nostrae militiae non car-
nalia sunt, sed potentia Dei» (II. Kor. 10, 4), a mi 
vitézkedésünk fegyverei nem testiek, hanem hatalma-
sak az Isten által az erősségek leszorítására. 

c) Szent Pál megtérési évének meghatározása 
néhány kiváló chronologus szerint. A chronologusok 
szent Pál megtérési éve iránt sehogy se tudnak meg-
egyezni. Egyesek a 30-ik évre teszik, mások a 39-ik, 
mások ismét más évre. Úgyszólván minden chrono-
logus m á s - m á s évet vesz fői. Az egész chronolo-
gikus meghatározásnak az a látszatja, mintha az egyes 
szerzők már előre el volnának fogulva más chrono-
logusok meghatározásai iránt s mintha azt gondol-
nák, hogy ők igazi munkát csak akkor végeznek, ha 
önállóan já rnak el és a többi chronologus meghatá-
rozását figyelmen kívül hagyják. Ilyen módon közös 
megegyezésre semmiféle vitás kérdés körül nem lehet 
jutni, a mint ezt a jelen vitás kérdés is eléggé 
szembetűnően mutatja. 

Ilyen helyzetben a kellő tárgyilagosságra töre-
kedtünk. Áttanulmányoztuk a szent Pál megtérési évére 
vonatkozó chronologikus irodalmat, hogy lássuk, mi-
lyen a vitás kérdés anyaga és a kutatásoknak az ered-
ménye. Egyet tartottunk szemünk előtt, hogy teljes 

tárgyilagosság mellett maradva, a rengeteg chrono-
logikus anyag megbirálásánál a chronologusoknak 
szent Pál megtérési éve körül mutatkozó egyenetlen-
ségét igazi okára visszavezessük. 

Ezen egyenetlenség egyik okát csakugyan abban 
találjuk, a mit már előbb is mondtunk, hogy t. i. az 
egyes chronologusok az ilyen vitás kérdésnél szük-
séges tárgyilagos és alapos munkát könnyedén veszik, 
más chronologusok véleményével nem törődnek. 
Ennek következménye, hogy saját munkájukat ellen 
se őrizhetik és így tárgyilagos eredményhez nem 
juthatnak, a vitás kérdés tisztázását előbbre nem 
vihetik. 

A főbb chronologusok, a kikel áttanulmányoz-
tunk, a következők: Clemen Károly szerint1 Jézus 
meghalt 35-ik év húsvét táján. Ezen év után történt 
szent István halála (a diaconusé). Szent Pál megtérése 
abban az időben történt, a melyben Aretas háborút 
viselt Antipassal,a mire alkalmat adott a sidonbelieknek 
és a damascusbelieknek a határsértés miatt támadt 
egyenetlensége. Ez Josefus Flavius szerint (Antt. 18, 
6, 3.) Tiberius utolsó éveiben ment végbe, tehát 36 
vagy 37-ben. Mivel a háború éve előtt Damascus 
nem volt Aretas kezében és mivel a megtérés alkal-
mával már elfoglalva tartotta Damascust, szent Pál 
megtérese a 37-ik év tavaszára esik. 

Wendt János szerint2 Jézus meghalt 30 körül. 
Festus helytartó volt 61 nyarától kezdve, Felix pedig 
letétetett 60 vagy 61-ben. Szent Pál megtérése és a 
jeruzsálemi zsinat között (Gal. 1, 18; 2, 1.) 17 év 
és a jeruzsálemi zsinat meg szent Pál jeruzsálemi fog-
sága közöli (Ap. Csel. 18, 11.; 19, 8.; 10, 21.; 20, 3, 
6, 31.; I. Kor. 16, 6 - 8 . ) 7 év telt el. Ha most ezt a 
17 és 7 évet 58 vagy 59-ből, a mely évben szent 
Pál fogságba került, levonjuk, a megtérés éve 34 
vagy 35. 

Nösgen Károly szerint3 Jézus meghalt 30-ban. 
Szent Pál legelőször jö t t Jeruzsálembe a zsinat előtt 
a 14-ik évben: tehát 34. Szent Pál megtérési éve e 
szerint 31-re esik. (Gal. 1, 18.). A megtérés 37 előtt 
nem volt lehetséges, mert akkor Aretasnak háborúja 
volt Antipassal, a ki izraelita volt s így nem lehelelt 
«consentiens cum Judaeis, qui Paulum volebant 
occidere» (Ap. ('sel. 9, 23—25.; Nösgen idézett műve 
204—205. 1.) Tehát azon őrségek, melyekről szó van 
II. Kor. 11, 32—33-ban s melyeket Aretas a háború 
kitörése előtt állított, csak akkor voltak lehetségesek, 
mikor Aretas az izraelitákkal békében és nem hábo-
rúban élt. 

Knabenbauer József S. J.4 szem előtt tartja Cor-
nely és Belser véleményeit, a kik szerint szent Pál 
34—35 között tért meg. De különben ezt bebizonyi-

1 l)íe Chronologie der Paulinischen Briefe. 180—191. 1. 
2 Die Apostelgeschichte. 53—60. 1. 
3 Commentai- über die Apostelgeschichte des Lukas. 

63—70. 1. 
4 Commentarius in Actus apostolorum. 12—16. 1. 
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lani maga nem vállalkozik, hanem egyszerűen idézi 
a megtérés évét. 

Fellen József szerint1 szent István halála abban 
az időben történt, a melyben Vitellius, Syria hely-
tartója, Rómába küldte Pontius Pilátust, tehát 36. év 
végén vagy 37-ik év elején. Ez a körülmény, nem-
különben az a hír, hogy Tiberius meghalt (37. év 
márc. 16-án) és hogy Caligula, Agrippa barátja, ki 
az izraelitákkal rokonszenvezett, lesz császár, föl-
bátorította az izraelitákat, hogy Istvánt megöljék s 
ebben az évben (37-ben) tért meg Pál is. 

Schanz szerint2 az az év, a melyben Pál és Bar-
nabás alamizsnát vitlek (Ap. Csel. 11, 30.), hogy a 
jeruzsálemi éhséget enyhítsék (Ap. Csel. 11, 27.; Jos. 
Antt. 20, 5, 2.), a 44-ik volt. Azelőtt szent Pál Antio-
chiában (Ap. Csel. 11, 26.) egy egész éven át prédi-
kált. Ha most a tarsusi tartózkodáshoz hozzáadjuk 
(Ap. Csel. 9, 30.; Gai. 1, 22.) az Arábiában és Damas-
cusban (Gai. 1, 18.) töltött 3 évet, akkor szent Pál 
megtérését 5 vagy 6 évvel kell előbbre helyezni, 
tehát 36—39 közti évekre. Ezt erősíti az a tény, hogy 
Aretas Damaseusban (II. Kor. 11, 32.) és izraeliták 
(Ap. Csel. 9, 23.) üldözték Pált, a mi Pilátus vissza-
hívása idejében könnyen ment; innen a megtérés 
éve 37. Más uton is jut erre az eredményre. E sze-
rint szent Pál 58 nyarán fogoly volt. Egy évvel az 
előtt elhagyta Ephesust (Ap. Csel. 20,1. ; I. Kor. 16, 8.), 
a hol körülbelül 3 éven át tartózkodott (Ap. Csel. 
19, 8—10.). Második apostoli útja alkalmával Korin-
thusban másfél évig tartózkodott (Ap. Csel. 18, 11.); 
az út egy évet vett igénybe. És így a zsinat (Ap. Csel. 15.) 
és a fo2sáí* között 7 év esik. A zsinat e szerint 51 

o o 
vagy 52-ben tartatott. Ha a 14 évet (Gal. 2, 1.) szent 
Pál megtérésétől számítjuk, a megtérés éve 37. 

Blass F. szerint3 szent Pál már 57-ik évben fog-
ságban volt. A többivel röviden végez. Szavaiból 
mégis következtethetünk a megtérési évre. Eusebius-
sal tart, a ki mondja: szent Pál caesareai fogságáig 
21 éven át működött; tehát szerinte az első jeruzsá-
lemi út 33-ban történt és a megtérés 30-ban. Krisz-
tus halálát Tertulliánnal 29-ik évre teszi. 

A ki ezen és egyéb chronologusok műveit át-
tanulmányozza, maga is arra a következtetésre jut, 
a mit előbb mondottunk, hogy t. i. csakugyan min-
den chronologus figyelmen kívül hagyja egy másik 
chronologus fejtegetését: a miben a nézetek szétága-
zásának első okát keressük. 

Szinte gyönyörködnek abban a tudomány férfiai 
is, hogy mindegyikök mást mondjon s ne fogadja 
el másiknak a nézetét; ebben az eljárásban keresik 
az ú. n. önállóságot és eredetiséget. 

Azonban van ezen egyenetlenségnek egy máso-
dik oka is. 

Hermann József dr. 
1 Die Apostelgeschichte. 42. 1. 
a Kirchenlexikon. II. kiadás, lit. kötet. 342—343 1. 
3 Acta Apostoloruni. 21—24 1. 

zent Januarius csodájának ismétlése. 
A mult év végén nagy szenzációja volt az egy-

házellenes sajtónak. A magyarországi liberális lapok 
is rosszul palástolt kárörömmel közölték azt a hírt, 
mely szerint Rómában «kiváló természettudósok» 
megismételték szent Januárius Nápolyban őrzött vé-
rének ismeretes csodáját.1 A természetes úton meg 
nem magyarázható tünemény abban áll, hogy a 
szentnek a drága ereklyetartóba foglalt két kis iiveg-
ámpolnában levő megaludt, megkeményedett vére 
egyszerre, minden átmenet és minden külső tényező 
közreműködése nélkül megolvad, folyékonnyá válik, 
nem egyszer pezsgésbe jön és pedig különböző hő-
fokok mellett, miközben a megolvadt vérnek térfogata 
és súlya is változik. E csoda rendesen május elején, 
a mikor szent Januárius2 ereklyéinek Nápolyba tör-
tént elszállításának emlékét ünneplik, valamint vér-
tanúi halálának évfordulóján, szept. 19-én s ez ünne-
pek nyolcada, alatt szokott ismétlődni, de egyébként 
nem egy alkalommal máskor is megtörtént már. 

Az egyházellenes lapok híradása szerint ezt a 
tüneményt mutatták be a «jeles» római «tudósok», 
vagyis egyszerűen leleplezték a nápolyi csodát, mely 
tehát nem egyéb, mint ügyes szemfényvesztés, vak-
merő visszaélés a tudatlan nép hiszékenységével ! 
Ime, a tudomány ismét diadalt aratott a hit, az 
egyház fölött s ezúttal is bebizonyult, hogy a valódi 
tudomány előtt nincs, nem lehet csoda. 

Pedig hát az egyház ellenségeinek öröme korai 
volt, mert — mint látni fogjuk — a római kísérlet 
csúfos kudarccal végződött. Magát a kísérletet és 
P. Pio Scatizzi jezsuitának erre vonatkozó cikkéi az 
«Eco del Potificato» után ismertetjük az alábbiakban. 

Az egyháznak, a vallásnak s mindennek, a mi 
szent, esküdt ellenségei : a szociáldemokraták az el-
múlt december 23-án este Rómában a Casa del 
Popolo-ban gyűlést tartottak, melynek folyamán ter-
mészetes úton be akarták mutatni szent Januárius 
vérének csodáját ; azt a csodát, melyet a legkiválóbb 
tudósok — mint Lavoisier, Lalande, Davy, Watter-
ton, Dumas, Kotzebue, Secchi, Hurter, P. Denza — ki 
tanítványaival együtt ment Milánóból Nápolyba — 
ismételten alaposan megvizsgálták s kénytelenek 
voltak bevallani, hogy azt természetes úton meg-
magyarázni nem lehet. 

A nagy számban megjelent elvtársakhoz Podrecca 
Guido, majd Romualdi elvtárs intézett az egyház 
gyűletétől izzó, lázító beszédet. E tudományos kísér-
letnél legalább is szokatlan bevezetés után elővettek 
egy üvegámpolnát, melyben vörös színű anyag volt. 

1 Részletesen ismerteti e csodát Kőszeghy Mihály dr., 
a Katholikus Szemlének 1906. februári füzetében. (132—144. 1.) 

3 Szent Januárius benevento-i püspök volt s Krisztus 
után 305. szept. 19-én szenvedett vértanúi halált a Nápoly 
mellett levő Pozzuoli-ban. Holttestét az üldözések megszűn-
tével Nagy Kostantin uralkodása alatt szállították át Nápolyba. 
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Giaccio Arnold mérnök kijelentette, hogy az üveg-
edényben levő anyag megaludt vér. S csodálatos, hogy 
azok az emberek, a kik nem hisznek Sperindeo 
tanárnak, ki Raffaele Januario, nápolyi egyetemi 
tanár közreműködésével 1902. szept. 16-án végzett 
szinképelemezés (spectralanalysis) segélyével minden 
kétséget kizárólag behizonyitotta, hogy a nápolyi 
székesegyházban őrzött ámpolnákban levő anyag 
csakugyan valódi vér, azok most minden bizonyítás 
nélkül, Giaccio elvtárs egyszerű állítására elhiszik, 
hogy az eléjük állított edényben levő vörösszinű 
anyag igazi vér. Pedig hát ezt a fontos dolgot illett 
volna be is bizonyítani. 

E közben előlépett Niccolini elvtárs, kezébe vette 
az üvegedényt, egy égő gyertya lángjához tartotta s 
55 percnyi kíváncsi várakozás után a benne levő 
anyag megolvadt. Diadalkiáltás reszkettette meg a 
terem falait s ünnepelték a modern tudományt, mely 
előtt nincs csoda. 

De ez esetben — jegyzi meg P. Scatizzi — nem 
annak van igaza, a ki jobban tud kiabálni. Mert 
ugyan mi következtethető ebből a kísérletből ? Szent 
Januárius csodájának hátrányára éppenséggel semmi. 
Ha ugyanis a gyűlésen bemutatott anyag hevítés 
nélkül megmaradt eredeti állapotában, a kísérlet 
semmit sem bizonyít ellenünk. Ha pedig az üvegben 
levő anyag a hő behatása alatt lett folyékonnyá, 
épen ez a körülmény azt bizonyítja, hogy a kísérlet 
tárgyát képező anyag nem volt vér, mert a vér a 
hő behatása alatt nem lesz folyékonnyá. Giaccio 
elvtárs tehát nyiltan ámított, mikor azt állította, 
hogy az edényben vér van. A kísérletező uraknak 
az volt volna a feladatuk, hogy azt a bizonyos anya-
gól minden hőretartás, melegítés nélkül olvasszák 
meg. Hisz nem arról volt szó, hogy bűvészmutat-
vánnyal lepjék meg az elvtársakat, vagy hogy egy 
vörösszinű anyagot égő gyertyánál megolvasszanak; 
ezért igazán kár volt olyan nagy hűhót csapni. 

Hanem igenis, ha már nem ismerik el a termé-
szetfölötti ok közreműködését, természetes okát kel-
lett volna adniök a nápolyi tüneménynek, vagy pedig 
tagadniok kellett volna magát a lényt. Mert annyi 
bizonyos, hogy a szent Januárius ámpolnájában őr-
zött anyag vagy vér, vagy nem az ; ha vér, akkor 
a csoda megcáfolása céljából nem volt szükség a 
kísérletnél a hőnek alkalmazására. Ha pedig nem 
vér az anyag, akkor a kél tüneménynek vagy anyaga 
más, vagy a föltételei mások. 

Hogy a két tünemény mennyire elüt egymástól, 
ezt első tekintetre láthatja mindenki. De azt mond-
hatná valaki, hogy a nápolyi csodánál is szerepel-
nek gyertyák. Hát tegyük föl, hogy annak a gyer-
tyának, a melyet néha-néha egy-egy pillanatra az 
ereklyetartóhoz szoktak vinni, hogy a hivek jobban 
láthassák a csoda lefolyását, csakugyan van befolyása 
a vér megolvadására, de akkor hogyan magyaráz-
ható meg ugyanez a tünemény, midőn a körmenet 

alatt következik be, a mint t. i. a szent Klára-tem-
plomban a szentnek fejereklyéjéhez viszik az ám-
polnákat 71 

A mint a kísérlet véget ért, a gyertya melegénél 
megolvadt anyag természetesen nyomban megkemé-
nyedett, míg szent Januárius vére sokszor két-három 
napon át folyékony állapotban marad. Aztán hogyan 
magyarázható meg természetes úton az a föltűnő 
dolog, hogy a szent vér megolvadása más és más 
hőfok mellett következik be. Hisz ismeretes, hogy 
minden testnek megvan a meghatározott olvadási 
hőfoka; így tudjuk, hogy a foszfor 44'2, a paraffin 
46*3, a jég 0° foknál olvad. Az olyan anyag tehát, a 
mely 42 vagy 43 foknál jön olvadásba, már nem 
volna foszfor stb. A szent vérnek azonban nincs 
ilyen meghatározott olvadási hőfoka, a mint ezt a 
hivatalos vizsgálatok bizonyítják. Legyen elég a sok 
közül csak az alábbi két hivatalos megfigyelést is-
mertetni. így Pergola tanár jelentése szerint 1795. 
májút 2-án a szent ereklye mellé helyezett, 100 fokra 
osztott hőmérő abban a pillanatban, mikor a csoda 
bekövetkezett, 24'4 fokot, a negyedik napon 26'4, az 
ötödiken 238, a hetediken 25, a kilencediken 19'4 
fokot mutatott. Mintegy 100 évvel később, 1879-ben 
Govi és De Luca nápolyi egyetemi tanárok végeztek 
ily irányú megfigyeléseket, melyek szerint 1879. szept. 
19-én, az első napon 30, a harmadik napon 27, a 
hetediken 25 foknál vált a szent vér folyékonnyá. 
Itt tehát nincs összefüggés a hőmérséklet és a szent 
vér megolvadása közt s az olvadási foknak ez az 
ingadozása fizikailag egyenesen megmagyarázhatat-
lan. Nyilvánvaló, hogy ha az ámpolnákban levő 
anyag egyszer megolvad 19 foknál, hasonló hőmér-
séklet mellett ennek az olvadásnak mindig be kel-
lene következnie; hogyan magyarázható tehát meg, 
hogy ugyanazon anyag ugyanazon ámpolnában és 
ereklyetartóban ma 20, holnap meg 29 fok mellett 
válik folyékonnyá ? 

A római együgyű kísérlet rendezőinek ezekről a 
tapasztalati tényekről nem lett volna szabad meg-
feledkezniük és legalább a látszat megmentése érde-
kében, valamiféle ellenvetési kellelt volna felhőzniük 
ez adatok erejének gyöngítésére. Hivatkozhattak volna 
pl. a kénre, melynek olvadási hőfoka: 114'5. Ha a 
megolvadt ként egy kissé e hőfokon túl hevítjük, 
sárga szinű, híg folyadékot alkot ; ha tovább hevítjük, 

1 Régente az ünnepi szertartás a városnak egyik terén 
ment végbe, hogy katafalkot állítottak föl, a melyre szent 
Januárius fejét helyezték. Mikor a vért tartalmazó ámpolná-
kat a szentnek fejéhez közelítették, hirtelen bekövetkezett a 
száraz, megaludt vérnek csodálatos föloldódása. Az 1800-ik 
év óta ez a szertartás — az ámpolnának a szent fejéhez való 
közelítése — május első szombatján a szent Klára templom-
iján, szept. 19-én pedig magában a székesegyházban tartalik 
meg. Tudvalevőleg itt, e három hajós bazilika oldalhajójában 
levő, úgynevezett capella del Tesoro vagy szent Januárius-
kápolna oltárszekrényében, külön ereklyetartóban őriztetnek 
a szentnek vérét tartalmazó ámpolnák. 
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szine sötét lesz s a folyadék megsűrűsödik. 250 fok-
foknál nyúlóssá lesz és ekkor már nem szűrhető; 
300 fokon túl ismét folyékonnyá lesz, 450 foknál 
pedig forrni kezd. Csakhogy persze az a nagy különb-
ség, hogy ezek a hőfokok, melyeknél a kén állapo-
tát változtatja, mindig ugyanazok; de nem így van 
ez a mi esetünkben. Míg ugyanis a kén 114*5 foknál 
föltétlenül mindig megolvad, addig a szent vér olva-
dási foka, mint láttuk, más és más. 

Ehhez járul még, hogy a megolvadt szent vér-
nek térfogata s a mi még csodálatosabb, súlya is 
nem egyszer változik. A már említett Sperindeo 
tanár 1901-ben kipróbált érzékeny mérleggel meg-
mérte az ereklyetarlót, melynek súlya abban az 
esetben, mikor a megolvadt szent vér majdnem egé-
szen megtöltötte az üveget, 1"015 kg. volt, akkor 
pedig, mikor a folyékonnyá vált szent vér az üveg-
edénynek körülbelül a közepéig ért, 0.987 kg. volt. 

P. Silva, Jézustársasági atya, 1905. szept. 19-én 
szintén megmérte az ereklyetarlót, melynek súlya e 
napon 1015 kg. volt, vagyis ugyanolyan, mint mikor 
Sperindeo először megmérte. A továbbiakban azon-
ban már eltérnek a tudósnak adatai. P. Silya ugyanis 
szept. 21-én esti hat órakor 1004 kg., szept. 22-én 
ugyancsak esti 6 órakor 1008 kg. s az ünnep nyolca-
dának utolsó napján l 'Oll kg. súlyt állapított meg 
rendkívül pontos mérlegének segélyével. A hőmér-
séklet 25 fok körül ingadozott. 

Tény ellen nincs bizonyíték. 
Addig tehát, míg ellenfeleink be nem bizonyít-

ják, hogy a fönti összes számadatok és megfigyelé-
sek egytől-egyig hamisak és a míg a szent vérrel 
kapcsolatos összes tüneményeknek kielégítő magya-
rázatát nem adják, mi megmaradunk a magunk ál-
láspontja mellett. 

Egyébként Podreccát és kísérletező társait nem 
kis zavarba hozta két derék katholikus fiatalember, 
dr. Cingolani és dr. Poerio, kik felszólították őket, 
hogy a tüneményt oly körülmények közt ismételjék 
meg, mint az Nápolyban végbemegy ; nevezetesen : 

1. olyan vérrel végezzék a kísérletet, mely mind-
két fél jelenlétében aludt meg. 

Podrecca és Giaccio azonban ezt a föltételt nem 
fogadták el, mire a fiatal emberek kijelentették, hogy 
abba ís belemennek, hogy meg nem aludt vért hasz-
náljanak. További föltételeik a következők voltak: 

2. hogy Giaccio titkos szereit az ő jelenlétükben 
keverje a vérhez; 

3. hogy a vért tartalmazó üveg három zárral 
ellátott tartóba helyeztessék; az egyik kulcs Podrecca-
nál, a másik Cingolaninál, a harmadik egy választott 
bírónál legyen ; 

4. végül, hogy Podrecca és Giaccio az így elké-
szített és őrzött vérrel a legközelebbi májusban mu-
tassák be mindazokat a tüneményeket, melyek Ná-
polyban végbemennek, t. i., a) a vér megolvadása 
különböző hőfokok mellett ; b) a megolvadt anyag-

nak folyékony állapotban való megmaradása; c) tér-
fogatának és súlyának növekedése. 

A kísérletezőknek azonban volt elég polgári bá-
torságuk annak kijelentésére, hogy e föltételt nem 
fogadják el. 

Később más két katholikus fiatalember, dr. Enrico 
Luzzi és dr. Carlo Mancini — mindkettő kémikus — 
még enyhébb föltételeket ajánlott. Ok megelégedtek 
azzal, hogy Giaccio alkalmazzon borjú vért, melyhez 
tetszés szerinti anyagot keverhet. A kisérlet hat hó-
nap múlva történjék, de ugy, hogy «a kisérlet tár-
gyát képező anyag teljes megolvadása egy perc alatt 
bekövetkezzék». (A szociálisták hivatalos lapja, az 
«Avanti» t. i. azt írta, hogy a «Casa del Popoló»-
ban bemutatott kísérletnél az olvadás egy perc alatt 
történt). A környezet hőmérsékletének megállapítása, 
föltéve, hogy az a megszokott határok közt marad, 
Giacciora bizatik ; a tartót is melegítheti, de minden-
esetre csak úgy, hogy az olvadás beálltakor azt min-
denki veszély nélkül megcsókolhassa, a mint ez Ná-
polyban történik. Ajánlatuk komolyságának igazo-
lására a derék ifjak ezer lírát letétbe helyeztek 
Luigi Altarocca közjegyzőnél, mely összeg Giacciot 
fogja illetni, lia kísérlete sikerül. 

A jeles Giaccio mérnök természetesen óvakodott 
ennek az ajánlatnak elfogadásától is. 

Dr. Luzzi és dr. Mancini 1907. jan. 31-ig" gon-
dolkodási időt engedtek Giaccionak s miután e 
határidő is elmúlt anélkül, hogy Giaccio hajlandó-
nak mutatkozott volna a «fényesen sikerült» próba 
megismétlésére, 1907. febr. 1-ről keltezett s «Avanti»-
ban közzétett nyilt levélben számolnak le a jeles 
kísérletező elvtársakkal. Nyíltan szemükre vetik gyáva 
meghátrálásukat és a többi közt teljes tisztelettel 
megkérdezik a szociálisták «tudós» «mérnök»-étől, 
hogy tulajdonképen melyek azok a tudományos 
munkálkodások, melyekre oly büszkén hivatkozott 
és hogy melyik is az az egyetem, a mely kiállította 
az ő mérnöki oklevelét ? Erre a kényes kérdésre 
Giaccio egyelőre adós maradt a válasszal, talán 
csupa — szerénységből. 

Ezek után bátran napirendre térhetünk a szo-
ciálisták szánalmas erőlködése fölött. Az egyháznak 
nincs oka félni a tudomány haladásától, az előre-
törő ész fölfedezéseitől, mert a valódi tudomány, a 
józan ész nem ellenkezhetik a hittel, hisz mind-
keltőnek egy a forrása : Isten és mindkettőnek az a 
feladata, hogy az élet terheivel, nyomorúságaival 
küzködő embert végcéljához, Istenhez vezesse. Es lia 
a tudomány álarca alatt, főleg napjainkban, mégis 
oly sok támadás éri hitünket, ennek oka nem a 
hitben, hanem a gyarló emberi ész tévedésében, még 
többször a fölfuvalkodott emberek elfogultságában 
és rosszakaratában keresendő. A római szociálisták 
is úgvlátszik ennek az elfogultságnak akartak ország-
világ előtt kifejezést adui, a mi csakugyan «fényesen 
sikerült» is nekik. Császár József dr. 
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Az abolició kérdése. (iv.> 
Van is nagy változatosság a legkülönfélébb bün-

tetőjogi elméletek tekintetében. Beccaria, valamint 
előtte és utána sokan, az állam és államhatalom ere-
detét az emberek szabad szerződésére vezetik vissza. 
(A Rousseau-féle álláspont.) E szerint az államhata-
lom nem egyéb, mint magánjogoknak összessége és 
csak olyan jogokkal rendelkezik, a melyekről a pol-
gárok az államhatalom érdekében lemondhattak; 
már pedig életükhöz való jogukról sem nem akartak 
lemondani, sem nem mondhattak le. így tehát az 
államhatalom nem is bir jogosultsággal arra nézve, 
hogy polgárait halálos büntetéssel fenyíthesse. 

Ez a felfogás azonban nyilvánvalóan téves. Mert 
igaz ugyan, hogy az állam keletkezésére megkíván-
tatik a polgárok részéről bizonyos, legalább is hall-
gatag beleegyezés és szerződés ; csakhogy erre az 
ember az Istentől beléje oltott természet törvénye 
által sarkaltatott, a mely egy részről embertársaival való 
társulásra utalja, más részről eme társulásra szükséges 
társulási tulajdonságokkal, kellékekkel és igényekkel 
felruházza. Igy az emberi társadalom és állam nem 
merőben az ember szabad kölcsönös szerződésének 
és társulásának mesterséges műve, mivel ennek 
lényeges célját és jellegét az Istentől beléje oltott 
természetjog állapítja meg, sem nem végső forrása az 
emberi jogoknak és kötelességeknek, hanem közvetve 
Isten, mint az ember lelkébe írt természettörvénynek 
alkotója.1 

Egyébként Beccaria önmagát cáfolja. Először 
ugyanis a halálbüntetés jogtalansága mellett érvel, 
azután azonban mégis kettős kivételt tesz, mikor az 
jogos és megengedett, és pedig akkor, ha a gonosz-
tevő az állam létét és rendjét hosszabb életben-
maradása által veszélyezteti és ha mások elrettenté-
sére ez a leghathatósabb eszköz. Különben az abo-
licionisták, elenyésző csekély kivétellel, azt lehet 
mondani a jelen körülmények szerint mindannyian, 
lenntartandónak vélik a halálbüntetést háború idejére. 
Ez által pedig véleményem szerint halomra dőlnek 
összes érveik, melyekkel abbeli álláspontjukat védel-
mezik, mi szerint az állam saját léte és a közjólét 
érdekében sem bir jogosultsággal halálos büntetések 
kimondására és végrehajtására. Ha ugyanis ilyen 
jogosultsága a közjóiét érdekében nincsen meg békés 
állapotok idején, akkor szerintem ezt a jogosultságot 
nem adja meg neki még a háború sem, a mely igen 
sokszor igazságtalan és meg nem engedett. 

Az olasz Lombroso2 elmélete és rendszere, me-

1 Costa-Rossetti, Pliilosophia morális, Ed. 2. p. 24., 415., 
574. etc. Hammerstein, De ecclesia et statu, p. 76. Tauber, 
Manuale iuris canonici, ed. 2. p. 59. 

2 Lombroso Cézár Veronában szül. 1836-ban. Előbb orvos, 
majd a padova-i, később a torino-i egyetemen a törvényszéki 
orvostan és pszichiátria tanára lett. Az általa alapított «scuola 
positiva» elveit számos munkájában igyekszik beigazolni. 

lyet még nem is olyan régen avatatlanok és szak-
értők közül is oly sokan mint bámulatra méltó tudo-
mányos vivmányt magasztaltak, anyagelvű, evolucio-
nista elveken alapszik és ezek szerint igazodik. E sze-
rint az ember csak fejlődöttebb fokon álló állat, 
a ki (vagy a mely) nem szabad akarata által, amivel 
nem bir, hanem fogyatékos fizikai szervezeténél 
fogva szükségképen követi el ezt vagy azt a bűntet-
tet. Egyesek fizikai szervezetük fogyatkozásainál fogva 
egyenesen születnek egyes bűntettek elkövetésére. 
Ezek kiváltképen agy- és koponya-alkotásuk által 
könnyű szerrel (?) fel is ismerhetők. Ennélfogva ter-
mészetes dolog, hogy az ilyen «született» gonosztevő-
ket az államhatalom nem is büntetheti, hanem egye-
dül csak arra szorítkozhatik, hogy velük szemben 
óvó intézkedéseket alkalmazzon, hogy meggátolja 
azokat a bajokat, melyek az államra vagy egyesekre 
az ilyen született gonosztevőknek egyébként szük-
ségképen eredő bűntetteikből származhatnának. Köte-
lessége ennélfogva az államnak az ilyenek felügyele-
téről és gyógyíttatásáról gondoskodni. 

Lombroso darwinisztikus elmélete, mely az em-
beri akaratszabadságot egyszerűen tagadja, ezidő-
szerint a büntetőjogi archeológiai lomtárba került. 
Iskolája, melynek pedig röviddel ezelőtt még sok 
tanítványa és pártfogója volt, most már teljesen hite-
lét vesztette és szakemberek kárhoztató ítélete alap-
ján végképen leszorult a büntetőjogi elméletek vál-
tozatos szinteréről.1 

Liszt,2 kinek Magyarországon is sok követője 
van, különösen nem egy tekintetben helyeslendő bün-
tetőjogi reform-eszméi miatt, tulajdonképen szintén 
nem ismeri el az ember akaratszabadságát és bün-
tetőjogi elméletét tisztán tapasztalati tényeken véli 
lelépithetőnek. Szerinte a bűntetteket a tettesnek 
lélek-élettani sajátosságaira és tőként az őt környező 
társadalmi helyzetére kell az ok és eredet tekinteté-
ben visszavezetni. Nem tér el e felfogástól lényegesen 
Tarde Gábor francia jogtanár (meghalt 1899. május 
12.) nézete sem.3 Véleménye szerint a büntetőjogi 
felelősség alapjai: az «én» azonossága (identité du 
moi) és a társadalmi hasonlóság (similitude social), 
llyképen törekszik a determinizmust az erkölcsi 
bűnösség kritériumaival összhangzásba hozni és így 
a régi és új büntetőjogi irányok közt közvetítő utat 
lelni. 

Miután az ilyen elméletek szerint a gonosztevő 
a bűntettet nem szabad akaratával való visszaélése 
által követte el, mivel továbbá a bűntett elkövelése-

1 L. Religio 1906. 343. 1. 
2 Liszt Ferenc Bécsben 1851-ben született. Előbb halle-i, 

majd 1899-től fogva berlini egyetemi tanár és a német «Zeit-
schrift für die gesammte Strafrechtswissenschaft» folyóirat-
nak szerkesztője. Elméletét több munkájában, valamint a buz-
gólkodására megalakult nemzetközi büntetőjogi egyesület 
kongresszusain tartott előadásaiban védelmezi s terjeszti. 

3 Jogtudományi Közlöny 1904. p. 280. stb. 
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kor nem korlátlanul és feltétlenül szabad, nem is 
létezik tulajdonképeni értelemben vett beszámítható-
ság és vétség a bűntettes részéről. A bűntetteket a 
tettes lélek-élettani sajátosságának, maradandó egyé-
niségének, mélyen gyökerező hajlamainak és legin-
kább az őt körülvevő társadalmi viszonyok elhatá-
rozó befolyásának kell betudni. Természetes dolog 
tehát, hogy ily felfogás mellett szó sem lehet oly 
értelemben vett büntetésről, mely a megsértett jog-
rend megtorlásának vagy a vétségért szolgáló elég-
tételnek jellegével birna. A büntetés más rendelte-
téssel és céllal nem birhat, mint csupán az óvó intéz-
kedés jellegével és természetével, hogy ezáltal a bűn-
tettest valami fizikai rosszal fenyítve őt és másokat 
a jövőre nézve bűntettek elkövetésétől visszatartsa. 
Következésképen tehát a vétség és büntetőjogi beszá-
míthatóság fogalmainak is szükségszerűen meg kell 
dől ni ők. 

Ezek és ezekhez hasonló büntetőjogi rendszerek 
az abolicionista eszmének és mozgalmaknak leggaz-
dagabb tudományos fegyvertára. Többnyire ezekből 
merítik az abolicio hívei érveiket a halálbüntetés 
jogtalan voltának igazolására, a melyek gyakran 
180 fokos eltérést mutatnak a keresztény jogbölcse-
letnek idevonatkozó álláspontjától. Nem tagadjuk, 
hogy a büntetőjogi reformok termőföldjébe a keresz-
tény szellemtől fogant humanizmus lelkes szántó-
vető munkásai igen sok tiszta magot vetnek, a minek 
áldásos következményei nem is fognak elmaradni ; 
azonban az is tény, hogy van sok ellenséges ember 
is, a kik a tiszta mag közé konkolyt elegyítenek 
tudatlanságból vagy rosszakaratból, vagy mind-
kettőből. 

Néhány szóval kitérek itt azokra a tudományos 
érvekre, melyeket a halálbüntetés eltörlését tárgyaló 
francia törvényjavaslat megokolása tartalmaz, a mely 
hazánkban is nagy visszhangra talál. Hét pontban 
vannak öszzeállítva ezek a bizonyító érvek. Azt 
mondja ugyanis a törvénytervezet, hogy a halálbün-
tetés 1. nem hatályos, mivel azokban az államokban, 
melyekben eltörölték, nem állott elő bűntett-szapo-
rodás. Statisztikailag mindenesetre lehet ezt szám-
szerűleg igazolni, azonban azt, bog)' ezekben az or-
szágokban a bűntettek száma nem szaporodott, vagy 
esetleg épen csökkent, nem lehet kizárólagosan a 
halálbüntetés eltörlésével okozati összefüggésbe hozni. 
Hiszen tudvalevőleg az ilyen államokban számtalan 
más büntetőjogi intézkedés foganatosíttatott, úgy 
hogy a halálbüntetés megszüntetése legtöbbnyire a 
büntetőjogi reformok utolsó kalapácsütésének tekin-
tetett. 

Azt mondja továbbá a törvényjavaslat megoko-
lása, hogy 2. a halálbüntetésnek nincs megfélelem-
lítő ereje, mert még senkit sem tartott vissza a bűn-
tett elkövetésétől ; 3. nincs erkölcsi hatása, mert épen 
a legutóbbi időben tanúsították a kivégzéseknél elő-
fordult botrányos jelenetek, hogy ez a látvány csak 

vadítja a kedélyeket. Ez az utóbbi ellenvetés tulaj-
donképen Holtzendorff-tól1 származik, a ki egyike 
volt az abolicio leglelkesebb híveinek. Az elsőt be-
bizonyítani, legalább is általánosságban, nagyon két-
séges, vakmerő vállalkozás volna. Maga Holtzendorff 
sem tagadja ezt, mert nyíltan vallja, hogy «a halál-
tól való borzalom, a mely a legközelebbi önfentar-
tási ösztönből ered, emberi és ezért megdönthetet-
len tény, melyet a törvényhozónak okvetlenül állan-
dónak kell elfogadnia.2 Hogy pedig az elrettentési 
célzat a büntetések alkalmazásánál elvileg teljesen 
jogosult, föntebb igyekeztem bizonyítani. Hogy továbbá 
a gonosztevő kivégzése hasonló bűntettek elköveté-
sére indítana valakit, egyenesen hamis feltevés. Erre 
csábíthat kétségkívül erkölcsileg ingatag alapon álló 
egyéneket a bűntett, a gonosztevő rossz példája, de 
maga a halálos büntetése épen nem. Hiszen akkor 
ez esetben a halálbüntetés pótlására szolgáló élet-
fogytiglani elzárás sem volna alkalmazható, mert ez 
esetben állandó csábításul szolgálnának a börtönök 
is a bűntettek szaporítására. 

Hogy azonban a kivégzések alkalmával fordul-
hatnak elő a kedélyek eldurvulására alkalmas bot-
rányos jelenetek, ez nem tagadható, azonban ezeket 
az űgy nevezett intramurál rendszer és egyéb óvó 
intézkedések alkalmazásával teljesen ki lehet kerülni. 

Egy másik érve a francia javaslatnak az abolició 
mellett az, hogy a halálbüntetés 4. nem szükséges, 
mivel az államnak ma sokkal jobb eszközei vannak, 
mint régente, a bűncselekmények ismétlésének és a 
szökéseknek megakadályozására. Erre azt lehet vála-
szolni, hogy ha az állami rend és közjólét, a sze-
mély- és vagyonbiztonság fentartására és előmozdí-
tására a halálbüntetés nem volna elkerülhetetlenül 
szükséges, akkor természetesen efvesztené jogosult-
ságát és megengedett voltát. Azonban az emberek 
gonosz szenvedélyeit és indulatait figyelembe véve, 
melyeket a kereszténytelen kultura terjedésével lépést 
tartó erkölcsi sülyedés még inkább éleszt és fokoz, 
ilyen állapot sohasem fog tényleg bekövetkezni és 
épen ez okból a halálbüntetést sem lehet egyszer-
smindenkorra megszüntetni, mert csak ezzel lehet 
igen sok megrögzött gonosztevőt méltóképen bün-
tetni és cégéres bűntettektől visszatartani. Hogy me-
lyek azok a nagy és súlyos természetű vétségek, eze-
ket a szellemi műveltség különböző fokozata és 
egyéb körülmények szerint tételesen megállapítani, 
mindenesetre a büntető jogtudomány feladatát képezi. 
Azonban elvileg fennáll az államhatalom ama jogo-
sultsága, hogy az állami közjólét biztosítása érde-
kében halálbüntetéssel is sújthatja a gonosztevőket. 

1 Holtzendorff Ferenc, berlini, majd müncheni jogtanár, 
1829-ben született Vietmannsdorf-on, meghalt 1889-ben Mün-
chenben. Sokat lett és írt a halálbüntetés eltörlése, a fogház-
javítás, valamint a jogászok társadalmi helyzete érdekében. 

2 L. Staats-Lexikon der Görres-Gesellschaft, 5. k. 738. 1. 
Cathrein, Erkölcsb. II. k. 631. 1. 
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Az 5. pontban azt mondja a francia törvény-
javaslat megokolása, hogy a halálbüntetés ellenkezik 
a javítás eszméjével, a melyet pedig minden büntetés 
lényeges céljának kell tekinteni. Hát mindenesetre 
meg kell, hogy legyen a büntetésnél a javítás cél-
zata is, azonban az állami büntetés legelső és leg-
lényegesebb célja a közjólét biztosítása, nem pedig 
a bűnös megjavítása. Egyébként a bűntettes megté-
rése, megjavítása a halálbüntetés alkalmazásával 
nincsen lehetetlenné téve, sőt sokszor épen a halá-
los büntetés kimondása készteti a bűnöst megtérésre, 
magábaszállásra, hogy még e földön kiengesztelőd-
jék Istenével, kinek mint örök Bírónak szine előtt 
nem sokára meg kell majd jelennie. Ellenkezőleg a 
tapasztalat igen gyakran azt bizonyítja, hogy az 
életfogytiglani vagy a hosszú ideig tartó fegyházzal 
való büntetés,1 kiváltképen olyan országokban, a hol 
a foglyoknak valláserkölcsi művelésével egyáltalában 
semmit sem törődik az államhatalom, még jobban 
hozzájárul a gonosztevők erkölcsi elvadulásához. 

A 6. pont végül azt a nehézséget hozza fel a 
halálbüntetés jogosultsága ellen, hogy nem osztható, 
nincs fokozata, nem enged meg sem enyhítést, sem 
szigorítást. Erre nézve annyit jegyzünk meg, hogy 
bebizonyitottan vannak olyan sűlyos bűntettek, a 
melyek méltóképen csak halállal büntethetők a meg-
sértett jogrend helyreállítása érdekében és a melye-
ket az államhatalom balállal büntetni a közjólét 
érdekében jogosítva van. Ha ilyen gonosztevőket 
tehát az állam büntetőjogánál fogva halállal sujt, 
akkor megteszi azt, a mit mint földi igazságszolgál-
tató hatalom a rendelkezésére álló eszközök segít-
ségével megtehet. Ha volnának nagyobb bűntettek is, 
melyek még nagyobb büntetést érdemelnének, ezek-
nek megbüntetését az örök Biró számára a túlvilágra 
utalhatja, ha ugyan az államhatalom hisz a lélek 
halhatatlanságában és a túlvilági örökélet létezésé-
ben, mit ha elvet, természetesen letér a kinyilatkoz-
tatott vallás és jogrend területéről. 

Végül 7. ellenvetés, illetőleg érv gyanánt azt 
hozza fel a francia törvényjavaslat megokolása, hogy 
a halálbüntetés jóvá nem tehető és ezt szokták az 
abolicionisták döntő ellenvetésnek tartani azok elle-
nében, a kik a halálbüntetés jogosultságát védel-
mezik. 

Elvitázhatatlan dolog ugyan, hogy ilyen birói 
tévedések előfordulhatnak, a mikor ártatlan sujtatik 
halálos büntetéssel és így jóvá nem tehető kárral. 
Az ilyen eseteket szokták Justizmordoknak nevezni 

1 Nem mulattató-e az az ítélet, melyet nem régiben a texasi 
törvényszék elnöke nagy komolysággal mondott ki egy több-
szörös rablással vádolt egyén fölött, mely szerint az illetőt 
nem életfogytiglani, hanem csak (!) ezeresztendei börtönre 
itéli. A chicagói biróság pedig szintén nem régen egy Hallaud 
nevű 86 éves egyént egy tíz éves leány ellen elkövetett er-
kölcstelen merénylet miatt 99 évi börtönre ítélt. L. Jogtudo-
mányi Közlöny 1906. 45. sz. .'S86. 1. 

az abolicionisták. Azonban jól berendezett igazság-
szolgáltatási intézmények mellett az ilyen birói téve-
dések majdnem soha, vagy igen ritkán fordulhatnak 
elő; és még ha valóságban előfordulnak is, az ilyen 
ártatlanul elitélt az örökéletben való erős hite és 
bizalma által gazdag érdemeket szerezhet arra nézve, 
hogy a reá nézve kimért igazságtalan büntetést béke-
tűréssel, természetfölötti indító okból elszenvedve 
nagyobb túlvilági boldogságot szerezzen magának. 
Ilyen felfogáshoz természetesen megkívántatik a túl-
világi életben való pozitív hit, melyet azonban a 
modern államtudósok és jogreformátorok ennél a 
kérdésnél is mellőzendőnek tartanak. 

Különben is még az ilyen esetleges és ritkán 
előforduló ártatlan elitéltetésből sem származik oly 
nagy baj, mint abból, ha az állam büntetőjoga csak 
akkor volna gyakorolható, mikor az emberi, birói 
tévedés lehetősége teljesen ki van zárva. Hiszen ilyen 
bizonyosság ritkán van meg az emberi gyarló elme 
fogyatékossága és tökéletlensége következtében. 

Végül lia a halálbüntetés az okból volna jogo-
sulatlan, mivel az ebből származó baj soha jóvá 
nem tehető, akkor végső elemzésben sok más bün-
tetést sem volna szabad alkalmazni. Mert például 
hogyan lehet jóvá tenni itt a földön azokat a bajo-
kat és szenvedéseket, melyeket egy ártatlanul élet-
fogytiglani fegyházra itéltnek a bíróság tévedése foly-
tán okozott? Vagy hogyan teheti jóvá a földi élei-
ben az állami igazságszolgáltatás azokat a gyalázato-
kat, kínzó testi s lelki fájdalmakat, melyeket esetleg 
csak egy-két havi vagy évi börtönbüntetés hoz az 
ártatlanul elitélt személyére, családjára, hozzátar-
tozóira? Ha tehát ez a nehézség tényleg nyomna 
valamit, akkor igen sok büntetést ki kellene törölni 
a büntetőtörvénykönyvekből. 

Ezekben iparkodtam röviden vázolni az aboli-
cionista mozgalom történetét és elméletét, a mely 
jelenleg a hamis filantrópia álarca alatt egyre nagyobb 
mértékben terjed. Nem kell mindjárt minden hang-
zatos szólamnak felülni, nem kell mindjárt minden-
féle prókátori frázistól visszariadni, hanem kezünk-
ben a keresztény katholikus erkölcs- és jogbölcselet 
fegyvereivel szembe kell velük szállni, mert már 
ideje egyszer, hogy a katholikusok is jobban mérle-
geljék a semmitmondó frázisokat. 

Tauber Sríudor dr. 

Az egyházi szószék• (v.) 
A ki kedvvel és odaadással dolgozik, az nem érzi 

a munka terhét, a meghozott áldozatot, hanem inkább 
élvezetet talál benne. A szép és hasznos munka ugyanis 
egyre fokozza a munkakedvet. I)e ehhez természete-
sen szükséges, hogy ismerje a legjelesebb forrásmun-
kákat, a ki dolgozni akar. Nem lehet eléggé ajánlani, 
hogy lehetőleg naponta félórát fordítson a Szentírás 
folytatólagos olvasására. Igen nagy hasznát veszi 
ennek. így majd nemcsak az elcsépelt közhelyeket 
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tudja idézni, hanem rájuk bukkan a rejtettebb drága-
gyöngyökre is. Valahogyan okvetlenül módját kellene 
ejteni annak is, hogy azok a növendékek, a kik szép 
elöhaladást mutatnak különösen a homiletikában, 
megkapnák jutalmul Aranyszájú szent János összes 
munkáit, a mely drága kincsesbánya nem hagyná 
őket nyugodni, hanem egyre erősen ösztönözné a 
kiaknázásra, épen úgy, mint a közelben csillogó 
arany a bányászt. Mert azokban a kötetekben (a 
Migne-féle kiadásban derék 13 kötet) kimeríthetetlen 
forrása van a remeknél-remekebb szónoki szépségek-
nek és az igazán megkapó, mert a természetből vett 
hasonlatoknak. 

Fölhasználom az alkalmat egy igazán klasszikus 
egyházszónoklati munka ajánlására. Meyenberg A. 
luzerni kanonok és theologiai tanár írta. ((Homile-
tische und katechetische Studien» 3 közepes nagyságú 
kötet. Ara körülbelül 12 korona. Igazán alapos, gya-
korlati irányú remekmű. Fölhívja a figyelmet az egy-
házi ékesszólás legjelesebb forrásmunkáira. Ezt a 
munkát okvetetlenül meg kellene szereznie minden 
fiatal papnak. Meyenberg nyomán a legiobb úton 
halad manap az egyházi szónok. 

Modern apologiákat is szorgalmasan kellene tanul-
mányozniok a szószék embereinek. Lépten-nyomon 
támadják hitünket, nekünk tehát alapos tudással és 
nemes buzgalommal védenünk kell. De a védelemben 
és a cáfolatban mindig a jóakaratú szeretet vezérel-
jen bennünket, hogy heveskedő támadásainkkal még 
jobban föl ne bőszítsük ügyünk ellenségeit, a kikben 
ne tételezzünk föl mindjárt rosszakaratot, mert több-
nyire inkább szánalomraméltó tudatlanság a forrása 
támadásuknak, a miért is fölvilágosításukra kell töre-
kednünk. 

Behatóan kell foglalkoznunk a szociális kérdé-
sekkel is, a melyek szoros kapcsolatban vannak Isten 
igéjével, a hittel és erkölccsel. A szentbeszédben ala-
posan kifejtett hitigazságot mikor az életre alkalmaz-
zuk, minden kínálkozó alkalommal vonjuk le belőle 
a tanulságot a társadalmi élet különféle viszonyaira 
is. Gyakorlati irányban kell működnünk a szószéken. 
A mai nehéz életviszonyok között erősen megcsap-
pant az emberek érzéke a túlvilági dolgok iránt. 
Annál erősebb érzékük van a földi boldogulás iránt. 
Ez is egyoldalúság, mert az ember test és lélek. De 
ne kövessük mi, az igazságnak Istentől fölhatalmazott 
hirdetői, egyoldalú fölfogásában a népet! Törődjünk 
az emberek testével, ideiglenes boldogulásukkal is. 
Ne csak a mennyországot és a poklot emlegessük, 
hanem mutassuk ki világosan, kézzelfoghatólag, hogy 
a hitből folyó élet, a keresztény, isteni erkölcs köve-
tése a földi boldogulásnak is leghatalmasabb elő-
mozdítója. Sohasem szabad elmulasztanunk ezt nyo-
matékosan kiemelni. 

Helyrehozhatatlan mulasztást követnek el azok a 
lelkipásztorok, a kik nem ügyelnek szemes gonddal 
arra, hogy micsoda lapokat, folyóiratokat járatnak 

és miféle könyveket szereznek meg és olvasgatnak 
hiveik. Nemcsak naptáraikra, de még imakönyveikre 
is ki kell terjeszteniük figyelmüket, hogy van-e ben-
nük katholikus szellem. Mindenki ismeri a lélektani 
törvényt, hogy következetesen olyanná lesz a lélek a 
maga gondolkozásában és érzésében, a milyen táplá-
lékot szed magába olvasmányaiból. A ki népének 
olvasmányaival nem törődik, könnyen úgy járhat, 
hogy kibeszélheti akár a tüdejét a szószéken, még-
sem megy semmire; mert a mit ő épít, lerombolják 
a rossz olvasmányok. Erről időközönkint okvetetlenül 
kell külön szentbeszédet tartani. Tessék akár házról-
házra járni, akár a hiveket fölkérni, hogy vigyék el 
magukkal olvasmányaikat lelkipásztorukhoz és azokat 
türelmesen, gondosan átnézni, mint a hogyan 
hogy triviális hasonlattal éljek — a szakácsnő is 
megválogatja a gombát és lelkükre beszélni, bogy a 
rossz olvasmányokat égessék el és ne támogassanak 
pénzükkel olyan lapokat és könyveket, a melyek leg-
drágább kincsük, hitük ellen törnek. 

Ezzel ellentétben ajánlják híveiknek az épületes 
és hasznos lapokat és könyveket, a melyek hatalmas 
segítő eszközei a szószéki működésnek. Toborozzanak O 
mennél több tagot hiveik közül a Szent-István-Tár-
sulat pártoló-tagjainak táborába. Nézzük a szociál-
demokratákat! Micsoda sebbel-lobbal, lótás-futással, 
szinte erőszakoskodással terjesztik lapjaikat és füze-
teiket! Ha mi nem állunk résen, mi lesz jóindulatú, 
de gyámoltalan népünkkel? Ne feledjük, hogy a mi 
népünk hozzá sem fogható az értelmileg kiművelt 
német néphez! Az maga is meg tudja ítélni, hogy 
megállja-e a helyét, a mit olvas. A mi népünknek 
általában ez az eszejárása: «Igaz, mert ilt, meg ott 
olvastam». Odáig nem ér el szegény együgyűnek az 
esze, hogy a papír végtelenül türelmes : épen úgy 
elhordozza a hátán a hamisságot, mint az igazságot. 
Gondolkozzék hát a lelkipásztor szegény jóhiszemű, 
de ügyefogyott népe helyett. Közvetítse részére a jó 
olvasmányok megrendelését, mert sok helyen még 
utalványt sem tud kiállítani a nép. Nem szívességet, 
hanem kötelességet teljesít ezzel. Több esetem volt 
nekem arra, hogy a nép liai fölkerestek és megsze-
rezték «Jézus és Mária» cimü dogmatikus szentbeszéd-
kötetemet. Nemsokára rá eljöttek hálálkodni. S jel-
lemző volt a megjegyzésük: «Úgy sajnálom, hogy 
már előbb meg nem vettem. De hát nem tudtam, 
hogy van ez a szép könyv. A plébános urunk bizo-
nyosan tudta. Megmondhatta volna. Akkor mindjárt 
meghozattam volna vele.» 

Bizony ez szomorúan jellemző. A katholikus 
szellemű irodalmi termékek kiadói keserves munkát 
végeznek nálunk. Drágán fizetik meg az irodalmi 
dicsőséget. Ritka szerencse, ha benne nem buknak 
vállalkozásukban. Pedig legalább néha-néha mégis 
csak termelnek érdemes dolgokat is. És sokszor az 
olyan munkából is fele a nyakukon marad. Föltehe-
tik a padlásra. Szomorú tapasztalásom van e téren 
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is. Legyen szabad okulásul fölemlítenem. Tavaly a 
«Borromeus»-ban kitűnő oktatás-sorozat jelent meg 
a házasságról Szuszai jeles tollából. Mesteri művé-
szettel tárgyalja benne a visszaéléseket a házasélet-
ben. Köztudomású dolog, hogy különösen az Alföldön 
és Torontálban divik az egy-gyermek-rendszer. Tud-
juk, hogy micsoda nagy fontossága van ennek nem-
csak hiterkölcsi, hanem nemzetgazdasági szempontból 
is. Ezért 2000 példány külön lenyomatot készítettem 
belőle csinos kis füzetben, kérve a lelkészeket, hogy 
terjesszék hiveik között, különösen ott, a hol szükség 
van rá. 40 fillérben szabtam meg a 40 lapos füzet 
árát. Ennyi még a szegénytől is kerül, ha akarja. Az 
eredmény: 200 füzet elkelt; 1800 most is a raktáron 
hever. Tessék kiadásra vállalkoznia a magamfajta 
szegény embernek! Ilyenformán jár tam «Jézus és 
Mária» cimű dogmatikus szentbeszéd-kötetemmel is. 
Körülbelül nyolc érdemes szakférfiú egyhangú elis-
meréssel nyilatkozott róla bírálatában. Körülbelül a 
fele még most, négy év után is, eladásra vár. Hatal-
mas buzdítás a munkára, mikor rá kell fizetni ! Akad-
lak néhányan olyanok is, a kik megrendelték, el is 
fogadták, de az árával 3 év multán is adósak. Hiába 
kértem. Pörölni meg nem akartam. Nagy félelemmel 
mentem bele három évvel ezelőtt a «Borromeus» át-
vételébe és kiadásába is. Nem a munkától féltem, 
mert ahhoz elegendő tehetséget éreztem magamban. 
Hiszen akkor már három éven át egészen önállóan 
szerkesztettem. A kiadással egybekötött nagy anyagi 
kockázattól tartottam, hogy tönkre talál tenni. Tőkém 
nem volt, tehát csak adósságról lehetett szó bukás 
esetén. Pedig akkor épen létkérdés előtt állt a folyó-
irat az indokolt intenciós rendelet miatt. 1000 meg-
rendelő közül 700 járatta intencióra. Régi kiadója 
nem mert vállalkozni folytatására. Be akarta szüntetni. 
Sok gyötrelmes tépelődés között és nyugtalan éjszaka 
után végre is rászántam magamat kiadására, Isten-
ben bizva, kiért dolgozni akartam. Az első kritikus 
esztendőben körülbelül kétezer koronám künn veszett. 
Kedvem lett volna félrecsapni az egész vállalatot. De 
nem engedte munkakedvem, szenvedelmes szerete-
tem a szószék iránt, a melyet bizonyára Isten kegyelme 
szított lelkemben. Most már úgy, a hogy megáll a 
lábán. Van hűséges gárdája. De még korántsem elég 
a teljes fölvirágzásra. Bizom a jobb jövőben. 

Ezek mind olyan tények, a melyeket igazolni 
tudok. Szomorú világot vetnek némelyek megdöb-
bentő lelkiismeretlenségére és megdermesztő közöm-
bösségére. Hősies elszántság kell ahhoz, hogy nálunk 
katholikus szellemű iró legyen valaki, vagy még inkább 
ahhoz, hogy katholikus szellemű lapnak vagy folyó-
iratnak kiadására vállalkozzék. Sokakból még most 
is hiányzik az érzék fölfogni az irodalmi termékek-
ben dolgozó szellemi erők döntő hatalmát. Majd akkor 
térnek észre, mikor már véglegesen elbántak népünk-
kel legszentebb ügyünk, vallásunk és hazánk esküdt 
ellenségei. Jajgatnak, fohászkodnak, de nem, vagy 

csak immel-ámmal, kényelmesen dolgoznak: még 
ellenfeleink lázas szorgalommal fölhasználják minden 
idejüket és megfeszítik teljes erejüket, hogy diadalra 
juttassák romboló eszméiket. Fáradhatatlan buzga-
lommal járnunk-kelnünk, írnunk, beszélnünk és te-
hetségünk arányában áldoznunk kellene, hogy meg-
mentsük s ügyünk, az igaz ügy mellett megtartsuk a 
népet. Mert nem szabad felednünk, hogy emberi 
számítás szerint bizonyosan az az ügy lesz győztes, 
a mely mögött több ember áll és a melyért jobban, 
őszintébben, bensőbb meggyőződéssel lelkesednek. 
Nincs eszme, a melyben hatalmasabb vonzó és lelke-
sítő erő lenne, mint a keresztény eszmékben és a 
melyek hatékonyabban előmozdítanák az életben 
valóra váltva a társadalmi jólétet és békét, mint a 
kereszténység isteni elvei. A papság magasztos hiva-
tása, hogy a keresztény eszméket hirdesse, terjessze, 
érvényesítésüket sürgesse, mind szavával, mind pél-
dájával. De meggyőzni másokat a keresztény elvek 
igazságáról csak az tud, a ki maga is meg van győ-
ződve arról ; azokért másokat föllelkesíteni csak az 
képes, a ki maga is lelkesedik értük szívvel-lélekkel. 

És mennél behatóbban ismeri meg valaki a 
keresztény igazságokat, annál tisztábban látja azok 
szépségét és áldásos voltát az emberiség testi-lelki 
javára és annál elszántabban iparkodik azokat ér-
vényre juttatni mind a tulajdon, mind embertársai 
életében. Ez áll a papra és a világi hivőre egyaránt. 
Ignoti nulla cupido. A ki nemes ambicióval akarja 
betölteni lelkipásztori tisztjét, különösen a szószéken : 
az hollig tanul. És mennél többet és alaposabban 
tanul, annál erősebb lesz lelki éhsége, mely nem en-
gedi pihenni ; de egyúttal annál több és nagyobb az 
öröme, szellemi gyönyörűsége. Ezt az ambiciót kell 
beléjük nevelni a lelkes levitákba a theologiai tudo-
mányok lehetőleg gyakorlati előadásával, hogy tud-
ják azokat alkalmazni az élet ezer meg ezerféle vál-
tozataiban. Gerebenics Sándor. 

B u d a p e s t . Országraszóló keserves panasz egy kiván- "Egyi 
dorló hajóról, a melyen hazánkból 2000 ember vándorolt . . . 
ki Amerikába. Két országos képviselő utazott a kivándor- ^ * 
lókkal Fiúmétól Palermóig : Baross János, Pataky Mór kfón 
és Meszlényi Pál volt országgyűlési képviselő nejeikkel. 
Feketevasárnap volt. A kivándorló hajdúsági, somogyi, 
zalai stb. magyarok sváb rezes banda muzsikája mellett 
táncoltak és kártyáztak. Közben a Marseillaise-re reccsen-
tett rá a német banda. A férfinép lábával dobolt és 
dúdolt rája. Isten tiszteletének, a haza szeretetének sehol 
semmi nyoma nem volt. «Mintha ennek a népnek a lelke már 
hamarább hűtlen lett volna hazájához, sa teste csak most 
menne a lélek után». Meglopta e nép lelkét a se Istent, 
se urat, se hazát nem ismerő vörös szocializmus. Egy-
szerre harangszó hallik. Az angol hajó (Slavonia) tiszti-
kara és legénysége istentiszteletet tart : imádkozik és 
énekel, úgy hogy a magyar képviselők nejei sirni kezd-
tek. Nálunk férfi-istentisztelet fehér hollónál ritkább 
dolog. Ili csak a «pityergő nem» érzi, hogy rászorult az 
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Istenre. A férfivilág éli a világát Isten nélkül. De nincs 
is ám áldás az országon. Itt az anyák már Amerikának 
szülnek. Mint széles piros vérfotyam húzódik a kiván-
dorlás Amerika felé ; Magyarország vérfolyásban sorvad. 
És még sem ébrednek nagy mentő tettekre, a kiknek 
ez volna a kötelességök. Kivándorló népünk az angol 
férfi-istentisztelet zsoltárainak hatása alatt magába szállt, 
a somogyi magyarok a «Téged Isten dicsérünk» kezdetű 
énekbe kezdtek bele. Úgy látszik, a néplélek mélyén 
még van lelki kincs, mely az angol vallásos férfi-lélek 
énekének hatása alatt felébredi és visszhangot adott. 
Mit kellene ennek az 5, 10, 15, 18, 25 koronás napidíjak 
kedveért kivándorló népnek a testi-lelki megmentésére 
tenni, azt fejtegeti ezek után Baross János ; azután pedig 
a következő panasz-ostorral ostorozza végig az ország 
egyházi és világi intelligenciáját : 

«Ha szemrehányást teszünk népünk alsóbb rétegei-
nek, hogy lelkük elérzéktelenedett bizonyos magasabb 
elhikai fogalmak, főleg a haza iránt, — e szemrehányás-
ból vegyék ki a részt társadalmunk felsőbb rétegei is, -
miért hagytuk elvadulni a nép lelkét, miért nem foglal-
koztunk vele, miért engedtük át a szociális vezetést 
jött-ment, üzletszerű agitátoroknak ! Megilleti e szemre-
hányás egész intelligenciánkat, h iva ta lnoka inka t , de leg-
első sorban összes felekezeteink papságát érheti, főleg a 
legnagyobb, leggazdagabb (!) katholikus papságot ; a leg-
több, régibb falusi papban semmi érzék a szociális és 
gazdasági kérdések iránt, — de hogy is lenne, hiszen 
sohase (?) tanították őket erre a szemináriumokban. Itt 
kell kezdeni a reformot. Ime, 2000 lélek egy-egy hajón, -
egy nagy falu. Doktort küld velük a magyar állam, de 
hogy egy ambulans lelki vigasztalót, a hazafiság és ne-
mesebb érzelmek egy hivatott apostolát miért nem 
járatnak a hajókkal gazdag egyházaink — ezt igazán 
nem értem ! Lám az angol tisztek kedélyvilága gon-
dozva van ! És a hogy elhanyagolják egyházaink otthon 
a faluban a népet, a hogy magára hagyják itt a tengeren, 
úgy elhagyják kint Amerikában is. Legalább még egyik 
felekezet amerikai papjairól sem hallottam valami sok 
jót, — inkább a gyengébb (?) papi elem megy ki, — ott 
kint anyagias veszekedésekkel töltik az időt és valami 
céltudatos egyházi és hazafias nagy organizációt az anya-
országból egy felekezet sem indított meg. 

Némi javulást mutat a szövetkezeti akcióban katho-
likus papságunk, de viszont annál jobban elmaradt e 
téren a kálvinista papság, pedig ezek gondjaira csupa 
java színmagyar van bízva. 

Mulasztás, hanyagság, nemtörődömség, abszolút 
szervezetlenség — ez a magyar társadalom ! 

És amíg a társadalom önmagát meg nem javítja, 
addig az utóbbi évek rohamos züllése sem fog meg-
akadni. Országunk elnéptelenedik, s a ki otthon is marad, 
lelke, kedélye elvadul, és vak eszköze lesz a nemzetközi 
szociálista maffiának. 

Hamar, leszállani onnét a magasból, a kastélyok-
ból, paplakok erkélyéről, hivatalszobákból, le, ki a nép 
kunyhói közé, addig, a míg nem késő» ! 

Okulásra buzdító intés. 
* 

Kóma. X. P ius a ranymisé je . A szent í rásügyi 
b i z o t t s á g . A «Civiltá Cattotica» a német centrumról. 
X. Pius imája. — Szentséges atyánk X. Pius pápa arany-

miséje alkalmából azt az óhajtását nyilvánította, hogy 
ajándékul nem fényes és drága templomi szereket vár, 
hanem mennél egyszerűbbeket, de sokat, mert igen sok 
a szegény templom, kivált a missiók területein. Kívánja 
továbbá, hogy minden darab szolid munka legyen, és 
a mai római szokás szerint készüljön. Szolgáljon ez 
hazánkban is tudomásul. 

Az «Osservatore Romano» a Comissio biblica meg-
bízásából kijelentette, hogy az 1906. márc. 27-én kell 
pápai szabályrendelet a bibliai tanulmányoknak a pap-
nevelő intézetekben való kezeléséről visszaható erővel 
nem bir, úgy hogy a theologiai akadémiai fokozatokra 
ezidén szigorlatot lehet még tenni a zsidó nyelvből tett 
vizsgálat nélkül. A következő évtől kezdve azonban ez 
a vizsgálat már kötelező. Olaszországban érvényes. 

A «Civiltà Cattolica», a legtekintélyesebb olasz 
katholikus folyóirat, melyet tudvalevőleg a Jézus-társa-
ságiak olasz tartománya alapított és tart fenn, hosszú 
cikkelyben ismerteti a német centrum küzdelmét és 
győzelmét a legutóbbi birodalomgyűlési választásokon. 
Ezt a győzelmet az említett folyóirat két okra vezeti vissza. 
Első ok az, hogy a centrum politikai és nem kizárólagosan 
konfessziós párt. Második az, hogy a centrum a szó 
teljes értelmében néppárt, igazán a népben gyökerezik. 
Ezt a két dolgot ajánlja a jeles folyóirat minden ország 
katholikusainak, de különösen az olasz katholikusoknak 
a figyelmébe. 

Végül ide iktatom X. Pius legújabb imáját a bol-
dogságos Szűzhöz : «Oh anyja az irgalmasságnak, segít-
sége a keresztényeknek, leghűségesebb végrehajtója az 
isteni gondviselésnek, kincstartója minden malasztnak : 
emlékezzél meg arról, hogy soha se lehetett hallani, 
hogy azok, kik hozzád oltalomért könyörögtek, vigasz 
nélkül maradtak volna. Bizva jóságodba és legbölcsebb 
gondoskodásodba, térdelek alázatosan a te lábaid előtt, 
hogy imáimat meghallgasd. Oh vajha nyerjek a te gon-
doskodásodból minden vallási és világi szükségemben 
malasztot arra, hogy itt e siralom völgyében jó életet 
éljek. Forró szívvel ajánlom szeretettel teljes anyai szi-
vednek az anyaszentegyházat, a pápát, a lelkek meg-
térését, a katholikus hit terjedését és az Úrnak ama 
kiválasztott lelkeit, kik a tisztító tűz lángjaiban szen-
vednek, hogy az örök enyhülésben vigaszt találjanak. 
Amen». 

* 

B e r l i n . A régi kisértet újból megjelent — és végig 
járja egész Németországot. A mit Luther lelke oly hő 
vággyal kívánt és oly vad rohamokkal és izgatásokkal 
megkísértett — a katholikus egyház fölbomlasztása a 
németség körében — heves törekvésekben újból napi-
rendre került. Az Evang. Szövetség soha sem engedte 
kialudni a parazsat. Most pedig a lezajlott parlamenti 
választások alatt1 egész nagyságában napirendre került 
a katholikusoknak liitökben való megtévesztése s a Cen-
trumhoz való ragaszkodásukban megzavarása. Múltkori 
e helyült adott tudósításunk kiegészítéséül jelenthetjük 
azt, hogy a syrén hangok terjesztésére Harnack berlini 
egyetemi tanár, a kultuszminiszter-jelölt van kiszemelve. 

1 Dr. Casselmann nürnbergi, tehát délnémet szabadelvű kép-
viselő, a császárnak harci jelszavára : «harc a fekete és vörös párt 
ellen», Nürnbergben választói előtt ezt kiáltotta oda : «Bene dixisti, 
imperátor». 
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Ö lépett föl protestáns részről nyilvánosan elsőnek annak 
hirdetésével, a mit a hírhedt Kraus dr. fogalmazott meg, 
hogy t. i. a vallásos katholicizmus-nak nem lesz bán-
tódása, de a «militans katholicizmus»-nak (politikai 
ultramontanizmusnak is nevezik) végét fogja a birodalom 
szakítani. Ugyanezeket a jelszavakat kapta föl és hirdeti 
legújabban Hoensbroech, az aposztata gróf, «Deutschland» 
cimü folyóiratában. Le styl c'est l'homme. Halljuk 
saját szavait! «Ti urak (pápa, püspökök, katholikus 
hivek, kik a Centrumot becsülitek), ti nem ismeritek ám 
a Centrumot! Csak akkor fog ez a torony meginogni, 
ha az ő sötétségébe is be fog hatolni a fölvilágosodás, 
vagyis, ha az eddigi centrumpárti választók a maguk 
fejével fognak megtanulni választani a katholikus vallás 
közt, mely ellen nincs támadás és a politikai ultra-
montanizmus közt, melynek egyedül szól a támadás». 
Ime, az álnok terv. Foganatosítása már megindult. Ámde 
a mostani német katholikusok egészen másféle katho-
likusok mint a franciák, vagy a Luther-korabeliek. 

* 

M e t z . A 18-ik nemzetközi eucharisztikus kongresz-
szusról — abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy 
annak teljes tervrajzát közölhetem. A kongresszus itt 
Metzben augusztus 6-án fog megnyílni. Este 8 órakor 
a város összes katholikus egyesületei díszfelvonulást 
tartanak a székesegyházba, a hol istenitisztelet lesz. Szer-
dán, 7-én, csütörtökön azaz 8-án, pénteken azaz 9-én 
és szombaton vagyis 10-én reggel 9 órakor pontifikális 
mise a székesegyházban, Va 10 órakor egyetemes bizott-
sági ülések egyidőben németül és franciául. Délután 
2 órakor bizottsági ülések papok számára, szintén egj7-
idejiileg németül és franciául. Va 3 órakor külön bizott-
sági ülések, ifjúság és nők számára, fölváltva németül 
és franciául. 4 órakor nyilvános gyűlés, váltakozva né-
metül és franciául. A nyilvános gyűlések számára kiváló 
szónokok vannak megnyerve itthonról és a külföldről. 
Este 8 órakor a székesegyházban ünnepélyes esti isten-
tisztelet prédikációval. Vasárnap vagyis augusztus 11-én 
a kongresszus bezárása még pedig a következő sor-
renddel : reggel 10 órakor pontifikális mise a székes-
egyházban. Délután a szokásos nyilvános processió helyett 
ünnepélyes hódolat az Oltáriszentség előtt a székesegyház-
ban. Este 8 órakor fáklyásmenet a megjelent főpásztorok 
tiszteletére. A ki teheti, jöjjön el erre a kongresszusra ! 

* 

P á r i s . Szabadkőműves elhelyezkedés az elrabolt zár-
dákban és templomokban. Vallásügyi lecke a köztársaság 
elnökének. Rendkívüli idők, rendkívüli események. — 
A mi előrelátható volt, az a mozgalom megindult. 
A szabadkőművesség azokban a szent épületekben, a me-
lyekből a szerzetes rendeket sikerült kitúrnia, kezdi el-
helyezni vakoló intézeteit. A Nagy Oriens március elején 
megvette a liquidaturától a szentferenciek zárdáját 
a rue Puteauxban. Az «Univers» úgy értesült, hogy a zárda 
kápolnájában a szabadkőművesség jelvényeit és szereit 
fogják díszítésül használni. El leliet képzelni a . •. pontú 
testvérek gonosz örömét a fölött, hogy sikerül nekik 
Isten és a vallás ellen magukból az elrabolt szent he-
lyekből intézni a további küzdelmet. A szabadkőműves-
ség zárdák és templomok megszerzésére külön alappal 
rendelkezik. Hodie mihi, eras tibi! — A «Jena» liajó 
katasztrófájában halált szenvedett tengerészekért tartott 

gyászmise alkalmából a «Temps», a mely különben 
a kormánykörök szócsöve szokott lenni, erős támadást 
intézett Falberes elnök és a miniszterek ellen, abból 
az okból, mert ezek az új urak az elhunytakért 
tartott gyászmisén elmulasztották a megjelenést. — 
A «Temps» fölöttébb illetlennek, nem előkelő eljárásnak 
minősíti az ily eljárást, a mely másoknak lelkiismeret-
szabadságát oly kevésre becsüli, hogy annak megvallása 
iránt semmi tiszteletet sem tanúsít. A jó «Temps» falra 
borsót hány és tanácsával különben is elkésett. Az elnök 
és a minisztérium magatartása következménye a vallás 
és az állam gyűlöletes szétválasztásának. 

Jól értesült katholikus lapok jelentik, hogy adomá-
nyokban a hívek részéről aránylag legtöbb folyik be 
Richard biboros párisi érseknél, a ki két adományo-
zótól 2.300,000 frankot kapott a főegyházmegyei kultusz 
fenntartásaira. Nevezetes esemény az is, hogy egy protes-
táns lelkipásztor a katholikus bitközségnek Issoirban 
nagyobb összeget adott a katholikus istentisztelet fen-
tartására. Gesta Dei ! A szenvedés közelebb hozza a meg-
hasonlott keresztény testvéri sziveket ! Ki tudja, mi 
rejlik még a francia kulturharc mögött/? 

* 

H o n n . Nyolcvanéves ember működő theologiai tanár.— 
Március hó 20-án tartotta 80-ik születésnapját az itteni 
egyetem katholikus hittudományi karában az ó-szövet-
ségi szentírásban ny. r. tanára, dr. Kaulen Ferenc, pápai 
prelátus, egyetemi hitszónok. Született 1827. márc. 20-án 
Düsseldorfban. Tanult a bonni egyetemen. Pappá szen-
telték 1850-ben. Káplán volt két helyen, azután mint 
rektor és fegyintézeti lelkész Pútzchenben működött 
Bonn mellett. 1859-ben repetens (tanúim, felügyelő) lett 
Bonnban a theologiai konviktusban. 1863-ban magán-
tanárrá habilitáltatta magát az egyetemen az ó-szövetségi 
szentírás magyarázatából. 1880-ban rendkívüli, 1882-ben 
rendes tanár lett tanszakából. Pápai prelátus 1892 óta. 
Becses munkákat írt a bábeli nyelvzavarról, az assziriai 
és babyloniai felfedezésekről, megírta a Vulgata törté-
netét, írt bevezetést a Szentírásba, több hitbuzgalmi 
könyvet is adott ki. Halhatatlan érdemet szerzett a 
Herder-féle Kirchenlexikon 2-ik kiadásának gondozá-
sával és befejezésével. Az egyetemes egyház tiszteletére 
bőségesen ráérdemesült. Laudes eius enarrabit omnis 
ecclesia sanctorum. —y —la. 

Méliely: De Vries fa jke le tkezés i e lmélete . Jroda 
(A Természettudományi Közlöny 85—6-ki legújabb pót-
füzetében.) 

Az állat- és növényvilág fejtegetésében a szakférfiak 
legtöbbje nem ragaszkodik többé a fájok állandóságá-
nak elméletéhez, hanem a fokozatos fejlődés és a fajok 
átváltozásának elvéi vallja. A kérdés szorosan a tudo-
mányos búvárkodás körébe tartozik s míg a tudományos 
igazság földerítésének szolgálatában áll és nem téved a 
természetrajzhoz nem tartozó területekre, minden tisz-
teletre méltó. 

Az összeütközések ebben a műveletben rendesen a 
tér illetéktelenségéből származnak, a minek példáját 
hosszú időn át a darwinizmus elméletével visszaélő 
Haeckelistákon láttuk, midőn a természetrajzi kérdést, 
melynek határai és módszere oly világosan ki vannak 
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jelölve, a teremtés ténye és a biblia ellen fordították s a 
természetrajzi kérdésből vallástalan kérdést csináltak. 

Jöjjünk már egyszer tisztába a határkérdéssel ! Tisz-
tán, világosan és őszintén megjelölte azt Hurter, úgy 
hogy szavaiból tisztán láthatják a természettudósok a 
theologikus álláspontot, melyet megértvén nincs okuk 
többé összeütközéseket keresni. 

«Mást tárgyal Mózes — úgymond — s mással fog-
lalkoznak a természettudományok. Az a dolgok kezde-
teiről értekezik, a miről a saját észleleteire támaszkodó 
természettudomány sem mi határozottat nem mondhat ; 
föladata ugyanis megfigyelni a tüneményeket és kutatni 
a törvényeket, melyek szerint a természet jelen rendje 
igazodik, a mivel ismét Mózes nem foglalkozott : ő tehát 
csak előszót írt a természettudományokhoz, előadván a 
dolgok kezdeteit, a mi ezekre következett, annak ki-
puhatolását a hozzáértő fizikusokra bizta, a Prédikátor 
könyve szerint (3, 11.): a világol vetekedésük alá adta 
(mundum - utique prout modo existit a parte rei tra-
didit disputationi eorum). Miért is a Genesis I. fejezete 
bizonyos tágabb értelmezést enged meg. Ha tehát a ter-
mészettudomány megállapított igazságai azt kívánnák, 
hogy Mózes szavait másként kelljen értelmezni, mint a 
hogy eddig történt, az meg van engedve szent Ágoston 
bölcs utasítása szerint : ha a tudósok a dolgok termé-
szetéről valamit nyilvánvaló adatokkal bebizonyítottak, 
mi kimutathatjuk, hogy szent könyveinkkel nem ellen-
kezik. Hogy pedig a Genesis adatait máskép és máskép 
lehet értelmezni, annál bizonyosabb, mivel az egyház-
nak Mózes kozmogoniájáról semmi autentikus magya-
rázata nincs, a minek kézzelfogható jele, hogy kezdve a 
szentatyákon a Iheologusok más és más magyarázatok-
nak hódolnak.» (Dogm. 1885. II. 211. 1.) 

Ez, gondolom, világos, érthető beszéd. Alkalmazva 
ezt a fajok keletkezésének kérdésére : ragaszkodhatik 
valaki a fajok állandóságához, vagy azoknak egymásból 
való kiválását vitathatja, a kérdés mindig természettudo-
mányi marad, a mozgás benne teljesen szabad, csak az 
illető tudja nézetét természettudományi bizonyítékokkal 
támogatni. Vallása ebben senkit sem korlátoz. Egészen 
illetékes területen mozgott Darwin, midőn Lamarck 
nyomán, 1859-ben A fajok eredete cimü müvével a nagy 
tudományos mozgalmat megindította, midőn fölállította a 
fajok változásának tételét s keresett az ő nézete szerint 
való «miként?»-jéhez bizonyítékokat a természet körében. 
Nem ütközött bele a theologiába, mivel kompetens terü-
leten mozgott ; de nem is keresett ilyen összeütközést, 
hiszen fölfogása szerint, melynek nyílt kifejezést adott : 
«az élet, a maga különböző erőivel együtt, eredetileg 
csak egynehány, vagy talán csak egy alakba leheltetett 
a teremtő által». (A fajok eredete. Ford. Dapsy László. 
II. 333. 1.) Vallásellenes irányba, materialisztikus terü-
letre a Haeckelisták terelték át a kérdést. 

S lia ma a darwinizmus, mint faj kiválási elmélet, 
többé fönn nem tartható, azt a kutatás, tehát maga a 
természettudomány mutatta ki, mivel magát a fajkivá-
lást merő külső okokból magyarázó hipotézist nem találta 
megfelelőnek. 

Mint a darwinizmussal, úgy más fajkiválási elmé-
letekkel is szabadon foglalkozhatik a természettudo-
mány, az egyiket elvetheti, a másikat, mint valószínűb-
bel, elfogadhatja, tetszése szerint, a mint tudományos 

meggyőződése követeli, csak ne ragadtassa magát ani-
mozílásra s elhagyva a kérdést, melynek megoldására 
vállalkozott, ne kalandozzon el metafizikai spekulá-
ciókba, mert tárgya természeténél fogva oda tilos neki 
a bemenet. 

Ekként kölcsönös megértést keresvén a természet-
tudósokkal, menjünk át tárgyunkra, Méhely Lajos dr. 
komoly tanulmányára, melyben De Vries faj keletkezési 
elméletét bírálat alá veszi és elveti. 

A miért bennünket ez a tanulmány érdekel, az nem 
annak az érdemleges része, a kritikája, mert abban szi-
lárdan állja meg helyét s nevezetesen, midőn abból a 
szempontból veti el De Vries elméletét — az ugrássze-
rűen létrejövő új fajokról — mivel «elkülönítés, gondos 
ápolás és folytonos önmegtermékenyítés révén mester-
ségesen tenj'észtelte ki úgynevezett elemi fajainak leg-
többjét», tehát nála az állandóság a céltudatos kiválo-
gatás müve, már pedig «nem lehetünk följogosítva ennek 
eredményeiből a szabad természetben lefolyó jelenségek 
azonosságára következtetni» (21. 1.), mondom, midőn 
ily alapon veti el I)e Vries elméletét, kritikáját teljesen 
aláírjuk. 

Tanulmányának az eleje érdekel, mert abban vilá-
gos átnézetet nyújt a fajkeletkezés kérdésének mai tudo-
mányos állásáról, a mit ismerni jó és hasznos, neveze-
tesen azt : megoldotta-e már a tudomány ezt az érdekes 
kérdést s az igazság magaslatára emelte-e nyilvánvaló 
bizonyítékaival, vagy még mindig csak hipotetikus ter-
mészetű s bebizonyításra vár? 

Erről tanít ki bennünket Méhely, a ki ugyan azt 
vallja a maga részéről : «szerintem fajok egyáltalában 
nincsenek a természetben, csak különböző irányban 
szétsugárzó, de egységes eredetű fejlődési irányok, a me-
lyek egyes az emberi élet rövid megfigyelési idejéhez 
képest állandónak látszó — állomásait fajoknak nevez-
zük» (26. 1.) ; de a kérdés mai álláspontjáról tárgyila-
gosan tájékoztat. 

Halljuk tehát előadását. «A fajok fejlődése — úgy-
mond — a bonyolultabb szervezeteknek az egyszerűbbek-
ből való létrejötte immár kétségtelen valóságként áll 
előttünk, melyet semmikép sem gyöngít meg az a tény, 
hogy eddig még a fajkeletkezés elméleteinek egyike sem 
tudóit a búvárok osztatlan meggyőződésévé érlelődni, 
sőt még az sem, hogy épen napjainkban mind számo-
sabb s egymástól nagyon eltérő elmélettel törekszenek 
a fajkeletkezés rejtelmességeit megvilágítani. 

Megdönthetetlenül áll a tény, hogy a fajok egymás-
ból jö t tek és j ö n n e k létre, de az átformálódás eredő okait 
még alig ismerjük s a fajfejlődés menetét, tehát módját 
sem látjuk még egészen tisztán ; anny i r a azonban m á r 
mégis be tudunk pillantani a fejlődés műhelyébe, hogy 
a lényértékű jelenségek logikai összefüggéséből világos 
képet alkothassunk magunknak nemcsak a fajformáló-
dás mikéntjéről, hanem a megformálódást irányító ténye-
zőkről is». 

Uram Teremtőm ! micsoda szelídebb, micsoda fino-
mabb hang ez, mint még nemrég a 80-as években, a 
duhajkodó s mindent megmagyarázni tudó darwinizmus 
szilaj éveiben. Ez már a tudomány komolyságával van 
mondva, mely számol a helyzettel s nem tetszeleg magá-
nak az éretlen nagyotmondásban. 

Azt mondja : a fajok egymásból való fejlődése való-
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ságként áll előttünk, vagyis a származástan (egykoron 
egyszerűen darwinizmust mondtak !) igazságnak van el-
fogadva a természettudósok között. De midőn ez tény-
ként áll előttünk, magát ezt a tényt azonban nem tud-
juk még megmagyarázni. A két legfontosabb kérdésre 
nem tudunk még tisztán és világosan felelni : mik az 
átformálódás eredöokai s mi a fajfejlődés menete, módja ? 
Mintha mondaná: a föld rétegeiben látjuk, hogy bonyo-
lultabb szervezetek az egyszerűbbek nyomába következ-
nek (ez a tény !), de mi a váltakozás oka, miként tör-
ténik a fejlődés? — azt még nem tudjuk. Vannak ugyan 
elméletek, hipotézisek e tekintetben, de ezekre nézve is 
egész őszintén bevallja Méhely, hogy «a fajkeletkezés 
elméleteinek egyike sem tudott még a búvárok osztatlan 
meggyőződésévé érlelődni». Ez az egész pedig se több, 
se kevesebb, mint a mit e kérdésben tizennégy év előtt 
konstatáltam (A ker. vallás apologiája. 1893. 103. 1.), 
azzal a különbséggel, hogy az akkor divó két elmélet : 
a darwinizmus és wigandizmus ma már ötre szaporo-
dott s az első, a darwinizmus teljesen lejárta magát. 
(Gorka : Az ember. 42. 1.) A hipotezisek szaporodása 
pedig nem az igazság megközelitését jelenti. 

így látván nem tudásunkat a döntő kérdések körül, 
illőnek találjuk, ha a természettudósok szerényen beszél-
nek a leszármazásról s lia egyáltalán nem avatkoznak 
a kérdéssel összefüggő vallási tanokba, hanem kutatnak 
tovább a maguk területén az ismeretlen után. Mint lát-
juk, elég tennivalójuk van ottan. 

Ez az első, a mit Méhelylyel konstatálni kívánunk 
és pedig a főkérdés, a származástan igazsága körül. 

A második az ötféle elmélet rövid ismertetése a táj-
fejlődés menete, módja körül. 

«A fajkeletkezés tudományos elméletei közül — írja 
Méhely — mai nap főleg öt van homloktérben : az egyik 
a neodarvinisták, a másik a neolamarckisták tanítása, 
a harmadik eme két elmélet egyesítésén alapszik, a 
negyedik a Kölliker-féle ugrásszerű fejlődés elmélete s 
az ötödik a Korsinszky-éval rokon Vries-féle mutációs 
elmélet.» 

Darwin követői, vagyis a selekcionisták (Haeckel, 
Weismann, Roux, Hertwig Richard, Plate stb.) fajkelet-
kezési elméletükben az egyének — szerintük véletlen — 
variációjából indulnak ki. 

Ezzel szemben Lamarck követői (Nágeli, Spencer, 
Cope, Eimer stb.) tagadják a természetes kiválogatódás 
faj formáló hatását s inkább a szervek gyakorlásában és 
külső hatásokban látják a fajokat átalakító tényezőket, 
e mellett pedig magából a szervezetből folyó belső okok-
nak is nagy jelentőséget tulajdonítanak. 

Egy harmadik, napjainkban mindinkább növekvő 
csoport, a Darwin- és Lamarck-féle tényezők együttes 
hatásában keresi a fajok átformálódásának okát, úgy 
hogy ma csak az ultradarwinisták, mint Haeckel és 
Weismann, hisznek még változatlanul a szelekció min-
denható erejében. 

Közös vonása mindháromnak, hogy szerintük a 
l'ajok átformálódása hosszú időhöz kötött, lassú fejlődés 
eredménye. 

Szemben áll velük negyediknek az a származástani 
elmélet, a mely a hirtelen ugrást avatja a fajformálódás 
általános törvényévé. (Kölliker, Hofmeister, Wigand, 
Hartmann, Bateson, Emery, Jaekel stb.). Kölliker az 

átalakulás s a nemzedékváltás jelenségeiből indul ki s 
azt állítja, hogy a csirasejtek a fejlődésnek belső okok-
ból megváltozott módja következtében teljesen eltérő 
alakba mennek át s ennek alapján a szervezet mélyre-
ható, ugrásszerű változást szenved. 

Végre van a mutációs-elmélet, melynek tulajdon-
képeni kiépítő je De Vries (1901.) amsterdami botanikus. 
Szerinte a mutációk ugrásszerűen létrejött új fajok, a 
melyek valamely törzsfaj kevésbbé mélyreható, de szá-
mos szervre kiterjedő, tehát mintegy a faj egész szabá-
sát átformáló s nyomban öröklődő változásai révén 
keletkeznek. 

Ez utóbbit cáfolja Méhely tanulmányában, miután 
ő a harmadik csoporthoz számítja magát. 

Ezek az uralkodó elméletek főbb vonásaikban. Ezek 
keresik a fajkeletkezés eredő okait és módját. Tetszik 
nekem, hogy már a belső okokra is kezdenek súlyt 
fektetni szemben a darwinizmussal, mely célszerűséget 
és célratörekvést a természetben egyszerűen megtagadott. 

Ezen elméletek körében folyik a búvárkodás s a 
probléma nyomozása. Hogy sikerül-e s mikor sikerül 
megoldani, ki tudná azt ma előrejelezni? 

Egy a bizonyos, hogy a természetben s annak min-
den lényében, állatokban, növényekben uralkodó cél-
szerűség és célratörekvés a külső okok tagadhatatlan 
hatása mellett erősen utal a belső okokra, a lények 
szervezetében uralkodó belső törvényekre a fajok fejlő-
désénél. S lia majd sikerül egykor azt onnan megvilágí-
tani, mi lesz az egyéb, mint Darwin szavának megerősítése, 
hogy «az étet, a maga különböző erőivel együtt, eredetileg 
csak egynehány, vagy talán csak egy alakba leheltetett 
a Teremtő által?» Vagyis a fajkeletkezés megértése nem 
leend egyéb, mint a Teremtő nagy egységes gondolatá-
nak a megértése, mely gondolat az ő teremtményeiben 
nyilatkozik, csak mi nehezen tudjuk leolvasni. 

A megoldás nem a vallás ellen, hanem a vallás mel-
lett teend majd tanúbizonyságot. De addig is s neveze-
tesen m a — és ezt tanuljuk Méhely tanulmányából — 
senkinek, egy természetbúvárnak sincs joga a szárma-
zástan homályos problémája nevében a vallás ellen 
ágaskod ni. 

B a u n a r d : De Sonis Gas ton t á b o r n o k éle te . 
Fordította az esztergomi papnövendékek magyar egyház-
irodalmi iskolája. Esztergom. 1906. 436 1. Ára 4 korona. 

Katona és francia ember, ki midőn katona a ja-
vából, a kinek mellét élete delelőjén a becsületrend 
díszíti s tisztségben felviszi a tábornokságig és a ki 
ugyanakkor eme küzdelmes pályáján szóval és tettel, 
magán életében és katonái között egyúttal tevékeny 
katholikusnak is marad, marad elejétől végig : az való-
ban ritkaságnak is elég csodálandó ritkaság, mely meg-
érdemli, hogy könyvet írjanak róla. 

Emeli értékét az, hogy a ritka alak nem a vallási 
megbecsülni tudó középkorban, hanem az eszmeileg 
annyira összegabajodott jelenkorban, napjainkban élt. 
Meghalt 1887-ben Párisban. Életének javarészét az afrikai 
francia birtokon, Algírban, töltötte, hadakozott a pusztai 
törzsek ellen és mint afféle missionarius egyúttal a 
keresztény civilizációnak is igyekezett őket megnyerni. 
Résztvett az 1859-ki osztrák-olasz-francia háborúban, 
szolgálatban volt 1870-ben a pápai állani elvételekor; 
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résztveti a nagy porosz-francia háborúban ; szolgált a 
császárság és a köztársaság idejében. Aktiv szolgálatban 
volt, midőn Franciaország még tisztelte a vallást, de 
akkor is, midőn már a szabadkőmívesek kerítették ke-
zükbe a hatalmat. 

Elég változatos viszonyok arra, hogy egy közszol-
gálatban álló s hazáját és vallását egyképen forrón sze-
rető férfiú jellemét erős próbára tegyék. Egy élei ez, 
mely úgyszólván állandó tragikus összeütközések között 
folyik le, melyeket a folytonos kötelesség-összeütközések 
idéznek elő. Katholikusnak maradni és francia köz-
szolgálatban állani ma, nehéz dolog, tragédiába való 
hősökhöz illő feladat. 

Megtehette volna, hogy lemond állásáról, hogy 
nem rendeli magát alá oly fölebbvalóknak, kik hitét 
sértik és egyháza ellenére dolgoznak. Ez mindenesetre 
a könnyebb megoldása szokott lenni a kritikus hely-
zeteknek. Könnyebb visszavonulni és a csendes szoba 
ablakából nézni a gonosz világ járását. Elveket hangoz-
tatni és birálni az eljárásokat. Könnyebb és egyszerűbb 
eljárás, de nem szokott az ügynek használni ; az ilyen 
visszavonulások a rossz elvüek elősegítése szoktak lenni 
a hatalmon. Nálunk például egyenesen a jobb lelkűek 
ilyen módszerének köszönhetjük a ma felpanaszolt álla-
potokat : a sajtóban, a városi és társadalmi életben s 
egyáltalán a politikában. 18(37. óta gyönyörű menetben 
fejlődött ez nálunk. A papság kiengedte a maga vezető 
szerepét a kezéből; a katholikusok összetett kézzel néz-
ték az ellenséges sajtó emelkedését s mikor már észre-
vehető volt a baj, akkor kezdtek panaszkodni, a helyett, 
hogy a magokét fejlesztették volna. Ugyanaz történt az 
iskolákkal s a politikai befolyással. Egyszersem ismerték 
fel a helyzet titkát, vagy csak későn, mikor a terepeket 
ellepte az ellenfél. A visszavonulás nem erő, hanem az 
ellenség megerősítése. 

Ennek példáját láttuk, hogy konkrét esetet említsek, 
boldogult Lubrich egyetemi tanárunkon. Bántotta az 
akadémia szelleme s a többi között az, hogy hogyan 
bántak el az ottani pedagogusok Neveléstanával. Lemon-
dott akadémiai tagságáról. Bántotta a középiskolai tanár-
vizsgáló bizottság eljárása és szelleme. Lemondott tanár-
vizsgáló bizottsági tagságáról. Vájjon ez-e az a mód, a 
hogy valamely testület szellemén segíteni lehet? A vi-
lágért sem. Ott egy szavazata, itt egy examinatora veszett 
el a jó ügynek s lett a helyzet még rosszabb, mint volt 
előbb. Nem megfutni kell, nem érzékenykedni kell, hanem 
ki kell tartani az ellenkező elvüek között is, hogy leg-
alább némít lehessen megmenteni. Igaz, hogy erő kell 
ehhez és türelem, de az ügyekre nézve ez az eljárás 
szokott jobb eredménnyel végződni. 

De Sonis Gaston tábornok ennek az elvnek volt az 
embere s azért életrajza véghetetlenül tanulságos mind-
azokra nézve, a kiktől az élet körülményei hasonló áldo-
zatokat kívánnak. Bármily rosszra fordultak az állapotok, 
ő katonái között folyton a jobb szellemet igyekezett 
ápolni s nevezetesen a terjedő hitetlenségnek itt is ott 
is gátakat vetni. Nemcsak a katonai élet katonája volt ő, 
de a lelki életnek is folyton előmozdító harcosa. 

Hogy a nehéz viszonyok között hogyan szokott volt 
eljárni, csak egy epizódot említek föl. 

I860, májusában III. Napoleon császár Algírban tar-
tózkodott. Mivel személyesen akart az arabokkal érint-

kezni, Mac-Mahon tábornok előtt kifejezte óhaját, hogy 
míg Afrikában tartózkodik, egy oly érdemes katonatiszt 
legyen közvetlen közelében, a ki az országot és a ben-
szülötteket teljesen ismeri, beszél nyelvükön és előttük 
a legnagyobb tiszteletben áll. Ezrek közül De Sonis voll 
a kiválasztott személy. 

A császár észrevette őt lovascsapata élén és azl óhaj-
totta, hogy ezt a derék tisztet, a ki a császár tiszteletére 
rendezett ünnepségeken magára vont minden figyelmet, 
katonai udvartartásába osszák be. 

Mielőtt azonban Mac-Mahon tábornok megnevezte 
volna De Sonist a császár előtt, közölte vele a császár 
akaratát. De Sonis megköszönte a tábornok jóindulatát, 
de ajánlatát nem fogadta el. 

Politikai meggyőződése nem engedte, hogy oly ural-
kodó kíséretéhez tartozzék, a ki iránt nem érzett rokon-
szenvet. A császári kormány magatartása akkor olyan 
volt az államától megfosztott pápával szemben, hogy az 
egyház hü fia és Piémont szövetségese (III. Napoleon) 
közt áthidalhatatlan mélység tátongott. Sokan csodál-
koztak ezért De Sonison, a ki ily módon elszalasztotta 
a kedvező alkalmat, mellyel szerencséjét megállapíthatta 
volna. 

«Igen, hü akarok maradni — írja De Sonis egy 
későbbi levelében — Istenhez, hü fejedelemhez és min-
denkihez, a ki megérdemli, hogy hü maradjak hozzá. 
Hü vagyok barátaimhoz is, de csak addig, míg Istent 
legfőbb barátjuknak tekintik.» (156—7. 1.) 

A körültekintő Jánosok mai gyászos korában, midőn 
önzésből, anyagi érdekeikért annyi magasztos elvet képe-
sek föláldozni az emberek, valóban tanulságos egy élet-
rajz, mely egy befejezett jellemet mutat be, ki életét a 
magasztos elvek szolgálatában árulás nélkül eltöltötte. 
Valóságos lelkipásztorkodástan ez a könyv a hü világi 
kath. férfiak számára és a rendithetetlen jellem, a vir 
propositi tenax példája. Ilyenek, ilyenek kellenek a rom-
lott és jellemszegény mai társadalom körébe s mindjárt 
szebb lesz az élet. 

Az esztergomi növendékpapok egyházirodalmi isko-
lája dicséretet érdemel érte, először, hogy oly finom 
tapintattal választott s megérezte, hogy milyen olvasmány 
kell ide ; másodszor, hogy oly jól, folyékonyan és tiszta 
nyelvezettel lefordította. Jó jel, lia a fiatalok megértik a 
kor szükségleteit és keresik a jellemeket. 

A „Bölcseleti 'Folyóirat" megszűnése. 
A «Hittudományi Folyóirat» jelen számának 

utolsó oldalán halotti jelentést olvasok : megszűnt 
az 1886-ban alapított «Bölcseleti Folyóirat». 

Alig két év alatt már 4-ik ilyen megindító je-
lentés. A «Magyar Sion», a «Hitvédelmi Folyóirat», a 
«Magyar Szemle», az egyetlen keresztény irányú szép-
irodalmi folyóiratunk után most a nagy múltú szak-
folyóiratunk, a maga nemében egyetlen «Bölcseleti 
Folyóirat» szűnik meg és pedig, mint szerkesztője je-
lenti, «a fizetés megtagadása tette lehetetlenné további 
fentartását». 

Ez egy lehetetlen állapot, hogy mikor e Folyó-
iratra a hasonló, de ellenirányú folyóiratok szapo-
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rodása folytán a legégetőbb szükség volna, hogy 
akkor ez az egy is megszűnjék s hagyja teljesen 
védtelenül a teret a mindent megmozgató ellenkező 
áramlatoknak. Ez a keresztény világnézet érdekében 
egyszerűen tűrhetetlen állapot. 

A búcsúzó szerkesztő maga is figyelmeztet, hogy 
«kívánatos, sőt szükséges, hogy keresztény szellemű 
bölcseletludományi közlöny nélkül rövid ideig se 
maradjunk; indítson ily folyóiratot más valaki». 
Tehát Kiss János dr. azt gondolja, hogy «más vala-
kinek» sikerülhet az, a mi neki nem sikerült. Ezzel 
mintegy az ügy személyi oldalára látszik rámutatni, 
mintha személye képezett volna akadályt a folyóirat 
további fenmaradásában. 

Lehet, hogy sejtelme nem csalja; lehet, bogy a 
sokféle kiadvány, mellyel két folyóiratán kívül időn-
kint fölkereste a közönséget, csökkentette azt a bi-
zalmat, mellyel folyóiratait régebben környezték. 
De úgy látom, mindkét részen bizonyos félreértés 
vert gyökeret, mely magának az ügynek vált hátrá-
nyára. Félreértés a közönségben és félreértés Kiss János-
ban. A közönség félreértette Kiss János tempera-
mentumát, mellyel a felmerülő irodalmi szükség-
letek kielégítésére egymaga folyton vállalkozott. Nem 
nyereségből, de folytonos anyagi kárára. Kiss János dr. 
meg félreértette a közönséget, midőn az egyes vál-
lalatait nem karolta föl, mivel azt óhajtotta, hogy 
nagy tehetségét az egész embert igénylő két folyó-
irata fejlesztésére fordítsa. 

A félreértésnek ime meglett a gyümölcse, «a köz-
löny bevétele mélyen alatta maradt költségének» és 
megszűnt a Folyóirat. 

Pedig mi keresztény szellemű bölcselettudo-
mányi közlöny nélkül rövid ideig se maradhatunk, 
nevezetesen olyan nélkül, mely az aktuális életet szol-
gálja és erősen belemarkol az itt közöttünk dúló sok-
féle bölcseleti ferdescgbe. 

Talán egy változtatás lenne kívánatos, hogy ne 
évnegyedenkint, hanem havonkint jelenjék meg meg-
felelő füzetekben, mivel a vastag köteteket nem sze-
reti a modern ember. És, ismétlem, aktuális legyen 
a tartalma ; a tudományt a naponkint felmerülő téve-
dések eloszlatására használja fel ; hiszen annyi nálunk 
most a teendő ! 

Erősen szavazok arra, hogy az a «valaki», a ki 
a Folyóiratot folytatja, ismét csak a nagytudományú 
és bölcseletileg mélyen képzett Kiss János dr. legyen, 
mint e szaknak egyetemi tanára. Úgy azonban, hogy 
a baleset okulásul szolgáljon mindkét félnek, a kath. 
közönségnek is, meg a szerkesztőnek is. A közönség 
vegye tudomásul, hogy Kiss János jó ideje nagyobb 
anyagi áldozatokkal tarthatta csak fenn a közlönyt; 
Kiss János meg vegye észre a közönség óhaját, hogy 
az csak az egy ügynek magokat szentelő tehetségeket 
szereti és bizalmatlan a munkaerőt megosztó tem-
peramentumokkal szemben. 

A jelen esetben az ügyet, azt gondolom, a Szent-

Tamás-Társulat két nagytekintélyű püspökkari véd-
nöke terelheti a rendes mederbe, miután a folyóirat 
magával a Társulattal szoros kapcsolatban áll. Ren-
deztessék a Folyóirat anyagi hiánya, a nyomdát fizetni 
kell s azután indítsunk erős mozgalmai a további 
fentartása és felvirágoztatása érdekében ; mert föl-
tétlenül szükségünk van rá. Nézzük az ügyeket, tart-
sunk össze s ne legyen közömbös ránk nézve, hogy 
vájjon az irodalom egyes területein van-e szavunk, 
vagy csupán a keresztény világnézet ellenesei-e az 
uralkodók? Funeratoraink vannak elegen, mi keres-
sük az életet. 

1). Győr . Nem áll módomban utána járni az ügynek. 
Bármely, akár győri, akár budapesti (pl. Szent-István-Társulat 
könyvkereskedése, Kecskeméti-u. 2.) könyvkereskedőnek ad-
hat megbízást, hogy antiquáriusi uton szerezze meg a művet. 

M. Pozsony . Csak közvetett uton lehet megtudni. Az 
Országos Középiskolai Tanáregyesületi Közlönyben ismétel-
ten cikkeztek olyan tanárok, kik részint Párisban, részint 
Svájcban francia kurzusokat hallgattak, a kiknek tehát az ön 
által felvetett kérdésben is tájékozottságuk lesz. Forduljon a 
Közlöny szerkesztőjéhez, Lévay Ede dr. úrhoz (VII., Dem-
binszky-u. 49.), a ki majd valamelyik munkatársa utján teljes 
felvilágosítást fog önnek nyújtani. 

M. Győr . Ugy volna, mint irja ; de nálunk az ilyen 
iskolai ügyek rendezetlenek s rendesen az történik, a mi ott 
történt. Ugy hogy nem az előbbi, de az utóbbi eljárás a ren-
des, másutt is. 

V. Léva. Amint átolvashatom, rögtön értesítem. 
I). Ka locsa . Talán mutatványul elég lesz annyi, a 

mennyit közöltünk. Az eszme fel van vetve, hagyjuk érni egy 
kicsit, ámbár azt gondolom, nehéz lesz ebben az irányban 
felkelteni az érdeklődést, mert, tetszik tudni, itt is nem a 
lelkesedésen, hanem a pénzen fog múlni a dolog. 

VJ. g r . B u d a p e s t . Molnár János állásfoglalása az iskolai 
kérdésben a legkorrektebb álláspont, a mi csak képzelhető. 
A törvénnyé emelendő javaslat nemcsak államosításra fog 
vezetni, hanem már maga is államosítás, ez pedig nem áll 
az iskola érdekében, mert az állani nem jó nevelő, nem is 
ez a feladata. Molnárt a jövő fogja igazolni. Szerencsétlen-
ségünk ennél a javaslatnál s ez megint Apponyit igazolja, 
hogy magas nemzeti érdek kívánja annak megvalósítását. 
Tragikus összeütközése ez az elveknek s sajnos, ilyen eset-
ben ma a kath. elvnek kell húznia a rövidebbet, hogy mások 
hibája orvosoltassék. Azért kellene nekünk az akeíó-programm, 
mely jó előre elhárítja az ilyen bajokat. 

TARTALOM: A becsület és a kötelesség. II. Miha-
louics Ede dr.-tól. — Természettudomány és atheismus. — 
Szent Pál megtérési éve. I. Hermann József dr.-tól. — 
Szent Januárius csodájának ismétlése. Császár József 
dr.-tól.-— Az abolició kérdése. IV. Tauber Sándor dr.-tól.— 
Az egyházi szószék. V. Gerebenics Sándor-tói. — Egy-
házi világkrónika. —y—/a-tól. — Irodalom. Méhely : De 
Vries fajkeletkezési elmélete. — Baunard : De Sonis 
Gaston élete. A «Rölcseleti Folyóirat» megszűnése. 
Telefon. 

Laptulajdonos és kiadó : 

DUOEK JÁNOS dr. egyetemi ny. r. tanár. 

Stei)lianeum nyomda r. t. Budapest, VIII., Szentkirályi-utca 28. 
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Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 39. 

Jl becsület és a kötelesség. (in). 

Nyilvánvaló a mondottakból, hogy a lelkiismeret 
az erkölcsi tökéletességnek alapja, a haladásnak 
iránytűje, a közjónak biztosítéka. Ha ugyanis a lelki-
ismeret szavát azért kell követnem, mert anyag-
fölötti hatalom elölt kell meghajolnom, akkor szellemi 
uralom alatt érzem magam s nem törekedhetem 
másra, mint szellemire. S minél közelebb érek ahhoz, 
annál magasabban állok, annál emberibb az, a mit 
véghez viszek. Mint a művész, a ki az eszményit 
fogadja el vezetőül, soha sem fajul közönséges 
másolóvá vagy kézművessé, hanem minden terméke 
a művészt tükrözi vissza s minden egyes munkája 
egy-egy lépéssel viszi közelebb a remekléshez. Míg 
ellenben, ha a kenyérkereset a motívuma, vagy a 
profán világ szemében aratandó siker, akkor iparos 
marad egész pályáján, ha mindjárt művésznek neve-
zik is s nem viszi művészetét egy lépéssel sem 
tovább. Csak az viszen végbe állandóan közhasznú 
tetteket, a kiben megingathatatlan a meggyőződés, 
hogy örök sorsa fölött döntő felsőbb hatalomtól 
függ ; vagyis a ki lelkiismeretében Isten szavát ismeri 
föl. Mert közhasznú törekvés a szenvedélyek féke-
zését és szabályozott tevékenységet kíván, hogy t. i. 
az ember összes hajlamait a kötelesség jármába 
fogja, különben a mint erkölcsösen nem cselekszik, úgy 
nem fogja magán érdekét a közérdeknek sem aláren-
delni. Ehhez az a tudat szükséges, hogy egy föltétlen 
hatalmú birónak szava hangzik lelkiismeretében. 

Milyen szánalmas a modern ethikusoknak vergő-
dése e tárgy körül: elméletük egyszerűen fölmondja 
a szolgálatot. Spencer szerint a kötelességtudat egy 
hibás eszmetársulás által keletkezett s átöröklődött 
a vad elődökről a kultur-utódokra ; de hogy napjai 
megvannak számlálva, mivel a kultura haladása a 
lelkiismeretet mint fölösleges illúziót a lomtárbaju l -
tatja. Azt mondja ugyanis, hogy az ősember kezdet-
ben került valamit vad társainak haragja miatt, főnöké-
től vagy a holtak szellemeitől való félelemből ; s 
emellett tapasztalatot is szerzett némely cselekedeté-
nek hátrányos következményeiről. E kettőt összeke-
verte s a külső kényszer eszméjét átvitte a belső 
tapasztalat által megismert következményekre s meg-

született a kötelességtudat, mely azt súgja neki, hogy 
több érzelemnek összeütközése esetén célszerűbb a 
későbbit és magasabbat követni ; így jutott volna az 
önuralomhoz. Ez beszédnek beszéd, de nem megol-
dása a lelkiismeret problémájának s legkevésbbé 
sem felel meg a tapasztalatnak. A lelkiismeret ugyanis 
nemcsak azt mondja: ez jó és célszerű, hanem azt 
is: ezt kell tenned, azt meg nem szabad cseleked-
ned és a tett után megnyugtat vagy nyugtalanít. Vagy 
azzal lehetne talán a dolgot elütni, hogy a külső 
korlát, a félelem, kiegészíti a belsőnek hiányait? De 
hiszen a lelkiismeret ott is uralkodik, a hol nincs 
társadalom. S ha önámításon alapulna, az értelmes-
ség haladásával fogynia kellene, mint a kísértetektől 
való félelemnek. Spencer valóban erre a következ-
tetésre jut, midőn állítja, hogy a kötelességtudatnak 
a haladással és az erkölcsösség növekedésével fogynia 
kell s hogy helyébe az élvezet lép, mint például a 
kereskedőnél élvezetté lesz a foglalkozása. Csakhogy 
ez is ellentmond a tapasztalatnak, mivel a kötelesség-
tudat az erényességgel nő, az elvetemedettséggel pedig 
fogy, habár az erkölcsös ember nem mindig köz-
vetlenül vezettetik is általa, hanem rendesen ott, 
midőn a magasabbnak az alsóbbal való összeütkö-
zése nehézséget okoz. Továbbá nem minden erköl-
csös, a mit kedvvel végzünk, hanem csak az, a mi 
magában jó, s jó módon és jó célzattal vitetik végbe 
az ész törvényei szerint. Az élvezel nem az alapja 
az erkölcsnek. Ez legalább a józanul gondolkozók-
nak általános meggyőződése. Vagy talán a tapasz-
talatból vonja le állításait, midőn azt mondja, hogy 
az erkölcsi érzelmek csak úgy fognak egykoron 
spontán a jóra vezetni, mint az érzékiek? Ezt az 
ember tényleges természetétől nem várhatjuk, de 
legkevésbbé akkor, ha az emberiség Spencer erkölcs-
tana szerint fog igazodni. Különben nem is csodál-
hatjuk ezt az eltévelyedést, mert a kötelesség objec-
tiv voltának tagadásával s a föltétlen objectiv er-
kölcsi elv elvetésével a lelkiismeret szavát megfej-
teni nem lehet. Tehát az ilyen erkölcstan a jelen 
idők igényeinek sem felel meg, pedig most is szük-
séges az erkölcs; de nem felel meg a jövő boldog 
nemzedéknek sem, melynél az állítólag az élvezettel 
fog összeesni. 
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S vájjon hogyan magyarázzák más, kisebb kali-
berű, de modern ethikusok a lelkiismeret létét? 
Mind abban a véleményben vannak, hogy az embert 
erkölcsi érzelmei hajtják erkölcsös cselekedetre. 
S ezt különösen Gizycky, az ethikai társaságok apos-
tola hirdeti, tehát gyakorlati ethikus. Csakhogy értel-
mes lény, a minő az ember, hogyan vetheti magát 
vak érzelmeknek uralma alá? A lelkiismeret eszerint 
egyszerű hajlammá változik s így a hány ember, 
annyiféle a lelkiismeret, mert a hajlamok az egyéni-
ség szerint különböznek. Következőleg lelkiismeret-
len ember nem is léteznék, mert egyiknek a hajla-
mát sem lehet objectiv értékűnek mondani. Vagy 
talán Kantnak az imperativusa vezet ki a kényel-
metlen helyzetből ? Az igaz, hogy szerinte az ész 
parancsol, de tény az is, hogy a lelkiismeret nem 
űgy jelentkezik, mint önmagának törvényhozója és 
bírája. S ha ezt meg is engednők, még mindig meg-
okolásra várna, miért kell erre a zsarnok imperati-
vusra hallgatnunk s előttünk a kérdés, melyik em-
bernek az imperativusa tárgyi értékű ? A lelkiismeret 
ilyformán indokolatlan tekintélyt képviselne, melyet 
az értelmes ember el nem fogadhat s mint illusiót 
egyszerűen elvethet. 

A modern kulturállapot valóságos megtestesülése 
ennek a modern kötelesséetannak. o 

A közéletben a kulturember vezércsillaga a libe-
ralismus, a mely csak jogokat ismer, miután meg-
tagadja a kötelesség forrását, Istent. Ez természetes 
folyománya az ész autonómiájának, a jogállam meg-
teremtőjének. A társadalmat atomhalmazzá törte, 
mindenkit odautalt, hogy a neki adott jogokat hasz-
nálja űgy, a hogy tudja és akarja, vagyis azt mondja 
mindenkinek : kaparj kurta, neked is lesz. Az indi-
vidualismussal járó egoismust tette irányítóvá, a 
minek folyománya, hogy a jognak terjedelme az erő 
mértéke szerint igazodik, miután korlátot csak az 
állam törvénye szab, a mely azonban az alakiságok 
betartásával megelégszik s nem törődik az erők 
egyenlőtlenségével és a társadalmi kötelességekkel. 
Ez a gondolkodás a társadalmi bomláshoz, a forra-
dalomhoz vezet, a mint az emberi jogok prokla-
málása kötelességek nélkül szülte a francia rém-
uralmat. Vagy nem eléggé hangos-e még a szociál-
demokrácia és az anarchismus erőszakos fölvonulása? 
S honnan merítik ezek alapelveiket? A liberalis-
mussal közös forrásból s azért a gúny fegyverét 
irányítják az őket megtagadni akaró testvér ellen. 
A modern erkölcstanítók győzték meg a «kitagadot-
tak» ezreit arról, hogy a kötelesség a rendőrségtől 
való félelemben áll, vagy a közvélemény előtt való 
hódolatban, vagy egy megfejthetlen érzelemben, mely-
nek megvetéséért csak magának felelős az ember. 
Mit mondhatnak tehát a nyomor áldozatainak, midőn 
ezek a kiáltó egyenlőtlenség láttára a társadalom 
lerontására szövetkeznek s a legkegyetlenebb gonosz-
tettektől sem riadnak vissza? Talán a rendőrséggel 

ijjesztgetik ? Hiszen sokan vannak s számuk napról-
napra nő. Vagy a közvélemény megvetésével ijjesz-
tik? Ez hidegen hagyja őket. Vagy a lelkiismeret 
furdalásaira figyelmeztetik? De hiszen ezek a leg-
híresebb ethikusok szerint hiú illusiónak szülöttei s 
a modern állam sem tulajdonít nekik fontosságot, 
mert hiszen a lelkiismeret elnyomása kedvenc fog-
lalkozásai közé tartozik, a mi alapelvének folyománya. 
Mert ha ő a jogok forrása, akkor törvényei képezik 
a közlelkiismeretet; magánlelkiismeret, mint illusió, 
nem számít. Pedig hogyan válik a törvény az élet 
zsinórmértékévé lelkiismeret nélkül? Erről majd a 
karhatalom gondoskodik, hogy Spencernek igaza 
legyen. Ez másképen nem is lehetséges, mert hogy 
a hatalmat megillesse a jog, irányadónak egy fölsőbb 
hatalomnak kell lennie, t. i. Istennek. Jogérzet köte-
lesség nélkül elnyomásra s igazságtalanságra vezet, 
tehát önmagát tagadja meg. Már pedig a hatalom 
csak úgy érvényesülhet állandóan, ha igazságos; 
különben ellene fordul az elnyomott tömeg. Ilyen 
zilált közéletet teremtett a modern ethika. 

Van azonban még egy mentő deszkája: a mű-
veltség majd fölöslegessé teszi a lelkiismeretet és 
kötelességet, a kultura tehát a társadalom reménye. 
Mellőzve azt, hogy nemcsak a kulturember erköl-
csösségére van a társadalomnak szüksége, hanem hogy 
mindenkinek kell erkölcsösnek lennie, hogy rend és 
jólét uralkodjék, csak arra akarunk utalni, hogy 
milyen a kulturembernek a m agán erkölcse, hogy 
eleve kiábrándítsuk azokat, a kik az úgynevezett 
kultura általánosításától várják az elveszett para-
dicsom visszaszerzését. 

A lelkiismeret a jellemnek alapja, általa képes 
az ember önálló erkölcsi életet élni, ennek segélyé-
vel töltjük be rendeltetésünket : a tökéletesedést, 
mert benne találjuk letéve az életszabályok codexét, 
mely minden egyes esetre ad utasítást, figyelmeztet 
a kötelességre, tanú és biró egy személyben. A lelki-
ismeretességen nyugszik az erényesség. Ezt az alapot 
a modern ethika elvetette s megteremtette a modern 
kulturembert a saját képére és hasonlatosságára. 

Az embernek első kötelessége Istenre vonatkozik, 
erről a kulturember semmit sem akar tudni, sőt 
kárhoztatja, mivel hogy gátolja az élet hatványozását 
s önmegtagadást kíván. A kulturember tekintete a 
földre van szegezve, vonja az igát, ki-kinyujtja nyakát, 
hogy az útjába eső gaz vagy kóró után kapjon, ha 
ugyan a szájkosár meg nem hiúsítja törekvését. Igen, 
a kulturember az élet fáradalmainak és viszontag-
ságainak jármát, mint ráerőszakolt terhet, vonszolja, 
a kényszertől hajtva s azért kárpótlásul kiveszi itt-
ott, a mikor és a hogyan lehet, részét a világ, vagy 
jobban mondva, a test gyönyöreiből. Emberhez mél-
tatlan állapot ugyan, de azzal vigasztalhatja magát, 
hogy kulturéletet él s nem botorkál a babonaság 
sötétségében. De a kulturembernek gondolkoznia is 
kell. Az igaz, hogy kevesen gondolkoznak közülük 
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s mondhatjuk, hogy ezek szerencsésebbek a gondol-
kozóknál. Mert míg ők szellemtelen tunyaságban 
morzsolják le éltök napjait, addig a gondolkozó a 
kétely sivatagján bolyong s vezércsillag nélkül nem 
tudja hol üsse föl sátorfáját. Nincs szilárd alapja, 
melyre akarata támaszkodhatnék, elveszti az önmaga 
fölött való uralmát s erejének tudatát. A szenve-
délyek zaklatják, unalom környékezi s méltán kér-
dezi: miért is vagyok itt, nem volna jobb nem lenni, 
mint így lenni az unalom és szenvedély váltakozásai 
között? Szive hasonló a gazdátlan házhoz, melyben 
sejtelme szerint állandó lakónak kellene tartózkodnia, 
de csak átmenő csavargók keresik föl néha. Lelki-
ismeret isteni szentesítés nélkül csak ilyen alakokat 
tud termelni, mert megfosztja a kötelességet fel-
emelő tulajdonságaitól. 

Az embernek másodsorban önmaga iránt is van-
nak kötelességei, de ezekkel sincs tisztában a kultúr-
ember. Jó kedvét kell gyarapítania s ezen célra for-
dítja minden törekvését; viselkedése oda irányul, 
hogy minden boszúságot, szégyent, nyomort kikerül-
jön, erősebbeknek kegyét megnyerje, hasznot húzzon. 
Azért életszabályai számításra, diplomatikus fogásra, 
hiúságra és haszonlesésre vezethetők vissza. Ha 
korcsmáros, azért nem hamisítja a bort, mert külön-
ben vendégeit elriasztaná; ha hivatalnok végzi teen-
dőit, hogy el ne mozdítsák, sőt még jól is végzi, 
hogy előre mehessen, ha ugyan másképen nem sze-
rezheti meg föllebbvalójának kegyét, mert ez eset-
ben inkább erre hajlik; ha tudós, a vélemény ke-
lendősége szerint igazodik; ha politikus, olyan 
elveket képvisel, melyek vagy már most jöve-
delmeznek, vagy a legközelebbi jövőben lesznek 
kapósak; ha pedig helyzete önállóvá és függetlenné 
teszi, nem mond le jussáról, kiélvezi helyzetének 
előnyeit. A tisztán szellemi javak iránt közömbös, 
sőt gyakran ellenszenvvel viseltetik irántuk; szerinte a 
célszerűség mértéke a jónak. Öntökéletesítés eszébe 
sem jut, pedig ez volna ésszerű önzés és önbecsü-
lés. Milyen silány lehet tehát a becsületérzése ! Ez a 
külsőségekre szorítkozik s azért megkülönböztet uri 
becsületet, lovagias becsületet, politikai becsületet, 
polgári becsületet, stb. egyszóval annyiféle becsületet, 
a hányféle ember van; csak hogy, sajnos, mind 
nélkülözi a belső tisztességet. Az illemszabályok 
betartása, a hetvenkedés, ipari ügyesség stb. még nem 
becsület, mert ez belső, az embernek egész lelki 
valóját nemesítő tulajdonság. 

Hát még hogyan van a kultúrember embertársai 
iránt való kötelességeivel ! Ezt már a mondottak is 
megvilágítják ; embertársai létrák, melyeken a kul-
túrember fölemelkedik s azután hátat fordít nekik. 
S ez nem is lehet másképen, hiszen a modern 
ethikusok azt tanítják, hogy a kulturhaladás legmaga-
sabb fokán az áll, a ki saját élvezetével a másét 
tudja összekötni. Tehát mindenütt élvezet az irány-
adó. Az szép erény ; erény az élvezet szolgálatában ! 

Komikus lenne, ha nem volnának a valóságban oly 
szomorú következményei. A kulturember hangoztatja 
a lmmanismust, de áldozatot hozni nem képes, mert 
szive tisztátalan, akarata nem erényes. () azt hiszi, 
bog}' néha napján jelentkező öntudatlan indulat már 
erény s annak kielégítése jótékonyság. S ha még ez 
is legalább gyakoribb volna s minden önzés nélkül 
jelentkeznék; de mit látunk? A kulturember rejtett 
jótékonyságot nem ismer; ha adakozásra akarod 
birni, hírlapban kell gyűjtést rendezned, koncertet, 
táncmulatságot és egyéb hasonlókat létesítened, hogy 
filléreket csalj ki abból a vagyonból, melyhez való-
színűleg a nyomor könnyei tapadnak. Mert ő mások 
élvezetét a saját élvezetéhez akarja kötni. A szere-
tetet nem ismeri s azért közömbös más baja iránt, 
szájában hordja a becsületet és erényt, de nem gyako-
rolja, hanem mástól várja; műveltnek tartja magát, 
de szive kemény és lelke durva ; sopánkodik a tár-
sadalom romlottságán, de képmutató, mert nem 
magán, hanem máson akarja a javulást látni. Nagyon 
jellemző, hogy az amerikai ethikai társaságok veze-
tőiket «beszélők»-nek cimezik; valóban a kultur-
ethika papjainak jobb nevet nem adhattak. 

Hova jut a társadalom ilyen becsülettel, ha 
mindenki kulturemberré lesz? Most még akadnak a 
babonának hivei, szerencsére nagyobb számmal, 
mint a kultura hitvallói. A kulturemberek becsüle-
tességüknél fogva azt mondják, hogy e tömegeket, 
a meddig lehet, ebben a sötétségben kell hagyni. l)e 
nincs-e nekik is joguk és pedig már most, a kul-
iurára? S lia ők is a kulturára adják magukat, mi 
lesz azután? Emberhez méltó társadalom semmi 
esetre sem. Erőszakos létért való küzdelem, azonos 
a forradalommal, veszi át az uralmat, mert a lelki-
ismeret és kötelességtudás kivész az emberekből. 

Ilyen kultúrával szemben a kereszténységnek 
társadalmi feladata nem az alkudozás.1 Nemcsak 
azért, mert ez tiszta becsülete ellen irányított me-
rénylet volna, hanem azért is, mert a forradalmakat 
békecsókokkal nem lehet lecsillapítani. A modern 
kultura forradalom Isten és az emberi méltóság 
ellen. A mint tehát a politikai forradalmakat csak 
elszánt sereg élén álló vitéz hadvezérek vaskézzel 
verhetik le, úgy ez a szellemi forradalom is csak 
megalkuvást nem ismerő küzdelem által állítható 
meg. Az egyháznak minden szellemi és anyagi tőké-
jét ebbe a szellemi harcba kell vinnie, semmit sem 
szabad hevertetnie, még kevésbbé a dolgok folyását 
ölbe tett kézzel szemlélnie ; hiszen vezetnie kell. 
A híveknek pedig, kikben még egy csepp jó érzés 
van, elszántan kell a veszedelemmel szembeszállniok. 
Először is önmagukból kiirtani minden keresztény-
ellenes előítéletet és gyarlóságot, másodszor saját 
hatáskörükben terjeszteni a keresztény igazságot és 
erkölcsöt. A mint a kereszténység nem alkudozliatik, 

1 Helyes ! Szerk. 
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úgy az egyén sem. Ha az erkölcsök megjavulnak, a 
kereszténység uralma biztosítva lesz s az emberi 
társadalom szilárd alapokon fog nyugodni. 

Milialovics Ede dr. 

Szent Pál megtérési éve. (n.) 
d) Szent Pál megtérési évének meghatározására 

nem alkalmas kiindulási pontok. Szent Pál megtérési 
éve körül észlelhető egyenetlenségnek második okát 
abban találjuk, hogy sok meghatározás oly pontból 
indul ki, mely nem alkalmas arra, hogy belőle a 
megtérési év meghatározható legyen. 

így pl. egyesek kiindulnak azon jeruzsálemi 
útból, a melyről szó van az Ap. Csel. 11, 27—30-ban, 
a mikor t. i. szent Pál és Barnabás a jeruzsálemi 
éhség enyhítésére vittek Jeruzsálembe alamizsnát ; 
mások megint kiindulási pontul veszik Aretas őrsé-
gét (II. Kor. 11, 32—39 és Ap. Csel. 9, 23—25.) stb. 

Azonban ezek a kiindulási pontok nem alkal-
masak szent Pál megtérési évének meghatározására. 

1. Szent Pál megtérési évének meghatározására 
nem alkalmas az alamizsnavivés céljából megtett 
jeruzsálemi út (Ap. Csel. 11, 27—30). 

Ezen jeruzsálemi útnak az idejét ugyanazokból 
a történeti emlékekből,1 a melyek erről az éhségről is 
megemlékeznek, meglehet határozni ; de azt az egy 
évet kivéve, melyet szent Pál Antiochiában töltött 
(Ap. Cs. 11, 25—26) és azt a három évet, melyet 
Arábiában és Damascusban átélt és végre azt a 
15 napot, melyeken ál Jeruzsálemben volt (Gal. 
1, 18) más egyebet nem tudunk. Nem tudjuk főké-
pen, mily soká maradi Tarsusban (Ap. Csel. 9, 29— 
30), e nélkül pedig szent Pál megtérési évét sehogy 
se lehet meghatározni. • 

Ha ismernők szent Pál tarsusi tartózkodásának 
tartamát, akkor könnyen meghatározhatnók a meg-
térési évet, akkor ugyanis a 44-ik évből levonnók a 
következő eseteket : egy évet, melyet az antiochiai 
igehirdetés igényelt; azon utak idejét, míg szent Pál 
járt Jeruzsálemben, Tarsusban, Antiochiában ; 15 na-
pot szent Péter látogatása alkalmával; három évet 
az arábiai és a damascusi tartózkodás alkalmával 
és akkor megvolna a megtérési év. Azonban szent 
Pálnak tarsusi tartózkodása ismeretlen, ezért is az, 
a ki a megtérési évet a 44-ik évben tett jeruzsálemi 

1 A főbbek ezek: Suetonius, Vita Claudii e. 18. sub im-
perio Claudii, ki uralkodott 41 jan. 25-től 54 okt. 13-ig, «arc-
tiore autem annona ob assiduas sterilitates». — Dio Cassius 
(60, 11.) : «in 2° anno Claudii fames magna». — Tacit. Ann. 
12, 43: «frugum egestas et orta ex eo fames.). — Jos. Ant. 
3, 15, 3 ; 20, 2, 6 ; 20, 5, 2 ; Euseb. H. E. «in Judea magna 
fames». — Orosius (7, 6, 12.): «eodem anno imperii eius» 
t. i. Claudius 4-ik évében «fames gravissima per Syrian: facta 
est, quam etiam profetae praenuneiaverunt, sed Christiano-
rum necessitatibus apud Hierosolymam, convertis ab Aegypto 
frumentis, Helena, Adiabenarum regina, conversa ad fidem 
Christi, largissime ministravit. — Ap. Csel. 12, 23, a mi meg-
történt 44-ik év március 31-én húsvét után. 

út segítségével akarja meghatározni, olyan munkát 
végez, mely semmi biztosat sem eredményez. Azon 
chronologusok közé, a kik ezen pontból indultak ki 
a megtérési év meghatározása céljából, tartozik pl. 
Schanz. 

2. Szent Pál megtérési évének meghatározására 
nem alkalmas Aretas őrsége. (II. Kor. 11, 32 — 39; 
Ap. Csel. 9, 23—25.) 

Egyes chronologusok, pl. Clemen is, a priori azt 
mondják, hogy Damascus azon háború előtt, melyet 
Arelas viselt Antipassal Tiberius utolsó éveiben 36— 
37 között (Tiberius meghalt 37 márc. 16-án) Aretas 
kezében nem volt és hogy így szent Pál damascusi 
futása (II. Kor. 11, 37—39; Ap. Csel. 9, 23—25) és 
Aretas damascusi őrsége e háború előtt nem volt 
lehetséges. 

E föltevés alapján azután a priori azt mondják, 
hogy a kiindulási pont szent Pál megtérési évének 
meghatározásánál Aretas őrségében is fellelhető, 
mely őrség e háború évére esik. 

Azonban ezen chronologusok föltevése történet-
ellenes, mert azt, hogy Damascus Aretas kezében 
nem lett volna az Antipassal viselt háború előtt, 
ezek a chronologusok soha se fogják bebizonyíthatni. 
Ellenkezőleg Marquardt1 szerint Damascus ezen há-
ború előtt is volt Aretas kezében. Azon nehézség 
pedig, mely Mommsennél2 található, hogy t. i. Cali-
gula és Claudius képei Damascus pénzein nincsenek 
meg, míg Augustus, Tiberius, Nero képei megvan-
nak, csak azt mutatja, hogy Aretas Augustus, Tibe-
rius, Nero idejében nem oly hatalommal birta Da-
mascust, mint Caligula és Claudius alatt: így pl. 
Arelas adót fizethetett Augustusnak, Tiberiusnak, 
Nérónak, míg Caligulának és Claudiusnak ezt be-
szüntethette. 

Azonban föltéve, de meg nem engedve, hogy 
Damascus e háború előtt nem lett volna Aretas 
kezében, még akkor se lehet biztosat kihozni, mert 
ekkor is ismeretlen marad szent Pál futásának és 
Aretas őrségének az éve, a mi nélkül biztosan to-
vább számítani nem lehet. 

Azok, a kik szent Pál futását és Aretas őrséget 
e háború idejébe helyezik, csakhogy határozott 
évhez jussanak, t. i. a háború évéhez, a mely évet 
azután kiindulási pontul veszik, szintén helytelenül 
gondolkoznak. 

Ezekkel szemben azt állítjuk, hogy szent Pál 
futása és Aretas őrsége e háború idejébe sehogyse 
eshetnek. Szent Pál futása alkalmával ugyanis két 
őrségről van szó : egy az izraeliták részéről (Ap. Csel. 
9, 23—3u) ; a másik Aretas részéről (II. Kor. 11, 
32—33). Azonban e kétféle őrségnek csak egy féle 
célja volt: t. i. szent Pált megölni. Már most abban 
az időben, a mikor Aretas háborút viselt az izraeli-

1 Römische Staatsverwaltung I s 404. 1. 
3 Römische Geschichte V. 476. 1. 
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tákkal, csak nem járhatott az izraeliták kezére, 
csak nem akarhatta ugyanazt, a mit az izraeliták is 
akartak! Akkor Aretas szent Pállal szemben, mint 
az izraeliták ellenfelével szemben, kit az izraeliták 
meg akartak ölni, ellenségesen nem viselkedett volna 
és az izraelitákkal nem szövetkezett volna ; sőt el-
lenkezőleg, mint az izraeliták ellenfelét az izraeli-
tákkal szemben támogatta volna. így vélekedik Nös-
gen is.1 

Ezért mi szent Pál futását oly időbe helyezzük, 
a melyben Aretas és az izraeliták békés viszonyban 
voltak egymással és a mikor Aretas szent Pálban 
egy zavargót látott, a ki feldúlta a város békéjét s 
azért neki is érdekében állott, hogy szent Pált minél 
előbb ártalmatlanná tegye. 

Mikor élt Aretas békében az izraelitákkal? A há-
ború előtt és a háború után ; de hogy képezheti 
ilyen ismeretlen idő kritikai meghatározás kiindulási 
pontját? A priori nem lehet mondani, hogy szent 
Pál futása e háború előtt történt, a mint Nösgen 
állítja, de azt se, hogy a háború után. Ezt feltéte-
lezni nem szabad, de be kell bizonyítani. Csakhogy 
ezt a priori bebizonyítani nem lehet. Ezért nem al-
kalmas Aretas őrsége szent Pál megtérési évének 
meghatározására. 

Ha most se 1. se 2. alatt felemlített kiindulási 
pontok nem alkalmasak szent Pál megtérési éve 
meghatározására, más biztosabb kiindulási ponthoz 
kell fordulnunk. S ezt sikerült is föltalálnunk, a minek 
segítségével biztos eredményhez jutunk. 

M á s o d i k r é sz . 
Szent Pál megtérési évének nézetünk szerint való 

meghatározása. Szent Pál megtérési évének meg-
határozására vezető kiindulási pontok közül szerin-
tünk a legbiztosabb, a kritikai sikerhez leginkább 
vezető a galatákhoz intézett levél 2, l-ben említett 
út. A meghatározást a következő négy cikkben 
adj uk. 

I. Bebizonyítjuk, hogy Gal. 2, l-ben említett út 
azonos a jeruzsálemi zsinat (Ap. Csel. 15, 2—3J alkal-
mával tett úttal. Ez következik : 1. a Szentírás szö-
vegéből; 2. szent Pál jeruzsálemi útjaiból. 1. A ki 
figyelmesen elolvassa Ap. Csel. 15, 1—5. és Gal. 2, 
1—4. szentírási részeket, látja, hogy szent Pál és 
Barnabás Jeruzsálembe mentek Péterhez és Jákob-
hoz, mert a hamis testvérek izgágáskodtak a meg-
tért népek között, hogy t. i. a körülmetélésnek is 
tartoznak magukat alávetni a megtért pogány-keresz-
tények. A ki továbbá figyelmesen elolvassa Ap. Csel. 
15, 6—29. és Gal. 2, 5—6. szentírási részeket, látja, 
hogy a «falsi fratres» semmit se értek el. 

Ebből látjuk, hogy ugyanazok a személyek, 
ugyanaz az ügy, ugyanaz az ok, ugyanaz az ered-
mény olvasható mindkét idézett szentírási részben ; 

1 I. m. 204—205. 1. 

a mi azt bizonyítja, hogy itt egy és ugyanarról a 
dologról van szó. 

Azoknak, a kik azt az ellenvetést tennék, hogy 
Gal. 1, 2. s k.-ben elő nem fordul a jeruzsálemi zsi-
nat «decretuma» (Ap. Csel. 15, 23—29.), válaszoljuk: 
habár ez a decretum szórói-szóra elő nem fordul 
Gal. 1, 2. s k.-ben, mégis ott olvasható az értelme 
szerint, tartalma szerint. 

Ezen szavak «neque ad horam cessimus» (Gal. 
2, 5.) t. i. falsis fratribus és «nihil contulerunt» 
(Gal. 2, 6.) t. i. falsi fratres, semmi mást nem monda-
nak, mint azt, hogy a pogányokból lett keresztények 
szabadok «a commentis fratrum Judaizantium» ; és 
ugyanez a célja volt a jeruzsálemi zsinatnak is. 
Különben, hogy szent Pál Gal. 1, 2. s k.-ben a jeru-
zsálemi zsinat határozatát szórói-szóra nem közölte, 
ennek oka az, hogy szent Pál ok nélkül semmit 
sem szokott tenni. Már pedig e határozat szóról-
szóra való visszaadása Gal. 1, 2. s k.-ben ok nélkül 
történt volna. 

Szent Pálnak a galatákhoz intézett levelében az 
volt a célja, hogy bebizonyítsa a saját apostoli tekin-
télyét. Mi célja lett volna most annak, lia szent Pál 
e határozatot szórói-szóra közölte volna? Ezzel a 
levél céljának semmivel se használt volna jobban, 
mint akkor, a mikor e határozatot röviden értelme, 
tartalma szerint közölte. 

2. Szent Pál öt utat tett Jeruzsálembe. Az első-
ről szól Ap. Csel. 9, 26. sk. ; a másodikról Ap. Csel. 
11, 27—30; 12, 25; a harmadikról Ap. Csel. 15, 
2. s k.; a negyedikről Ap. Csel. 18, 18—22; az ötö-
dikről Ap. Csel. 21 s k. 

Kutassuk mostan, melyik út esik össze azzal az 
úttal, a melyről Gal. 2, l-ben olvasunk. 

Mindenekelőtt látjuk, hogy a Gal. 2, l -ben em-
lített út alkalmával szent Pál Barnabással jött Jeru-
zsálembe; ezért is ennek az útnak ezen apostolok 
elválása előtt kellett történie: azaz ezen jeruzsálemi 
út a negyedik és az ötödik jeruzsálemi út előtt való 
időbe esik. 

Még van három jeruzsálemi útunk, melyekből 
az első a Gal. 2, l -ben említett úttal azért nem lehet 
azonos, mert az első út szent Pál szavai szerint há-
rom év múlva (Gal. 1, 18), a Gal. 2, l -ben említett 
út pedig 14 év múlva történt. 

Még van két jeruzsálemi utunk, a melyek közül 
a második (Ap. Csel. 11, 27 30; 12, 25), a Gal. 
2, l-ben említett úttal nem azonos. Ugyanis a má-
sodik jeruzsálemi út alkalmaval szent Pál mást nem 
tett, csak átvitte az alamizsnát (Ap. Csel. 12, 25): 
míg a Gal. 2, l-ben említett út alkalmával magán 
konferenciákról is van szó. Azután a 44-ik évben 
történt jeruzsálemi út alkalmával szent Pál még nem 
mondhatta volna: «Contuli evangelium, quod prae-
dico gentibus» (Gal. 2, 2), mert ezen második jeru-
zsálemi út előtt sehol se hirdette az evangéliumot, 
kivéve Antiochiában. 
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Mindezekből következik az, ha szenl Pálnak se 
az első, se a második, se a negyedik, se az ötödik 
jeruzsálemi útja nem azonos Gal. 2, l-ben említett 
útjával, hogy a még hátramaradó 3-ik jeruzsálemi 
út, melyet a jeruzsálemi zsinat érdekében tett (Ap. 
Csel. 15, 2. s k.) s a mely az öt útból egyedül jöhet 
még szóba : a Gal. 2, l-ben említett úttal egy és 
ugyanaz az út. Hermann József dr. 

Babonaság-e az üstököstől való félelem ? 
Mindenesetre, ha alaptalan. Ilyen volt a régiek 

félelme a csóvás csillagtól. Az ó- kor csak rosszat várt 
tőle. Klaudiusz és Veszpázián cézárok h alálát együstökös 
hirdette, a lakedemoniak hanyatlását egy csóvás csillag 
jövendölte meg. A középkor képzelete sem állt az 
ó-koré mögött. Lángkardok, véres keresztek, tüzes 
tőrök, lándzsák, vértek voltak benne láthatók: a 
háború, a fekete halál előjelei. Az 1528-iki üstököst 
egy elég komoly francia író a legrikítóbb sziliekkel 
festi. «Az üstökös — mondja — oly förtelmes volt, 
hogy sokan a félelemtől haltak meg, másokat beteg-
ség fogott elő. Szine olyan volt, mint a véré, tetejé-
ben egy hajlított kar volt látható, mintha ütni akart 
volna vele. Két oldalán nagyszámú hadibárdok csüng-
tek, kések, vérrel befestett kardok, melyek mellett 
sok elcsúfított emberi fej volt borzas hajjal, kócos 
szakállal». Lám a képzelődésnek mily éles szemei 
vannak ! 

De még a legújabb kor is nagy tisztelettel s féle-
lemmel adózott ez égi szörnyetegnek. Különösen, 
midőn a csillagászok kiszámították pályáját s egy 
párnak a földdel való összeütközését is kilátásba 
helyezték. A félelem nagy lett. Némelyek megté-
bolyodtak, mások megírták végrendeletüket. A csil-
lagászok látván, hogy az emberiség halálra ijed, a 
másik végletbe estek: lekicsinyelték az üstökös jelen-
tőségét és azt állították, hogy az ütközés vagy egy-
általán lehetetlen, vagy lia lehetséges, nincs mit félni 
tőle, mert e csillag anyaga oly finom, hogy jelenlétéi 
a föld talán meg sem érezné.1 

Ezt az állítást természetesen csak azok kockáz-
tatták, kiknek elsősorban a félelem eloszlatása feküdt 
szivükön. Tűzoltásnál ugyanis az ember nem igen 
szokott válogatós lenni az eszközökben ; fő az, 
hogy a tűz elaludjék. És a tűz tényleg el is aludt. 
Manapság már fitymálni szoktuk az üstököst, mint 
afféle semmit. Pedig komoly csillagászok, mint Braun, 
Fényi, Pohle, fontolgatva rázzák a fejüket az üstökös-
kérdésnél. Mintha mégis lenne a dologban valami. 
Ezt a valamit szeretnők most egy kissé megbolygatni, 
nemhogy a kialudt tiizet újból fölélesszük, hanem 
csak hogy a túlzásoktól óvjunk. 

Valóban furcsa egy égitest az a csóvás csillag. 
Váratlanul jön, mint a tolvaj. A Nap közelében ki-

1 L. Kövesligethy Radó nézetét. Religio 201. 1. Szerk. 

bontja uszályát, aztán gyorsan tovairamodik, mint 
aki rossz fát tett a tűzre. Bekóborolja az eget, majd 
itt, majd amott tűnik föl, mint nálunk a sátoros 
cigány. Mihelyt a Nap közelébe ér, hosszú, ünnepi 
sleppet ölt magára. E díszruhában kerüli meg a 
Napot, de oly lisztességtudóan, hogy mindig fejét, 
soha uszályát nem fordítja a Nap felé. E két körül-
mény ámulatba ejt: honnan képződik egyszerre az 
a sokszor 100 millió kilométer hosszú uszály és mi-
ért mindig ellentétes irányban a Nappal ? Hiszen 
mikor még távol van a Naptól, úgy fest, mint egy 
kozmikus ködfolt, üstökös létét csakis mozgása árulja 
el. Erre az üstökös elméletével felelünk. 

A kifejlődött üstökös három részből áll: a mag-
ból, a kómából (a kettő együtt alkotja a fejet) és az 
uszályból. A mag valószínűleg szilárd anyag, melyet 
igen terjedelmes, vastag gázburok vesz körül. Mihelyt 
a Nap közelébe ér, a merőlegesen rátűző sugarak 
igen fölmelegítik a magvat, következőleg a gázréte-
geket is, annál is inkább, mivel a sugarak mindig a 
mag ugyanazon oldalára esnek. Az üstökös ugyanis — 
föltehetjük — nem forog saját tengelye körül, vagy 
ha forog, rendkívül lassan, különben a centrifugális 
erő szétlökné csekély tömegét. A fölmelegedett gáz-
tömeg megritkul, a magasba száll, itt kiterjed és 
alkotja az úgynevezett kómát, mely mindig a Nap 
oldalán képződik. Alulról eközben újabb és újabb 
gázrétegek szállnak a magasba. Most jön a fődolog. 
A magasba szállt forró gáztömegek — egészen úgy, 
mint a mi légkörünkben — megtelnek például tevő-
leges villamossággal. Azonban a közeli Nap gáz-
rétegeinek a villamossága — föltehetjük — szintén 
tevőleges és így taszítólag hat az üstökös szerfölött 
ritka és könnyű felső rétegére. E nagyfokú taszítás 
következtében a gáztömegek hanyatt-homlok lefelé, 
vissza az üstökös magvára iparkodnak, azonban az 
alantabb álló gáztömegeknek részint sűrűsége, részint 
ugyancsak tevőleges villamossága elzárja előlük az 
utat. Mi marad más hátra, mint az üstökös szélén 
iramodni tova a mag háta mögé, a szabad világűrbe? 

A kómának e rendkívül megritkult gáztömegei 
futtokban még egy ideig fénylenek s alkotják az 
üstökös csóváját, melyet aztán földünkön boldog-
boldogtalan megcsodál. Az az uszály tehát nem egy 
és ugyanazon anyag, hanem újabb és újabb, a kómá-
ból eltaszított gáztömegeknek ragyogása a világűr-
ben. Egyr kissé különös ez az állítás, de hiszen a 
sebesen rohanó gőzmasina kéményéből kitóduló 
füstgomoly is ügy látszik, mintha a kéménnyel szo-
rosan egybe függne: így e sajátságos csóva is az 
üstökösöknél. Ezek az eltaszított uszályrészek azután 
talán kisebb-nagyobb meteor-kavicsokká egyesülve 
tovaszáguldanak és sokszor hozzánk is átlátogatnak 
hulló csillagok alakjában. Schiaparelli csillagász leg-
alább a meteorokat mind üstökös cafatnak tartja, 
a mit a Biela-féle üstökös is fényesen igazol. 1872-ben 
hiába várták visszatértét, a helyett azonban pompás 
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meteor-hullás jelentkezett. Az üstökös foszlányokra 
oszlott. 

Ezen kis kitérő után térjünk vissza azon csillagászok 
ellenérveihez, a kik az üstökössel való összeütközést 
csaknem lehetetlennek, vagy legalább is ártalmat-
lannak tekintik. Ezek matematikával szállnak a síkra. 
A valószínűség számításai alapján — mondják — 
a roppant nagy térben, melyben földünk mozog, 20 
millió üstökös közül legföljebb egy iitközhetik meg 
velünk. Ez azonban szomorű vigasztalás. Hiszen ez 
az egy valószínű, hogy megütközik s a 20 millió 
közül melyik lesz ez az egy, nem tudjuk. Talán 
már a legközelebbi. Ki tud erre biztosat felelni? 

Mások az összeütközés lehetőségét elismerik, 
de tagadják ártalmasságát. A tömegük csekély — 
mondják — a légynek se árthatnak. Az igaz, tömegük 
aránylag csekély, de annál nagyobb terjedelmük; s 
a mi a tömegben hiányzik, kipótolja az iszonyú 
sebesség: 50 kilométer másodpercenkint az üstökösnél 
közönséges. Különben a tömegük sem épen meg-
vetendő. Hanem beszéljünk tényekkel. 

Az 1811-iki nagy üstökös uszálya egykorú és egy 
kissé megbízhatatlan számítások szerint 196 millió 
kilométer, magvának átmérője 4356 kilométer. Egy 
ily kölönccel való összecsapást, azt hiszem, nagyon 
is megéreznők. Az 1858-iki, vagy Donati-üstökös 
hossza 88 millió kilométer, magva 900 kilométer 
átmérőjű, tömege Faye számítása szerint a Föld 
tömegének 235-öd része volt, tehát körülbelül oly 
súlyos golyó, mint a mi Holdunknak a harmadrésze. 
És ez a golyó valószínűleg szilárd anyag. Hiszen az 
üstökös magván keresztül még nem láttak csillagot 
keresztül villogni, a kómán és az uszályon ellenben 
csaknem gyöngítetlenül szűrődik át a fénysugár. 
Azonkívül, ha a mag nem volna szilárd anyag, a 
Napközelben foszlányokra szaggatná azt a Na]) óriási 
vonzása. Hiszen némely üstökös oly közel jött a 
Naphoz, hogy egy hatalmas protuberancia könnyen 
elérhette volna. így például az 1843-iki üstökös 124 
ezer kilométernyire, tehát a Hold távolságának a 
harmadrészére merészkedett a Nap közelébe, magia 
mégis ép maradt. S hogy sírját még így is nem a 
Nap lángtengerében lelte, azt rengeteg sebességének 
köszönhette, 550 kilométert ügetett egy másodperc 
alatt. 

Az üstökös magva eszerint valószínűleg szilárd 
tömeg és megközelítheti az ingatag számítások sze-
rint a Hold tömegének a harmadrészét. Ez számí-
tásainkra túlságosan nagy üstökös lenne, azért 
vegyünk egy sokkal kisebbet, egy olyant tudniillik, 
a melynek tömege a Föld tömegének csak tizedrészét 
teszi ki. Ez a kis tömeg is körülbelül annyi, mint 
227 millió köbkilométer oly szilárd állományból, 
a milyenből gránithegyeink állanak. Tegyük föl, hogy 
egy ilyen üstökös csupa véletlenségből ugyanabban 
az időben fogja metszeni Földünk pályáját, a melyben 
a Föld a metszési ponthoz jut. Az összeütközés elke-

rülhetetlen. A katasztrófa lefolyása körülbelül a 
következő. 

Egy szép tavaszi reggelen hoznák az újságok, 
hogy Amerikában a csillagászok egy új üstökös 
csillagot fedeztek föl. Pár nap múlva jönne az új 
hír, hogy pályája metszi a Földét. Néhány hét múlva 
egy ügyes számoló azt is kiszámítaná, bogv az 
üstökös, miután a Napnál megtelte a köteles láto-
gatást, körülbelül ugyanabban az időben jut a ke-
resztezési ponthoz, mint a Föld. Ez vigasztalásunkra 
szolgál. Egy ilyen katasztrófa nem törhet reánk 
olyan váratlanul, mint az éji tűzvész. Az ég fárad-
hatatlan mérnökei legalább három hónappal előbb 
óva intenek már. Eközben jelentik, hogy az üstökös 
gyorsan közeledik. A szubjektív hatást mellőzzük, 
vegyük szemügyre magát a csillagot. Mivel a Naptól 
jön, uszályát küldi előre. Előbb igen finom, majd 
sűrűbb gáztömecsek tolulnak légkörünkbe, melyek a 
roppant nagy súrlódás következtében meggyulladnak 
s olyan északi fény-féle derengő világosságot árasz-
tanának a levegőben. Most jönne a kóma. Ez az út-
közben fölszedett kozmikus porral töltené meg a 
levegő felsőbb rétegeit, a melyen keresztül csak 
nehezen hatolna át a napfény. A Nap tehát elsö-
tétülne ez óriási porfellegtől. A kóma összeütközése 
levegőnkkel továbbá borzasztó orkánokat eredmé-
nyezne. A tenger mérföldnyi hullámokat verne s 
elöntené az összes kontinenseket. A taifun, a kinai 
tenger rémséges szörnyetege, mely hajókat lékel, ki-
kötőket rombol, mely vadul szánt végig egyik parttól 
a másikig, törve-zúzva, mi útjába kerül; ez a taifun 
csöndes szélfuvalom ahhoz a rémítő tengeri katasz-
trófához, melyet egy ily kóma összeütközése idéz-
hetne elő. 

A kómáról tudjuk továbbá, hogy nagymennyi-
ségű cyant tartalmaz. Ez már magában is méreg, a 
hydrogénnel azonban kéksavvá egyesülve elölne 
minden élőt a Föld kerekségen. Azonkívül lény-
elemzőink a kómában szénhydrátokat is jeleznek. 
Ezekről bányáinkból tudjuk, hogy rendkívül gyú-
lékony anyagok. Az atmoszférába érve, meggyulladná-
nak a súrlódástól s a levegő oxigénja csak élesztené 
a lángokat. Az egész Földet általános tűztenger venné 
körül, melyben a legkeményebb ércek is megolvadná-
nak. Mily borzalmas jelenet az, midőn az amerikai 
száraz prériket meggyújtják s a tűz a szél szárnyán 
óriási sebességgel terjed fűszálról-fűszálra. De mi ez 
ama szörnyűséges lángtengerhez, mely elől nem lenne 
semmi menekvés? 

A szerves világnak elég lenne már ennyi borza-
lom, hogy örökre búcsút mondjon az életnek. Pedig 
csak most jönne még a katasztrófa java: az üstökös 
magvának irtóztató lezuhanása a magasból. Az az 
óriási tömeg, mely pedig Földünknek csak tízezred-
részét teszi ki, ha csak 50 kilométer másodpercen-
kinti sebességgel rontana is reánk, százszor gyorsab-
ban jönne, mint a legsebesebb ágyúgolyó. A rom-
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bolás nyilván elképzelhetetlen. A Földnek szilárd 
kérge, mint a tojáshéj, szétmállanék s a rengeteg 
nyomás a Föld felszinére szorítaná a tüzes folyadé-
kot, hogy a mit a külső tűz még megkimélt, azt a 
belső láva végkép eleméssze. E jelenetet lefesteni a 
képtelenségek országába tartozik. 

Ezt vélik azok a józan tudósok az üstökösről, 
a kik nem hízelegni akarnak, hanem az igazságot 
földeríteni, ha kell, a maga szomorú valóságában. 
Ezek szerint az üstökös egy általános tüztengert 
idézne elő, melyet a Nap elsötétülése, csillaghullás, 
a tenger árjának a kiöntése előzne meg. Lehetetlen 
itt egy gondolatot elnyomnunk, mely önkéntelenül 
ébred lelkünkben. Az imént leírt processzus egyes 
mozzanatai a leghívebben egyeznek a kinyilatkoz-
tatás ama passzusával, mely a Földnek erőszakos 
halálát jövendöli. A nap elsötétüléséről, csillaghul-
lásról, özönvízről, egyetemes tűzvészről van ebben 
is szó. E szomorújáték leírását magának az Üdvözítő-
nek szájából hallhatjuk. Egy csöndes délután föl-
megy az Olajfák hegyére meghitt barátaival s szo-
morúan szemléli a jeruzsálemi templom napsuga-
raktól bearanyozott pompás kupoláit. Mindentudó 
lelkében fölébred az a rémes kép, midőn ez az 
architektonikus remek az egész várossal együtt a 
lángok martaléka lesz, az asszociácio okot szolgáltat, 
hogy megemlékezzék e részleges katasztrófa kapcsán 
amaz egyetemes világkatasztrófáról, melyben az Isten-
ség magasztos temploma, az egész keresztény Föld 
el fog pusztulni ; szivéből kitör a fájdalom s a jöven-
dölés szavaira olvad: «Mindjárt pedig ama napok 
gyötrelme után a Nap elsötétedik, a Hold nem ad 
világosságot, a csillagok lehullnak az égből és az 
egek erői megindulnak.» (Máté, 24, 29.) Vagy mint 
Lukácsnál olvassuk: «Es jelek lesznek a Napban és 
Holdban és csillagokban és a Földön a népek szo-
rongatása lesz kétségbeeséssel a tenger és a habok 
zugásakor ; és az emberek elszáradnak azok félelme 
és várása miatt, mik az egész világra következnek. 
Mert az egek erői megindulnak». (Luk. 21, 25.) 
Szavai mély benyomást keltettek. Három evangelista 
emlékszik meg e nagy jövendőlésről. Péter, kinek 
tüzes lelkében legmélyebbre hatolhattak ez igék, 
később más szavakkal, mintegy tovább fűzi az 
evangélisták gondolatmenetét : «Az Űrnapja pedig — 
űgymond — ügy jön el, mint a tolvaj ; akkor az 
egek nagy robajjal elmúlnak, az elemek a hőség 
miatt elolvadnak, a Föld pedig és a rajta lévő alkot-
mányok megégnek». (II. 3, 10.) Ezek nem természet-
tudományi fejtegetések, nem okoskodások bizonyos 
előzményekből, hanem határozott, kategorice ki-
mondott igék, melyek minden egyes betűjén meg-
érzik az események közvetlen szemlélőjének a 
bizonyossága. Ily határozottsággal csak egy Isten 
beszélhetett, aki előtt a jövő is a legtisztább jelen. 

Szinte halljuk a hitetlen csillagászok gúny-
kacaját e szentírási szavakra. Hogy «csillagok hullja-

nak az égből» ! Azok a csillagok, melyek billiónyi 
mérföldekre vannak tőlünk, melyekhez képest a mi 
Földünk csak parányi porszem. O mily középkori 
sötétség, mily naiv gondolkozásmód! Mintha bizony 
csillaghullás alatt manapság nem is meteor-hullást 
értenénk. «A nap elsötétül, a hold nem ad világos-
ságot.» Mily együgyűség! Ok, az ég fáradhatatlan 
búvárai, csak jól tudják, hogy ugyanazon a napon 
nem lehet Nap- és Holdfogyatkozás. Arra persze 
nem gondoltak, hogy egy óriási terjedelmű kozmikus 
porfelhő teljesen eltakarhatja előlünk e két égitestet. 
De a min leginkább mulattak, az az általános tűz-
vész, a melyről Péter apostol tesz említést. Ugyan mi 
gyullad meg egy kopár sivatagon ? A sziklák és a 
tengerek csak nem fognak tüzet?! Az a néhány 
erdő, melyet az előrehaladott kultura még meg nem 
kopasztott, igen szükkörű tüzet eredményezne csak. 
Mily babonaság! Talán csak nem a levegőt akarják 
fölgyújtani? Pedig jóhelyütt tapogatóztak. Épp a 
levegőt fogja egy jövendőbeli üstökös meggyújtani. 
Mi kell ehhez egyéb, mint hogy gyúlékony gázak 
jöjjenek légkörünkbe. A súrlódás meggyújtja azokat 
s levegőnk bőséges oxigénja gondoskodik arról, hogy 
ki ne aludjanak. 

Ime, a kevésbbé körültekintő tudósok csoportja 
mennyire blamirozhatja magát. Az újabb csillagászat 
bámulatos vívmányai, a szpektroszkóp, az égitestek 
alaposabb ismerete a kinyilatkoztatásnak adnak 
igazat. Hogy is mondhatna ellen a valódi tudomány 
a kinyilatkoztatásnak, mikor mindkettőnek forrása 
egy és ugyanaz: az Isten? A földi élet hirtelen 
végére vonatkozó nézeteik csak abban különböznek, 
hogy a tudomány lehetségesnek mondja az ilyen 
katasztrófát, a kinyilatkoztatás ellenben azt biztosan 
bekövetkezendőnek hirdeti. Természetesen a ka-
tasztrófa idejéről a kinyilatkoztatás is hallgat. «Az 
Úr napja pedig úgy jön el, mint a tolvaj.» 

Mégis találkoznak népbolondítók, a kik légből 
kapott évszámokkal hitegetik az amúgy is ideges 
embereket. Legújabban egy ravasz francia nagyon 
nevetséges pontossággal számította ki a nagyszerű 
világkatasztrófa idejét. 1921. július 13-án, reggel 7 
óra 3 perc 3113/i7 másodperckor fog a romlás be-
következni. Jaj tehát mindazoknak, a kik még 14 
évet mernek remélni! Mi azonban inkább maradunk 
a «tolvaj» hasonlatnál, a ki, ha annyira várják, 
bizonyára nem fog megjelenni. 

Martinovics Sándor S. J. 

Az egyházi szószék• (vi.) 
Ha a pap igazán szereti s folyton tanulmányozza 

a theologiát, különösen annak gerincét, a dogmatikát : 
maga ez a szeretet nem hágy neki békét, hanem egyre 
hajtja, hogy iparkodjék a gondjaira bízott hívekkel 
is lehetőleg mennél behatóbban megismertetni azokat 
a felséges szép és áldásos, élő és éltető igazságokat. 
Erre a célra kell törekednünk. Azt mondja Meste-
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riink: «Tanítsatok!» Tanítsuk híveinket, hogy azok 
jól ismerjék hitüket és egyházukat! A lelkesedés 
már aztán magától j ön ; nyomon követi az a tudást. 
Valamint az egyházi szónok, mikor becsületesen ki-
fejt valamely hitigazságot, önkéntelenül is föllelkesül 
azon és kitör belőle a lelkesedés: ugyanígy van ez 
a híveknél is. Mert a lélek törvényei egyformák. Egy 
és ugyanazok szerint a szabályok szerint működik a 
lélek a tanítóban és a tanulókban. 

Ne kapkodva, hanem következetesen, terv szerint 
működjünk a szószéken! Csak így lehet eredményt 
elérni. A hivek uralkodó hibáival gyakrabban és 
tüzetesebben foglalkozzunk. Azoknak kiirtása végett 
a megfelő hitigazságokat többször is fejtegessük, de 
más és más oldalról, hogy legyen benne változatos-
ság. A mely igazságainkat gyakrabban és hevesebben 
támadják elleneink, azokat többször is és mennél 
alaposabban kell hitvédelmi irányban fejtegetnünk. 
Ha tudomásunkra jut szemes körültekintésünk foly-
tán, hogy valamely hitünk ellen irányzott támadás 
híveink egyikének-másikának kezéhez jutott valamely 
irkafirkában: olvassuk föl azt nyíltan és cáfoljuk 
meg alaposan! Jól vigyázzunk! Mikor a hiszékeny 
népet fenyegeti veszély, semmiféle támadást sem sza-
bad kicsinylő megvetéssel mellőznünk. 

A gondos alaposság a hivek oktatásában azt kí-
vánja, hogy egy és ugyanarról a fontosabb hit- és 
erkölcsi igazságról több összefüggő beszédet tartson 
nekik a lelkipásztor időközönkint, lehetőleg minden 
oldalról megvitatva azt. 

Ez persze még alaposabb tanulmányozást és 
szívósabb türelmet igényel az előkészületben, mint 
egyes különálló beszédek. De bizonyos igaz, hogy a 
nagyobb fáradságnak több lesz az eredménye, éde-
sebb lesz a gyümölcse is. Ez természetes. A behatóbb 
oktatás és a vele egybekapcsolt erkölcsi következ-
mények többszörös, más és más motívumból történő 
sürgölése foganatosaid) lesz a hallgatók hitének meg-
erősítésére és akaratjuknak megindítására, erkölcseik-
nek megjavítására. Különösen városi helyeken égető 
szükség van arra, hogy többször is tartsanak beszéd-
sorozatot a lelkipásztorok. De falvakon is elkel. Ne 
féljünk, hogy ráun a nép, a mely szomjúhozza Isten 
igéjét! Nem meséket, hanem Isten igéjét, az igaz-
ságot, de népszerűen, egyszerűen, világosan, változa-
tosan ! 

En úgy gondolom, hogy manapság nem a ho-
milia, hanem a sermo a megfelelőbb formája a 
szentbeszédnek, különösen a városi gyülevész nép 
között. A felsőbbrendű homilia még megteszi városon 
is néha-néha, mert annak egységes a tárgya s egy 
bizonyos irányban iparkodik meggyőzni a hallgatók 
értelmét és megindítani akaratjukat. De az alsóbb-
rendű homilia majd erről, majd amarról a dologról 
tárgyal és most erre, most meg amarra buzdítja a 
hallgatókat. Ennek az előadásmódnak csak ott lehet 
foganatja, a hol sziklaszilárd a hitük és teljes a jó-

akaratuk a hallgatóknak, a kiknek nem kell egyéb, 
mint egy kis buzdítás a jóra, erre is, arra is. A hol 
azonban ingadozik a hit, vagy fenyeget a veszély, 
hogy meginog,* mert hol erről, hol amarról az oldal-
ról támadják és a hol tétovázó, közömbös, vagy kü-
lönböző irányban rosszrahajló, sőt rosszhoz szokott 
az akarat : ott egy-egy beszédben, sőt több egymás-
sal összefüggő beszédben is egy bizonyos célt kell 
szem előtt tartanunk a tárgyalásban, vagyis egységes-
nek kell lennie a beszédnek. Ilyen a sermo. Még az 
egységes felsőbbrendű homilia is többé-kevésbbé 
megköti a szónok kezét a bizonyításban. A rendes, 
alsóbbrendű homiliánál manapság rendszerint az a 
veszély fenyeget, hogy a ki sokat markol, keveset 
fog. Az evangéliumi szakaszok egyes homályos helyeit 
derítsük föl a bevezetésben, de rendesen sermo alak-
jában tartsuk beszédeinket. 

Vezessenek maguknak naplót a lelkipásztorok 
arról, hogy melyik alkalommal micsoda tárgyról 
prédikáltak. így kívánja ezt a tervszerű működés a 
szószéken. IIa bármely okból maguk nem készíthetik 
egészen önállóan beszédeiket, mert ez bizony sok 
időt és türelmet igényel, megtörtént velem több-
ször, hogy egy dogmatikus beszéd készítéséhez 600 
oldalt is átböngésztem forrásmunkáimból legalább 
alaposan tanulmányozzák a fölhasználásra kiválasz-
tott kész beszédet, hatoljanak bele annak a szelle-
mébe, fontolgassák annak bizonyító érveit és indító-
okait, gyúrják át az egészet elmélkedő eszükön, 
tegyék magukévá s az életrevaló alkalmazásában 
változtassák át megfelelő módon hiveik lelki szük-
ségletéhez mérten. Ennyit okvetlenül megkövetel az 
egyházi szónoktól lelkipásztori kötelessége. Ne legyen 
robot-munka a prédikálás, hanem örömmel, szent 
lelkesedéssel, nemes vetélkedéssel végezzük azt, nem 
arra gondolván, hogy lerázzuk magunkról valahogyan 
alkalomról-alkalomra ezt a szép és fontos köteles-
séget, hanem arra törekedvén, hogy tanítsuk hívein-
ket és javítsuk erkölcseiket, egyházunk örömére és 
hazánk javára. 

Csakhogy ebben a tekintetben mindaddig nem 
várható gyökeres javulás, míg a homiletika tisztán 
elméleti, igazán kinzó, elkedvetlenítő, céltalan elő-
adásmódjáról át nem térnek annak elsősorban gya-
korlati, megkedveltető, nemes ambíciót fölébresztő 
és tápláló előadásmódjára. Akkor majd lesznek so-
kan, a kik maguk készítik szentbeszédeiket, a mikor 
sok időt engednek hozzá nekik egyéb teendőik. Akkor 
majd derekabbak lesznek a hitszónoklati folyóiratok, 
mert többen lesznek a lelkes és rátermett munka-
társak. Akkor majd jobban tudják méltányolni a 
szerkesztő és munkatársai fáradozását a megrendelők, 
mert hébe-korba maguk is megpróbálják, hogy mi-
csoda munkába, mennyi olvasgatásba, elmélkedésbe, 
írásba kerül egy igazi, jó szentbeszéd elkészítése. 
Akkor majd nem sajnálják a 8 koronát egy vaskos, 
tartalmas, az igényeket lehetőleg kielégítő, 60 ívre 
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terjedő évfolyamért, mert úgy vélekednek, hogy 
egyetlen jó szentbeszéd is megéri. Akkor majd lesz 
érzékük a szószék fontossága iránt és érdeklődésük 
az egyházi ékesszólás termékei iránt. 

Akkor majd lesz keletjük az érdemes forrásmun-
káknak, mert inkább megkoplalják a rávalót, mégis 
megszerzik azokat, hogy kielégíthessék hiveik lelki 
éhségét. Akkor majd lesz vevőközönsége a tervbe 
vett hasznos munkának : a szentatyák remekeiből jó-
néhány vaskos kötetben manap is kitűnően fölhasz-
nálható, magyar fordításban kiadott chrestomathiának. 
Akkor majd föllendül nálunk is az egyházi ékesszó-
lás ügye s lesznek szép számmal jeles szónokaink, 
mert a magyar temperamentum és nyelv kiválóan 
alkalmas erre. Akkor, akkor . . . Mikor ? Adveniat reg-
num tuum ! Imádkozzunk, hogy mielőbb, a míg még 
nem késő ! a míg egészen el nem idegenítik tőlünk 
népünket. 

Hódoló tisztelettel kérjük Főpásztorainkat, hogy 
tegyék komoly megfontolásuk tárgyává ezt a rend-
kívül fontos ügyet és igénytelenségem javaslatát a 
székesegyházi hitszónoki állásról és a homiletikának 
az ő kezébe letett gyakorlati előadásáról, lia azt al-
kalmasnak találják, szíveskedjenek megvalósítani. 
Városi helyeken, a hol még nincs szokásban, taná-
csos lenne elrendelni, hogy esti időben tartanának 
szentbeszédeket, a mikor jobban ráér meghallgatni 
a nép. Tudomásom szerint mindenütt kitűnően be-
vált ez a szokás, a hol csak próbát tettek vele. 
Alkalmazkodnunk kell híveink életviszonyaihoz mind-
abban, a miben csak szabad és lehet, még a saját 
kényelmünk árán is. így kívánja ezt tőlünk lelki-
pásztori hivatásunk. 

Adná Isten, hogy bár minden lelkipásztor maga 
készítené szentbeszédeit, hivei lelki szükségletének 
megfelelően ! Akkor lesz még csak igazában keletje 
a gondosan szerkesztett hitszónoklati folyóiratnak, a 
mely megerősödik a szent ügy derekasabb szolgála-
tára. Akkor is lesz neki létjoga és hivatása. Eredmé-
nyében nagyobb, mint mostanában. A legjelesebb 
szónokok termékeit fogja leközölni, kiválogatva a 
legjobban sikerülteket, mert akkor reméljük, mindig 
lesz miben válogatni. Es ő tőlük mindig sokat és 
nagy haszonnal tanulhatnak a közepes tehetségűek. 
Mert mindhiába: akármennyit tanulmányozza is va-
laki az egyházi ékesszólás tudományát és művésze-
tét, egyet sohasem tud egészen elsajátítani. Ez az in-
venció, mely a léleknek Istentől nyert adományában, 
rátermettségében gyökeredzik. Ez a tehetség képesíti 
arra a szónokot, hogy alkalmasan, ügyesen, könnye-
dén megtudja választani a kitűzött célnak megfelelő 
tárgyat. Ez a legnehezebb dolog a szellemes invenció 
nélkül szűkölködőknek. 

És ebben a tekintetben még a különben rend-
kívül képzett és nagy gonddal előkészült jezsuita és 
lazarista szónokok között is megtaláljuk a különb-
séget. Nem mindegyik készíti maga a szentbeszédeit 

egészen önállóan. Erre csak az invenció tehetségével 
megáldottak képesek. Sokan vannak ilyenek közöt-
tük, a kik aztán tényleg önállóan dolgozzák ki ha-
talmas beszéd-sorozataikat. De némelyek bizony kö-
zülük is az archívumhoz fordulnak segítségért, a hol 
legjelesebb szónokaik értékes kézirataiból kiválaszt-
ják a céljuknak és egyéniségüknek legmegfelelőbb 
beszédeket. Azért van közöttük olyan sok jeles, ön-
álló, termelő szónok, mert fiatal korukban kiismerik, 
hogy kinek mire van legjobb tehetsége és legnagyobb 
kedve és arra képeztetik ki hosszú éveken át nagy 
gonddal a legkiválóbb mesterek keze alatt. Ez a 
nyitja a jezsuiták vezető szellemi nagyságának. 

Igazi kiváló szónokká kiki csak úgy lehet, ha az 
eleven invenció adományával rendelkezik. Az ilyen 
Istentől megáldott szónoki tehetség termékei bőséges 
forrásul szolgálnak különösen a tárgyválasztásban a 
kevésbbé rátermetteknek. De kitartó, szorgalmas ta-
nulmányozással és különösen a theologián gyakor-
lati előadásával a homiletikának a közepes tehetség 
is jó szónokká fejlődhetik. Bár adná Isten, hogy lia 
szűkölködünk is kiváló szónokokban, legalább jó, 
lelkes egyházi szónokaink lennének mennél nagyobb 
számmal! Akkor csakhamar föllendülne az egyházi 
ékesszólással a hivek hitélete. És lesz, bizonyosan 
lesz sok jó szónokunk, csak megfelelő gyakorlati 
módon, gondosan kell erre nevelni papnövendékein-
ket. Ez egyik legsürgősebb föladat. Es ha ezt telje-
sítik, ismét visszanyeri régi méltóságát és fényét 
templomi szószékünk, minden jók örömére, egyhá-
zunk és hazánk üdvére, Isten dicsőségére és hiveink 
testi-lelki javára. Gerebenics Sándor. 

Felsőbb magyar papnevelő-intézet. (i.) 
Tábor, mely győzni akar, nem bizhat kizárólag a 

fegyverforgatók nagy számában, de képzett hadve-
zéreinek arravalóságában, mely a tömeg erejének a 
sikert tulajdonkép biztosítja. Xerxesi hadak ügyetlen, 
képzetlen vezérek kezében pocsékká lesznek, míg 
Nagy Sándor taktikája diadalt arat a tízakkora ellen-
ségen. Ez az oka, hogy a nemzetek nem elégszenek 
meg hadi erejük létszámának emelésével, hanem ál-
dozatot nem kímélve, azon vannak, hogy hadi isko-
láikban azokat, a kiknek képességei különös vezető 
erőt sejtetnek, a rendes tisztiképzésen felül minden 
lehető eszköz fölhasználásával azon kvalifikációval 
lássák el, hogy bármely pillanatban a harc élére 
állhassanak s a nemzet őket ott látva nyugodt legyen, 
hogy legszentebb érdekeinek védelme avatott kézre 
van bízva. 

S szellemi harcoknak harcolói ugyanígy tesz-
nek ; a szokásos kvalifikációval nem elégszenek meg 
azoknál, kiket vezérlő állásra szemeltek ki. Tovább-
képzés oly egyetemes törekvés ma már minden ér-
dekcsoport kiválóbbjainál, hogy sem a munkaerők 
csekély száma, sem az anyagi eszközök elégtelensége 
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nem szolgálhat mentségül e szükségesnek fölismert 
törekvéssel szemben. 

Az egyetemek e célból mind nagyobb számmal 
küldik ki jelesebb növendékeiket tanulmányútra, 
hogy tudományszakukban lehetőleg teljes tökéletes-
ségre tegyenek szert. Minél jelesebb tanerők képzése 
céljából állíttatnak föl a gyakorló gimnáziumok, hogy 
a végzett ifjúságnak odakerülő jelesebb képviselői, a 
lehető legjobb vezetők utmutatása mellett lessék el 
azt a különös ügyességet és sajátítsák el azt a ma-
gasabb, lehetőleg teljes készültséget, mely a nem 
mindennapi helyzetekben is eligazít s nehezebb föl-
adatok megoldására is képesít. Az élénken és meg-
döbbentő eredménnyel dolgozó szociálisla tábor si-
kereit jórészt annak köszöni, hogy időt, költséget 
és fáradságot nem kiméi — legalább külföldön 
kitűnő vezetők képzésére. Magyarországon ugyan elég 
kvalifikáció náluk a nagy száj, de meg is látszik a 
vezérek felsőbb képzésének hiánya a mozgalom felü-
letes, turbulens, kapkodó jellegén. 

Csak nagyon természetes, hogy mikor a felsőbb 
képzés fontosságát más szellemi munka végzői any-
nyira belátták, a katholikus egyház, a legszentebb 
eszmék hordozója s a legfontosabb érdekek képvi-
selője szintén nem elégedhetett meg azzal, hogy csak 
a szokásos, legszükségesebb képzést adja meg azon 
papjainak, kiktől kivételes munkateljesítést s a legne-
hezebb helyzetekben szakértelmet s különösen nagy 
szellemi és erkölcsi erőt kívánt. 

Már a IV-ik században, mikor az egyház még 
csak alig győzte le a pogányságot s a keresztény 
kulturának alapjait építgette csupán, szent Ágoston 
megvalósította a felsőbb papképzést. Az ő lelke az 
anyaszentegyház világtörténelmi hivatásának nagysá-
gát s tevékenységének arányait teljesen átlátta, de 
látta egyúttal azt is, hogy e gigantikus méretek oly 
embereket igényelnek, kik nem közönséges készült-
séggel s nem mindennapi lelkülettel fognak munká-
jukhoz. E kiváló, papi embereket nevelni volt hivatva 
szent Ágoston szemináriuma, az ő saját püspöki háza, 
hol kész papok a legnagyobb egyháztanító vezetése 
mellett képződtek s lettek az egyháznak kiváló lelki-
pásztoraivá és tanítóivá.1 A cél nemcsak az volt, 
hogy életszentségével tündöklő papságot kapjon az 
egyház, hanem az is, hogy az akkor már fölburjánzó 
eretnekségek és bajok veszedelmeivel szemben szak-
avatott theologusok kerüljenek a katholikus védelem 
és terjesztés élére. Az intézmény kedvezőtlen viszo-
nyok közt nem terjedt el általánosan, de mint prak-
tikus és példaszerű kezdeményezése a legnagyobb 
főpapi lelkületnek, hosszú századokon át mintául 
szolgál az ideális papnevelésnek. 

A középkor egyetemei tele vannak a felsőbb kép-
zést kereső papokkal. A lelkipásztori munka szent, 
de átlag mégis csak megszokott formák szerint való 

végzésére alkalmas papokat neveltek a püspöki és 
kolostori iskolák, de a kik az akkori keresztény tár-
sadalom fontosabb pozícióin voltak hivatva az anya-
szentegyház ügyét képviselni, nem elégedtek meg a 
közönséges papi képzéssel, hanem a tudományos 
központokon föltalálható mélyebb forrásokból merí-
tettek lehetőleg teljes theologiai vagy jogi képesítést. 

A trienti zsinat, mely XXIII-ik ülésében foglal-
kozott a papnevelés reformjával s azt az óriási hord-
erejű határozatot hozta a szemináriumok fölállításá-
ról,1 melyről a zsinat történetírója úgy nyilatkozik, 
hogy ez az egy határozat maga megéri azt a sok 
fáradságot és gondot, melyet az atyák viseltek, a fel-
sőbb papnevelés kérdésével nem foglalkozik. Az egy-
ház helyzete abban a forradalmi korban, mikor egész 
országok elszakadtak s a nagy tömegek meginogtak 
hithűségükben, elsősorban n lelkipásztorkodó papság 
hiánya s a rendelkezésre álló csekélyszámú pap lany-
hasága miatt, nem ért rá azzal foglalkozni, hogy a 
tökéletesebb képzés formáit megállapítsa. Akkor arról 
kellett gondoskodni, hogy a veszni induló falvak és 
városok népének úgy a hogy elégségesen képzett, 
főleg hivatása szeretetére nevelt, buzgó papsága le-
gyen. Minél több jó lelkipásztornak nevelése a célja 
a Tridentinum szemináriumi rendeletének. 

De a rendelet nem köti meg a püspökök kezét. 
A mint nem mondja ki, hogy a püspök csak azokat 
szentelheti föl, a kik szemináriumban végezték tanul-
mányaikat s így továbbra is lehetővé teszi az egye-
temi rendszer fönntartását, ügy a szemináriumoknak 
sem állapítja meg kötelező módon vagy részletesen 
tanrendjét. S a mikor említett határozatában azt 
mondja: «Hos pueros episcopus in tot classes, qiiot 
ei videbitiir, divisos juxta eorum aetatem ac in 
disciplina ecclesiastica progressum, partim, quum ei 
opportunum videbitur, ecclesiarum ministerio addicet, 
partim in collegio erudiendos relinebit» szabadságá-
ban hagyja a püspököknek, hogy a tanulmányi ren-
det úgy állapítsák meg, a mint az időviszonyok meg-
kívánják s ha jónak látják, a legszükségesebb theolo-
giai tanulmányok elvégzése után egyeseket tovább-
képzés céljából visszatartsanak. 

A protestantizmus vihara, mely a katholikus 
egyházat Európaszerte megpróbálta s a humanisz-
tikus gondolkozás által amúgy is meggyöngített hit-
buzgalmi szellemet a klérusban még jobban fogyasz-
totta, elsősorban azt a kötelességet rótta az egyházra, 
hogy jó papokról, buzgó lelkipásztorokról gondos-
kodjék. Mikor a népek lelkülete alapjáig föl van for-
gatva s a demagógia és szenvedély fegyvereivel küz-
denek az evangelium ellen, akkor elsősorban nem 
a tudományos képzettség, hanem az apostoli lelkület 
az, mely a sikert biztosítja s erre helyezett elsősor-
ban súlyt az anyaszentegyház, mikor a szemináriumo-
kat fölállítani kezdette. 

1 L. Mihályli : A papnevelés története 21—28. 1. i Sess. XXIII. c. 18. De ref. 
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De hogy mennyire méltányolta legnagyobb szo-
rongattatása napjaiban is a felsőbb papi képzettsé-
get, kitűnik abból, hogy már a szemináriumi nevelés 
első idejében is többfelé gondoskodás történik, hogy 
a jelesebb erők tovább képeztessenek s nagyobb 
kvalifikációt nyerjenek. Igy már a jezsuita tanterv-
ben s Borromei szent Károly szemináriumi terveze-
tében a jobbtehetségű theologusok számára hosszabb 
kurzus s behatóbb tanulmányi rend van megálla-
pítva,1 jeléül annak, hogy az egyház legjobbjai már 
akkor belátták a buzgóság nyújtotta eszközöknek ön-
magukban elégtelenségét s a mélyebb értelmi kép-
zéstől várták a szükséges harci készséget. 

A XVII. és XVIII-ik század e felsőbb célnak szol-
gáló külön intézetet nem emelt, megelégedett azzal, 
ha a jelesebb növendékeket teljes theologiai kurzuson 
képezték, míg az átlag a szükséges morális, liturgikus 
és katekizmus-magyarázó ismeretekkel ellátva külde-
tett ki az Úr szőlőjébe. 

Bizonyos tekintetben szolgálták ugyan e felsőbb 
nevelési célt a jó szemináriumi elöljárókat szolgál-
tató papi kongregációk, minők a Berulle biboros 
által alapított Congregatio Oratorii vagy Olier János 
alapítása, a szulpiciánusok kongregációja. De e szer-
vezetek tagjait nem külön iskolában képesítették 
speciális hivatásukra, hanem a buzgóság hozta őket 
össze. 

Egyetlen felsőbb papnevelő-intézet e korban az 
1701-ben megnyílt, de véglegesen szintén a XIX-ik 
században szervezett pápai diplomata iskola a Ponti-
ficia Academia dei Nobili Ecclesiastici. Ez már to-
vábbképző papi intézet, a mennyiben végzett theolo-
gusokat még három éven keresztül vezet be a diplo-
máciai gyakorlatba, megnyitva e célból növendékei 
előtt a különböző kongregációk tárgyalási termeit, 
szakszerű előadások hallgatására és szakdolgozatok 
készítésére kötelezve őket. 

A XIX-ik század oly problémák elé állította az 
egyházat, hogy a theologiai nevelés kereteit bővíteni, 
űj tárgyakat meghonosítani égetően szükségessé vált. 
De mivel az összes papnövendékeknek bővebb s fő-
leg több évet igénylő nevelése a paphiány miatt 
teljesen lehetetlen s másrészt nem is szükséges, mi-
után csak kis részük kerül oly állásra, hol e felsőbb 
nevelés folyamán szerzett tudást érvényesíteni kel-
lene s rendszerint megfelel lelkipásztori kötelességei-
nek a buzgó pap a szokásos négy évi theologian nyert 
képzettségével, a felsőbb papi képzést szolgáló inté-
zetek kisebb szánni, válogatott s rendes theologiai 
kurzust már végzett papok számára rendeztettek be. 

Ily felsőbb papnevelő-intézet az 1816-ban alapí-
tott bécsi Augustineum. Tervezője Frint Jakab, sze-
mináriumi elöljárókat nevelő szemináriumnak szánta. 
«Ezen világi papok felsőbb képzésére szolgáló intézet 
rendeltetése, hogy tehetséges jóindulatú ifjakat böl-

1 L. Mihályfi : A papnevelés története 152. és 170. 1. 

cseleti és theologiai tanulmányaik elvégzése után kellő 
felügyelet és vezetés mellett megfelelő évig tovább 
képezzen, hogy mint használható, jó szemináriumi 
elöljárók és képzett, buzgó tanárok a püspöki sze-
mináriumokban alkalmazhatók legyenek és sikerrel 
működjenek értelmes és j ámbor if jú papi nemzedék 
nevelése terén»,1 Az intézet rendeltetése szerint csak-
ugyan hiányt pótolni volt hivatva s a tanulmányi 
rend, melyet Frint számára megáltapított, a kitűzött 
cél elérésére körülbelül alkalmas is volt, a mint hogy 
az intézet sok jeles erőt nevelt az egyház s neveze-
tesen a magyar katholicizmus számára is. Csak az 
sajnálatos, hogy az intézet fejlesztésében nem tartot-
tak lépést a viszonyok változásával, minek következ-
ménye, hogy ma az Augustineum nem igen több, 
mint kitűnő előkészítő intézet a rigorozumokra s 
legföljebb elöljárói buzgalma és kiválósága nyújt 
rendkívüli alkalmat a növendékek továbbképzésére, 
de nem az intézeti tanulmányi rend. 

Glattfelder Gyula dr. 

A S z e n t f ö l d r ő l . Rendkívüli időjárás. Zsidó beván- ügy h 
dorlás. Az izlam vasútja. Keresztény zarándoklás. Ódon-
ságok keretében az ipar modem vívmányai. — Szokat lan , . 
időjárás uralkodott Palaestina fölött a mult év őszén " r o n t l 

és végén. Az őszi eső teljesen elmaradt, úgy hogy a 
cisternák vize teljesen kiszáradt. Vízdrágaság kezdett 
mutatkozni. Végre folyó évi január közepén erős nyugati 
szél meghozta a kívánt esőt. Aratás tehát elég bő várható 
ez esztendőn. A télelői szárazság nagy hideggel járt együtt. 
Volt idő, mikor éjjel a hőmérő 7 fokra szállt le a fagy-
pont alatt. Nemcsak Jeruzsálemben, a Jordán termé-
keny völgyében is, a fagy a veteményes kertekben és 
a féltropikus növényzetben nem csekély kárt okozott. 
Az egészségi viszonyok is sok kívánnivalót hagytak. 
Hideg láz annyi és oly fokú volt, mint ritkán szokott 
lenni. 1906-ban 10—12.000 zsidó vándorolt be Jaffán által. 
Pedig Jeruzsálem kereskedelmi vidéke már túl van zsúfolva 
üzérkedésből élni akaró zsidókkai. Az új érkezők ala-
mizsnára szorulnak és a meggyökerezett gazdag hit-
sorsosok terhére esnek. Ipar terén sincsen foglalkozás, 
mert az igények itt igen szerények még. Az izlam vasútja 
Mekka felé, melyet nem a török kormány, hanem a 
250 millió főből álló mohamedánság építtet, Damaskus-
tól—Tabukig, tehát 2/6-öd részben már készen van. 
Jezrael síkságán át Jeruzsálem is összeköttetést kap az 
izlam vasutjával. Omár moséját ezidén tatarozni akar-
ják ; de a szükséges fénymázos, fehér s kék téglákat 
nem bírják itt helyben előállítani. Villanyos felszerelé-
seket itt a kormány engedelme nélkül nem szabad 
végeztetni. A modern ipar térfoglalását jelenti az, hogy 
a San Salvator nevű ferencrendi kolostorban modern 
sütőműhely lőn fölállítva vaskemencékkel. A zarándokok 
ízlésük szerint való kenyeret és süteményeket fognak 
élvezhetni. Az oroszok utána csinálják a latinoknak a 
modern kenyérsütést. A régészeket érdekelni fogja az, 

1 Dr. Jacob Frint : Darstellung d. höheren Bildungsanstalt 
für Weltpriester z. h. Augustin 55. 1. 
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hogy a régi Jericho területén ásatások lesznek. Új iga-
zolása várható a Szentírásnak. A bajor katholikus zarán-
doklatot július-augusztusra várják. Egészséges emberekre 
nézve ez a legszebb idő. Akkor már bőven lesz érett 
szőlő. A fődolog azonban mindig az, hogy Jeruzsálem 
az ő szent helyeivel mindig régi és mindig új forrása 
az isteni kegyelmeknek. —y —la. 

roda- ^ pécsi őske resz tény s í rkamra . Irta Szőnyi 
Ottó akadémiai jogtanár. 1907. 91. 1. (10 képtáblával.) 
Ara 5 korona. 

Szőnyi dr. rövid időn belől már második munkájá-
val szinte felfedezés számba megy előttünk. Henszlmann, 
Rómer, Ipolyi s Czobor Béla halálával a keresztény 
müarcheologia területe mintha egészen elárvult volna. 
Czobor kathedrája az egyetemen ma sincs betöltve, abból 
az okból, mivel a filozofiai kar nem talált a szék be-
töltésére arravaló szakembert. Mi már látjuk a jövő 
emberét s az elejtett fonal felvevőjét Szőnyiben, a pécsi 
jogakadémia tanárában. Tavaly, az első enemü mun-
kájának : «A pécsi püspöki múzeum kőtára» címűnek 
ismertetésénél kiemeltük volt, hogy írója több mint 
dilettáns, ellenkezőleg egy fejledező szakember jeleit 
mutatja. Ennél a művénél ezt már határozottan meg 
kell állapítanunk. 

A pécsi őskeresztény sírkamra, Szőnyi müvének 
tárgya, egyik hazai különlegességünk, a római katakom-
bák édes testvére a régi Pannónia földjén. A hazai 
kereszténység egyik műemléke a magyarok beköltözése 
előtt való időből, a IV. századból való, midőn Attila 
hunjai tanyáztak itten s véget vetettek a római uralom-
nak. Még 1780-ban bukkantak rá a székesegyház köz-
vetlen közelében, kultiválása azonban csak a mult szá-
zad második felébe esik, különösen a mióta Henszlmann 
Imre irodalmilag is bemutatta. Czobor is ismételten ku-
tatásának tárgyává tette s kétségtelen, hogy a római 
katakombáknak tökéletes mása. 

Czobornak fejtegetéseit magam is hallottam róla, de 
úgy látom, hogy a legtökéletesebb monografia Szőnyié, 
ennél jobban, részletesebben s hozzátehetem, alaposab-
ban eddig senki sem fejtegette. 

Négy fejezetben ismerteti. Először történelmi hát-
teret állít hozzá, hogy megérthessük, miként kerülhetett 
ilyesmi mihozzánk, illetőleg a Dunántúlra, a római 
Sopianae = Pécs helyére. A római hódító légiókkal 
került ide a kereszténység, még pedig «egyenesen Rómá-
ból indult ki a hitterjesztés» (12.1.), bizonyosan Trajánus 
alatt (103. év.) Megismerteti részletesen a Dunántúl talált 
emlékeit az első kereszténységnek, a mely az üldözések 
idejéből itt hagyta emlékül egyik katakombáját is. 

A második fejezetben elmondja a sírkamra viszontag-
ságait. Fölfedeztetése után a káptalan kitisztíttatta, 
1804-ben kijavíttatta, a székesegyház restaurálása idején 
pedig Trefort miniszter hívta löt Dulánszky Nándor 
püspök figyelmét a nedvesség behatolása ellen való 
biztosító munkálatokra. Utoljára 1901-ben Helyey püspök 
a lejáraton két tölgyfaajtót készíttetett a kellő szellőz-
tetés céljából, azonban ez a két faajtó is már teljesen 
penészes, a mint a nedvesség folytán lassan pusztul az 
egész sírkamra is képeivel együtt. 

A harmadik fejezet : a sírkamra leírása és magya-

rázata, a mű gerince. Ebben állja ki a szerző szaktudása 
a próbát. A tárgy a laikus előtt alig mutat valami fel-
tűnőt: afféle kis megrongált pincehelyiség falain festvény-
maradványokkal. Szőnyinek meg egész kis művészi és 
kegyeleti világ ez, melyről sok mondanivalója van. 
A folyosóról, az előcsarnokból belépve «bejutunk a 
tulajdonképeni sírkamrába, a cubiculumba. Körül-
tekintve, első benyomásunk az — úgymond — mintha 
a római katakombák valamelyik kamrájába léptünk 
volna, persze azok nagyobbak. Kis, alacsony, négyszögű 
helyiség ez a mienk, mely dongaboltozattal van fedve. 
Keleti és nyugati fala nem hosszabb, mint 3-51 m., 
északi és déli fala rövidebb, csak 2-824 m., tehát az egész 
alapterület nem egészen 10 m2 s így legfeljebb husz 
ember fér be. (35—6. 1.) 

Ez a hires pécsi, földalatti sírkamra, mint helyiség. 
Ez képezi Szőnyi tudományos boncolásának, szellemes 
kombinációinak a tárgyát, természetesen első sorban a 
falain látható, megrongált képek, mert ezek nemcsak a 
római festészetnek, de az egykorú keresztény hitnek is 
maradványai, tanúi. 

Bevezetésül tájékoztat a katakombák körül, mik 
voltak azok s Rómán kívül még hol találhatók? Az 
őskereszténj'ek temetkező helyei voltak az üldözések 
idején s vannak még Nápolyban, Alexandriában, Melos 
szigetén s a francia Rheims mellett. Azután elmond egyet-
mást a római téglákról s az al fresco festésről, mert 
ezeket kell ismerni a sírkamra tanulmányozásánál. Most 
sorba veszi a falakat, töviről-hegyire leírja s elemzi a 
rajtok maradt képtöredékeket: a Krisztus-monogrammot, 
Péter Pál apostolokat, Ádám és Éva, Noe a bárkában, 
a kenyerek sokasítása, Jónás próféta, szűz Mária ké-
peit stb., melyeket természetesen ő neki kell kombinálva 
restaurálni a töredékekből. A tárgyismeret teljes kész-
letével teszi ezt. 

Csak egy példáját említem fel enemü szellemes 
egybevetéseinek. A keleti fal második, keskenyebb meze-
jén, mely a fal közepén van, nem látszik más, mint 
annak közepén egy erős, fekete kontúrokkal rajzolt s 
térdben hajlott láb 10 cm. hosszú töredéke. A fal itt 
nagyon nyirkos, törött. Egy tégla és több kő kandikál 
ki a vakolat romjai közül. Itt-ott egy kis festéknyom 
is előtűnik a lecsorgó nedvesség meszes lerakodásai 
mögül. 

Ezt ő így elemzi. «Annak megállapításához, hogy 
milyen tárgyú kép volt itt hajdan, a lábnak ez a kis 
töredéke nagyon kevésnek látszik az első pillanatban, 
de ha ismerjük a katakombák festményeinek tárgyait, 
főleg ha tudjuk, hogy a képtárgyak nincsenek rendszer-
telenül egymásra halmozva, hanem egy alapgondolatnak 
a kifejezői és e gondolat megérzékítésére ciklusba fonód-
nak, akkor itt sem kell a kombináció helyességének 
reményéről lemondanunk.» (53. 1.) S a katakombai 
konbinációnak eredinenyeként kihozza (a meztelen láb-
ból), hogy itt «Dániel az oroszlánok vermében» képe 
állott. 

A jelenetek megállapítása után összefoglaló szemlé-
lődést tart. (73. 1.) Feltünteti a különbséget a modern 
festészet és a katakombai festészet között, mely eszmék-
nek, «funebrális gondolatoknak» szolgált. «A kata-
kombák festményei s így a velük rokon sírkamránké 
is egyszerre diszítményei a síroknak, eredők és parae-
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nesisek, hü tükrei az őskeresztények lelki világának, 
megdönthetetlen bizonyítékok a katholikus vallás leg-
főbb tanításainak ősisége mellett.» (80. 1.) 

A mi a festészetnek művészi értékét illeti, «be kell 
vallanunk, hogy egy hanyatló művészeti korszak utolsó 
szülöttei e képek. Végső hullámai annak a nagy folya-
matnak, mely Korynthus és Sykion linearis pikturájától, 
a vázafestéstől, Polygnotoson, ki már négy szint hasz-
nált, Zeuxison, Parrhasioson (ioniai iskola), Eupomposon 
és Appeleson át a római művészetbe húzódott. Bár-
mennyire hangsúlyozzuk a képtárgyak formáinak meg-
állapításában a katakombák festőinek érdemeit és ön-
állóságát, a kifejezés eszközeiben nem jutottak arra a 
magaslatra, a melyen pogány elődeik például Pompéji 
néhány festményén álltak. Mikor a katakombák művé-
szete első tapogatódzó lépéseit tette, akkor már a profán 
festészet is hanyatlóban volt. Hát még a provinciákon, 
a későbbi századokban mennyire csökkent a művészi 
tudás és készség!» (81. 1.) 

A művészi invenció csak a képek elrendezésében, 
a helyi viszonyokhoz való alkalmazásukban nyilvánult, 
de nem a képtárgyak önálló fölfogásában, azok típu-
sokká lettek, melyeket csak le kellett másolni a minta-
lapokról. «Ezért tisztán római minden a sírkamrában.» 
A technika jóságáról azonban a képeknek másfél ezre-
den keresztül való fönnmaradása elég szép bizonyítványt 
nyújt. «El fognak ugyan lassan pusztulni, a nedvesség 
következtében beálló hámlás (Mauerkrebs) megöli őket, 
de a római katakombák képei is pusztulnak.» Szóval 
minden mulandó, ezek a képek is. 

Végül az érintő kérdésekre tér át. Szerinte a sír-
kamra a IV. század közepe táján vagy annak második 
felében épült. A katakombákba való temetkezés Rómában 
is csak 410-ig tartott. A halott sírja e helyütt a padlóban 
volt, mert szarkofag egyáltalán nem fért volna bele. 
A sírkamra építője és festője valószínűleg a fossorok 
(céhet alkottak és az alsó klérus utolsó fokát képezték) 
osztályához tartozott. A hozzávaló mintalapokat vagy 
úgy küldette meg magának vagy talán mint zarán-
dok járt Rómában és elleste a sírkamrák építésének és 
díszítésének szabályait, a minél fogva még e kis helyen 
is tudott a római emlékekhez hasonló alkotást létre-
hozni. 

A negyedik fejezetben beszámol a sírkamra irodal-
máról és festményeinek reprodukcióiról. 

Szóval a sírkamráról oly teljes monográfiát ír, mely 
teljes tájékoztatást nyújt és a kérdést kimeríti. Előadása 
nyugodt, világos és meggyőző a valószínűségek határai 
között, a mint azt a kérdés természete hozza magával. 
Nem jár töretlen úton, de azért ítéleteiben önálló s 
több tekintetben az eddigiektől eltérő nézeteket is vall. 
A könyvhöz csalóit 10 totografált kép a sírkamráról 
mutatja, hogy a hol mi alig látunk valamit, a tudós 
búvár és kombináló szeme egész rajzokat egészít ki. 
Szőnyinek nagy érdeme, hogy a keresztény archeologia 
elejtett fonalát ily szépen kézbe vette. 

* 

F e h é r szárny. Imádságoskönyv kis leányok szá-
mára. Irta : Balásházy Petra. Az esztergomi főegyház-
megyei hatóság jóváhagyásával. «Budapesti Hirlap» ujság-
vállalata. Budapest, 1907. 12-r. 210 oldal. Ára 3 korona. 

«Ez az imakönyv lesz sokáig a legelső magyar ima-

könyv . . . Miért ? Mert a maga nemében tökéletes... a 
hogy Balásházy Petra imádkozik, úgy csak az egyház 
imádkozik.» 

Ez az érem egyik oldala. A másik meg így fest : 
«Bizony úgy, a hogy Balásházy Petra imádkozik, a 

katholikus egyház nem imádkozik . . . Elejétől végig ugyan-
azok az ömledező frázisok . . . virág, illat, kismadár, rózsa, 
tövis . . . Hitbeli tartalom ? Az az, a mi Balásházy Petra 
imáiból hiányzik . . . A gyónási tükör. . . határozottan 
helytelen és még sok bajt fog okozni a kis leányok 
gyóntatóinak... A részletek... ott a frázisok és képek 
túlságos keresése néha értelmetlenségekbe sodor.» 

így olvastam e kétféle kritikai szavakat egymás 
mellett, egy és ugyanazon imakönyvről. Csak természe-
tes, hogy ezek után érdeklődésem még jobban volt föl-
csigázva a titokzatos könyv iránt, mint a második 
ismertetés szerzője az elsőnek «nagy elragadtatásról 
tanúskodó» bírálata után. Eleinte csak megnéztem és 
eltettem, hogy a vizsgán valami «kisleánynak» elajándé-
kozzam. A bírálatok után elejétől végig elolvastam. És 
hogy elolvastam, most már megválogatom, hogy kinek 
adjam. Mert valóban így, a hogyan most van, nem 
annyira «félő gonddal», mint inkább beteges szenti-
mentálizmusra nevelt «urilányoknak» való átmenetül, 
a míg megtanulnak úgy imádkozni, a hogyan az egyház 
szokott. 

Azért mondom ezt, mert a második bírálatnak (t. i. 
az «Egyházi Közlöny»-ben) állításai valódiak és konkrét 
részletekkel, idézetekkel támogatva is vannak. A dicsőítő 
himnuszos ismertetőket pedig a valóban csinos és gyer-
mekiesen művészies kiállítás meg a nemes stílus és 
költői hang hozhatta elragadtatásba. Mert ez tényleg 
eredeti, eddig hiányzott. És elsősorban ezért a többi 
között mégis csak udvariatlanság pálcát törni Balásházy 
Petra imakönyve fölött. De meg azért is, mert a «Fehér 
szárnyban» nem ugyan «lüktet és kivirágzik», hanem 
megvan a «nagy kincs», a nagy hagyomány, «mit itt 
hagyott a Krisztus ! Balásházy Petra imáiban van hit, 
van forró szeretet, mellyel Jézus lábait öleli». (Az első 
ismertetés szerint.) 

Van egyházias tartalom is. Az elöljáró beszéd okos 
intelme az Isten iránt való szeretet, a kegyelem, a rosszra 
való hajlandóság ismertetése után a törekvést a jó után 
köti a gyermek lelkére, a mire az imádság «fehér szárnya» 
segít. «Az imádságról» szóló fejezet figyelmes imára 
oktat ügyesen, nagy gyermekpszichológiával. Egyáltalán 
az összes oktató részek — gyónáshoz, áldozáshoz 
szűz Mária tiszteletéről stb. közvetetlen hangjukkal és 
dicséretreméltó okossággal tűnnek ki. Az imáknak néha 
émelygős, cukrosvizes kitételei és hasonlatai a többi 
gyermek-imakönyvekben nem található gyermekiesség-
nek a túlhajtásai. Olyankor túllőtt a szerzőnő a célon. 
De azért pl. a reggeli ima banális kezdetét ellensúlyozza 
az esti ima poétikus alapgondolata : mint fáradt galamb 
térek nyugalomra. Testvéreért úgy imádkozik, mint a 
kikkel egy fészekben nőtt lel, mint a madár. Madár, 
virág a hasonlatai, ott hát ez kell a «kis leánynak»! 

Fölötte kíváncsi voltam a szentmisére. Az oktatás-
nál hiányzik a szentmise theologiája : az utolsó vacsorá-
ból való leszármaztatása és a parancs : ezt cselekedjétek 
az én emlékezetemre s a keresztáldozattal való azono-
sítása. Pedig ez nagyon megnyitja sok «nagy gyermek-
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nek» is a szemét, hogy hogyan nézze a szentmisét. 
A miseimák korrektek, pl. az evangéliumi ima maga 
János 14, 23—30. : a ki szeret engem, hallgatja az én 
szómat. Rátanít, mily odaadással hallgassák a hitokta-
tásban és prédikációban tanító Krisztust. A gyónási 
tiikör, különösen a hatodik parancsról szóló része, na-
gyon színtelen. Szűz Mária azonban nagyon is elég és 
megfelelő helyet kap a könyvben, persze a magyar 
szentek elé volna való. Mária a gyermeknek sem Istene, 
hanem «a fehér lélek» ideálja, édesanyja, pártfogója. 
Hiányzik, és ez szűz Mária elé való, a szentséglátogatás, 
a szentségimádás is. Az Oltáriszentség a katexocben 
katholikum, ebben kell a gyermek lelkének is felnőnie. 

Ezek után állíthatom, hogy Balásházy Petra imáiban 
megtaláltam a katholikus módon imádkozó lelket. Es 
találtam közvetetlenséget, gyermek költészetet, mint 
másutt ritkán. Hitoktatóknak és gyóntatóknak az uta-
sításai mellett pedig a hiányt is pótolni, a cafrangot is 
letépni úgy tartalmilag, mint formailag nagyon könnyű 
munka leszen. Imakönyvet író úrinőt én csak diszkrét, 
ízléses öltözködőnek tudok elképzelni. Balásházy Petrá-
val könnyen meg lehet tehát értetni, hogy a mint nem 
aggat mindenfélét ízléstelenül magára, úgy a lélek fo-
hászát se öltöztesse cikornyákba és lehetetlen hasonla-
tokba. Ez Istennek sem lehet kedves, jóizlésü léleknek 
sem. Ez az imakönyv igaz, beteg, influenzás és migrénes 
kissé, de azért nem szabad eltemetni, hanem meg kell 
gyógyítani. Az ilyen imádságos lelkű nőt pedig, a ki 
hozzá minden különös theologiai képzettség nélkül ily 
okosan tud oktatni, Balásházy Petrát szívesen üdvözöl-
jük e téren.1 Töttössg Miklós dr. 

Wasmann hipotéziséhez.2 

1. A darvinizmus az embert az állatvilág élére 
állítja s azt mondja: ember s állat között nincs lé-
nyegbe vágó különbség, az ember a legfejlettebb 
állat. S a külföldi és hazai darvinisták azzal vigasz-
talnak minket: ne bánkódjunk állati származásunkon, 
mert utoljára is saját emberségünkből emelkedtünk 
az állatok fölé. A darvinizmus a természettudomány 
nevében beszél, mikor azt mondja: az ember csak 
állat, bár a legfejlettebb állat. A természettudomány 
módszere azonban 1. biztos tényeket kíván, a me-
lyekből aztán 2. biztos logikával levonja a következ-
ményeket. S e pontban a darvinizmus alaposan meg 
van akadva: se a most élő állatvilágban, se a föld-
rétegek nagy muzeumában nincsenek átmeneti ala-
kok, a legfejlettebb majmok s az ember között. — 
A darvinisták tehát tudományos alap híjával vannak. 
Bár Yirchow, a kiváló antropologus, nem volt a mi 
emberünk, egy nagy érdemét mi nekünk is el kell 
ismernünk: Yirchow a darvinizmus legféktelenebb 

1 Az imakönyv álnevű szerzője Evva Sári, a Rákosi-család egyik 
női tagja, talán ebből értelmezendő némely kritikának a túlhajtása. 
A kritika nálunk sokszor személyek szerint igazodik. Szerk. 

2 Valamint a származástan nem teljesen közvetlen meg-
figyelésen alapszik (Gorka : Az ember 42. 1.), úgy a jelen cikk 
írója is analógia alapján keresi hozzá a lehetőséget. Szerk. 

őrjöngései közepette is ki merte mondani : a tudo-
mány nevében nem állíthatjuk, hogy az ember a 
majmoktól származik. 

2. A keresztény bölcselet tudomásul veszi, hogy 
az ember és állat teste között áthidalhatatlan ür van, 
de nem erre a különbségre épi ti az ember külön-
állásának, méltóságának tanát. Ha az ember csont-
váza, agyveleje stb. hajszálnyira egyeznék is a legfej-
lettebb majmok testi szervezetével, ez még távolról 
sem ingatná meg az ember emberségét; az embert 
nem a teste, hanem értelmes lelke emeli az állatok 
fölé. A gondolkodó képesség s az ezzel természet-
szerűen járó szabad elhatározási képesség a lényeges 
különbség ember és állat között. A szellem termékei: 
a gondolat, a vallás, a tudomány, a haladásra való 
képesség természettudományi tények, melyeket sem-
miféle tudomány ki nem disputálhat a világból. Gon-
dolat, vallás, tudomány csak az ember birtoka; az 
állat megismerése az érzéki dolgokon túlra nem ter-
jed, azért nincs vallása, nincs tudománya, az állal 
nem beszél, mert nincs mondanivalója, nincs gondo-
lata, bár van szerve a beszédre. 

3. Ámde az embernek teste állati természetű 
test ; az emberi test s az állat tenyészeli élete egy-
forma, érzéki élete hasonlóan egyező. Az érzés világa 
azonban már különböző embernél s állatnál, mert 
itt már a szellemi léleknek is jut szerep. Honnan 
kapta az ember testét? E kérdésre a hires biologus, 
P. Wasmann azt mondja: a keresztény bölcselet 
lehetségesnek tartja, hogy Isten élő állati testbe oltotta 
az értelmes szellemi lelket.1 

Wasmann atya nézete némelyeknek nagyon tet-
szik, mások meg idegenkednek tőle.- Szerény véle-
ményem szerint idegenkedésre semmi okunk sincs. 

Gondoljunk csak a generáció (a nemzés) ti-
tokzatos tényére! Biztos tény, hogy a gyermek teste 
a szülőktől származik. De az is biztos, bog)' a lélek 
mint egyszerű, oszolhatatlan lény, nem származhatik 
megoszlás : generáció utján. A keresztény bölcselet 
azt mondja: a lelket Isten teremti. Mibe ? Szervetlen, 
holt anyagba-e ? Szó sincs róla ! Isten a megtermé-
kenyített sejtbe teremti a lelket. Ez a megterméke-
nyített egységes sejt két sejt: a him- és nőnemű sejt 
egyesüléséből származik. Mind a két szaporodási sejt 
élő, szerves anyag; ezen egyesülésből származó sejt : 
az embercsira is élő, szerves anyag. A szülőktől 
származó szerves embercsirába teremti tehát Isten a 
lelket. 

A megtermékenyített sejt, igaz, még nem kifej-
lett test, de csirában lévő test, mely fejlődésre képes 
és ki is fejlődik, hacsak valami zavaró hatás meg 
nem öli. 

4. Ha már most Wasmann atya azt mondja : 
lehetséges, hogy Isten az első ember teremtése al-
kalmával emberi lélek hordozására alkalmas élő 

1 L. Religio 204. 1. 
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testbe oltotta az értelmes lelket, ezzel csak olyasmit 
állít, a minek a szaporodás tényében pompás analó-
giája van. Élő test itt, élő test ott, a különbség csak 
.az, hogy a szaporodásnál fejletlen, Wasmann atya 
hipotézisében pedig fejlett testről van szó. Nekem 
legalább úgy rémlik, hogy a szaporodás analógiája 
nemcsak lehetségesnek tünteti föl a Wasmann-féle 
hipotézist, hanem nagyon valószínűvé is teszi. 

Kettőt nem szabad szem elől tévesztenünk. Was-
mann az emberi lélek létrejöttét Isten külön terem-
tői tényének tulajdonítja s az ember teremtését abban 
a pillanatban tartja megtörténtnek, melyben az ér-
telmes lélek a hordozásra alkalmas testtel egyesi tte-
tett. E hipotézisben tehát szó sincs arról, hogy állat 
a fejlődés törvényénél fogva emberré lett volna. Ez 
bölcseleti abszurdum volna s Wasmannak van ak-
kora képzettsége, hogy ilyesmit ne állítson. 

5. De nem ellenkezik-e ez a hipotézis a Szent-
írással? I. Móz. 2. 7. ezt olvassuk az ember terem-
téséről : «Alkota tehát az Úristen embert a föld 
agyagából és orcájára lehelé az élet leheletét s így 
lőn az ember élőlénnyé». A Szentírás e helye kettőt 
mond: 1. Az ember testét Isten a «föld agyagából» 
alkotta; 2. A lélek közvetetlenül Istentől származik, 
Isten teremtői tényének köszöni létét. Azt már nem 
mondja a Szentírás, hogy a föld agyaga szervetlen 
volt; lia a «föld agyaga» alatt szerves testet gondo-
lunk, akkor is igaz a Szentírás előadása. Ha a 
teremtés tényét úgy gondoljuk, hogy Isten a kifejlett 
testből az állati lélek helyébe a szellemi lelket tette, 
akkor ezen szavak sem okoznak nehézséget : «így 
lőn az ember élő lénnyé,» vagyis élő emberré. 

Szívesen megengedem, hogy e ponton kifogá-
sokat lehet tenni. De mikor a szaporodás dolgában 
sem látunk egészen tisztán,1 hogyan tudnók egész 
biztossággal a teremtés lefolyását elgondolni? 

6. A theologusok többsége ez idő szerint a «föld 
agyaga» alatt szervetlen anyagot ért, de ez nem ok 
arra, hogy a Wasmann-féle hipotézist elvessük. Leg-
helyesebben járunk el, ha a dolgot nyílt kérdésnek 
nézzük. 

Természettudósoknak, főleg liziologusoknak,biolo-
gusoknak (Wasmann is az) bizonyára a szerves 
anyag fog' inkább tetszeni. 

E hipotézis számol az evolúcióval, de semmi 
köze sincs a darvinizmushoz, mely oktalan túlzásai-
val, épenséggel nem tudományos «tényeivel», tömér-
dek logikai bűneivel méltán magára vonta nemcsak 
a theologusok, de a komoly természettudósok nehez-
telését is. 

Állati szaga sincs e hipotézisnek, mert elvégre 
az állatok is Isten teremtői művészetének remekei 
s Istenhez csöppet sem méltatlan, hogy maga alkotta 

1 Pedig itt a már beállított rendrőí, az emberi szülőktől 
való származásról van szó ; az első embernél még ez az 
előzmény is hiányzott. Szerk. 

testet használjon fel felsőbb lény teremtése alkal-
mával. 

Egyébként Wasmann atya nem Berlinben hir-
dette első izben hipotézisét, hanem már évek óta, 
úgy munkáiban, mint a «Stimmen aus M.-Laach» c. 
folyóiratban s más felolvasásaiban is előadta ide-
vágó fölfogását, a nélkül, hogy komoly theologusok 
fennakadtak volna fejtegetésein. Szuszai Antal. 

D. Budapest . Hogy mi célja lesz a «Szabad Tanítás» 
kongresszusának, arról Alexander Bernát azt írta a «Nép-
inívelésben» <9(5. 1.), hogy a szabad tanítást akarja szervezni. 
A szabad tanítás alatt pedig a felnőttek ingyenes, kényszer-
mentes oktatását érti (szabad egyetem, szabad liceum, nép-
akadémia, szabad iskola), «a műveltség hajótöröttjeiét, kik 
közül vajmi kevesen boldogulnak az éleiben és tudják pótolni, 
a mit ifjúkorukban kénytelenek voltak elmulasztani». A szabad 
tanítás szerinte szükséges kiegészítője az iskolai oktatásnak. — 
A dolog így szépen hangzik ; de eddigi tapasztalataink szerint 
annak a nagy igyekezetnek némelyek részéről mintha valami 
mellékize, afféle szabadkőmives színezete volna, olyan csendes 
ostrom a keresztény világnézet ellen. Aztán olyan erős lábon 
állnak-e rendes intézeteink a népiskolától fel az egyetemig, 
olyan nagy kedvet mutatnak-e a tanuláshoz és a tanításhoz 
azok, a kiknek ez módjukban áll, hogy már azt a kevés erőt 
is sokfelé forgácsolhatjuk? Igazán életszüksége-e embereink-
nek a tanulás a fennálló intézeteken kívül ? Azt mondják, 
hogy nálunk sok tanár se tanul, a többinek igénye pedig 
alig terjed túl az újságolvasáson. Alexander meg fölfedezi 
most, hogy nálunk sokan akarnak tanulni, «a mit ifjúkoruk-
ban kénytelenek voltak elmulasztani». Ez valóban érdekes 
fölfedezés ; a köztapasztalat ellene szól ugyan, de vajha igaz 
volna. Majd figyelemmel kisérjük. — Kérdésére most ennyit 
tudok válaszolni. 

R. Bars. Szenlkeresz t . A püspök úr besztercebányai 
egyházmegyéjében «népnevelő egyesületet» szervezett, mely-
nek célja «a besztercebányai egyházmegyében a róm. kath. 
népnevelés anyagi és szellemi támogatása». Lám, ez egyik 
pontja annak az országos kath. akció-programmnak, melyet 
annyiszor emlegetek. 

A. Budapest . Prónai dr. a Tudományos és Irodalmi 
Osztályban szépen vázolta Csaplár Benedek életét és mun-
kásságát. Én meg ennek kapcsán fölujitom a tavaly itt a 
Religióban fölvetett eszmét: emeljünk emléket a munkás 
férfiúnak, kit egy szocialista munkás ökle fosztott meg hasznos 
életétől. Az eszme tehát immár konkrét alakot ölthetne, a mit 
megindítani önök vannak hivatva. 

TARTALOM: A becsület és a kötelesség. III. Miha-
lovics Ede dr.-tól. — Szent Pál megtérési éve. II. Hermann 
József dr.-tól. — Babonaság-e az üstököstől való féle-
lem ? Martinovics Sándor S. J.-től. — Az egyházi szó-
szék. VI. Gerebenics Sándor-tói. — Felsőbb magyar pap-
nevelő intézet. I. Glattfelder Gyula dr.-tól. — Egyházi 
világkrónika. —y—/a-tól. — Irodalom. Szőnyi : A pécsi 
őskeresztény sírkamra.— Balásházy Petra : Fehér szárny-a. 
Töttössy Miklós dr.-tól. — Wasmann hipotéziséhez. Szuszai 
Antaltól. — Telefon. 

Laptulajdonos és kiadó : 

D U D E K J Á N O S dr. egyetemi nv. r. tanár. 
i 

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

Megjelenik - július és augusztus hónapot kivéve - minden vasárnapon. 

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

Egész évre... 
Félévre 

FELELŐS SZERKESZTŐ 

K12- D U D E K J Á N O S dr. 
" EGYETEMI TANÍR 

SZERKESZTŐSÉG ES KIADÓHIVATAL 

Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 39. 

Szavazhatnak-e más vallásúak városi plébános 
választáson ? 

Az egyháznak talán egy intézmény sem okozott 
annyi sebet, mint a világiak kezében levő kegyúri 
jog helytelen gyakorlása; sokszor oly egyének jutot-
tak egyházi javadalomhoz, a kik az egyháznak több 
kárt okoztak, mint hasznot. A kegyúri jog gyakorlá-
sában nálunk Magyarországon egy nagy egyházjogi 
képtelenség szerepel, különösen a szab. kir. városok-
ban és ez az, hogy a róm. kath. plébánia betöltésé-
nél más vallásúak (luteránus, kálvinista, zsidó) is 
szavaztak és sajnos, még most is szavaznak, ez által 
pedig az egyházon súlyos sérelem esik. 

Sokan foglalkoztak már e kérdéssel, de mivel a 
törvénytelenség mindezideig kiküszöbölve nincsen, 
mindig alkalmas tárgynak mutatkozik megvilágítani 
azt a kérdést: jogosan szavaznak-e a más vallásúak, 
vagy sem. Különösen most alkalomszerű e kérdés 
megvitatása, midőn a budapest-vizivárosi plébánia 
betöltésének kérdése oly nagy port vert föl s midőn 
már annyira megy a sajtó némely közege,1 hogy a 
hercegprímás hármas kijelölő jogát is kétségbe vonja, 
illetve azt állítja, hogy a hercegprímás jogokat bito-
rol, midőn hármas kijelölést küld le a kegyúrnak; 
pedig erre kétséget kizárólag jogot ad az I860, aug. 
12-én kelt 18.836. számú intimatum, melyről később 
bővebben lesz szó. 

Glattfelder Gyula dr. az «Alkotmány» egyik 
számában nagyon jellemző módon írta le azt a 
kálváriát, melyet a plébános-jelöltnek a mai demo-
krata Budapesten végig kell j á rn i a ; de a mit Glatt-
felder dr. keztyűs kézzel kezelt, azt markans voná-
sokkal, az igazságnak megfelelően, már esztendők 
előtt kifejtette Ugrón Gábor, midőn az autonomiai 
egyik ülésen azt mondot ta 2 (városi kegyuraságról 
beszélt), hogy a papok kiszemelésénél és praesen-
tálásánál nem a katholicizmus érdekei (szerepel-
nek) . . . és így esik meg azután, hogy olyan 
kegyurak előtt, a hol más felekezetűek szavazata 
érvényesül, mindaz, a mi épen egy lelkipásztori 

1 Magyar Hirlap 1907. ápril 3-iki száma. 
2 Új magyar Sión 1902. 159. I. 

plébánosi állás betöltésére előnyt biztosít, mindez 
hátrányt képez. 

Lássuk tehát főbb vonásokban a kérdés jog-
történeti oldalát. Kitől ered a szab. kir. városok 
kegyúri joga? 

A magyar szab. kir. városok kiváltságaikat 
a királyoktól nyerték, ezek között elsőrangú kivált-
ság a kegyúri jog adományozása, melyet a király, 
mint legfőbb kegyúr, az egyháztól nyert hatal-
mánál fogva, adományozott, de csakis az egyház 
canonai keretén belül, mert «az egyháztól elválva, 
vagy az egyház ellen, nincsen kegyúri jog», mondta 
Schlauch Lőrinc biboros.1 A szab. kir. városok ezen 
joguknál fogva választották és választják most is 
plébánosaikat. 

A szab. kir. városok történetében fontos az 
1848. törvényhozás 23. cikke és az 1876. XX. t.-c., 
melyek értelmében 19 városnak törvényhatósága is 
van, 28 pedig rendezett tanácsú városok közé van 
sorolva. Ezen 47 város közül a plébánosválasztáson 
tisztán katholikus tényezők szerepelnek a következő 
33 városban : Arad, Debrecen, Győr, Kolozsvár, 
Komárom, Maros-Vásárhely, Pozsony, Selmec-Béla-
bánya, Sopron, Szabadka, Temesvár, Újvidék,Zombor, 
Bakabánya, Bártfa, Bazin, Besztercebánya, Breznó-
bánya, Eperjes, Erzsébetváros, Esztergom, Felső-
Bánya, Gyula-Fehérvár, Korpona, Körmöcbánya, 
Libetbánya, Modor, Nagyszombat, Szakolca, Szamos-
újvár, Szent-György, Újbánya, Zólyom. Miniszteri 
döntés alat t : Nagy-Bánya, Szatmár-Németi. Más 
vallásúak is szavaznak e 12 városban: Budapest, 
Kassa, Pécs, Szeged, Székesfehérvár, Késmárk, Kis-
Marton, Kis-Szeben, Kőszeg, Lőcse, Buszt, Trencsén.2 

A mint a fenti közlésből látható, a szóbanforgó 
Budapest is azon városok közé tartozik, melyben 
más vallásúak is szavaznak, ennek jogtalanságát 
azonban bizonyítják a kiváltságlevelek, melyek közül 
kiemelem IV. Béla király 1244-ben kelt adomány-
levelét, melyben a nevezett király a pesti vendégeknek 
(hospites) szóló adománylevél 8-ik pontja szerint 
megadta a kegyúri jogot: «Item habeant liberam 

1 Havi Közlöny 1886. évf. 293. old. 
2 Cserenyey István : A m, sz. kir. városok plébánosválasz-

lási joga 1904. 76 old. 
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electionem plebani, quum eorum ecclesia vacuerit...1  

A későbbi királyok e kiváltságokat csak tetézték, 
figyelemreméltó tárgyunkra vonatkozólag I. Lipót 
1703. okt. 23-án Bécsben kelt szabadalomlevele, 
mely szerint : «ut nemo a vera ortbodoxa Romano 
catholica religione alienus in concivem ullo sub 
praetextu admitlatur aut toleretur».2 Ha tehát katho-
likusokon kívül más vallású ember mégpolgárjogot sem 
kaphatott, annál kevésbbé nyerhette el a kegyúri jogot. 

Az igaz, hogy az idők változtak, a 48-as törvény-
alkotás XX. t.-c. 2. §-a e hazában törvényesen bevett 
minden vallásfelekezetre nézve különbség nélkül 
tökéletes egyenlőséget és viszonosságot állapít meg 
és az egyházpolitikai törvényekben megtaláljuk a 
zsidó receptiót (1895. XLII. t.-c.), de ez semmiképen 
sem érinti az egyház canonait, azokat meg nem másí-
totta, mert a világi törvényhozás az egyház belső 
ügyeibe, a milyen a kegyúri jog gyakorlásának módja 
és kiváltságai, nem avatkozhatik. Ezt bizonyítja Pauler 
Tivadar, volt vall. és közokt. miniszter, midőn azt 
mondja: «a kegyúri jog sem polgári, sem politikai, 
hanem egyházi jog»,3 e mellett érvel Timon dr. egyet, 
tanár: «Úgy régibb, mint az újabbkori egyházjogá-
szok csaknem egyértelműleg elismerik, hogy a kegy-
uraság, mint jogosítvány, ius spirituali adnexum, 
melynek szabályozása épen azért principaliter az 
egyházi hatalom körébe esik.4 

Ebből világos, hogy e jog más vallásúaknak ado-
mányozva nem volt, tehát azt jogosan nem is gya-
korolhatják. Itt említem meg csak a minap kétségbe 
vont betöltési módozatot, mely szabályozva van, a 
mely szabályzat azt írja elő, hogy a városi kegyura-
ság alatt álló plébániák elnyeréseért a pályázatok 
az egyházi hatósághoz nyújtandók, a püspök ezek 
között hármat terjeszt a kegyúrhoz és csakis e há-
rom között történhetik a választás, hisz különben 
fölösleges volna az I860, augusztus 12-ki 18,836. számú 
királyi rendelet, mely azt mondja: «A királyi, vagy 
közhatósági, vagy községi kegyuraság alatt álló java-
dalom elnyeréseért senki sem folyamodjék egyene-
sen az illető kegyurasághoz, hanem egyházmegyei 
hatóságának útján, mely a folyamodók közül hár-
mat fog a kegyuraság elé terjeszteni; a magánkegy-
uraságra nézve azonban e szabály nem áll.» 5 E vi-
lágos szavakhoz fölösleges a kommentár, ezen intéz-
kedéssel meg van adva a mód, hogy a főpásztor ki-
rekeszthesse azon pályázókat, a kik Ugrón Gábor 
szavai szerint fényes bizonyságot adnak arról, hogy 
a katholikus közfelfogással nem állanak egyetértés-
ben, (i a mint ezt a szab. kir. városok plébánosválasz-
tásai eléggé bizonyítják. 

1 Endlicher: Herum hung, monumenta Arpadiana 407 1. 
2 Fejér Gy. : Jurium ac libertatum codicillus 188. 1. 
a Pauler T. 1872. jun. 6. — 13.384. sz. r. 
4 Timon A. : A városi kegyuraság Magyarországon 24. 1. 
5 Szeredy : Egyházjog. III. kiad. 875. 1. 
« Új Magyar Sión. 1902. 159. 1. 

A föntemlítelt 47 szab. kir. város közül 12-ben 
van azon anomália, hogy más vallásúak is szavaz-
nak a plébánosválasztáson; ez egy olyan sajnálatos 
tény, mely azt bizonyítja, hogy ezen városokban a 
kath. hitélet mélyen szunnyad és ennek egyik fő-
okát csakis az ilyen választásokban kell keresnünk, 
mert az ilyen más vallásúaktól megválasztott lelkész 
többnyire nem lelkeket keres, hanem mint a C. 21 
X. 3, 38. mondja: «Huiusmodi personae non intrant 
per ostium, sed aliunde conscendunt, ac per hoc in-
digni pastoris nomine vei praerogativa gaudere.» 

A választás megtörténik, de mit szól a más val-
lásúak beavatkozásához a Canonjog és mit határoz-
tak a régebbi királyi és újabban a miniszteri döntések. 

A Canonjog intézkedéseiben vörös fonálként hú-
zódik végig azon jogelv: «Irrita fit electio, quae non 
a catholicis facta probatur.» Semmis a választás, ha 
bebizonyodik, hogy nem katholikusok ejtették meg 
(Summa c. 6. C. IX. qu. 1.). Ez eddig ellenkező tör-
vénnyel kiküszöbölve nincsen, de nem is lehel, 
tehát az ilyen választás canonjogilag érvénytelen; ha 
azonban hivatkoznék valaki ellentétes gyakorlatra, 
az vegye tudomásul, hogy ezen eljárás visszaélés 
(abusus), már pedig «abususnak sem jogszüntető, 
sem jogalkotó hatálya nincsen ; ezen szokás (t. i. 
más vallásúak szavazása) az egyház alapelveivel ellen-
kezik, a nervus disciplinae ecclesiasticae ellen irá-
nyul és mint ilyen consuetudo irrationabilis, mely-
nek alapján jogok nem terenmek»,1 mondja Timon 
dr., egyházjogunk kitűnő ismerője. A fenti egyház-
jogi szabály nálunk világi törvény erejű, mert «a 
katholika egyház canonai az 1553. évi XXII. és 1563. 
évi XXVII. törvénycikkek által törvényerővel felru-
háztatván, Magyarországon állami törvényerővel bír-
nak»,2 mondja Sztehlo Kornél. 

Mit kell tehát oly esetben tenni, ha a kath. plé-
bános választásán más vallásúak is részt vettek, ez 
oly szépen és logikusan van kifejtve jogi könyveink-
ben, csak követni kellene azokat. 

A választás érvényes voltát kell először megvizs-
gálni. Erre vonatkozólag azt mondja Böhmer3: «Ut 
appareat electionem canonicam esse, introducta est 
peractae electionis confirmatio, quae datur per de-
cretum Superioris, quae electionem canonicam esse 
praevia cognitione et probatione deciarat». Ezen vizs-
gálatot az előljáró, nálunk az illetékes püspök köte-
les megtartani, a mint a C. 44 X. 1, 6-ban olvassuk. 
«Cum quisquam ad regimen animarum fuerit electus, 
is, ad quem pertinet ipsius confirmatio, diligenter 
examinet et electionis processum et personam electi : 
ut cum omnia rite concurrerint, munus ei confir-
mationis impendat.» Tehát a megerősítés csak akkor 
volna megadható, ha minden jogszerűen ment, már 
pedig mivel jogellenesség, lia más vallású is szavaz, 

1 Timon i. m. 28. I. 
2 Sztehlo Kornél: Házassági elválás. 1885. 89. I. 
3 Böhmer: Principia juris (".an. tit. 5. 491. 
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akkor Pichler szerint megsemmisítendő a választás. 
«Si ex inquisitione . . . Superior. . . electionis formám 
advertat non esse observatam, (debet) cassare electio-
nem».1 

Legyen szabad idéznem Canonjogunkból még 
csak kettőt. «Electio facta. . . conlra privilégia Eccle-
siae, cassanda est» (Summa cap. 10, X. 1, 6.) «Per 
ab usum potestatis saecularis... electio est nulla» 
(Sum. cap. 43. X. 1, 6.). Már pedig sohasem adott az 
egyház kiváltságokat más vallásúaknak, tehát ily 
választás semmis és jogtalan beavatkozás az, ha 
más vallású szavaz, tehát jog szerint ily választás 
érvénytelen. Egyházjogászaink gondossága még arra 
is kiterjedt, hogy ha gyanú merülne föl, hogy titkos 
szavazás esetén jogosulatlanok szavaznának, mi a 
teendő. «Si tamen constiterit, — mondja Reiffenstuel2 — 
vei dubium sit, quod electus acquisierit vota maiora 
vi suffragii dati per talem inhabilem (más vallású), 
electio érit cassanda.» Ha ezek dacára, annyi helyen 
mégis eltűrik a más vallásúak szavazatát, önmagunkra 
vessünk követ és lassan bekövetkezik a régi közmon-
dás igazsága: «Fient jura, tient mores!» 

Nagyon messze térnék el tárgyamtól, ha a királyi 
felségjogok és a legfőbb kegyúri jog, mint e válasz-
tások jogforrása közti különbséget fejtegetném.3 

Királyaink ez utóbbit, a legfőbb kegyúri jogot, «az 
ország törvényei szerint, de mindig contactusban az 
egyházzal, gyakorolták. Az egyháztól elválva, vagy az 
egyház ellen nincsen kegyúri jog»,4 mondja Schlauch 
Lőrinc bíboros. E szerint királyaink másnak nem is 
adhatták a kegyúri jogot, mint katholikusoknak. 
A XVI. század előtt keletkezett sz. kir. városok ok-
leveleibe ennek kitétele anachronismus lett volna, 
mert a protestantismus nem létezett, zsidónak pedig 
polgárjoga nem volt. Csak később, midőn a protestan-
tizmus ismert türelmességénél fogva az egyház jo-
gaiba kezdett avatkozni és a városokban a római 
kath. plébános választásaiba kezdett befolyni, akkor 
egymás után jöttek az ezt tiltó királyi rendeletek 
és az újabb adománylevelekbe világosan kitették, 
hogy sz. kir. városokban csak kath. vallású polgár 
gyakorolhatja a kegyúri jogot. 

Legrégibb erre vonatkozó döntvény I. Lipót 
királyunk 1701. évi diplomájának 9. fejezete; Nec 
deinceps iura patronatus Ecclesiarum ullis aliis, 
quam personis Romano-Catholicis conferantur.5 (Jö-
vőre vonatkozólag az egyházak fölötti kegyúri jog 
senki másnak, csak római katholikus polgároknak 
adományoztassék.) III. Károly 1719. május 21-én kelt 
szegedi adománylevele szerint megerősíttetnek kegy-
úri jogaikban, azon kikötéssel, hogy «nemo a vera 

1 Pichler : Jus Canoniam. I. 1, tit. 6, §. 8. N. (i2. 
3 Reiffenstuel : Jus Canonicum n. 176. 
3 Bővebben lásd Barta Béla dr. : A legfőbb kegyúri jog 

Budapest, 1891. 4. oldal. 
4 Havi közlöny 1886. 293. 1. 
8 Fe jér : Codicillus jurium 298. 1. 

orthodoxa catholica religione alienus ullo sub prae-
lextu in concivem admitlatur»,1 tehát világos, hogy 
annál kevésbé engedélyez nekik kegyúri jogot. Mária 
Terézia 1745. évi márc. 6-án jász városoknak nyújtott 
szabadalmak között megadta a kegyúri jogot, de 
csakis katholikus polgároknak : «Locorum communi-
tatibus Romano Catholicis... jus etiam patronatus 
benigne concedimus». Ezen elv érvényesül az 
1749 ben kelt zombori adománylevél 7-ik pontjá-
ban: «Admittimus eidem civitati jus patronatus eo 
modo, ut facultas praesentandi parochum catholicum 
penes solos catholicos cives... maneat».2 1780. szept. 
11-én kelt rendelet azt mondja, hogy a kegyúri jog 
sem honi törvények, sem királyi rendeletek értel-
mében ágostai vallású földesuraknak nem adomá-
nyozható ...», annál kevésbé gyakorolható sz. kir. 
város nem kath. polgárai által. II. József 1781. dec. 
21-én kelt temesvári adománylevélben a kegyúri 
jogról azt írja: «pro more aliarum Liberarum Regi-
arumque Civitatum»,3 más városokban pedig csak 
katholikus polgárok kapták e jogot, tehát ennek 
gyakorlására csak ők illetékesek. 1801. ápr. 9 én kelt 
kir. rendelet eltiltja a nem kath. hitfelekezetűeket a 
kegyuraság szerzésétől: «miután a kegyúri jog egy-
általában nem illeti a protestánsokat, annál kevésbbé 
avatkozhatnak a kath. lelkész választása vagy prae-
sentálásába4 — mondja Timon. — Az egyház állás-
pontját legjobban fejezi ki az 1818-iki beszterce-
bányai döntés, melyet érdekességénél fogva egész 
terjedelmében leközlök. E normálét a kir. kancella-
ria 1818. május 27-én 6481. szám alatt adta ki, mely 
így szól : 5 

«Sacrae etc. benigne intimandum. Suam Majes-
tatem Sacratissimam in merito substratorum sibi 
actorum invesligationalium in causa Caroli Weisz 
Dioecesis Neosoliensis Presbyteri, in Parochum Neo-
soliensem electi et per capilularem Vicarium recu-
sati clementer rosolvisse : ut cum Parochos catho-
licos eligendi ins eiusdem duntaxat Religionis civi-
bus competat, Cittis vero Neosoliensis Augustanae 
Confessioni addicti in electionem ejatis Catholici 
Parochi, in obversum praevigentis usus, in aliis 
quoque Civitatibus observati, semet illegaliter in-
gesserint et sub ipsa electione graves disordines 
comissi fuerint, praemisso tumultario electionis actu 
penitus rescisso in sua via dimittantur ordines, ut 
e nova per vicarium capitularem submittenda con-
scientiosa candidatione sub Praesidio constituti Co-
missarii Regii, per solam communitatem catholicam, 
civibus alterius Religionis ab omni intluxu remotis, 
alia Parochi electio instituatur. . . Subsecuta autem 
Litis decisione ulterior Relatio praestetur altissimae 
Suae Majestati Sacratissimae Resolutioni subster-

1 Oltványi P. : A kegyúri jog gyak. H. K. 1886. 
3 Havi Közlöny. 1886. 375. 1. 
.! P reyer : Monographie der K. Freystadt Temesvár. 159.1. 
* és 5 Timon : I. m. 44. 1. 



258 RELIGIO LXVI. év f. 1907. 

nenda. Caeterum altefatam Suam Majestatem Sacra-
tissimam disordenes, sub actu electionis interventos, 
Magistratui Civitatis Neosoliensis improbandos prae-
cepisse. Datum Vienne dec 27-a May 1818.» 

A szöveg oly világos, bogy a katholikusok egye-
düli illetékessége kétséget kizárólag van megálla-
pítva. Ezt megerősíti a vallás- és közoktatásügyi mi-
niszter 1856. évi 34.514. számú rendelete, mely meg-
újítja az 1818. május 17-én kelt királyi rendelet több-
ször említett álláspontját, hogy t. i. a kath. lelkészek 
megválasztásában csakis katholikus hitű választók 
vehetnek részt.1 1868. nov. 14-én 20.130. számú val-
lás- és közoktatásügyi miniszteri rendelet megerősíti 
az újvidéki kath. hitközség szabályait, a melyek 
6. §-a szerint a hitközség választja a plébánost, ez is 
érv a mellett, hogy a miniszter elismerte csakis a 
katholikusok illetékességét.2 1874-ben Roskoványi 
Ágoston nyitrai püspökhöz érkezett azon miniszteri 
döntés, melyet a zsolnai hivek provokáltak és ebben 
ki van fejezve, hogy a kath. plébánosválasztáson a 
képviselőtestület csakis kath. vallású tagjai vehet-
nek részt.3 1876 okt. 5-én 19.185. számú soproni dön-
tés így hangzik: 

«Kegyurasággal biró szab. kir. városokban a 
kath. plébános választásának jogával a városi köz-
gyűlésnek csakis kath. tagjai bírnak. Az 1818. május 
27-én kelt 16.859. számú királyi rendelet, mely szerint a 
különböző hitfelekezetek által lakott szab. kir. városok-
ban a római kath. lelkész választása csakis a kath. polgá-
rokat illeti. . . meg nem szüntettetett... tekintetbe véve, 
hogy az 1848: XX. t.-cikkben kimondott jogegyenlő-
ségnek szigorú követelménye, hogy midőn egyenlő 
teherviselés mellett a katholikusok az evangelikus 
lelkész választásába be nem folynak, akkor a városi 
képviselőtestület evangelikus hitvallású tagjait sem 
illeti meg a kath. lelkész kijelölésénél s bemutatásá-
nál döntő befolyás». 

1881. jul. 12-én a vall. és közöld. Min. 8001. sz. 
alatt Jász-Nagykun-Szolnok megye közönségéhez a 
következő leiratot intézte: «Az 1818. évi május 27-én 
16.859. sz. a. kelt kegyelmes királyi rendelet szerint 
a különböző hitfeletkezetek által lakott és kegyúri 
joggal biró városokban a római katholikus lelkész 
választása csak a katholikus polgárokat illeti».4 — 
1890. február 24-én 7630. sz. a. a vallás- és közokt. 
Miniszter a volt tiszai korona-kerület egyik községé-
hez intézett rendeletében így intézkedett : «Általános-
ságban kimondandónak találom, hogy a községek ép 
oly módon gyakorolják kegyúri jogaikat mint a 
szabad királyi városok. A papválasztásnál... csak 
katholikus tagjai birnak tényleges szavazati joggal.5 

1896. évi dec. 29-én kelt 73.741. sz. miniszteri rende-

1 Adalékok a . . . temesvári papválasztás ügyéhez. 56. 1. 
2 Havi Közlöny. 1886. 375. 1. 
3 Nyitraegyházm. levéltár. 1910. 
4 Dr. Mihalovics E. : A kegyúri jog 265. 1. 
5 Havi Közlöny 1891. 615 1. 

let a vitás békéscsabai kegyuraságban eldöntötte, 
«hogy a római katholikus lelkész.. . a község kép-
viselőtestületének... római katholikus tagjai által 
választassék».1 Legújabb döntés a jánosréti plébá-
niára vonatkozik, a hol a miniszter 1904. évi febr. 
27-én kelt 13.109. sz. rendeletében kijelentette, hogy 
a képviselőtestületnek csakis katholikus tagjai sza-
vazhatnak.2 

Mindezek dacára, ha valahol azon viszás és jog-
talan állapot fészkelte be magát, hogy más vallásnak 
is szavaznak katholikus plébános választáson, ezen 
állapot jogtalan és törvénytelen, a mely törvényes 
jogerőre sohasem emelkedhetik,amint ezt kifejezte a 
vallás- és közoktatásügyi miniszter 1883. aug. 10-én 
25.696. sz. a. kiadott rendelete.3 

Ha tehát elfogadjuk ezek dacára is a más val-
lásúak szavazatát, az csak gyöngeségünk jele, ily 
prezentálást egyszerűen nem kell elfogadni, inkább 
legyen ott adminisztrátor, de a hivek éber gondo-
zója, mint a más vallásúak által betolt egyén, igv 
tesznek esztendők óta Szatmár egyházmegyében.4 

Mert ha ez az állapot továbbra is fönnmarad, akkor 
nagyon is igaza van a Religiónak, midőn a más 
vallásúak szavazásáról szól, hogyr akkor Magyar-
országon a katholikus egyháznak a szolgaság lenne 
a sorsa, a más vallásúak önkénye lenne a törvénye.5 

Az egyháznak szabadság kell és nem rabbilincs, erről 
tegyenek azok, a kiknek kötelessége. «Ecclesia sit 
pauper, dummodo libera» ezt mondották II. Paschalis 
(1099—1118.) pápának a kardinálisok, mikor a sérel-
mes Sutrinumi Concordatumot megkötötte, szabad-
ság kell az egyháznak minden áron, minden vona-
lon, de kivált ott, a hol a lelkipásztor alkalmazásáról 
van szó. 

Ezl az egyházjogi képtelenséget egyszer már ki 
kell küszöbölni, vannak törvényeink, vannak szabály-
rendeleteink, csak alkalmazni kell azokat, az elvek-
kel való alkudozás mindig megboszulta magát. Ha 
van még az egyház iránt csak némi szeretet, ez a 
kérdés könnyen lesz tisztába hozható, mert régi igaz-
ság: «vigilantibus jura». Cserenyei, István dr. 

JJszentségek közremunkálási módja a malaszt 
létrehozásában.6 (i.> 

Hogy a szentségek az ember megszentelésének 
eszközei, ahhoz szó nem férhet, mert az hitbevágó 
dolog.7 De hogy mi úton-módon eszközlik benne e 

1 Idézett müvem 99. 1. 
3 «Beszterczebánya és vidéke» 1904. márc. 20. száma, 
a Tauber : Jus. Can. II. kiad. 205. 1. 
4 A szatmári püspöki megye emlékkönyve. 1904. 123 1. 
•r> «Religio» 1903, 73. 1. 
« Ha valakinek kedvére van a behatóbb filozófiai elmélye-

dés, az élvezetet talál a jelen értekezésben. Szerk. 
7 Iustificationis causa instrumentális — sacramentum 

baptismi. (Cone. Trid. Sess. VI. c. 7.) A megigazulás eszköze - - a 
keresztség szentsége. Sacramenta iustitiae adipiscendae miri-
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megszentelést, hogy munkálnak közre a malaszt 
létrejöttében, arról már a hit sérelme nélkül szó 
eshetik ; mert ez a hittudományban mindezideig 
nyilt kérdésnek maradt, a melyhez mindenki hozzá-
szólhat. Szent Tamás nyomán e kérdésre kereken 
és lehetőleg világosan szeretne megfelelni a jelen 
értekezés. 

Mondom, lehetőleg világosan ; mert ha nem 
sikerül is teljes világosságot derítenem e kérdésre, 
azon senki se csodálkozzék. Arról van itt ugyanis 
szó, hogy a szentségek, mint eszközök és a szó 
szoros értelmében vett okok milyen szerepet visznek 
a malasztnak, ennek a természet erejét messze túl-
haladó okozatnak előidézésében ? Azt meg mindenki 
tudja, ha csak futólagos pillantást vetett is a bölcse-
letre, hogy az okról és az okozatról szóló tan nem 
valami átlátszó és szembeszökő. 

Régi szólás-mondás, hogy a kegyelem nem meg-
rontója, hanem tapintatos támogatója és tökéletesí-
tője annak, a mit a természet alkotott.1 Mindenek-
előtt tehát a természetes ész világa mellett az eszköz 
mivoltát akarom tisztába hozni, hogy aztán lássuk, 
miként finomulnak át a szentségek az Isten kezében 
a megszentelő malaszt eszközeivé. 

Oknak mondja a közbeszéd is mindazt, a mi 
az eredményre befolyással bir. Csak azt tegyük még 
hozzá, hogy az ok benső befolyással bir az ered-
ményre és akkor elég szabatosan fejeztük ki az ok 
mivoltát. 

Látszólag a feltétel fogalma is közel jár az 
okéhoz. A valóságban azonban óriási különbség van 
a kettő között. S ez értekezés céljának szempontjá-
ból szükséges a két fogalmat egymástól elválasztó 
határvonalat élesen meghúzni. 

A feltétel tágabb fogalom, mint az ok. Minden 
ok egyúttal feltétel is, de nem megfordítva. A mi 
csak merő feltétel, bármily elmaradhatatlan kelléke 
legyen is az okozatnak, nincs vele semmi benső 
összefüggésben, nincs rá semmi benső befolyással. 
Legfeljebb esetleg és külsőleg függ össze az ered-
ménnyel. Ha pl. 100 koronát igérek annak, a ki 
nekem egy régi Kossuth-bankót mutat — a Kossuth-
bankó felmutatása nem oka a 100 koronás jutalom-
nak, hanem csak föltétele. Csak esetleges és külső 
az összefüggés is a Kossuth-bankó felmutatása és a 
100 korona kifizetése között ; mert 100 koronát 
adhatok annak is, a ki egy négylevelű lóherét 
talált. 

Még lazább összefüggésben van az eredmény-

fica quaedam instrumenta sunt. Cath. ad Paroch. P. II. q. 
17.) A szentségek a malaszt megszerzésének valami csodá-
latos eszközei. 

1 Cum enim gratia non tollat naturam, sed perficiat, 
oportet, quod naturalis ratio subserviat fidei. S. Thom. 
P. I. q. I. a 8. ad 2. Mivel a kegyelem nem megrontója, 
hanem tökéletesitője a természetnek, szükséges, hogy a 
természetes józan ész szolgálatába álljon a hitnek. 

nyel az alkalom. Ez az okság körén kívül még 
távolabb esik, mint a föltétel. Az alkalom, ha jól 
tartom, nem egyéb, mint a cselekvés végrehajtására 
szolgáló kellő körülmény. így pl. szent Pálnak az a 
körülmény, hogy az athenaebeliek ismeretlen isten 
tiszteletére is emeltek oltárt, jó alkalmul szolgált, 
hogy elkezdje nekik hirdetni az igaz Istent. 

Minden ok tehát valóban közreműködik az 
okozatban ; de mindenik a maga módja szerint. S ép 
a közreműködésnek ez a különféle módja különböz-
teti meg egymástól az okokat. 

Négy főok van, a melyek valamelyikére lehet 
visszavezetni minden igazi okol. 

A cselekvő ok cselekvés révén vesz részt az 
eredményben. Az anyag és alak ügy szerepel az 
okozatban, hogy önmagukat adják oda: amaz, mint 
alakítható, gyúrható, emez, mint alakító és meg-
határozó elem. A cél-ok (a cél) pedig jóságos, kívá-
natos voltának kiáradásával, kiömlésével mozdítja 
elő az eredményt. 

Minket ezúttal csak a cselekvő ok érdekel; mert 
ennek osztályába tartozik az eszköz is. 

A cselekvő ok, mint már említettem, cselekvés, 
actio révén gyakorolja befolyását az eredményre. 
A mi tehát nem mint szorosan vett cselekvő tényező 
szerepel az okozatban, azt már eleve ki kell zárnunk 
a cselekvő ok köréből. 

Szent Tamás 1 nyomán a cselekvő okokat két 
szempont szerint két-két osztályba kell sorolnunk. 

Az eredményre való hatását tekintve, némely 
cselekvő oknak az okozata csak annyira terjed, hogy 
az anyagot vagy az okozat befogadására egyébként 
alkalmas alanyt az eredménynek megfelelő rendbe 
hozza, arra mintegy előkészíti. Ezt ő causa dispo-
nensnek, előkészítő oknak nevezi. Vannak aztán 
cselekvő okok, a melyeknek okozata egyenesen a 
teljes eredmény létrejötte. Ez szerinte causa perficiens, 
végrehajtó ok. 

Ha pedig a cselekvő oknak nem az eredményre 
kiható módját, hanem a belőle kiáradó működő 
erőt tartjuk szem előtt, akkor főokra (causa princi-
palis) és eszközbeli okra (nevezzük ezt egyszerűen 
eszköznek) oszlik föl. A főok saját erejével és saját 
erejéből, azaz önállóan munkál; mert ereje, ha nem 
magasabb, legalább is egy színvonalon áll a létre-
hozandó okozat tökéletességével. Az eszköz szintén 
a maga erejéből munkál; de mert ereje magában 
nem éri föl az okozat tökéletességét, azért a létre-
hozás munkájában csak úgy vehet részt, ha egy 
magasabb ok befolyása alatt, ennek hatáskörébe 
emelve működhetik. Csak annyiban munkál az okozat 
létrehozására, a mennyiben az elsőrendű ok — a 
főok — felhasználja, alkalmazza.2 Röviden és velősen 

1 IV. Sent. Dist. I. q. 1. a 5. 
2 Kisfaludy A. Béla. A szentségek oksági viszonya a 

megszentelő malaszthoz. A Religio 44. évf. 11. és követk. sz. 
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fejezi ki magát szent Tamás, midőn azt mondja, 
hogy ágens autem instrumentale est movens motum — 
az eszköz mozgatott mozgató. 

Példákkal világítom meg a dolgot. 
Az ember ajkáról elhangzó szó hordozója, köz-

vetítője, mondjuk eszköze láthatatlan eszmének, 
fogalomnak, De a hangban rejlő szó, mint eszköz, 
csak annyiban képes más emberben a neki meg-
felelő eszmét és fogalmat kiváltani, a meunyiben 
egy, eszmével és fogalommal biró főok használja és 
alkalmazza. A hang, mint ilyen is képes ugyan a 
maga erejéből halló érzékedre hatni és ott némi 
változást előidézni; de annyi ereje már nincs, hogy 
magára hagyatkozva eszmét, fogalmat hozzon létre. 
A fogalomképzés munkájában csak úgy szerepelhet, 
ha a magasabb színvonalon álló főok hatáskörébe 
emelve ennek befolyása alatt illeti füledet. Szóval 
csak akkor mozdítja elő lelkedben a fogalomala-
kulást, ha őt magát is erre egy nagyobb erő moz-
gatja, mert az eszköz movens motum. 

Más példa. Az asztalos fürészt használ eszköz-
nek. A fürész a saját erejéből kifolyólag vágja a fát, 
lazítja annak egymással összenőtt rostjait. Ebben a 
működésében azonban még nem eszköz. Eszközzé 
az asztalos kezében csak akkor válik a fűrész, mikor 
ő azt pl. ágy készítésére használja és alkalmazza. 
Csak ezen alkalmazás tartama alatt eszköz a fűrész. 
Mivel ugyanis a fürészben állandóan székelő erő 
egymagában nem képes ágyat létrehozni, ezen erejét 
tűlhaladó okozat létesítésében csak úgy munkálhat 
közre, ha az a magasabb rendű főok, az asztalos 
kezébe veszi és mozgatja. Az ágy létrehozásában az 
oroszlánrész kétségkívül az asztalost illeti ; de azért 
a fürésznek is van benne valami része. 

A szentségek az egyház tanítása szerint szintén 
eszközök, eszközei az ember megszentelésének. 

Mielőtt azonban az eszköz természetes lilozó-
tiáját alkalmaznám a szentségekre, azl hiszem, 
hasznos munkát végzek vele, ha a felhozott példák 
szemmeltartásával még egyszer kidomborítok s 
mintegy leszegezek néhány gondolatot, a melyeket 
az eszköz fogalma természetszerűleg fölidéz lel-
künkben. 

Az eddig mondottakból világosan kitűnik, hogy 
az eszköz tulaj donkép két erővel dolgozik. Az egyik 
természetéből folyó és állandóan benne nyugvó erő. 
A másik már csak átmeneti jellegű. Ezt az erőt a 
főok csepegteti bele az eszközbe és csak addig lüktet 
benne, míg a főok használja, alkalmazza, mozgatja. 
Ha jól szemügyre vesszük a dolgot, könnyű átlátni, 
hogy az eszközt tulajdonkép ez az átmeneti jellegű 
erő avatja valóban eszközzé. 

igaz, hogy az eszköz a maga erejével is hozzá-
járul valahogyan az eredményhez. Mert lia az eszköz-
ben nem kívántatnék még egy bizonyos, a főok 
által célbavett eredményhez alkalmas erő és ennek 
megfelelő munka, akkor minden lehetne mindennek 

az eszköze s vajjal lehetne fürészelni. Azért mondja 
szent Tamás 1 is, hogy az eszköz annyiban részesül 
a főok működésében, a mennyiben a maga erejé-
ből — dispositive — előkészítő munkát végez a 
főok eredményéhez. Mert lia a magáéból semmivel 
sem járulna közre, akkor hiába is alkalmaznák és 
egyes cselekvéseknek nem volnának határozott esz-
közeik. így Michelangelo, mikor a Mózes szobrát 
faragta, akár ecset után nyúlhatott volna és mikor 
az utolsó ítéletet festette, akár vésőt foghatott volna 
a kezébe. 

Azután az is megjegyzésre méltó, hogy az eszköz 
a főok által beléárasztott erőt csak a saját természe-
tének megfelelő munka közben képes magába fogadni. 
Azt akarom ezzel mondani, hogy az a nagyobb erő, 
a miben az eszköz részesül és a saját erejének 
kifejtése egymásra nézve nem közömbös dolog, hanem 
szorosan összefüggő, egymásra utalt, egymáshoz tar-
tozó tényező. Nem úgy van ez itt, mint mikor valaki 
sétálva fütyül. A sétálás a fütyüléssel nem tartozik 
össze. A sétálás nem is eszköze a fütyülésnek. De az 
eszköz, mint eszköz, az eredményben csak úgy 
működik közre, lia a saját természetének megfelelő 
működését végzi. Azért sürgeti szent Tamás is 
annyiszor, hogy scindendo facit lectum, a fürész 
vágva járul hozzá az ágy készítéséhez. 

Az eszköz természetes ereje és a főok által belé-
csepegtetett erő tehát az eszköz alkalmazásának 
folyamán át összetartoznak. Ez az összetarlozandó-
ság, ha jól látom a dolgot, körülbelül abban nyilvá-
nul, hogy a főok az eszköz természetes erejének 
működését saját hatáskörébe emelve az okozat létre-
hozására befolyásolja, módosítja, igazítja. S ennek 
a módosító irányításnak tudható be azután, a mit 
szent Tamás2 mond, hogy az eszköz működése néha 
föléri az okozat tökéletességét, a melyet létrehoz a 
főok, máskor meg nem ; de minden esetben elér 
valamit azonfelül, a mire saját erejéből képes, mert 
különben nem működnék, mint eszköz. 

Kifejtvén ekként az eszköz mivoltát,3 nem marad 
más hátra, mint hogy feltüntessem, miként válnak 
a szentségek az Úristen kezében megszentelésünk 
hathatós eszközeivé. Beliczkii János dr. 

1 P. I. q. XLV. a. 5. Causa secunda instrumentális non 
participai actionem causae superioris, nisi inquantum per 
aliquid sibi proprium dispositive operatur ad etfectum 
principalis agentis. Si enim nihil ibi ageret secundum illud, 
quod est sibi proprium, frustra adhiberetur ad agendum ; 
nec oporteret esse determinate instrumenta determinatarum 
actionum. 

2 IV. Sent. Dist. I. q. I. a 4. q. 5. 
3 Ha valaki unalmasnak vagy éjien felesleges szószaporí-

tásnak gondolná az eszköznek ily hosszú 1ère eresztett fejte-
getését, némi bizalommal merem figyelmeztetni, hogy az egyes 
fogalmak szabatos kifejtése s a kellő ismeretek előrebocsá-
tása nélkül hittudományi kérdés tárgyalásába fogni minden-
kor kész veszedelem és nem egyéb handabandázásnál. 
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Szent Pál megtérési éve. (m.) 
II. A Gal. 2, l-ben említeti út azonos lévén Pálnak 

a jeruzsálemi zsinat alkalmával tett útjával, ha a jeru-
zsálemi zsinat évét meghatároztuk, ismeretes lesz a 
Gal. 2, l-ben említett út éve zs. A jeruzsálemi zsinat évéi 
akképen határozhatjuk meg, ha meghatározzuk Pál 
második apostoli útjának évét (Ap. Csel. 15, 36. s. k.), 
a melyet «post aliquod dies» (Aj). Csel. 15, 36.) a 
jeruzsálemi zsinatról való visszatérése után megkez-
dett, azaz tulaj donképen a jeruzsálemi zsinat évében. 
Ezzel megismerjük a jeruzsálemi zsinat évét és így 
egyszersmind a Gal. 2, l-ben említett út évét is. 

A második apostoli útnak kezdő évét pedig két-
féle módon is meghatározhatjuk : 

aj Ap. Csel. 18, 1—2. segítségével, a hol szó van 
szent Pálnak Korinthusban való tartózkodásáról Clau-
diusnak edictuma alkalmából, a mellyel az izraelitá-
kat Rómából kiűzeti; és Ap. Csel. 18, 12. segítségé-
vel, a hol Gallio proconsul at usáról van szó. 

Vagy bj Ap. Csel. 24, 27. segítségével, a hol ol-
vassuk: «Biennio expleto (tudniillik szent Pál caesa-
reai fogságában) accepit successorem Felix Portium 
Festum». 

A) A második apostoli út kezdő évének meghatá-
rozása. 1. Meg kell határoznunk azon évet, a mely-
ben szent Pál Korinthust elhagyta (Ap. Csel. 18, 18.). 
2. Ha most ebből az évből levonjuk szent Pálnak 
korinthusi tartózkodási idejét (Ap. Csel. 18, 11.), 
3. azután szent Pál azon útjának idejét, míg Anlio-
chiából (Ap. Csel. 15, 36. s. k.) Korinthusba érkezett, 
megkapjuk a második apostoli út kezdő évét. 

Azon évet, a melyben szent Pál elhagyta Korin-
thust, megtalálhatjuk: a) annak a segítségével, ha 
meghatározzuk, mely évben adta ki Claudius az izrae-
litákat Rómából kiűző edictumát; bj annak segítsé-
gével, lia meghatározzuk Gallio proconsulatusának 
kezdetét. 

a) Claudius edictumának megjelenési éve. Szent Pál 
abban az időben jött Korinthusba, a midőn Aquila 
és Priscilla. a kik «nuper» minap jöttek Itáliából ; és 
pedig azért, mivel Claudius valamennyi izraelitát ki-
parancsolta Rómából (Ap. Csel. 18, 1—2.). Mely év-
ben jelent meg Claudius edictuma? 

Claudius edictumáról a Szentíráson kívül világi 
történetírók is megemlékeznek, így : Suetonius (Vita 
Claudii 25.) mondja: «Claudius Judaeos, impulsore 
Chresto assidue tumultuantes, Roma expulit». Ez pedig 
Orosius szent (Adv. paganos 7, 6, 15.) Claudius 9-ik 
évében (49—50) történt; mondja: «anno eiusdem 
(t. i. Tiberius Claudiusnak) nono expulsos per Gau-
dium urbe Judaeos Josephus refert; sed me magis 
Suetonius monet, qui ait hoc modo : Claudius Judaeos 
impulsore Chresto assidue tumultuantes Roma expu-
lit, quod utrum contra Chrestum, tumultuantes 
Judaeos cohaercere et comprimi iusserit, an etiam 
Christianos simul velut cognatae religionis homines 

voluerit expelli nequaquam discernitur». Tekinteten 
kívül hagyva azt, hogy vájjon helyesen idézi-e Oro-
sius Josephust, a kinek hátra maradt műveiben ez 
edictumról említés téve nincs, látjuk, hogy Claudius 
edictuma, Orosius szerint, uralkodásának 49-ik évében 
(császár volt 41. jan.-tól) jeleni meg. 

Azonban, lia szem előtt tarljuk, a mit Zahn és 
Ramsay említenek, hogy t. i. Orosius a c.hronologiá-
ban egy évvel tévedt, továbbá, hogy II. Agrippa, a ki 
az izraelitákkal tartott, egészen 50-ik évig tartózko-
dott Rómában (Jos. Anti. 20, 7, 1.); végre hogy 
II. Agrippa Claudius kegyét birta, mondhatjuk, hogy 
Claudius edictuma nem 49-ben, hanem 50-ben jelent 
meg. 

Suetonius fenti állításával szemben nehézségei 
szoktak fölhozni. l)io Cassius ugyanis ezeket mondja 
(60, 6.) : «TOÙÇ TE Touoatouç rcXeoàaavxaç auiKç, wcrcs -/x).£-
tmç AV AVC'JXAPA'/Y^Ç ÎITÏO TOO oyXou ayüv X^Ç TTOÀEO); 

eEp f̂ríjvai, oùx è£r]Àaae|i£v, TW 3e Ttatpcw ßc'cp xpwjxsvouç 
êxéXeuae [ùj crjvaSpoiçeafrat.» Ezek ellent mondani lát-
szanak Suetoniusnak. A nehézséget a következőképen 
oldjuk meg. 

Mindkettő, Suetonius is, l)io Cassius is történeti 
tényt beszélnek el. A különbség abban van, hogy 
Suetonius azt írja le, a mit Claudius tenni határo-
zott; Dio Cassius pedig tudtunkra adja, hogy Clau-
dius mit tett előbb kiadott edictumával, látván, hogy 
az izraelitákat sokaságuk miatt hiába törekszik ki-
űzni : Claudius a kiüzési ediclumot, az izraelitáknak 
csupán az összejöveteleket tiltván meg, enyhítette. 

Ezzel Suetonius és Dio Cassius látszólagos ellen-
mondása megszűnik. 

b) Gallio proconsulatusának kezdő éve. Szent Pál 
korinthusi tartózkodásának utolsó napjaiban Acliaia 
provinciának, a mely Tiberius idejében császári (Tacit. 
Ann. 1, 76.) és Claudius idejében senatusi provincia 
volt (Suet. Claud. 25.), proconsulaként L. Annaeus 
Gallio (Ap. Csel. 18, 12.), Senecának testvére műkö-
dött, ki előtt az izraeliták szent Pált bevádolták. 

Ha most tekintetbe vesszük, hogy Seneca mint 
50-ben praetor (Tacit. Ann. 12, 8.) Gallio testvérének 
érdekében mindent megtehetett, bizvást mondhatjuk, 
hogy Gallio 51-ben consul és egy év múlva (52-ben), 
mert Claudius alatt egy év közbe jötte nélkül két 
magistrátust egymásután viselni nem lehetett, azaz 
53-ban már Acliaia proconsula lehetett. 

Azonban Gallio nemcsak lehetett 53-ban procon-
sul, de kellett is ez évben annak lennie. Ez abból 
következik, hogy szent Pál Korinthusba érkezvén 
Aquila és Priscilla érkezése idejében (Ap. Csel. 1—2.), 
itt 1 Va évet (Ap. Csel. 18, 11.) és még sok napot (Ap. 
Csel. 18, 18.) töltött és hogy szent Pál korinthusi 
tartózkodásának utolsó napjai Gallio proconsul ural-
mának kezdetére esnek, végre hogy Seneca bölcsész, 
Gallio testvére, a száműzetésből visszajővén 50-ben 
volt praetor. 

Ha ezeket összehasonlítjuk, látjuk, hogy Gallio 
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50-ben proconsul nem lehetett ; t. i. szent Pál Clau-
dius edictumának megjelenése után érkezett Korin-
thusba (50. után). Azonfelül szent Pál 1 Va évet töl-
tött Korinthusban és az ottani tartózkodásának csak 
utolsó napjaiban lett Gallio proconsul; a mi kizárja 
azt, hogy Gallio már 50-ben lett volna proconsul. 
Hasonlóan ezen okok miatt Gallio az 51-ik évben 
se lehetett proconsul. 52-ik évben pedig azért nem 
lehetett proconsul, mert akkor 50-ben már consul-
nak kellett volna lennie, a mi azonban meg nem 
történt: Seneca testvérének támogatására csak az 
50-ik évtől számíthatott és nem előbb. Gallio azon-
ban 54-ben sem lehetett proconsul, mert akkor szent 
Pálnak Korinthusba az 52-ik év okt. havában kellett 
volna jönnie, mely év azonban 50-től, mint a Clau-
dius-féle edictum évétől, nagyon messze esik és ezért 
számításba nem vehető. 

Mindezek után nem marad más év mint az 53-ik, 
mely év május elejétől (szokás szerint : Dio Cassius 
60, 11 és 17.) Gallio volt Achaia proconsula, a kinek 
hivataloskodása elején hagyta el szent Pál Korin-
thust. 

2. Szent Pálnak Korinthusban való tartózkodása 
igénybe vett egy évet és hat hónapot (Ap. Csel. 18, 11.) 
és még sok napot (Ap. Csel. 18,18.). Ha most vissza-
felé levonjuk ezt az időt az 53-ik év május végétől : 
eljutunk 51. november hónapjára, a mi szent Pál 
érkezési ideje Korinthusba. 

3. Hátra van még, hogy szent Pálnak utazási 
idejét Antiochiától Korinthusig kiszámítsuk és ezt az 
időt visszafelé 51. novemberétől levonjuk. A szám, 
melyet igy nyerünk, a második apostoli üt kezdő éve. 

Hogy ezt megtudhassuk, a Szentírásban meg kell 
figyelnünk azon helyeket, melyeken szent Pál meg-
fordult és a melyekből aztán megállapíthatjuk, mennyi 
ideig tartott szent Pálnak ezen helyeken való utazása. 

E helyek a következők : Egynehány nap múlva 
a jeruzsálemi zsinat befejezése után szent Pál meg-
kezdte második apostoli útját (Ap. Csel. 15, 36. s k.). 
Syrián és Cilicián át erősítette az egyházakat (Ap. 
Csel. 15, 41.). Innen Derbébe és Lystrába érkezett 
(Ap. Csel. 16, 1.). Innen Phrygiába, Galatiába (Ap. 
Csel. 16, 6.), innen pedig Mysiába (Ap. Csel. 16, 7.) 
jött. Innen ismét leutazott Troasba (Ap. Csel. 16, 8.). 
Innen másnap Neapolisba érkezett (Ap. Csel. 16, 11.), 
majd Philippibe, a hol néhány napon át értekezett 
(Ap. Csel. 16, 12.). Miután Philippiben Jézusért meg-
ostoroztatott és bebörtönöztetett (Ap. Csel. 16,13—40.), 
kiszabadulván, bejárta Amphipolist és Apolloniát és 
jött Thessalonikába (Ap. Csel. 17, 1.). Itten három 
szombaton át prédikált (Ap. Csel. 17, 2.). Lázadás 
törvén ki ellene (Ap. Csel. 17, 5—10), Beroeába 
ment (Ap. Csel. 17, 10.), a hol hasonlókép lázadást 
támasztottak ellene (Ap. Csel. 17, 13—14.), a mire 
Athénbe távozott (Ap. Csel. 17. 15.). Itt várakozott 
Silasra és Timotheusra, a kik Beroeában maradtak 
és a míg megjöttek, mindennap vitatkozott (Ap. Csel. 

17, 15—17.). Egy napon Areopagusban vitatkozott 
(Ap. Csel. 17, 18—32.). Ekkor végre érkezett Korin-
thusba (Ap. Csel. 18, 1.) s ott találta Aquilát és Pri-
cillát, kik az imént jöttek Itáliából, mert Claudius 
megparancsolta, hogy Rómából minden izraelita tá-
vozzék (Ap. Csel. 18. 2.). 

Ha ezeket a helyeket részben földrajzilag, rész-
ben közlekedésileg tekintjük és azután ha a Szent-
írást is szemünk előtt tartjuk, hogy t. i. Pálnak min-
denütt az izraelitákkal kellett küzdenie, kis Ázsiában 
is, Macedóniában is stb., utazását Antiochiától Ko-
rinthusig egy évnél hosszabb tartamúnak kell föl-
tételeznünk. 

Ha most ezen utazásának idejét levonjuk a Ko-
rinthusba való megérkezése idejéből, megkapjuk a 
második apostoli út kezdő évét. Azaz szent Pál má-
sodik apostoli útját az 50-ik év nyarának végén, vagy 
ez év őszének elején kezdte meg. 

B) A második apostoli út kezdő évének meghatá-
rozása. 1. Meg kell határoznunk azt az évet, melyben 
szent Pál kétévi cesareai fogsága befejeződött. 2. Ha 
most ez évből levonjuk a cesareai fogság idejét, azután 
pedig 3. utazási idejét Antiochiától a cesareai fog-
ságig, megkapjuk a második apostoli út kezdő évét. 

Szent Pál kétévi cesareai fogságának befejező évét 
megtudjuk, ha meghatározzuk azon évet, a melyben 
Felix procuratorsága befejeződött és kezdődött Festus 
procuratorsága. Ugyanis szent Pál kétévi fogságának 
befejeztével Felixnek utódja lett Festus: s így e két 
procurator fölváltási éve a vitás év. Magát az évet, 
melyben kezdődött Festus és befejeződött Felix pro-
curatorsága Judeára nézve, kétféle módon határoz-
hatjuk meg: 

aj vagy visszafelé haladunk Júdea procuratorai-
nak során, a mire szilárd pontot találunk Josephus 
Flaviusnál, míg a vitás évre el nem jutunk; 

b) vagy egyenesen előre haladunk Felix procu-
rátorságának első évétől a fölmentéséig, a fölmentési 
év a vitás év. 

a) Júdea procuratorai visszamenőleg a vitás évig. 
Josephus szerint (Bell. Jud. 2, 5, 3.) a 62. év sátoros 
ünnepe (axyjvoTirjyta) alkalmával (mely Tischri 15—21. 
között: azaz szeptember 15—21 között volt), már 
Albinus volt Júdea procuratora. E szerint a 62-ik év 
május elejétől (a szokás szerint: Dio Cassius 60, 11. 
és 17.) már Albinus volt procurator. 

Albinus közvetetlen elődje volt Festus. E szerint 
Festus procuratorságának befejezése a 62-ik év május 
elejére esett. 

Josephus tanúsága szerint azonban Festus (Antt. 
20, 9, 1.) rövid hivataloskodása után meghalt. Csak-
hogy Josephus annyi dolgot tulajdonít Festusnak 
(Antt. 20, 8, 10.), hogy Festus ezeket egy éven belül 
nem végezhette. Ha tehát egy év annyi tett számára 
nem elég, Festus procuratorsága a 61-ik év május 
kezdetén nem kezdődhetett. De mivel másfelől Fe-
stus rövid ideig volt procurator, hivataloskodása a 
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60-ik év előtt se kezdődhetett. Azaz Festus procura-
torságának kezdő éve egyedül a 60-ik év május eleje 
lehet. Akkor Felixnek, Festus elődjének procurator-
sága tartott a 60-ik év május elejéig. 

Tehát azon év, melyben Felix procuratorsága 
befejeződött és Festus procuratorsága kezdődött s a 
melybe esik szent Pál kétévi cesareai fogságának 
befejezése, a 60-ik év május eleje. 

Ellenvetik, hogy Eusebius Chronicája szerint 
Festus Nero második évében, azaz 55—56-ban lett 
Felix utódja. Erre az ellenvetésre röviden válaszo-
lunk Schürerrel, ki művében (21. 1.) azt állítja, hogy 
Eusebius Chronicájában alapul vette Josephust, a ki 
azonban egyenesen nem mondja, mely évben lett 
Festus procurator, csak azt mondja, hogy az ő hiva-
taloskodása Nero uralkodása alatt kezdődött. E szerint 
Eusebius teljesen önkényűleg tette Festus hivatalko-
dását Nero második évébe. A második nehézség az, 
hogy Felixről ellenvetik, hogy hivataloskodása végén 
az izraeliták bevádolták és hogy bátyja (Pallas) 
pénzért kiszabadította volna, ki azonban, míg előbb 
Nero anyjának, Agrippinának kegyence volt, utóbb 
az 55-ik évben elvesztette Nero kegyét (Tacit. Ann. 
13, 13.). Erre válaszunk: Felix ezen kiszabadítása 
Pallas segítségével nem történt 55. év előtt, de utána. 
Pallas azután már 55-ben fölmentetett a császár elleni 
összeesküvés vádja alól (Tacit. Ann. 13, 23.) és így 
mint igen gazdag ember ismét oly befolyásra tett 
szert Nérónál, mint előbb, míg végre 62-ben «quod 
immensam pecuniam longa senecta detineret» (Tacit. 
Ann. 14, 65.) megmérgezték. (Tacit. Ann. 14, 65. ; Dio 
Cassius 62, 14.) Hermann József dr. 

A világvég katasztrófái. 
A «Religio» mult (f. é. 15.) számában Martino-

vics Sándor S. J. igen érdekes cikket írt arról, 
babonaság-e az üstököstől való félelem, összeiitköz-
hetik-e a föld valamely üstökössel s hogyan menne 
végbe egy ilyen ütközés. Azután rámutat arra, hogy 
a természettudomány által egy ilyen összeütközés-
ről alkotott kép meglepően hasonlít ahhoz, melyet a 
biblia a világ végéről fest, melyben szintén a nap 
és hold elsötétedéséről, a csillagok lehullásáról, 
özönvízről, egyetemes tűzvészről stb. van szó.1 Ebben 
a cikkíró újabb példáját látja annak, hogy mennyire 
igazat ad a kinyilatkoztatásnak a természettudomány. 

Nem akarok ezzel a szép cikkel vitatkozni, csak 
a kérdés exegetikai oldalát akarom egy kicsit meg-
világítani, mint a ki az apokrif-irodalom kapcsán 
évek óta a világ végére vonatkozó zsidó és őskeresz-
tény tanokkal (eschatologiával) foglalkozom. Magáról 
a föld és az üstökösök összeütközéséről nem akarok 
beszélni. Ezt nagyon jól megírta a cikkíró. Csak azt 

• Máté 24, 29. Luk. 21, 25. Pét. II. 3, 10. és más, a cikk-
író által nem idézett helyek. 

jegyzem meg, hogy sok csillagász az ilyen össze-
ütközést nem tartja a földre nézve olyan végzetes-
nek. Arról sem akarok beszélni, hogyan fog leját-
szódni a világvég katasztrófája, azon egyszerű okból, 
mert erről a bibliamagyarázat még kevesebbet tud, 
mint a csillagászat. Épen azt akarom kimutatni, hogy 
a természettudománynak e téren nincs mit megerő-
síteni. Mert miként a teremtés történetében vagy 
Jozue csodájában a biblia természettudományos 
igazságokat ki nem nyilatkoztat, úgy a világvég 
leírásában sem; sőt az utóbbi esetben nem is beszél 
mai természettudományos értelemben vett igazi csilla-
gászati (kosmikus) katasztrófákról. Hanem vallás-
erkölcsi szempontból, népies felfogással, költői nyelven, 
névszerint a zsidó apokalyptika műnyelvén írja le 
a világ végét. A bibliában a világ végének leírása 
semmivel sem természettudományosabb, mint a világ 
kezdetének elbeszélése. 

A világvég rajzának egész irodalma van a 
zsidó és keresztény apokalyptikában. Ezen iroda-
lomhoz tartoznak ószövetségi és újszövetségi bibliai 
helyek, apokrif-könyvek, Sibyllák és az egyházatyák 
idevágó munkái. (Megjegyzendő, hogy némely apokri-
fek és Sibyllák régibbek az újszövetségi szent könyvek-
nél.) Ha tehát a bibliának a világ végére vonatkozó 
leírásait meg akarjuk érteni, nemcsak az újszövetségi 
helyeket, hanem a próféták párhuzamos helyeit is 
tekintetbe kell venni, továbbá az egész egykorú 
vagy régibb apokalyptikus irodalmat, melyek a biblia 
helyeihez magyarázattal szolgálnak, sőt többnyire a 
biblia kifejezéseinek forrásai voltak. Ma mikor húsznál 
több apokalypsis világánál nézzük a bibliának 
eschatologiai helyeit, természetesen sokkal jobban 
látjuk és értjük azokat, mint a régiek. 

Ezen források összehasonlításából kitűnik, hogy 
Krisztus idejében a zsidóknál már egész nagy monda-
kör fejlődött ki a világ végéről (az eschatologiáról). 
Ennek volt ugyan bibliai, kinyilatkoztatott magva, de 
e mag körül egész megállapodott rendszere csopor-
tosult a spekulációknak, legendáknak, regéknek, 
meséknek, ötleteknek, melyeket a zsidó theologia, 
költészet és a nép képzelete alkotott, s melyek közt 
ha voltak bizarr gondolatok, voltak szép és épületes 
eszmék is. Olyanformán volt a dolog, mint a keresz-
ténységben a szentek legendáival, melyek közt van 
sok igazság, de sok bizonytalan adat, költészet, sőt 
népmonda is. Ennek az apokalyptikus mondakörnek 
megvolt a maga szingazdag, pazarul képletes és 
keletiesen túlzó nyelve, a saját műszótára, termino-
lógiája, mely csaknem szórói-szóra a prófétákból 
volt mozaikszerűen összeválogatva. Ezt az apokalyp-
tikus mondakört és nyelvet az idevágó bibliai helyek 
magyarázatánál mellőzni nem lehet. Epen azért 
értették félre a régiek az apokalyptikus részleteket 
és műveket és azért estek bele pl. a Jelenések Könyvé-
nek képtelen történelmi magyarázatába, azért fajult 
és torzult el náluk sokszor egész keresztény mytho-
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logiává a világvég képe, mert az apokalyptikus 
stilust nem ismerték s mindent betű szerint vettek. 

Az apokalyptika a kereszténység első századá-
ban, tehát az újszövetségi könyvek eredése idejében 
a világ végének következő mozzanatait különböz-
tette meg. (Azokat, melyek későbbi fejlemények, 
mellőzzük.) a) Csapások : a gonoszság elharapódzása, 
éhség, háború, döghalál, földrengés stb. b] Jelek: 
kardok és seregek az égen, vért izzadó sziklák, az 
idők felforgatása stb. Talán már az apostoli korban a 
világ végének előjelei közé tartozott a római biro-
dalom ("/-0ITS-/Û7 Thessz. II. 2, 6. sk.) bukása. — 
c) Yilágegyetemi (kosmikus) katasztrófák: a nap és 
hold elsötétülése, az égitestek földre vagy óceánba 
hullása, az égboltozat összeomlása, az ég össze-
göngyölése stb. d) A világvég előfutárai: hamis 
próféták, Gog" és Magog népvándorlása, Illés és eset-
leg egy másik próféta eljövetele, a tíz törzs haza-
térése, azonkívül a Sibyllákban egy vagy több asszony 
uralkodása stb. ej Az antikrisztus zsarnoksága, mely 
három és fél évig tart. Eredetileg az antikrisztus 
zsidó hamismessiás, később a visszatérő, Nero.1  

Az antikrisztus hamis csodákat tesz, Isten gyanánt 
imádtatja magát, míg végre az eljövendő messiás 
szájának leheletével megöli, f ) Világégés: tűzeső, tűz-
folyó vagy kénkő emészti meg a földet, embereket 
és a tengert, gj Feltámadás és ítélet, melynél tűz-
folyó próbálja ki és választja el a jókat a rosszaktól. 
h) A világ megújulása ; a mennyei Jeruzsálem. Meg-
jegyzendő, hogy ezen mozzanatok sorrendje néhol 
ingadozik. Azonkívül úgy látszik, hogy már az apos-
toli korban a zsidó theologia megkülönböztette az 
első és második feltámadást, az elsőt az igazakét, a 
másodikat az általánost, s a kettő közé helyezte a 
messiás földi országát, az ezeréves országot.2 

A világvég többi mozzanataihoz itt semmi kö-
zünk; csupán a világegyetemi katasztrófákról állít-
juk, hogy azokat nem szabad szószerint és kosmikus 
értelemben, vagy épen a mai természettudomány 
szempontjából venni; hanem képletesen költői túl-
zások gyanánt, földi szempontból, mint a világvég-
nek csak előkészítő, de nem világromboló fölvoná-
sait és pedig az egykorú népies fölfogás szerint. Leg-
följebb kivételesen jelenthetnek ezek az apokalypti-
kában világrombolást. Bizonyítják ezt a következők. 

A kérdéses kifejezések csaknem kivétel nélkül 
a prófétákból vannak véve, a hol azonban sokszor 
nem a világvég katasztrófáit jelölik, hanem vagy 
kisebbszerű természeti csapásokat jelentenek költői-
leg és szónokilag nagyítva (hyperbolice), vagy pedig 
történelmi csapásokat képletes értelemben. így pl. 
Izaiás Babylonról következőleg jövendöl: közel az 
Isten napja, nagy seregek jönnek, pusztává lesz a 

1 A III. században már többen a kettőt összekötik úgy, 
hogy szerintük előbb Nero, azután a zsidó antikrisztus ural-
kodik. 

2 V. ö. Jelen. 20. fej. 

föld, mert nem fognak világítani a csillagok, elsöté-
tedett a nap és hold. Megzavarom az eget, mondja 
az Úr és kimozdul helyéből a föld, mindenki meg-
öletik. íme rájuk hozom a médeket stb.1 Máshol 
Izaiás a pogány nemzeteket a következő büntetéssel 
fenyegeti. Isten rakásra öli őket, vérük eláztatja a 
hegyeket, megolvadnak az égi seregek (csillagok), 
felgöngyölődik könyv (tekercs) gyanánt az ég. Az Úr 
véres kardja leszáll Idumaeára, megrészegül lakóinak 
vérétől a föld, talaja örökké égő szurokká változik, 
ibis-madarak és varjak fognak tanyázni benne, feje-
delmei megsemmisülnek, házait fölveri a gaz, kí-
gyók és strucok fészkei lesznek, kányák gyülekező 
helyei stb.2 Ezechielnél pedig olvassuk, hogy Isten 
kiterjeszti a tengeri szörnyeteghez hasonlított Egyp-
tom fölött hálóként a népeket és kihalássza azt és 
kidobja a szárazra, hol megeszik a vadállatok és 
ragadozó madarak és tele lesz vére bűzével a föld. 
Azután elfedem, mondja az Úr, az eget és befeketí-
tem csillagait, elborítom a napot felhővel és nem 
ad világosságot a hold; gyászolni fognak téged az 
ég világítói és sötétséget bocsátok földedre és bá-
mulni fognak rajtad a nemzetek és remegni, mikor 
feléjük repül kardom. Mert rád jön Babylon kardja, 
letarolja a te seregeidet és elvesznek barmaid stb.3  

Joel próféta olyan csapásokat, melyek mindenesetre 
megelőzik a földi messiási országot, sőt számos ki-
fejezés tanúsága szerint egyszerűen nagy sáskajárást 
és ellenséges hadak dúlását jelentik, következőleg ír 
le. Jajgassatok a szent hegyen, mert közeledik az 
Isten napja, a sötétség és szélvész napja, tömérdek 
vitéz nép. Előtte emésztő tűz, utána gyújtó láng, 
előtte paradicsom a föld, utána pusztaság. Szágul-
danak, mint csatában a paripák, zajgásuk mint a 
harci szekereké vagy a tűz ropogása. Kínozzák a 
népeket, bemásznak a házakba, ellepik a városokat. 
Megremeg tőlük a föld, meginog az ég, elsötétednek 
a nap, hold és csillagok; mert nagy és rettenetes 
az Isten napja. Azért mondja az Úr: térjetek meg 
stb.4 Ezen és más helyeken a világvégi katasztrófák-
hoz egészen hasonló, látszólag kosmikus veszedel-
mek egyes nemzeteket sújtanak, tehát helyi jellegűek, 
néha szemlátomást történelmi csapások képletesen 
kifejezve, költőileg festve. 

A mennyiben pedig a világegyetemi katasztrófák 
csakugyan a világ végére vonatkoznak, már az új-
szövetségi könyvek előtt az apokrif és Sibylla-iroda-
lomban megvoltak, sőt ott alakultak ki a világvég 
typikus rajzaivá. Kétségtelenül onnan vették a kife-
jezéseket legalább részben az újszövetségi könyvek 
is. Ha tehát ezen kifejezésekben kinyilatkoztatás 
volna, akkor az bibliánkívüli forrásokból eredne és 
a bibliában egyszerű utánzás volna, a mit mégis 

1 Izai. 13. fej. 
2 Izai. 34. fej. 
3 Ezech. 32, 2—13. 
4 Joel, 2. fej. Hasonló példa van Joel 3. fejezetében. 
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alig" lehetne elhinni. Nem tekinthetjük tehát azokat 
másnak költői színeknél, melyeket a biblia profán 
forrásokból is meríthetett, mint ahogy az egyház 
világi épületek köveiből templomot épít, vagy Jupi-
ter szobrából szent Pétert öntötte. 

Továbbá, hogy az ilyen látszólag világegyetemi 
tüneményeket valóban kosmikus értelemben venni 
nem kell és nem lehet, a mellett döntő érveknek 
látom a következő tényeket. 

Az ilyen csillagászati katasztrófák az apokalyp-
sisokban nem utolsó fölvonásai a világvégnek, a mi-
lyenek volnának szószerint és fizikai értelemben, 
hanem közbeeső'mozzanatai, néha épen csak nyitányai. 
Olyan katasztrófák, melyek betű szerint és ter-
mészettudományi fölfogás mellett már első alkalom-
mal tönkre tennék az egész földgömböt, többször is-
métlődnek — s a föld mégis megmarad. Máskor a 
látszólag világromboló veszedelmekre egészen kis-
szerű csapások következnek. Sokszor az ilyen látszó-
lagos kosmikus veszedelmek még a föld meteorolo-
giai rendjét sem szüntetik meg, sőt az emberek túl-
élik azokat. Ilyenforma eset van már Izaiás egyik 
föntidézett helyén, hol a nap elsötétedése, az ég 
megzavarodása, a föld kizökkenése után jön a há-
ború s végre kisül, hogy az egész félelmetes leírás 
csak Babylon pusztulását jelenti a médek által. 
Izaiás másik helyén pedig a kosmikus csapások után 
Jdumaea még mindig megvan s habár ennek talaja 
örökké égő szurokká változott, azért házai megma-
radtak s felveti azokat a dudva. 

Máté evangéliumában a nap és hold elhomá-
lyosodik, a csillagok lehullnak, az egek erői (csil-
lagok) megmozdulnak s mégis azután még mindig 
sírnak a földön az emberek s az Ember lia a fel-
hőkben jön el;1 holott mikor a csillagok lehulltak, 
már izzó gáz alakjában kellett volna elpárologni az 
egész földnek emberestül és felhőstül együtt. Epp 
úgy nem jelenthet a vizek árja Lukácsnál2 vízözönt, 
mert utána megmarad az emberi nem. Még érdeke-
sebb a Jelenések Könyve. A hatodik pecsét megnyi-
tása után a nap megfeketedik, a hold véres lesz, a 
a csillagok a földre hullnak, mint a füge a fáról, 
az ég felgöngyölődik, a hegyek és szigetek elmoz-
dulnak s mindezek után az emberek megmaradnak 
és elbújnak a barlangokban.3 A hetedik pecsét meg-
nyitásakor a föld harmadrészét tűzzel és vérrel ve-
gyes jégeső pusztítja el;4 később az égitestek elho-
mályosodnak, de csak harmadrészben,5 azután sás-
kák (hadseregek) kínozzák az embereket.6 

Hasonlóképen van a dolog a Sibyllákban. A III. 
könyvben Isten a messiási országra támadó nemzeteket 

1 Máté 24, 29. sk. és a párhuz. helyeken. 
3 Luk. 21, 25. 

Jelen. 6, 12. skk. 
4 Jelen. 8, 7. 
5 Jelen 8, 12. 
u Jelen. 9, 3. skk. 

megsemmisíti. Tüzes kardok esnek az égből és égő 
fáklyák. A föld meginog és megnyílik, a hegyek 
vértől áznak. Isten mindenkit megítél karddal, 
tűzzel, felhőszakadással, égből hulló kénkővel, rop-
pant viharral és elvész a barom. Azután megismerik 
a halhatatlan Istent.1 Tehát kénköves tüzes eső, utána 
egy kis marhavész ; de az emberek persze megmarad-
nak. A Sibyllák Y. könyvében olvassuk, hogy a nap 
lángja és a hold fénye megszűnik, sötétség borul a 
földre ; azután harcok lesznek, eljön az anyagyilkos 
(a visszatérő Nero, vagyis az antikrisztus), azután 
megalapítja az országát a messiás, melynek elmul-
tával a nap véglegesen lemegy, a hold és csillagok, 
elsötétednek.2 Ezdrás IV. könyvében az antikrisztus el-
jövetele előtt a nap éjjel tűnik fel, a hold pedig 
napjában háromszor, a fákból vér csurog, a kövek 
és tenger megszólalnak, az asszonyok szörnyeket 
szülnek.3 

Azt hiszem ezekből kitűnik, hogy a bibliai és 
bibliánkívüli apokalyptikus művekben a világvég 
kosmikus katasztrófái nem egyebek költői színezés-
nél vagy legfeljebb képletesen leírt és költőileg na-
gyított meteorologiai, földrajzi, igen sokszor pedig 
csak történelmi csapásoknál. Igy pl. a nap és hold 
elsötétedése fogyatkozásokat jelenthet, vagy épen 
csak a nagy gyászt, melyben képletesen szólva a 
természet is osztozik. A csillagok lehullása egyszerűen 
természeti zavarokat, néha talán csak népek és feje-
delmek bukását jelenti. A föld megmozdulása lehet 
földrengés ; az égből alászálló tűz villám ; a földet 
pusztító tűz vulkáni kitörés, tűzvész vagy harcok pusz-
títása, a föld megégése pedig mindenesetre csak a 
felületre szorítkozik. 

A biblia szokása és más helyek példája is azl 
bizonyítja, hogy a világvég rajzánál egyszerű népies 
leírással van dolgunk. Miként Mózes a teremtés tör-
ténelét népiesen, a közélet felfogása szerint írja le, 
úgy az apokalyptika a világ végét. A próféták, evan-
gélisták, a zsidó és őskeresztény theologia és a 
gyermekies néphit a földet a mindenség középpont-
jának, a napot, holdat, csillagokat kicsiny és mozgó 
testeknek képzelték, melyek úgyis mindennap le-
merülnek az óceánba, s melyek lehullása csak helyi 
veszedelmeket eredményezne. Tehát az egész apo-
kalyptikában nincs szó a ma ismert óriási égitestek 
összeomlásáról, sem az egész földet összezúzó sőt 
izzó gáztömeggé változtató csillagütközésekről. A hulló-
csillagokat sem különböztetik meg a régiek az álló-
és bolygó csillagoktól, mint a hogy a néphit ma is 
egyfajta csillagnak tartja azokat. S még hogyha az 
írók tudták volna is a valódi tényállást, akkor is 
népiesen kellett volna beszélni a világ végéről kor-
társaikra való tekintettel, hogy megértessék magukat. 

Épen azért nem változtat a dolgon az sem, 

1 Sibyll. III. 672-693. 
2 Sibyll. V. 346. skk., 363. skk., 414. skk., 477. skk. 
;i Ezdrás IV. 5, 1—12. 
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hogy az evangéliumokban ezen világegyetemi katasz-
trófákat Krisztus Urunk jövendöli, a ki tudta a 
világvég valóságos fizikai lefolyását. 

Ezen leírások Krisztus ajkain is lehetnek nevelői 
vagy szónoki (paedagógiai vagy rhetorikai) alkalmaz-
kodások, a minek feltételezését semmiféle herme-
neutika nem tiltja. Kétségtelen, hogy Krisztus kor-
társai, kivált az egyszerű nép nem értették volna, 
de talán még a mai természettudósok sem értenék 
meg, ha Isten a világ végének igazi lefolyását ki-
nyilatkoztatná; legalább külön természettudományi 
kinyilatkoztatás nélkül nem, a mi pedig theologiai 
képtelenség. Mózes kortársai sem értették volna meg 
a Laplace-elméletet, vagy pedig a természettudomány 
által esetleg a jövőben felfedezendő világkeletkezés 
módját; azért Mózes népiesen beszélt, a látszatot ki-
fejező örökké igaz kifejezésekkel. A világvég leírá-
sára sem volt más mód, mint népiesen beszélni a 
dologról, a minek már meg is volt a maga mű-
nyelve, és pedig a próféták szent költészetéből köl-
csönzött nyelve, melynek leple alatt igaz gondolatok, 
hasznos erkölcsi tanúlságok rejlettek. Egész termé-
szetes tehát, hogy Krisztus az apokalyptika általá-
nosan elfogadott nyelvezetét használta annak kifeje-
zésére, a minek, miként idejét, úgy módját sem akarta 
kinyilatkoztatni. Ha pedig valaki azt veti ellen, hogy 
Krisztus nem volt költő, erre azt felelem, hogy nem-
csak az költő, a ki verset ír, hanem mindenki, a ki 
élénk képzelettel, heves lélekkel, képes és alakzatos 
nyelven beszél. És ilyen értelemben minden keleti 
ember költő ; azok voltak a próféták, az Üdvözítő, 
sőt az ő hallgatói is. Különben hogy a biblia tekin-
télyes része költői nyelven van írva, az ismeretes. 

Sőt az is lehet, hogy a mit az evangéliumokban 
olvasunk, az nem szószerint Krisztus beszéde, hanem 
Krisztus tanítása az evangélisták szavaival szabadon 
tolmácsolva. Ezt bizonyítja már az is, hogy mint 
máskor, úgy itt is különbözőképen hangzanak Krisz-
tus szavai az evangélistáknál. Máté napsötétedése, 
csillaghullása helyett Lukács csak annyit mond, hogy 
jelek lesznek a napban, holdban és csillagokban. Tehát 
az is megtörténhetett, hogy az evangélisták fejezték ki 
az Üdvözítő beszédét az apokalyptika stílusával, és álta-
lánosan használt műszavaival. Arról nem is beszélek, 
hogy az evangéliumok szövege már a III. század előtt, 
mikor az erősen megromlott szövegeket megjaví-
tották és a legrégibb kéziratokban található szöveget 
megállapították, az újabb szövegkritikai kutatások 
szerint igen sok változást szenvedett.1 A hagyomány 
és egyház csak a szent könyvek hit- és erkölcstani 
(dogmatikai) hamisitatlanságát biztosítja; de profán 

1 A fenmaradt kéziratokban az Újszövetség szövege 
körülbelül 90,000 varianst mutat. Megjegyzendő, liogya görög 
Újszövetség összes szavainak száma (a legapróbb szócskák-
kal együtt) alig 150,000. Pedig a III. század előtt a szöveg 
kritikai változásai mindenesetre jelentékenyebbek voltak, 
mint később a codexek és bő idézetek korában. 

és stílusbeli, tehát lényegtelen, dolgokban az épség-
ről nem kezeskedik. Már pedig a világvég képének 
költői festése illetőleg e kép egyes ecsetvonásai bi-
zonyára ilyenek. 

Szabad-e ezek után a kérdéses katasztrófákra 
mint az evangélium által jövendölt tényekre hivat-
kozni? Azt tartom, hogy a tudományban, a hol két-
ségtelen bizonyságokra van szükség, nem; mert e 
tények az evangéliumból exegetikailag egyáltalában 
nem bizonyosak, sőt valódi kosmikus értelemben 
legalább általánosságban nem igazak. Más a szónok-
lat és költészet. Itt igenis fel lehet használni a bib-
lia leírását a világvég rajzában, mint a hogy a szó-
nok vagy költő más bibliai helyeknek is adhat alkal-
mazott értelmet. Csillagászatot azonban a bibliában 
ne keressünk, S z é k d y h t v á n d j , 

Felsőbb magyar papnevelő-intézet. (n.) 
A löweni katholikus egyetem theologiai kara s 

a vele kapcsolatos Szentlélek-kollegium egészen a 
felsőbb theologiai képzésnek van szentelve. A hallga-
tók végzett theologusok s a tanterv nem azt célozza, 
hogy az egész hittudomány letárgyaltassék, hanem 
inkább, hogy egyes részei a tantárgyaknak és a 
speciál-kollegiumok oly behatóan tárgyaltassanak, a 
mily intenzív kezelése az anyagnak szükséges azon 
theologusok számára, kik főleg önálló kutatásra s a 
theologia tanítására készülnek. Az 1906/7. iskolai évben 
pl. az alapvető hittanból csak «De Romano Pontifice», 
ó-szövetségi biblikumból csak a prófétákról, új-
szövetségi szentírástanból szent János evangéliumáról, 
ágazatos hittanból «De Deo Uno et Trino», morális-
ból «de conscientia et virtutibus theologicis», patro-
logiából Origenesről szóló részek adatnak elő. Külön 
kollégiumokban tárgyalják a középkori theologia tör-
ténetét, egyptomi nyelvet, különös gondot fordí-
tanak a keleti nyelvekre, történetkritikai gyakor-
latokra stb.1 E mellett az egyetembe be van kebelezve 
a XIII. Leo kezdeményezésére alapított felsőbb bölcse-
leti intézet, az Institut supérieur de Philosophie, 
mely három évi tanfolyamon át az összes tudomány-
karok tanárainak előadásában oly teljes bölcseleti 
képzést nyújt a hallgatóknak, mely biztosíték arra 
nézve, hogy onnan a modern tudomány összes 
problémái iránt tájékoztatott katholikus filozófusok 
kerülnek ki. 

Ugyancsak a felsőbb papi képzés igényei számára 
vannak berendezve a francia katholikus egyetemek, 
illetve főiskolák theologiai karai. A hallgatók itt is az 
egyházmegyei szemináriumokban rendes theologiai 
tanulmányokat már végzett papok, vagy papjelöltek, 
kik az egyetemi hittudományi karokat tudásuk mélyí-
tése s a doktori fokozatok elnyerése céljából láto-
gatják. 

1 L. Annuaire de l'Université Catholique de Louvain 
1907. 88. és 89. 1. 
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Magyarországon eddig felsői)!) papnevelő-intézet 
nem volt. A trienti zsinatnak szemináriumok felállí-
tását elrendelő határozata a török hódoltság idejé-
ben végre sem volt hajtható. A nagyszombati pap-
nevelő intézetek, nevezetesen a seminarium rubiorum 
nevelt az összes magyar egyházmegyék számára 
papokat, mialatt a legtöbb püspöki székváros török 
kézen volt. Nagy érdemeket szerzett e korban a 
bécsi Pázmány-intézet s a római Collegium Germani-
cum-Hungaricum, mely intézetek kitűnő theologiai 
képzést nyújtottak sok magyar papnövendéknek s 
nevelték az ellenreformáció sok jeles harcosát. 

Az Augustineum felállítása után Magyarország is 
állandóan több növendéket neveltetett ott, de külön 
magyar felsőbb papnevelő intézetet sem a nagy-
szombati egyetem mellett, sem annak Budára, illető-
leg Pestre való átvitele után nem állított a magyar 
egyház s tekintve, hogy az egész XVIII. század a 
restauráció munkájában telt el, ilyet nem is létesít-
hetett. 

Azonban a papnevelésnek Magyarországon is 
fejlődnie kell. Azok az okok, melyek a nyugati 
nemzeteket rávitték, hogy felsőbb papnevelő intéze-
teket állítsanak, Magyarországon is fennállanak. 
A theologiai oktatás s a szemináriumi nevelés a 
XIX. század második felében tagadhatatlanul nagy 
lendületet vett nálunk is, de nincs intézetünk, mely 
megadná azt a teljesebb képzést, melyet elsősorban 
a hittani főiskolák elöljáróitól és tanáraitól kíván 
hivatásuk. Mert lehetséges ugyan, hogy kiváló tehet-
ség és szorgalom önművelés útján is biztosítja a 
kellő képzettségét, de mindenesetre nagyobb bizalom-
mal kezdené meg az a theologiai tanár vagy elől-
járó működését, ha nem magának kellene évek 
során át összegyűjteni az anyagot s kitapasztalni a 
szükségleteket, hanem ha előkészítenék pályájára. 
Nem volna akkor az első néhány évi tanítás a kézi-
könyv felmondása s félénk tapogatódzás, lia a theolo-
giai önálló gondolkodásra és kutatásra nevelt embe-
rek állanának a főpásztorok rendelkezésére. S ne 
mondja senki, tessék a négy évi theologiai tanfolyam 
alatt az egyetemen ezt a képesítést megadni a növen-
dékeknek. Mert először 18—22 éves ifjak erre még 
nem elég önállóak, másodszor pedig 10—12 tárgyat 
teljesen szakszerűen négy év alatt velük feldolgozni 
képtelenség. Szemináriumi gyakorlatok, kritikai dolgo-
zatok mindenesetre előmozdítják némileg a törek-
vést, de munkával úgyis eléggé ellátott theologusaink 
számára ez inkább csak kóstoló. 

Kívánatos felsőbb papnevelő-intézet fölállítása 
azért is, hogy a magyar papság tudományos képzése 
lépést tartson a világi pályákéval. A világi pályák 
tudományszomjas ifjúsága számára a gyakorló isko-
lák, kórházak, laboratóriumok egész tömege áll 
rendelkezésre. Az állam s az egyetem legnagyobb 
erőfeszítéssel létesít új meg új ily intézeteket. A leg-
jobb továbbképző intézet pedig az asszisztens-rend-

szer. A tudomány- és műegyetem csaknem minden 
karán a tanársegédek nagy száma áll a tanárok 
mellett, elsajátítva a mélyebb és szakképzettséget, 
melynek alapföltétele azonban egy tudományágnak 
rendes tanfolyamon való teljes elvégzése. A mikor 
bölcselet, orvostudomány, technika ily nagy gondot 
fordít intenzív képzettség biztosítására és tudomá-
nyos szukkreszcencia nevelésére, az egyháznak se 
szabad elmaradnia s megfelelő erők kialakítását a 
véletlentől vagy kizárólag egyesek szorgalmától és 
ambíciójától várnia. 

De oly kivételes feladatok is hárulnak napjaink-
ban a papságra, hogy annak főleg ekszponált állás-
ban levő tagjai a közönséges képzéssel meg nem 
elégedhetnek. Iskola, társadalmi, egyesületi tevékeny-
ség, polémia és apologia ma oly szempontokat 
vetnek fölszinre, hogy legalább azokat, kiknek e 
téren irányító szerepük van, nem elég a buzgóság, 
hanem szükséges a mélyebb tudás fegyvereivel is 
ellátni. Ezért szükséges egy felsőbb magyar pap-
nevelő intézet. 

Rögtön hozzáteszem, hogy nem gondolok az 
amúgy is igénybevett magyar egyház, püspökök, 
vallásalap újabb megterhelésére. A felsőbb magyar 
papnevelő-intézet azonnal létesíthető, megvan reá a 
megfelelő jogi és vagyoni alap.1 A budapesti köz-
ponti papnevelő intézet alapítójának, I. Ferenc 
királyunknak, alapító levele világosan megadja a 
jogcímet egy ily intézet létesítésére. Az alapító levél 
első pontja értelmében ugyanis «alumni, juxta 
primaevam institutionem, ex omnibus regni provin-
ciis adsumentur, ut ex clero ingénia in religionis 
fundamentis, et scientiis magis excolantur.» A máso-
dik pont úgy intézkedik, hogy «clerici, nisi eos 
morum, studiorum aut vatetudinis ratio gravissima 
citius revocari suaderet, praescriptum theologiae 
cursum terminare debebunt ; ut seu ad cathedras 
theologicas, seu ad munia dioecesana, cum tempore 
etiam publica, magis idonei patriae reddantur. Inte-
grum erit, cum consensu dioecesani, binos, finito 
cursu theologico, annos in seminario, scilicet sub 
eadem disciplina domestica, transigere alumnis, qui 
seu doctoratum theotogicum accipere, seu in aliquibus 
scientiis politicis, praesertim vero juridicis, sese 
perficere voluerint,»2 

E rendelkezésből kitűnik, hogy az alapító szán-
déka szerint a központi papnevelő felsőbb papi 
nevelőintézetnek is volt szánva s csak a végrahajtá-
son mult, hogy olyképen szerveztessék, mely a 
továbbképzést lehetővé teszi. Midőn megengedi, hogy 
theologiai doktorátusra készülő, vagy más tudomány-
szakban, főleg pedig a papság számára akkor fön-
tartott dikaszteriális állások miatt szükséges jogi 
tudományokban magát továbbképezni óhajtó végzett 

1 Erre külön is felhívjuk az olvasó figyelmét. Szerk. 
2 L. Fejér : Iurium ac libertatum religionis et ecclesiae 

Catholicae in regno Hungáriáé Codicillus Diplomaticus 470 1. 
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theologiisok még két évig maradhassanak a köz-
ponti papnevelőben, nyilván megveti a király 
a felsőbb papnevelő-intézetnek is alapjait. Eddig 
ugyan nem fejlődött ki a jelzett irányban az 
intézet. Legföljebb az irányban történt néha tapoga-
tódzás, nem lehetne-e theologusok helyett tanár-
jelölteket az alapitványos helyekre küldeni, a 
mi sem az alapító szándékával, sem az intézeti 
fegyelemmel nem volna 'megegyeztethető. De tény, 
hogy az alapítólevélben megvan adva a felsőbb 
papi képzés lehetősége s így a jogcím egy felsőbb 
magyar papnevelő-intézet felállítására. 

De rendelkezésre áll a szükséges vagyoni alap 
is. A központi papnevelőt ugyanis oly megfelelő 
módon dotálta a király, s a szemináriumi javak 
intenzív kezelése oly mértékben növeli az intézeti 
jövedelmet, hogy a szeminárium kibővítésére, illető-
leg külön felsőbb papnevelő-intézet szükségleteire 
évi 50.000 koronát a legközelebbi jövőben bátran 
lehet e célra fordítani. Ez összegből pedig egy körül-
belül 25 növendéket és három elöljárót számláló 
intézetet minden szükségessel fényesen el lehet látni. 
Ily módon tehát úgy a jogi, mint a vagyoni alap 
rendelkezésre állván, mi sem akadályozza e szükséges 
intézet felállítását. 

Az intézet létesítése esetén nem kellene annak 
célját túlságosan korlátozni. Megvan a jogosultsága 
egy szemináriumi elöljárókat és tanárokat nevelő 
felsőbb szemináriumnak, minőnek Frint terve szerint 
az Augustineumnak kellene lennie. S e magyar inté-
zet egyik főcélja szintén ez kell, hogy legyen s 
evégett a theologia intenzivebb, szakszerű tanul-
mányozására kellene alkalmat nyújtania, mint ez a 
löveni s a francia katholikus theologiai karokon 
történik. De óriási érdekek függnek ma a papság 
szociális, egyesületi tevékenységétől is s ennek egyház-
megyénkint nemcsak lelkes, hanem tervszerű, szak-
avatott irányítása szintén alaposan képzett embere-
ket igényel s ilyenek nevelése is kellene, hogy ez 
intézet működési körébe bevonassék. Van azután 
egy papi hivatás, melynek roppant fontossága fordí-
tott arányban áll a gonddal, törődéssel, melyet a 
legújabb időig ráfordítottak s ez a középiskolai 
hittanárság. Kitűnő hittanárokat nevelni volna har-
madik célja a létesítendő intézetnek. 

Hogy Magyarországon a hittudományok inten-
zivebb művelésre szorulnak, mert különben messze 
elmaradunk a nyugati katholicizmus mögött, azt 
senkise vonhatja kétségbe. S hogy e célra felsőbb 
theologiai tanfolyamok és intézetek mily üdvösek, 
azt látjuk a nyugati nemzetek katholikusainak példá-
jából, kik nem kiméinek áldozatot, hogy ily módon 
a tudományt előbbre vigyék. S ha mást nem érne 
el ily intézet, minthogy a kezdő tudóst megmentené 
a kapkodás és ötletszerűség veszedelmeitől, máris 
nagy szolgálatot tett a hittudománynak. 

Főkötelessége azonban ez intézetnek, hogy azokat, 

kik a hittudomány szakszerű művelésének akarják 
magukat szentelni, annak mai állásáról tájékoztassa 
s önálló kutatásra és munkálkodásra megtanítsa. 

Glattfelder Gyula dr. 

B u d a p e s t . A francia egyházüldözés kapcsán kelet- "Egyh 
kezett magyar katholikus mozgalom záróakkordjai. — Az a . . . 
nagyarányú mozgalom, mely az Egyetemi Kongregáció r ® 
kebeléből a francia egyházüldözés következtében kelet- kfónii 
kezett, az április 3-iki pápai audiencián érte el tető-
pontját. Itt nyújtotta át a bizottságnak hét tagú kül-
döttsége a nagy dísszel kiállított albumot, a mely hazánk 
főpásztorainak, főrendeinek és más kitűnőségeinek alá-
írását és 180 különböző egyesületnek jegyzőkönyvi kivo-
natait tartalmazza. A küldöttséget a major domus, 
Sapieha herceg ő Szentsége kamarásának közbenjá-
rására, közvetlenül a pápai trón baloldalán állította 
föl. O Szentsége bevonulásakor előlépett a magyar zarán-
dokok szónoka, dr. Sebők Imre s olasz nyelven üdvözölte 
ő Szentségét. A szentatya olaszul válaszolt. 

Ezután Sapieha herceg intésére előlépett a küldött-
ség szónoka, Szálka Valér joghallgató s latinul a követ-
kező beszédet mondta : «Szentséges Atyánk ! Midőn az 
Egyház legidősebb leánya fölött gyászolsz, az egész 
keresztény világ veled gyászol ; és irántad a leg-
gyöngédebb szeretetét tanúsítja, hogy vigasztalásodra 
legyen. 

E kötelező szeretet megnyilatkoztalására az Egye-
temi Mária Kongregáció szorgalmazása következtében 
Magyarországon is vagy 180 különböző egyesület tartott 
népgyűlést, a melyen a szentegyház engesztelhetetlen 
ellenségének győzelme fölött tanácskozva, egy szívvel 
és lélekkel abban állapodtak meg, hogy ragaszkodnunk 
kell szent Péter székéhez, mint az erősség rendíthe-
tetlen sziklájához, ha közelgő veszedelmektől mentek 
akarunk lenni. 

Eme törhetetlen ragaszkodásunknak okiratait egybe-
foglalva, Szentséged lábaihoz helyezzük és egyúttal ismé-
telten kijelentjük, hogy őseink nyomdokait követve, 
készek vagyunk nemcsak hazánkért, hanem szentegy-
házunkért is vérünket és életünket föláldozni. Kérünk 
tehát, Szentséges Atyánk, fogadd kegyesen ünnepélyes 
igéretünket és add reánk és Magyarország egyéb egye-
sületeire apostoli áldásodat». 

() Szentsége látható érdeklődéssel hallgatta végig a 
szónokot s nyomban utána klasszikus latinsággal a kö-
vetkező lelkes szavakat intézte a küldöttséghez : 

«Jól esik szivemnek, hogy gyászomban velem gyá-
szoltok, kedvelt fiaim. Örömmel tölti el szivemet az a 
ludat, hogy az ifjúság a kongregációban szűz Mária 
oltalma alá tömörül és eredményes munkásságot fejt ki. 
Megáldalak benneteket, fáradságtokat s mindazokat, kik 
ez ügyben bármiképen közreműködtek, és azon 180 egye-
sületet, a melyek ragaszkodásukat fejezték ki szent-
székükhöz. Kövessétek őseitek nyomdokait, kik hűek 
voltak szent Péter székéhez, mint ez is mindig szere-
tettel volt irántatok. Tartsátok meg ifjú lelkesedésteket, 
hogy szentegyházunk hü fiai legyetek bajban, szenve-
désben és ragaszkodjatok tántoríthatlanul szent Péter 
rendíthetlen sziklájához. Apostoli áldásom kisérjen vitái-
tokon». 
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Ezzel intett az album átadására, a melyet trónjához 
vive nyújtottak át. Nagy érdeklődéssel lapozgatott a 
a gyönyörű albumban, miközben atyai jósággal szólt : 
Gratias dilecti mi filii ! 

A szervező-bizottság így fejezi be jelentését : Midőn 
ezt a nagyérdemű csatlakozó egyesületeknek és érdeklő-
dőknek tudomására hozzuk, köszönetet mondunk min-
dennemű támogatásért. Egyúttal azt is jelezzük, hogy a 
mozgalomról szép levél kíséretében értesítettük a párisi 
érsek ő eminenciáját. Azon reménnyel fejezzük be moz-
galmunkat, hogy nem ez volt az utolsó vállalatunk szent-
egyházunk érdekében. 

roda- Vigilate et Ora te ! Vakációi jótanácsok papnöven-
^ dékek számára. írták Nagy Balázs és Mattyasóvszky 

Kasszián. Pannonhalma, 1907. 16.-r. 147 1. 
Kispapjaink szerény erőikkel önzetlenül szolgálták 

irodalmunkat, fordítottak tudományos ifjúsági iratokat, 
ima-, elmélkedő- és épületes könyveket, de rájuk nem 
igen gondoltak. Ez a mi mulasztásunk. Annál nagyobb 
örömmel adunk hírt arról, hogy mégis vannak, a kik 
rájuk is gondolnak. A mult évben Színek Izidor írt 
számukra imakönyvet, most ismét két bencés, Nagy és 
Mattyasóvszky ajándékozta meg őket egy hasznos kis 
könyvvel. 

Vakációra jótanácsokkal szoktuk ellátni a kispa-
pokat a szemináriumban. Nem árt, ha ugyanazokat 
könyvekben is olvashatják, magukkal vive a vakációba. 
Volt már ezelőtt is egy ilyenféle nagyon használható 
könyvünk, tizenhat évvel ezelőtt Mayer Imre lefordította 
Bacuez francia sulpicianus Szünidei Kézikönyvét. Nagy 
hasznát vették kispapjaink, ma már alig kapható. 

A szerzők 30 elmélkedésfélét adnak könyvükben, a 
melyekben körülbelül összefoglalják egy kispap összes 
életviszonyait a vakációban. Az elmélkedések négy na-
gyobb csoportba oszlanak : a papnövendék ájtatosságai, 
a papnövendék és a világ, a papnövendék és hivatása, 
a papnövendék erényei. 

Az előszót azzal kezdik a szerzők, hogy a könyvecske 
lelkük mélyéről fakadt. Ugy van. Ismerik a kispapok 
életét és lelkét, minden soruk a nevelő szerető gondjai-
nak ad kifejezést. Úgy látszik, leginkább temperamen-
tumosabb fiúkat tartottak szemeik előtt, ezek szorulnak 
leginkább mentorra. Hogy a könyvecske mennyire szív-
ből jött és szívhez szól, azt magam láttam, mikor kis-
papoknak átadtam, hogy nézzék meg, addig vissza sem 
adták, míg ki nem olvasták és azt mondták, hogy 
ezt minden kispapnak okvetlenül meg kell szereznie. 
Tolle, lege. 

Ha minden kispap így gondolkozik, mint az én 
bíráló társaim, az első kiadás hamarosan el log fogyni. 
A második kiadás számára akarok egyet-mást a szerzők 
figyelmébe ajánlani. 

Az életben sohasem beszélünk papnövendékről, ha-
nem mindig kispapról. Ok maguk is igy nevezik magu-
kat, szeretik ezt a nevet, a mi ifjúkori emlékeink is ehhez 
fűződnek, sokkal intimebb, kedvesebb, mint a mondva-
csinált papnövendék szó. 

Igazuk van a szerzőknek, hogy ezeket az olvasmá-
nyokat elmélkedve kell olvasni, de azért nem szükséges 
az egész könyvet az elmélkedés schemájába szorítani. 

Kissé erőltetelt, merev, céltalan ilyen olvasmányokat 
preludiumra, első és második pontra osztani, nem is 
sikerült ezt mindenütt betartani, Azzal csak nyerne a 
könyv, ha kissé szabadabb külsővel jelennék meg, olyan-
formán, mint Doss : Gondolatok és tanácsok. Igen jók 
a hivatkozások Krisztus követésére. Lehetne hasonló-
képen a Szentírásra is utalni. 

Kissé jobban kellene hangsúlyozni némi komoly 
foglalkozást a szünidőben. Egyes dolgokról sokkal hatá-
rozottabban kellene beszélni. Nem elég például azt mon-
dani, hogy «kispap ne legyen törzsvendég sörházakban, 
mulatóhelyeken, szomorú látvány, ha a táncban fölül-
múlja a világiakat». A színházlátogatásról nem találtam 
semmit sem. Az istentisztelet, liturgikus funkciók sem 
részesülnek kellő figyelemben. 

De mindez kisebb jelentőségű dolog, nem von le a 
könyvecske érdeméből. Melegen ajánlom kispapjainknak, 
de talán még inkább a plébános uraknak, a kik vállára 
az a nagy felelősség nehezedik, hogy a szünidők alatt 
kispapjaink atyai barátai, mentorai leg3'enek. A kis 
könyv ára a Szent-Gellért kiadóhivatalában (Pannon-
halma, u. p. Győrszentmárton) 1 korona, könyvkeres-
kedésben P25 korona. Hanauer A. István dr. 

* 

Neve lés tö r t éne t . Tanítóképző-intézeti növendékek, 
tanítójelöltek és tanítók számára. Irta Erdődi János. 
Az új tanterv szerint átdolgozta Guzsvenitz Vilmos, tk. 
igazgató. V. kiadás. Budapest, 1907. 201 1. Ára 2 korona 
60 fillér. 

A mult szeptemberben írtam valamit a «Religio»-
ban (314. 1.), a mit ennek a könyvnek a címlapja ismét 
eszembe juttat. A könyv Lauffer Vilmos kiadása, egyiké 
a 3—4 cég közül, a kiknek kezében összpontosul összes 
középiskolai tankönyveink kiadása. Egyike a legjobb 
üzleteknek, kivált ilyen monopolium alakjában. Közép-
iskolánk sok, tanulónk még több, ezeknek tankönyveket 
venniök kell, tehát ennek a cikknek fogynia kell. 

Az ilyen összpontosítás nem egészséges állapot, de 
viszonyaink között ennek is, mint sok mindennek, így 
kellett kifejlődnie, káros visszahatással mind a tan-
könyvekre, mind pedig a tanárvilágra. A cégek mintha 
szétosztva tartanák egymás között a tantárgyakat, illető-
leg a róluk szóló tankönyveket. Egyik néz a másikra, 
vájjon mely könyvei örvendenek nagyobb kelendőségnek 
s melyekre nem sikerült kedveli vagy nevesebb tanárt 
szerződtetnie? Akkor arra a másik nem sikerült terü-
letre veti magát s addig keres valakit, a ki jó cégérnek 
szolgál, míg végre sikerül neki hol a magyart, hol a 
történelmet stb. lefoglalnia. Ismeri ezt a hajszát minden 
igazgató, különösen úgy húsvét táján, a következő évre 
szóló tankönyvjegyzék megállapítása idején, mikor az 
ágensek csak úgy tolulnak irodájába s egymásra igye-
keznek licitálni könyveik kinálgatásában. A vigéc azt 
is tudja előre megmondani, lia valami még csak approbació 
alatt lévő új könyvről van szó, hogy az biztosan meg 
fogja nyerni az approbációt. 

A tanárok, fölpanaszolván anyagi viszonyaikat, nem 
igen vásárolnak könyveket, irodalommal is kevesen 
foglalkoznak, vagy lia igen, jobbára tankönyveket írnak 
a kiadók számára, már 1. i. olyanok, a kiknek sikerült 
kiadót szerezni, vagy a kiket a kiadó biz meg valamely 
tankönyv kiadásával. Nálunk ugyanis a tankönyv ritkán 
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nő ki magából a tanár állandó tudományos búvárkodá-
sából, hanem inkább csak úgy alkalomszerűen, ad hoc. 
Magától, saját pénzén nagy ritkán esik meg, hogy vala-
mely tanár kiadná könyvét, de ha ki is adja, hogyan 
terjessze azt el a monopoliumos cégek segédkezése 
nélkül vagy épen ellenére? 

Ennek az állapotnak a következményei aztán a 
következők. A kiknek körében a tudománnyal és az 
irodalommal való hivatásszerű foglalkozásra kiválóan 
kellene akadnunk: a tanárok sorában aránylag csak 
kevesen foglalkoznak ezzel, megelégesznek az iskolai 
munkával. Pedig a kathedra a tudomány érlelője. De 
hát a kiadóval való szövetkezés nélkül erre sehonnan 
ösztönt nem kapnak, alkalmat nem találnak. 

A monopolizálás folytán sok silány tankönyv kerül 
a könyvpiacra s forgalomba is, csak azért, mert a cég, 
lia már a könyv megvan, gondoskodik róla, hogy el is 
keljen. Kárát csak nem lehet vallania ! 

A tanárok ily körülmények között kétfelé oszlanak : 
a tankönyvíró s könyve vagy könyvei után évenkint 
bizonyos százalékot huzó tanárokra és irigyeikre. Ebből 
azonban sem az iskolának, sem a tudománynak haszna 
nincsen. Igazi haszna tulaj donkép a kiadónak van, két-
féleképen. Pénzben, melyben nem az írónak, hanem a 
kiadójának jut a legtöbb és haszna van másodszor 
abban a befolyásban, melyet ilyképen a kiadó a vele 
szerződésben álló írókra nyer, kik vele szemben - úgy 
tartja az üzleti világ bizonyos hálára is vannak le-
kötelezve. 

így kerülnek az íróvilág legjobbjai, tanárok és nem 
tanárok, az izraeliták befolyása alá, véghetetlen kárára 
a társadalomnak, mert a kiknek ezt a társadalmat a 
mindenféle visszaélések ellen védeniök kellene, az el-
határozó pillanatban vagy magára hagyják, vagy szemet 
húnynak, mert tollúkat kiadójuk ellen csak nem hasz-
nálhatják! Múltkor pl. oly tisztán lehetett látni, hogy 
miként jött létre Herczeg Ferenc szájából a sajtó elfajú-
lására szemet hunyó és a «kis zsidó gyerekeket» védő 
hírlapírói határozat. Herczeg Ferenc az «Új Idők» szer-
kesztője. Nem rossz állás. De a lap kiadója Volfner-
Singer; már ily helyzetben hogyan nyilatkozzék Herczeg 
Ferenc a bőrükbe nem férő zsidó gyerekek ellen? Sok 
jó erőnk ily módon van lekötve; így természetesen nem 
jut védő egyszersem a keresztény világnézetnek. 

Ha már sok mindenfélét monopolizál az állam, 
talán legjobb volna, ha a tankönyvkiadásokra is ő 
vállalkoznék ; sok jóravaló erő fölszabadulna bizonyos 
lidércnyomás alól s azt az erőt aztán olykor a társada-
lom védelmére is lehetne fölhasználni a minden földi 
javat kezeikbe összeharácsoló üzletemberek ellen. 

Ezeket elmondva egy nagy sebre akartam rámutatni, 
melytől vérzik a magyar tudomány és társadalmunk és 
erősödik az izraelitaság a társadalmi gazdasági egyen-
súly nagy kárára. Elmondtam a gondolatokat, a mint 
azokat a könyv címlapja támasztotta bennem. 

Laulfer lévén a mű kiadója, talán annak tulajdonít-
ható, hogy a kath. szerző könyve színtelenebb, mint 
ahogy ilyen könyvnek lennie kellene, tekintettel a nagy 
kath. múltra, melyre az egyház épen az iskolaiig}' köré-
ben bátran hivatkozhatik. Tessék csak a protestánsok 
iskoláiban használt pedagógiai történetekkel, pl. a Kiss 
Áronéval összehasonlítani ! Ez a tárgy kitűnően nevelő 

tárgy, mint minden történelem, ha abban az egyház ér-
demei kiemeltetnek. A jelen könyv azonban csendes, mit 
a mi részünkön tárgyilagosságnak szokás nevezni. 

Különben nem rossz tankönyv, de milyen lehetne 
még a kellő kidomborítások mellett ! 

Két részből áll, a rövidebb általános neveléstörté-
netből (1—99. 1.) és Magyarország neveléstörténetéből 
(99—201. 1.). A jövendő tanítót körülbelül tájékoztatja a 
neveléstörténet főbb mozzanatairól és főbb alakjairól ; 
azonban általában csak alfélé elbeszélő könyv. Kevés 
benne az oknyomozó elem; a fejlődések összefüggésének 
nyomósítása, amarografiákfölhasználása mellett sok rész-
lete színesebb, itt-ott újabb fölfogású lehetne, mint azt 
Fináczy legújabb művén látjuk. A főbb nevelők mű-
veinek bemutatásánál pedig nem ártana az irány, a 
szellem rövid jelzése, melyet az illető könyv szolgál. 

Mária Teréziánál egyik könyv a másik nyomában 
mondja, hogy a tanügyet politikumnak jelentette ki 
(118. 1.), de se másutt, se itt nem találjuk a való tényt 
megállapítva, hogy ez nem a mai értelemben veendő, 
hanem az a politikum akkor a királyi abszolutizmus 
eszköze volt. 

A tankönyvek rendszerint nem az önállő kutatások 
gyümölcsei, ez sem az. Pedig az író csak az ön nyomozta 
anyagot tudja jól értékesíteni s tankönyve színvonalát 
emelni. Próbálja meg ezt Guzsvenitz s írjon nekünk 
igazi kath. neveléstörténetet az újabb nyomozások alap-
ján. Színtelen könyvek nem szolgálják a valódi törté-
neti igazságot s nem öntenek a tanulóba igaz lelkese-
dést a mult nagy munkája iránt. 

S. E s z t e r g o m . A mennyire lehet, szíveskedjék csak 
gyűjteni az adatokat. A Hittanárok Országos Egyesülete tuda-
tosan és elevenséggel foglalkozik a maga elé tűzött feladattal. 

H. B u d a p e s t . Midőn Vertán képviselő azt állította, hogy 
a keresztény egyház kezdetben nem is foglalkozott népneve-
léssel, nem olvasta Békefi dr.-nak : A népoktatás története 
Magyarországon 1540-ig cimű s adatoktól duzzadó művét. 
Ép úgy azok, a kik Molnár beszédében Róma felemlítésén 
nagyképűsködve felriadtak, nem olvasták Fraknóinak : Magyar-
ország összeköttetései a szentszékkel cimű háromkötetes mü-
vét, mert különben tudniok kellett volna, hogy a pápák 
Magyarországnak mindig atyai tanácsadói, a válságokban 
vezetői voltak s hogy a magyarok magok minden nagyobb 
esetben a szentszékhez fordultak tanácsért. Nem volna szives 
Alexander Bernát az ilyenek számára nyitni «szabad iskolát», 
hogy tanuljanak végre ilyen történelmet is ? 

TARTALOM : Szavazhatnak-e más vallásúak városi 
plébános választáson ? Cserenyey István dr.-tól. — A szent-
ségek közremunkálási módja a malaszt létrehozásában. I. 
Beliczky János dr.-tól. — Szent Pál megtérési éve. III. 
Hermann József dr.-tól. — A világvég katasztrófái. 
Székely István drt-tól. — Felsőbb magyar papnevelő-
intézet. II. Glattfelder Gyala dr.-tól. — Egyházi világ-
krónika. —y —/a-tól.— Irodalom. Nagy-Mattyasovszky : 
Vigilate et orate ! Hanauer A. István dr.-tól. — Erdödi-
Guzsvenitz: Neveléstörténet. — 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 2S. 
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R E L I G I O 
TUDOMÁNYOS, TÁRSADALMI ÉS IRODALMI KATHOLIKUS FOLYÓIRAT 

Megjelenik - július és augusztus hónapot kivéve - minden vasárnapon. 

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

Egész évre K 12.— 
Félévre « 6.— 

FELELŐS SZERKESZTŐ 

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

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL 

Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 39. 

Gondolatok az egyháznak az államhoz való 
viszonyáról. 

Tekintettel arra a fogalomzavarra, mely az 
egyháznak az államhoz való viszonyáról a politikai 
és szociális élet terén mindenfelé jelentkezik, nem 
lesz fölösleges, lia e kérdésben kellő tájékozódást 
keresünk, a mihez képest úgy véljük, hogy a követ-
kező gondolatokban megadjuk az államnak azt, a 
mi az államé és az egyháznak, a mi az egyházé. 

Megjegyzendő, hogy eme gondolatok nem egy 
jezsuita agyában fogamzottak meg, hanem szellemi 
termékei Dräzecke néhai magdeburgi protestáns su-
perintendensnek. (Evang. Bedenken und Bitten im 
Anfang des Jahres 1816. Lüneburg.) Nem végzünk fölös-
leges munkát, ha a fontos kérdésben a pozitív hitű pro-
testáns vezetőférfiak nyilatkozataira hivatkozunk s 
erre számos, a modern liberalizmus téves tanainak 
hódoló, katholikus vallásit politikus figyelmét is föl-
hívjuk. 

Dräzecke szerint : 
1. Nyilvánvaló, hogy az egyház nem alárendelt 

leánya (fiókintézete) az államnak, mivel nem tőle 
vette eredetét. 

2. Az egyház nem is szolgálója az államnak. 
Nem csupán az ő érdekében létezik. Nemcsak neki 
akar szolgálatot tenni és nem is csupán az ő szá-
mára neveli tagjait. 

Tagjainak vezetésében és intézményeinek kiala-
kításában nem követheti az állam földi szándékait 
és fönhatóságát — magasabb lévén a célja — el nem 
ismerheti. 

3. Az egyház nem egyenlőrangú (természetű) 
társa az államnak. Léte vagy nemléte nem tőle függ, 
ámbár jótékony működéséért az állam támogatására 
számíthat. 

4. Az egyház semmiesetre sem ellensége az ál-
lamnak. Intézkedéseit nem tartja fölöslegeseknek. Nem 
hirdet engedetlenséget a törvények, nem szít bizal-
matlanságot a hatalom hordozói ellen, nem támaszt 
forradalmat és polgárháborút. Követi szent Pált, a 
ki azt mondja : «Nincs hatalmasság, hanem csak 
Istentől, a melyek pedig vannak, az Istentől rendel-
tettek.. . Annak okáért szükséges, hogy engedelmes-

kedjetek, nemcsak a büntetés miatl, hanem a lelki-
ismeretért i s . . . . Adjátok meg tehát mindennek, a 
mivel tartoztok: a kinek adóval, adót; a kinek vám-
mal, vámot; a kinek félemmel, félelmet; a kinek 
tisztelettel, tiszteletet». (Bóm. 13, 1—7.) 

Következésképen nem áll jogában az államnak 
az egyházat gyanúsítani, szellemének terjesztésében, 
céljainak elérésében korlátozni. 

De ha az egyház sem alatta, sem mögötte nem 
áll az államnak, milyen tulajdonképen egymáshoz 
való viszonya a két, Istentől rendelt hatalomnak? 

Az egyház magasabb céljánál fogva az állam 
fölött áll. A mily bizonyos, hogy az ég a földet felül-
múlja, ép oly bizonyos, hogy mindaz, a mi szent és 
örök, fölülmúlja azt, a mi földi és mulandó. A mily 
világos, hogy az Úr, ki előtt minden teremtmény 
porba hull, hatalmasabb azoknál, kiket «fölemel és 
levet a fejedelmi székből» (Luk. 1, 52.), oly "nyilván-
való, hogy az egyház természeténél fogva az állam 
fölött áll. 

1. Az egyház céljai magasztosabbak, fönségeseb-
bek az államéinál. Ez a földi és mulandó, amaz a 
földi és az örökkévaló javakat gondozza. 

2. Az egyház céljai fontosabbak az államéinál. 
Ez időleges védelmet, biztonságot, vagyont és dicső-
séget nyújt amaz pedig igazságot és békét, a lelkek jav át. 

3. Az egyház kiterjedése fölülmúlja az államét. 
Ez hegyekkel, tengerrel, szerződésekkel és hatalmi 
szóval bizonyos földterülethez van kötve ; amaz ilyen 
korlát nélkül uralja a világot és a sziveket. 

4. Az egyház alkotmánya mélyebb, szilárdabb 
az államénál. Ez a kormányrudat kézből-kézbe adja 
s az uralkodókkal, a hatalom képviselőivel együtt 
sokszor változnak viszonyai is. Amaz, mint olyan, csak 
egy koronát ismer és e korona mindig ugyanazon 
főn ragyog. (Zsid. 1, 11-12.) 

5. Az egyház élete hosszabb az államénál. Ez a 
századok folyamán születik és idővel letünhetik a 
történelem színpadáról. Amarról pedig azt mondja 
a Szentírás: «A te királyi széked Isten, mindörö-
kön örökké áll». (Zsid. 1, 8.) Azért, ha valamennyi 
állam, mely most a föld bírásáért küzd, letűnik is 
a föld szinéről, az egyház régi fényében tovább fog 
élni és uralkodni. 
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G. Az egyház szelleme biztosabban hat és tény-
kedik, mint az államgépezetnek emeltyűi és rugói. 
Ezt az önzés és félelem mozgatja, amabban a lélek 
és a szeretet uralkodik. Itt a kényszer parancsol, 
ott a szabadság levegője éltet. 

Az egyház mindamellett nem idegeníti el tagjait 
az államtól, a mint ezt az utóbbi gyakran teszi. El-
lenkezőleg arra törekszik, hogy tagjai mindenkor 
hasznos polgárai legyenek az államnak.1 

G rig er Miklós. 

A szentségek közremunkálási módja a malaszt 
létrehozásában. (ii.> 

Mi is a szentség? Szent Ágoston szerint a lát-
hatatlan malasztnak megszentelésünkre rendelt lát-
ható jele. A Catechismus Romanus2 ugyanezt a dol-
got így fejezi ki : a szentség érzékeink alá eső dolog, 
mely Isten rendeletéből a szentségnek (sanctitatis) és 
igazságnak úgy jelentő, mint létrehozó erejével bir. 
Ezt megelőzőleg meg így fejtegeti a szentséget.3 Ezek 
után, úgymond, nyilvánvaló, hogy a szentség azon 
dolgok osztályába tartozik, a melyek jelentés végett 
rendelvék, mikor a szentség képben és hasonlatban 
mintegy szemünk elé tárja, a mit Isten az ő érzék-
kel fel nem fogható erejével lelkünkben művel. 
A keresztség ugyanis (hogy példával világítsuk meg, a 
mit tanítunk), a melyben bizonyos ünnepélyes szavak 
kíséretében kívülről vízzel öntenek le, azt jelenti, hogy 
a Szentlélek erejével bennünk a bűnnek minden 
szennye és mocska letörlődik s lelkünk a mennyei 
igazság ama fenséges ajándékával lelik el és ékesit-
tetik fel; s testünknek ez a leöntése, a mint később 
annak helyén megmagyarázzuk, létre is hozza lel-
künkben, a mit jelent. 

A Catechismus Rom. ezen szavait csak azért 
írtam ide, hogy mindenki magától rájöhessen, milyen 
erőre kell gondolnia, mikor azon kezdem, hogy a 
szentségek eszköz létükre a maguk erejével is hatnak 
a malaszt létrehozására. Természetes, hogy az idézeti 
szavak hallatára legelső gondolatunk is azon erőre 
utal, mely a szentségekben érzékelhető tárgyaknak 
és tényeknek mint ilyeneknek tulajdonuk. A leöntés, 
mosás tisztit, az olaj gyógyít, enyhít és erősít, a ke-
nyér táplál a szentségen kívül is.4 A szentségeknek 
ilyetén erejét kell tehát a megszentelő malaszttal 
mint okozattal valami összefüggésbe hoznunk. Az a 
kérdés már most, hogy hozzuk létre ezt az össze-
függést. 

A szentség mivolta tulajdonképen jel ; lévén az 
1 Az egyház természetéről magam is részletesen érte-

keztem : Az egyház önálló, tökéletes társaság címen a Hittud. 
Folyóirat 1891. 44. s k. lapjain. Szerk. 

3 P. II. c. I. n. 11. Rem esse sensibus subiectam, quae, 
ex Dei institutione, sanctitatis et iustitiae tum significandae, 
tum efficiendae vim habet. 

3 U. o. n. 6. 
4 Kisfaludy i. h. 

nem egyéb, mint az ember megszentelésére rendelt 
jel. A jel, a mint a bölcselet tanítja, azon a képen 
kívül, melyet érzékeinkre vet, valami egyébnek az 
ismeretét is felidézi. S az a más válami, a mit a 
szentség az érzékeink alá eső képen kívül lelkünk-
ben felidéz, nem egyéb, mint hogy ismerteti velünk 
megszentelésünket. A jelnek, ha van valami cselekvő 
ereje, az csak jelentésében nyilatkozhatik meg. A jel 
egyebet nem tehet, mint hogy jelent. Az a kérdés 
merül fel tehát : van-e a jelentésben, a jelzésben a 
megszentelő malaszt létrehozására valami alkalmas 
erő és ennek megfelelő munka! Mert ha nincs, akkor 
csakugyan hiába alkalmaz Isten jelt megszentelő 
eszköznek. És szent Tamás 1 éles szeme a jelzésben 
tényleg lát ilyen megfelelő erőt a megszentelő ma-
laszt eszközlésére. A szentség, így szól, természetéből 
kifolyólag jelzi vagy alkalmas jelezni azt az ered-
ményt, a melyre Istentől rendelve van ; és ennélfogva 
megfelelő eszköz, mivel a szentségek jelzés révén okoz-
zák az eredményt (significando causant). 

Hogy szent Tamás ezen magasztos gondolatát 
utóiérjük, szemünk előtt forgó példával világítom 
meg a dolgot. 

A polgármester a város tulajdonához tartozó 
patak partján ily feliratú táblát helyeztet el : tilos a 
halászat! Vizsgáljuk meg csak közelebbről, mi ered-
ménye van e tilalomnak és mily része és befolyása 
van ezen eredményre az eszközül használt jelző-
táblának. 

Hát ilyen jelzőtábla a maga erejéből alkalmas 
a polgármester rendeletének másokkal való közlésére, 
ismertetésére. A ki látja, olvassa ennek a táblának 
a feliratát, mindjárt tudja, hogy itt el van tiltva a 
halászat. Ennyit a jelzőtábla a maga erejéből is ki-
fejt mindenkivel szemben. De mivel a polgármester 
kezében ez a jelzőtábla most egyúttal eszköz is elül-
járói akaratának végrehajtására, mint ilyen eszköz 
már nemcsak hogy ismerteti bárkivel a polgármes-
ter akaratát, rendeletét, de az alattvalókra egyúttal 
alkalmazza is azt, megköti és kötelezi őket, hogyr e 
rendelethez szabják magukat. Azt hiszem, nem fér 
hozzá kétség', hogy e tábla, mint a polgármester által 
alkalmazott eszköz, nem csupán jelzője a rendeletnek, 
hanem egyúttal igazi előidéző oka és okozója annak, 
hogy meg is történjék, a mit a rendelet jelent. 

Most alkalmazzuk mindezt a szentségekre ! Előbb 
azonban vegyük jól fontolóra, hogy az Úristen, mi-
ként hajdan egy szavával hozta létre a nagy minden-
séget — dixit et facta sunt úgy most is nem a 
kezével lartja vagy bottal igazgatja, hanem értelmé-
vel és akaratával, azaz parancsával és rendeletével 
tartja fenn és kormányozza a világol. És ha szabad 
nagy dolgokat kicsinyekkel összemérni, körülbelül 

1 De Ver. q. XXVII. a 4. ad 13. Sacramentum secundum 
propriam formain signiíicat vei natum est significare effectuni 
illum, ad quem divinitus ordiiiatur; el secundum hoc est 
conveniens instrumentum, quia sacra menta s iyn ifiéi m do causant. 
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úgy aránylik Istennek rendelkező akarata az egész 
világhoz, mint az imént felhozott példában a polgár-
mester rendelete az ő alattvalóihoz. Valamint a pol-
gárok bizonyos szempontból alá vannak vetve a 
polgármesternek : úgy az egész természet minden izé-
ben föltétlenül alá van rendelve az Úristen akaratának. 

Mikor tehát az Úristen végtelen bölcseségének 
úgy tetszett, hogy a természet világrendjében valami 
jelt alkalmaz eszközül oly eredmény létrehívására, 
mely a természet erejét végtelen messzeségben túl-
haladja: ez a jel a maga erejéből értésedre hozza 
Isten rendeletét; de mint a megszentelő Isten kezébe 
vett eszköz, egyúttal alkalmazza is reád és oka lesz 
annak, hogy e rendelet benned valóra is váljék. 

így látom én a szentségek jelentésében azt az 
alkalmas erőt, melynélfogva a megszentelő malaszt 
megfelelő eszközeivé válhatnak. És ha meggondol-
juk, hogy a mindenható Isten nem gyengeségének 
támogatására, hanem a létrehozandó eredménynek 
megfelelőleg' válogatja meg eszközeit: könnyen rá-
jöhetünk a nyitjára, miért választotta nagybölcsen 
ép a szentségeket megszentelésünk eszközeivé. Nem 
(), hanem mi, gyarló emberek szorultunk rá, hogy 
lelkünk láthatatlan sebeire (miket főleg az áteredő 
bűn ütött rajta) mennyei írt és balzsamot természe-
tünknek megfelelőleg per sensihilia — érzékeink 
alá eső dolgok révén csepegtessen belénk. 

Talán mondanom is fölösleges, hogy a szent-
ségek nem ezzel a bennük rejlő természetes erővel 
hozzák létre lelkünkben a malasztot. Említettem már, 
hogy az eszköz csak a főok befolyása alatt és onnan 
hatáskörébe emelve működik közre az eredményben. 
De ezt a felülről beléje csepegő erőt csak saját 
működésének révén és folyama alatt képes magába 
fogadni. A szentségek mint eszközök már nemcsak 
jelentik Istennek megszenlelésünkre irányuló rende-
letét, hanem egyúttal igazi okaivá is lesznek, hogy 
ez a rendelet rajtunk végre is hajtassék, hacsak a 
megszentelendő ember valami akadályt nem gördít 
e rendelet megvalósulása elé. 

A szentségek jelentő és okozó ereje egymásra 
nézve nem közömbös dolog. A jelzés és létrehozás 
nem két különböző csapáson jár itt, hanem egy 
nyomon halad mind a kettő. A ki sétálva fütyül, 
annak a sétája nem függ össze a fütyüléssel. De az 
angyali Doktor lépten-nyomon hangoztatja, hogy a 
szentségek significando causant, miként a fűrész 
scindendo facit lectum és jelentő erejük kifejtése 
közben veszik fel magukba azt a felülről beléjük 
áradó csodás erőt, mely őket a megszentelő malaszt 
eszközeivé — mirifica instrumenta — avatja. 

Ezen a ponton nagyon meggyülik a bajuk azok-
nak, a kik a szentségek ú. n. erkölcsi okseiga mellett 
kardoskodnak. Nézetük szerint az az erő,1 mely a 
szentségeknek mint ilyeneknek eszközül való műkö-

1 Kisfaludv i. h. 

désükben sajátjuk, nem más, mint az Úrjézus ériünk 
vállalt szenvedésének érdeme, melyet ö minden időkre 
szóló intézkedésével a szentségekhez fűzölt. A bennük 
rejlő érték a mindnyájunkat megváltó önfeláldozás-
nak hozzájuk fűzött érdeme. Aztán a szentségek tulaj-
donkép Krisztusnak, az Istenembernek functiói, a ki 
szolgái által bemutatja Istennek az ő érdemeit, hogy 
kegyelmet nyerjen az embereknek; amiknek kétség-
kívül igen nagy erejük van Istennek a megindítására. 
Megvan tehát bennük mindaz, a mi szükséges, hogy 
erkölcsileg létrehozzák a malasztot és a vele járó 
többi eredményt.1 

Míg szent Tamás a szentségek jelentésében igen 
alkalmas erőt lát, mely őket a megszentelő malaszt 
megfelelő eszközeivé avathatja, addig az imént jel-
zett nézet képviselői a szentségek jelentésének a 
malaszt létrehozatalában semmi, de semmi hasznát 
sem vehetik. Sőt útjokhan van a dolog és szerfölött 
ártogat nekik. Az Egyház nyilván tanítja, hogy a 
szentségek, a mit jelentenek, azt létre is hozzák. Es 
ők ezt a jelentést elméletükbe sehogy sem tudják 
beilleszteni. Szóval eszközöknek, erkölcsi eszközök-
nek hirdetik a szentségeket, de valójában az eszköz 
fogalmát egész mivoltából kiforgatják. A szentségek 
eszköz létükre a magukéból semmivel sem járulnak 
hozzá az okozat létesítéséhez. Jelentésük és okságuk 
legföljebb esetleg és külsőleg függ össze. 

Hogy a szentségek jelentésének a malaszt létre-
hozásában való közreműködésükkel valahogy össze 
kell függnie, kemény dió ez azok kezében is, a kik 
a szentségek physikai okság a mellett szállnak síkra ; 
oly kemény, hogy sehogy sem tudják megtörni. 
Kajetán bíboros, egyik legkiválóbb képviselője e 
nézet hirdetőinek, végre is úgy segít magán, hogy 
azt állítja: nem határoz, akármit használ Isten esz-
köznek. Mintha csak azt mondaná, hogy az Isten 
kezében az eszköz úgy sem eszközöl semmit sem. 

Beliczky János ár. 

Szent Pál megtérési éve. (iv.> 
b) Felixprokurátorsága fölmentéséig, ennek éve a 

vitás év. Josephus szerint (Antt. 20,1,1 ; Bell. Jud. 2,12,8.) 
Felix 52-ben lett Cumanus utódja, a mely hivatalá-
ban Nero is (Bell. Jud. 2, 13, 1 sk.) megerősítette. 
Tacitus ugyanazt mondja (Ann. 12, 54.), hogy Felix 
már 52 előtt volt Júdea prokurátora; azonban Jo-
sephus jobban ismerte Júdea történetét, mint Tacitus 
s így Tacitus tévedett. 

Josephus (Antt. 19, 9, 2; 20. 5, 2; 20, 7, 1.) 
1 Lugo. Disp. IV. Sect. 4. n. 33. Sunt conditiones, sut) 

quibus Deus proniisit gratiam ; debitor autem, qui sut) con-
ditione proniisit, movetur ab ipsa conditione posita, ad volen-
dum dare, quod proniisit. Sunt item actiones et operationes 
Christi per suos ministres, quibus repraesentat I)eo sua mé-
rita, ut obtineat gratiam pro hominibus; quae procul dubio 
habent maximam vim ad movendum Deum. Habent ergo 
totum, quod requiritur ad causandum moraliter gratiam et 
alios eftectus. 
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mondja, hogy Cumanus után Júdeába prokurátornak 
kiküldetett Felix és hogjr a császár, uralkodásának 
13-ik évében, Agrippára bizta Tetrarchia Filippit. 
Tehát Felix is ez időben lett prokurátor, a mikor 
Agrippa megkapta Tetrarchia Filippit, a mi 53 ja-
nuár elején történt. Mivel azonban Tacitus szerint 
Cumanus 52-ben letétetett, ebből az következik, hogy 
Felix 52-ben lett prokurátor. 

Claudius halála után Felix alatt Josephus sze-
rint igen sok esemény történt, így : Júdeát rablók 
megszállták (Antt. 20, 8, 5; Bell. Jud. 2,13,3.). A rab-
lók feje, Eleazar elfogatván, Rómába küldetett (Antt. 
20, 8, 5; Bell. Jud. 2, 13, 2.). Új neme az orgyilko-
soknak támadt, a kik ruha alatt hordott tőrről 
«sicarii» neveztettek (Bell. Jud. 2, 13. 3.). Vallási «se-
ductores» keletkeztek (Bell. Jud. 2, 13, 4.). Aegvptius 
pseudopróféta majdnem 30 ezer embert összegyűj-
tött (Bell. Jud. 2, 13, 5.). Mágusok Júdeát új csapá-
sokkal sújtották (B. J. 2, 13, 6.). Cesarea miatt ütött 
ki háború izraeliták és syrok közt. Lázadások és 
gyilkosságok napirenden voltak Júdeában. 

Ha mindezeket megfontoljuk és azonfelül szent 
Pál e szavait is: «Ex mullis annis te esse iudicem 
genti huic sciens» (Ap. Csel. 24, 10.), látjuk, hogy 
52 és 58 közti évek valóban igen gazdagok voltak 
eseményekben; ugyanis ez évekre esnek a fönti dol-
gok. Szent Pál pedig 58-ban intézte fenti szavait 
Felixhez, ki szent Pál elfogatása után még két éven 
át volt prokurátor: azaz a 60-ik év elejéig, amikor 
utódja lett Festus, a kinek prokurátorsága elején 
szent Pál «appellavit cacsarem» (Ap. Csel. 25, 10.), a 
mivel befejezést nyert szent Pál cesareai fogsága; 
azaz a cesareai fogság befejezésének éve a 60-ik év 
eleje, t. i. május tája. 

2. Szent Pál cesareai fogsága két évig tartott. 
IIa e két évet levonjuk a cesareai fogság befejezési 
évéből: t. i. 60-ból, 58-ik évre jutunk, a mely év a 
cesareai fogság kezdő éve (Ap. Csel. 24, 27.) és pedig 
az év május eleje. 

3. Hátra van még, hogy szent Pálnak utazási ide-
jét Antiochiától, a honnan második apostoli útját 
megkezdte, a cesareai fogságig kiszámítsuk és ezt az 
időt visszafelé az 58-ik év május idejéből levonjuk. 
Ez lesz a második apostoli út kezdő éve. 

Szent Pál utazásának idejét Antiochiától Koriu-
thusig «Második rész II. AJ 3.» alatt, korinthusi 
tartózkodásának idejét «Második rész II. AJ 2.» 
alatt már meghatároztuk. Hátra van még, hogy meg-
határozzuk szent Pál utazásának idejét Korinthus 
elhagyásától a cesareai fogságig. 

Miután tudjuk, hogy szent Pál Korinthust 53. 
május havának végén hagyta el (1. Második rész 
II. A) 1.) és hogy a cesareai fogság kezdő éve az 
58-ik év május havának eleje (1. Második rész II. 
BJ 2.) most könnyű az utazási időt Korinthustól a 
cesareai fogságig kiszámítani, mert a korinthusi tá-
vozás évét a cesareai fogság kezdő évéből kivonjuk ; 

marad 5 év ez utazásra. Az egész út Antiochiától a 
cesareai fogság megkezdéséig e szerint tartott : 58. év 
május 5. (utazás Korinthustól a cesareai fogságig) = 
53 május eleje, — IV2 év és sok nap (korinthusi 
tartózkodás) = 51 november tája, —IV4 (utazás Anti-
ochiától Korinthusig) = 50-ik év nyár vége vagy 
ősz kezdete. 

Azaz szent Pál második apostoli útjának meg-
kezdési éve az 50-ik év agarának vége vagg ez év 
őszének kezdete. 

NB. Szent Pál utazása Korinthustól a cesareai 
fogságig a Szentírás alapján. A mit elméletileg így 
kiszámítottunk, hogy t. i. szent Pál Korinthust el-
hagyva öt évig utazott, míg a cesareai fogságba jutott, 
azt gyakorlatilag is bebizonyíthatjuk, ha a Szentírás 
alapján mindazokona helyeken lélekben megfordulunk, 
a hol szent Pál működött. E szerint szent Pál Korin-
thusból Syriába hajózott (Ap. Csel. 18, 18.). Útját 
Ephesuson, Cesareán, Jeruzsálemen át Antiochiában 
fejezte be (Ap. Csel. 18, 19 22.). Antiochiában 
töltött rövid időt és azután elindult, hogy sorra meg-
erősítse az egyházakat Galatiában, Phrygiában (Ap. 
Csel. 18, 23.). Azután jött Ephesusba (Ap. Csel. 19, 1.), 
a hol három évig szüntelenül működött (Ap. Csel. 
20, 31.). Ebből a három évből három hónapot eltöl-
tött prédikálva és vitatkozva a zsinagógában (Ap. 
Csel. 19, 8.) és két éven át bizonyos Tyrannusnak 
iskolájában (Ap. Csel. 19,9—10.). Miután Ephesusban 
Demetrius aranyműves lázongást támasztott szent 
Pál ellen és végre miután ez lezajlott (Ap. Csel. 19, 
23 —40.) szent Pál elbúcsúzott Ephesustól és Mace-
dóniába ment (Ap. Csel. 20,1.), a hol sokat prédikált. 
Innen jött Graeciába (Ap. Csel. 20, 2.), a hol három 
hónapot töltött. Innen elhajózott Macedóniába (Ap. 
Csel. 20, 3.). «Post dies azymorum» Philippibői 
Troasba ment öt napon belül, a hol két napot töl-
tött. (Ap. Csel. 20,6.) Innen szárazföldön Assonba tért 
(Ap. Csel. 20, 13.), a hol hajóra szállt és jött Mile-
tusba (Ap. Csel. 20, 14.) harmadik napon (Ap. Csel. 

20, 15.) sietett útjában, mert Jeruzsálemben akarta a 
pünkösdöt eltölteni (Ap. Csel. 20, 16.). Miletusban 
tartott beszéde után (Ap. Csel. 20, 17, 38.) elhajózott 
Tyrusba (Ap. Csel. 21, 3.), a hol hét napot időzött 
(Ap Csel. 21, 4), onnan harmadik napon Cesareába 
érkezett. (Ap. Csel. 21, 7—8.) Innen egy pár nap ott 
töltése után fölment Jeruzsálembe (Ap. Csel. 21, 10.15,), 
a hol másnap betéri Jákobhoz (Ap. Csel. 21, 18.). 
Másnap megkezdte a nazireatust. (Aj). Csel. 21, 26.) 
Hét nap multán lázadás tört ki ellene (Ap. Csel. 
21, 27.). Elfogják és beszédet tart (Ap. Csel. 21, 3 1 -
22, 23.). Másnap papigyűlés volt (Ap. Csel. 21, 30.). 
A tribunus a táborba vitte (Ap. Csel. 23,10.). Másnap 
éjjelén Felixhez vezették (Ap. Csel. 23,11,12,26—34.), 
a ki meghagyta, hogy Pált Heródes praetoriumá-
ban őrizzék (Ap. Csel. 23, 35.). Öt nap múlva vádat 
emeltek ellene Onanias és az öregek (Ap. Csel. 24, 
1—9.). Szent Pál védekezik: «Potes cognoscere, quia 
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non plus sunt mihi dies, quam duodecim, ex quo 
ascendi adorare in Jerusalem» (Ap. Csel. 24, 11.). 

Ezen utazás alapján szent Pál 58 május havá-
nak 11-ike körül fogságba esett. Philippiben volt ez 
év március havának 21—28-ka körül (Nisan 14—21, 
diesazymorum). Korinthusban lehetett 57 nov. hava 
körül. Ephesust elhagyta 57 nyarának végén, a hol 
három évet töltött 54. nyarának végétől. Körülbelül 
egy évig tartott a kisázsiai egyházak ellenőrzése és 
bejárása: azaz 53 nyarának végétől. Korinthust pedig 
elhagyta 53. május havában. 

AJ és fíj segítségével a második apostoli útnak 
kezdő évét ezennel meghatároztuk. Mivel pedig a 
második apostoli utat szent Pál «post aliquot dies» 
(Ap. Csel. 15, 36.) a jeruzsálemi zsinatról való vissza-
térése után kezdte meg, ebből következik, hogy a 
jeruzsálemi zsinat éve is az 50-ik év; de akkor a 
Gal. 2, l -ben említett útnak az éve is az 50-ik év. 

Hermann József dr. 

A pozitivizmus történetbölcselete és a katho-
likus egyház. (i.> 

A társadalmi tudományok módszerének ellen-
próbája a történetfilozófiai álláspont. Ha a társada-
lom dynamikája tudományos elv és a Comte által 
fölfedezett három állapot törvénye ennek alapvető 
tétele, akkor ez a törvény meg kell, hogy fejtse az 
emberiség fejlődésének egymásutáni fázisait, a pol-
gárosulás első derengésétől a legelőhaladottabb 
népek mai állapotáig. Egységet és folytonosságot kell, 
hogy hozzon abba az óriási színjátékba, melyben 
látszólag annyi zavar és összefüggéstelenség van. 
Tehát a történetfilozófia a társadalmi tudományok 
igazságainak konkrét megtestesitésére és igazolására 
kell, hogy szolgáljon. 

Comte történetfilozófiai rendszere azonban két 
postulátumot bocsát előre. Az egyik az, hogy az 
anthropológia újabban napfényre jött lényei előtt 
fejtve ki elméletét, természetesen meg kellett kon-
struálnia az ősembert és a társadalmat, a melynek 
közepette élt; a másik az, hogy az emberiség törté-
nete helyett tulajdonkép csak a legfejlettebb tipus, 
a fehér faj fejlődését adja elő.1 

Comte Ágost történetbölcselete a «Cours de 
philosophie positive»-ban és a «Politique positive» 
harmadik kötetében van lefektetve. Lássuk, hogyan 
fejtegeti ezekben Comte a társadalmi dvnamika tör-
vényeit különösen a katholikus egyház tárgyában 
és hogyan mutatja ki, hogy e törvények alól a lát-
szólagos kivételek is utolsó sorban csak a szabályt 
erősítik meg. 

A tulajdonképeni bálványimádást az astrolatria 
követte, majd a polytheismus, a mely kezdetben kon-

zervatív volt (a kaszt-rendszerben Egyptomban), majd 
intellektuálissá vált (Görögországban) és társadalmivá 
(a római birodalomban). A keresztény vallással az 
egyistenhivés váltotta föl a polytheismust. De itt a 
haladás elve látszólag áthághatatlan akadályokba 
ütközik, mert hogyan magyarázhatnék meg külön-
ben a középkort, a sötétség hosszú századait, melyek-
ben Voltaire és a bölcselők szerint a tudatlanság és ba-
bona ülte orgiáit? Nem szenved-e itt helyrehozha-
tatlan megszakítást a haladás folytonossága, mely 
a Comte-féle társadalmi dynamika alaptörvénye? 

E kérdésre Comte kétféle feleletet ad. Először 
is a visszaesés sohasem volt teljes, mert mikor a 
középkorban a legtökéletesebb sötétség uralkodott, az 
arab civilizáció legdicsőbb korszakát élte. Majd 
minden tudományág meghaladta azt a tetőpontot, 
melyet a régieknél ért el. A fejlődés folytonossága 
tehát nem szenvedett megszakítást, mert ebben a 
a korban az arabok voltak a legelőhaladottabb nép 
szellemi téren, ők képviselték a többi népfajokat is. 

De különben is — s ez a második felelete Comte-
nak a kérdésre — a középkorról való fogalmaink tel-
jesen tévesek.1 Legalább a XVIII. század filozófusai 
nem ismerték azt, csak saját előítéleteik, elfogultsá-
guk szemüvegén át látták, vagy inkább figyelemre se 
méltatták. Pedig a modern kor összes szellemi moz-
galmainak gyökerei a középkorba nyúlnak vissza, a 
mely kort a metafizikai kritika és elsősorban a pro-
testantizmus helytelenül bélyegezte az elvakultság ko-
rának. 

Ma már tudjuk, nemcsak Comte, hanem utána 
következő történetkritikai vizsgálódások nyomán is, 
hogy az úgynevezett hűbérrendszer, mint időleges 
szervezet, közvetlen és természetes folyománya volt 
a régi római világnak. Létrejött volna akkor is, ha 
a népvándorlások nem következtek volna be. A tár-
sadalmi statika alapelvét jelentő consensus alapján 
a feudális rendszer megalakulását kisérő egyéb tü-
netek tehát szintén természetes fejlődés gyanánt jöt-
tek létre s rosszul fogjuk föl azokat, ha a haladás 
megszakításának véljük. 

Az ó-kori művészet sokat magasztalt fölényét 
sem ismeri el Comte a középkori művészet fölött, 
kivéve tán a plasztikai művészeteket és a szobrásza-
tot. De ezt Comte a görög természet bizonyos saját-
ságainak tulajdonítja, melyek rendkívül alkalmassá 
tették a régieket az emberi test szépségének művészi 
kifejezésére. Egyebekben az emberiség eszthetikai 
nevelése határozott lépést tett előre a középkorban. 
Az építészet csodákat hozott létre, melyekről az 
ó-kornak fogalma sem volt. Dante egyetlen költő a 
maga nemében. A mi a modern zenét illeti, ennek 
eredete is a középkorban található meg. Végül két 

1 Lévy Brüht : La philosophie d'Auguste Comte. Paris, 
F. Alcan. 

1 Érdekes és sok tekintetben tanulságos Comtenak a 
következőkben vázolt felfogása a középkorról, melyet ő nem 
tart sötétnek. Szerk. 
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oly jellemvonása volt még a középkori művészeinek, 
a melyet az antik világ arisztokratikus társadalmai-
ban hiába keresnénk, legalább akkora mértékben. 
Egyik az, hogy spontán volt, azaz természetes összhang-
ban állott környezetével, a másik pedig, hogy népies 
volt, vagyis fölülmulhatatlanul adta vissza a nép 
lelkét maga a nép számára. 

Még ha igaz is volna tehát, hogy a szép művé-
szetek legmagasabb szárnyalásukat a pogányság ko-
rában érték el, ez azéri nem cáfolna rá arra, hogy 
eszthetikai képességeink fejlődési folytonossága meg-
szakítást azért nem szenvedett. Lehet, hogy ezek a 
képességek az ö-kor óta nem talállak a kedvező 
körülmények oly szerencsés összevágására, oly erélyes 
és közvetlen serkentésre, de ez nem bizonyítja, 
hogy benső működésük megfogyatkozott volna, sem 
azt, hogy alkotásaik értéke megcsökkent volna. Sőt. 
Az eszthetika szelleme szélesebb körű, változatosabb 
és teljesebb lett, mint bármikor az ó-korban. A re-
naissance talán többet is ártott a szépművészetek-
nek, mint a mennyit használt. Az ó-kor remekei 
iránt egyoldalii és szolgai csodálatot inspirált, mely-
nek tárgya egy letűnt világ társadalma. «E tekintet-
ben — mondja Comte — a romantikus iskola ítélete 
csak a történelmi túlzás szempontjából hibázik, de 
szemrehányásai másként nem alaptalanok». 

Épen ilyen igazságtalanok voltak a középkor 
szellemi mozgalmai megítélésében. A pozitivizmus 
filozófiája bizonyára nem vádolható a theológiai 
dogmák és metafizikai subtilitások mellett való állás-
foglalással. l)e mint a hogy a természettudományban 
különbséget teszünk az érzékeink által fölfogható 
anyagi változások és az érzéki észrevételünk elől 
elvont tömecs-mozgások közt: épen úgy az emberi 
elme is bizonyos időszakokban oly külső alkotáso-
kat produkál, melyek működéséről kézzelfogható 
bizonyságot tesznek, más időszakokban pedig mun-
kássága inkább benső természetű, de nem kevésbbé 
eleven. Vannak rejtett és csöndes előkészületi pe-
riódusai. Ilyen volt p. o. a középkor első fele is. 
Távol attól, hogy az emberi szellem mozdulatlan és 
tétlen maradt volna, ellenkezőleg, jelentékeny fölada-
tot végzett el. Megteremtette az új nyelveket, azaz 
a gondolkodás továbbfejlődésére a nélkülözhetetlen 
eszközöket. 

Szolgáltassunk azután igazságot az emberi érte-
lem gyarapításához oly roppant nag)' munkával 
járult más két tudományággal, az alchimiával és 
astrológiával szemben is. A modern tudósok, midőn 
az alchimisták és astrológusok nyomdokaiba léptek, 
nemcsak e merész előfutárok által megtört utat ta-
lálták maguk előtt, de tőlük vették át a természeli 
törvények változhatlanságának nélkülözhetlen elvét 
is. Az astrológia az emberi bölcseségről akart magas 
fogalmat nyújtani. Az alchimia a theologiai hit által 
lesújtott emberi erő önérzetét volt alkalmas újra 
fölkelteni. Odáig megy Comte, hogy Roger Bacon-

ról szólva azt állítja, hogy a középkorról lenézéssel 
beszélő mai tudósok legnagyobb része képtelen lenne 
nem megírni, de még elolvasni is e csodálatraméltó 
szerzetes nagy munkáját, a szempontok ama rop-
pant sokfélesége miatt, melyek abban foglaltatnak a 
tünemények rendjéről. 

Előszeretettel terjeszkedik ki Comte a hűbéri 
és jobbágyi viszony kölcsönös köteleségeire is, me-
lyeket a függetlenségi ösztön és a hűséges ragaszko-
dás bámulatos összetalálkozásának nevez; aztán a 
lovagrend föltünésére, a nők állapotának emelésére, 
a községek fölszabadulására, a harmadik rend ki-
alakulására stb. Abban a buzgalmában, hogy mint 
a romantikus iskola általában, cáfolja a középkor 
rendszeres ócsárlóit, néha ő is az ellenkező túlzásba 
téved. Nem látják szemei az éhhalált, a dögvészt, a 
máglyákat, a véget nem érő háborúkat. Nem elég-
szik meg annak kimutatásával, hogy a középkor 
elvégre is haladást jelez, hanem valósággal minta-
korszaknak tünteti föl, a melyben minden lényeges 
vonását megtaláljuk annak a programúinak, melynek 
valósításáért ma küzdünk. 

Comte előszeretete a középkor iránt könnyen 
magyarázható, mert az a katholikus szervezet, a vi-
lági és egyházi hatalom elválasztásának gondolata s 
a pápai uralom dicsőítéséből meríti indokait. 0 a 
pozitív filozófia föladatának épen azt tekinti, hogy e 
két hatalmi kör szétválasztását restaurálja s ezzel 
betöltse a katholikus egyház által fölségesen kör-
vonalozott kereteket, melyek egymagukban elegen-
dők volnának a középkor fölényének tanúsítására 
az antik kor fölött. 

Huxley szerint a pozitivizmus a kereszténység-
től megfosztott katholicizmus. Comte is megkülön-
böztet a középkori kalholicizmusbau a tan és az 
intézmények közt. A tan szerinte mulandó, enyé-
szetre van kárhoztatva, holott az intézmények a po-
litikai bölcseség remekei s csak a tanhoz való ragasz-
kodásuk rontotta meg.1 Vissza kell tehát vezetni szé-
lesebb és szilárdabb alapjaikra. És ezt az alapot a 
pozitív filozófia szolgáltatja számunkra, a pozitiv böl-
cselkedés képes csak a lelkek kormányzását restau-
rálni ama minta szerint, melyet a középkori katho-
likus egyház hagyott ránk örökül.2 

Megdönti3 Comte azt a tételt is, mintha a katho-
licizmus társadalmi szerepe erkölcsi tanrendszerének 
volna tulajdonítható. Szerinte a katholicizmus er-
kölcsi hatása főleg egyházi szervezetében rejlik és 
csak mellékesen tanrendszerében is. A szervezett lelki 
hatalom állandó hatása nélkül még oly tiszta morál 
sem irányíthatja valami nagyon az emberek csele-
kedeteit. Ezt a katholicizmus meg ludta érteni, azért 
egy oly köznevelési rendszeri alkotott, melyben na-

1 Mintha az intézmények nem a tanok folyományai 
volnának ! 

2 Ez furcsa cserebere lenne ! 
3 Csak próbálja megdönteni. Szerk. 
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gyok és kicsinyek egyaránt részesülnek. így az er-
kölcstan megkapta az öt megillető befolyást. «A lelki-
ismereteket bámulatos disciplina alá vetették 
mondja — mely a rossz legkisebb csiráit is igyeke-
zett kiirtani.» 

Szóval a katholicizmus örök dicsősége, hogy a 
két hatalmi kör szétválasztása által a társadalmi 
szervezet elméletét befejezett tökélyre juttatta. Hogy 
ezt a szerepét félreismerhették, abban sok tényező 
működött közre. Egyfelől a modern világnak túlzó 
csodálata az antik városi rendszerrel szemben, aztán 
a protestánsok előszeretete a primitiv ősegyház 
iránt, végül a bölcselők mély lenézése a középkor 
állítólagos vaksága iránt. Ma már másképen ítéljük 
meg a dolgokat s a pozitív filozófia nemcsak a 
katholikus szervezet rehabilitálására szorítkozik, de 
újjáalkotására is. «Minél jobban belemélyedek e rop-
pant tárgyba — írja Comte Stuart Millhez — annál 
inkább megerősödve érzem magam abban a föl-
fogásomban, melyben már húsz évvel ezelőtt voltam, 
az egyházi hatalomról szóló munkám idejében : hogy 
magunkat rendszeres pozitivistáknak tekintsem, a 
középkor nagy emberei valóságos utódjainak, a kik 
a társadalmi munkát ott kell, hogy fölvegyék újra, 
a hova a katholicizmus emelte. Természetesen a 
helyzet ma más és számolni kell a különbségekkel. 
De a mi a munka terjedelmét és intenzivitását 
illeti, azt lehet mondani, hogy minden társadalmi 
viszonynak, mely a katholikus papság számára meg-
oldandó kérdést képezett, megtelel egy hasonló 
föladat a modern egyházi hatalom részéről.» Ebből 
kitetszik, liogy Comte a középkori katholicizmusból 
majdnem mindent átvesz, a dogmát kivéve: szerve-
zetét, uralmi rendszerét, kultuszát, sőt papságát és 
templomait is.1 yánmi S(indor. 

Felsőbb magyar papnevelő-intézet. (in.) 
A theologia több ágában ma valósággal forra-

dalomszerű fejlődésnek vagyunk a tanúi. Százados, 
hagyományos vélemények elvesztik tekintélyüket, ér-
téküket. Új tudományszakok keletkeznek, melyek új 
nyomokon vezetik el az embert az örök igazságok-
hoz. Hogy ezen izgalmas munka közben sok oly 
véleményt és állítást vetnek napirendre, mely előbb 
vagy utóbb alaptalannak vagy veszélyesnek bizonyul, 
az nagyon természetes. Hogy nem egy ember — 
látván, mint védik ma tekintélyes katholikus tudósok 
azt a tételt, melyet 10—15 év előtt még kárhozatos-
nak hirdettünk — megzavarodik, arról naponkint 
meggyőződhetünk. Már most a kezdő theologust, 
kinek még nincs theologiai világnézete, e harc köze-
pébe állítani, tapasztalás szerint mindenkép veszélyes. 
Mert ha rábizzuk, hogy állást foglaljon, az ifjúságnak 

1 Ez épen olyan, mint ha valaki a viruló fát a gyöke-
réről metszené le s azt akarná, liogy úgy hozzon gyümölcsöt. 

Szerk. 

veleszületett hajlandóságánál fogva rendszerint a 
túlzó radikális vélemény hivévé szegődik, a mely 
tudvalevőleg nem mindig a legjobb; s lia a másikat 
választja, azt többnyire inkább csak abból a féle-
lemből teszi, nehogy esetleg lelke kárt szenvedjen. 
Viszont, ha a tanár formálja kizárólag a hallgatók 
véleményét, jurant in verba magistri, nem vágják 
maguk keresztül magukat a kritika útvesztőin s nagy a 
veszedelem, liogy gyenge szellő is megingatja véle-
ményüket. Szóval így is, úgy is valami nyugtalan-
ság lopódzik a fiatalember lelkébe, melyet elosz-
latni — nem lévén tájékoztatva az egész tudományos 
anyag felől -— nem képes. Ép ezért nem is igen 
tanácsos a kezdő theologus előtt mást, mint a tudo-
mány leszűrt, lehetőleg pozitív eredményeit kitárni 
s a még forrongó kérdések és problémák feszegeté-
sét a rendes theologiai tanfolyamon lehetőleg kerülni. 

De kell lenni egy intézetnek, mely alkalmat nyújt 
a magyar papságnak az egész theologia elvégzése után 
e kérdésekkel foglalkozni. Mert az ugyancsak rová-
sára menne a magyar tudományosságnak, lia pl. a 
modern bibliai kritika iránt komolyan nem érdek-
lődnék. A rationalista biblia-magyarázat oly problé-
mákat vetett fel, de katholikus részen is oly meré-
szen új szempontokat vittek bele a biblikus tudo-
mányokba — hogy csak az egy Hummelauert említ-
sük — melyek kényszerítik e tudományszak művelő-
jét, hogy sokkal behatóbban és nagyobb apparátussal 
foglalkozzék e tárggyal. Az előismereteknek oly töme-
gére van szüksége, melyet rendes theologiai kurzuson 
meg nem szerezhet. 

Az egyháztörténelem és patristica, főleg az ős-
keresztény-kor behatóbb tanulmányozása miatt, szin-
tén megkívánja a bővebb tanulmányozást. De a ke-
resztény középkor is, úgy kulturális és morális, mint 
jogi vonatkozásaiban oly teret nyújt a kutatásnak —-
s a magyar egyház fényes középkora miatt ép a magyar 
kutatónak — hogy e tudományszak szinte kiált kellő 
felkarolás után. Jellemző különben, hogy a strasz-
burgi egyetem hírneves tanára, Erhard s vele nem 
egy egyetemi tekintély, az egyháztörténelmi anyagot 
csak öt-hat év alatt tárgyalja le egészen, azzal érvelve, 
hogy különben nem lehet megfelelő módon előadni 
a tárgyat. Ez a rendszer azonban a rendes theologiai 
kurzus igényeinek alig felel meg. De mivel tudo-
mányos haszna kézen fekvő, alkalmat kell nyújtani 
az arra kiszemelt ifjúságnak ily behatóbb tanulmá-
nyozásra. 

Hogy a filozófia tanítása terén mily igények 
merülnek fel, melyek csak továbbképző tanfolyamon 
elégíthetők ki, arra nézve elégséges egy pillantást 
vetni a löweni Ecole St. Thomas DAquin három évi 
filozóiiai tanrendjére. A nálunk is átvett filozófiai 
anyagon kívül hallgatnak ott a növendékek vegytant, 
pszichofiziológiát, fizikát, biologiát, anatómiát, fizioló-
giát, közgazdaságtant, erkölcsbölcseletet, analízist, 
differenciál számítást, ásvány- és kristálytant, ter-
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mészetjogot, embriológiát, az idegrendszer fizioló-
giáját és a filozófia történetét a különböző speciál 
kollégiumokon kívül.1 S hogy e tárgyaknak ala-
pos ismerete mennyire kívánatos ma a képzett theo-
lógusra nézve, azt nem szükséges bizonyítani, lia tud-
juk, mint támadják mindezen tudományszakok bitet-
len képviselői a liivö álláspontot. 

A dogmatika bővebb tanulmányozása a rendes 
theologiai tanfolyamon is szükséges volna már, mert 
az elégtelen dogmatikai készültség bajait a minden-
napi papi működés terén is nagyon tapasztaljuk. 
Mennyivel szükségesebb volna tehát, hogy azok, a 
kiket a dogmatika tanítására szemelnek ki, lehető 
teljes képzettséget nyerjenek főleg ma, mikor egy-
részt a metafizikát mindig kevesebben tudják érté-
kelni, másrészt pedig az apológiának egész új iránya 
fejlődik s naponkint új szempontjai tűnnek fel. 
Theológusokra van szükség, kik a skolasztikus speku-
lációt egyesíteni tudják a mai empirikus iránnyal s 
a célból alkalmat kell nyújtani az idevágó tudo-
mányszakok tanulmányozására. 

Az erkölcstanban is olv kérdések merülnek fel 
ma, melyek a szokottnál sokkal behatóbb tanulmá-
nyozást igényelnek. Az erkölcsbölcselet, a társadalmi 
és közgazdasági tudományok, a büntetőjogi elmé-
letek, sőt újabban a pszichiátriának ismerete föltéte-
leztetik moralista szakember részéről. 

Szóval a theológiának, lia egyenrangú tudomány 
akar maradni, a legújabb kor összes tudományos 
vívmányaira tekintettel kell lennie, a theológusnak 
pedig, lia nem csak jó pap, hanem a modern kor 
szükségleteinek kielégítésére termett hittudós is akar 
lenni, nem elég a theológiát oly terjedelemben tanulni, 
mint azt a XVI—XVII. századig kifejlesztették, hanem 
bele kell vonnia tanulmányaiba mindazon szempon-
tokat, melyek legújabban tiintek fel. Válaszolnia kell 
tudni a XX. század fiának kérdéseire s a mint Bel-
larmin és Bossuet tudott beszélni a protestáns és janze-
nista gondolkozás által befolyásolt hallgatóinak, úgy 
kell tudni neki is szólni liberális és szociálista kor 
levegőjét szívó kortársai lelkéhez s kell tudni fel-
vennie a harcot e kor szkeptikus tudósaival. De hogy 
erre megfelelő számmal álljon rendelkezésére szak-
ember a magyar egyháznak, ahhoz nem elégséges, 
lia egyesek önművelés révén szerzik meg a szüksé-
ges ismereteket, hanem rendszeres tanítás és veze-
tés fogja a kívánatos sikert biztosítani. 

A létesítendő felsőbb papnevelő-intézet fő célja 
természetszerűleg a theologia intenzív tanítása volna. 
A hittudományban szakembereket nevelni s bennök 
tanári állások betöltésére alkalmas papokat küldeni 
a főpásztoroknak, volna első — főleg Magyarorszá-
gon fontos — rendeltetése. De tagadhatatlan, hogy 
a papság szociális, egyesületi működése is mindinkább 

1 L. Annuaire do l'Université catholique de Louvain. 
1907. 110—118. 1. 

nyer súlyában. A szociális kérdés különben is az, 
mely iránt legnagyobb érdeklődéssel viseltetik ma 
egész Európa s melynek helyes megoldását előmoz-
dítani a katholikus egyháznak egyik legszebb világ-
történeti feladata. E téren a magyar katholicizmus is 
mutat fel már eredményeket. Az a kis lendület leg-
alább, melyet 10 15 év óta a katholicizmus nálunk 
felmutat, javarészt annak az eg3resüleli tevékenység-
nek köszönhető, mely a nyolcvanas évek vége s a 
kilencvenes évek eleje óta megindult. 

De ennek a mozgalomnak irányítására is szak-
emberekre volna szükség, mivel napról-napra látjuk, 
hogy a lelkesedés, mellyel sok pap az egyesületi, 
szociális ügyet felkarolja, azon mértékben fogy, a 
melyben csekély szellemi tőkéjén túlad és sokfelé a 
szépen megindult mozgalom azért pang, mivel nincs 
megfelelő erő, mely azt élessze és irányítsa. A német 
katholikusok e téren már szervezkedtek s megfelelő 
intézményekkel rendelkeznek. A münchen-gladsbachi 
Centralstelle a német katholikus társadalmi tevé-
kenység főiskolája. Ez nemcsak irányítja, hanem 
neveli is a társadalmi akció vezetőit. Nem olyan 
vergődő szervezet, mint a mi katholikus egyesületi 
központunk, hol egj'-két lelkes ember végez szizi-
fuszi munkát s lia valahol szociális kurzust akarnak 
tartani, egész Magyarországot felhajszolják, hogy 
néhány előadót összetoborozzanak s inkább a lobogó 
becsületét megmentsék, semhogy néhány biztos lé-
péssel a keresztény szociális ügyet előrevigyék. 

A mint München-Gladsbach neveli egész Német-
ország számára a társadalmi mozgalom vezetőit, ép 
úgy kellene, hogy a magyar felsőbb papnevelő-inté-
zet megadja tagjainak azt a képesítést, mely az egyéni 
buzgóság mellett a szakképzettségre építi a katho-
likus társadalmi akciót s így biztosítja annak sikerét. 
Ha erkölcsbölcseleti, jogi, közgazdasági kérdésekben 
alaposan járatos vezetői lesznek egyházmegyénként 
a társadalmi tevékenységnek, akkor remélhetjük, 
hogy az egész mozgalom nem lesz szalmaláng, hanem 
a keresztény megújhodásnak eredménnyel dolgozó 
műve. 

Egy ily központi intézet Budapesten nemcsak 
elméleti tudást nyújtana, hanem növendékei a külön-
böző egyesületekben tevékeny részvéttel gyakorlati 
uton is elsajátítanák a szervezés és vezetés művé-
szetét. A fővárosban minden faja föltalálható a 
katholikus egyesületeknek s ezekben a szociális mun-
kára készülő fiatal papok beletanulhatnának, mint 
kell irodalmi, egyetemi, középiskolai, növédő, mun-
kás, legény stb. egyesületeket vezetni. Bent dolgoz-
hatnának a katholikus egyesületi és szövetkezeti 
központokban az igazgatók vezetése mellett, áttekint-
hetnék azoknak az egész országra kiterjedő szerve-
zetét, látnák hol s miért eredményes vagy ered-
ménytelen az akció s ily módon az elméleti tanul-
mányok végzése mellett gyakorlatilag képesített 
egyesületi és szövetkezeti vezetőemberekké fejlődné-
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nek. S akkor e központi intézet néhány év alatt oly 
gárdát nevelhetne a katholikus társadalmi akció szá-
mára, a mely egységes elvek és gyakorlat szerint 
biztosítaná annak eredményes munkáját. 

A felsőbb papnevelő-intézet harmadik céljául a hit-
tanár-képzést tűzném ki. Ez a rendkívül fontos papi 
hivatás hosszú időn keresztül nem részesült a kellő 
gondozásban. Németországban e pálya jó ideje már élet-
cél azokra nézve, kik arra lépnek. Igaz, hogy ott a tisz-
tességes megélhetést is biztosítja, míg Magyarországon 
még ma is oly másodrendű foglalkozás sok esetben, 
melyet egy másik hivatalhoz hozzácsapnak s vele 
némi fizetéskiegészítést érnek el. Természetes, hogy 
ilykép a hittanárságot átmeneti állásnak tekintik. De 
meg kell vallani, hogy újabban sok történt a közép-
iskolai hittanítás föllendítésére. A püspöki kar be-
ható tanácskozásának tárgyát képezte, megállapítta-
tott az új tanterv, sok tiszteletreméltó törekvéssel 
találkozunk a hittani tankönyvek írása terén is, de 
főleg a hittanárok egyéni buzgósága és önzetlen fára-
dozása fölemelő látvány, a mi mind reményt nyújt, 
hogy e fontos területe a papi működésnek kellő 
módon lesz ellátva. Az anyagi viszonyok rende-
zése ily körülmények között nem várathat magára 
sokáig s akkor a hittanárság nálunk is életcél lesz. 

De hogy ez élethivatásnak megfeleljen az illetők 
tudományos képzettsége, arra legalább is oly szük-
ség van, mint a fizetésrendezésre. Mert a ki hittanár 
volt vagy a középiskola viszonyait ismeri, az tudja, 
mily követelményekkel lép fel e pálya emberé-
vel szemben. Tévedés azt hinni, hogy hittanárnak 
alkalmas minden lelkesedéstől lángoló jó pap. 
Nagyobb kritikus és kíváncsibb hallgató a közép-
iskolai deáknál alig van. S mivel sok tanár eléggé 
tapintatlan és kislelkű a hittan tételeit tudákos ok-
vetetlenkedéssel kétségbevonni és cáfolni, vagy leg-
alább is a hittanár állításaival ellenkező véleménye-
ket tudományos igazságok gyanánt előadni, a ser-
dülő ifjúság hitbeli meggyőződésének biztonsága 
miatt szükséges, hogy a hittanárokra teljesen alkal-
mazható legyen az apostol szava: «Parati semper ad 
satisfactionem omni poscenli vos rationem de ea, 
quae in vobis est, spe.1 

Nem hiszem, hogy a célon túllőnék, ha azl mon-
dom, a tökéletes hittanárnak a szorosan vett theo-
logiai tárgyakon kívül profán tudományszakokban 
is járatosnak kell lennie. Alapos pedagógiai, a közép-
iskola viszonyait szem elölt tartó ismeret mellett főleg 
természettudományi és történeti képzettség volna 
kívánatos a hittanárokban. A tapasztalás legalább 
azt mulatja, hogy főleg ezen oldalokról jönnek a 
támadások s azt is, hogy ha a hittanár e kérdések-
ben nem szofizmákkal vagy felületes tudákossággal 
védekezik, hanem alapos érvekkel dolgozik, a csatát 
megnyerte. Viszont e téren az alapos tudás megóvja 

a hittanárt attól, hogy ne dogmatizáljon olyasmit, a 
mit a kinyilatkoztatás a tudomány jogkörébe utal s 
tisztult theologiai látással megállapítva hit és tudás 
határát, megszüntesse hallgatóiban a konfliktusok 
veszedelmeit. Mert bizonyos, hogy pl. oly munka, 
mint a minőt P. Wasmann végez a metafizikai és 
természettudományi álláspont kibékítése érdekében, 
óriási szolgálat a keresztény kulturának s ily szolgá-
latot várunk a jövő katholikus intelligenciájával 
szemben a hittanároktól. 

E cél érdekében a felsőbb papnevelő-intézet 
hittanár-jelöltjei látogatnák az egyetem világi karain 
is az idevágó előadásokat, különleges igényeik szá-
mára pedig részint a hittudományi kar, részint az 
inlézet gondoskodnék megfelelő kollégiumokról. Ez 
elméleti tanítás mellett azonban gyakorlatilag is be 
kellene vezetni őket a hittanításba. E célból Buda-
pestnél alkalmasabb helyet keresve se lehetne találni, 
a bol a legjelesebb hittanárok előadásait látogatnák 
és saját tapasztalataik alapján alkothatnák meg 
maguknak az ideális hittanár képét. 

E létesítendő intézet szervezetét ily rövid tanul-
mány keretében természetszerűleg nem lehet részle-
tesen megrajzolni. Azonbau máskép nem is képzel-
hető az, mint szerves kapcsolatban a budapesti tudo-
mány-egyetem hittani karával. Miután fő célja a 
felsőbb theologiai képzés volna, nem lehetne megelé-
gedni a szigorlatoknak letevésével a mi termé-
szetesen az intézet minden egyes tagjának köteles-
sége volna hanem a növendékek szakok szerint 
dolgoznának az illető szaktanárok vezetése mellett 
részint az úgy is kilátásba helyezett szemináriumok-
ban, részint a létesítendő speciál-kollégiumokban. 

E mellett az önálló kutatás és irodalmi munkál-
kodásra nevelés céljából az intézet növendékei együt-
tesen nagyobb gyűjteményes mű kiadására is vállal-
kozhatnak s így a tanulásra fordított munkát a köz 
javára is gyümölcsöztethetnék. Ily terv lebegett Frint 
Jakab szemei előtt is az Augusztineumra vonatkozó-
lag». Megtesszük a kellő lépéseket — írja — hogy 
az intézet külön, nagyobb művet adjon ki, melyen 
összes növendékei dolgoznának. Ily mű volna pl. 
egy Theologia SS. Paírum dogmatica, melyben össze 
volna gyűjtve és több kötetben közzétéve a keresz-
tény katholikus hit minden egyes dogmájára vonat-
kozó klasszikus szentatyai idézet, a mi a pozitív 
kereszténység szempontjából igen hasznos volna».1 

Akár ily természetű, akár theologiai enciklopé-
dikus mű anyagának — tanárok és szakemberek 
felügyelete és revíziója mellett — összehordásán 
fáradozva, érdemes irodalmi munkásságot fejtene ki 
az intézet. Vagy ép mostanában van napirenden az 
egyházjog kodifikációja. A Corpus Juris elavult és 
érvényben levő kánonjainak összegyűjtése tárgy sze-
rint mint pl. kivonatosan a Deshayes-féle «Me-

i I. Pét. III. 15. i Jacob Frint : Darstellung stb. 109. 
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mentő juris ecclesiastici» — igen tanulságos és hasz-
nos munka volna. Ugyancsak sokat érne az egyházat 
érdeklő magyar törvények teljes gyűjteménye és 
tárgymutatóval ellátása. Hogy mennyi vallási szem-
pontból értékes levéltári anyag rejtőzik a poros szek-
rényekben, arról meggyőznek a reformáció korabeli 
magyar okmánytárnak most megjelenő kötetei. E le 
véltári anyagnak összegyűjtése igen érdemes munka 
volna. Nem egy XVII—XVIII. századbeli írónk ki-
adatlan kézirata érdemelné meg, hogy a feledés 
homályából kivonassék. Mindezek oly munkák, me-
lyek révén a növendékek önálló, tudományos kuta-
táshoz szoknak, a vezető tanár vagy tudós pedig 
nagy irodalmi érdemeket szerez. 

Az intézet munkájába azonban az egyetemi 
tanárokon és intézeti elöljárókon kívül a magyar 
katholicizmus más kitűnőségeit is be kellene vonni. 
Nem ötletszerű rendszertelen előadásokra gondolok, 
hanem minden iskolai évre jó előre meg kellene 
állapítani a programmot s az intézet különböző cél-
jai szerint kiválóan szereplő katholikus theologuso-
kat, papnevelőket, szociologusokat és hittanárokat 
előadások tartására felkérni. Ha oly erők szegődné-
nek az intézeti elöljárók és egyetemi tanárok mellé, 
mint — csak egy-kettőt említek — Prohászka Ottokár, 
Fraknói Vilmos, Giesswein Sándor, Karácsonyi János, 
Pokorny Emánuel, de világiak is, akkor a magyar-
országi felsőbb papnevelő-intézet a világ bármely 
intézetével kiállaná a versenyt. 

E tervezet természetesen nem kész programúi. 
Csak fel akarja hivni a figyelmet, hogy a viszonyok 
e téren rendezést igényelnek s a föltételek il)' ren-
dezés keresztülvitelére, ily terv megvalósítására meg-
vannak. S ha ilykép koncentrálva lesz az a sok ér-
tékes erő, a mely a magyar katholicizmus rendel-
kezésére áll s a fejlődő nemzedék szellemi haladá-
sának alapjául fog szolgálni, akkor biztosítottuk a 
magyar papság tudományos képzésének céltudatosan, 
egyöntetűen fejlődő jövőjét. Glattfelder Gyula dr. 

A vallásos tevékenység szociológiai jelen tősége. 
Bár a szociális tevékenység közvetetlenül a nép 

anyagi jólétének emelésére látszik is irányulni, mi 
sem helytelenebb, mint azon irány és törekvés a 
társadalmi tevékenység terén, mely a vallásosság 
művelését teljesen mellőzve, az anyagi jólét kizáró-
lagos előmozdításában látja a szociális bajok orvos-
ságát. Hiű erőlködés, meddő törekvés ez ! Homokra 
épített épület, melyet az első vihar elsöpör... 

De alig is van mélyen gondolkodó szociológus, 
a ki az anyagi jólét előmozdításával beérné. Mind-
annyi sürgeti legalább az értelmi műveltség előmoz-
dítását is. Mindannyi belátja, hogy az anyagi érdek, 
bármily fontos is, mégsem lehet a szociális tevé-
kenység kizárólagos érdeke. 

Ha pedig az értelmi műveltség oly fontos, nézzük, 

vájjon legelső érdeke-e ez a szociális tevékenység-
nek? A tapasztalati élet tagadó választ ad e kér-
désre, mert hisz sem az anyagi jóléttel, sem az értelmi 
műveltséggel nincs szükségképen összekötve, ne mond-
juk erkölcsös élet, de még a becsület sem. Pedig 
e nélkül mit ér anyagi jólét, értelmi műveltség, ki-
fejlett ipar és kereskedelem, törvényileg rendezett 
viszony munkaadó és munkás között? A jólétből 
önzés, az istentelen tudásból a forradalmi rombolás 
szövi átkos szálait. Az erkölcsi élet nélkül való tár-
sadalom csak virágokkal behintett sírhalom, mely-
nek mélyén rothadás pusztít s a sír mélyéből ragá-
lyos pára száll föl, mely nemsokára elpusztítja a 
kultura virágait. 

Előttünk, kik hiszünk egy legfőbb Úrban, ki 
minket alkotott, úgy egyénileg, mint társadalmi tevé-
kenységünket illetőleg is a legelső érdek csak egy 
lehet: ezen legfőbb Úr akarata szerint élnünk. Ez a 
legszükségesebb, legfontosabb, legelső érdeke az egyes 
egyénnek épűgy, mint az egész társadalomnak s így 
a szociális tevékenységnek is. Ez pedig nem egyéb, 
mint az erkölcsi keresztény élet. Miből világosan követ-
kezik, hogy a legelsőrangú szociális tevékenység az, 
mely közvetetlenül az egyéni és ez által a társadalmi 
keresztény élet kialakítására irányul. 

Ne csaljuk magunkat. Hangzatos frázisok félre 
ne vezessenek. A nagy munka, mely ma folyik a 
társadalomban, alapjaiban csupa vallásos és erkölcsi 
tényezőket mutat fel. De igényli is azokat egyszer-
smind. 

Az emberi lélekbe értelmes valóságánál fogva 
kiolthatatlanul belé van oltva az igazságosság és sze-
retet, mely nélkül nemcsak az ügynevezett szociális 
kérdésben megoldás, de egyáltalán társadalmi élet 
sem létezhetik. Igazságosság és szeretet képes csak 
a társadalmi életet rendezni. Igazságosság, mely meg-
adja mindenkinek a magáét s megalkotja a fenséges 
jogi rendet a társadalmi tagozódottságok között, me-
lyeket eltörölni annyi, mint veszélyes és mégis ered-
ménytelen forradalmakba, képtelen és lehetetlen 
utakra vinni a társadalmat. Szeretet, mely könyörülni 
akar az emberi nyomorúságon és szükségeken, miket 
az életből eltörölni nem lehet. Az igazságosság tehát 
megépíti a társadalom templomát, melyben a szere-
tet gvújt égő áldozatot. 

A figyelő ember meghatva szemléli azon nemes 
erőlködéseket, melyeket még a nem keresztény ala-
pon álló lelkek is e kettős irányban kifejtenek. Ok 
is igazságot és jótékonyságot akarnak belevinni a 
társadalomba. Tisztán természetbölcseleti alapon ők 
is érzik, hogy erkölcsi alap nélkül társadalmi bol-
dogság nem létesíthető. De mily meddő minden böl-
cselkedés, mily tehetetlen minden tevékenység ter-
mészetfölötti szempont, Krisztus ereje nélkül ! Az osz-
tálygyülöletet, a kapzsiságot, a pénz és hatalom 
despotizmusát, a munka átkát kioltani, a szenvedők-
nek és nélkülözőknek minden dicséretes segélyezése 
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mellett is igazán mélyreható vigaszt és megnyugvást 
nyújtani — nem képesek. 

A szociológia magával hozza az erkölcs-bölcselet-
nek is intenzívebb művelését. Tagadhatatlanul jelen 
tudományos életünket az ethikai kérdések érdeklik 
leginkább. A legnagyobb elmék, ha nem is keresz-
tény alapon, a legnagyobb elmélyedéssel foglalkoz-
nak e kérdésekkel. S tapasztalhatjuk, hogy az emberi 
lélek, mely mintegy ösztönszerűleg érzi, hogy a krisz-
tusi élet az ő rendeltetése, minél tökéletesebben bon-
takozik ki, annál jobban közeledik Krisztus Urunk 
szent tanításához. A szellemek törekvése, a lelki erők 
feszültsége a szociális téren is e közeledés kisebb 
vagy nagyobb foka szerint válik áldásossá. S ha 
tanulmányozzuk e nemes törekvéseket és azokat a 
kereszténység szent tanításával hasonlítjuk össze, 
csodálattal és örömmel szemléljük, hogy a szociális 
téren való elmélet és tevékenység legnagyobb inten-
zivitását Krisztus Urunk szent tanítása és az ennek 
ideális fokon megfelelő keresztény élet hozza létre. 
Krisztus tanítása a legtökéletesebb és leghatáso-
sabb a társadalmi életre nézve. Iíözvetetlenűl mintha 
csak az egyén tökéletességére, az egyéni lelki kiala-
kulásra irányulna, s mégis az egyéni, erkölcsi evo-
lúció szükségkép magával hozza az egész társada-
lom erkölcsi s ennek kapcsán értelmi és anyagi 
jólétét is, mert hisz mi a társadalom, ha nem az 
egyének összessége ? 

A kereszténység közvetetlenül az egyénhez for-
dul és azzal foglalkozik. Azt rendezi. S a rendezett 
egyénekből alakul ki a rendezett társadalom. Ren-
dezi pedig az egyént a legtökéletesebben e három 
lényeges szempont alatt: 1. Istennel szemben, 2. ön-
magát tekintve, 3. a többi emberekhez való viszonyában. 

1. A legelső dolog, hogy az ember Istenhez, 
Teremtőjéhez való viszonyában rendezett legyen. 
Mert hisz mindenünk az Övé. Övé testünk és lelkünk, 
életünk, sorsunk, állásunk. Övé a tudomány, a kul-
tura, a technika, az állam, a társadalom. S valamint 
az egyén minden erejéből köteles az ő teremteti 
valóságánál fogva Istennek szolgálni : úgy a tudomány-
ban, az államnak és társadalomnak is minden intézmé-
nyében az Ö szent akaratának és tiszteletének kell 
érvényesülnie. Kötelességünk azonban az 0 akaratát 
követni nemcsak midőn az tetszik, nemcsak eszthe-
tikai vagy fájdalmas ábrándjainkban, hanem minden 
körülmények közt. O ad erőt, hogy az egyén meg-
álljon a szenvedésben és küzdésben s erősödjék, ha 
lankad és csügged. Az Istennel egyesült egyén már 
nem mint elszigetelt erő lép föl, hanem, bár piciny, 
de minden feszültségével egy végtelen Erőre támasz-
kodó, egy végtelen Erővel egyesült energia. Krisztus 
az abszolút élet, Krisztus az abszolút erő. És ez ele-
ven és éltető Erővel egyesül a keresztény léleknek 
minden törekvése a lelki kialakulás munkájában. 

2. Krisztus tanítása rendezi az egyént önmagá-
val szemben. A lélek és a test harmóniába olvad, 

melynek alapja az Isten. Az így rendezett lélek min-
denben Isten szavára figyel, az értelmet követi az 
akarat, mely a test érzelmein és hajlamain uralko-
dik s azokat az értelem szavának rendeli alá. A lélek 
e harmóniáját nem zavarhatja meg az erényért foly-
tatolt küzdelem sem. A lélek édes békét, nyugalmat 
élvez, melyhez hasonlót semmi a világon nyújtani, 
de melyet elvenni sem képes. Karácsonyéji áhítat ez : 
pax hominibus bonae voluntatis ! 

3. Az ily rendezett és személyiségében önálló és 
szabad ember társadalmilag is elnyeri ideális rend-
jét. Részét képezi az államnak, de az állam érte él 
és létezik. Kötelessége erejétől kitelhetőleg a közjót 
előmozdítani, de ő is annak részese. S mivel igaz 
értékét nem vagyona, nem rangja, hanem egyénisége 
adja meg, nem veszhet el az államban, hanem az 
állam ő benne létezik, mint önálló és szabad szemé-
lyiségben, mellyel az állam törődni, neki oltalmat 
és jogvédelmet biztosítani köteles. 

Ez az a hármas irányban való rendeződés, mely-
lyel a kereszténység az egyéni s ennek révén á tár-
sadalmi életet is kialakítani iparkodik. Közvetetlen 
törekvése tehát nem anyagi, nem is csupán értelmi 
(tudományos), hanem erkölcsi javak termelése, fej-
lesztése. S azért működése nem meddő, sőt ellen-
kezőleg a legeszményibb produktív működés, mely 
közvetetlenül az egyéniség, közvetve pedig az egész 
társadalom erkölcsi életének, tökéletességének kiala-
kítására irányul. Mert hisz ki ne látná be, hogy a 
javak között rangbéli fokozatok vannak ? Ki ne látná 
be, hogy a magasabb javak magasabb érdekei is a 
társadalmi tevékenységnek ? S ha talán némelyek 
mégis kevésre becsülik azt a tevékenységet, mellyel 
a lélek természetfölötti javait óhajtjuk munkálni, 
lehet-e annak más oka, mint e javak nemismerése ? 
De az ismeret hiánya képes-e vájjon megváltoztatni 
a dolgok objektiv értékét? Bizonyára nem! A gyer-
mek eldobja a műremeket a csillogó és neki jobban 
tetsző értéktelen üvegért.. . 

Reformot emlegetnek. De hol kezdődjék el e 
reform? A társadalom egyénekből áll és csak az 
egyénekben létezik. S ha az egyének átalakulnak, 
Krisztus tanításának megfelelő, vagyis keresztény 
életet élnek: vájjon nem történik-e meg a társadalmi 
megújhodás? Minden egyénnek önmagán kellelkez-
denie a reformot. Ettől függ a társadalmi kialakulás. 
Minden embernek önmagában kell elkezdenie a ke-
resztény élet megvalósítását. Keresztény egyének ösz-
szessége, a kik nemcsak névleg, de valóságban is ke-
resztény életet élnek: ez a keresztény társadalom. 
S valamint ezen egyéni kialakulás a lélek mélyén 
megy végbe, úgy a keresztény társadalmi kialakulás 
is önmagától, csendben és békében, minden forra-
dalom nélkül következik be. Más út nincs. Társadalmi 
keresztény evolúcióra gondolni egyéni keresztény ki-
alakulás nélkül : lehetetlenség. 

Boroviczény Nándor dr. 
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"Egyházi London . Az angol katholikusok iskolai sztrájkja. Pro-
viláp- testons püspök támogatja az üldözött katholikus franciá-

' u ^ «Catholic Times» értesítése szerint a szabadelvű 
K , o n t K a ' iskolatörvény az új közoktatásügyi miniszter Mac Kenna 

vezetése alatt, a ki jobban tud az anglikánusok kedvé-
ben járni, mint elődje Birrell, valószínűleg a főrendi-
házon is át fog menni. Ez nagy csapás lesz a katho-
likusokra, mert őket a törvény mindenüktől meg fogja 
fosztani s ráadásul még arra számít velük szemben, 
hogy ők a szabadelvűek «minimális vallású» iskoláira 
szépségesen fogják adófilléreiket odaadni. A katholikusok 
az új iskola ellen sztrejkolni fognak. Katholikus szülők 
ilyen iskolába egy gyermeket se fognak küldeni. Lan-
cashire-ben például 130.000 gyermekről van a szó. Az 
adómegtagadás is szóba került. A «Catholic Times» 
egyelőre még óv az «aktiv» ellenállástól. — Amerikából 
az a hír érkezett ide, hogy ott a maini protestáns (angli-
kán) püspök hivei számára egy imát írt elő, melyben 
arra kéri az Istent, hogy a «katholikus testvéregyházat» 
Franciaországban szabadítsa meg a szenvedéstől. A test-
véregyház fogalma tévedés, de a jóakarat és szeretet, 
az jóakarat és szeretet marad minden tévedés melletl. 
A mit a francia szabadkőművesek az egyházzal szem-
ben elkövetnek, az ellen a nemzetek körében föllázad 
az emberi természet. 

* 

Madrid. Miig gyökeresen katholikus a spanyol nép ! 
Spanyolországban tudvalevőleg új cortes választására 
készülnek. Ezekből a készületekből kétségtelenül ki-
látszik az, hogy Spanyolország vallásában tőzsgyökeres 
kath. ország. Valamennyi konzervatív és separatista (libe-
rális) jelölt programmjában kijelenti, hogy vallási ügyek-
ben a pápa vezetését szándékoznak követni. Jellemző 
dolog, hogy még a szabadelvű párt jelöltjei közül is már 
sokan így nyilatkoztak. — Most utólag közlik a lapok, 
hogy a megbukott szabadelvű Romanones igazságügy-
miniszter házasságügyi rendelete, a mely a puszta pol-
gári házasságot a spanyol katholikusokra érvényessé 
akarta tenni, az országban úgyszólván semmi visszhan-
got se keltett. Összesen kilenc pár vette igénybe az 
egész ország területén. 

Barcelona. A'. Pius pápa levele Casanas y Payés 
harceloniai bíboros püspökhöz. — Kedvelt Fiunk ! Üdvözlet 
és apostoli áldás ! Az egyetértésnek az a példája, melyet 
Catalonia a katholikus hit jogainak védelmében muta-
tott, nekünk a legnagyobb megelégedésünkre szolgált, 
annál is inkább, mert a katalánok, midőn a vallás 
ügyéről vagyis a szerzetesrendek szabadságáról volt a szó, 
bár politikailag megoszolva szoktak eljárni, ezúttal a 
támadásnak bámulatos egyértelműséggel állottak ellen. 
Nyilvánosan tettek tanúbizonyságot arról, hogy az ő 
szivükben a vallás a pártkérdések fölött áll és hogy ők 
erejüket semmi szin alatt szétforgácsolni nem engedik, 
mikor a vallás érdekeiről van a szó. A vallási erős érzés-
nek e megnyilatkozásait mi minden katholikusok szá-
mára a legeslegszebb példának tartjuk, és ezek az ese-
mények azért is fokozták örömünket, mert ez alkalom-
mal a katalánok a XIII. Leo elődünk adta utasítások 
megtartásában is gyönyörködhettünk. Buzdítunk benne-
teket, hogy ezeket az utasításokat ezentúl is buzgón 
megtartsátok. 

Részünkről még az a figyelmeztetés van hátra, hogy 
a katholikus köztevékenység ily pillanatokban valamint 
Cataloniában, úgy egyebütt is, hasonló módon valósuljon 
meg és hogy nemcsak itt, hanem egész Spanyolország-
ban, hogyha a vallási érdekek védelmére kell kelni, ha 
azokat az ellenségek részéről támadások érik, a katho-
likusok nyomuljanak a választásokhoz, hogy részüket 
a község és állam kormányzásában az új idők szük-
ségletei szerint kivegyék.1 

így eljárván, Spanyolország hatalmas lépést log 
tenni előre. Ez a lépés, bármiként alakuljanak is Spa-
nyolország politikai viszonyai, az ország ősi vallásos 
erejét meg fogja őrizni és jogos érdekeinek akaraterőt 
és egyetértést fog kölcsönözni. Hogy ezeknek a céloknak 
megvalósításában részed legyen, kedves fiunk, segítsége-
det nem szabad megszűnnöd rendelkezésre bocsátani 
oly módon, ahogy ezt Spanyolország többi püspökei is 
eddig megtették. Legutóbbi pásztorleveledhez szerencsét 
kívánunk neked és kiváló hajlandóságunk jeléül reád 
apostoli áldásunkat adjuk. 

Rómában, szent Péternél, 1907. március 4-én, pápa-
ságunk negyedik évében. X. Pius pápa. 

Páris . Első husvét-napja az egyháztól elrabolt Notre-
Dameban.— Adjuk át a szót egy franciának, a nagy Veuillol 
Lajos unokaöccsének ! «Bármennyire nagy legyen — így 
ír Veuillot Ferenc az «Univers» április 3-iki számá-
ban — egy vallási szertartás fensége és hatásossága, 
katholikus francia most nem tekinthet el azoktól a 
szenvedésektől, melyek az egyházat érik és a veszedel-
mektől, melyek fenyegetik. Vasárnap a Notre-Dameba 
menvén be, ez a gondolat foglalta el elménket és szorí-
totta össze szivünket. A tavaszi nap a szentély oltára 
fölött uralkodó három úvegfestményes ablakon sok-sok-
szinű sugarakban ömlött be és elűzte a félhomályt, mely 
kevésbbé derült időben a nagy bazilika belsejében ural-
kodik. Az istentisztelet örvendetes hangulata ott ragyo-
gott az áldozópap öltözetén. Kétezer férfi figyelmesen 
és ájtatosan szorult egymáshoz a templom hajójában. 
A mi lelkünkből ezalatt szózat emelkedett ki, keserves 
és nyomasztó s sírva fakadt : «Ez a fényes székesegyház, 
melyet a mi őseink építettek, nem a mienk ; jelenleg 
már egy vallásüldözö hatalomnak karmai közt van ; 
egy vallástalan (laic) kormányzó, a ki a titkos társulat 
hódoló szolgája, vette birtokba mindazon szent dolgokat, 
melyek e szent helyet fölszerelik és gazdagítják. E nagy 
emlékmű nem áll rendelkezésünkre, csak megtürésképen 
és pillanatra ; holnap a szabad-gondolkodók kénye mind 
a három kapuját becsukathatja és hogy a botrány tetézve 
legyen, megnyittatja szentségtörő tettek és ünnepségek 
előtt. Itt az Isten házában, mi, Isten fiai, mi már csak 
átvonulok, jövők-menők vagyunk...» 

így szólt a lelkem. Ámde egy másik szózat, meg-
rendítő is, szelid is, hirtelen félbeszakítá lelkem leverő 
gondolatainak a menetét. A magasságos boltivek alatt, 
kétezer férfikebelből egyhangon kitört és az orgona zúgá-
sától erősbítve fölhangzott a Credo. «Hiszek Istenben -
hangzott az ősi, mindig örökifjú hit lelkes éneke — ki 
a világot teremtette s a ki bennünket teremtett ; hiszek 
Jézus Krisztusban, ki emberré lett és bennünket meg-

1 Mily jó volna nekünk is követni ezt a tanácsot ! Szerk. 
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váltott ; hiszek Jézusban, kit az első üldözők lepecsétel-
tek a sírban s a ki föltámadásával széttörte a hasztalan 
pecséteket ; hiszek a Szentlélekben, ki nem szűnik meg 
éltetni az egyházat, a mely Krisztus termékeny sírjából 
mindig élve és fölfegyverzet len kerül elé; hiszem az 
örökkévalóságot !» . . . 

És most úgy látszott, hogy ez a halhatatlan ének a 
sok százados templom megfeketéllett köveiben messze-
eső visszhangot vert föl az építő-ősök léikéiből. A bazilika 
hétszázados lelke ujongotl örömében, midőn ráismert 
azokra az isteni igékre, melyek őt kisded korában itt 
ringatták. És bennünket a templomnak ez az ős lelke 
igazi fiaiul és egyenes örököseiül ismert el ama nagy 
keresztényeknek, kik e templomot a földben meggyöke-
reztették és boltivezeteit és tornyait az ég felé vezették. 
Ez a bazilika most a Credón ismeri föl törvényes ven-
dégeit . . . Ah úgy van, mondá ismételve az ős érseki 
templom, ti hűséges keresztények, ti minden jogtipró 
törvény és minden jogtalan rendelet dacára itt — itthon 
vagytok. Ez a székesegyház a ti javatok, a ti házatok, a 
ti tűzhelyetek. Ezt az ősök nektek építették. Trónját az 
Úrnak, a kit ők imádtak, itt a ti számotokra állították 
föl, hogy utánuk ti is imádjátok itt az Urat. 

A múltnak e fölhívása után, mely a múltból jött 
ugyan, de megmaradt jelennek, mert valami örök kiváló 
van benne, következett a szentáldozás. Kétezer keresz-
tény ember fölkelt és rendben az oltár elé vonult, és 
magukhoz vévén Istenüket, helyüket újra elfoglalták és 
elmélkedésbe merültek el. 

Néhány perc multán megszólalt abbé Janvier mele-
gén harsogó szónoki hangja. A hallgatóságot mintegy 
fölébresztette, de gondolataiknak irányát meg nem vál-
toztatta. Mintha a mély elméjű apostol a lelkek mélyébe 
pillantott volna bele, oly közvetetlenséggel folytatta a 
lelkek gondolatait a templom elvételéről és sérthetetlen 
tulajdonjogáról. Záró szavaiból ellenállhatatlan buzdítás 
tört ki, belehelve, be egész a lelkek mélyébe a bizalom 
erejét, a küzdelem lelkességét s a győzelem biztos remé-
nyét : Ti ma az isteni mindenhatóságot vettétek birto-
kotokba, a ki úrrá tehet benneteket magatok és az ese-
mények fölött. Őrizzétek meg magatokban ezt a hal-
hatatlan vendéget ; éljetek az ő életéből (de sa sub-
stance) és nyilvános cselekedeteitek útján mutassátok 
meg, liogy ö ebben a világban jelen van. Akkor ti meg-
hódíthatjátok az embereket és megállapíthatjátok a tör-
ténetet . . . 

Igj' gyakorolják magukat a megalázott, most leti-
port francia katholikusok a hitben, reményben és — 
erős fogadásokban. Hogyan gyakorolják magukat a tevé-
kenységben : arról egy áttekintő cikkelyben esetleg 
jövőre. 

P á r i s . Hogy indul a templomoktól, paplakoktól, 
azok fentartásának forrásaitól s a papság eddigi fizetésétől 
megfosztott egyház megélhetése? — Szent Pál s t í lusá-
nak velőkig ható erejével szeretne e sorok írója bírni, 
hogy önöknek azt a küzdelmes, azt a keserves, azt a 
gyászos állapotot kellőképen legyen képes szemük elé 
állítani, a melybe az egyház Franciaországban jutott. 
Ha az ember az itteni katholikus lapokat (nem sok 
van) napról-napra figyelemmel kiséri, tudva azt, hog}7  

a francia katholikus publicisztika, kifejlődve nem 

lévén, csak gyér vonásokból álló gyenge képet adhat 
az egyház napirenden levő küzdelmeinek és szenve-
déseinek jelenségeiről, bátran lehet azl állítani, hogy 
Franciaországban jelenleg, a mióta az egyház egye-
temes kirablása napirendre került, napjában nem egy, 
de több százával fordulnak elö a papságra, de a hívekre 
is rázúdult zaklatásoknak, fosztogatásoknak, büntetések-
nek s az anyagi megélhetés aggodalmainak és küzdel-
meinek esetei. A katholikus vallás és egyház fentartá-
sának minden anyagi gondja a hivek önkéntes adako-
zásának a vállaira ment át. Képzeljenek önök most ily 
állapotban egy egyházmegyét püspök nélkül. Ki rendezi 
ott a hivek megadóztatását, hogy a papságnak legyen miből 
megélnie? Vagy gondoljunk csak egy-egy új püspöknek 
a lelki állapotára, midőn ebben a zűrzavaros helyzetben 
az egyházmegye kormányát elfoglalja. Mihez kapjon 
előbb ? A templomokat igyekezzék-e mindenek előtt a 
világi, községi elüljáróságok szeszélyével szemben a 
vallás gyakorlása számára biztosítani ? Vagy nem-e arról 
gondoskodjék-e mindenek előtt, hogy a hitközségek 
lelkipásztor nélkül ne maradjanak? Mert jaj a pásztor 
nélkül maradt kisded nyájaknak ! 

Tanulságos képet nyújt jelenleg Mgr. Péchenard volt 
párisi katholikus egyetemi Rector Magnificusnak az esete, 
a kit a pápa nemrég soissonsi püspökké nevezett ki. Első 
egyházmegyei intézkedése főp. levél. Eddig Francia-
országban is az volt szokásban, hogy a püspök egyház-
megyei ügyekben a papsághoz fordult közvetetlenül. 
A «kedves testvéreim» megszólítás a papságnak szólott. 
Ma egész nagyságában megvalósult Franciaországban az, 
a mit XIII. Leo előre látott s a mire előre buzdította az egész 
anyaszentegyház összes papságát, a lelsőt is, az alsót 
is, hogy t. i. a néphez, a néphez kell fordulni minden 
gondjával és hathatóságával. Az új soissonsi püspök, 
«nos trés chcrs frères» megszólítással nem a papsághoz 
lordul, hanem egyenesen a néphez, híveinek összességé-
hez, úgy mint szent Pál apostol és a többi levélíró 
apostolok tették. Ebből a soissonsi főpásztori levélből 
legyen szabad a helyzet megvilágítása céljából az egy-
házmegyei költségviselésre vonatkozó részletet teljes 
szövegében közölni. Holmi muló becsű apró egyházi 
híreknél és puszta, meddő kíváncsiságot keltő pletyká-
zásoknál az ily komoly s tanulságos tudósítás ma-
gában véve is becsesebb, az idők komolyságához is 
méltóbb. 

Péchenard püspök, miután részletesen leírta a hely-
zetet, melyet az állam Franciaországban az egyháznak 
teremtett, áttér a helyzet következményeinek a fejtege-
tésére. Az anyagi szükségletekre vonatkozólag így nyi-
latkozik : «Egyik legelső következmény az, hogy a vallás 
gyakorlásának és a papság eltartásának a terhe egészen 
a keresztény nép vállaira meg}' át ; ebből következik 
most az, hogy azokra esik új teher, a kik a közadókat 
viselik. A csapás tehát, melyet a vallás ellenségei a 
a papságra mértek, a híveket éri, hiszen ők kénytelenek 
új terhet venni magukra azokhoz a terhekhez, melyeket 
eddig viseltek. 

Ezt a terhet, kedves testvéreim, mi szeretnők a ti 
vállaitokról levenni. De ti tanúk vagytok rá, hogy mi 
kérlelhetetlen szükségébe sodortattunk annak, hogy, 
hacsak körötökben a vallás nyilvános gyakorlásának 
a megszűnését nem akarjuk ránk szakadni engedni, 
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hozzátok forduljunk, hogy egyházmegyénk hiveinek 
nemeslelkűségétől kérjük azokat az anyagi segélyforrá-
sokat, melyek nélkül el nem lehetünk és a melyek 
hiányzanak. 

Hogy szereteteteket fölvilágosítsuk és minden félre-
értést megelőzzünk, mi kötelességünknek tartjuk, hogy 
veletek tüzetesen megismertessük, melyek azok az ügyek, 
a melyeknek terhe ezentúl ránk hárul, a melyeket tehát 
részben vagy egészben, az idő és viszonyok különféle-
sége szerint, nekünk kell viselni. 

Ezek az ügyek (oeuvres), melyek mind a vallás 
egyetemes érdekére vonatkoznak egyházmegyénk terü-
letén, a következők : 

1. Ellátása mindazon egyházi férfiaknak, kik oly 
állást foglalnak el, melyet eddig az állam díjazott (ré-
tribué) ; legalább részben a lakáspénz is. 

2. Az egyházmegye egyetemes kormányzása. 
3. A mi nagy és kis papnevelő intézetünk, melyek-

nek most se helyiségük, se segélyforrásuk nincs. 
4. Elaggott és beteg papságunk föntartása, melynek 

pénztára le van foglalva. 
5. A szegény templomok, melyek nemsokára jelent-

kezni fognak, hogy nyomorukon segítsünk. 
6. Mindezekhez sorolnunk kell Franciaország sze-

gény egyházmegyéi segítését, melyet a püspökök egye-
temes gyűlése köztehernek nyilvánított». 

íme, így vajúdik az egyház egy-egy megye területén 
az anyagi gondok viselésének megindításában. 

De most lássunk egy másik képet ! A papság — 
önsegélyét. Hogy fest ez ? Hát bizony úgy, hogy térünk 
vissza az apostoli időkhöz, midőn pl. szent Pál keze 
munkájával kereste meg a kenyerét. Erre az ügyre 
vonatkozólag is igen tanulságos tudósítással szolgál-
hatok, mely így szól : 

Időről-időre már eddig is jelentek meg hirek olyan 
esetekről, a melyekben papok, kiket a nagy forradalom 
által lefoglalt és elköltött egyházi vagyonért való kár-
talanítás cimén kötelezett állami jövedelmektől a «sepa-
ratio» önkényesen megfosztott, valamelyik polgári foglal-
kozásra szánták el magukat, hogy — megélhessenek.1 Ezek 
a törekvések most egységes szervezést nyertek. Alakult 
ugyanis egy szövetség «munkás papok» (des Prêtres 
Ouvriers) számára, melynek feladata a papokat életük 
föntartását biztosító különféle foglalkozásra vezérelni. 
Elnöke a szövetségnek abbé Leroux, airoaulti plébános 
(Deux-Sèvres-ben), titkárja abbé Ballu, a ki már egy röp-
iratot is írt «A papok ezentúl lehetséges kézművességeiről» 
cím alatt. A szövetségnek rendes lapja is van már, a mely 
«Trait Union» cím alatt Blacéban (Rhône dép.) jelenik 
meg. Szerkesztője abbé Martin. E szerint a lap szerint 
a szövetségnek jelenleg már 120 tagja van, kik legtöbb-
nyire a papíripar terén találtak foglalkozást. Némelyek 
biztosító levélborítékokat ragasztgatnak, mások látogató-
jegyeket, levélpecséteket, képes levelező-lapokat készíte-
nek, feketén és színesen, fényképek után stb. stb. Egyik 
tag órákat és szemüvegeket javít, másik kocsilámpákat 
készít, harmadik oly ügyes, hogy gobelinek után fal-
tapétákat készít, negyedik könyvkötővé készül, ötödik 
konzervekkel próbál szerencsét. Egy öreg plébános a 
«Trait Union»-nak ezt írta : «Már sokféle ajánlatot kap-

1 Gyönyörű állapot ! Szerk. 

tam nemsokára megszűnendő nyugdíjam kárpótlásául. 
Mind alamizsna akar lenni. De én, a míg csak erőmtől 
telik, alamizsnát adni, nem elfogadni akarok. Festéssel 
mindig szívesen foglalkoztam. Képeimet negyven év óta 
szoktam kiállítani. Mivel volt fizetésem elég volt, a képek 
árát jótékonyságra fordítottam. Most, bog}' nyomor 
kopogtat az ajtónkon, újra hozzálátok a munkához. 
Hetvenöt éves korom dacára szemem még biztosan 
kezeli az ecsetet. De többé már nem nagy képeket fogok 
festeni, mint ifjú koromban, hanem csak kisebbeket, 
szent képek másolatait. Tájképeket még ezentúl is 
nagyokat leszek képes festeni — természet után, mert 
a természetet, mint modellt, mindig készen találom.» Ez 
a hősi lelki nyugalom és munkakedv csak Jézus kely-
héből táplálkozva nőhetett ily naggyá. Persze, hogy 
azokat, a kik a papságnak ilyen helyzetet teremtettek, 
egy cseppet sem fogja ez meghatni. Ok folytatni fogják 
tovább gonosz tusájukat az Isten ellen. Tanuljon ám 
ebből az egész világ papsága és hivő nyája. Hodie mihi, 
eras tibi ! A nagy francia forradalom szelleme is végig-
viharzott a föld kerekségén. Az új francia szellemi jár-
vány is mindenütt föl fogja keresni az egyházat, pró-
bára fogja tenni az embereket. 

* 

Róma. A pápa és Menelik negus. Mult évi július hó 
6-án a pápa levelet írt Abyssinia császárjának, Menelik 
negusnak. Ezt a levelet a negus nagy tisztelettel és igen 
szívesen fogadta. Választ küldött rá, megtoldva a pápa szá-
mára «Abyssinai csillaga» nevű érdemrenddel. A negus 
levelét és ajándékát Rernard Mária kapucinusrendi atya 
hozta meg Rómába, a kit a pápa március hó 21-én ünnepé-
lyes audiencián fogadott. Bemard atya üdvözlő beszédében 
elmondotta, hogy a császár a pápai levél kézbesítőjét,Vazul 
kapucinusatyapápaiküldöttet,külön kihallgatáson fogadta 
és hozzá igen meleg szavakat intézett. «En nagy örömet 
érzek ez alkalommal — így szólott — mert a pápát mi 
mindnyájan szeretjük. 0 a kereszténységnek, ő mind-
nyájunknak az atyja. Reám nézve nagy kitüntetés, hogy 
tőle levelet kaptam.» Azután fölnyitá a pápai levelet és 
miután azt elolvasta, háromszor imaszerűen Áment 
mondott. Elmondta Bernard atya azt is, hogy a császár 
magatartása a misszionáriusok körében nagy bizalmat 
és lelkesedést keltett. X. Pius pápa allocutióval felelt a 
császári küldött szavaira. Az a vigasz, melyet az egyház 
szakadatlan üldöztetése közben, a galla-missziókból érke-
zett jó hírekből és Abyssinia hatalmas uralkodója magas 
oltalmának tapasztalásából merít, nem csekély örömet 
okoz a pápának. Isten sugallata volt, hogy a misszioná-
riusok apostoli vikáriusa arra kérte a pápát, hogy írjon 
levelet a császárnak. Az isteni gondviselés intézte a 
dolgot úgy, hogy a császár, a ki nagylelkű és valóban 
igazságos, előterjesztéseinket szívesen fogadta és jóságát 
egész udvara részéről napfényre juttatta. Hála legyen 
az Istennek, a ki ott is üdvöt készít, a hol emberi okosság 
azt nem merte volna várni. A császárnak a misszionáriu-
sok és a katholikus keresztények mindig leghűbb alatt-
valói lesznek. A pápa kéri az Istent, hogy Abyssinia 
hatalmas birodalmát virágzásban gazdaggá, császárját 
és udvarának nagyjait boldoggá tegye. Erre a pápa 
Bernard atyát fölhatalmazta, hogy visszatérve, Abyssinia 
katholikus híveire apostoli áldást adjon. —y —la. 
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Zászlónk. Ifjúsági lap. Kiadja a Regnum Marianum, 
Budapest. (VII., Damjanich-utca 50.) Szerkeszti Izsóf 
Alajos. Előfizetési ára 2 korona. 

A Zászlónk ötödik évfolyamában van, kezünkben 
az áprilisi száma. De akármelyiket vettük volna is 
kezünkbe, mondanivalónk ugyanaz volna. 

Ez a hosszabb idejű megfigyelésre támaszkodó mon-
danivalónk pedig az, hogy Zászlónk az újabban meg-
indult katholikus sajtómozgalmunk legsikerültebb alko-
tása. Egészében eredeti, előzője nem volt, maga taposott 
magának utat, mely célját és eszközeit tekintve helyes-
nek bizonyult. Az ifjúságnak, a tanulóknak van szánva 
s ezt a publikumát meg is hódította, jobban, mint bár-
mely más újabban keletkezett katholikus sajtótermék. 
Tartalma és változatosnál-változatosabb illusztrációi meg-
ragadták az ifjúság lelkét, annál az egyszerű pszicholó-
giai oknál fogva, mert az ifjú lélek igényeihez vannak 
mérve s azt teljesen kielégíteni képesek. 

Pedig célzata nem léha, hanem komoly ; nem is 
egyszerűen szórakoztató, hanem vallásosan nevelő, oktató. 
Nagy szó a mai időben s még nagyobb dolog, ezt a 
tartalmat nemcsak elterjeszteni, hanem a szószoros érte-
lemben megkedveltetni az ifjúsággal, úgy hogy az kény-
szer és parancs nélkül, önszíve vágyából szeresse «lapját». 
Sőt többet mondok : az ifjúsággal együtt hódít az öre-
gebbek körében is, úgy hogy nem egy szülő ép oly 
szívesen olvassa, mint gyermeke. 

Izsóf, a szerkesztő, zseniálisan oldolt meg ezzel egy 
oly problémát, melyet nálunk előtte senki megoldani 
nem tudott. Talentuma van liozzá, melyet használni 
tud. Beleélte magát a középiskolai tanuló lelkébe, bele 
tanulmányaiba, eszmekörébe, még ábrándjaiba is s azon 
a területen mozog, melyen az a lélek otthonos s jól 
érzi magát. Beszél neki földrajzból, történelemből, fiziká-
ból, irodalomból, belekeveredik tréfáiba, rejtvényeket is 
feszeget vele, akárcsak osztálytársa volna. Komoly tar-
talom és tréfa, ötlet és tanulság csakúgy váltakoznak 
lapjain s a mit ír betűben, azt megvilágítja szebbnél-
szebb illusztrációival ; ketten szemlélik a dolgot a képen : 
az író meg az olvasója. Egy azonban ki van zárva ebből 
alapból: az unalom, mellyel a legokosabb dolgot is 
agyon lehel ütni az ifjú lélek előtt. 

A fiatal olvasó hármas hasznot merít e lapból : szóra-
kozik, tanul és nevelődik és pedig a legnemesebb érte-
lemben olykor jobban, mint iskolában egyik-másik 
rosszul kezelt tantárgyból. Nem csoda, lia tagadhatatlan 
értékénél fogva a tanárok is megbecsülik s maguk is 
terjesztői a tanulóifjúság közölt. Hány tanulót menthe-
tett már meg a szokásos léhaságtól, hánynak a kezéből 
vett ki egy-egy piszkos regényt, hányat tartott otthon 
az utcai kóborlás helyett, hánynak a fejledező vágyait 
terelte ideálisabb irányba, hánynak ? . . . csak az Isten 
tudná megmondani. 

Pedig az ifjúság a jövő reménye; az ifjúkor alaji-
vetője a férfikornak ; a ki azt a fiatal lelket tiszta fejlő-
désében segiti, a ki nemesebb hajlamait erősítgeti, a ki 
óvja a léhaságtól s figyelmét jó korán az élet komoly 
célja felé tereli: oh micsoda hasznára van az ennek az 
ifjúságnak s vele a társadalomnak ! Az élet bukottjai-
nak és erkölcsi halottjainak sírját nemde a legtöbbször 
olt a középiskolai élet folyamán kezdik ásogatni a be-
szennyezett fantázia, a rossz olvasmányok, a rossz példák, 

a rossz társak ! Zászlónk mint jó barát szegődik eme 
sokszor magára hagyatott ifjú mellé, elcseveg vele, le-
fogja fantáziáját, komoly törekvésekre ébresztgeti s el-
vonja tőle az «otiumot», az ördög emez altató párnáját. 
Ha olykor nem izük neki a tanulás, mond ez a lap 
olyat, a mit szívesen elolvas s elszórakoztatja, úgy hogy 
megfeledkezik minden léha szórakozásról s rossz pajtá-
sairól. 

Hogy Izsófnak, a nagy pszichológusnak, mennyire 
sikerült a nehéz problémát megoldani, legjobban mutatja 
az eredmény: ma közel 20.000 példányban nyomatják 
már a Zászlónkat. Ez pedig nálunk, Magyarországon 
történik. 

Egy-egy számát olvasva, igyekeztem betekinteni lel-
kébe, szerkesztői módszerének titkába. Mert hogy mód-
szere bevált, az tagadhatatlan. S ez a módszer csak-
ugyan az ifjú lélek igényeihez van szabva, annak a 
nagy célnak irányában, melyet egész odaadással szolgál. 

Ez a nagyon lelkes ember, ez a tetőtől-talpig pap, 
nagyon mérsékelt tud lenni, nem túloz semmiben. Ismeri 
a mai embert, a mai ifjút. Tollát nem mártja a szentelt 
vízbe, nem prédikál únos-úntalan, mert jól tudja, hogy 
a mai embernek s kivált némely középiskola ifjainak 
ez emészthetetlen táplálék volna : megúnnák, nem olvas-
nák, ő pedig azt akarja, hogy olvassák. S mégis meg-
keresztelt olvasmány az, a mi e lapban foglaltatik; 
nem minden betűje, de egész szelleme keresztény, sok-
szor önként folyó oly tanulságokkal, hogy mélyen bele-
vésődnek az ifjú lelkébe, megragadják őt, sohasem 
fogja felejteni. Az író nem is mondja mindig szóval, 
mit akar s az olvasó mégis érzi, maga vonja le magá-
nak a tanulságot. 

Valóban nem eléggé ajánlható módszer, melynek 
sikeres megvalósítására van egy másik ritka eszköze : 
szépen s igazán az ifjú nyelvén tud írni. Sokszor emle-
gettem már, hogy sorainkban kevesen tudnak írni, írni 
úgy, hogy a közönség szívesen olvassa. Ellenfeleinknél 
sokszor találkozunk ezzel s ez sikereiknek egyik oka. 
Könnyedén, szellemesen, ötletesen forgatják a tollat ; 
nálunk az írás többnyire nehézkes, epés s túlkomoly 
még akkor is, mikor maga a tárgy is talán ellenkezőjét 
kívánná. Mindjárt tanítani akarunk s ajtóstul rohanjuk 
meg az olvasó lelkét. Nem figyelünk a modern lélek 
filigrán konstrukciójára s aztán panaszkodunk, hogy ter-
mékeinknek nincs keletje. 

Izsóf mester ebben s ez sikerének második oka. Az 
íróknak és a szerkesztőknek valóban mintául szolgálhat 
e tekintetben, kik módszert tanulhatnak tőle, hogy 
hogyan kell megközelíteniük olvasóikat s a mai finnyás 
embernél is hogyan kedveltethetik meg magukat. 

S lui már ennél a pontnál vagyunk, talán célszerű 
lesz az ügy érdekében egyet-mást elmondani a szerkesz-
tőkről s lapjukhoz való viszonyukról. 

Épen a Zászlónk példáján látjuk, mennyire forr 
össze valamely lapnak az értéke szerkesztőjével. Téved, 
a ki azt gondolja, hogy az olvasóközönségnek épen 
közömbös a szerkesztő személye, egyénisége. Kevesen 
ismerik őt személyesen és mégis mindent megtudnak 
róla, a lapból kiérzik egyéniségét. Van-e kellő tudása, 
van-e erkölcsi értéke, dolgozik-e vagy sem, üzletember-e 
vagy az ügynek önzetlen szolgája-e, erre mind rájön a 
közönség, mert szeme nagyon éles és a szerkesztő 
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lelkülete a lapon nyomódik ki, okvetetlenül elárulja 
magát. 

És ez a harmadik oka Zászlónk sikerének ; a szer-
kesztőjének benne megnyilatkozó szeplőtelen jelleme. 
Az az őszinte hit, az egyháznak odaadó szeretete, az az 
önzetlenség, mely hasznot nem keres s mindenfelett az 
ifjúság lángoló szeretete, szinte töprengése erkölcsi inte-
gritásáért, mely ebből a lapból, mint a szerkesztő lelké-
nek mindmegannyi nemes tulajdonsága, felénk szól. 
Izsófnak az olvasóközönség hisz, azért ragaszkodik 
hozzá. Azért terjed lapja, azért olvassák szivesen. És ki 
mondhatná, hogy a közönség nem jól lát, hogy Izsói' 
csakugyan nem olyan férfiú, a milyennek lapja mutatja: 
integer vitae scelerisque purus? Ime így magyarázzák 
egymást a lap és a szerkesztője a kényes katholikus 
téren ; s ez a legmélységesebb oka annak, a mit az 
elején mondottam, hogy Zászlónk az újabban megindult 
katholikus sajtómozgalmaink legsikerültebb alkotása. 

Csak valamit említek, a mi fogható is, jellemző is, 
habár a laikus olvasó talán figyelmére sem igen mél-
tatja. Ha ezt az áprilisi számot kézbe veszem, mint 
szerkesztőnek azonnal feltűnik, hogy nincs azon semmi-
féle hirdetés. Mindjárt látom : ez a lap a mellékjövede-
delemre súlyt nem fektet, pénzt nem hajhász. Pedig, 
a ki a mai nyomdai viszonyokat és az ilyen illusztrált 
lap kiállításának az árát ismeri, tudja, hogy az renge-
teg pénzbe kerül, a miből következik, hogy kicsi — 
2 korona — lévén előfizetési ára, a kiadó — minden el-
terjedtsége mellett is — alighanem ráfizet, tehát neki a 
munkáért alig juthat valami. Tehát ingyen dolgozik. 

A másik körülmény, hogy ennek a sokat dolgozó 
szerkesztőnek a nevét se találom rajta. Csak annyi van 
ráírva : Kiadja a Regnum Marianum. Tehát a személye 
is mellékes neki, szerénységében megfeledkezik magáról 
is, mint a középkori fenséges dómok alkotói, kiknek 
remekműveit a mai napig csodáljuk, de nem tudjuk : 
ki építette, ki áldozta rá életét és minden ambícióját. 
Otthon a konviktusban s iskolában, mint hittanár, dol-
gozik, a világ dicsérete, hiúsága nem bántja ; egyedüli 
ambíciója, hogy lapja a nemzet drága kincsének, az 
ifjúságnak használjon, a többi mind mellékes szemei 
előtt ; még a nyomdában is nem vele, hanem jeles társá-
val, Krywald Ottó hittanárral szoktam találkozni. 

Ez ennek a lapnak a pszichológiája, sikerének a 
titka szerkesztője személyéből magyarázva. 

Sokszor beszélünk gyenge sajtónkról, zilált köz-
viszonyainkról s arról, hogy akármihez fogunk, semmi 
sem akar sikerülni. Zászlónk kapcsán némi kommen-
tárral akartam szolgálni enemű közviszonyaink értel-
mezéséhez. 

Férfiak kellenek ide : őszinték, hitelre méltók és 
önzetlenek s mindjárt megváltozik a sokszor fölpana-
szolt sok baj, mindjárt sok ügyünk jól fog sikerülni. 

Van valami hasonlatosság a XIII. század és a mai 
időnk között ; akkor is az emberek a keresztes háborúk 
visszahatásaként, a léha Kelettel való érintkezés folytán, 
igen elkorcsosultak s anyagiasak lettek. Ma ugyanaz 
történik, csakhogy ma az áltudomány által forgalomba 
hozott eszmeáramlatok korcsosították el az embereket. 
Akkor a keletkezett Ferenc- és Domonkos-rend szegény-
séget követő, önzetlen, de rendkívül munkás s ideális 
gondolkozású liai bírták a világot javulásra. Azt gon-

dolom, ma is, ha nem is ebben a formában, de csak 
efféle eljárás által lesz javítható és öneszmélésre bírható 
a világ, nevezetesen ha a vezérkedő katholikus férfiak 
kifogástalanok és önzetlenek lesznek, ha Krisztus pél-
dáját tetteikben követik. 

Si duo faciunl idem, non est idem ; így van különb-
ség katholikus szerkesztő és katholikus szerkesztő között 
és ez a különbség meglátszik lapjukon és lapjuk sikerén. 
Tehát ne hárítsunk minden felelősséget a közönségre, 
ha sajtónk nem virágzik; javuljanak a szerkesztőségek 
is, lépjenek oda csak ideális gondolkozású férfiak, néz-
zék lapjukat az igazság eszközének s ne ide-oda haj-
longó vag}7 épen üzleti eszköznek s mindjárt rájok ismer 
a közönség és fölkarolja. 

Izsóf megmutatta, hogy katholikus sajtóorganummal 
ily úton ma is lehet sikert aratni. 

Befejezve ismertetésemet, örömömnek adok kifeje-
zést afölött, hogy a katholikus ifjúságnak Isten kegyelme 
ilyen kitűnő szerkesztőt adott. Vajha adna a felnőttek-
nek is minél többet ilyent, mivel a felnőttek christiani-
zálása még nehezebb munka. A Zászlónk nem szorul 
ajánlásunkra, mivel az a kivételes osztályrész jutott 
neki, bogv az újságok ajánlása nélkül is ő maga-magát 
a legjobban ajánlja. 

De s ac r amen to ex t re inae uiictioiiis tractatus 
dogmaticus. Auctore Josepho Kern S. J., theol. dogm. 
in universitate Oenipontana professore. Ratisbonae ed. 
Pustet. 1907. 396 1. Ára 4 márka. 

Az avatatlanok teljesen tévesen gondolkoznak a 
theologiáról s a kinyilatkoztatásra támaszkodó egyház-
ról. El sem tudják máskép képzelni, mint az ő maradi-
ságában, melyet a dogmák cövekelnek körül, szerintök 
minden mozgásnak, észmüködésnek s ennélfogva min-
den haladásnak a megölői. 

Pedig dehogy is van úgy ! A lusta ember beszél a 
világba, megszól, de nem vesz magának fáradságot arra, 
hogy egyszer át is tanulmányozná a theologiát. Oly nagy 
abban a mozgás, a kutatás, a haladás, mint akár a ter-
mészettudományban. Csak más természetű a vizsgálati 
tárgya és épen a dogmák folytán biztosabb benne a 
haladás. Az érlelem, támaszkodva a hitre, tör és folyton 
előre tör a kinyilatkoztatás nagy területének fölismeré-
sében, mindig mélyebb megértésében és az isteni nagy-
ság kimeríthetetlen titkainak búvárkodásában. Reinke, 
a zoologus, azt mondja a természetről : a mit tudunk 
róla, az valójában csak néhány csepp az ismeretlennek 
tengeréből. A theologus kezet foghat vele s ugyanezt 
ismétli a saját kutatási területéről. 

A theologiában nem kevésbbé nagy elmék fáradoz-
nak, mint a természettudományban és pedig jóval régeb-
ben fáradoznak, mikor még a természettudomány pólyás 
éveit élte és ennek dacára a munka még nagyon messze 
van a végtől, még a szempontok legtöbbje nincs kime-
rítve. Csak az Isten nagy s a kinyilatkoztatásban magát 
fedte föl előttünk, de csak annyira, ut videamus per 
speculum in aenigmate, hogy «tükör által homályban 
lássunk». (I. Kor. 13, 12.) Igy szólt önmagáról és művei-
ről, így az emberről és rendeltetéséről. S ha már a 
természet, melybe bölcseségének néhány sugarát rejtette, 
annyi munkát ad, annyi problémával kínál ; mennyivel 
többel rendelkeznek a közvetetlenül reá vonatkozó 
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kérdések, «Kit az emberek közül senki (természetes 
uton) nem látott, de nem is láthat». (I. Tiin. 6, 16.) 

A theologia nagy területéről egy részletet ölel föl a 
fönnebb említett könyv, az utolsó-kenet szentségét tár-
gyalja, melyről azt gondolná a laikus, hogy talán már 
nincs is mit, legalább nincs mit újat mondani róla. 
Pedig manap érdemszámba menne e kérdésben csak a 
múltnak rengeteg földolgozott anyagát is rendszerbe 
szedni, csak például a protestánsokkal szemben, a kik 
az utolsó kenet szentségi voltát tagadják ; csak a hagyo-
mány emlékeit, a régi századok tanúságait összegyűjteni 
és a régi keresztényeknek e pontra vonatkozó meggyő-
ződését megvilágítani. Ezt is megteszi a szerző és még 
többet. Valami újdonszerüt emel ki, a mi az utolsó három 
század theologiájában e szentségre vonatkozólag mintha 
háttérbe szorult volna: kiemeli annak nagy jelentőségét 
a haldokló emberre nézve. 

Felújítja — ez ment homályba — a középkor nagy 
theologusainak ama tanát, hogy az utolsó-kenet szentségé-
nek ereje és hatása tulaj donkép amaz akadályok elhárí-
tására irányul, melyek a testtől váló lelket az égbe-
menetelben gátolhatnák. (82. 1.) A mint azt Suarez mon-
dotta : «Hoc sacramentum, si non inveniat obicem, 
tollit omne malum, quod posset iniroitiim gloriae impe-
dire aut retardare ; ergo recte dicitur hominem prae-
parare ad gloriam». (De sacr. Poen. cl Extr. Unct. disp. 
41. sect. 1. n. 14.) 

Az utolsó kenet jól fölvéve egyenesen az égbe vezet. 
Finis ejus est immediatus introitus gloriae. 

A szerző a bevezetésben (V. 1.) elmondja, hogy maga 
is meglepődött, midőn a középkor nagy theologusainak 
műveit kutatva, meglelte bennük a vigasztaló tanítást : 
sacramentum exeuntium a Christo Domino Ecclesiae 
esse datum, ut eius ope fideles post mortem a poenis 
purgatorii praeservati statim in coelestem patriam trans-
ferantur. Az újabb theologiában ez már nem domboro-
dott ki eléggé, sőt az utolsó kenet szentségének hatásai-
ról (de eflectibus) szólva, meglehetős határozatlan volt 
az eredmény a tekintetben, hogy a szent Jakab levelében 
(5, 14.) hangoztatott sanitas animae et corporis mely 
értelemben és mely terjedelemben értendő s nevezetesen 
mily viszonyban van ez a szentség a penitenciatartás 
szentségével. Az életben meg — mint naponkint látjuk — 
annyira elvesztette megbecsülését, hogy szinte ijjesztő-
jévé vált a betegeknek, melynek föladására a környezet 
akkor hivja a papot, midőn a beteg már szinte kiadta 
a lelkét, hogy a halotti jelentésen kitehessék a stereotip 
módis szólamot : elhunyt a halotti szentségek ájtatos 
fölvétele után. 

Érdekes a szerzőnek kutatása abban az irányban, 
hogy hogyan homályosulhatott el ez a tan a trienti 
zsinat ideje óta, mert körülbelül ettől az időtől kezdve, 
tehát a XVI. századtól fogva, állt be a hanyatlás. Haec 
doctrina (de fine extr. unct.) post conc. Tridentinum 
a multis theologis neglecta, in dubium vocata vei aperte 
negata est. (105. 1.) 

Az első ok volt a katholikusok állásfoglalása a pro-
testánsokkal szemben. Miután a protestáns tan szerint 
az üdvösségre elválasztott (praedestinatus) halála után 
mindjárt az égbe kerül, a katholikus theologusok azon 
voltak, liogv a tisztítóhely (purgatórium) létezését és 
szükséges voltát annál nyomatékosabban hangsúlyozzák. 

Ennek védelmében következetesen odajutottak számo-
san, hogy azt állították, mikép a legritkább eset az, 
hogy az ember a tisztítóhely elkerülésével egyenesen a 
mennyországba juthasson. E nézet mellett csak termé-
szetes, ha mellőzni kezdték a régi tant, hogy Krisztus 
oly célból rendelte az utolsó kenet szentségét, hogy általa 
a lelkeket közvetetlen bevezesse az égbe. 

A második oka a tan elhomályosodásának a janze-
nisták túlhajtott szigora volt az üdvösség dolgaiban. 
Ismeretes, mily elviselhetetlen terhet kezdtek ezek rakni 
a bűnbánók vállaira csak az egyszerű bünföloldozás 
alkalmával is a gyóntatószékben. A janzenista téve-
lyektől löbbé-kevésbbé befolyásolt theologusok szemeiben 
természetesen értékét vesztette az oly tan, mely szerint 
az isteni irgalom a haldoklók számára oly eszközt ren-
delt volna, mely nemcsak a bűnök, hanem minden 
büntetés eltörlésére is alkalmas. 

A harmadik ok a régibb, a skolasztikus theologiá-
nak lassú feledésbe menése. A protestánsok annyit csú-
folkodtak a skolasztikára, hogy a mieinknél is divatba 
jött ime a respectus humánus 1 — szent Tamás s 
mások elhanyagolása. A minek folyománya lett, hogy 
az előző theologiára támaszkodó trienti határozatokat 
sem értették meg teljesen s nem értelmezték megfelelő 
értelemben. 

Igazán csak a németeknél szoktuk meg azt az iro-
dalmi nagy készletet, mellyel a szerző ebbeli fejtegeté-
seit kiséri s az utolsó kenet szentségét úgyszólván a 
régi méltóságába és értékébe visszahelyezi. Müvének 
legértékesebb része azért a : de fine (81—114. 1.) et de 
effectibus (168—241. I.) szóló részlete, mely hivatva van, 
hogy átmenve a lelkipásztorok tanításába s azzal a 
hivek öntudatába, ismét kedveltté és a betegek szemei-
ben kívánatossá tegye az utolsó kenet szentségét. 

Ezt a tant ismerve fogja igazán érteni a theologus 
és gyakorlatban a lelkipásztor, ha annak a 3 szentségnek, 
melyet a provisio alkalmával kiszolgáltat : a gyónásnak, 
az áldozásnak s lia végre a szüksége beáll: az utolsó 
kenetnek mi a szerepe és jelentősége a keresztény életben 
és a betegágyon fekvő emberre nézve. 

Kiemelvén a műnek fölfedezésszámba menő nagy 
értékű fejtegetéseit, a többi részletének ismertetésével 
rövidebben végezhetünk. Ezek a theologiai iskoláinkon 
dívó tanokkal megegyezők és mégis új világításba van-
nak helyezve. Természete az a monográfiának, mely a 
legértékesebb irodalmi műfaj. Scheeben, Pesch s mások 
nagyszabású müveiben minden szentségnek elég hely 
jut s kerek tani egészet képez a tanár használatára nézve 
is. S mégis mi más világításban látja a kérdést az ilyen 
monográfiában, kivált mely oly lelkiismeretes s évekre 
kiterjedő önálló kutatásnak a gyümölcse, mint Kern 
atya jelen munkája. Nekem úgy látszik, hogy Innsbruck 
ma a komoly theologia művelésének elsőrangú műhelye 
s messze fölötte áll pl. a franciák többnyire fölúletes 
működésének. 

Már az az alapvető kérdés is : szentség-e az utolsó 
kenet (estne ritus efficax gratiae) ? rendkívül meggyőző 
módon van kifejtve; fölkutatta a keresztény régiséget 
s különösen (az argumentum praescriptionis értékelé-
sére) teljes otthonossággal bemutatja a keleti vallásúak 
hagyományait. Itt látjuk az összeállított s megmagya-
rázott adatok között kivillanni a nagy elvet : haec est 
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Ildes 'Patrum, fides Apostolorum. Hasonlókép meggyő-
zően magyarázza szent Jakab szövegét a protestánsokkal 
szemben, a kik az unctio olei-ben csak orvosi célra 
szolgáló olajkenést s ezt is csak az egyház első idejére 
vonatkozó értékelésben keresnek. 

Nagy történeti keretbe s irodalmi földolgozásba 
foglalja az anyagra és az alakra vonatkozó kérdést 
(114—168. 1.) s az idő folytán itt-ott, különösen Keleten 
jelentkező változatok között rámutat a lényegre. 

Kimerítő fejtegetésben részesíti továbbá az utolsó 
kenetnek azt a hatását, mely a testi egészség visszaállí-
tására vonatkozik, elemzi az erre vonatkozó theologikus 
nézeteket s végre fölállítja a saját tételét: secundum 
magnós Scholae doctores relevatio et etiam sanatio cor-
poralis fit oh intimam dependentiam corporis ab anima 
per redundantiam spirituális confortationis in corpus. 
(207. 1.) Mély elméjűsége talán ennek a tételnek meg-
állapításában nyilatkozik a legélesebben. 

Érdekes a szentség kiszolgáltatójáról és alanyáról 
szóló részlete (241—323. 1.) ; egy vagy több pap szüksé-
ges-e? s ennek történeti megvilágítása Keleten és Nyu-
gaton a századok gyakorlatában. Lehet-e egészséges 
embernek föladni, a mint a keletiek gondolják ? 

Végül a szentség tulajdonságairól (de imitate, neces-
sitate et reviviscentia Extremae Unclionis) tárgyal. 

Kern józan theologus, okosan ki tudja kerülni a 
szélsőségeket, tudása nagy és nagy tiszteletet tud ébresz-
teni a középkor nagy theologusai iránt. Műve nagy 
nyereség a mai lejlett szakirodalomban is és nyereség 
lehet az életre is, lia az általa fölújított tan az utolsó 
kenet szentségéről ismét közkeletűvé válik. 

Nem hagyhatom végül megjegyzés nélkül előszavá-
nak azt a részét, a melyben megindokolja, miért írta mü-
vét latinul. «.. . Ut hunc tractatum conscriberem idcpie 
lingna latina, cum nequeamus iníitias ire, libros dogma-
licos germanico sermone eompositos exteris llieologís 
plerumque pariim innotescere», mivel — úgymond — 
a német nyelven írt dogmatikai könyv kevésbbé kerül 
a külföldi theologusok kezébe, azért irta könyvét latinul. 
Hát akkor mit szóljunk mi a magyarul írt enemű 
könyvekről ? Külföldön nem értik, belföldön nem veszik, 
vagy csak kevesen. Ez állandó oka theologiai magyar 
irodalmunk gyenge termelésének. A szakférliak ugyanis 
nem igen hajlandók maguk számára írni és vissza nem 
térülő önköltségen nyomatni. A jeles könyvet igen 
ajánlom theologusainknak, sokat tanulhatnak belőle. 

* 

Egyházi földesúr és szolgái a középkorban , 
írta: Erdélyi László dr. Budapest, 1907. 47. 1. Ára 1 K. 
(A Szent-István-Társulat Tud. és írod. Osztályának 
kiadványa.) 

Acsády Ignác utolsó müve : A magyar jobbágyság 
története. Ebben is, mint a : Magyar birodalom törté-
nete című müvében irányzatos az egyház hátrányára. 
Erdélyi László dr. pannonhalmi bencés alapos tanul-
mányt írt e műről, melyben «még mindig kénytelen 
látni (Acsády) igazságtalan irányzatosságának s a gyors 
dolgozás felületességének világos nyomait». Sok adatot 
elferdít, sokat rosszul magyaráz, egyszóval a jobbágy-
ságról hamis képet fest. Erdélyi ezt különösen azokon 
a részeken mutatja be, a hol Acsády reá és müvére 
hivatkozott. 

A jeles tanulmányból ismertetése helyett álljon itt 
a következő tanulságos részlet. 

A ki tudja, hogy a középkor az egyházias latin 
műveltség és a keresztény államszervezetek kora, az 
nagyon visszásnak találhatja azt a tételt, hogy «a rab-
szolga a középkor jogfelfogása szerint... nem ment 
emberszámba». Még ha Acsády enyhíti is ezen állítás 
gyűlöletes hatását az egyház emberségesebb szellemű 
törekvésének elismerésével,1 mindazonáltal a teljes igaz-
ság nevében nagyobb szabatosságot kell itt követel-
nünk. Hiszen épen a középkor szelleme volt az, ínelv 
legelőször érvényesítette egész társadalmában a krisztusi 
tanítást az emberi nem egységéről és fensőbb testvéri-
ségéről s megdöntötte a pogány ókori felfogást, mely 
szerint az egyes népek autochtonok, földjüknek és 
külön isteneiknek szülöttjei, kikkel szemben az idegen, 
meghódított és rabszolgává tett népek alsóbbrendű 
lények. 

A keresztény szellem már az ókor társadalmában 
is élő tiltakozás volt ama pogány felfogás ellen; leg-
előkelőbb egyénei és osztályai Isten, a legfőbb biró s 
minden jog forrása előtt magukat egyenlőknek tekin-
tették a rabszolgákkal, a kiket épen a középkor szaba-
dított föl nemcsak egyénenként, de összességükben is. 

A vagyoni egyenlőtlenség minden időben megvolt, 
megvan és meglesz ; a polgárjogi egyenlőség elvének 
teljes megvalósításáért szintén sokáig kell még küz-
denie az emberiségnek. Ha a középkor ezt az egyen-
lőtlenséget a fokozatok egész rendszerébe foglalta, ez 
nem jelentette azt, hogy a társadalom legalsóbb fokán 
álló néposztályt nem vette emberszámba. Ily felfogás 
sem a középkor egészének, sem virágzása korának nem 
sajátja. A középkor különbséget tudott tenni az emberi 
mivolt, a személyi, polgári és vagyoni jogegyenlőség 
között. Legelső tette volt az emberi testvériség elis-
merése, aztán megvalósította a személyi szabadságot a 
rabszolgaság megszüntetésével és a szabad költözés 
jogának törvénybe iktatásával ; az újkorra hagyta az 
ellenmondó hitvallások és vélemények felszabadítását s 
egyenjogúsítását, a legújabb korra pedig a polgári 
egyenlőség elvének kimondását, míg a vagyoni egyenlő-
ség megvalósítását a gazdagok vagyonának elkobzásá-
val a kommunista szocializmus tűzte ki egy távoli jövő 
feladatává. Hogy mindez előrehaladás-e az emberiség 
fejlődésében, most nem vizsgáljuk; de hogy a rabszolga 
embervoltának tagadása akár a jogi elméletben, akár a 
pozitív jogban, akár a gyakorlati életben nem a közép-
kor jellemvonása, az e kor igazi ismerete mellett két-
ségtelen. 

A modern közhatalom szintén jogot tart arra, hogy 
egyes embereket vagyoni, politikai, sőt személyi jogaitól 
is megfosszon, letartóztasson, fogságban tartson, bőj-
töltessen, mozgásában akadályozzon, dolgoztasson, 
vagy akár életétől megfosszon. Volt idő, mikor ezt a 
teljes hatalmat minden más földi hatalomtól függetlenül 
feleségük, gyermekeik, közös háztartásban élő rokonaik 
és szolgáik fölött egyes családfők, az úgynevezett pat-
riarchák gyakorolták. Ezt a patriarchális teljes hatalmat 
eredetileg csak a természetjog és a vallási tilalom tudata 
korlátozta; aztán más nagyobb földi hatalom lépett föl 

1 Müve 14. lapján. 
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az isteni jog védőjéül s fokról-fokra mindinkább bele-
szólt a családi joghatóság önkényes vagy épen természet-
ellenes gyakorlásába. 

A pogány isteni jog természetszerűleg ótalmába 
vette a patriárcha vérrokonait, de idegen vérű rabszol-
gáinak megvédésére nem volt szava. Annál hatalmasabban 
óvta a rabszolgát a keresztény isteni jog, midőn testvér-
voltát hangoztatta. A rabszolgaságot nem szűntette meg 
addig, míg a szabad emberek vonakodtak az úgyneve-
zett szolgai munkától, a mely nélkül a társadalom épen 
fejlettebb állapotában fönn nem állhat ; de mihelyt a 
a keresztény felfogás a munkát is megszentelte, szerze-
teseivel példát adott reá s a szolga állapotát annyira 
tűrhetővé tette, hogy szabad emberek önként közéjük 
álltak : akkor elérkezett az idő a rabszolgaállapol teljes 
megszüntetésére. 

S ez épen a középkorban következett be. Addig is 
a rabszolga valóságos ember, sőt családtag (cseléd), ki 
eredetileg minden munkájával, csakhamar azonban 
munkája eredményének csak bizonyos részével tartozik 
urának. Hogy szolgálatát teljesíthesse, természetesen 
helyhez kötötten kellett élnie vagy ura udvaránál, vagy 
valamely külső birtokán. Ez a helyhezkötöttség nem a 
legnyomasztóbb a szolgaállapolban ; mert hiszen a sza-
bad ember is helyhez volt kötve, ha csupán egy faluban 
volt birtoka, avagy lia önként földesúri szolgálatba 
állott. Keresztény gondolkozású földesúrral szemben a 
szolga nem érezte szükségét a szabad költözésnek ; sőt 
tudunk rá esetet, hogy szabad jobbágyok, kik elköltöz-
hettek s kiket hanyagságuk és elégedetlenkedésük miatt 
földesuruk maga is el akart bocsátani, rimánkodva 
kértek bocsánatot és engedelmet a maradásra.1 

A rabszolga embervoltával főképen az látszott ellen-
kezni, hogy pénzen adták és vették. De itt is különb-
séget kell lennünk a rabszolga lelki élete, testi élete és 
munkája között. Leginkább a lelki élet az, a mi az 
emberi emberré teszi és az állat fölé emeli. Keresztény 
rabszolgát úgy adni el, liog}7 lelki élete áldozatul essék, 
vagy komoly veszedelembe jusson, ezt a keresztény 
középkor pozitív törvényekkel is korán eltiltotta, a mi-
dőn pl. Kálmán-kori törvények nem engedték, liogv 
zsidó keresztény rabszolgát tartson, vegyen vagy eladjon.8 

A rabszolga testi életét elvenni, a jogos önvédelem 
esetét kivéve, nemcsak az örök természettörvény, a ke-
resztény egyházi törvény és a rabszolga birtokosának 
tulajdon érdeke tiltotta, hanem a középkor állami tör-
vénye is, kivált ott, a hol a veszedelem leginkább fönn-
forgott; ily értelemben már szent István megszabta a 
szolga vérdíját arra az esetre, ha valaki másnak a szol-
gáját megölte. Ez a vérdíj a szolga rendes vételára, a 
melyen felül még egyházi penitencia is sújtotta a gyil-
kost.3 Szabad ember és szolga vérdíja közt nincs lénye-
ges, hanem csak fokozati különbség azon érdekelt felek-
nek igényei szerint, a kik a vérdíj fejében kénytelenek 
voltak lemondani a vérbosszúról, a melyet az ősi pogány 
szokás rótt a vérrokonokra s a cseléd urára. A ki a 
saját szolgáját megölte, ép úgy bűnhődött, mint a ki 
másét ölte meg, mert neki is penitenciát kellett tartania 
s elvesztette szolgája értékét. 

1 A pannonh. Sz. Benedek-rend tört. I. 793. 1. 1241. 
2 Endlicher: Leges 356. (60.), 368 (74.), 371. (1.) 1. 
3 U. o. 315. 1. XIV., 321. 1. III. 

Végre korán ótalmába veszi a keresztény törvény-
hozás a szolga munkáját is, a midőn pl. az első eszter-
gomi zsinat elrendeli, hogy az egyházak szolgáinak ter-
méséből, ha ezek a saját ökreikkel szántottak, csak fele-
rész, lia pedig uraságuk ökreivel szántottak, kétharmad-
rész illesse az egyház mesterét.1 Ebből az is kitűnik, 
hogy egyes szolgáknak már volt némi tulajdonjoguk. 
Mindez eléggé bizonyítja, hogy a középkor jogfelfogása 
a rabszolgát emberszámba vette. Szent István nem előzte 
meg korát, midőn kimondotta az általános keresztény 
elvet, hogy «Istenhez méltó és az embereknek legjobb, 
lia mindenki szabad szándéka szerint tölti életét» s azért 
se ispán, se vitéz ne tegyen többé embert szolgává.2 

Hosszasan foglalkoztunk e kérdéssel, mert Acsády-
nak téves és könnyen megtévesztő állítása nem egyedül-
álló, hanem elég gyakori a szakművekben, még inkább 
a népszerű hatásokat vadászó nyilatkozatokban. 

'Levél a szerkesztőhöz. 
Nagyságos Tanár Úr ! 
Valamikor Breznay úr írta meg e lapban, hogy : 

«lia nem is tud valaki értekezési írni a lapba, írjon 
egy gondolatot, a mi körülményei közt eszébe jut. 
A szerkesztő félre teszi és valamikor valamire föl-
használja». Hát erre az utasításra támaszkodva, írok 
meg egy «gondolatot». Helyes-e ? Az más kérdés. 

Olvasom a «Jézus Szive Hirnökét» és «Mária-
kert»-et. Tele van S. J.-vel. Örökké a «társaság», 
mindenütt a «társaságunk», betüben-képben a «tár-
saság» ; mintha a «társaság» volna az egyház. 

Olvasom a «Szent Ferenc Hírnökét». Csupa O. S. Fr. 
(Ordinis Sancti Francisci.) Ha az ember három-négy 
számot átolvas, azt hiszi, nem is üdvözül «Korda» 
nélkül. 

Olvasom a «Legszentebb Rózsafüzér Királyné-
ját». Alig van benne más, mint O. P. (Ordinis Prae-
dicatorum). Közli pl. az áprilisi naptárt : 30 nap 
közül 16-ra esik O. P. szenl vagy boldog. 

Az eddig Pécsett Virág Ferenc szerkesztette 
«Szent Család»-ot átvette P. Soós. Már az egésznek 
0. C. (Ordinis Carmelitarum) szine van. 

Kérdem: jól van-e ez így? Szent Pál rosszalja 
az ilyen túlzást; «Audio inter vos schismata esse, ni 
([uis vestrum dicat ego sum Pauli, ego Cephae, ego 
autein Apollo. Ntimquid Paulus crucifixus est? Alit 
in nomine Pauli baptizati estis?» 

En azt hiszem, nem érdeke az egyháznak, hogy 
benne egyházak legyenek. Es talán jó lenne azokat 
a buzgó rendtagokai okos módon figyelmeztetni, 
hogy «omnes idipsum sapiatis» s ne emeljék ki min-
denben azl a pariialis jelleget. Mivel egyrészt elfo-
gultakká teszik a híveket; másrészt «reactióra» ad-
hatnak alkalmat. Hisz máris hallottam plébánosok-
tól azl a jelszót: «Sanda Mater Ecclesia pulcher-

1 U. o. 3,">7. I. (63.) 
2 U. o. 317. 1. (XXII.) Magyar Törvénytár. Szent István II. k. 

20. fej. (29. 1.) 
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rima Societas». S megvetnek minden egyéb soeietast. 
Ez is túlzás. De mi idézi elő? A «Társulatosok» ar-
rogantiája és ki ápolja ezt? 

Kiváló tisztelettel F. A. 
Közöltem az «egy gondolatot», mert van benne 

valami, a mi okulásul szolgálhat és okos mérsék-
letre int. 

Abban találom az író óhajának lényegét, hogy 
a kik ezeket a hitbuzgalmi iratokat szerkesztik, ne 
úgy írjanak, mintha azokat házi használatra, csupán 
a rendtagok szamára írnák, hanem úgy s oly han-
gon, hogy az a nagy katholikus közönségnek, mely 
nem áll szerzetesekből, megfeleljen s annak épülé-
sére szolgáljon. 

Ha az ellenkezője történik és pedig talán nagyobb 
mértékben, mint szükséges és célszerű, éppen nem az 
illető rendek arrogantiájára (kérkedésére) vezetném 
vissza, hanem a dolog természetes fejlődésére. 

Az efléle hitbuzgalmi iratok szerkesztésére nálunk 
alig vállalkozik más, mint szerzetes; világiakkal még 
a munkatársak sorában is alig találkozunk. Minden 
rendtagnak pedig megvan a sajátságos eszmeköre, 
gondolkozása, mely természetesen írásain is vissza-
sugárzik. Mindenki a saját bélyegét nyomja rá szel-
lemi termékeire. Stílus est homo. 

S ha csak ilyenek írnak a folyóiratba, a cikkek 
bizonyos egyforma jellegben tűnnek fel és előáll az, 
a mit a levél írója egyoldalúságnak jellemez. Ez 
pedig alig kerülhető el. Honnan vegye a szerkesztő 
azokat a más színezetű cikkeket, ha nem küldenek 
neki? Rendtársaihoz fordul s örül, ha legalább ezek 
írnak, mert különben nem tudja a lapot kitölteni. 
Ime így függ össze egyik körülmény a másikkal ; a 
végső gyökere pedig ott, a mi sajtónk sajátszerű 
viszonyaiban rejlik. 

Mindenesetre jobb volna egy-két ilyen erősebb, 
tartalmasabb folyóirat, mint sok gyenge és üres. 
Vannak lapok, melyeknek céljuk teljesen rokon, sőt 
csaknem fedik egymást; sokan azt gondolják, ezeket 
egyesíteni kellene s egyben szerkeszteni. De hát ki 
korlátozhatja mások megengedett szabadságát, ha 
ők maguk nem látják azt bel Csak egy mód szokott 
ezen változtatni, az előfizetők megfogyása szokott 
véget vetni az efféle kísérletezéseknek. 

Az «egy gondolatban» tehát tényleg van valami, 
a mi megfontolásul szolgálhat és okos mérsékletre int. 

Szerk. 

M. Kalocsa. A jövő számban. 
Sz. Budapest . Csakugyan szépen vagyunk. Már a szol-

gáló is azt köti ki, hogy esti hat órától reggeli hat óráig 
szolgálaton kívül állhasson, illetőleg elhagyhassa gazdáját. 
Miért ? Hol forgolódik ezen idő alatt ? Igv öli ki a szabados-
sággá fajult modern szabadság az emberekből az erkölcsi 
érzéket. Az izgatók mindenfelé dolgoznak s minden Íziben 
fölforgatni igyekeznek az emberek józan gondolkozását s az 
eddigi keresztény szervezetű társadalmat. Mindent a karna-
litásba fojtani igyekeznek. S hol az állami hatalom, mely a 

közérdek védelmére, ápolására, a gyöngék erősítésére volna 
hivatva ? Az hova-tovább gyöngének bizonyul, szinte tehe-
tetlenül áll a közromlással szemben, mert maga sincs tisz-
tában az embert józanul megillető szabadsággal. Veszettül 
izgat a sajtó, izgatnak a jött-ment agitátorok s az állam-
hatalom jó, ha ankettet tart s elmélkedik a fölött, hogy mit 
is kellene tenni. Az egyházat a helyett, hogy támogatná, ma-
holnap iskoláitól is megfosztja, mert kedve támadt iskola-
mesternek beállani, midőn sajátos föladatának sem tud meg-
felelni. Gyönyörűen haladunk az állati állapot felé. 

V. Szepesolasz i . A tanítók fizetéséről szóló tőrvény-
javaslatnak egyik főbenjáró célja a nemzeti egység biztosí-
tása. Az ügyben egyik legpraktikusabb fölvilágosító beszédet 
Artim képviselő mondotta, mely egészen az életből volt me-
rítve s igazán képes a téves gondolkozást a helyes irányba 
terelni. Az állami iskola szerinte a nemzetiségi vidéken nem 
képes magyarosítani, a bajok legfőbb okozói a tarisznya-
hazafiak s nevezetesen, hogy: a bajnak panaceája, orvos-
sága, therapiája csak a lelkipásztorkodásban érvényesülő 
hazafias irány lehet. Ez utóbbiban jelölte meg az igazi célra-
vezető eszközt ; nem az iskola államosítása, hanem a hazafias 
papság oldhatja csak ineg azt, a mit a theoretikusok az isko-
lától várnak. Ezerszer kipróbált igazság ez s mégsem akar-
ják meglátni. 

K. Nagyvárad. A Religio mult évi folyama — az első 
szám kivételével — még mindig kapható. 

L. Braila. Szeretném, ha a «Religio» olvasóival meg-
ismertetné viszonyaikat. Önök ugye Romániában lakó magyar 
katholikusok ? Sorsuk, szervezetük, hitéletük, hiven és részle-
tesebben ismertetve, igen érdekelne bennünket. Már az is fel-
tűnt nekem, hogy «missiós papnak» írja magát; mely érte-
lemben ? Szóval, egy kimerítő ismertetéssel igen kedves 
dolgot művelne. 

Tisztelt e l ő f i z e t ő i m közül többen még nem újították 
meg előfizetéseiket. A nagy anyagi költség pedig, a mi ilyen 
folyóirat kiadásával jár, megkívánja, hogy ez kellő időben 
történjék. En adom a munkát, az előfizetők meg támogassa-
nak az anyagi terhek viselésében. Nem üzleti lappal van 
dolguk, hanem tiszta munkával, melynek a nagy ügy 
szolgálatában nem áll rendelkezésére más anyagi forrás, mint 
az előfizetések. Ingyen dolgozom én, ingyen dolgoznak munka-
társaim ; legalább a nyomda terheit ne kelljen nekem, ha 
részben is, fedeznem. Gondolom, nem érdemetlenül kérem a 
folyóirat számára a kellő támogatást. Bizonyos szükséges 
lapoknál ennek igazán proprio motu kellene jönnie. 

TABTALOM: Gondolatok az egyháznak az állam-
hoz való viszonyáról. Griger Miklóstól. — A szentségek 
közremunkálási módja a malaszt létrehozásában. II. 
Beliczky János dr.-tól. — Szent Pál megtérési éve. IV. 
Hermann József dr.-tól. — A pozitivizmus történetbölcse-
lete és a kath. egyház. I. Várnai Sándortól. — Felsőbb 
magyar papnevelő-intézet. III. Glattfelder Gyala dr .-tói.— 
A vallásos tevékenység szociologiai jelentősége, tíoro-
viczéng Nándor dr.-tól. — Egyházi világkrónika. —y —la-
tól. — Irodalom. Izsóf : «Zászlónk», ifjúsági folyóirat-a. — 
Kern : De sacramento extremae unctionis. — Erdélyi : 
Egyházi földesúr és szolgái a középkorban. — Levél a 
szerkesztőhöz (hitbuzgalmi folyóiratokról). F. A.-tól. — 
Telefon. 

Laptulajdonos és kiadó : 

D U D E K J Á N O S dr. egyetemi nv. r. tanár. 

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

Megjelenik - július és augusztus hónapot kivéve - minden vasárnapon. 

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 . EGYETEMI TANAK 

SZERKESZTŐSÉG É S KIADÓHIVATAL 

Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 39. 

Jl kriticizmus az egyházban. (i) 

Április 18-án nyilvános konzistoriumban adta át 
X. Pius pápa az új bíborosoknak a barett-et, oly beszéd 
kíséretében, mely, a katholikusok mai lelki és tudo-
mányos életébe mélyen belemarkolva, mindnyájunk 
megszívlelésének tárgyául kell hogy szolgáljon. 

A pápa reményét fejezte ki az iránt, hogy az 
új bíborosok minden erejükkel fogják őt az egyház 
kormányzásában segíteni. Mert «a mostani komoly 
időkben, a folytonos támadások közepette, melyeknek 
az egyház célpontja, erre nagy szüksége van». 

Nem a külső támadásokat értette, a minők most 
különösen Franciaországban érik az egyházat, hanem 
azokat, melyek «a lelkek tévedéséből erednek, a 
mennyiben az egyház tanait félreértik és a világban 
visszhangzik a lázadásnak ama szava, mely miatt a 
lázadók az égből letaszíttattak». 

A lelkek tévedése, az ész kevélysége sanyargatja 
ezidőszerint az egyházat. Ebben azonban egy időben 
sincs hiány, a hitetlen tudomány századok óta szü-
net nélkül támadja az egyház tanait. Erről sem 
beszélt a pápa. A mi keserűségét még keserűbbé 
teszi — s erre irányult egész mostani beszéde — az az, 
hogy a lelkek tévedése, az ész kevélykedése már az 
egyházon belül is kisért, a tudomány őrve alatt, a 
korszellemhez való alkalmazkodás cimén, a hit és 
tekintély rovására, az egyház véghetetlen kárára. 

Nyíltan és részletesen fölsorolta X. Pius a téve-
dezés irányait, a mint azok ezidőszerint a kath. tu-
domány különböző téréin jelentkeznek. 

«Es fölötte lázadók azok — úgymond — a kik 
ravaszul elburkolt formák alatt szörnyen veszedel-
mes tévedéseket terjesztenek a dogmák fejlődéséről, 
a tiszta evangéliumra való visszatéréséről, t. i. arra 
az evangéliumra való visszatérésről, melyet, mint 
mondják, függetlenítettek a theologia magyarázatai-
tól, a zsinatok határozataitól, az aszkézis alapelvei-
től; továbbá a kik veszedelmes tévedéseket terjeszte-
nek az egyház emancipációjáról, természetesen új 
formában, nehogy ellenségeknek látszassanak s ne-
hogy lehessen őket kiközösíteni az egyházból és ne 
is kelljen magukat alávetniök nézeteikről való lemon-
dás által ; és végre, a kik a korszellemhez minden te-

kintetben való alkalmazkodásról beszélnek, hirdetvén 
szóban, írásban és prédikációkban hit nélkül meg-
álló szeretetet, mely iránt a hitetlenek is eléggé fogé-
konyak s mely széles úton az örök kárhozat felé 
vezet. 

Láthatjátok ebből, tisztelendő testvérek így 
folytatta — vájjon nekünk, a kiknek a ránk bizott 
örökséget minden erőnkből meg kell védenünk, 
nincs-e elég okunk aggodalomra az efféle támadás 
miatt, mely ugyan nem eretnekség, hanem minden 
eretnekség kivonatát és mérgét rejti magában, a 
mennyiben a hitet gyökereitől megfosztani és a ke-
reszténységet megsemmisíteni van hivatva. 

Igen, az ilyen eljárás a kereszténységet megsem-
misíteni igyekszik, mert a Szentírás ezen mai kriti-
kusok szemében már nem minden a vallásra vonat-
kozó igazság biztos forrása többé, hanem egyszerűen 
valami közönséges könyv; az inspiráció szerintük 
csak a dogmatikus tanokra terjed ki, természetesen 
ez is csak az ő fölfogásuk szerint való terjedelemben 
és körülbelül oly természetű, mint Aeschylos, vagy 
Homer költői inspirációja. Az egyházat elismerik 
ugyan a biblia törvényes magyarázójának, de egy-
úttal alávetik az ú. n. kritikai tudomány szabá-
lyainak is, mely a theologiába föltolakodik és bilin-
csekbe veri. 

A tani hagyomány tekintetében szerintük min-
den viszonylagos értékű és változásoknak van alá-
vetve, a minek folytán a Szentatyák tekintélyét a 
semmire zsugorítják össze. (A kritika nekik minden.) 
S mindezeket és ezer más tévelyt röpiratokban, re-
vükben, aszketikus könyvekben, sőt regényekben is 
terjesztik, beburkolják bizonyos kétértelmű szóla-
mokba, bizonyos ködös formákba, hogy védekezés 
esetére egy kis hátsó ajtó maradjon nyitva számukra, 
nehogy szemmellátható kárhoztalást vonjanak ma-
gukra s mégis az együgyűeket hálójukba keríthessék.» 

Ezért számít a pápa a bíborosok segítségére, 
hogy suffragan püspökeikkel egyetemben figyelnek 
a területeiken megjelenő veszedelmes iratokra s azo-
kat a szent kongregációnak följelentik. Ez volt a 
pápa beszédének érdemleges része. 

Megható az az apostoli buzgóság, mely szavaiban 
nyilatkozik a rábizott örökségnek, a katholikus tan-
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nak épségbentartása körül. De mindenekfölött szembe-
ötlő a kemény Ítélete mindazokról a kath. írókról, 
a kik a kor téves szellemétől megvesztegetve, az egy-
ház szellemébe, tanaiba és az egész kath. gondolkodásba 
modern racionalisztikus irányt bevezetni iparkodnak. 

Valóságos világszemlét tartott a pápa a kath. 
tudományban jelentkező eme téves irányok fölött s 
részletesen megjelölte a főbb pontokat is, melyek 
körül a racionalisztikus törekvések összpontosulnak. 

A természettudományokból a kath. theologiába 
átcsempészett fejlődés eszméje fenyegeti a kath. tanok 
kinyilatkoztatott voltát. Ez az alapvonás, mely jel-
lemzi ezeket a racionalisztikus törekvéseket. Ezt a 
gondolatot alkalmazzák, mindenki a maga módja 
szerint, a kinyilatkoztatás két forrására : a Szent-
írásra és a hagyományra ; ezek körül mindent a fej-
lődési gondolat rámájára húznak, úgy hogy a kath. 
alapelv : a kinyilatkoztatás az utolsó apostol halálá-
val bezáródott, szinte elpárolog tollúk alatt s felfogá-
saikban ha nem nyíltan, hát burkolt formában emberi 
fejlődéssé, későbbi gondolattáválnak dogmáink. Ezért 
olyan divatos, hol óvatosan, hol kevésbbé óvatosan, dog-
mafejlődésről beszélni. Ennek természetes folyománya 
a törekvés : visszatérni a tiszta evangéliumra, a mi-
nek olyan utóize van, mintha a fejlett egyház a mai 
tani rendszerével valamiféle megrontása, eltérítése 
volna az ősi alapnak. 

Velejár ezzel az egyház tanítói tekintélyének el-
hanyagolása, kevésbe vevése, a kor szelleméhez való 
átidomításának folytonos hangoztatása, szóval afféle 
új, de burkolt protestantizmus, a XX. század sokban 
viszás gondolatai szerint. 

A pápa, az ész kevélységét látván ebben a mű-
tétben, lázadóknak bélyegzi az ilyeneket s egyúttal 
gyáváknak, a kik hátulsó ajtókkal dolgoznak. 

De egyszersmind veszedelmes embereknek is 
bélyegzi őket, a kik burkolt formában képesek a 
hitet gyökereitől megfosztani s a kereszténységet 
megsemmisíteni, mindent a szeszélyes kritikai tudo-
mány elveire vezetvén vissza. 

A pápának ezt a kemény intő szózatát csak az 
érti meg, a ki theologiai irodalommal foglalkozik s 
nevezetesen a ki a külföld enemű termékeit figye-
lemmel kiséri. Ép azért a laikusnak föltűnő lehet a 
pápának ez az eljárása, kivált ha csak a mi viszo-
nyaink szempontjából nézi, miután theologusaink 
orthodoxiájáról nem merül föl föltünőbb panasz s 
efféle racionalizmusnak nyomai nem igen jelentkez-
nek a mi irodalmunkban. Ugyanis nem a sajtónak 
vallásellenes megnyilatkozásairól van itt szó, abból 
bőven található nálunk is, hanem szorosan a papság-
ról, a theologiai termékekről esett az ítélet. 

Hát az igaz, hogy ilyen értelemben mi meglehe-
tősen mentesek vagyunk ettől a szabadelvű irány-
zattól, nem mintha egyik-másik termékben rá rem 
mutathatnánk az efféle szellem burkolt fölburjánzá-
sára, hanem inkább talán azért, mert az enemű s 

mélyebb theologiai kérdésekkel foglalkozó termékek 
még most is, az irodalmi fölbuzdulás korában, rit-
kábbak nálunk, lévén nálunk a magyar nyelv kor-
látolt határai miatt korlátolt számú a fogyasztó 
közönség, jelentékenyen kisebb, mint bármely más 
európai nyelvnél. 

De azért a külföldi szellemi áramlatok nálunk 
is éreztetik hatásukat s ha nem is annyira az iro-
dalomban: a lelkekben, a szóbeli nyilatkozatokban 
eléggé jelentkeznek. A fejlődés gondolata nyomán 
termő újítási vágy, az egyház tanainak és intézmé-
nyeinek félreértése s ennek folytán a korszellem 
kívánalmai szerint való magyarázata, átalakítási vágya, 
az egyházi tekintély kevésre becsülése, a fegyelmet-
lenség a gondolkozásban és a cselekvésben mintha 
nem is a kivételes jelenségek közé tartoznának a mi 
közéletünkben, a mi gyakorlatunkban sem. 

Pedig a mi a mai válságos viszonyok között, 
midőn a szellemek törekvése és az emberek gon-
dolkodása annyira össze-vissza van gabajodva ; midőn 
a szociáldemokrácia mindent fölforgató törekvései 
magukkal ragadnak s megmételyeznek minden tár-
sadalmi réteget, úgy hogy ma már nemcsak anar-
chista hordár, hanem anarchista gróf is van: a pap-
ságnak tekintélyt s működésében eredményt csak a 
szent Pál intésének követése biztosíthat: azon egyet 
valljátok mindnyájan és ne legyenek köztetek szaka-
dások, hanem tökéletesen azonegy értelemben és íté-
letben legyetek. (I. Kor. 1, 10.) 

Ez az egység nálunk sincs meg teljesen s én, 
a ki helyzetemnél fogva sok másnál tárgyilagosab-
ban és függetlenebbül Ítélhetem meg az állapotokat, 
annyit mondhatok, hogy a mi külföldön az iroda-
lomban jelentkezik, az nálunk is Íratlanul az életben, 
a lelkekben van meg, afféle anarchisztikus hajlam 
minden ellen, a mi tekintély számba megyen. 

Hogy a pápa szavaival éljek, nincs ugyan nálunk 
eretnekség,hanem van olyan féle gond olkozásmód, olyan 
hangulat, mely minden eretnekség kivonatát és mér-
gét rejti magában. Deficit spiritus ecclesiasticus. Nem 
ugyan mindenkiben, de már is oly számos indivi-
duumban, hogy az állapot egyszerűen megdöbbentő. 
Hiányzik sokban az az alázatos hit, mely az egyhá-
zat köztünk élő Krisztusnak nézi ; hiányzik az alá-
zatosság szelleme, sokan csak addig engedelmeskednek, 
míg kedvök szerint mennek adolgok ; hiányzik a püspö-
kök tisztelete, mely az egyház fejeiben nem Krisztus 
rendeletét, szent Ignáccal szólva : mandatum Christi-t 
nézi, hanem jobbra-balra kritizálnak s lekritizálnak 
mindent, személyt és parancsot és végtére is min-
denben a saját kedvük szerint járnak el. 

Az ilyen szellemű tagokkal telített testület nem 
alkalmas arra, hogy a beteg világnak orvosa legyen ; 
az ilyen testület megrendíti a világiaknak hitét s az 
ilyen testület végre is rászolgál arra, hogy a francia 
csapásokat zúdítsa magára, 

Nem ilyen gondolkozású papság alapította meg 
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az új civilizációt, nem ilyen utódokkal hódította 
meg Krisztus a világot. Nem ez az a régi világból 
fölmagasztalt acies bene ordinata. Az okosan gon-
dolkozó férfiú ugyanis a végső esetben legalább is 
megkülönbözteti a személyt az állástól s lia a személy 
ellen talán indokolt kifogás is volna emelhető, azért 
tiszteletben tartja a tekintély elvét, mely örök és 
sérthetetlen. Nézi az ügyet s úgy cselekszik, mintha 
az apostolok utódainakszékeiben egy egy Pázmány ülne. 

A mai beteg, anarchista világnak nem az az 
orvosszere, ha mi is meghasonlottak leszünk, hanem 
ha annál erősebben összetartunk s rendíthetetlenül 
ragaszkodunk az elvekhez. Ha a világ összegabajo-
dik, nekünk annál tisztábban és világosabban kell 
látnunk s a tekintély elvét hódolva körülvennünk, 
szent Pál mondásához képest annál inkább kell «nos 
perfectos esse in eodem sensu et in eadem senten-
tia». Nekünk át kell éreznünk szent Cyprián mon-
dását : episcopum in ecclesia esse et ecclesiam in 
episcopo ; et si quis cum episcopo non sit, in ecclesia 
non esse. (Ad Florentium Puppianum ep. 69.) 

A pápa beszéde kapcsán ilyen intés állapítható 
meg a mi részünkre. Gondolkozzunk rajta, különö-
sen a fiatalabb papság; mert igazán itt az ideje, 
hogy eszünk és szivünk körül egy kis vizsgálódást 
végezzünk. Úgy ahogy különösen némely egyház-
megyében vannak az állapotok, a dolog tovább nem 
mehet, miután a gonosz hajlamaival vesződő, de 
azért olykor tisztán látó világ ítéletét zúdítjuk ma-
gunkra és ekkor bekövetkezhetik az, hogy: perditio 
tua ex te Israel. 

Ha tehát irodalmilag szorosan nem is vonatko-
zik ránk a pápa intése, mégis igen tanulságos ránk 
nézve is beszédének közelebbi részletezése, ha nem 
másért, hát afféle megelőző orvosszerül. Azért a kö-
vetkezőkben foglalkozom azokkal a theologiai bajok-
kal, melyekre a pápa sújtó ítélete vonatkozik. 

A szentségek közremunkálási módja a malaszt 
létrehozásában. (III.> 

Ez önként fölmerülő nehézségek láttára gondol-
kodóba esett a szentségek erkölcsi okságának ékes-
szóló magyar pártfogója, Kisfaludy is és aggodalmá-
nak kifejezést is adott, midőn többször idézett érte-
kezésében így ír : «Van talán még egy különös szem-
pont — úgymond —• melyről tekintve a szentségek 
phisikurnának, anyagi elemeinek hatása is megálla-
pítható. Némi tartózkodással bár, de megkísérlem e 
gondolatot körvonalozni. Jelentő (significativ) erejét 
értem itt a szentségek érzékelhető elemeinek... Mert 
valóban nehéz elgondolni, hogy — ha a szentségek 
physicumának nincs megfelelő szerepe a malaszt-
eszközlésnél, hogy akkor miért volna hét, physicu-
mára gondosan elkülönített szentség, holott ez eset-
ben egy is elég lehetne — a szükséghez képest vál-
tozó intenció mellett». Hát bizony bajos e kérdésre 

kielégítő választ adni, ha a szentségek jelentő erejét 
teljesen figyelmen kívül hagyjuk. De megjegyzem itt, 
hogy nemcsak a szentségek érzékelhető erejének van 
ilyen jelentő ereje, hanem főleg az elemhez járuló 
szónak. Hozzájárul az elemhez a szó és lesz belőle 
szentség, mondotta már régen szent Ágoston. Sőt 
ebben a jelentésben az érzékelhető elem csupán az 
anyag szerepét viszi, a nagyobbat, az alakét a szó 
képviseli. Miként az alak általában meghatározója az 
anyagnak, úgy a szó a szentség anyagi elemében 
rejlő határozottan jelentésnek közelebbi és világo-
sabb meghatározója, mert tudvalévő dolog, hogy 
valamennyi jel közt a szó foglalja el az első és leg-
kiválóbb helyet. A szentség érzékelhető eleméből és 
a szóból alakul ki az a teljes jel, melynek természe-
tében rejlő hatása aztán nemcsak a testet éri, hanem 
a lelket is. Szent Tamás1 a mondója, hogy pl. a le-
öntés magában véve testileg a megszentelendő ember 
testét érinti, lelkét csak közvetve, a mennyiben lel-
kileg érzi ezt a testi leöntést; szellemileg azonban a 
lelkét is éri, mert értelmével úgy fogja föl azt, mint 
a lelki tisztulásnak bizonyos jelét. 

De hogy visszatérjek oda, a honnan egy kissé 
eltértem, ki is látott valaha olyan eszközt, a mely 
eszköz léiére azzal hat, hogy működésre indítja a 
főokot? Ha imádsággal bírom rá a Mindenhatót va-
lami kegyelem megadására, az imádságot használom 
eszköznek. De rosszul beszélne, a ki azt állítaná, 
hogy az ima a jelen esetben az Úr Isten kezében 
szolgál eszközül a kért kegyelem megadására, mert 
az imádság indítja rá. Pedig ennek szakasztott mása, 
a mit az erkölcsi okság harcosai hirdetnek. Krisztus 
Urunknak a szentségekhez fűzött érdeme inditja rá 
az Istent, hogy a szentségekhez járulónak malasztot 
adjon. Hisz nem az eszköz indítja a főokot, hanem 
a főok indítja, mozgatja, alkalmazza az eszközt. 
A közfelfogástól elütő értelmet tulajdonít az eszköz-
nek, a ki a szentségekben ilyen módon értelmezett 
erkölcsi eszközöket lát. 

Végre igen sok jóakarat kell ahhoz, hogy valaki 
a szentségeknek a megszentelő malaszthoz fentebb 
vázolt viszonyában igazi okságot lásson. Nem több 
az egy szemernyivel sem a puszta föltételnél ; a mint-
hogy de Lugo biboros is egyik jegyzetben idézett 
mondatában nemcsak szóval, hanem értelmileg is 
conditiones-eknek minősíti a szenségeket. 

Egészen más világításban tünteti föl szent Tamás 
a szentségeknek a megszentelő malaszthoz való ok-
sági viszonyát. 

1 De Ver. q. XXVII. a. 4. ad 2. Aliam, quam exercet se-
cundum formán propriam, sicut abluere vei ungere ; et liaec 
actio attingit corporatiter ipsum quidem liominem, qui iu-
stificatur, secundum corpus per se, et secundum animam 
per accidens, quae huiusmodi corporalem actionem sentit, 
spiritualiter vero attingit ipsam animam, inquantum ah ea 
percipitur in intellectu, ut quoddam Signum spirituális eniun-
dationis. 
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A szentségek a maguk erejével hatnak, mint 
jelek, a mint eddig láttuk. De nem a maguk erejé-
ből válnak a megszentelő malaszt eszközeivé. Mint 
Isten által az emberek megszentelésére választott, 
rendelt és alkalmazott jelekben már isteni erő lük-
tet bennük. Mint az Isten kezébe fogott eszközök 
nemcsak jelzik Istennek megszentelésünkre vonat-
kozó rendeletét, hanem ennek érvényt is szereznek; 
a mennyiben lelkünket megszentelő malasztot igénylő 
rendbe hozzák, annak elnyerésére előkészítik és iga-
zítják és mintegy lelkünkbe helyezik azt a címet, 
melynél fogva a malaszt minket már megillet, ha-
csak bűnhöz ragaszkodva akadályt nem vetünk e 
rendelet megvalósulása elé. A polgármester rende-
letét közvetítő jelnek közvetetlen hatása és ered-
ménye is csupán az a szükségesség, mit az alatt-
valókban létrehoz, melynél fogva kötelesek a jelzett 
helyen tartózkodni a halászattól. így értem szent 
Tamást,1 mikor azt mondja, hogy a szentségek, mint 
eszközök, elérnek bizonyos eredményt magában a 
lélekben, a mely elsősorban megfelel nekik, a milyen 
a karakter vagy ilyes valami. A végső eredményre 
azonban, a mi a malaszt, mint eszközök is csak 
előkészítőleg folynak be, a mennyiben az, a mit 
eszköz létükre létrehoznak, nem egyéb, mint bizo-
nyos előkészítés — diszpozíció — valami szükséges-
ség a malaszt befogadására. Mert tudnivaló dolog, 
hogy a szentségek nem közvetetlenül hozzák létre a 
malasztot. Szent Tamás2 szerint a szentség nem 
egyéb, mint valami szent dolognak a jele, a meny-
nyiben az megszentelője az embernek. A mi a szent-
ségek hatásának közvetetlen eredménye lelkűnkön, 
az még nem a kegyelem, hanem csak valami elő-
készítés, igazítás, utalvány, kötelezvény a kegyelem 
befogadására, a mint szent Tamás mondja «néces-
sitas, quantum in se est, ad gratiae susceptionem». 
Szóval a szentségek a malaszt létrehozásában csak 
előkészítő, de nem végrehajtó cselekvő okok. A végre-
hajtó ok aztán maga a mindenható Isten. Malasztot 
csak 0 hozhat létre; mert a malaszt nem egyéb, 
mint részesedés az isteni természetben. A malaszt 
révén az ember átistenesül, miként a tűzbe dobott 
vas áttüzesül. S miként egyedül a tűz képes tüzesi-
teni, ügy csupán csak Isten képes istenesíteni. 

Noha a szentségekben, mint az Isten kezébe vett 
és megszentelésünkre alkalmazott eszközökben mái-
isteni erő is csörgedezik, de azért ebben az eszközi 
működésükben sem érik föl annak az okozatnak a 

1 IV. Sent. Dist. I. q. I. a. 4. q. 1. Sacramenta pertingunt 
instrumentante!" ad aliquem effectum in ipsa anima, qui 
pr imo corresponde! sacramentis, sicut est character vei 
aliquid huiusmodi . Ad ultimum autem elfectum, qui est gratia, 
non pertingunt etiam instrumentali ter nisi dispositive, inquan-
tum hoc, ad quod instrumentali ter effective pertingunt, est 
dispositio, quae est necessitas, quantum in se est, ad gratiae 
susceptionem. 

2 P. III. q. 60. a. 2. Signum rei sacrae, inquantum est 
sanctificans homines. 

tökéletességét, a melyet a főok, Isten hoz létre t. i. 
a malasztét. Elérnek azonban magában a lélekben 
valamit azonfelül, a mire saját erejükből képesek, 
mert különben nem volnának eszközök s ez a va-
lami karakter vag)7 ilyesmi, az a szükségesség, cím, 
utalvány, kötelezvény a malaszt elnyerésére. 

Mélyen járó gondolatot pendített meg szent Tamás, 
mely dióhéjban, csírájában a szentségek működésé-
ről szóló egész tanát magában foglalja, mikor azt 
mondta, hogy a szentségek nem közvetetlenül idézik 
elő a malasztot, hanem mint eszközök, csak — dis-
positive — előkészítőleg folynak be a malaszt létre-
hozására.1 Megérdemli a fáradságot, hogy mi is 
tovább részletezzük ezt a gondolatot. 

Főleg szent Ágoston által fölvert nyomokon 
haladva, három dolgot különböztet meg szent Tamás2 

a szentségekben, a melyek szoros okozati összefüg-
gésben vannak egymással. Van bennük ugyanis va-
lami, a mi csak jelent, de maga semmivel sincs je-
lezve [(ez a külső jelekből alakult szentség); van 
aztán valami, a mi csak jelezve van, de maga sem-
mit sem jelent tovább (ez a malaszt) ; végül valami, 
a mi a kettő közt közép helyet foglal el, a meny-
nyiben jelezve is van a külső szentség által, de egy-
úttal maga is jelez még egyebet, t. i. a malasztot. 
Mivel pedig az Egyház tanítása szerint a szentségek 
létre is hozzák, a mit jelentenek, ha nem közvetetle-
nül jelzik a malasztot, közvetetlenül nem is hoz-
zák létre. 

Ezen közbevetett eredménnyel magyarázta meg 
hajdan szent Ágoston a donatisláknak, hogy miért 
nem keresztelik meg a katholikusok újra azokat az 
eretnekeket, a kik az egyház kebelébe térnek. A do-
natisták nem tagadták, hogy az egyszer érvényesen 
feladott keresztséget megismételni nem szabad. De 
tagadásba vették, hogy az eretnekek által végzett 
keresztség malasztot eszközöl s ebből aztán hibásan 
azt hozták ki, hogy eretnek érvényesen nem keresz-
telhet.3 Szent Ágoston az egész Egyház füle hallatára 
és helyeslése mellett különbséget téve a keresztség 
közvetetlen eredménye, a karakter és a malaszt közt, 
azt vitatta, hogy ha felnőtt ember tudatosan eretnek 
ember kezéből veszi föl a keresztséget,4 nem nyer 

1 Billot Comment, in III. P. S. Thomae. Quaest. 62. 
2 P. III. q. 66. a. 1. «Sacramentum tantum» (a mi csak 

jelent) est aliquid visibile exterius existens, quod scilicet est 
Signum interioris effectus . . . ablutio corporis exterior facta 
sub forma praescripta verborum. «Res autem et sacramen-
tum» (a mi jelezve is van és jelent is, más helyen ezt «gratia 
sacramentalis»-nak is mondja , úgy gondolom, nem eléggé 
szabatosan) est character baptismalis, qui est res significata 
per exteriőrein ablutionem et est signum sacramentale in-
terioris iustificationis, quae est «res tantum» huius sacramenti 
(a mi csak jelezve van) sciliet significata et non signficans. 

3 Mivel pedig az ő kereszteltjeiket az egyház ú j ra nem 
kereszteli, tehát ők (a donatisták) nem eretnekek. Ezt a diót 
adták szent Ágostonnak, hogy megtörje. 

4 Illetéktelen tényezőktől a szentségek kiszolgáltatását 
se kérni, se elfogadni nem szabad. A ki ezt tudatosan teszi, 
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ugyan malasztot, de a keresztsége érvényben marad. 
Van rá tehát eset, hogy érvényes valamely szentség 
a nélkül, hogy malaszt járna a nyomában. Ebből 
meg világosan következik, hogy a szentség köz-
vetetlen hatása a megszentelő malaszt létrejötte 
nélkül is érvényesül. 

Továbbá, ha a keresztség egyaránt hozná létre 
a charactert és a malasztot és nem a character révén 
a malasztot : igazán bajos megérteni, miért ne lehetne 
a keresztséget megismételni. Mert legyen, hogy ismét-
lés esetén a keresztség nem hozná létre azt a teljes 
eredményt, a mire képes; de létrehozhatná mindig 
azt a kívánatosabb, értékesebb tőeredményt, a ma-
lasztot, a metyet vég nélkül lehet gyarapítani. 

Hozzá az egyház tanításából valljuk, hogy ép 
azért nem szabad megismételni ezt a három szent-
séget: a keresztséget, bérmálást és az egyházi ren-
det, mert eltörülhetetlen jelt (charactert) nyomnak 
az ember lelkébe. Ennek az okadatolásnak meg 
csak úgy van értelme, ha ezek a szentségek csàk a 
character közvetítésével okozzak a malasztot és lel-
künkben közvetetlenül elért eredményük a charac-
ter marad. így aztán világos, hogy ennek a jelnek 
lelkünkbe való nyomása az oka, miért nem lehet 
megismételni ezeket a szentségeket. Eltörülhetetlen 
lévén ugyanis ez a jelleg, azt se eltörülni, se elve-
szíteni, de növelni és gyarapítani sem lehet, mint a 
malasztot. 

De fölösleges megismételni ezt a három szent-
séget azért is, mert a characterben lelkünkbe lévén 
vésve az a sokszor emlegetett szükségesség, utalvány, 
kötelezvény a malaszt befogadására, csak a fictiót, 
az akadályt kell eltávolítani, magától kifejlik a tel-
jes eredmény és létrejő a malaszt. 

A szentségek ezen utólagos hatása, a föntjelzett 
három szentség megismétlésének szigorú tilalma, az 
a körülmény, hogy érvényes lehet valamely szent-
ség megszentelő malaszt létrejötte nélkül is, mind 
megannyi hangosan kiáltó bizonyíték a mellett, 
hogy a szentségek nem közvetetlenül hozzák létre a 
malasztot, hanem a már jelzett értelemben előkészí-
tőleg — instrumentaliter dispositive — munkálnak 
közre annak létesítésében. Beliczky János dr. 

Szent Pál megtérési éve. (V.) 
III. A Gal. 2, l-ben említett út évének meg-

határozása után bebizonyítjuk, hogy a Gal. 2, l -ben 
említett 14 év szent Pál megtérésétől számítandó és 
így az Arábiában és Damascusban töltött 3 év (Gal. 
1, 17—18.) e 14 évben bennfoglaltatik.. 

Ezt a galatákhoz intézett levél jellege is magával 
hozza, a melyben szent Pál apostoli tekintélyét vitatja 

az, a mint szent Ágoston mondaná, ficte keresztelkedik, fiete 
köt házasságot; mert akadályt gördít nem a keresztség vagy 
házasság érvénye, de a malaszt létrejötte elé. 

és ezért szeme előtt megtérését, azaz második meg-
hívását tartja. Azután szent Pál maga is rámutat 
arra, mint kell e 14 évet számítani. Szent Pál maga 
úgy számít, hogy mindig megtérését tartja szeme 
előtt; így (Gal. 1, 17—18.) mondja «abii in Arabiam 
et iterum reversus sum Damascum : deinde post an-
nos très veni Jerosolymam». 

A mint e helyen a három évet nem a damas-
cusi visszatérés óta kell számítani, habár a szöveg-
ben ott van «deinde», 1. i. mintha csak a damascusi 
visszatérés után ment volna Jeruzsálembe, hanem 
megtérése óta kell e három évet számítani, hasonló-
kép a 14 évet is megtérésétől kell számítani. 

Ezen pozitív érveken kívül még bizonyos nehéz-
ségek is követelik, hogy a 14 év szent Pál megtéré-
sétől számíttassék és hogy a 3 év e 14 évbe foglaltassék. 

Ha t. i. szent Pál 14+3, azaz 17 évvel azelőtt 
tért volna meg, akkor föltétlenül kellett volna látnia 
Jézust: ime megtérése előtt valamennyi izraelita között 
kitűnt buzgóságával, üldözte a keresztényeket. Már 
most, ha oly korán tért volna meg, kellett volna 
Jézust látnia, azt a Jézust, a ki annyiszor beszélt a 
farizeusokkal. Már pedig szent Pál soha sem látta 
Jézust halála és föltámadása előtt s így megtérése 
csak jóval későbben történhetett, azaz nem 17, de 
14 évvel a Gal. 2, l -ben említett út előtt. 

Azután Ap. Csel. I VIII. fejezeteiben elbeszélt 
események oly rövid idő alatt semmikép sem tör-
ténhettek volna meg, mint a minő időköz van Jézus 
halála és szent Pálnak ezen (17 évvel azelőtt) föl-
tételezett megtérése között. Az említett fejezetek kro-
nologiailag is nagyobb időközt követelnek Jézus halála 
és szent Pál megtérése között, a mi megvan, ha 
nem a 17, hanem a 14 évet vesszük a megtéréstől 
számítva. 

Továbbá, ha szent Pál 33-ban tért volna meg, 
akkor Tarsusban legalább 6 évig tartózkodott volna, 
t. i. 36-tól 43-ig, a mit azonban nem lehet föltéte-
lezni, hogy a ki oly buzgó volt, mint keresztény is, 
6 évig tétlenül vesztegelt volna Tarsusban. 

IV. Miután a jeruzsálemi, illetőleg a Gal. 2, l-ben 
említett útnak évét meghatároztuk (1. «Második 
Rész. IL») s miután bebizonyítottuk, hogy a Gal. 
2, l-ben említett 14 év szent Pál megtérésétől számí-
tandó (1. «Második Rész. III.»); most már igen könnyen 
hozzájutunk a megtérési évhez. Az 50-ik évből, mint 
a Gal. 2, l-ben említett út évéből kivonjuk a Gal. 
2, l-ben említett 14 évet; a mi marad, az a megtérési 
év: t. i. 50 — 14 = 36. 

Szent Pál damascusi futását a 39-ik évre helyez-
zük, abba az időbe, a mikor Arelas az izraelitákkal 
már békében élt s a mikor az Antipassal viselt 
háborúnak már vége volt. Ilyen körülmények között 
a kettős őrség: az egyik az izraelitáké (Ap. Csel. 
9, 23-30.), a másik Aretasé (II. Kor. 11, 32-33.), a 
melyeknek egy és ugyanazon céljuk volt: t. i. szent 
Pál meggyilkolása, könnyen megérthető. Aretas t. i. 
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szent Pálban a rövid idő előtt viselt háború után 
beállott békének bomlasztóját látta, a mi a háború 
idejében föl sem tételezhető. Aretas háborút viselvén 
az izraelitákkal csak nem üldözte volna az izraeliták 
ellenfelét: szent Pált és nem segítette volna az izraeli-
tákat, mint ellenségeit. 

B e f e j e z é s . 
Mielőtt szent Pál megtérésének évét meghatá-

roztuk volna, általában szóltunk a régibb idő óta 
vitás kérdésről. 

A Bevezetésben foglalkoztunk szent Pál életének 
és működésének kronologiájával, majd átmentünk a 
tételre : szent Pál megtérési évének kritikai meg-
határozására, kritikai megoldását «Második Bész»-ben 
adtuk. Szerintünk szent Pál megtérési éve a 36-ik 
év. Tehát a tavalyi 1906-ik év szent Pál megtérésé-
nek 1870-ik évfordulója volt. 

Az ekkép meghatározott megtérési év segítségé-
vel tudományosan megcáfoltunk egy oly rationalis-
tikus ellenvetést, a mely kronologiai alapon Ap. Csel. 
I—IX. fejezeteinek hitelességét vonja kétségbe s követ-
kezéskép a vatikáni zsinat azon canonját is támadja, 
a mely a Szentírásról mondja, hogy ennek minden 
része (tehát Ap. Csel. I—IX. fejezetei is) inspirált. 
[Erről szólt az «Első Bész. a)».] 

Folytatólag ismertettük szent Pál három meg-
hívását, a melyekben Isten részesítette; különösen 
pedig szent Pál második meghívásának azaz meg-
térésének fontosságát. Itt láthatta az olvasó, mi volt 
szent Pál megtérése előtt és mi lett megtérése után. 
[Erről szól «Első Rész. ß)».] 

Megismertettük a kiválóbb kronologusokat, a kik 
szent Pál megtérési évének meghatározásával foglal-
koztak és kifejtettük annak az egyenetlenségnek okait, 
a melyek miatt a kronologusok szent Pál megtérési 
éve körül megegyezésre jutni nem tudnak. [Erről 
szól «Első Rész. y), §)».] 

Sikerült jobb, a tárgyilagos és tudományos ered-
ményhez kritikailag biztosan vezető kronologikus 
meghatározási rendszert megtalálnunk. E meghatá-
rozási rendszer kiindulási pontját Gal. 2, 1. képezi, 
magát a meghatározási rendszert pedig «Második 
Rész» lejtette ki. 

Bebizonyítottuk, hogy a Gal. 2, l-ben említett 
út azonos a jeruzsálemi zsinat (Ap. Csel. 15, 2—3.) 
alkalmával tett úttal. [Erről szól «Második Rész. 1.1,2.»] 

A Gal. 2, l-ben említett út azonos lévén a jeru-
zsálemi zsinat alkalmával tett úttal, meghatároztuk 
a jeruzsálemi zsinat évét, a mely a Gal. 2, 1-féle 
útnak is az éve. A meghatározás szerint a jeruzsá-
lemi zsinat éve az 50-ik évre esik s így a Gal. 2, 
l -ben említett útnak az éve is az 50-ik. 

A Gal. 2, l -ben említett út évének meghatáro-
zása után bebizonyítottuk, hogy Gal. 2, l-ben emlí-
tett 14 év szent Pál megtérésétől számítandó és így 
az Arábiában és Damascusban töltött 3 év (Gal. 

I,17—18.) e 14 évben bennfoglaltatik. [Erről szól «Máso-
dik Rész III.»] 

Miután a Gal. 2, l-ben említett útnak az évét 
meghatároztuk s bebizonyítottuk, hogy a Gal. 2, l-ben 
említett 14 év szent Pál megtérésétől számítandó, 
végre az 50-ik évből mint a Gal. 2, l -ben említett 
út évéből kivontuk Gal. 2, 1. tizennégy évét, a mara-
dék szent Pál megtérési éve, t. i. a 36-ik év. [Erről 
szólt: «Második Rész. IV.»] 

Azonban dolgozatunkban nemcsak szent Pál 
megtérési évét határoztuk meg kritikailag, de szent 
Pál életének és működésének sok egyéb kronologiai 
adatát is sikerült meghatároznunk. Igy: 

Ap. Csel. 11, 27—30-ban említett jeruzsálemi 
alamizsnálkodó út esik 44-re. (Első Rész. S) 1.) Ap. 
Csel. 15, 36. sk-ben említett második apostoli út 
kezdő éve az 50-ik év. [Második Rész. II. A) B).] 

A jeruzsálemi zsinat éve az 50-ik év. [Második 
Rész. II.] Ap. Csel. 18, 18-ban említett korinthusi el-
utazás éve az 53-ik év. [Második Rész. II. A) 1.] 

Szent Pálnak érkezési éve Korint húsba (Ap. Csel. 
18, 1.) az 51-ik évre esik. [Második Rész. II. A) 2.] 

Ap. Csel. 15, 36, 18, l-ben leírt utazás ideje 
Antiochiától Korinthusig az 50-ik év nyarának végé-
től vagy őszének elejétől az 51-ik év november 
haváig. [Második Rész. II. A) 3.] 

Ap. Csel. 18, 1, 18, 18-ban említett másfélévi és 
sok napi korinthusi tartózkodás ideje: az 51-ik év 
november havától az 53-ik év május elejéig. [Máso-
dik Rész. II. A) 2.] 

Szent Pál cesareai fogságának befejező éve a 
60-ik év. [Második Rész. II. B) 1.] 

Szent Pál cesareai fogságának kezdő éve az 
58-ik év. [Második Rész. II. B) 2.] 

Szent Pál utazásának ideje Korinthus elhagyásá-
tól (Ap. Csel. 18, 18.) a cesareai fogságig: 53. május 
havától az 58. év május haváig. [Második Rész. II. B) 3.] 

Szent Pál damascusi futása a 39-ik évre esik. 
[Második Rész. IV.] 

Szent Pál ephesusi három évi tartózkodásának 
ideje 54. nyarának végétől az 57-ik év nyarának 
végéig. [Második Rész. fi. R) 3. NB.] 

Foglalkoztunk más történeti kronologiai adatok 
meghatározásával is, a mennyiben t. i. ezek meg-
határozása szükséges volt szent Pál megtérési évé-
nek a meghatározása érdekében. Igy: Jézus születése 
Dionysius szerint esik 753-ik évre, szerintünk 749-ik 
évre. [Első Rész a).] 

Claudius edictuma, mellyel Rómából kiűzi az 
izraelitákat, megjelent az 50-ik évben. [Második Rész 
II. A) 1. a).] 

Gallio Achaia prokonsulának hivataloskodási 
kezdő éve az 53-ik év. [Második Rész. II. A) 1. b).] 

Júdea több prokurátorának így Albinusnak (62-ik 
év), Festusnak (60-ik év), Felixnek (52-ik év) hiva-
taloskodási kezdő évei. [Második Rész. B) 1. a) b).] 

Hermann József dr. 
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A pozitivizmus történetbölcselete és a katho-
likus egyház. (IL) 

A mint láttuk, Comte kimutatja, hogy az egyházi 
és világi hatalomkörnek a középkori katholicizmus 
által eszközölt szétválasztása határozott előrelépést 
jeleni az emberiség történetében. Ámde ez a lépés 
nem volt végleges. A rendszer, melynek részét képezte, 
el kellett hogy tűnjön a benne foglalt elemek kölcsö-
nös antipatliiája folytán. A pozitív gondolkodás tér-
foglalása és a theologiai dogma ellenállása ingatta 
meg előbb, majd meg is semmisítette a XIII. század 
katholikus szervezetét.1 

Ebből a «szerves periódusból», mint Comte ne-
vezi, az európai társadalom egy kritikai periódusba 
lépett át, mely századokon át tartolt s melyet csak 
a pozitiv bölcselkedés képes bezárni. Az egész mo-
dern politikai, vallási, tudományos, eszthetikai és gaz-
dasági fejlődés lényegében nem egyéb, mint ama 
kettős föladatra szükséges lépéseknek a sorozata, 
mely kettős föladat egyfelől a középkori rendszer 
fölbomlása, másfelől a pozitiv aera előkészítése. Első 
fázisában, a XIV. és XV. században, a mozgalom 
spontán még. Nem ismeri célját, a mely felé törek-
szik. A másodikban, mely a XVIII. század végéig ter-
jed, a bomlási folyamat kimélyül egy minden izében 
negativ fdozófla hatása alatt. 

A kezdődő bomlás első jelei gazdasági termé-
szetűek voltak. A tünemények eme rendje valóban a 
társadalmi élet összességének legfőbb fontosságú 
tényezője. A materiális történeti fölfogással Comte is 
megegyezik abban, hogy szerinte is a gazdasági fej-
lődés szükségkép megelőzi az eszthetikai és tudo-
mányos fejlődést. Csakhogy ő ép abban látja a mi 
civilizációnk jellegző vonását az ókori társadalmak-
kal szemben, hogy a mi polgárosulásunk túlnyomó-
lag a gazdasági evolúció alapján áll, holott a Marx-
féle történelmi materializmus dogmája ezt az elvet 
a fejlődés általános törvényének tekinti. Comte csak 
azt látja, hogy a modern társadalom szervezkedése 
a gazdasági szükségletek előtérbe lépésével kezdődött 
meg. A jobbágyság fölszabadítását, a független városok, 
községek megalakulását, az ebből keletkezett ipari 
átalakulást Comte majdnem ugyanazon szavakkal 
írja le, mint A. Thierry, a kivel együtt mindketten 
Saint-Simon nyomdokain haladnak. Egy gazdasági 
szervezet ér véget s egy új rendszer áll küszöbön. 

A mint ez a fölbomlási folyamat bizonyos tető-
pontot ért el, nyitva állt az üt a kritikai tanok föl-
lépésére és a bomlás siettetésére. De túloznánk azért, 
lia ezeknek a tanoknak rónók föl a nagy esemény 
eredeti okát. Hogy bizonyos tanok fölléphessenek és 
tovább terjedhessenek, ehhez kedvező talaj szüksé-
ges. Az ellenkező vélemény a lehetőség határát meg-

1 Persze csak C.omte felfogásában, aki így szeretné a positi-
vizmust és a katholícizmust egyesíteni. Szerk. 

haladólag túlozza az értelmiség politikai befolyását 
s ezzel circulas vitiosusba jut. 

A szabad vizsgálódás elve a XVI. században nem 
volt egyéb, mint az előző két század által fokról-fokra 
előidézett új társadalmi helyzet természetes folyománya. 
Mert ez az elv megfelel a lelkek kormányzatlan álla-
potának. S ez az állapot ismét a szellemi fegyelme-
zettség fokozatos meglazulásából származik s addig 
tart, míg új alapokon nem rekonstruálódik valamely 
szellemi tekintélyuralom. Oly társadalomban, mely-
ben a szellemi uralom normális módon gyakorolta-
tik, azaz, a hol, Comte tömör meghatározása szerint, 
a közös hit megtestesülésében egyesült lelkek egyete-
mét irányozza, a gondolatszabadság szüksége nem 
fejlődik ki az egyeseknél. Legalább nem támad az 
egyértelműen elfogadott elvek ellen. De ha ez a hatalom 
meggyöngül, az elvek kezdenek vita tárgyává lenni. 
Mindenki maga akar értékük birájául föltolakodni. 
Tehát minden a társadalmi viszonyok összességétől 
függ. A lelkek eme hajlandóságát sem fölgerjeszteni» 
sem elfojtani nem lehet ama föltételek nélkül, me-
lyek arra kedvezőek vagy kedvezőtlenek. Csak oly 
időszakokban fejlődik az ki, melyek nem szervezet-
tek. A társadalmi statika ép ezen törvényének félre-
magyarázása miatt követtek el oly sok történelmi 
tévedést, a midőn a tünetet oknak, az eredményt 
elvnek vették. 

A szabad vizsgálódás elvének első általános 
formája a protestantizmusban találta meg kifejezését. 
Ez a szabadság azonban kezdetben itt is a keresz-
tén}' theologia többé-kevésbbé szűk határai közt 
mozgott. A vitázás bomlasztó szelleme, magának a 
kereszténységnek nevében, különösen a katholikus 
hierarchia bámulatos rendszere megdöntésére tört, 
mely pedig ennek a kereszténységnek társadalmi 
megtestesülése volt. A metafizikai szellem jellemző 
következetlensége ez, mely az elvek föntartásának 
szine alatt mindig ez elvek gyakorlati eredményeit 
tagadja, s mely ebben a különös esetben a keresz-
ténységet úgy akarta reformálni, hogy lételének sziik-
ségképeni föllételeit, azaz magát a szervezetét sem-
misítse meg. 

Mert, mint a hogy C.omte a középkori katholi-
cizmusban főleg a politikai bölcsesség remekművét 
magasztalja, mely el tudta választani a világi és a 
lelki hatalom attributióit, ép úgy a protestantizmus-
ban e remekmű megsemmisítő gondolatát látja. Foly-
ton szemére hányja, hogy egész Európában aláren-
delte a lelki hatalmat a világi hatalomnak. Ez a «fő 
zavarcsinálás» volt az eredete a többinek is. A tra-
ditionista iskola vezérszellemeivel, a francia De Bo-
nald-dal és De Maistre-rel s a német Hallerrel egye-
zőleg, Comte is rámutat a protestáns szellem és a 
forradalmi szellem közötti szoros rokonságra. 11a 
egyszer kivivatik, akkor a szabad vizsgálódási jog 
elutasíthatlan értelmi és társadalmi kényszerűség 
folytán kiterjed minden egyénre és minden kérdésre. 
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A protestantizmus elnevezés nem szorítkozik csupán 
a vallási reformra. Rá lehet alkalmazni az összes 
forradalmi filozófiára is, mert ez a filozófia a luthe-
ranismustól a XVIII. századkori deismusig, nem véve 
ki az ezek végső fejleményét képező atheismust 
sem, tiltakozást jelent egyfelől a régi társadalmi 
rend elvei ellen, azután pedig mindenféle, bármi né-
ven nevezendő szervezet ellen. 

A szabad vizsgálódás korlátlan és absolut dog-
mája minden egyéni ítéletet az összes társadalmi kér-
dések birájává emel föl, belőle folyik fokozatosan a 
a szó és írás absolut szabadsága, az intézményeket 
kénye-kedvére teremtő és romboló tömeg politikai 
szuverénítása, az emberek egyenlősége, a nemzetekre 
való tagozódás, egy szóval, mint Haller fejezi ki ma-
gát, a «társadalmi és politikai atomismus». Ezek az 
eredmények elkerülhetetlenek lettek attól fogva, 
hogy a protestantizmus mindenkinek megadta a val-T 

lási kérdésekben való legfőbb döntést, nem számolva 
sem az illetékesség előföltételeivel, sem az előzők 
tekintélyével. Ez az első lépés döntő volt. Ha — a 
mi lehetetlen — a modern társadalom vissza volna 
helyezhető abba az állapotba, melyben akkor volt, 
mikor a protestantizmus föllépett, a társadalmi és 
politikai következményeknek ugyanaz a szükségszerű 
egymásutánja tárulna újból elénk. 

Nem sok jelentőséggel bír itt az, hogy a protes-
tantizmus is küzdött a fordalmi szellem ellen, s hogy 
megtagadta az anarchista filozófiával való közössé-
get. Mit sem nyom a latban, hogy ismételt kísérle-
teket tett valami szellemi tekintély visszaállítására s 
hogy egész csomó szektát hozott létre, melyek közül 
mindenik lekicsinyli az előbbit és borzad az utána kö-
vetkezőtől. Bármit tegyen is, tisztán kritikai, negativ és 
bomlasztó állásponton marad. Következéskép szerepe 
csak átmeneti lehet. Nincs oly eleme, melyet a po-
zitív szervezkedés fölhasználhatna. Természetes ki-
alakulása a bölcseimi deismus.1 

Ez a deismus be is következett a XVII. század-
ban Angliában és Hollandiában, Hobbes, Spinoza és 
Bayle-lel. Ezzel a szabad vizsgálódás joga elvben 
korlátlannak ismertetett el, de tényleg azt hitték, 
hogy a metafizikai vitát a monotheismus általános 
határai közé szoríthatják. Lényegben azonban foly-
tatták a vallás lerombolását a vallási elv nevében. 
Egy rationalis theologiát konstruáltak meg és ezen 
át végre eljutottak a XVIII. század természeti val-
lására. 

De Comte szerint a rationalis theologia követ-
kezetlen kifejezés s a természeti vallás a fogalmak 
monstruózus kapcsolata. Mintha nem volna minden 
vallás (a pozitivet kivéve) szükségképen természet-
fölötti.2 Az ész és a hit összeegyeztetése, még lia tö-

1 Méty megvilágítása ez a protestantizmus szellemének. 
Szerk. 

2 De nem ám ! Látszik, hogy a természetfölöttit össze-
zavarja az érzékfölöttivel. Szerk. 

kéletes jóhiszeműséggel keressük is, a hitre nézve 
végzetes.1 Mert a theologiai fogalmak ereje épen spon-
tánszerűségükben rejlik. A logikai bizonyíték, még ha 
föltesszük is, hogy teljesen meggyőző, nem erősíti 
azokat, csak gyöngítheti.2 Isten lételének a XII. század 
óta fölhozott számtalan bizonyítása nem csak hogy 
az Isten létezése tárgyában fölmerült merész kételye-
ket konstatálják, de azt lehet mondani, hogy hozzá-
járultak sok tekintetben e kételyek terjesztéséhez is, ez 
argumentációk gyöngesége3 által a régi hitre borított 
árny segélyével. A nép ösztöne nem tévedett, midőn 
az ily bizonyítékokon töprengő metafizikusokat atheis-
táknak nevezte. Munkájuk valóban lényegesen theo-

Vdrnai Sándor. logiaellenes volt.4 

Modern időprognózis. 
A jövő titokzatos fátyolát félrelebbentem már 

magában véve is figyelmet gerjesztő. Hát még ha 
különös praktikus haszonnal já r ! Az időjárás pro-
gnózisa pedig nemcsak hasznos, hanem az emberi-
ség legnagyobb részének oly messzeható életkérdése, 
mint maga a megélhetés. Ezért nem is vehetjük rossz 
néven, hogy a hajós, a kereskedő, de különösen a 
földművelő ember az ősidőktől kezdve a jelen korig 
időjósokat keres. Hiszen törékeny szerencséje a le-
vegő ingatag hullámain ring, életét a viharok sze-
szélye hordozza. 

Már az ókorban kutatták az összefüggést bizo-
nyos jelenségek és az atmoszféra változásai között. 
Megfigyelték a Nap állását az ekliptikán, a bolygók 
konstellációit, a Hold fázisait és a velük izochron 
időjárást. A jövőben hasonló előzményekhez hasonló 
időt jövendöltek. E jövendölések terhe idővel a csil-
lagászok vállaira nehezedett. Ezek föladata volt a 
kalendáriumcsinálás, ezeknek kellett az időt egy egész 
évre előre megmondani. így fejlődött ki az asztro-
lógia, mely a természettudományok királynőjét hazug 
jóslások mesterségévé alacsonyította le. A csillagá-
szok úgy jövendöltek, a mint fizették őket. A nép 
föltétlen hitelt adott szavuknak, a bevált eseteket 
világgá kürtölték, az elhibázottakat hamar elfeledték. 
A jósok pedig lelkiismeretüket azzal az elvvel nyug-
tatták meg, hogy «mundus vult decipi, ergo decipia-
tur». A világ szereti, lia megcsalják, hát csalatkozzék 
meg. Ennek az elvnek esett áldozatul a zseniális 
Kepler is Prágában, Rudolf király udvarában.5 

1 Dehogy végzetes, mikor azok nem is ellenkezhetnek 
egymással ! Szerk. 

2 Tisztelt pozitivista, rosszul beszél, de nagyon ! Szerk. 
3 A pozitivista beszél belőle rendszere érdekében. Szerk. 
4 A cikkből, sok theologiai tévedése mellett is, az a 

tanulság, hogy mégis csak nagyszerű valami lehet az a ka-
tholicizmus, ha még Comte is kénytelen a középkort a «sötét» 
jelző ellen védeni s a kath. egyháznak legalább a szerve-
zetét magasztalni. Szerk. 

5 A mint azt Madách az «Ember tragédiájá»-ban oly fön-
ségesen megörökítette. Szerk. 
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A meteorológiának eme tudományos színezetű 
babonája a jelen korig fönnmaradt. Hiszen akár a 
Bécsben, akár a Budapesten szerkesztett naptárakat 
lapozzuk, a legtöbbjében megtaláljuk az időjárás hű 
jelzését az év minden hónapjára. Tárgyilag ez 
nem egyéb, mint a tudomány kigúnyolása, nép-
ámítás, babonaság, humbug. Alanyilag pedig talán az 
erkölcsi kényszer egy neme, mert a köznépbe mái-
annyira belerozsdásodott az efféle jövendölések sike-
rébe vetett hit, hogy a stájeri vagy tiroli parasztok 
bizonyára zendiilést ütnének a kalendáriumcsinálók 
ellen, ha az időjóslások rubrikája elmaradna. Rész-
ben talán azzal a téves felfogással is menthető ez a 
visszaélés, amely a Holdnak kelleténél nagyobb be-
folyást tulajdonit Földünk légkörére. 

E tévedést a tudomány zománcával veszik körül. 
Ime — mondják — mily hatalmas a Hold befolyása 
a tengerekre: az ár és apály az ő munkája, óceán-
jainkat ő menti meg az elposványosodástól. A levegő 
rétegeiben, mely gördülékenyebb a víznél, még na-
gyobb forrongásokat idézhet elő, viharokat támaszt-
hat, erős fellegek útját szabhatja ki. Innen van talán, 
hogy a Hold változását a nép időváltozással köti 
egybe. Ez a nézet azonban már a tudományos sta-
tisztika fóruma előtt sem áll helyt. Ez ugyanis fé-
nyesen igazolja, hogyr az idő abszolúte mit sem törő-
dik a Holddal: újhold után époly borús, mint az-
előtt, leszámítva egy pár véletlen esetet. 

Günther Zsigmond dr. alaposan tanulmányozta 
e kérdést és megfigyeléseinek eredményét e szavakba 
foglalja: «A Hold befolyása a barométer ingadozá-
saira, az esőre, szélre húszévi időközben észrevehe-
tetlen volt mérőeszközeinkre. Ha tehát e befolyás 
mégis létezik, oly csekély lehet, hogy eszközeink kép-
telenek azt meghatározni.» 

ü e nem csak a gyakorlat, az elmélet is emellett 
bizonyít. Laplace és Bouvard foglalkoztak vele tüze-
tesebben. Meghatározták a Hold vonzásából a leve-
gőben előidézett ár és apály nagyságát és úgy találták, 
hogy az a barométerben legföljebb 2 századmilli-
méter ingást eredményezhetne. Ez pedig oly csekély-
ség, hogy méltán figyelmen kívül hagyhatjuk. Ennek 
oka pedig abban rejlik, hogy a levegő könnyebben 
enged ugyan a Hold vonzásának, mint a víz, de 
épen nagyobb gördülékenysége miatt a benne támadt 
levegőhullámok könnyebben simulnak el, mint a 
vízben. 

Ugyanez áll a hírhedt májusi teliholdról is, me-
lyet a franciák «la lune rousse»-nak neveznek. Isme-
retes ugyanis, hogy a fiatal veteményekre oly fatális 
éji fagy többnyire május első felébe esik, midőn a 
tiszta éjszakákon oly mélán mereng szántóföldeink 
fölött a telihold. A nép természetesen rögtön a 
Holdra fogta ezt a jelenséget: az ő fagyasztó sugarai 
dermesztik meg a zsönge csemetét. Már a régi 
szanszkrit nyelven írt művekben is «hidegsugarú 
csillagnak» nevezik a Holdat. Nézzük csak, mi igazság 

van a dologban. A tény kétségbevonhatatlan: május 
első felében, holdvilágos éjszakákon szokott a vetés 
megfagyni, üe vájjon a Hold hideg sugaraitól? Sokat 
kutatták de la Hire és Tschirnhaus a Hold sugarai-
nak thermikus hatásait, koncentrálták egy nagy 
homorútükör gyújtópontjába, de a hőmérő csak nem 
akart mozdulni. Végre Lord Rosse a világhírű tükré-
vel összegyűjtött holdsugarak hőjét elektromossággá 
alakítván át, konstatálta, hogy e hő hatása körülbelül 
akkora, mint egy tőlünk 10 méterre álló közönséges 
faggyúgyertyáé. Eszerint a Hold sugarai is melegí-
tenek, tehát nem fagyaszthatnak. Honnan jön mégis 
ez az éji fagy? Hiszen a levegő sokszor +5 , 6 fokot 
mutat s a növény mégis megdermed. Erre kielégítő 
feleletet nyújt a következő magyarázat. 

Tapasztalati tény, hogy a gyapot és egyáltalában 
vékony finom szálakból álló anyagok hőmérséklete 
éjjel, lia az ég tiszta, egyszerre csak mélyebbre sü-
ly ed, mint a környezeté. Erről meggyőződhetünk, ha 
egy hőmérőt gyapottal veszünk körül és azt egy 
ilyen tiszta májusi éjszaka a szabadba függesztjük 
ki. A hőmérő talán nulla alá fog szállani, míg a 
levegő hőfoka + 6 ° is maradhat. Ennek természetes 
oka az eíféle gyapotszerű anyagok ama tulajdonságá-
ban keresendő, hogy hőjüket könnyen szolgáltatják 
át a környezetnek, ahonnan az a felhőtlen levegő-
egen keresztül szabadon a világűrbe röppen. Ha a 
levegő felhős lenne, a kisugárzás nehezebben történ-
nék s nem érné el a fagypontot. Ime ebből érthető, 
miért fagy meg a zsönge növény a holdvilágos má-
jusi éjszakákon. A javában rügyező természet, a bim-
bózó virág, az épen kikelőfélben levő vetés pelyhes 
levélkéi sok tekintetben hasonlók a gyapot finom 
szálaihoz, a melyek a napközben gyűjtött meleget oly 
könnyen engedik át a hideg világűrnek, hacsak 
alkalmas felhőlepel nem óvja őket ez oktalan pazar-
lástól. A Hold tehát korántsem befolyásolja lehűlé-
süket, nem oka, hanem csak passziv szemlélője e 
növénykék halálának. Hogy a nép mégis a Holdnak 
rója föl e gyilkosságot, az onnan van, mert e kései 
fagy csakis tiszta éjszakákon szokott bekövetkezni, 
amikor tehát a Hold is világíthat. 

Valamint a Holdat, úgy a napfoltokat sem lehet 
okozati összefüggésbe hozni az időjárással. Eddig 
még nem sikerült kimutatni, hogy a napfoltok eső-
vel avagy szárazsággal kapcsolatosak-e. De lia sike-
rült volna is, ezzel még nem fedeztük föl a helyi 
időjárás okát. Két szomszédos határban az időjárás 
ellenkező lehet: mindkettőnek oka nem lehet a nap-
folt. A Nap, mint az egész szerves világ életfönntartó 
és életfejlesztő kútforrása az összes meteorológiai 
jelenségek távolabbi okának veendő ugyan, a köz-
vetet len és közelebbi okok azonban magában az 
atmoszférában keresendők. Ezek között elsőrangú té-
nyező gyanánt szerepel a légnyomás egyenlőtlen el-
oszlása, a minek eredménye a levegő folytonos áram-
lása, a szelek, a hőmérsékváltozás, a levegő páratar-
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talma, a felhőképződés. Mindeme tényezők együttes 
összeműködése határozza meg az időjárás minőségét, 
mindeme tényezők együttes ismerete adja kezünkbe 
a kulcsot a helyi időjárás prognózisának a meghatá-
rozására. 

Ismeretes, hogy a levegőtenger, melynek alján 
élünk, körülbelül 20 mértföld magas. Ez az óriási 
gázburok a Föld vonzása következtében nyomást 
gyakorol a fölszinére, a mely 1 cm2-re kitesz körül-
belül 1 kgr.-ot, tehát az egész fölszinre úgy 5 trillió 
kilogrammot. Ez a súly egyenlő eg}' olyan ólomgolyó 
súlyává 1, a m elynek átmér őj e 95 Km. A1 égny o m ás kii 1 ön-
böző vidékeken különböző a levegőoszlop változó 
magassága és sűrűsége miatt. A nagyobb légnyomású 
vidékekről a kisebb légnyomásnak felé légáram indul, 
tehát a légnyomási különbözetek határozzák meg a 
szél irányát. Ezért igen fontos ismerni mindenekelőtt 
a légnyomás szétoszlását lehetőleg nagy területen, 
péld. egész Európában. Ebből következtetünk ugyanis 
a szél irányára és a vele összefüggő időváltozásra. 
Hogy e szétoszlásról naponkint értesüljünk, a köz-
ponti meteorológiai intézet megküldi Európa baro-
méterállását a vidéki megfigyelő állomásoknak is. 
E hir reggeli 8 órára vonatkozik, de csak más-
nap reggel jut a vidékre. Előre készített térképeken 
azokat a helyeket, a melyeknek légnyomása ugyanaz, 
vonalakkal kötik össze. Ezek valamely napnak az 
izobárvonalai. A legnagyobb légnyomás vidéke a 
maximum. Innen halad a légáram a minimum 
felé. A minimum környékét depressziónak nevezzük. 
Ennek helye állandóan változik s e változást a de-
presszió útjának hívják. A depressziók rendesen 
Angolország északi részén, a Faröer szigeteknél 
tűnnek föl, egyesek a genuai Golfnál és csaknem 
bizonyosan Kelet felé veszik útjokat, szeleket és 
esőt hoznak. A depressziók útjára vonatkozó ta-
pasztalataink az európai időjárás meghatározásá-
nál első sorban irányadók. Különösen a depresz-
szióknál föllépő «viharvonalak», a melyek kereszt-
ben metszik Közép-Európa testét, zápor és zivatar 
előjelei. 

Ezekre a megfigyelésekre támaszkodik a modern 
prognózis. Ez a prognózis azonban legföljebb 36 órára 
terjedhet. Ennél tovább terjedő időjövendőlés már 
nem is valószínű. Sőt ez a 36 órára terjedő prognó-
zis sem teljesül abszolút bizonyossággal. A depressziók 
néha hamarább kiegyenlítődnek, ujak keletkeznek, 
Európa időtérképe teljesen átalakul. Mindazonáltal 
a központi meteorológiai intézet prognózisai rende-
sen be szoktak következni, és pedig nem csak úgy 
általánosságban az egész országban, hanem többnyire 
az ország kisebb területein is. Fényi Gyula össze-
hasonlította pl. 1899-ben a központ országos prognó-
zisait a rendes kalocsai észlelésekkel. Az eredmény 
meglepően kedvező : 362 prognózis közül 313 vált 
be. Ez annál fényesebb eredmény, minél nehezebb 
a meteorológus feladata. Hiszen itt arról van szó, 

hogy megmondja, minő helyzet fejlődik az egész 
Európában uralkodó helyzetből holnap Magyarorszá-
gon. Eszerint a vidéki ember már egyszerűen a köz-
ponti jelzések szerint is haszonnal igazodhatik a 
várható időjárás dolgában. 

Természetesen túlcsigázott követeléseket nem 
lehet kielégíteni, csodát nem szabad követelni. Az 
esőnek beálltát percre vagy órára pontosan kijelölni 
nem lehet. Epúgy nem lehet előre megmondani, 
hogy a várható hőemelkedés vagy hősülyedés hány 
fokot fog tenni. Valamint azt is bajos meghatározni, 
hogy melyik falu határán fog a csapadék bekövet-
kezni, hol lesz a zivatar legerősebb stb. A ki ilyen 
körülményesebb tájékozást kíván, az ne csak az 
országos prognózist vegye figyelembe — a melyet 
különben is csak másnap kap kézhez — hanem a 
vidék szerint módosítottat is. Ezt távíró útján min-
dennap este közlik és ezidőszerint több mint 300 
távíró-állomáson ki is függesztik. 

Azután vegye figyelembe a helyi időjárást, me-
lyet meteorológiai eszközökről lehet leolvasni, külö-
nösen a barométer állását, melyből az idő fordula-
tára, esőre következtethet ; továbbá a szélnek irányát, 
a felhők minőségét, a levegő páratartalmát, a har-
matpont-mérő ingadozásait. A földműves és az agri-
kulturához értő egyének tudják már tapasztalatból, 
mire kell magyarázni a levegőég alakját. Ha ezt a 
tapasztalatot még az európai időjárás ismerete, vala-
mint egyéb barométer-megfigyelések követik, ezek-
ből az adatokból oly helyi prognózist kerekíthet ki 
magának, a mely csak igen ritkán szokott félresülni. 
De ez is csak legföljebb 24 órára terjedhet. Hosszabb 
időre következtetni önámítás lenne. 

A meteorológiai mérőeszközök használatára vo-
natkozó utasításokat mellőzzük.1 E soroknak csak 
az volt a céljuk, hogy ráutaljanak az időváltozás 
irányadó tényezőire, óvjanak a tévedésektől, méltas-
sák országos időjelzéseink értékét. «Nemcsak kenyér-
ből él az ember» — tehát kenyérből is. Minthogy 
pedig a kenyértermés teljesen a meteorológiai ténye-
zők működésétől függ, az időprognózis kérdése a 
«Religio» t. olvasóinak sem lehet közömbös. Manap-
ság a központ prognózisa sokhelyt a viccek céltáb-
lája. Ez szomorú tünet, mely csak arról tanúskodik, 
hogy nem ismerik a nehézségeket, nem ismerik az 
országos időjelzések általános helyes voltát és helyi 
jelentőségét. Még intelligenciánkban is nagyrészt 
hiányzik az időtérképek értelme, az ott alkalmazott 
jelek, vonalak sokaknak egyptomi hieroglifek. Pedig 
nagy kincs az, mely fárasztó munka eredménye, 
rejtett bánya, melyet egy kis érdeklődéssel nemzeti 
kincstárrá lehelne varázsolni. 

Martinovics Sándor S. J. 

1 Az érdeklődőnek igen ajánljuk a következő művecs-
két : «Einführung in die Wetterkunde». Verlag von W. Lam-
brecht. Göttingen. 
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Je ruzsá lem. Osztrák-magyar tengerészek nyilvános 
hitvallása a Szentsirnál.1 — Az utóbbi napokban Jeru-
zsálem lélekemelő eseményeknek volt szintere. Az osztrák-
magyar hajócsapat meglátogatta a szent várost. Vagy 
40 tiszt és 120 tengerészközlegény, élükön Ziegler L. 
contre-admirálissal, érkezett pénteken, április 12-én Jaffá-
ból a szent városba. Jöttek pedig mint valódi, igaz 
zarándokok. Teljes katonai díszben előbb a Szentsír-
hoz zarándokoltak. Az admirális példáján mindenki 
rendkívül épült. Mikor a Szentsír templomából kilépett, 
minden emberi félelem nélkül törülgette könyeit, az 
összes tisztek és a nagy népsokaság szemeláttára. Ma 
délben azt mondotta nekem, hogy a bevonulást és a 
Szentsírhoz való zarándoklást többre becsüli akár egy 
milliónál. A többi tiszt s a közlegények is kiválóan jó 
hatással voltak ; a város lakossága, az idegenek egyaránt 
épülnek rajtuk. 

Szombaton mindnyájan szent gyónáshoz járultak, 
másnap pedig vasárnapon, az admirális, a tisztek, a 
matrózok mind egy szálig nyilvánosan magukhoz vették 
az Úr szent testét. Héttön délelőtt katonai díszben végig-
vonullak Jeruzsálem utcáin és nyilvánosan elimádkozták 
a Keresztutat, a törökök nagy ámulatára. Mohamedánu-
sok, zsidók, keresztények tolongva sereglettek össze, 
hogy szemtanúi lehessenek e legfőbb mértékben szo-
katlan látványnak. Mindenütt ámul-bámul a nép, cso-
dálkozás szavai hallhatók mindenfelé. A Keresztút vé-
geztével a székesegyházba vonultak a zarándokok, a hol 
pontifikális misét hallgattak. 

A patriárcha később a nyilvános fogadtatásnál ki-
jelentette, hogy őszinte csodálkozással nézte őket. Azt 
hitte, hogy saját szeminaristáit látja maga előtt, de ezek 
a katonák még derekabbak, jámborabbak, mint az ő 
szeminaristái. 

Az osztrák zarándokok menedékházának rektora, 
Ehrlich dr., egészen boldog volt az események hatása 
alatt ; magam is úgy vélekedem, hogy az osztrák-magyar 
hajócsapat látogatását nem egykönnyen fogják elfelej-
teni a jeruzsálemiek. 

Az admirális, a tisztek, kikkel ma az osztrák za-
rándokházban étkeztem, a szent városban töltött napok-
kal igen meg vannak elégedve és végtelenül boldogok. 

B. V. 
* 

Róma . Ar. Pius pápa aranymiséje. Fárasztó nagy 
elfoglaltsága. — Az Őszentsége félszázados papi jubi-
leumának ünneplését előkészítő helyi bizottság legutóbbi 
gyűlésében előbbi határozatától eltérőleg elhatározta, 
hogy az ünnepség nem szeptember 18-án, hanem no-
vember 16-án, mint Őszentsége püspökké szentelése év-
fordulóján legyen. Oka pedig ennek az áttevésnek az, 
mert szeptember 18-án a legtöbb kúriai prelátus és a 
diplomáciai kar fejei Rómától távol, szabadságon szok-
tak lenni ; de meg azért is, mert szeptember 20-án 
Rómában a hatóságok és testületek a piemonti faltörés éj 
bevonulás évfordulóját ünneplik, a mi esetleg kellemet-
len incidenseket vethetne előre a pápai ünnepélyre. 
Minthogy az ünnepély nemzetközi szervezésére költség 
kell, azok fedezésére nézve a római bizottság önkéntes 

1 Fonck, innsbrucki egyetemi tanár április 17-iki leveléből, ki 
jelenleg tanulmányúton időzik a Szentföldön. 

adományok gyűjtését határozta el. A ki 25 vagy 10 lírát 
ír alá, az megkapja a jubileumi folyóirat eddig meg-
jelent számait gratis, valamint kap egy «jelvény»-t, vagyis 
egy ezüst vagy bronz emlékérmet, mely a jubileum 
évében, mint zarándok-jel hordozható a pápai fogadások 
alatt. 

A velencei «Difesa», melynek tudvalevőleg intim 
összeköttetései vannak a pápa környezetével, azt irta 
minap, hogy Őszentsége április hó elején ügyekkel túl 
volt halmozva. Legfőbb méltóságának igényei elérték a 
tetőpontot. Erről némi fogalmat szerezhetünk magunknak, 
irja folytatólag a nevezett lap, hogyha elgondoljuk, hogy 
Őszentsége orvosainak sürgető rendelete dacára eleinte 
csak a délutáni, azután pedig még a délelőtti kerti 
sétáiról is kénytelen volt lemondani. Az áldozó papi 
élet, tesszük mi hozzá, áldozatos élet, a pápánál legfőbb 
fokban. 

* 

London . A közoktatásügyi törvényről. Nyilatkozat 
a Monatgnini-féle iratok elrablásáról. — Meg kell 
adni az angol katholikusoknak azt, hogy kötelességüket 
a vallásellenes liberalizmussal szemben nemcsak meg-
teszik, de azt egyúttal a maga idejében is teszik meg. 
Angolország katholikus nevelésügyi országos tanácsa 
(itt ilyen is van)1 Norfolk herceggel az élén, Angolország 
dr. Bourne westminsteri érsek vezetése alatt álló püspöki 
kara előtt tisztelgett és egyúttal tanácskozott is vele a 
fölött az új iskolai törvény fölött, melyet Mac Kenna, az 
új közoktatásügyi miniszter terjesztett az alsóház elé. 
Utóbb a nevelésügyi tanács ugyancsak a Westminster 
Palace-Hotelben (érseki-lak) évi közgyűlését tartotta meg. 
Itt, a püspökök helyeslésével, a következő határozatban 
állapodtak meg : «A gyűlés az új iskolai törvényjavas-
latot (Special Religious Instruction Bill), mint teljesen 
igazságtalant, elitéli és a katholikusokat fölszólítja, hogy 
ezzel a javaslattal szemben a legnagyobb ellenállást 
fejtsék ki». 

Dr. Bourne westminsteri érsek nyilvánosan tartott 
beszédében Clemenceau francia miniszterelnöknek arról 
az eljárásáról, mely Montagnini pápai ügyvivő iratainak 
erőszakos lefoglalásában nyilvánult, azt mondotta, hogy 
az «minden diplomáciái szokás megsértése, sőt több és 
rosszabb : «okmányok közönséges elrablása.» Az angol 
katholikusoknak ebben a katholikus ügyben joguk van 
megtudni, hogy mi történt és a fölött megfelelő Ítéletet 
mondani. 

* 

Páris . Clemenceau vallás-gyülöletét kezdik már elv-
társai is megsokalni. — Már a legcsökönyösebb republi-
kánus lapok is kezdik azt a gyűlöletet, mellyel Clemen-
ceau a katholikus vallást üldözi, megsokalni. Távol áll 
tőlünk a gondolat, liogy mi a radikális lapoknak ebben 
a magatartásában megtérést lássunk a vallásos élet 
útjára. Ettől a block lapjai nagyon távol vannak. Itt 
másról van a szó : a választók szavazatairól. Fél a radi-
kális block maga is már, hogy Clemenceau rabiátus (ez 
a szó járja) vallásügyi politikája elriasztja a választókat. 
«Clemenceau úr, írja a bizony nem «pápista», de annál 
gyanusíthatatlanabb republikánus lap, a «Temps», fana-
tikusabban viseli magát, mint a vad antiklerikális és 

1 Miért nincs m á s u t t ? ! 
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Iroda-
lom. 

hírhedt szabadkőmives Rabier». Clemenceau ugyanis 
megtiltotta azt, hogy május 7-én és 8-án az orleánsi 
szűz tiszteletére rendezett ünnepségben hivatalnokok és 
katonák részt vegyenek. Az imént megnevezett Rabier 
maga is megsokallotta azt és elment Clemenceauhoz, 
kérni őt, vegye vissza ezt a rendeletét, mert egész Orleáns 
szörnyűségesnek találja a dolgot. Ilyenek a franciák! 
Ezek a jó emberek radikális szabadkőmives képviselőket 
választanak (à la Rabier) a parlamentbe, de a mi az 
egyházi ünnepeket illeti, azoktól nem hagyják magukat 
eltiltatni. A «Temps» megjegyzi, hogy a nevezett ünnep-
ségekben működő papok a törvény értelmében puszta 
magán-személyek : tehát ily magánszemélyek funkcióinál 
az állam hivatalnokai és katonái is jelen lehetnének, 
mint magánszemélyek. Egyébiránt pedig, folytatja a 
«Temps», kitűnik az esetből az, hogy a francia katho-
likusok még se engedik magukat legyek módjára elpusz-
títtatni. Clemenceau vak félelme (phobie) minden val-
lási dologgal szemben kezd lassankint közmegütközést 
kelteni és sértő lenni.1 

* 

Kanada . A kanadai parlament elitéli a francia 
kultúrharcot. — Londonba érkezett hír szerint a kanadai 
parlament (francia eredetű emberekből áll javarészt) 
vadnak minősítette a francia kultúrharcot. A radikális 
Hughes képviselőben felforttyant ugyan a francia vér 
és azt javasolta, hogy a francia szerzetesrendek beván-
dorlása, mint az országra nézve káros, essen tilalom 
alá. Az atyafi ezzel az indítványával nagyon megjárta. 
A szavazásnál egészen magára maradt. De előbb kép-
viselőtársaitól megfelelő rendreutasításban részesült. 
Álláspontjára rásütötték a beteges antiklerikálizmus» 
bélyegét. Bezáró jelenetül Laurier miniszterelnök kije-
lentette, hogy minden menekült, akár visel szerzetesi 
ruhát, akár nem, úgy mint eddig, vendégszeretetre talál 
Kanadában. —y —la. 

A Renaissance I tá l iában. Irta Acsay Antal dr. 
egyetemi m. tanár. Budapest. 1905. 274. 1. Ára 5 korona. 

Azoknak a munkáknak a sorából való, melyek 
hosszas irodalmi és helyszíni tanulmányon alapulnak, 
tárgya pedig a nagy szellemi átalakulás a XIV. és XV. 
században Itáliában : a renaissance, a középkori ember-
nek átmenete az új korba, mely utóbbit tudvalevőleg 
a reformációtól számítjuk. 

A kettő között, a középkor és a renaissance között, 
a különbséget így állítja fel Acsay : Az emberiség, az 
egyes ember, nem bizik magában, képességeiben, tehet-
ségeiben ; azért akarja, hogy mások vezessék. Ez fő-
vonása a középkornak. A renaissance emberei szakítanak 
ezzel ; előtérbe állítják az egyént ; önállónak, függet-
lennek akarják nevelni az embert, a ki szabadságának 
érzetében éljen a társadalomban. (8. 1.) 

Első tekintetre művelődéstörténeti munkának lát-
szik s csak később hovatovább egész határozottan lép 
előtérbe a paedagógiai szempont, a renaissancenak be-
folyása a tanügyre vagy még helyesebben — az alsóbb 
iskolázási'ól a mai értelemben akkor nem igen lévén 

1 Őszintén szólva, igaza van annak a német lapnak, a mely 
azt mondja : hogy «tulajdonképen a francia katholikusok oktondi-
ságán kell csodálkozni, kik ily képviselőket választanak». 

szó — a renaissance befolyása az egyetemi tanításra és 
arra a tágabb értelemben vett tanításra, a mit az iroda-
lom az olvasóközönségre gyakorol. 

Rendkívül tanulságos egy tárgy ez, melynek csak-
ugyan érdemes egy teljes monográfiát szentelni. A mű-
velt ember tudni vágy, mik voltak okai az emberiség 
gondolkodásában beállott nagy változásnak, kik voltak 
annak az eszközlői, milyen hatások és ellenhatások kö-
zött történt ez, miben nyilatkozott ez a változás, szóval 
mi volt az a renaissance, melynek méhéből jelent meg 
végre az európai történet színpadán a protestantizmus, 
ez a nagy megbontója a középkori kereszténységnek? 

Acsay e tekintetben igen gazdag anyagot hordott 
össze, Dantén (1265—1321.) kezdi s végigmegy a követ-
kező, jelentékeny és kevésbbé jelentékeny olasz írók 
során föl a XVI. századig, Beccadelli Antalig, ama kor 
Zolájáig és Pomponatiusig (241. 1.), a kitől Büchner is 
sokat tanulhatott. De a rendkívüli nagy szorgalom-
mal összegyűjtött anyag nincs oly szempontok szerint 
elrendezve, hogy az olvasó az azon korbeli irodalmi 
fejlődésről tiszta, áttekinthető képet kaphatna. Sőt a 
szerző az íróknak s müveiknek bizonyos iskolák, vagy 
irányok szerint való elrendezése helyett időrendben mu-
tatván be őket és sajátságos vonásaiknak tárgyból 
merített kidomborítása helyett maga annyi alanyi ref-
lexiót fűz mindegyikhez, hogy úgy mondjam, oly bő 
beszédű, hogy még nehezebben olvashatóvá teszi művét. 
Folyton variálja ugyanazokat a nevelési elveket, ismét-
lésekbe esik, a renaissanceot annyiszor jellemzi, hogy a 
bőséges anyag alapján az olvasó végre maga kénytelen 
magának némi konkrét képet alkotni a fejlődés mene-
téről. Ez a műnek gyenge oldala, mint a rhetorikában 
mondjuk, a belső szerkezete gyarló. Pedig minden 
készen van, az anyag összegyűjtve, csak művészibb kéz-
zel kellett volna azt feldolgozni, világosabb keretbe be-
állítani. 

Továbbá, egész lényegében nem lévén egyéb a renais-
sance, mint harc a kereszténységgel (261. 1.), mindjárt a 
könyv elején, ott, a hol azon kezdi, hogy : a XIII. szá-
zadban a szabadabb gondolkozás határozottabban jelent-
kezik Európában (14. 1.), szinte magától kívánkozott 
volna annak mélyebb kifejtése : mi volt a változásnak 
az oka, honnan tulajdonkép a renaissance? A görög és 
latin klasszikusok elterjedése, mint a régi pogány szel-
lem megkedvelésének (ez a renaissance) oka, maga is 
csak okozat, mert nyomban kérdezzük : miért kezdik 
az egyházhoz és a Szentíráshoz addig oly hiven ragasz-
kodó emberek szei'etni a pogány klasszikusokat ? 

Foglalkozik ugyan a klasszikusoknak a nyugoti és 
keleti egyház részéről kezdettől fogva való különböző 
megbecsülésével ; de hát épen az, hogy a nyugoti egyház 
óvta hiveit — volt oka rá (35. 1.) — a klasszikusok 
olvasásától, még kevésbbé teszi érthetővé a hivek részé-
ről a klasszikusoknak oly nagyrabecsülését, sőt némelyek-
nél az egyház tana fölé való helyezését, fokozatosan a XIII. 
századtól kezdve. Pedig oly helyesen mondja később, 
de csak úgy odavetőleg két sorban (88. 1.) : «a renais-
sance a keresztes hadjáratok eredménye, ezek nélkül 
nincs Európában renaissance». Ennek az oknyomozó alap-
nak kifejtése hiányzik olt a müve elején. Az arab 
tudomány Spanyolországban, ennek szomszédságában, 
Provenceben, (az izlami érzékiség befolyására) kifejlődött 
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troubadour-költészet már az a pete volt, mely romlással 
fenyegette a tiszta keresztény szellemet, mint a tavasz-
szal a virágba bekerült pete a később fejlődő egészséges 
gyümölcsöt ; majd következtek a keresztes hadjáratok 
(1096—1291-ig, ekkor vesztették el a keresztények utolsó 
birtokukat, Akkont). A nyugotiaknak Keletre vonulása. 
Ez alatt az idő alatt az európaiak ott Keleten meg-
ismerkedtek az izlam kulturával és a keleti erkölcsökkel, 
igen sok dolgot másként Ítéltek meg, mint addig. A szer-
zett emberismeret és a meglazult erkölcsiség sokban 
megváltoztatta az európaiak gondolkozását s míg addig 
hiven követték az egyház tanait, most már minden téren 
megszólalt a világias gondolkodás is. Hasonló eset 
ismétlődött, mint egykor a puritán erkölcsű rómaiaknál, 
kiket a Kelettel való érintkezés puhított el s tett tönkre. 
Ennek mélyreható, részletező kifejtése kell, hogy meg-
előzze a renaissance ismertetéséi, mivel abban rejlik az 
okozatnak történelmi oka s akkor világos lesz előttünk 
az, a mit Acsay, kezdvén a tárgyalást, müve elején mond, 
hogy : a XIII. században a szabadabb gondolkozás ha-
tározottabban jelentkezik Európában. Csakhogy ezt az 
alapvető kifejtést nem találjuk nála. 

Acsay két renaissanceot különböztet meg : az egyik 
Danteval kezdődik, a másik Konstantinápoly elloglalá-
sával (1453) ; ennek azonban legföllebb csak az a jelen-
tősége lehet, hogy még több görög tudós jött Európába; 
a szellemi romlottságot azonban már itt találták. 

Mint említettem, Dantén kezdve sorba bemutatja a 
renaissance irányban dolgozó tudósokat és műveiket 
egész a reformációig. Van köztük, a ki a keresztény 
szellemet a pogány humanizmus szellemével összekap-
csolni iparkodott; vannak és pedig mindig többen és 
többen, a kik a keresztény szellemet ostromolják a 
pogányság érdekében. 

Különösen nagyra becsüli a három firenzeit (Dantét, 
Petrarcát, Boccaciót). Kissé felületesen mutatja be őket 
és elfelejti kiemelni, hogy Petrarca, a pap, Laurájával és 
szonettjeivel, Boccacio meg Dekameronjával bizony már 
abba az érzéki irányba tartoznak, melyet az utódok oly 
nagyra neveltek. Hogy miért mondja ennek folytán 
«türelmetleneknek» a theologusokat, mivel «támadni 
szeretik a renaissance embereit, elsősorban a poétákat» 
(49. 1.), nem értem. Hiszen ezek bőségesen rászolgáltak. 

Mert bizony és ezt sokszorosan tanuljuk épen Acsay 
könyvéből, nagj'on sok megróvni való volt a renaissance 
embereiben. Afféle új pogányság volt az, nagyon soknál. 
«A lélek tisztasága, az erkölcsiség becsületessége sokszor 
hiányzik nálok». (145. 1.) — «A humanistákat jellemzi a 
nagy hiúság és önzés». (148. 1.) — «A kor jelleméhez 
tartozik, hogy a jámborság mellé állítja sokszor az 
erkölcsi fajtalanságot, bűnös pajzánságot, vétkes köny-
nyelmüséget)». (193. 1.) — «A renaissance veszedelmes 
útra téved ; az egyéniségnek túlságos kultusza, a természet 
és a reális élet inductiv kutatása romboló munkába 
kergeti». (235. 1.) Ilyeneket kénytelen a renaissanceről 
megállapítani Acsay. 

Tehát épen ellenkezőleg, nagyon is kívánatos lett 
volna, ha a theologusok és az egyház erélyesebben áll-
nak ellen az áradatnak ; de sok papja, «alkalmazkodván 
a korhoz», mint ma is sokan kívánják tőlük, maga is 
megromlott és sok jogos panaszra szolgáltatott okot a 
keletkező hitújításnak. 

Ha csak annyi lett volna a renaissance, mint a 
227. lapon irja, hogy : az egyéni törekvéseket az életre 
vonatkoztatja ; az egyes embert az életbe, a világba 
óhajtja küldeni, hogy az élet, a társadalom, a földi ren-
deltetés érdekében fáradozzék ; de nem zárja ki az egyéni 
törekvésekből a földöntúli cél érdekében kifejtendő 
munkásságot, — akkor a renaissance soha sem kevered-
hetik harcba az ugyanezt a célt szolgáló kereszténység-
gel. Hiszen a kereszténységnek egész társadalmi értéke 
az ókori civilizációkkal szemben épen az egyén kieme-
lésében, öncélusításában nyilvánult : az emberi egyenlő-
ségnek a hirdetésében. A maga részéről, ezzel példát 
adva a világi hatalmaknak, igyekezett is demokratikus 
elvét megvalósítani. Az egyházi tisztségek különbség 
nélkül mindenki számára elérhetők voltak, minek kö-
vetkezménye volt, hogy az alsóbb osztályok más téren 
boldogulni nem bíró legtehetségesebb fiai egyházi pá-
lyára léptek s az egyház a középkoron át kebelébe szá-
mította a legtehetségesebb s a legkiválóbb férfiakat. 

A renaissancenak hibája, hogy az egyéni törekvése-
ket a földöntúli cél rovására kezdte ápolni ; a siralom-
völgy fogalma helyébe a görög-római auktorok befolyása 
alatt a testiség kultuszát nagyon is előtérbe állította, 
filozófiája, mint később Voltaireé, az élvezet lett. Hogy 
törekvései hová fejlődtek volna, ma már eldönteni 
nem lehet, mert Luther egyszerre az emberek figyelmét 
más térre irányítja : a vallásira s Ovidius, Homér, 
Horác mellé a bibliát állítja be vita tárgyává. 

Acsay szerint : Luther evangeliuma a renaisance 
temetése, halálharang, mely azt temeti, a mi a renais-
sanceot létrehozta, évszázas küzdelmeiben táplálta : 
az emberi értelemnek és az akaratnak érvényesítését. 
Vallási térre viszi ezt, ott akar mindent az isteni kegye-
lemre bizni, abban vakmerően bizakodni. A tudomány 
a többi emberi jócselekedetek sorsára jut : nincsen rá 
semmi szükség. (202. 1.) 

Acsay kétségtelenül nag}7 munkát végzett, műve a 
nálunk különösen nagyrabecsülendő kutató munkának 
eredménye. De a rengeteg felkutatott és összehordott 
anyag a maga részleteiben, mintha elvonta volna figyel-
mét a magasabb összefoglaló szempontoktól, a miért is 
az olvasónak nehéz benne tisztán látni s a renaissance-
mozgalom természetét világosan értékelni. Pedig a tárgy 
érdekes és tanulságos, megérdemelné a jó kidolgozást. 

* 

A t á r s a d a l m i , gazdaság i é s á l l ami f e j lődés 
a lap ja i . Irta dr. Kiss Mihály, Barsvármegye árvaszéké-
nek elnöke. Aranyos-Maróth, 1907. 

Rövid értekezés az egész. Huszonhárom oldalnyi 
terjedelemben tárgyalja a szerző «a társadalmi, gazdasági 
és állami fejlődés alapjait.» 01jr théma ez, mely min-
denkit érdekel. S ha mindig érdekes, ma kétszeresen 
az, a mikor e tételről a pro és contra vélemények egy 
garmadáját találja a kutató. Lelki bátorság, erős öntu-
dat, vállalkozói szellem, sok tudás kell ahhoz, hogy 
valaki a vélemények tömkelegéből kiválassza a jót, a 
helyest, saját megfigyeléseit, hosszas kutatás után leszűrt 
meggyőződését papírra vesse s azt az Akadémia, «Allie-
naeumá»-ban (Pauer a szerkesztője) megjelentesse s 
hozza oly lakonikus rövidséggel, miként ezt Kiss 
Mihály dr. megcselekedte. 

A szerzőt az igazság keresésében nem tévesztette 
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meg sem Stein, sem Mohi elmélete ; Marx, Engels tör-
teneti materializmusa, Compte, Spencer tanítása ; hanem 
kezében a beszélő történelemmel megoldja a kitűzött 
problémát. 

Bátran, minden melléktekintet nélkül, nyíltan hir-
deti a keresztény felfogást. Szerinte a társadalmi, gaz-
dasági és állami fejlődés nem a Spencer kieszelte ter-
mészeti törvényeken vagy Marx osztályuralmán nyug-
szik, hanem az ember intellektuális megismerési képes-
ségén és erkölcsi akaraterején. Majd így folytatja : «Azon 
tényezők, melyek az ember intellektuális megismerési 
képességének és erkölcsi akaraterejének kifejlődését be-
folyásolják, szinte nélkülözhetetlen tényezőkként isme-
rendők fel a társadalom, a gazdászat, az állam, mint 
az ember történeti létezési életformáinak fejlődésénél». 

Igen helyesen mondja : «hogy a társadalom, a gaz-
dászat és az állani szükségszerűleg kénytelenek az ember 
értelmi megismerési képességének és erkölcsi akaratere-
jének kifejlődése utján végig haladni». 

Ennek magyarázatát az életcél adja. Az ember élet-
célját az értelem ismeri fel, az akaraterő valósítja meg. 
Életcéljának megfelelően rendezi be a társadalmi, gaz-
dászati, állami életét. 

Tétele igazolására dolgozatát három részre osztja : 
az elsőben «a társadalom, gazdászat, állam alapja az 
antik korban», a másodikban a kereszténység, a renais-
sance befolyásáról, a harmadikban az újkori viszonyok-
ról szól. 

Kiss Mihály dr. Fustel de Coulangne-nak az ókori 
községekről írt könyve nyomán azt mondja, hogy az 
antik-világ társadalmi, gazdasági, állami szervezetének 
alapja az emberiség értelmi és erkölcsi erőinek isko-
lázottsága volt. A «Lares», a «házi tűzhely»-ek, tisztelete 
edzette az erőket. De midőn Demokrit, Epikur anyag-
elvű tanai meghódítják az antik világot, az «ősök», a 
«tűzhely» kultuszának pusztulásával az intellektuális és 
erkölcsi tcnvezők uralma megdűl, az államszervezet 
veszi át a szellemi és akarati erők vezetését. «Csakis így 
lehet megérteni, hogy úgy Athénben, miként Rómában 
nem maradt magasabb cél az emberi törekvések mezején, 
mint résztvenni az államhatalom gyakorlásában, ki-
zsákmányolni a társadalmi, gazdasági előnyöket.» Az 
államhatalom abszolút mindenható lett. Az állam alap-
jaiban megrendült, mert romlott abszolutizmusával meg-
rontotta az értelmi és akarati erőket ; el is sülyedt a 
materializmus árjában. 

«Hogj' az emberi személyiség intellektuális meg-
ismerési képessége és erkölcsi akaratereje számára a 
függetlenség (az államhatalom ellen) kivívassék, meg-
jelent a világ Megváltója, Jézus Krisztus... Missziója 
abban állott, hogy az életfeladatok megismerését minden 
ember részére lehetővé tegye, megvalósítását pedig az 
akaratnak kötelességeként jelölje meg. . . Ez képezi a 
történet fordulópontját. Jézussal új értelmi és akarati 
élet kezdődik. Ez az élet kihat a társadalom, a gazda-
ság, az állam működésére. Az ember kapcsolatba jön 
az Istennel. Személyisége óriásit nő. Méltósága megvan. 
És a méltóság védi az állami abszolutizmus ellen, mely 
gondolatot diktál, akaratot követel». 

Szépen vázolja Jézus egyházának misszióját : «Az 
emberi egyéniségeket oly erkölcsi, intellektuális kap-
csokkal fűzni egymáshoz, mely kapcsok a konkrét 

államhatalom uralmi befolyásától függetlenek marad-
janak». 

De midőn az egyház szervezete a konkrét társadalmi, 
gazdasági és állami szervezet hatalmi befolyása alá került, 
mikor az európai társadalomban a humanizmus, renais-
sance óta az antik római világ gazdasági, társadalmi, 
állami alapelvei nyertek túlnyomó befolyást, az állam 
vezetői azt az oktatást merítették a római jogászokból, 
hogy az államhatalom befolyása az emberiség intellek-
tuális és erkölcsi belvilágának vezetésére is kiterjed. 
A császárok az antik állam theokratikus teljhatalmát 
igényelték a társadalommal és az egyház szerveivel 
szemben (guelfek, ghibellinek harca). 

A szerző Anglia iránt engedékeny. Hogy Angol-
országban a cezarizmus hatalmi szerepet nem vitt, a 
római befolyás hiányosságának tulajdonítja. A szerző 
téved, mikor Anglia XVI. és XVII. századaiban impe-
riálizmust nem lát. VIII. Henrik, Erzsébet uralma ha-
talmas cáfolatok. De az imperiálizmus szarvait nem a 
római jogászok tantételei, hanem az észelvű bölcselök 
hamis tanai növesztették meg. 

Kiss éles elmével elsorolja a római cezarizmus, az 
antik világ monizmusának hatása alatt elért ered-
ményeket. 

1. A fölvilágosult abszolutizmus kerülvén uralomra, 
a vezető értetmiségi és erkölcsi befolyás gyakorlására 
való képesség kipusztult. 2. Ennek teendőit a központi 
államhatalom vette át. 3. Az államhatalom képtelensége 
miután beigazolást nyert, beállott a forradalom. Elő-
térbe lépett a harmadik rend, de a cezarizmus alap-
elveinek befolyásától ez sem tudott szabadulni. A de-
mokrácia is az abszolutizmus formáiban jelentkezik. 

A forradalmak és a történet arra oktatta ki a nagy 
mult után a gondolkozó főket, hogy ne a klasszikusok 
cézári hatalmában, hanem a nemzetek nemzeti múltjá-
ban keressék a társadalmi, gazdasági, állami fejlődés 
alapját. S hogy : «a középkor legkevésbbé volt a sötét-
ség és a barbárság korszaka, a milyennek azt a huma-
nizmus és a reformáció elfogult írói hirdették». 

A romanticizmust, a történeti iskolát legyőzni igye-
kezett a XVIII. század szenzuálizmusa, a XIX. század ter-
mészettudományok terén óriási haladása. Újból kisért az 
állami mindenhatóság. A cél pedig «egyenlő» jogok alap-
ján az államhatalomban való részesedés. De mert a parla-
mentáris államhatalom nem képes áthidalni a kiáltó, 
tátongó távolságokat, a negyedik rend félelmetes erejével 
szemben a militárizmusban keres menedéket, miután a 
nacionálizmus az intellektuális és akarati erőkre, ténye-
zőkre való befolyását elvetette. (18. 1.) De mert az állam-
hatalom (19.) gondviselésszerű hivatásának megfelelni 
képtelen, egyre jobban hódít a nézet, «a társadalmi ön-
kormányzat» megteremtésének szükségességéről. A min-
denható állam a népet a szociáldemokráciába kergette. 
Magának a társadalomnak kellene cselekednie. A modern 
társadalmi demokrácia a nemzeti társadalom hagyo-
mányaiban bírja alapját, ne pedig az antik monizmus-
ban. Igy alkossa meg a jogállamot. 

Érdekes volna tudni, hogy mit ért Kiss a «jog-
állam» fogalma alatt? Ha azt érti, mit Kant, úgy nem 
értünk vele egyet. Ellenben, ha úgy gondolja, hogy az 
így létesült államban a jog fog uralkodni s ez az állam 
lesz a jogállam, úgy nézetét készséggel aláírjuk. Okunk 
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van az utóbbit hinni. De hogy ez a társadalmi, nemzeti 
jellegű autonómia is szenved betegségben, azt maga is 
elismeri, a midőn az angol pénzarisztokratákra utal. 
Bizik a történeti társadalomban, hogy lerázza a reá 
rótt igát. 

Egy rövid fejezetet szentel hazánknak is «Magyar-
ország XIX. századbeli társadalmi, gazdasági és állami 
fejlődésének alapjai» cimen. Rövid elmefuttatás után 
arra a következtetésre jut, hogy Magyarországban a 
római cezarizmus, az antik monizmus elméletei se a 
humánizmus, se a reformáció idejében nem voltak 
képesek gyökeret verni. Az erre irányuló törekvések 
sikertelenek maradtak. A magyar nemesi társadalom 
képezte az ellenállást. Ezen megtörött II. József minden 
törekvése. 

Széchenyi István gróf ugyan Smith Ádám tanít-
ványa volt, de számításainak bázisául a magyar társa-
dalmat tette. Kossuth Lajos szenvedélyes magyar. A szen-
zualizmussal, a naturálista államtudománnyal 1849. után 
ismerkedett meg. Eötvös József báró és a centrálisták 
a történeti iskola hívei. Deák Ferenc a történeti tradíciók 
hive. Küzd az osztrák cezarizmus ellen. Halála után a 
kontinensen uralkodó naturálista államtudományi elmé-
letek érvényesülnek. Más szóval erősen evezünk az állami 
mindenhatóság felé. Az állam akar minden lenni. 

Ez a szerző füzetének rövid ismertetése. Egyik ma-
gán levelében azt írja, hogy ez bevezető rész egy nagy 
munkához. Örvendünk, hogy a keresztény világnézetnek 
bátor bajnoka, hirdetője Kiss és ezt oly folyóiratban 
teszi, mint az «Athenaeum». Várjuk a bevezetés után a 
folytatást. Vajha a tömörség ne tenné annyira fárasztóvá 
figyelmes elolvasását, miként a bevezetőt. Az «Athenaeum» 
külön lenyomatát szívesen megküldi a szerző — az 
érdeklődőknek. E kis füzet nem csak érdeklődést, de 
tanulmányozást is érdemel. 

Kiss dr. egy lépéssel közelebb hozta fölállított téte-
lével azokat, kik a társadalmi fejlődés törvényét keresik. 

Csepela Lajos dr. 

A jézus tá rsasági é rsek i főg imnázium Mária-
kongregác ió j ának Ér tes í tő je . XXV. füzet. Kalocsán, 
1907. 76. 1. 

Trefort miniszter valamikor a kalocsai főgimnáziu-
mot tartotta elsőnek; ez az «Értesítő» meg meggyőz arról, 
hogy Mária-kongregációja az első s olyan egyúttal, mely-
nek «Értesítő»-jét minden más középiskolai kongre-
gációnak tanulmányozás céljából kellene megszereznie, 
hogy szerinte igazodjék. 

Épülésül szolgálnak benne az eltávozott s renováló 
tagok iratai a kongregációhoz; érdekes az évi műkö-
dése ; de minden fölött áll és értékes a bevezetésül szol-
gáló értekezése a kongregáció szervezéséről s ezen szer-
vezés szükséges előföltételeiröl. 

Ennyi okos gondolatot az életre szolgáló nevelésről 
s nevezetesen ilyen bölcs fejtegetést a Mária-kongregációk 
céljáról már régen nem olvastam. Bemutatja ez az érte-
kezés a kongregációt mint szociális intézményt, melynek 
célja katholikus intelligenciát nevelni az éleinek. 

Kiindul a történelmi kongregációból, abból a régi-
ből, mely nekünk egykoron törökverő ősöket nevelt. 
Az más volt, mint a mostaniak egyike-másika. «Ha azok 
a történelmi prézesek és kongreganisták feltámadná-

nak — úgymond — s úgy körülnéznének a jelenben 
működő kongregációkban és megszólalnának, dicsérné-
nek is bennünket, hogy el ne menjen kedvünk, de 
ámulva-bámulva össze is csapnák kezöket és mondo-
gatnák : Mit csináltok ti ! Hisz ti a kongregációt puszta 
imatársulattá alakítottátok !» 

Azután beszél a kongregációról valóban okosan, 
mint a minőnek annak a régi példa alapján lennie kell. 
S ezzel a kongregációk vezetőinek oly útmutatást nyújt, 
melyet azok másutt nem nyerhetnek. Azután rá-
mondja : Ha a Regnum Marianum kongregációi mind 
egy szálig ezen alapon fognak szervezkedni, pillanatig 
sem kételkedem, hogy képesek lesznek a magyar keresz-
tény társadalmat megreformálni úgy, a mint az a régi 
múltban történt. 

És én ezt elhiszem neki, mert, így bemutatva, a 
Mária-kongregációt csak megkedvelni lehet, csak így 
lehet érteni annak rendkívüli nevelő-erejét. Ily módon, 
a hogy ő azt előadja, nevelkedhetnek csak tevékeny 
emberek és jellemek. 

Erre az «Értesítőre» felhívom a középiskolai hit-
tanárok figyelmét, bölcs kalauzra találnak benne. 

"Levél a szerkesztőhöz. 
Nagyságos Tanár Úr! 
«Egy gondolatot» közölt a «Religio»-ban F. A. 

úr s e közleményében megrótta a jézustársaságiakat, 
megrótta szent Ferenc és szent Domonkos jeles fiait 
és a szent karmelita rend atyáit. 

S e megrovás teljesen igaztalan. 
Én csak az elsőkről fogok Nagyságod becses 

engedelmével megemlékezni. 
«Olvasom a «Jézus Szive Hírnökét» és «Mária-

kertet«. Tele van S. J.-vel. Örökké a «társaság», min-
denütt a «társaságunk», betűben-képben a «társaság» ; 
mintha a «társaság» volna az egyház.» 

így panaszkodik a nyilvánosság előtt F. A. a 
jézustársaságiak ellen. 

Nos hát én is elolvastam e panasz hallatára a 
«Jézus Szive Hírnökének« és a «Mária-kertnek» ez 
évben megjelent minden számát (a január-, február-, 
március-, április-, májushavi füzeteket) és egyetlen 
egyszer sem találtam bennök e szavakat: «társaság», 
«társaságunk». 

Azok a jézustársasági írók «társaságuk» keretén 
kívül élőknek írnak a jelzett füzetekben s ép azért 
seholsem találták szükségesnek azt, hogy «társaságuk» 
emlegetésével hivalkodjanak. 

Egyébként ha jónak fogják látni, hogy «társa-
ságuk» ügyeivel is foglalkozzanak, nem fogják azt 
elmulasztani, hogy azzal is előhozakodjanak; nem 
fogják szégyeneim ezentúl sem, hogy Jézus-társasá-
gának (S. J.) tagjai. 

Háromszáz éve már annak, hogy ezt a nevet 
(S. J.) kifogásolták F. A. elődei1 s háromszáz éve, hogy 

1 F. A. elődei nehezen, valamint állásabeliei sem. S úgy 
tudom, hogy ő sem; hanem midőn a hitbuzgalmi iratokat 
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a Szentlélek által vezérelt egyház sokszorosan szen-
tesítette annak használatát (v. ö. Petri Ribadeneira 
e S. J., De ratione Instituti Societatis Jesu. Romae 
1864. pag. 39 scjq.) s az egyház nem gondolt arra, 
hogy szent Pállal ellenkezésbe jő, miként azt F. A. 
úr véli. 

Nem lévén ennélfogva egy betű sem igaz abból, 
a mit a «gondolat» írója panaszul felhoz, szabadjon 
ismételnem, hogy F. A. úr megrovása teljesen igaz-
talan. Tomcsányi Lajos S. J. 

A ft. lelkiigazgató urakhoz. 
Ismét ilt az ideje egy komoly és szükséges figyel-

meztetésnek. Tavaly, ha jól emlékszem, az «Alkot-
mányban» tettem közzé ilyen irányú soraimat. A kath. 
világ legfőbb és legveszedelmesebb hibája manapság, 
hogy a kath. sajtó elhanyagolásával, a színtelen, 
vagy épen az ellenséges sajtót támogatja. Sokan a 
jobbak közül csóválják a fejüket efölött. Pedig a ki 
belenéz a gyakorlati élet kártyájába, egészen termé-
szetesnek fogja a dolgot találni. 

A papság nagy része a kath. sajtó mellőzésével, 
sokszor becsmérlésével, ad rossz példát. A papság 
nagy része oly lapokat járat, melyek részben nyíltan, 
részben pedig burkoltan az egyháznak ellenségei. 

Ha egy theologiát végzett férfiú ily példát ad, 
mit tegyenek a világiak, a kath. nevelést részben 
nélkülöző emberek ? 

Azért itt az ideje, hogy újból fölhívjam a spiri-
tuális urak becses figyelmét arra, hogy most az ordi-
natiót megelőző lelkigyakorlatok alkalmával ne mu-
lasszák el az ordinandusok lelkére kötni, mi a köte-
lességük és teendőjük e tekintetben. A lelkigyakorlatok 
alkalmával viasz az ember lelke, melyet nagyszerűen 
lehet idomítani. Kérve kérem a spirituális urakat, 
ne mulasszák el egyéb sok gondjuk mellett e dologra 
is kiterjeszteni becses figyelmüket. Legalább a jövendő 
papság legyen kivétel nélkül támogatója a katholikus 
sajtónak. ^ Janda József dr. 

Bizonyára a t. cikkírónak nem egyszer, hanem 
sokszor lesz még alkalma megismételni enemű sorait. 
Nem a lelkiigazgatók miatt, azok megteszik köteles-
ségüket, hanem a kath. sajtó támogatása és járatása 
érdekében. Katholikusaink nem tudják megérteni, 
micsoda kötelességről van ilt szó és micsoda fontos 
érdekeket érint ez a kérdés. A német katholikus, az 
megérti s mást, mint kath. lapot, nem vesz kezébe. 
A más vallásúak is tudják ezt nálunk s kezeikben 
sohasem találunk kath. lapot. A kath. ember kezé-
ben pedig csak kath. lapot látunk ritkán. 

abbót a bizonyos szempontból, melyet említett, szóba hozta, 
valamiféle benyomás alatt «gondolatát» a Hírnökre is kiter-
jesztette, a mi, mint most látjuk, a valóságnak nem volt 
megfelelő. Szerk. 

M. I n n s b r u c k . Megkaptam dolgozatát, köszönet érte, 
rövid idő múlva megjelenítem. Nagyon helyesen teszi, lia 
tudása és munkája gyümölcseit hazája javára kamatoztatja. 
A munkában nyilvánuljon meg a mi megújulásunk s akkor 
majd beszélhetünk a világgal. 

K. B u d a p e s t . Folyamatban van-e a fővárosi patronatus 
rendezése ügyében valami lépés, nem tudom. A most leját-
szódott botrányos eset azonban annyira nyilvánvalóvá tette 
az ügy rendezésének, a más vallásúak beleszólása kizárásá-
nak szükségességét, hogy lehetetlen mást gondolni, mint hogy 
az illetékesek végre, annyi más szab. kir. város példájára, 
kérelmezik a főkegyúrnál az ügy végleges rendezését. 

O. T a j ó . 1907 végéig. 
E. B u d a p e s t . Az életben barátot ismerek, pajtást nem ; 

a barátság erényen alapszik, a pajtáskodás önzésen. Az iro-
dalomban azonban se barátot, se pajtást nem ismerek, csak 
elveket, melyeknek föltétlen tisztelete válik az ügyek eme-
lésére, a közjó javára. így nézze a Religio kritikáit; dicsérik 
a dicséretreméltót s kifogásolják a kifogásolni valót, bárkinek 
tollából került is az ki. Engem csak elvekkel és meggyőző-
déssel lehet megközelíteni. Gondolom, így használhatok 
igazán az elfajult irodalmi érdekeinknek. 

Hl. F e l s ő e l e f á n t . 1908 közepéig. Ilyen buzgóságot sze-
rel az előfizetőnél a lapkiadó. 

F . E s z t e r g o m . Kettőt kérdez : Bonomelli : «II secolo 
che nasce» (Az új század) című műve, illetőleg főpásztori 
levele le van-e már fordítva magyarra és érdemes-e ezen 
müvecskével magyar kath. irodalmunkat gazdagítani? Fele-
letem : az elsőre tudtommal nem, a másikra : igen. Csak 
arra a szándékára van némi megjegyzésem, hogy ha érde-
mes lefordítani, akkor ez lesz vakációi föladata. Helyesebb-
nek tartanám, ha vakációi föladatául inkább az elvégzett 
studiumok mélyítését, pl. valamely apologia tanulmányozá-
sát választaná. Gladbachban pl. megjelent most két kötet : 
«Apologetische Vorträge», ebből sokat lehet tanulni és mélyí-
teni a főiskolán tanultakat. A fiatal studensnek a nyilvános-
ság elé való törekvése még korai és nem szokott előnyös 
lenni szakbeli tanulmányaira, melyek alapos elsajátítására 
sok olvasgatás és gondolkodás szükséges. Előbb sokat tanul-
jon, ha másokat akar tanítani. Aztán az ifjú legtöbbnyire 
nincs is oly anyagi helyzetben, hogy a nyomdai költségeket 
viselhesse, a vége az, hogy kénytelen jótevő után nézni és 
más zsebének terhére akar dicsőséget szerezni. Ez pedig 
szintén nem helyes eljárás. 

T. S z o m b a t h e l y . Szívesen veszem a könyvismertetéseket. 

TARTALOM: A kriticizmus az egyházban. I. — 
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SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL 

Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 39. 

Jl kriticizmus az egyházban. (no 

A mai irodalmi viszonyok között mi sem hivja 
föl annyira a dogmatikus figyelmét, mintha elölte 
valaki dogmafejlődésről kezd beszélni. Kivált most 
a Szentatya megbélyegző beszéde után. Dogma és 
fejlődés? Két sajátszerű fogalomnak még különösebb 
összetétele. A dogma jelenti az Istentől kinyilatkoz-
tatott s az egyház által ilyenül elénkbe adott vallási 
igazságot,1 melyen, mint ilyenen, se változtatni nem 
lehet, se azt tagadni nem szabad. A ki tagadja, vagy 
a ki rajta változtatni akar, vagy a kor fölfogásához 
idomítani, az heretikus.2 A fejlődés ellenben változást, 
kialakulást, szóval tökélyesbülést jelent. A dogmával 
a befejezettség fogalma jár, a fejlődés maga a be-
fejezetlenség. Nyilvánvalónak látszik tehát, hogy a 
két szót egy fogalommá összekötni vajmi nehéz, első 
tekintetre ellenmondásban állván azok egymással. 

Pedig mégis ügy van. Dogmafejlődésről beszél 
a többi közt Harnack3 s a dogmafejlődést lehetséges-
nek tartja pl. a tavaly megjelent művében Zub-
riczky dr.4 Hogyan van ez? A kérdés mindenesetre 
nagyon érdekes és beható megvilágítást kíván, kivált 
most a Szentatya nyilatkozatának megértésére. 

Első sorban tudnunk kell, mit ért a dogmafejlő-
dés alatt az egyik s mit a másik? 

Harnack a kereszténységet egyszerű emberi alko-
tásnak, fejleménynek nézi, aíféle szinkretisztikus böl-
cseleti rendszernek, melynek tartalma időnként, és 
pedig a legkülönfélébb eszmékből bővült. Krisztus 
tanára benne ráismerni többé nem lehet. Már a 

1 Hur ter : Dogm. 1885. I. 484. 1. 
3 Figyelembe veendő, hogy itt Istentől kinyilatkoztatott, 

ő róla s működéséről szóló igazságokról van szó, nem pedig 
természetrendi, az emberi kutatás alá tartozó s a tudomány 
készletét gyarapító igazságokról, melyeket az embernek 
kutatva kell megszereznie. 

3 Harnack: Dogmengeschichte. 1894. I. 3—23. 1. Harnack 
többé-kevésbbé leplezett követői a megrótt irány hivei is a 
katholikusok sorából, különösen Német- és Olaszországban. 

4 Zubriczky : O-keresztény Irodalom- és dogmatörténet. 
1906. 12—15. 1. De nyomban megjegyzi : óvakodni kell az evo-
lúció szertelen túlzásaitól, a melyeknek következménye az 
egész dogma-összeg relativisztikus felfogása. Tehát nézete 
lényegesen más, mint Ilarnacké. 

II. század új formája volt a kereszténységnek s idő-
vel ez is mindjobban átalakult, megváltozott, mássá 
lett, a mint különösen a görög filozófia befolyása 
alá került. Ez tehát valóban fejlődés, a szó legtágabb 
értelmében, jelentve a Krisztustól elvetett mag, vagy 
jobban mondva a Krisztustól megindított vallási 
eszmeáramlat átalakulásait az idő folyamán, a ráható 
mindenféle eszmei és politikai tényezők befolyása 
alatt. Hogy ebben a rendszerben a dogma szó is el-
veszti rendes értelmét, magától értődik. A minélfogva 
Harnacknál a dogmafejlődés kifejezése csak azért 
nem foglalhat magában ellenmondást, mivel értelem 
nélkül való frázisnál nem egyéb, takarója egy telje-
sen keresztényellenes rendszernek. Azért, mikor ennek 
a Harnacknaka mesterkedéseit olvasom, hogy hogyan 
rakja az egyik réteget a másik réteg fölé, míg végre 
a mai egységes kath. hitrendszert a századok külön-
féle heterogén kohóiból kihozza, azt kérdezem ma-
gamtól, nem veszi-e észre ez az éleseszű lutheránus 
ember, hogy nagyobb csodát akar elhitetni az embe-
rekkel, mint azok, a kik a mai kereszténységet Krisz-
tustól eredeztetik? Mert nagyszerűen egységes, ben-
sőleg szervesen összefüggő tanrendszer ám a kath. 
dogmatika ; vájjon ez a századok chaotikus s egysé-
ges irányítás nélkül szűkölködő munkájának terméke 
lehet-e? 

A racionalista tudományban ilyen a fejlődésnek, 
a dogmafejlődésnek az értelme rendesen. S ezt sújtja 
a Szentatya ítélete. 

Egészen más az, a mit Zubriczky a dogmafejlő-
dés alatt ért. Példái, melyekkel a dogmatörténetet 
s különösen a dogmafejlődés lehetőségét igazolja, 
nem egyforma természetűek ugyan, de alkalmasak 
arra, hogy meglássuk, mit akar értetni a «dogma-
fejlődés» kifejezésen. 

Szent Ágoston — úgymond —• a legelevenebb 
példa arra, hogy az egyén életében a huzamos elmé-
lyedés folytán minő dogmafejlődés állhat be. A De 
praed. Sanct. (c. 3, 7.) azt írja, hogy előbb tévedett 
a tekintetben, mivel azt hitte, hogy a hit kezdete az 
ember kezdeményezése (putans fidem, qua in Deum 
credimus, non esse donum Dei, sed a nobis esse in 
nobis); de a korinthusiakhoz irt I. levél (4, 7.) ezen 
nézet elhagyására birta. A De civitate Dei művében 
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(XX. 7.) azt írja, hogy előbb a szellemileg magyará-
zott chiliasmus hive volt, most elállt attól. Az emberi 
lélek eredetére nézve fönnálló két vélemény (creatia-
nismus és generatianismus) között haláláig nem tu-
dott véglegesen dönteni. Ezek a pontok—jegyzi meg 
Zubriczky — manapság ünnepélyes határozatok, vagy 
a theologia közérziilete által régen vita fölött állanak 
és a nagy szent Ágoston, a ki az utókor theologiá-
jára oly elhatározó befolyást gyakorolt, e pontok 
tekintetében mégis fejlődött, sőt haláláig habozott. 

Különben jegyezzük meg — folytatja — leríni 
Vincének (f 450.) érdekes szavát, a ki a dogmafej-
lődést a szentatyák közül talán legvilágosabban jut-
tatta kifejezésre, és pedig épen abban a művében, 
melyben erőteljesen küzdött a hagyomány jogáért. 
«0 Timothee.. . intelligatur te exponente illustrius, 
quod ante obscurius credebatur. Per te posteritas 
intellectum gratuletur, quod ante vetustas non intel-
lectum venerabatur.Eadem tamen, quae didicisti, doce, 
ut cum dicas nove, non dicas nova... Crescat igitur 
oportet et multum vehementerque profidat, tam 
unius hominis, quam totius ecclesiae, aetatum et 
saeculorum gradibus, intelligentia, scienlia, sapientia, 
sed in suo dumtaxat genere, in eodem scilicet dog-
mate, eodem sensu eademque sententia». (Commo-
nitorium c. 28.)1 Vagyis : Timotheus, ügy add elő a 
tant, hogy világosabban értsék, a mit azelőtt homá-
lyosan hittek. Azonban csak azt tanítsd, a mit tanultál, 
hogy mikor űj módon mondod, ne mondj ujat. Nö-
vekedjék űgy az egyes hivő, mint az egész egyház értel-
messége, tudása, bölcsesége, de csak a maga nemé-
ben, egy ugyanazon dogma megértésében, egyazon 
értelem és nézet szerint. 

A két példából látjuk, hogy itt a szó tulajdon-
képeni értelmében vett dogma fejlődésről egyáltalán 
nincs szó. Az első példa mutatja, hogy az egyes 
ember hogyan haladhat a keresztény tan megisme-
résében és sokszor, fölhagyva előbbi tévedésével, 
hogyan jut el az igazság teljes megismerésére ;2 a má-
sik példa meg épen buzdítás a keresztény tan jobb, 
mélyebb megismerésére, szóval buzdítás a változha-
tatlan dogma beható tanulmányozására. 

Ha úgy tetszik, van itt fejlődésről szó, de nem 
a dogma, hanem a rávonatkozó emberi ismeret fej-
lődéséről (evolutio, perfectio cognitionis humanae, 
sed non dogmatis). 

Ezek a példák tehát nem alkalmasak a Zub-
riczkytől vitatott dogmafejlődés fogalmának megérte-
tésére. 

A többi példái más természetűek. Például — 
úgymond — a Szentháromságnak mai kikerekített 
formuláját N. szent Bazilius kovácsolta és a történelem 
tanúsítja, hogy ezen szövegezés ellen Damasus pápá-
nak komoly nehézségei voltak. 

1 Kiadta Hurter. Opusc. Patrum. IX. köt. 
2 Abban különösen, amiről az egyház iinnepiesen nem 

nyilatkozott, a mi még csak a nézetek kohójában forrong. 

Itt sincs dogmafejlődésről szó, hanem bizonyos 
tan kifejezésére alkalmas szólamról, a miben az 
egyház nagyon óvatos szokott lenni, nevezetesen új 
terminusokba nehezen megy bele, míg ki nem pró-
bálta. Mert mint szent Tamás mondja : «Verba sunt 
signa intellectuum et intellectus (conceptus) sunt 
rerum similitudines».1 A nem alkalmas szó hamis 
eszmére vezet. «Christi Ecclesia autem sedula et 
cauta, mondja az említett lerini Vince Commonitor. 
c. 32., depositorum apud se dogmatum custos, nihil 
unquam in his permutat, nihil minuit, nihil addit». 
A mesterszavakra is vigyáz. 

A következő példasorozat, melyet egyes szent-
atyákról hoz fel, ilyen bevezetéssel : Különben a 
szentatyák is ejtettek oly nyilatkozatokat, a melyek-
nek hátterében az a gondolat áll, hogy a dogmák 
bizonyos értelemben fejlődésképesek, szintén nem a 
«dogmafejlődés» értelmét magyarázza. 

T. i. elmondja, hogy : gyakori az eset, hogy a szent-
atyák ellenfeleik ellen küzdve, a saját igazukat ártatlan 
túlzásokkal védték. A kik pl.akeletifatalizmusellenvéd-
ték a szabadságot, könnyen mondtak olyasmit, a mi az 
isteni kegyelem elé határokat szabott; viszont szent 
Ágoston a kegyelmet védve mindenáron, itt-ott mon-
dott olyasmit, a mi kiszakítva (t. i. a beszéd szöve-
géből) a szabadságot veszélyezteti. A kik a monar-
chia ellen (tévtan a Szentháromságról) védekeztek, 
könnyen elejtettek subordinácián nyilatkozatokat és 
viszont. Kivált akkor történhetett ez — úgymond — 
a mikor az ellenkező tévedés még nem ütötte föl 
fejét. A mindkét végletet egyenlően figyelemre mél-
tató óvatos kifejezés csak akkor fejlődött ki, mikor 
a végletek szemben állottak. Azért írja szent Ágos-
ton: Num quid perfecte de Trinitate disputatum est, 
antequam oblatrarent ariani (in ps. 54.)? És N. szent 
Gergely is: Sancta Ecclesia subtilius in sua semper 
eruditione instruitur, dum haereticorum quaestioni-
bus impugnatur (ep. 2. ad Quest.). 

Az egyesek tévedései, vagy pedig hogy a támadások 
gondolkozóbbakká szokták tenni az embereket, még 
nem fejlődése magának a dogmának. 

Hogy tehát mit ért tulajdonképen a dogmafejlő-
dés alatt, azt végre a két utolsó példájából, illetőleg 
hivatkozásából tudjuk meg. 

Ezt mondja: «A dogmákban is van fejlődés, és 
pedig néha meglepően nagy. Gondoljunk csak azokra 
az általánosan hangzó tételekre, a melyek a szent-
atyák korszakában a boldogságos Szűz szeplőtelen 
fogantatását csira módjára tartalmazzák». 

Ez már világosabb szó. Akarja értetni azt a tani 
folyamatot, mely századokon át megelőzte az Imma-
culatának 1854. december 8-án dogmává történt ki-
hirdetését. Tehát nem a dogma fejlődött, mert az 1854. 
óta nem változik, hanem egy bizonyos, a keresztény 
kinyilatkoztatásban bennrejlőleg foglalt tan fejlődött 

1 Sum. Theol. I. q. 13. a. 1. 
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itt dogmává, kifejezetten vallott tanná. Vagy: hogy 
voltak s még ma is vannak tanok a kereszténység-
ben, melyeknek kezdettől fogva nem volt meg mind-
jár t dogmaértékük. Az egyház nem nyilatkozott róluk. 

Ez természetesen lényegesen más, mint Harnack 
dogmafejlődése. Mert Harnacknál a dogmafejlődés 
annyit jelent, hogy a kereszténység idővel folyton új 
eszméket, új elemeket vett föl magába, melyek kívül-
ről erednek s nem Krisztustól valók. Úgy hogy sze-
rinte a IV. századi kereszténység tanilag, intézményi-
leg egészen más, mint volt az I. századi. Nála a fej-
lődés átalakulást, elváltozást, újítást jelent. Zubriczky 
szerint ellenben a szeplőtelen fogantatás tana meg-
volt a szentatyák korszakában is, csakhogy általánosan 
hangzó tételben s nem olyan részletes és szabatos kifej-
tésben, sem az egyházi tanító-tekintélytől úgy előadva, 
mint az az «Ineffabilis Deus» bullában foglaltatik. 

A tulajdonképen való értelmét pedig szent Tamás 
idézetéből látjuk, a kire hivatkozik. «Quantum ad 
substantiam articulorum fidei, 11011 est factum eorum 
augmentum per temporum successionem ; quia quae-
cunque posteriores crediderunt, continebantur in fide 
praecedentium patrum, licet implicite. Sed quantum 
ad explicationem, crevit numéros articulorum, quia 
quaedam explicite cognita sunt, quae a prioribus 
non cognoscebantur explicite». (2, 2. q. 1. a. 7.) 

Vagyis: a mi a hitcikkelyek állagát illeti, idő 
folyamán nem szaporodott a számuk ; mivel a mit 
a későbbi nemzedékek hittek, az bennfoglaltatott az 
atyák hitében, csakhogy bennrejlőleg. A mi azonban 
értelmezésüket illeti, megnőtt a számuk, mivel né-
melyek kifejtett hitbe mentek át, a miket az előtt 
kifejezetten nem ismertek. 

Ezt érti Zubriczky a dogmafejlődésen. Új szó, 
a melynek a mint valóban a keresztény tanra is 
alkalmazva lehet helyes értelme, úgy annak folytán, 
hogy a racionalisták hozták forgalomba s állandóan 
hamis fogalmat kötnek vele össze, félre is érthető. 
Azért nekem, hogy nagy hasonlattal éljek, mint egy-
kor az említett Damasus pápának, még ilyen értel-
mezésben is komoly nehézségem van vele szemben. 
A világ ma a fejlődés szóval rendesen azt a fogal-
mat köti össze, hogy olyasmi jön általa létre, a mi 
azelőtt egyáltalán nem volt; Kosutány pl. Egyház-
jogában folyton emlegeti a vatikáni zsinat définitióit : 
a primátusról, az infallibilitásról, mint valami új dol-
gokat s ez neki a fejlődés; Harnack és a raciona-
listák is úgy értik a dogmafejlődést, mint a keresz-
ténységnek időnként új, azelőtt ismeretlen tanokkal 
való megszaporodását ; mikor pedig nekünk az a 
régi hitelvünk, az imént lerini Vincétől is hallottuk 
s egyúttal történeti tény is, hogy a keresztény ki-
nyilatkoztatás az utolsó apostol halálával úgy be van 
fejezve, hogy az sem tárgyilag nem bővíthető, sem 
helyébe valami új kinyilatkoztatás nem várható.1 

Ecclesia depositorum apud se dogmatum custos, 
nihil minuit, nihil addit. 

Csak egy esetben nem támadhatna a szónak 
káros félreértése, ha, a mi szokatlan, magát a Krisz-
tustól és az apostoloktól letéteményezett tant, tehát 
az ősi kereszténységét is dogmaösszegnek neveznők. 
Akkor a dogmafejlődés szót, mint szent Tamás 
mondja, quantum ad art iculorum explicationem, 
félreértés nélkül használhatnók. így telte ezt már 
lerini Vince is : Fas est, ut prisca illa coelestis philo-
sophiae dogmata processu temporis excurentur, limen-
tur, poliantur. (c. 30.) De a hogy e szót: dogma ma 
használjuk,félnilehet, hogy úgy leszünk majd a dogma-
fejlődéssel is, mint vagyunk a fejlődéssel a természet-
tudományokban, a mint nemrég Gorkánál kimutat-
tam. Ott is mit jelent nia a fejlődés? Olyan folya-
matot, mely kizárja a teremtést. Használjuk már 
most a dogmáknál is a fejlődést s azt fogják gon-
dolni az emberek, hogy — mivel a racionalisták 
jobban tömik meg az emberek füleit, mint mi — ime, 
mégis csak igaza van Harnacknak, már a kath. tlieolo-
gusok is a dogmák fejlődéséről beszélnek. S hogy a 
veszély a kath. theologusok némelyikénél tényleg 
beállott, mutat ja a Szentatya beszéde. 

A következő cikkben részletesebben kifejtem, 
miben áll tulaj dondonkép az az ú. 11. fejlődés (expli-
catio) a keresztény tanoknál, mely lényegesen más, 
mint a Harnackék dogmafejlődése. 

A szentségek közremunkálási módja a malaszt 
létrehozásában. (iV.) 

Tévedne azonban, a ki azt hinné, hogy csak 
ama három, lelkünkre eltörülhetetlen jelt nyomó 
szentségnél fordul elő az a valami, a mi a külső 
szentséget a malaszttal áthidalja. Valamennyi szent-
ségre vonatkozik szent Tamásnak 1 az az állítása, 
hogy eszközi működésük közben elérnek bizonyos 
eredményt magában a lélekben s ez az eredmény 
a charakter vagy ilyesvalami. S ép ezért szent Tamás 
elvei szerint — az egy Oltáriszentséget leszámítva — 
valamennyi szentség lehet érvényes a nélkül, hogy 
malasztot hozna létre s ezen másodsorban megfelelő 
eredményét kifejtheti utólag is. Hogy mi a charak-
ter vagy a többi négy szentségben az a neki meg-
felelő valami, mindennek érdeméhez mért tüzetes 
kifejtésével messze túllépném a jelen értekezés ha-
tárait. 

Szent Tamás a közfelfogásnak megfelelőleg rö-
viden és magvasan írta le az eszköz mivoltát ezzel 
a két szóval : movens motum, mozgatott mozdító. 
Más szavakkal mintha csak azt mondaná : az eszköz 
a főok által elérendő eredményt csak annyiban moz-
dítja elő, a mennyiben erre a főok mozgatja. És 
úgy látom, nagyot lendítene a dolgon, lia sikerülne, 

1 Franzelin : De div. traditione et scriptura. 1882. 263. 1. 1 IV. Sent. Dist. I. q. I. a. 4. q. 1. 
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eszünkhöz, fölfogásunkhoz kissé közelebb hozni, hogy 
mi úton-módon mozgatja Isten azokat a megszente-
lésünkre rendelt jeleket, a szentségeket; mert akkor 
talán világosabban is látnók, hogy mozdítják elő 
megszentelésünket. Magától értetődik, hogy a moz-
gatás szót csak átvitt értelemben használjuk Istenről-

Említettem már, hogy a megszentelő malasztnak 
fő- és végrehajtó oka egyedül Isten lehet. Ezt a ma-
lasztot megszerezte és kiérdemelte nekünk, emberek-
nek, az Úr Jézus a keresztfán, a hol is keserves kín-
szenvedésével rótta le végtelen tartozásunkért az 
elégtételt. Az ő érdemei ennek folytán az egész em-
beri nem érdemeivé lettek. De nem az egyes embe-
rekéi. Hogy aztán ez a végtelen kegyelemkincs idők 
jártával is minden egyes embernek üdvözítő tulaj-
donává lehessen, az Úr Jézus az egész emberi nem-
nek szerzett és kiérdemelt malasztot örök időkre 
szóló intézkedésével, rendeletével a szentségekhez 
fűzte. A szentségek malaszteszközlő ereje tehát tulaj-
donkép Krisztus Urunk kínszenvedéséből fakad, mely-
nek üdvözítő hatása a szentségekhez való járuláskor 
mintegy folytatódik bennünk. A szentatyák azért ta-
lálóan hasonlítják a szentségeket csatornákhoz, me-
lyeken át az Úr Jézus által az egész emberi nem 
számára kiérdemelt malaszt vize az egyesekhez foly-
dogál. Az Úr Isten mint főok tehát tulajdonkép azzal 
mozgatja a szentségeket, mint eszközöket, hogy egy-
szer s mindenkorra megszentelésünkre rendelte azo-
kat; mert a szentség az ember megszentelésére ren-
delt jel. Szent Tamás1 szerint ez az Istennek tulaj-
donított mozgatás három mozzanatot foglal magá-
ban, t. i. a szentségek megalapítását, megszentelé-
sét és arra való alkalmazását, a ki a szentségekhez 
járul. 

Hogy micsoda ez a malasztszerző erő és hogyan 
folyik az végig a szentségeken, azt emberi ésszel 
alig fogjuk valaha fölérni. A szentségekben rejlő 
eme titokzatos erő, mely azokat megszentelésünk 
eszközeivé avatja, magából a főokból ömlik beléjük 
és ugyancsak a főokra vezetendő vissza. Ezen erő 
számára a természet világában vagy az aristotelesi 
kathegóriák valamelyikében hasztalan is keresnél 
megfelelő helyet. Mint minden más közönséges esz-
közben, ügy a szentségekben is csak a tényleges 
használat folyamán át tartó átmeneti jellegű erő ez, 
melyet egyedül Istenre, mint a természet erejét fölül-
múló világrend szerzőjére szabad visszavezetnünk. 

Ilyen titkoktól különben magában a természet 
világában is körül vagyunk véve. Hogy csak egyet 
hozzak föl, a villamosság jótékony hatását mind-
nyájan élvezzük. Erejét világításra, fűtésre, gépek 
hajtására széltiben használjuk. De hogy miben van 

1 De Ver. q. XXVII. a. 4. ad. 4. Sacramenta operantur 
ad gratiam, prout sunt quasi mota a Deo ad huné effectum ; 
qui quidem motus attenditur secundum institutionem, sanc-
tificationem et applicationem ad cum, qui accedit ad sacra-
menta. 

tulajdonkép a villamosság lényege, miben rejlik az 
ereje, mindez ideig titok előttünk. Az emberi lelemé-
nyesség e titkos természeti erő fölhasználásával a 
táviratozás terén bizonyos jeleket alapított meg, me-
lyek szellemi termékek, élő gondolatok kiváltására 
rendelvék. Az Úr Isten a szentségekben, e megszen-
telésünkre alapított, rendelt jelekben természetfölötti 
erőt helyezett el természetfölötti terméknek, a ma-
lasztnak létrehozására. Ez érzékeink alá eső jelek 
leple alatt az Isten ereje a villamosság, delejesség és 
fény működésénél sokkal titokzatosabb módon mun-
kálja az emberek üdvösségét. 

A szentségek e titokzatos munkáját úgy képze-
lem magamnak, hogy a jó Isten kezébe fogva, azo-
kat megszentelésünkre alkalmazza és az ekként vég-
hez vitt cselekvés folytán •— ex opere operato — 
árad lelkünkbe az egyes szentségeknek megfelelő 
malaszt. A természet erejét fölülmúló ezen okozat 
létrehozásában cselekvő tényezőkként ott látom ma-
gát az Istent mint főokot, a szentségeket mint esz-
közöket. Sem a kiszolgáltató, sem a szentségekhez 
járuló ember érdeme, hite vagy jámborsága semmi-
féle cselekvő, létrehozó befolyást nem gyakorol a 
malasztra, a cselekvést és létrehozást a szó szigorúan 
szoros értelmében véve. 

Magától értetődik, hogy úgy a kiszolgáltató kellő 
szándék hiányában, mint a megszentelő alany a 
maga részéről akadályt gördíthet és így meghiúsít-
hatja az istenileg véghez vitt cselekvés nyomán fa-
kadó malaszt-eredményi. Bármily üdvös szert ren-
del is az orvos a betegnek, ha aztán akár nem az 
orvos utasítása szerint alkalmazzák azt, akár maga 
a beteg nem alkalmas vagy nem képes annak befo-
gadására, a jó orvosság nem fogja bajától megsza-
badítani. Bármely mozgató erő csak azt tudja meg-
indítani, a mi az indítást képes magába fogadni. 
Es ha igaz Horácnak az a mondása, hogy sincerum 
sit nisi vas, quodcunque iufundis, acescit, vonatko-
zik ez különösen a szentségek révén megszentelendő 
emberre. A ki nem őszinte lélekkel járul a szent-
ségekhez, abban csakugyan ecetté válik a kegyelem 
bora. Mivel ugyanis a szentségek Isten által az ember 
megszentelésére rendelt jelek, a ki a szentségekhez 
járul, külső viselkedésével elárulja, hogy hisz és 
bizik a szentségek révén megszentelő Istenben és 
szivében szakítani akar a bűnnel. Ha aztán valaki 
tudatában van annak, hogy benső, lelki hangulata 
elüt attól, a mit külsőleg elárul, igazsága van szent 
Ágostonnak, hogy az ilyen «fiele», képmutatólag, 
színlelve járul a szentségekhez. Nem is kaphat az 
ilyen malasztot ; nem azért, mintha a szentségek 
malasztszerző ereje fogyatkoznék meg, de mivel az 
ilyen lelkület nem alkalmas talaj a malaszt fölszivá-
sára. Valamint a kőkeményre fagyott agyagból a 
legügyesebb fazekas sem készíthet edényt : ügy a 
bűn fagyától meggémberedett lélek sem lehet a meg-
szentelő Isten választott edénye. Azért int a zsoltá-
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ros : nolite obdurare corda, ne keményítsük meg szi-
vünket. És viszont mennél elevenebb hittel, nagyobb 
reménnyel és erősebb bánattal járulunk a szentsé-
gekhez, annál nagyobb mértékben eszközlik a ma-
lasztot. 

De ismételve hangsúlyozom, hogy a megszente-
lendő alany részéről megkívánt ezen erkölcsi moz-
zanatok nem cselekvő tényezők gyanánt szerepelnek 
a malaszt előidézésében, hanem csak alkalmassá 
teszik az embert arra, hogy a szentségek az alkal-
mazásukkor véghez vitt cselekvés folytán mennél 
nagyobb fokban fejthessék ki rajta hatásukat. Cse-
lekvő tényezőkként a malaszt létrehozásában csak 
Isten szerepel ott mint főok, a szentségek, mint 
eszközök. 

Ezzel akár be is fejezhetném ezt az értekezést. 
Ha az eddigiekben nem értem el kitűzött célomat, 
ezentúl már úgy sem sokat lendíthetek rajta. 

Csak azt akarom még megjegyezni, hogy azokat 
az érveket, a melyek a szentségeknek a megszentelő 
malaszttal való oksági összefüggését bizonyítják, úgy 
a kinyilatkoztatás irott forrásából, mint a hagyo-
mányból készakarva mellőztem. Ezen hitbe vágó 
igazság föltételezése mellett célom ugyanis csupán 
az volt, hogy a szentségeknek mint eszközöknek a 
megszentelő malaszt létrehozásában való közremun-
kálását föltüntessem. Eszközi mivoltuk beigazolására 
azután nem bölcseleti, hanem szemenszedett hit-
tudományi bizonyítékokat hoztam föl. Mert a meg-
szentelendő ember részéről vetett akadály eltávolí-
tásával beálló utólagos hatása némely szentségnek, 
továbbá, hogy a charakterrel járó szentségeket abból 
az okból nem szabad megismételni, mert ilyen el-
törülhetetlen jelt nyomnak az ember lelkébe, végre, 
hogy érvényes lehet a szentség a nélkül, hogy ma-
laszt járna a nyomán: mindez az Egyház kifejezet-
ten vallott hitében élő igazság. Éh pedig ezen hitre 
tartozó igazságokból vontam le azokat az érveket, a 
melyekkel ez értekezésben ismertetett elméletet kö-
rülbástyáztam. 

A metaphysica, vagy a mi egyre megy: a józan 
ész világa mellett föltüntettem, milyen fogalmat fűz 
a közfelfogás az eszközökhöz és kimutattam, hogy 
mintha ráöntötték volna, úgy illik az a szentségekre. 
Mindaz pedig, a mit fölhoztam, szent Tamásnak a 
szentségről szóló meghatározásából úgyszólván köny-
nyű szerrel kihámozható. Ha ugyanis a szentség 
nem egyéb, mint a Krisztus Urunk által rendelt 
jele valami szent dolognak, a mennyiben meg-
szentelője az embernek, már önként is következik, 
hogy a szentség nem lehet közvetetlen előidézője a 
malasztnak, hanem csak annak a szükségességnek, 
annak a címnek, utalványnak vagy kötelezvénynek, 
melynek révén árad lelkünkbe a malaszt. Mivel 
pedig ebben rejlik az egész dolog veleje és magva, 
állításaim megpecsételésére ide irok még két találó 
idézetet szent Tamásból. 

A szentségek — úgymond1 — nem érnek föl 
egyenesen és közvetetlenül a malasztig, melyről most 
beszélünk; de van valami saját eredményük, a mit 
szentségi malasztnak mondunk, a mire aztán követ-
kezik a megszentelő malasztnak lelkünkbe való ön-
tése vagy annak növelése. Más helyen meg azt mondja,2 

hogy a charakter egyenesen és közvetetlenül azon dol-
gokra készíti elő a lelket, a mik az isteni tisztelet-
nek kellő módon való végzésére vonatkoznak. Mivel 
pedig mindez a kegyelem segítsége nélkül annak 
rendje és módja szerint nem történhetik.. . ebből 
kifolyólag — ex consequenti — az Isten nagylelkii-
leg malasztot is ad azoknak, a kik charaktert nyer-
tek, hogy így méltókép töltsék be mindazt, a mire 
a charakter révén rendelvék. 

Ez értekezés folyamán át kifejtett elmélet, mint 
a többi is — csak elmélet. S bármely tudományban 
az ily elméleteknek annyi az értékük, mint a meny-
nyi a hasznavehetőségük. Már ha a hasznavehetőség 
szempontjából mérjük össze az egyes elméleteket, 
elméletünk bármely mással diadalmas versenyre 
kelhet. Bámulatos használhatósága az egyes szent-
ségekre való alkalmazásánál tűnik ki. De az én sze-
mem úgy látja, hogy elméletünknek minden más 
elmélet fölött egy kiváló nagy előnye van, az t. i., 
hogy legközelebb áll az Egyház fölfogásához és hi-
téhez. Isteni hitünk tanításából valljuk, hogy a szent-
ségek, a mit jeleznek, az létre is hozzák. Mi áll 
ehhez közelebb, mint hogy jelzés révén hozzák létre, 
a mit jelentenek, signiíicando causant?! 

Hogy óhajomhoz képest sikerült-e a fölvetett 
kérdésre kereken és világosan megfelelnem vagy 
sem, arról mások mondjanak Ítéletet. I)e én szinte 
érzem, hogy midőn szent Tamás útbaigazítása mel-
lett nem csekély örömmel és élvezettel írtam meg 
e munkát, oty mester nyomdokán haladtam, a kiről 
méltán mondja VI. Ince3 pápa : tana mások fötött 
azzal az előnnyel bir, hogy. . . állításai igazak, úgy 
hogy a ki ahhoz tartotta magát, sohasem tért le az 
igazság ösvényéről ; a ki azt megtámadta, annak 
igazához mindenkor gyanú férkőzött. 

A t. olvasó meg egyik példáját láthatta a fejtegetésen 
annak, mily nagy feladatai vannak a theologiai tudo-
mánynak a kinyilatkoztatott igazságok megvilágítása 
körül. Azok mélyebb és mélyebb megértése századok, 
sőt évezredek feladata. Mert mélyek, mint az istenség. 

Beliczky János dr. 
1 De Ver. q. XXVII. a. 7. 
2 P. III. q. 63. a. 4. ad 1. Character autem directe et 

propinque disponit animam ad ea, quae sunt divini cultus 
exequenda. Et quia haec idone e non fiunt sine auxilis gra-
t i ae , . . . ex consequenti divina largitas recipientibus charac-
terem largitur gratiam, per quam digne impleant ea, ad quae 
deputantur. 

3 In Serm. de S. Thoma. Huius (S. Thomae) doctrina 
prae ceteris h a b e t . . . veritatem sententiarum, ita, ut nun-
quam, qui earn tenuerit, inveniatur a veritatis tramite de-
viasse ; et qui earn impugnaverit, semper fuerit de veritate 
suspectus. 
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Egy újabb „Társadalomtudományi Társaság' 
érdekében.1 

Ezen előkelő folyóiratban nem kell arról hosz-
szasabban írnom, hogy új századunk egészen a szo-
cializmus jegyében áll. 

Azt sem szükséges bizonyítgatnom, hogy egy új 
tudomány, melynek szociologia a neve, már-már azt 
hiszi, hogy diadalútjára lépett. 

A szociologia-hirdető Achille Loria, a nagynak 
nevezett olasz tudós szerint2, uralmába keríti a tudós 
világot, szervezkedik az akadémiákon, helyet foglal 
már az egyetemeken. 

Es azért mondom, hogy ez az új tudomány még 
csak diadalútjára lépett, mert maga e tudomány ne-
vezett apostola is bevallja «...lia ...kétségbevonha-
tatlan tekintéllyel akar (t. i. a szociologia) helyet 
foglalni idősebb és kipróbáltabb filozófiai nővérei 
mellett, el kell ismernünk, hogy diagnostikai pontat-
lanságaival, iskolai küzdelmével, formulái, szervezeti 
bizonytalanságával, útmutatásai zavarosságával a szo-
ciologia még messze elmarad a tudás összes ágai 
mögött.»3 

Nemde őszinte vallomás? Tehát a tudomány-
nak, «az Új Idők tudományának», «mely méltán meg-
érdemli az új tudomány melléknevét»4 nyilt, beval-
lott törekvése, célja: kétségbevonhatatlan tekintélv-
lyel, tehát csalatkozhatatlansággal az emberiség úgy-
szólván egyedüli boldogítójaként szerepelni, liiva-
logni. 

És hogyan áll a magyar nemzet a szociologia, 
vagy a Társadalmi Tudomány tekintetében? Az a 
nemzet, melynek számára Széchenyi, Kossuth, Deák, 
Eötvös gondolkoztak, írtak és cselekedtek?5 

E kérdésre sem kell bővebben válaszolnom. 
A «fiatal, magyar nemzetnél a szociologiai tanul-

mányok iránt» annyira fölébredt az érdeklődés, 
mondhatjuk düh, hogy ma már egy elszigetelt és 
magát egyedül «mi tudósok»-nak hirdető csoport 
vágja pusztító fejszéjét a «magyar társadalom», 
nemzeti élet és tudomány — szerintük — rozoga épü-
letébe és merészen hirdeti nemcsak azt, hogy útban 
van, hanem azt is, hogy ő az «a ki fölemeli a régi 
társadalom romjain az örök igazság és igazságosság 
napfényében uszó várait.» 

Azok tehát, kik — mint mondják — a dogmák 
képtelenségét hirdetik, a kik legutolsó gyökérszálait 
tépdesik a tekintély elvének, mégis dogmákat hirdet-
nek és saját tekintélyüket akarják a társadalommal 
elismertetni. 

1 Az illusztris szerző a Szent-István-Társulat Tud. és 
írod. Osztályában fogja megtenni ebbeli indítványát. Szerk. 

2 A szociologia föladata és iskolái. Irta Achille Loria. 
Fordította Pór Ödön. Budapest, 1904. VIII. 1. 

3 Idézett munka. VII. Bevezetés. 
4 I. m. A szociologia föladata. 2. 1. 
5 V. ö. Apátliy István «A Magyar Társadalomtudományi 

Egyesület» megalakulásakor mondott beszédét. Budapest, 1907. 

A magyar társadalom egyszerre csak arra ébred, 
hogy e tekintély áldozatul akarja ejteni nemzeti ön-
tudatát ; el akarja hitetni, hogy magyarul még gon-
dolkozni sem lehet; józan gondolkozásnak nyomait 
sem találhatni multunkban, tehát semmisítsük meg 
nemzeti egyéniségünket, mert sohasem leszünk a 
fejlődés magasabb fokának részesei. 

Csuda-e, lia társadalmunkban ma már megvan 
a kívánt ébredés a tudományos formulák köpenyébe 
burkolt e nemzetellenes törekvéseknek nemcsak meg-
akadályozására, de visszaverésére is.1 

És lia ez így van, lehet-e nekünk, katholikusoknak 
és különösen lehet-e a szépmullú, nemzetének nagy szol-
gálatokat tevő Szent-István-Társulatnak, a kebelében 
fönnálló és működő Tudományos és Irodalmi Osz-
tálynak emez ébredés, eme tevékenység elől elzár-
kóznia ? 

Tudom én azt és közvetetlenül tapasztalom is, 
hogy a Tudományos és Irodalmi Osztály kebelében 
a magyar társadalomtudománynak voltak és ma is 
vannak derék és tekintélyes munkásai; számbavehető 
és kiváló dolgozataikra a Társulat irodalmi tevékeny-
ségében bárki is ráakadhat. 

De nem csalódom, mikor konstatálom, hogy e 
munkásságban nincs meg az összetett erők egysége, 
tudatosabb célzata, megosztott és mégis egy irány 
felé haladó kihatása. Nincs meg hatalmas nevelő 
iránya, mely a gyakorlatba is eljusson; azért hiány-
zik az erkölcsi elismerés is, mert nincs meg a kívána-
tos közrehatás. 

Kétségtelen pedig, hogy a katholicizmusnak is 
számolnia kell az úgynevezett új tudománnyal. 

A katholicizmus sohasem félt a tudománytól, 
pedig számtalan új tudománnyal állott szemben, 
vivta nagy és győzelmes harcait, látta kudarcaikat, 
eltűnéseiket. 

A katholikus egyház győzedelmeskedett «a pár-
tok és felekezetek fölött».2 Ez az egyház nem fél a 
kormányformák változásaitól és készen találja őt a 
társadalom bármily erős és rohamos, de természe-
tes fejlődése. 

A katholikus egyház egyetemes. Hatása a múltban, 
befolyása a jelenben ismeretes. De a katholikus 
egyház a nemzetek egyháza is. Sok nemzetnek ott 
állott bölcsőjénél. Nevelte, járni tanította és művelt-
ségüket, fejlődésüket biztosította. 

Ezt az erőt a katholikus egyház ma sem vesz-
tette el. Ma is, «mikor a fejlődés iránya a föld felé 
hajlik, mikor az anyagi élet kérdései érdeklik az 
agy velőket»3 . . . erre az egyházra nagy, kimondha-

1 A napokban (április 29.) alakult meg ugyanis «A Ma-
gyar Társadalomtudományi Egyesület». 

2 V. ö. Gaal Jenő dr. elnök megnyitó beszédét a «Magyar 
Társadalomtudomány» alakuló gyűlésén. Budapesti Hirlap, 
ápr. 30. 1907. 

8 L. Poós Rezső. Nagy gondolat. Katholikus Szemle. 
1907. III. márc. füzet. 
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tatlanul nagy szüksége van annak a magyar nem-
zetnek, melynek egységét a szent korona arany-
abroncsai foglalják össze. 

Szüksége van, mert a kereszténység nynjt a tár-
sadalom jövőjéről, fejlődéséről ma is legészszerűbb 
fölfogást. A kereszténység megfelel a folytonosság 
törvénye követelményeinek. Megadja az organizmus 
fejlődésére a szükséges föltételeket. 

Ezt a fölfogást, ily irányú társadalmi tudományt 
művelni, közérthetővé tenni — ez a Tudományos és 
Irodalmi Osztálynak ma elsőrangú kötelessége. 

Kötelessége az egyházzal és kötelessége a magyar 
nemzettel szemben. 

* 

Szociális reformokra szükség van. A társadal-
mi, a nemzeti fejlődés, új és tagadhatatlanul sok 
tekintetben az egyházra úgy, mint magára a nemzetre 
is veszélyes irányba tör. 

A keresztény alapon álló társadalmi tudomány 
létezik, fejlődik s így önállóságra is joga van. 

A társadalmi tudomány föladata a mi kezünkben 
nem lehet más, mint hogy a keresztény és nemzeti 
eszméknek alapjait biztosítsa; és ma már arra is 
szükség van, hogy tartalmukat visszaadja. 

Ez most a föladat! Meg kell mutatnunk társa-
dalmi életképességünket; körül kell hordoznunk 
realizáló erőnket a tudományban is. Meg kell győz-
nünk a hullámzó sziveket, hogy a kereszténység 
eszméi nemcsak az ideális célok elérésében, nem-
csak a mennyország jutalmában tudnak érvényt sze-
rezni, megnyugvást adni : de a gyakorlati életrend-
szerben, az élet nagy harcaiban, a társadalom min-
denoldalú fejlődésében, tehát a nemzet fejlődésében 
is aktiv szerepre hivatvák, s hogy készen találja azokat a 
szociális élet is. 

A keresztény társadalmi tudományt közérthetővé, 
közkeletűvé tenni, ez a mi legfőbb vágyunk, törek-
vésünk tárgya legyen. 

Nemzedéket nevelni, mely tudományos alapon 
képezett tagja legyen a jóirányú, még most — fáj-
dalom — kevésszámú szociologusok táborának. Mert 
meggyőződésem, hogy csak oly nemzedék létesíthet 
gyökeres és kívánatos szociális reformokat, melynek 
kellő szociális ismeretekkel párosult szociális ér-
zéke van. 

Ezen érzéknek forrása a keresztény alapokon 
fejlődő szociologia, az a társadalmi tudomány, mely 
helyes világnézetből, a nemzet múltjából, jelen 
tapasztalataiból és természetes, igaz vágyaiból elvár-
ható, tudatos jövője iránt való bizodalomból fejlődik 
elméletté ; még pedig oly elméleti rendszerré, mely a 
nemzet gyakorlati életével nemcsak szoros kapcso-
latban van, de mely végezvén áldásos körfutását, 
valóban újra boldogító életrendszerré, egészséges tár-
sadalmi erőforrássá válhatik. 

Tekintettel a szociális tudomány fontosságára, a 
szociális kérdés égető voltára, ennek irányítása cél-

jából egy keresztény szellemű szociális vezérkönyv 
időszerűségére mellőzhetetlennek tartom, hogy a 
Szent-István-Társulat Tudományos és Irodalmi Osz-
tályának kebelében egy alosztály alakuljon, mely a 
szociális kérdéssel összefüggő, minden elméleti és gya-
korlati mozzanat beható megvitatását tegye tüzetes 
föladatává. Mai lát h József gróf. 

A plébánosválasztáshoz. 
Sok szó esik mostanság a budapesti plébános-

választás ötletéből kifolyólag a városi plébánosválasz-
tások felől. Úgyszólván országos kérdéssé fejlődött 
ki ez a kérdés az általános érdeklődés következté-
ben. A «Religio» hasábjai, valamint más katholikus 
hírlapok és folyóiratok nem egyszer szakszerűen fog-
lalkoztak ezzel az egyházjogi kérdéssel. E tárgyalá-
sok és megbeszélések révén azután sok más egyéb 
kapcsolatos kérdés is fölszinre vettetett. Az a bizo-
nyos «kis zsidógyerek» is beleártotta magát a dologba, 
a ki, bár nem tartozik rá a dolog, mégis oly szuve-
rén öntudattal és oly önérzettől duzzadó hangon tár-
gyalja e kérdést, mint olyan tényező, a melynek 
döntő szava van. 

Avatottak és avatatlanok, szakértők és műked-
velők, jóbarátok és ellenfelek, egyháziak és világiak, 
jóakaratúak és rosszmájúak egyaránt hozzászóltak e 
kérdéshez, tollúk alá vették e thémát, változó siker-
rel, mivel e tárgy igen kedvező alkalmat és anyagot 
szolgáltat arra, hogy a katholikus egyház jogkörén 
egy kis frizura vagy razura eszközöltessék. 

És hány «jó» katholikus ember száll reá na-
ponkint az egyházellenes elvekkel telített sajtóköze-
gek enyves vesszejére ! Hány katholikust vezetnek 
félre, tévesztenek meg az akatholikus és színtelen 
sajtó jogbölcselői! Hány katholikus vallású helyi 
vagy országos tényező és a közéletben szerepet vivő 
egyén fogadta el a nem egyszer tetszetőseknek látszó 
egyházellenes jogelveket és érvényesíti azokat műkö-
dési körében, abban a keretben, a hol esetleg maga 
is befolyhat a katholikus plébánosválasztás ügyébe ! 

Szóbeli megbeszélésekben, nem különben a hír-
lapok különféle rovataiban valóságos pièce de rési-
stance ez a kérdés. Jogi elbírálás tárgyává teszik a 
székesfőváros, mint kegyúr, törvényhatóságának és 
más kegyúri joggal biró városok képviselőtestületé-
nek idevonatkozó gyakorlatát, az illetékes megyés 
főpásztoroknak magatartását, a plébániajavadalmakért 
pályázóknak kétségkívül nem irigylendő helyzetét. 
Szóval igen kaleidoszkopikus látókörben mozog ez 
a théma. 

Találkoznak fölös számban olyanok, katholiku-
sok és nem katholikusok között egyaránt, a kik tel-
jesen jogosnak, törvényszerűnek tartják a kegyúri 
joggal biró városoknak azt a gyakorlatát, hogy a 
törvényhatósági vagy képviselőtestületi bizottság tagjai 
hitvallásra való tekintet nélkül gyakorolják a ka-
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tholikus plébános választására vonatkozó jogot, azt 
mondván: ha terheket viselnek, jogokat is igényel-
hetnek.1 Más szóval ha a kegyuraság terhes kötele-
zettségeit kénytelenek viselni a városok hitvallásra 
való tekintet nélkül, akkor méltányos, sőt jogos, hogy 
a kegyuraság előnyeiben, tiszteletbeli jogosultságaiban 
is részesedjenek hitvallásra való tekintet nélkül. 

Akadnak azonban elvétve még nem katholiku-
sok közt is olyanok, a kik nem tartják illendőnek 
és természetes jogérzületükkel összeegyeztethetőnek, 
hogy más vallású egyén katholikus plébános válasz-
tásában cselekvő részt vegyen, miután a kérdést tisz-
tán a katholikusok belső ügyének tartják. Azonban 
majdhogy nem pórul járnak az ilyen természetes 
jogérzésre és illendőségre hivatkozók, mikor olyan 
helyen hozakodnak elő ebbeli fölfogásukkal, a mely 
döntő befolyást igényel maga számára és az illeté-
kességet e tekintetben már eleve megállapította maga 
számára. Mennyire fölháborodtak a napokban pl. az 
izraelita fővárosi bizottsági tagok a szintén izraelita 
Ilecht Ernő dr. fölszólalása fölött ! 

Sűrűen találkoznak ismét, különösen az egyháziak 
körében, olyanok, kik hírlapokban, de kiváltképen 
magánbeszélgetésben hevesen kikelnek a megyés 
főpásztoroknak lanyha föllépése és erélytelensége 
miatt, melyet e kérdés tekintetében tanúsítanak. 

Szörnyen agyonsajnálják továbbá sokan azokat 
a szegény papokat, a kik ilyen városi plébániákra 
pályázva valóságos vesszőfutást és kálváriát kényte-
lenek végigszenvedni, hogy biztosítsák maguk szá-
mára a befolyásos, illetőleg szavazati joggal biró 
bizottsági tagok pártfogását. 

Hát mindez mindenesetre mosolyra csábító dolog 
volna, mert hiszen szabad a rossz cselekedetnek nem 
rossz módja fölött nevetni; csak az a kérdés, hogy 
a jelen esetben csakugyan nem rossz-e a mód is épen 
úgy, mint a cselekvés? Mondom nevetésre méltó 
volna e dolog, ha nem volna következményeiben oly 
annyira fontos és komoly. De ha ezt a dolgot, mely 
utóvégre is a katholikus hivek számára a lelkipász-
torok kirendelése körül forog, jogászi szempontból 
vagy hodegetikai tekintetből vizsgáljuk, önkénytele-
nül ajkainkra jönnek Jeremiás siralmainak szavai: 
«ellenségei az ő (Jeruzsálem) fejévé (vagyis uraivá) 
lettek» (Jerem. siralm. 1, 5.) ; «gyalázatra adta (az Űr) 
és haragjának boszankodására a királyt és papot» 
(U. o. 2, 6.); «ellenség kezébe adta tornyainak kő-
falait» (U. o. 2, 7.). Valóban klasszikus módon ölt 
testet e téren a közismeretes jogi szólam: leges in 
scliola virgines, in foro meretrices (a jog az iskolá-
ban szűz, a közéletben megbecslelenítve). 

Az egyháznak e kérdésben elfoglalt dogmatikai 
és jogi álláspontját a történelmi fejlődés és az egy-
házjog elvei alapján jó magam is részletesen kifej-

1 Mint sok mindent, úgy azt is feledésbe engedtük jutni, 
hogy a városok a királytól a patronatussal regáliákal, királyi 
jövedelmeket is kaptak, Szerk. 

tettem egyházjogi kézikönyvemben. (L. Manuale iuris 
canonici, 2. kiad. 81, 82, 83. §§-ai. 198—218.1.) Rövid 
és világos áttekintést nyújt e tárgyban Cserenyei 
István dr.-nak a «Religio» folyó évi 16. számában 
közölt értekezése. Az egyetemes és a részleges magyar 
egyházjog szerint is jogtalan és törvénytelen az a 
gyakorlat, hogy katholikus plébános választásánál kegy-
űri joggal biró városokban és községekben más val-
lásúak is szavazati jogot gyakorolnak. Az ilyen 
gyakorlat tulajdonképen törvényes jogérvényességgel 
sohasem bírhat a magyar részleges egyházjogi judi-
katura szerint, miként ezt a vallás- és közoktatás-
ügyi m. kir. miniszter 1883. augusztus 10-én kelt 
25.696. sz. rendelete is kifejezi. 

Tisztán áll e tekintetben a jogi fölfogás, az elmé-
let, a mellyel azonban a gyakorlat igen sok helyen 
ellenkezik. Nem is szándékozom ez alkalommal az 
egész dolgot újból fejtegetni, csak egy-két észrevételt 
kívánok lenni e tárgyra vonatkozólag. 

A dolog természeténél fogva és az egyházjog 
előírása szerint három tényező működik közre a 
plébánosválasztásnál. Az első tényező az illetékes 
egyházi főhatóság (megyés püspök, érsek slb.), a 
melynek föladata oda hatni, hogy az egyháznak jogai 
minden tekintetben érvényesüljenek ügy a megvá-
lasztandó egyházi férfiú személyes tulajdonságai, 
valamint a kijelölés megejtése tekintetében, hogy 
tehát semmi olyas elő ne forduljon, a mit az egyház 
szelleme vagy kánonai tiltanak. A második tényező 
a kegyúr, a ki kegyurasági jogait szintén csak az 
egyház elvei és törvényei szerint gyakorolhatja. A har-
madik tényező maga a plébániajavadalomért pályázó 
egyházi férfiú, kinek szintén minden tekintetben az 
egyház kánonai szerint kell igazodnia. 

Ez a három tényező működik közre minden 
plébánosválasztásnál. Ali itt is az a régi axióma : 
bonum causatur ex intégra causa, malum ex quovis 
defectu. Más szóval csak akkor törvényszerű, esetleg 
érvényes a plébánosválasztás, ha mind a három 
tényező teljesíti az egyház előírásait, nem tesz semmi 
olyast, a mi az egyház hitelveibe vagy tételes jog-
szabályokba foglalt akaratába beleütköznék. Ha azon-
ban e három tényező bármelyike olyasmit követ el, 
a mi az egyház elvei és törvényei ellen van, tiltott, 
esetleg érvénytelen lesz a plébánosválasztás és így 
a megválasztott plébános csak intrusus (becsempé-
szett) vagy putativus (névleges) plébános lesz. 

Az a kérdés már most, megtette-e mindegyik 
tényező a maga hatáskörében azt, a mit tennie kellett 
és a mit tennie szabad és lehetséges volt és nem 
tett-e olyasmit, a mit nem volna szabad tennie? 

A mi az egyházi főhatóságok álláspontját és el-
járását illeti, természetesen nem lehet más, mint az 
egyházjog által megállapított és körvonalozott irány. 
Ezt érvényre juttatni s az életben megvalósítani, 
tagadhatatlanul történtek nemcsak kezdeményező 
lépések, hanem sikerre vezető törekvések is. Gondol-
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junk csak a soproni plébánosválasztás alkalmából 
történt vallás- és közoktatási miniszteri döntésre 
(1881. julius 12. 8001. sz.) Zalka győri püspök idejé-
ben, vagy a békéscsabai kegyúri joggyakorlásra vo-
natkozó királyi döntésre (1896. december 29. 73.741. 
számú vallás- és közokt. min. rend.) Schlauch bíboros 
föllépése folytán.1 De viszont az is bizonyos, hogy 
nem mindenütt általánosan és nem minden esetben 
kivétel nélkül észlelhető az a kellő erélyesség, a mely 
az ily ügyet rendszerint sikerre szokta juttatni. Sok-
szor olyan esetek előtt is szemet hunynak az egy-
házi főhatóságok, kétségkívül fontos szempontok 
figyelembevétele miatt, a melyek nem egyszer nem 
födik a helyes egyházi álláspontot. Pedig csak bizo-
nyos értelemben és bizonyos határig lehet alkalmazni 
azt a jogelvet, hogy «multa (sed non omnia) prop-
ter patientiam tolerantur», sokat (de nem mindent) 
lehet békülékenységből eltűrni. 

A mi továbbá a kegyúri joggal biró törvényha-
tósági vagy képviselőtestületi bizottsági tagok állás-
foglalását illeti, ez sok helyen az egyház elvei szerint 
alakult, más helyeken ismét ellentétben áll azokkal ; 
sok helyen csak katholikus virilisták vesznek részt 
a szavazásban, más helyeken azonban nem katholi-
kusok is szavaznak. Erre nézve az az észrevételem, 
hogy a más vallásúaktól nem várhatjuk azt, hogy 
orthodoxabbak legyenek, mint a katholikus egyháziak 
és világiak. Ha én «hithű» zsidó, ág. ev., ev. réf., 
schizmatikus, unitárius, baptista, vagy pedig «meggyő-
ződésszerű» felekezetnélküli volnék, kegyúri jogomat 
vagy befolyásomat alkalmasint az én hitvallásos hit-
hűségemnek vagy felekezetnélküli meggyőződésemnek 
megfelelően érvényesíteném. Ezektől tehát méltányo-
san vagy jogosan nem várhatjuk, hogy ők juttassák 
érvényre a katholikus egyházjogi elveket, hacsak a 
világi kormányhatóságok erre nem kényszerítik, a 
mire mindegyre kevesebb kilátás van.2 

A mi a harmadik tényezőnek, az ilyen városi 
plébánia-javadalmakért pályázóknak magatartását 
illeti, e tekintetben is egyedül az egyházjogi elvek 
az irányadók. Nem szabad tehát az ilyen pályázó 
egyházi egyéneknek semmi olyast tenni, a mivel 
akár az egyházi jogelveket vagy a papi tisztességet 
megsértenék ; másoknak, talán még idegen hitfeleke-
zetűeknek is szolgalelkűségükkel, botránkozásra 
szolgáltatnának alkalmat, vagy épen magukat a szi-
monia veszélyének tennék ki. Azt hiszem e tekin-
tetben is sok kifogásolni való dolog fordul elő. Szo-
morú, hogy az új-szövetség papjai gyakran úgyszól-
ván teljesen megfeledkeznek papi mivoltukról és 
olyan közbenjárók után járnak-kelnek, a kik épen 
nem az egyház érdekeit tartják szem előtt. De jobb, 
lia e tekintetben nem is bocsátkozunk részletekbe. 
Nagyon helyén volna, ha ilyen egyházi egyének a 

pályázat tartama alatt lelkiismeretükkel számolva 
egyúttal tüzetesen áttanulmányoznák az egyházjog-
nak és erkölcstannak ama szakaszait, melyek a szi-
moniáról tárgyalnak.1 

Nem remélhető, hogy a kath. plébánosválasztá-
sok tekintetében az egyházjogi fölfogás fog érvényre 
jutni mindaddig, míg akadnak olyan pályázók, a kik 
a leggörbébb utakon mindent elkövetnek, hogy egy 
nagy felefősséggel járó városi plébánia-javadalmat 
elnyerjenek, a melyért a világ előtt látszólagosan egy 
kis tekintélyt nyernek ugyan, Isten előtt azonban 
talán örök büntetést vesznek. Ha a szociálisták szak-
szervezeteik által jelentős eredményeket tudnak 
egyesült erővel kivívni, talán a városi plébániákra 
pályázó egyháziak is tudnának szent egyetértés és 
szeretet által annyit kivívni, hogy nem kellene ke-
resztre feszíteni az egyházjogi elveket és kaudiumi 
járom alá jutniok egy plébánia-javadalom miatt. 

Tauber Sándor dr. 

Lelki gyakorlat. (i.) 
A «Religio» nem pusztán elvont igazságokkal fog-

lalkozik, a melyeket a tudomány csarnokában tárgyal-
nak', hanem az igazságokat kiviszi a gyakorlati életbe, 
belevilágit azokkal a korkérdésekbe és így eleven-
ségre lesz szert, érdeklődést kelt. 

Ily szempontból kér magának helyet a «Religio»-
ban a lelki gyakorlat. Hiszen ha valami, úgy a lelki 
gyakorlat fogja elsősorban a beteg társadalmat meg-
gyógyítani, a korszellemet helyes irányba terelni, 
keresztény szellemmel megtölteni. 

Sokan mozgatják egy idő óta a keresztény tár-
sadalmat, de mikor nincs jártányi ereje, hogyan 
mozduljon meg? Sok oldalról intéznek hozzá lelke-
sítő szózatokat, de mikor nincs helyén a szive, ho-
gyan lelkesüljön? Akkor aztán elcsüggednek és 
fújják a lemondás dalait. Mintha bizony minden 
eszközt megpróbáltak volna. 

De vájjon lehet-e katholikus társadalmi műkö-
dést katholikus társadalom nélkül indítani, állandó-
sítani? Támadhat-e katholikus társadalom katholikus 
élet nélkül? Es ugyan mi adja meg a katholikus 
életet? Nemde, szent hitünknek alapos ismerete egy-
részről, a keresztény erkölcsöknek gyakorlása más-
részről. 

Csakhogy van rá gondja a mai kornak, hogy a 
katholikusok bitét homályba borítsa, sötétségbe fojtsa, 
erkölcsét pedig sárba rántsa, megrontsa. Ily embe-
rekkel aztán nem sokra megyünk, süket fülekre talá-
lunk. Itt a fejszét egyenesen a fa gyökerére kell irá-
nyozni, alapos munkát kell végezni ; hiszen alap-
jában van megromolva a katholikus társadalom. 
Érzik, tapasztalják ezt sokan: de nem ismerik föl az 
igazi orvosságot, vagy félnek attól — alkudoznak. 

1 L. Tauber : Manuale iuris canonici, II. kiadás 205. 1. 
2 Ha t. i. az egyházi jogok hivatalos védelmezői nem 

járnak utána. Szerk. 

1 Sajnos, gyakran azzal nyugtatják meg magukat, hogy 
a bove majore discit arare minor. Szerk. 
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De mégis.. . Az első fecske megjött, maid meg-
jön a tavasz is. A sajtóban szóvá tették a lelki gya-
korlatot a munkások számára s hivatkoztak kül-
földi példára. Miért csak munkások számára ? miért 
nem a katholikus társadalom számára? Elkel az 
mindenütt. Úgy vagyunk ma a lelki gyakorlattal, 
mint a régi jó orvosságokkal. Nem kell, mert nem 
korszerű. Miért ? Mert nagyon biztosan hat. Új orvos-
ságokat találnak ki, a melyekkel soká lehet húzni a 
betegséget: gyengéket, finomakat. 

A lelki gyakorlatok alaposan, biztosan, gyorsan 
gyógyítják a lelki betegségeket, azért a mai gyenge 
idegzetű, ideges,szeszélyes, elkényeztetett emberek nem 
bírják ki. Annyira el kell párologtatni az igazságot, 
oly szóvirágokba kell burkolni, hogy tulajdonképen ne 
is vegyék észre a hallgatók, miről van szó? hová célzunk? 

Tudják ezt a «kor» emberei, a kik nem a lelkek 
üdvét, hanem az emberek kedvét keresik. Adják az 
apostolt. Az emberek hiúságának tömjéneznek, az 
emberek érzékenykedését dédelgetik,simogatják. Aztán 
a lepárolt igazsággal, mint valami görögtűzze], égi 
fényt vetnek az élőképre : az emberi gyarlóságra. 
Mire a játéknak vége, marad minden a régiben. 

A komoly gondolkozók azonban keresik a szent 
hajdan gyöngyeit, szívesen elzarándokolnak az ősök 
emlékéhez és a feledés porát letörülgetve az ő ha-
gyatékaikról, újra beállítják azokat az életbe, hogy 
alapos munkát végezzenek és a társadalom megjaví-
tását biztosítsák. 

Ily régi, kipróbált kincsünk nekünk a lelki gya-
korlat, csak meg kell vele ismerkednünk és ismét 
közkeletnek fog örvendeni. 

E célt szolgálja jelen tanulmányunk. 
1. Lelki gyakorlat alatt értjük manapság a Lojolai 

szent Ignác szerkesztette lelki gyakorlatokat. «Exer-
citiorum spiritualium consvetudinem Sanctus Igna-
tius legifer páter vester induxit» írja X. Pius pápa 
1904. dec. 8. Vagy III. Pál pápa: «Exercitia spiri-
tualia Ignatius de Loyola composuerit». 1548. jul. 31. 

E lelki gyakorlat nem annyira emberi, mint 
inkább isteni mű. Ott olvassuk a mű elején : Szent 
Ignác e lelki gyakorlatot «nem annyira könyvekből, 
mint inkább a Szentlélek kenetességéből, belső tapasz-
talásból és a lelkek vezetésének gyakorlásán okulva, 
szerkesztette össze». X. Pius pápa szerint pedig «tel-
jesen mennyei utasítás szerint» írta. 

És ez nagyon érthető. Szent Ignác akkor még a 
tudományban járatlan, semmi magasabb iskolát nem 
végezett. Pedig e művében oly mély bölcseség rej-
lik, hogy mikor Párisban néhány év múlva, bölcse-
leti tanulmányait végezve, több elsőrangú hittudós 
lelki gyakorlatot tartott az ő vezetése alatt, hittudóssá 
akarták fölavatni. «A ki így tud írni mennyei dolgok-
ról, az igazi hittudós», volt az egybehangzó vélemény. 
Szent Ignác azonban e kitüntetést el nem fogadta.1 

1 Ortandini. História Societatis Jesu. n. 72. 

Az sem változtat a dolgon, hogy később némi-
leg javított művén, egy-egy szót hozzáírt, vagy szél-
jegyzetet csinált. Az isteni oktatáshoz hozzájárult a 
saját gyakorlata, tapasztalata, írja Palma S. J. Igaz-
ság marad tehát, a mi a manrézai barlang fölött 
díszlik: «E helyen szerkesztette Lojolai szent Ignác 
1522. évben az ő lelki gyakorlatait». 

Magát az isteni fölvilágosítást a szentnek min-
den életrajzában megolvashatjuk. Az a manrézai 
barlangban töltött idő nem volt más, mint elragad-
tatások, megjelenések, látomások ideje. Egy órai 
imádság közben többet tanult, mint a mire a világ 
összes tudósai taníthatták volna. Bár nem volna szent-
írás, mindazáltal arra támaszkodva, a mit Manrézában 
megismert, oly erős meggyőződésre tett szert, hogy 
kész lett volna akár meghalni a szent hitért. 

így beszélte el ő ezt maga Lajnez Jakab társá-
nak, a rendfőnökségben utódjának. 

E hagyomány megerősítésére érdekes esetet be-
szél el Ponte Lajos atya. Escobar Mária apáca vona-
kodott lelki gyakorlatot tartani a kiszabott időben. 
Látomása lőn, a melyben Gábriel angyalt küldötte 
hozzá szűz Mária ily üzenettel : «Isten anyja jelzi 
neked, hogy ő a szerzője és pártfogója e lelki gya-
korlatoknak, ő maga tanította és segítette arra Igná-
cot, tehát e műnek kezdetét őneki köszönhetni, sőt 
ő maga is egész életében foglalkozott ilyenféle lelki 
gyakorlatokkal». Ponte Lajos e kijelentést összes kö-
rülményeivel együtt megvizsgálta és kétségbe nem 
vonta, sőt mint elhihetőt terjesztette. Vita & Balth. 
Alvarez. 

2. Egyébiránt, lia Krisztus Urunk szavait alkal-
mazzuk rá, szintén kiállja a próbát: «Gyümölcseik-
ről ismeritek meg őket». 

Sokan írnak könyvet, meg is csodálja őket a 
világ, úgy messze távolból; míg az ismerősök csa-
lódnak, nem találják az összhangot a mű és szer-
zője között. Szent Ignác ajándékba kapta Istentől, 
hogy Roothaan János rendfőnök szavaival éljek, a 
lelki gyakorlatot és rajta mutatta meg Isten, mily 
csodálatos erő rejlik abban! A kegyelem csodáját 
művelte szentünkön e könyv, illetőleg a benne rejlő 
igazság. A lelki gyakorlat tette őt nagy szentté, a 
lelki élet atyjává, mesterévé. «Főleg e lelki gyakor-
latokból merítette szent Ignác az ő kiváló szentsé-
gét — írja Roothaan atya — valamint e lelki gyakorlata 
közben fogamzott meg lelkében a társaság alapítá-
sának gondolata istenileg és ez úton toborzottá össze 
társait». 

Ilv gyümölcsök a legszebb ajánló levelek. Mikor 
tehát szent Ignác életszentségét és működését, társai-
nak apostoli buzgalmát, társaságának az egész egy-
házra kiterjedő minden irányú hasznos munkásságát 
magasztaljuk, magukat a lelki gyakorlatokat ma-
gasztaljuk. 

Rövidség okáért csak példának hozok föl egy-
kettőt. Boldog Faber Pétert, Xavéri szent Ferencet, 
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Laynez Jakab és Salmeron Alfonz atyákat, a trienti 
zsinat nagynevű hittudósait, a lelki gyakorlatok tet-
ték szent Ignác fiaivá. Majd Boldog Canisius Pétert, 
a német nemzet apostolát, Boldog Faber Péter nyerte 
meg ez úton.1 

Kitünőbbnél-kitűnőbb nevekkel találkozunk azok 
között, a kikre szent Ignác a lelki gyakorlatokkal 
óriási hatást gyakorolt. Ezeket azonban mellőzve, 
inkább pár érdekes példát lássunk. 

Egy szerzetes sok botrányt okozott Párisban. 
Bántotta az eset szent Ignácot, de nem tudott hozzá 
férkőzni. Ö még akkor világi férfiú, hogy szálljon 
szembe egy pappal? Egyet gondolt, a legközelebbi 
vasárnap fölkereste a templomban és meggyónt nála. 
De hogyan? A mire életgyónása után már nem volt 
szüksége, régi bűneit sorolta elő. Miközben a bűn-
bánat úgy elfogta szivét, hogy alig jutott szóhoz és 
záporként hulltak könyei. 

És szent Ignác célját érte. A pap hallgatva e 
célzatos gyónást, önmagára ismert, fölnyíltak szemei, 
belátta bűneinek nagyságát és kezdte önmagát vá-
dolni gyónója, szent Ignác előtt. Majd tanácsot kért 
tőle, miitevő legyen? Szent Ignác a lelki gyakorla-
tot ajánlotta neki. Elfogadta az ajánlatot, megtartotta 
a lelki gyakorlatot és teljesen kibékült rendével. 
A nép pedig csodálta a nagyszerű változást, meg-
térést.2 

Máskor, nem tudni, miért ? miért nem ? Galli hittu-
dóst kereste föl lakásán. Ép billiárdozott. Szívesen fo-
gadta Galli Ignácot s i smételten fölszólí tj a a j átékra. Szent 
Ignác szabadkozott, járatlanságát hozta föl mentségül. 
Ám a háziúr nem tágított. Szent Ignác föltalálta ma-
gát. Jól van, elfogadom a versenyt, de ily magam-
fajta szegény nem játszhat a nyereség minden re-
ménye nélkül. Ha vesztek, szolgád leszek egy hónapig, 
ha pedig nyerek, te fogsz nekem engedelmeskedni 
egy hónapig, a miből nagy hasznod leszen. 

Áll az alku, mondotta a háziúr. És játszottak s 
veszteit a jártas és nyert a járatlan. Akarom mon-
dani, dehogy vesztett, életében most nyert igazán ; 
mert szent Ignác vezetése alatt megtartván a teljes 
hónapig tartó lelki gyakorlatot, nem egyedül a hit-
tudománynak, hanem a lelki életnek is nagy mes-
tere lett.3 

«Ez a mi fegyverünk, Isten igen nagy erőt rej-
tett abba az ő szolgálatára», szokta mondani szent 
Ignác, bizonyítja Miro atya. És mihelyt társait be-
avalta a lelki gyakorlat titkába, miként Krisztus 
Urunk elküldötte tanítványait előre, hogy gyakorol-
gassák az evangélium hirdetését : úgy szent Ignác is 
megbízta társait s elküldte, a hová csak embert kér-
tek tőle, és adták a lelki gyakorlatokat bámulatos 
eredménnyel. 

Itt a tények bizonyítanak, tehát ismét példával 
1 Diertins. História Exercitiorum. 
2 Diertins. História Exercitiorum. 49. 
3 Diertins. História Exercitiorum. 49. 

állok elé. A sok közül egy. Araoz Antal atyát har-
madmagával Barcellonába küldötte szent Ignác, a 
hova Borgias szent Ferenc alkirály hívta őket. Ők 
is főleg a lelki gyakorlattal iparkodtak hatni s kezdve 
az előkelőségeken, világiak és egyháziak egyaránt 
csak úgy tódultak hozzájuk, annyira, hogyha tízen 
lettek volna, sem tudtak volna mindenkinek eleget 
tenni.1 

És ha első gondjukat az atyák az egyháziakra 
és a világi férfiakra fordították, a nők sem akartak 
elmaradni. Térden állva kérték nem egyszer az atyákat, 
hogy velük is foglalkozzanak ; hiszen nekik époly lel-
kük van, mint a férfiaknak. És mert kevesen lévén, 
sokáig nem időzhettek egy városban, megtörtént több-
ször, hogy egyes buzgóbbak aztán maguk adták a 
lelki gyakorlatot a többi nőknek. 

Legérdekesebb Zerbina Julia, szentség hírében 
élő nő Pármában. Nagy jártasságra tett szert ebben 
s mert fekvő beteg módjára többnyire a szobát 
őrizte, hozzájöttek a nők s onnan betegágyából ve-
zette be őket a lelki gyakorlatokba.2 

Egyébiránt a lelki gyakorlatok üdvös hatását 
elsősorban a manrézaiakon próbálta ki szent Ignác. 
A mint a saját lelki gyakorlatát a barlangban el-
végezte, a kórház előtt egy magasabb kősziklára állva, 
az ember céljáról, a bűnről, a keresztény erények-
ről szólott a lakosokhoz. S mily eredménnyel, tanú 
van rá a szenttéavatási pörben. Mikor Ignác Manré-
zába vetődött, olvassuk, ott Istenre is alig gondoltak 
az emberek ; mikor pedig tőlük elbucsűzott, az egész 
város szentek községének látszott.3 

Az egész világot ámulatba ejtette a lelki gyakor-
latok hatása. Zárdákba, papok közé, a községekbe az 
első keresztények szelleme tért vissza. Csodálkoztak, 
tanakodtak e működés titka fölött az emberek. Min-
denki Isten ujját, Isten irgalmát látta benne, csak 
Calvin nevezte őrjöngésnek, holott az evangélium 
tanítása szerint: «Gyümölcseikről ismeritek meg őket», 
épen az evangélium hírhedt védőjének kellett volna 
ebben a tiszta evangélium isteni hatását fölismernie.4 

A közönség csodát látott a lelki gyakorlatok 
szembetűnő, szokatlan hatásában. «A kik a jezsuiták-
nál lelki gyakorlatot tartanak, azok látomásokban 
részesülnek», így suttogtak az emberek Conimbriká-
ban. E mende-monda Henrik bíbornok füléhez is 
eljutott. Olyan volt akkor az idő, ha egy bokor meg-
zördült, mindjárt eretnekség után kutattak. A bíbor-
noknak sem kellett több, megbízott egy szerzetest, 
hogy figyelemmel kisérje a lelki gyakorlatokat. 

És nem soká kellett kutatnia. Ugyanis egy rend-
testvértől kérdezte: vannak-e látomásai a lelki gya-
korlatok alatt? Igenis vannak, válaszolt a kérdezett, 
még pedig borzasztók. 

Kapva-kapott a megbízott e feleleten és intett 
1 Orlandini. História Societatis Jesu. 
2 Orlandini. História Societatis Jesu. 
3 Mafleus. Vita S. Ignatii. 4 Bartoli. Vita S. Ignatii. 
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írnokának, írjon minden szót. Tehát mondja el rész-
letesen, mit látott? Saját magamat — lebbentette föl 
a titokról a fátyolt ; — a mint azelőtt sohasem lát-
tam, igazi rút szörnyeteg gyanánt tűntem föl ma-
gam előtt. Ehhez hasonlót életemben nem láttam. 
Vagyis megismerte bűnös valóját. A lelkek mélyé-
ből így került napfényre a lelki gyakorlat a maga 
tisztaságában és szent hatásában.1 Bóta Ernő S. J. 

Egyházi Budapes t . A Szent-Istuán-Társulal nagygyűlése jó 
Jílá ideje jelentős mozzanatot képez a magyar katholiciz-

, . mus életében. Mint irodalmi társulatnak van miről be-
1ironisa, számolnia különösen a könyvészeti téren, mit müveit 

az iskolai, a népi és a tudományos kiadványok körül ; 
bár a terveket, a további teendőket, egy-egy haladó 
lépést tulajdonkép a választmánynak kell megérlelnie. 
Ezekről számolt be az idei, május 2-ikán tartott nagy-
gyűlésén is. Sokan jelentek meg tagjai közül, még vidé-
kiek is. A mit hallottak munkásságáról, az minden-
esetre haladást jelent az egy-két évtized előtt teljesíteti 
programmjához viszonyítva ; jelentékenyen többet jelent 
a társulat ma, többet produkál, erői is meggyarapodtak 
a múlthoz képest. 

S nekem erre a nagygyűlésre mégis — hogy is 
mondjam — egy megjegyezni valóm van. Valami hiány-
zik belőle, a mi nekem úgy vagy két évtized előtt 
annyira tetszett, mikor ezek a nagygyűlések még a pap-
nevelő-intezet nagytermében, a refecloriumban tartattak. 
Csaknem az egész püspöki kar szokott volt ott erre a 
nagygyűlésre megjelenni s rendesen elhangzott Simor 
hercegprímásnak mélyen az élet szükségleteibe vágó 
hatalmas beszéde, napokon és napokon át foglalkoztatva 
a sajtót és a közvéleményt, mely eszmét, irányt merí-
tett belőle. 

A kik velem együtt résztvettek azokon a régibb 
nagygyűléseken, el kell hogy ismerjék, hogy az valóban 
nagyszerű egy kép volt, az nemcsak nagygyűlés, de a 
magyar katholicizmusnak megragadó évi megnyilatko-
zása is volt egyúttal... Ez hiányzik most, pedig be 
kívánatos volna, ha most is úgy volna. Azután a szent-
misét is megfelelőbbnek tartanám a közeli Jézus szent 
Szive templomában. ^ —k. 

M a d r i d . A spanyol kultúrharcnak vége. A spanyol 
kultúrharcnak, mely egész komolyan mutatkozott a látó-
határ szélén, vége szakadt. Végét vetették a lefolyt par-
lamenti választások. Az új kortesben 256 konzervatívval 
szemben csak 61 szabadelvű, 8 demokrata, 32 köztár-
sasági, 17 katalón, 16 karlista, 2 integrista, 2 katholikus 
és 4 independens áll. A cortes összesen 432 képviselő-
ből áll. Ebből kitűnik most már, hogy a Maura-minisz-
terium csupán a saját pártjából 40 szótöbbséggel ren-
delkezik. Vallásügyi kérdésekben ez a többség még 
számosabbnak vehető, miután ebben a tárgyban a 
szabadelvűek közül többen támogatásukat ígérték meg. 

* 

L o n d o n , Harc a vallásos iskoláért. Már emlí te t tük 
e helyütt, hogy az angol katholikusok a püspökök veze-
tése alatt erős küzdelemre készülnek az új közoktatás-

1 Orlandini. História Socielatis Jesu. 

ügyi miniszter, Mac Kenna törvényjavaslata ellen, a melyet 
az anglikánok egy része már elfogadott. Ez az alkusz 
anglikán csoport a salisburyi anglikán püspök vezetése 
alatt áll. A «Catholic Times» jelenti, hogy az angliká-
nok közt beállt szakadás úgy fejlődött, hogy többségük 
a katholikusok oldata mellett a Mac Kenna-féle törvény-
javaslat ellen fog küzdeni. Mindazáltal a katholikusok úgy 
szervezkednek, hogy minden eshetőségre készek legye-
nek, még arra az esetre is, ha magukra maradnának. 
Magában a parlamentben az irek vezére, sir Redmond, 
fog az angol katholikusok veszélyeztetett jogainak védel-
mében síkra szállni, végső esetben, a bili elfogadásá-
nak esetében annak a kijelentésével, hogy a katholi-
kusok az igazságtalan törvény ellen a végletekig készek 
küzdeni. 

* 

R ó m a . A pápa nyilatkozata a modernizmus ellen, 
melyet a bíbornoki kalap föltevése előtt mondott allo-
cutiójában tett, az «Oss. Rom.»-nak alkalmat szolgáltat 
erős megjegyzésnek a közlésére : «A római püspök 
ébersége — úgymond — újból megnyilatkozott és pedig 
épen abban a történeti nevezetességű pillanatban, a 
midőn az engedetlenek, csalfa ruhába öltözködve, gya-
nútlan lelkeket fogdosnak, a katholikusok soraiba egye-
netlenséget igyekeznek becsempészni és nemzedéket 
akarnak nevelni az engedetlen szabadgondolatnak». 
A divinis suspendált don Murri ragaszkodik engedet-
lenségéhez. Jó vége ennek az embernek nem lesz. 

—y—la. 

A ka tho l ikus liitelenizés t ö r t éne t e Magyar- Jfodc 
országon. Irta : Érdujhelyi Menyhért. Zenta. 1906. 334 1. , 
Ára 7 korona. l 0 m ' 

Katholikus lelkész írja meg e vaskos kötetben a 
magyar katholikus papság működésének egyik fontos 
ágát, a bitelemzési munkát. Történeti keretben századok 
vonulnak el előttünk, előbb csak nyomokat találunk, 
majd részletesebben is bontakozik ki a képe annak, 
hogyan oktatták a népet s nevezetesen a gyermekeket, 
templomban és iskolában, vallási tanaink elemeire. 

Két oly tényezővel is találkozunk ebben a munká-
ban, melyek ma már kimentek a divatból, midőn a 
papság pusztán egymagában végzi a hitelemzési mun-
kát, t. i. a középkorban a keresztszülőkkel, a kik kö-
telesek voltak keresztgyermekeik hitbeli oktatásáról gon-
doskodni. (10. 1.) Innen a középkorban a katekizmus 
nevezet alatt is azokat a kérdéseket értették, melyekre 
a keresztatyák és anyák a keresztelésnél felelni tartoz-
tak. (52. 1.) A másik tényező pedig a XVIII. században 
a jezsuiták által fölvirágoztatott «keresztény oktatás 
társasága» volt, melyet először az 1638-iki nagyszombati 
zsinat említ s melyet községenkint a lelkész vezetése 
mellett az ügyesebb katekumenusok (világiak) képez-
tek. (163. 1.) 

A hitelemzés volt főfeladata a már szent István 
alatt keletkezett plébániai iskoláknak, midőn az oktatás 
hitelemzésből, írásból és olvasásból állott, ámde ez az 
írás és olvasás is bibliai történetekre vonatkozott, azért 
mondhatjuk, hogy a hitelemzés volt a népiskolák ős 
eleje hazánkban. (21. 1.) A kép, melyet ebből a könyv-
ből az egyháziak ebbeli munkálkodásáról nyerünk, ál-
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talában megnyugtató. A szerző sokáig az egyháziak 
szorgoskodását alig tudja mással igazolni, mint zsinati 
rendeletekkel ; később, a reformáció után, jobbára a 
katekizmusok fölemlítésével s azok többszöri kiadásá-
val mutat rá a fokozódó buzgóságra, melyet a papság 
a hitelemzésben kifejtett. Magáról az iskolai belső élet-
ről alig maradt valami nyom, melyből a ténykedésre és 
részleges munkálkodásra következtethetnénk, legalább 
a szerző nem igen akadt ilyenre. Igy aztán történeti 
tárgyilagossággal nem tudjuk igazán a papság ebbeli 
munkáját értékelni, vagy csak nagy általánosságban, 
mert a zsinati határozatok és püspöki intézkedések 
mutathatják ugyan az egyház jó szándékait, de ebből 
a véghezvitelre, különbözvén ez a rendelettől, legalább 
a részletekben következtetni nem lehet. A történetíró 
pedig semmit sem tételezhet föl, hanem csak igazoló 
adatokra alapíthatja állításait. 

Igazán épületes s ténybeli adatokra támaszkodó 
az a részlete a könyvnek, a bol a jezsuiták katekizáló 
működéséről beszél (a 17. és 18. században) 160. lap. 
Nagyban fölvirágoztatták az egész hitéletet s benne a 
hitelemzést is. Amint azonban eltörülték őket (1773-ban), 
a szerző mindjárt nagy változást, illetőleg hanyatlást 
állapít meg. (185. 1.) «A keresztény oktatás társasága 
jezsuita intézmény volt. Azok voltak annak megalkotói 
és terjesztői. Ok voltak mesterei a keresztény oktatás 
társaságának. Szervezték más szerzetesek vagy világi 
papok is. Azonban az már nem olyan, mint a jezsuiták 
által alapított keresztény oktatás társasága. A jezsuita 
rálehelte arra a lelkét és ezzel megadta annak különle-
ges jellegét». Es mindenfölött dolgozott sokat, szerette 
az ifjúságot, törődött vele. 

Sajnos, hogy ott, a hol a történeti adatokat köze-
lebbről ismerjük, a II. József után való korban, már 
határozottan nem mondhatjuk azt, hacsak a jól ismert 
történeti tényekkel nem akarunk szembeszállni, a mit 
a szerző ismét pro domo mond, hogy az iskolák szeku-
larizációjával kapcsolatos vallástalan irányzat jellemzi a 
kornak oktatásügyét, de «a katholikus papság hivatása 
magaslatán állott». (264. 1.) Dehogy állott, nagyban és 
egészben olyan volt, mint a kor szelleme, liberális; 
a kivételek rari nantes in gurgite vasto. Úszott az árral 
és az aufklärista iránynak nem vetett gátat, nem dol-
gozott. Erős fényt vet a korra s annak szomorú viszo-
nyaira a Rudnay prímás által 1822-ben összehívott nem-
zeti zsinat célja, a mennyiben «a lábra kapott erkölcs-
tenedés és hitetlenségnek a népben, az egyházi fegyelem 
hanyatlásának a clerusban korlátozására» hivatott össze 
s a tárgyalásra kitűzött nyolc pont elseje volt : a sülye-
dett erkölcsiség, különösen a papi és szerzeti, valamint 
a tanuló ifjúsági fegyelem megújítása. (Lányi—Knauz : 
Magyar Egyháztört. II. 340. 1.) 

Nem szabad ott senki fiának, tehát a papságnak 
sem himnuszokat zengeni, a hol sok a megróvni való ; 
ne konstatáljunk ott munkát, a hol sokan hanyagok, 
mert a történelem nem hízelgésre íródik, hanem oku-
lásra. A történelemből a papságnak is józan önkritikát 
kell tanulnia és látnia, hogy elődei sokat mulasztottak, 
nem dolgoztak eleget — természetesen egyes kivételeket 
leszámítva — az iskolában nem törődtek a hitelemzés-
sel sem, különben a mult század 40-es éveiben, midőn 
az összes iskolák a papság és a szerzetesek kezén vol-

tak, nem nőhetett volna föl az a nemzedék, mely oly 
kíméletlenül bánt el a vallással és az egyházzal. 

A szerző maga is egy jellemző esetet említ föl abból 
a szomorú aufklärista időből, t. i. hogy a pozsonyi nö-
vendékpapok kiadtak egy protestánsok számára írt ka-
tekizmust, melyhez hozzá vannak toldva a katholikus 
egyház dogmái. És miért tették ezt? Mert — úgymond 

annak racionalisztikus rendszere nekik megtetszett. 
(235. 1.) A midőn ilyen s hasonló dolgok történtek, ne 
akarjuk elhitetni magunkkal, hogy a papság hivatása 
magaslatán állott. 

Egyáltalán a szerző történeti értékelése nem elégít 
ki, nem tárgyilagos. A hiteleinzés jó voltára sokban kö-
vetkeztet abból, a mi az államegyház korában a köz-
viszonyokból magyarázható, a társadalom katholikus 
közszelleméből s a kormányok jóindulatából. A leg-
újabb korból is annak a sok könyvnek folytán, mely a 
hitelemzés körül íródott s melyet szorgalmasan fölsorol, 
mintha csak azt akarná mondani, hogy ime, mennyit 
fáradoztak nálunk a hitelemzés körül ! Pedig dehogy 
úgy áll a dolog. A könyvírás és az iskolai hasznos, 
szorgalmas és eredményes hitelemzés két egymástól 
nagyon megkülönböztetendő kérdés, mely nem okvetle-
nül fedi egymást, a mint jól tudjuk és kár is volna 
tagadni, ha elemi iskolai ügyünk 1868 óta folyton az 
egyház ellenére és az államosítás felé fejlődött, annak 
nagy részben mi magunk, a mi nemtörődésünk az oka, 
úgy, hogy Wlassics egy pár év előtt szemünkbe vág-
hatta a mindenesetre nem dicsérő szót, hogy az állami 
iskolákban, a hol fizetik a hitoktatót, a hol tehát pon-
tosan is kell végeznie munkáját, jobb a hitoktatás, mint 
a felekezeti iskolákban. Egy pár buzgó ember még nem 
jogosít föl általánosításokra. 

Ha történelmet írunk, első kötelességünk a tárgyi-
lagosság, bárkiről is legyen szó, mert a valóságon nem 
áll módunkban változtatni és csak a tárgyilagos törté-
netből lehet igazán tanulni. Szokjuk ezt meg, ha énünk-
nek nem is kedves, gyakoroljunk egy kis önkritikát, 
annál többre megyünk legalább okulva a jövőre. 

De egy másik kifogásom is van ezen különben 
nagy szorgalommal készült könyv ellen. A hitelemzés 
maga tanításmódot jelent, a mint az egész könyv is a 
tanítástörténelemnek egy ágazatával foglalkozik. Ez pedig, 
mint olyan, nemcsak a kiilső tényeket állapítja meg, 
hogy t. i. tényleg ilyen tanítás létezett, ilyen és ilyen 
zsinati határozatokban történik róla intézkedés, ekkor 
és ekkor ilyen katekizmust, vagy módszertani könyvet 
írtak; hanem egyik lényeges kívánalma az oknyo-
mozás, hogy a módszerben való egymásutánt, annak 
a fejlődését, a könyvekben mutatkozó fokozatos össze-
függést, egymásra hatást, szóval a haladást tegye külö-
nös tanulmányának tárgyává, már a mennyire azt a 
meglelhető források megengedik. 

Ezt nélkülözöm ebben a könyvben, még olt is, a 
hol az újabb forrásokról lévén szó, esetleg egy részletet 
mutat be az illető könyvből, illetőleg annak tárgyalási 
módjából, (kérdések, feleletek). Egymagában mutatja 
azl be, nem pedig összefüggésben az előzőkkel és a követ-
kezőkkel. 

Például a 39. lapon azt mondja, hogy szent Tamás 
nem csupán a theologiai tudományokban, hanem a nép 
hitbeli oktatásában is fordulatot idézett elő. A paeda-
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gogus ilyenkor azt várja, hogy mutassa be azt a mun-
káját, mellyel ezt a fordulatot előidézte, jellemezze paeda-
gogiailag, tüntesse föl a múlthoz viszonyítva, miben 
jelentkezett módszerén a fordulat, a haladás. Vagy ha 
pl. az 50. lapon azt mondja, hogy Luther sem az isko-
lák szervezetében, sem a módszerben nem hozott létre 
ujai, ezt részletes bemutatással igazolni kell. S így va-
gyunk vele könyve végéig ; a mi az ilyen könyvnek a 
a paedagogus előtt a legnagyobb értéket kölcsönzi, a 
mi történetileg a legértékesebb, az oknyomozó tárgyalás 
a módszer menetében, az épen hiányzik nála. Hogy 
mit értek ezen, az látható Fináncy legújabb könyvéből : 
«A nevelés története az ókorban» ; így kell a paedago-
giában történetet írni. A források ilyetén tanulmányo-
zása természetesen rengeteg munkával jár, de a szak-
ember így dolgozik. Erdujhelyi munkája csak hüvelye 
a magyar hitelemzés történetének. 

Pedig forrástanulmányozás nélkül szakmunka nem 
terem. Ehhez kell nekünk szoknunk, erre kell ráadnunk 
fejünket s mint minden másban, úgy ebben is meg 
kell kedvelnünk a nehéz munkát, az eredeti tanulmány-
munkát, melyből eddig épen a paedagogia terén nem 
sokat mutathatunk föl. 

Ilyet azonban lelkipásztortól, a ki annyi más mun-
kával van elfoglalva s a ki azonkívül vidéken kellő esz-
közökkel sem rendelkezhetik, várnunk nem lehet. Taná-
rokra nézünk, midőn ilyesmiről van szó ; hivatásuk 
fejleszteni a tudományt, mely kathedrán jobban érik, 
mint bármely más foglalkozási körben. Azért midőn 
Erdujhelyi művére érdemleges megjegyzéseimet meg-
teszem, egyúttal elismerésemnek is kell kifejezést adnom, 
hogy egyéb foglalkozásai mellett ennyit is volt képes 
a forrásoknak utána járni s erről a nehéz kérdésről 
ilyen munkát írni. Valóban elismerést érdemel, meg-
mutatván, hogy erős akarattal sok nehézséget lehet le-
küzdeni. Ha az nem úgy sikerült neki, a hogy óhaj-
tandó volna, nem rajta mult. Munkája inkább intő szó 
a tanároknak, hogy ime, mennyi terület hever még 
nálunk parlagon, földolgozatlanul, a minek megmun-
kálása tulaj donkép az ő föladatuk. Többet tehetnénk, 
mint teszünk ; a németek e téren is rendkívül sokat 
alkotnak, nekünk meg még jóravaló paedagogiaí írónk 
sincs. Köszönet Érdujhelyinek, hogy munkára buzdított. 

* 

Egyliázi beszéd, melyet az abbáziai apátsági 
templomban húsvét vasárnapján tartott Várady L. Ár-
pád dr., v. püspök, miniszteri tanácsos, 1907. 28. 1. 

A buzgó, előzékeny miniszteri tanácsos, az egyházi 
ügyek referense a kultuszminisztériumban, ezzel a be-
szédével is jelét adja amaz egyházias buzgólkodásának, 
mely őt oly előnyösen jellemzi. Tetemes elfoglaltsága 
mellett nagy terjesztője a misszió-ügynek a Csanádi 
egyházmegyében, sőt többször személyesen is részt vesz 
benne ; agitál a Szent-László-Társulat újból való föl-
virágoztatása mellett s mikor más egy kis pihenés után 
vágyik, ő majd itt, majd ott a fővárosban végez egy-
házi funkciókat. A kik pedig hivatalában ismerik, dicsé-
rik szivélyessége, ügyszeretete és szolgálatkészsége miatt. 

A kezeink közt lévő beszédet húsvétkor Abbáziá-
ban tartotta, hogy az ott tartózkodó intelligens magyar 
közönséget a húsvét lelki örömeiben részesítse. Elme-
futtatásokból áll, az evangéliumi alapra támaszkodik s 

az életről vallott ferde nézetek helyébe a keresztény 
világnézetet, a föltámadás hitét igyekszik hallgatóinak 
meggyőződésébe vezetni. Előadása könnyed, világos, 
alkalmas arra, hogy a hallgatóságban komoly gondola-
tokat és elhatározásokat ébresszen. 

* 

Apologetische Vor t räge . Von Franz Meffert. 
Herausgegeben vom Volksverein für das kath. Deutsch-
land. M. Gladbach. 1906. I. 238. 1. 1 Mark. II. 268. 1. 
1-50 Mark. 

Ezenképen szól az első kötetnek a bevezetője : Ezzel 
az első füzettel indítja meg a német katholikus Nép-
szövetség az apologetikai (hitvédelmi) előadások kiadá-
sának sorozatát. Ama támadásokat világítjuk meg és 
utasítjuk bennök vissza, melyeket a legújabb időben a 
kereszténység alapigazságai ellen atheista oldalról intéz-
nek s a melyeket a szociáldemokrácia a nép közé szór. 
A tételek megválasztása a német napisajtó több évi 
megfigyelése alapján történt. Az itt földolgozott anyag 
elsősorban a német katholikus Népszövetség egyesü-
leteiben tartandó fölolvasások céljára szolgál... így szól 
a könyv bevezetése. 

A német katholikus tevékenység és leleményesség 
nagyszerű terméke ez a két kötet 1 Midőn kezemben 
forgatom, önkéntelenül is odagondolok katholikus kö-
reinkre és egyesületeinkre. E könyv lapjain át micsoda 
tevékenységet látunk ott s minőt itt ! Valóban si duo 
faciunt idem, non est idem. Nekünk is vannak ilyen-
olyan külső kereteink : van Kath. Szövetségünk, vannak 
köreink és egyesületeink. Fölolvasásokat is rendeznek, 
jól teszik; már az, hogy léteznek, valami, előbb ez sem 
volt. De hát micsoda mindez a németekéhez viszonyítva ; 
hol az a tartalom, az a hatás, az az élet, az az átjárása 
a külső társadalmi életnek a mi köreinkben a néme-
tekéhez viszonyítva ! A mieink legjobb esetben kaszinók, 
összejöveteli, szórakozó helyek, a németeké nevelő-
intézetek, líceumok, mozgató központok, eszmék gyújtó-
pontjai, melyeknek létezése meglátszik az illető város, 
község egész életén, képviselőtestületén, rendészetén, 
egyénein, ipartelepein. 

A könyv kapcsán csak a köri fölolvasásokról szólok. 
Ezek nálunk nem a közszükségletből nőnek ki, nem a 
közszükségletet szolgálják, nem a közönség lelkét ragad-
ják meg, hanem afféle becsületbeli összejövetelek, melye-
ket a titkár nagy utánjárással csak azért hoz össze, 
mert hát a körökben fölolvasásokat is szokás tartani, 
csakúgy, mint ahogy illik egy-egy közvacsorát, egy-egy 
farsangi mulatságot rendezni, mert ha ez nem volna, 
mit is szólnának a körről? 

Jó, ha valami műkedvelőt sikerül megfogni, a ki 
önválasztotta tárggyal áll elő s ha többen vannak, annyi-
féle tárggyal, a hány és a minő kaliberű a műkedvelő. 
Érdekes volna statisztikát összeállítani arról, hogy minő 
tételű fölolvasások mennek nálunk végbe az éven át a 
különböző katholikus körökben, akkor látnók csak, 
miféle rendszertelenség és kapkodás jellemzi ezt a fon-
tos működési teret. Közben természetesen vallási tárgyú 
fölolvasások is akadnak, ezek rendesen a legélvezhe-
tetlenebbek, legkevésbbé vonzók a mai delikát közön-
ségre. Vagy szárazak, vagy prédikációk, vagy oly el-
vonlak, hogy a közönséget hidegen hagyják, ha az 
egyáltalán ért belőlük valamit. 
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Kettős baja van a mi fölolvasásainknak: rendszer-
telenek és ügyetlenek. Ritka a jó fölolvasó, a ki azon 
a cimen kivül, hogy fölolvasott, egyéb hasznot is tudna 
nyújtani a közönségnek. 

Nincs is a mi köreinknek hatásuk, nincs nevelő 
erejük a katholikus közönségre, talán csak annyi, hogy 
egyiket-másikat elvonja a korcsmától, a kávéháztól. 
Persze ez is valami ; de egyáltalán nem az, a mi egy 
katholikus körnek céljánál, hivatásánál fogva lennie 
kellene : a katholikusok oly találkozási helyének, melyen 
lelkük nevelődik, hatalmas eszmecsere folyik s a társa-
dalmi akciók kohója található. 

A németeknél az. S erre elsősorban fölvilágosító, 
oktató, irányító fölolvasásaikkal törekednek, a «szabad 
tanítás» műhelyeivé alakítják köreiket, a legkomolyab-
ban fogják föl föladatukat. 

Ebből a két kötetből belelátok a németek lelkébe 
s kiolvasom taktikájukat. Jól fogják föl az életet, a 
nagy eszmei harcot, mely ma végben egy s annak 
katholikus ellenszereit. Megfigyelik a napisajtót, miről 
beszél s micsoda eszméket vet föl, a katholikus hitrend-
szer mely pontjait támadja leggyakrabban, nevezetesen 
a szociáldemokrácia micsoda gondolatokkal ámítja a 
népet? Ezen megfigyelések alapján összeállanak hozzá-
értő férfiak s írnak fölolvasásokat, egy egész körét a 
fölolvasásoknak, mely mindazzal foglalkozik, a mi a 
sajtó levegőjét betölti. Szeget szeggel. 

A könyvet kiadja a Népszövetség s az összes egye-
sületeknek meghagyja : esténkint ezeket olvassátok föl. 
A mely pontokban támad a liberális sajtó, azokról ki-
merítően fölvilágosítja tagjait, hogy azok egy pillana-
tig se maradjanak tájékozatlanul a támadott pontok, 
igazságok felöl. Ezek a fölolvasások egy hálózat Német-
országban, mely teljesen ellensúlyozza az ellenség táma-
dásait s nem túri, hogy a kath. embereket megtévesszék 
a liberális lapok jól kieszelt frázisai. 

Van tehát a német katholikusok munkájában, föl-
olvasásaiban rendszer, van tartalom; semmit sem bíz-
nak a véletlenre, a helyi titkárok ügyességére vagy 
ügyetlenségére, buzgóságára vagy lanyhaságára; tudják 
jól, hogy kisebb helyeken egyáltalán nem találni föl-
olvasót, a ki a maga termékével állhatna elő. A köz-
pontból gondoskodnak mindenről, hogy meglegyen, 
Berlinben úgy, mint az utolsó faluban. 

Es aztán micsoda fölolvasások ezek? Korszerűek, 
élvezetesek, szellemesek és katholikusok. A legmélysé-
gesebb tudomány oly ügyesen van bennük népszerű-
sítve, hogy ezzel a könyvvel zsebében szóba állhat a 
katholikus munkás akár Bebellel is, nem forgathatja ki. 
Történet, természettudomány, szociologia, hittan úgy 
van földolgozva, mint ahogy ezekről a tárgyakról bár-
mely társaságban élvezetesen lehet elbeszélgetni. Hogy 
van itt előtérbe állítva a katholicizmus? Legmegraga-
dóbb történeti tényeiben, vívmányaiban. 

Nem vagyok újonc ezekben a kérdésekben, de nem-
csak nem unalmas nekem eme kötetek olvasása, hanem 
a legnagyobb élvezettel forgatom lapjaikat s azt hiszem, 
más is úgy lesz velük, még talán az is, a kinek a 
modern regény vagy szinház elrontotta ízlését. 

Tájékoztatás céljából ideírom a szakaszok címeit. 
I. kötet. Glaube und Wissen. Der Materialismus. 

Der Materialismus die Weltanschauung des Arbeiter-

standes. Ist der Glaube an Gott vernünftig ? Von dem 
Ursprung der Religion. Materialismus und Weltentwick-
lung. Riblischer Schöpfungsbericht und Naturwissen-
schaft. Der Ursprung des Lebens. Der Darwinismus. 
Die Geistigkeit der menschlichen Seele. Die Unsterblich-
keit der Seele. Das Wunder. Die Apologie Christi. Von 
der Kirche. Christentum und Arbeit. Das Ordensleben 
der kath. Kirche. Babel und Bibel. Eine neue Religion. 

II. kötet. Wissenschaft und Hypothese. Die sozial-
demokratische Denkweise. Die Begründer der modernen 
Naturwissenschaft atheistisch ? Die anorganischen Natur-
wissenschaften atheistisch? Die organischen Naturwis-
senschaften atheistisch ? Der Kampf um die Urzeugung. 
Teleologie oder Zweckmässigkeit und Zielstrebigkeit in 
der Natur. Wahre und falsche Zweckmässigkeitsbetrach-
tungen. Die Zielstrebigkeit des Anorganischen. Die 
Teleologie der Pflanzen. Teleologie im Tierreich. Dar-
winismus und Teleologie. Angebliche Unzweckmässig-
keiten. Gott und das Bittgebet des Menschen. Bibel und 
Wissenschaft. Der Stammvater des Menschen ein Affe ? 
Der Urmensch und seine Kultur. Das Alter des Men-
schengeschlechtes. Darwinistische Ethik und Sozialpolitik. 
Einheit und Allgemeinheit des sittlichen Bewusstseins. 

Ez a két kötet tartalma cimeik szerint. Hozzá micsoda 
földolgozás ez ! Hiszen az ilyen fölolvasásoknál épen a 
földolgozáson, a módszeren, a szempontokon fordul 
meg a dolog. Hát ez egyszerűen olyan, hogy azon unat-
kozni nem lehet, valóságos élvezetes csevegés rend-
kívüli tartalommal. Nálunk rendesen az a baj, hogy 
még a műveltebb ember se tud ezekről a kérdésekről 
úgy elbeszélgetni, mint a társaságban más napi kérdé-
sekről szokás. Nem vagyunk belegyakorolva az ilyenbe, 
nálunk a vallási kérdésekről oktondi módon legföllebb 
élcelődni szokás. Hogy van itt például mindjárt az első 
tételnél (Glaube und Wissen) földolgozva a Galilei-eset ! 

Miután nálunk is a szellemi áramlatok, mint az 
egész világon, az itt földolgozott és — kiemelem — jól, 
élvezetesen földolgozott kérdések körül forognak ; s 
miután ezeknek ismerete hiányzik a mi műveltebb 
köreinknek is : jól tenné az Országos KaLh. Szövetség 
vezetősége, ha ezt a két kötetet lefordíttatná és a körök-
nek ajánlaná. Beh más lenne mindjárt fölolvasásaink 
színe és haszna ! Ha ezekkel behálóznák az országot, 
valóságos irgalmassági cselekedetet gyakorolnánk a téve-
dező s az igazságot nem ismerő lelkekkel. 

A mult évi német katholikus gyűlésen 60.000 katho-
likus munkás vonult föl ; a gyűlésen a világi katholikus 
társadalom minden rétege szerepelt működőleg, tevé-
kenyen. Értem, értem őket. A hol ekként vannak a kor-
szellemről és vallásuk igazságairól fölvilágosítva a katho-
likus emberek, ott van és ott lehet csak diadalmas 
centrum, diadalmas katholikus sajtó ; ott gyáros, ügy-
véd, biró, pap, tanító a világ előtt is katholikus, mert 
a mit esze tisztán lát, attól szive lángra gyullad és meg-
vív igazaiért — a pokol kapuival is. 

Sokszor hallunk beszélni autonómiáról, annak a 
szükségességéről azon a címen, hogy a világi híveknek 
nincs terük, a hol érdeklődésüket érvényesíthetnék. 
Magyar öncsalódás! Ime itt a nagy terület, tessék el-
foglalni, tessék a papsággal közreműködni, úgy a hogy a 
német világi katholikusok teszik. Igen, igen, munka 
volna, csak a munkásból kevés kínálkozik. 



306 RELIGIO LXVI. évf. 1907. 

Az Aquinói-Szent-Tamás-Társaságról. 
Az Aquinói-Szent-Tamás-Társaság elnöke, Székely 

István dr. egyetemi tanár fölhívást intézett a ke-
resztény szellemű bölcselettudomány egyházi és 
világi barátaihoz, hogy a nevezett társaságot föl-
karolni s annak működését pénzbeli hozzájárulással 
is előmozdítani szíveskedjenek. Mivel a Szent-Tamás-
Társaságot hasznosnak és viszonyaink közt szüksé-
gesnek tartjuk, az érdemes elnök fölhívását melegen 
ajánljuk olvasóink figyelmébe: a ki teheti, lépjen be 
egyszer befizetett 100 koronával, más pedig évi 4 ko-
rona lefizetését vállalva. A fölhívást egész terjedel-
mében közöljük: 

«A keresztény szellemű bölcselettudomány mű-
velésére tizennégy év előtt létesült Aquinói-Szent-
Tamás-Társaság még mindig oly csekély anyagi esz-
közzel rendelkezik, hogy ha az alapszabályaiban meg-
állapított időközökben tart fölolvasó-üléseket, ezek 
költségeit sem képes födözni ; annál kevésbbé vehet 
alkalmazásba célja elérésére egyéb kívánatos eszközö-
ket, milyenek volnának: pályadíjak kitűzése, vagy egyes 
bölcseleti jellegű irodalmi vállalkozások támogatása. 

Ezen az elpanaszolt bajon az segítene, lia a Társa-
ságba alapító és pártoló tagul számosan belépnének. 

Az alapító tag egyszer s mindenkorra 100 koro-
nát, a pártoló tag évenkint 4 koronát fizet. Hogy 
eddig mindössze 44 alapító és 44 pártoló tagunk 
van, ennek oka talán az, mert az ügyet a nagy-
közönség nem ismerte eléggé. Azért a Társaság veze-
tősége elhatározta, hogy a jelen fölhívással az érdek-
lődőkhöz fordul, fölhívja figyelmüket s kéri támoga-
tásukat. 

Mindenkit, a ki a keresztény bölcselettudomány 
művelését és fölvirágzását szivén viseli, tisztelettel és 
bizalommal kérünk: szíveskedjék az Aquinói-Szent 
Tamás-Társaságba alapító tagul vagy pártoló tagul 
belépni. 

Ha az alapító és a pártoló tagok együttes száma 
eléri a négyszázat, akkor füzetes vállalatot indítunk 
s ennek füzeteit minden tagunknak megküldjük. 
A füzetek a Társaság üléseinek jegyzőkönyveit s a 
fölolvasott dolgozatokat fogják tartalmazni, mintegy 
15 nyomtatott ívnyi terjedelemben. Mindezt eddig a 
«Bölcseleti Folyóirat» közölte, de ez a vállalat, 
huszonegy évi fönnállása után, keflő pártofás hiányá-
ban, megszűnt. E sajnálatos eset után a tervezett fü-
zetes vállalatra nemcsak avégből van szükség, hogy 
a Társaságunkban elhangzott előadások és eszme-
cserék, valamint a Társaság egész működése minél 
teljesebb följegyzést nyerjen, az érdeklődőknek s ki-
vált a tagoknak tudomására jusson s a magyar iro-
dalomban is megmaradjon, hanem azért is, hogy a 
keresztény szellemű bölcselettudomány közlöny nél-
kül ne maradjon épen most, a mikor a keresztény 
világnézet támadására egyre-másra létesülnek társa-
ságok és közlönyök. 

A jelentkezést ne tessék halogatni, hogy a tár-
saság vezetősége rövid időn belül bizonyos legyen 
afelől, kezdeményezheti-e a szándékolt füzetes köz-
leményeket. Jelentkezni lehet ily címre: Hanauer A. 
István dr. titkár, Budapest, IV., Papnövelde-utca 7. 
A tagságot a jelen év elejétől számítjuk. 

Tájékozásul megjegyezzük a következőket. Tár-
saságunk védői: Városy Gyula dr., kalocsai érsek és 
Prohászka Ottokár dr., székesfehérvári püspök. 
A Társaság eddigelé összesen 79 fölolvasó-ülést tar-
tott, 114 előadással. A Társaság újabban a hitvéde-
lem bölcseleti alapozását és a társadalomtudományt 
is működési körébe vonta s e két irányban is minél 
korszerűbb működést kíván kifejteni. A fölolvasáso-
kat eszmecsere szokta követni. Az ügykezelés költ-
ségei ezek: meghívó nyomatása és szétküldése; le-
velezés; előre elkészített levonatok a fölolvasandó 
értekezésről, hogy azt az ülésen megjelenő tagok 
kézhez kaphassák; minden vidéki fölolvasó részére 
útiköltségül 40 korona ; némi költség nyilvántartásra. 

A belépő tagok füzetet kapnak, mely a Társaság 
alapszabályait, a tagok névsorát s az eddig tartott 
összes ülések és fölolvasások jegyzékét tartalmazza». 

B. B o d r o g k e r e s z t u r . Kérdése ez: Most új iskolát kell 
építeni két tanteremmel, katholikus vallásos jelleggel. Kér-
dés, vájjon a tanulmányi alapot bevehetem-e a római kath. 
hitközség tagjainak sorába, illetőleg kivethetem-e ő reá is 
birtoka után az iskolai pótadót ? Itteni szép birtoka bérletbe 
van adva. — Felelet : kivetheti a pótadót, sőt ki is kell vet-
nie, mert a katholikus tanulmányi alap, mint jogi személy, 
csak oly katholikus birtokos, mint akár Kis János vagy Fe-
kete Pál katholikus polgárok, katholikus célokhoz hozzá kell 
járulnia. 

Sz. D o b s i n a . A Religió-t hétről-hétre a legnagyobb pon-
tossággal szombat este hat órakor adjuk föl postára. 

1). B á r c a . Miért rejtegeti olvasottságának gyümölcseit 
maga számára? A ki kedvvel olvas, gyűjtöget, szóval a ki 
szereti a tudományt, az olykor fogjon tollat is a kezébe s a 
köz javára értékesítse tudását, hiszen ma minden tollfogható 
emberre szükség van. Ki ezt, ki azt a kérdést képes megvi-
lágítani, új szempontok alá állítani. Levelére, mely nagy ér-
deklődéséről tanúskodik, ez a válaszom. 

TARTALOM: A kriticizmus az egyházban. II. — 
A szentségek közremunkálási módja a malaszt létre-
hozásában. IV. Beliczky János dr.-tól. — Egy újabb 
«Társadalomtudományi Társaság» érdekében. Mailáth 
József gróftól. — A plebánosválasztáslioz. Tauber Sándor 
dr.-tól. — Lelki gyakorlat. I. Bóta Ernő S. J.-től. — 
Egyházi világkrónika. —y —/a-tól. — Irodalom. Érduj-
helyi: A kath. hitelemzés története Magyarországon. — 
Várady Árpád : Egyházi beszéde. — Meffert : Apologe-
tische Vorträge. — Az Aquinói-Szent-Tamás-Társaság-
ról. — Telefon. 

Laptulajdonos és kiadó : 

D U D E K J Á N O S dr. egyetemi ny. r. tanár. 

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

Megjelenik - július és augusztus hónapot kivéve - minden vasárnapon. 

ELOFIZETESI AHA 
Egész évre... 
Félévre 

F E L E L Ő S S Z E R K E S Z T Ő 

K i s - D U D E K J Á N O S dr. 
" 6 . EGYETEMI TANA 11 

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL 

Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 39. 

A kriticizmus az egyházban. on.) 

Krisztus és apostolainak tana, szóval a keresztény 
vallásrendszer, «az idő teljességében» (Gal. 4, 4.) 
adatott az emberiségnek. Erre voltak kötelesek az 
apostolok s kötelesek utódjaik tanítani «minden nem-
zeteket», tanítván őket megtartani mind, a miket 
Krisztus parancsolt nekik, a ki saját Ígérete szerint, 
«velők a tanát hirdetőkkel — van mindennap a 
világ végezetéig». (Máté 28, 20.) 

Csak azt taníthatják tehát megtartani mind, a 
mit Krisztus parancsolt nekik és pedig a világ vége-
zetéig. Minden egyéb tan, minden toldás-foldás, ki 
van itt zárva. Innen Pál apostol határozott t i lalma: 
De ha szintén mi vagy az angyal mennyből hirdetne 
is nektek valamit azon kiviil, mit nektek hirdettünk, 
átok alatt legyen. (Gal. 1, 8.) Ebben az értelemben 
üdvözli az efezusbelieket : a szentek polgártársai és 
Isten háznépe vagytok, ráépítve az apostolok és pró-
féták alapjára, melynek főszögletköve maga Krisztus 
Jézus. (Efez. 2, 20.) 

Innen fakadt az őskereszténység meggyőződése, 
hogy a krisztusi kinyilatkoztatás az utolsó apostol 
halálával befejeződött, mintegy le van pecsételve, 
melyhez tárgyilag sem hozzáadni, sem belőle elvenni 
nem szabad semmit. Már a Barnabásról címzett 
levélben (íródott a Il-ik század elején) 1 találkozunk 
ezzel a meggyőződéssel : Begula lucis est: custodi 
quod accepisti, neque addens aliquid, neque delra-
hens (n. 19.), vagyis a világosság fiainak szabálya : 
őrizd meg, a mit átvettél, se nem adván hozzá vala-
mit, se nem vévén el belőle semmit. I. István pápa 
(255.) az erelnek-keresztség felől nála tudakozódó 
Cyprián püspöknek azt feierte: nil innovetur, nisi 
quod traditum est.2 Előtte pedig (a III-ik század 
elején) Tertullián (De praescript. c. 8.): 3 Nobis curio-
sitate opus non est post Christum ducem, nec in-
quisitione post evangelium. 

Innen magyarázandó az őskeresztények eljárása 
is, hogy mihelyest valami új tan felmerült, az újítás-
nak ellene voltak, ellenben keresték a jelentkező tan 

1 Zubriczky: O-keresztényirodalom-és dogmatörténet 60.1. 
2 Rapaics: Egyháztörténelem. I. 179. 1. 
3 Hur t e r : Opusc. S. Pa t rum 1872. IX. köt. 

apostoli jellegét. «Hogy pedig mit tanítottak az 
apostolok, í r ja Tertullián De praescript. c. 21., azaz 
hogy mit nyilatkoztatott ki nekik Krisztus, nem más-
honnan kell megtudni, mint azoktól az egyházaktól, 
melyeket az apostolok alapítottak, tanítván őket mind 
élőszóval, mind levélben. Következéskép minden tan, 
mely amaz anyaegyházak hitével megegyezik, igaz-
ság számba megy en». Minden egyéb elvetendő újítás. 
Ilyen alapon vetették el mindjárt a II. században 
Montanus tanát, «az új tant megvizsgálták s idegen-
nek és istentelennek találták».1 

Ez a depositum fidei, ez a taniösszeg, letéve a 
szentírásban és a hagyományban, az élő Péter-apos-
toli tanítótestület őrizete alatt áll. Christi Ecclesia — 
mondja lerini Vince — depositoruin apud se dogmatum 
custos. Mást nem, csak ezt hirdeti az egyház a világnak. 

Abból azonban, hogy a keresztény kinyilatkoz-
tatás, vagyis a taniösszeg, az utolsó apostol halálával 
be lett zárva s ahhoz idővel üj tan nem járulhatott, 
nem következik, hogy akár az egyház az e deposi-
tumban foglalt összes igazságokat kezdettől fogva 
mindig ugyanolyan módon és ugyanolyan kifejtett 
(explicite) terjedelemben hirdette volna a világnak ; 
akár pedig, hogy azok ugyanolyan módon és ugyan-
olyan kifejtett terjedelemben képezték volna a hivek 
hitének tárgyát később is, előbb is. A kinyilatkoztatás 
a maga állagában t. i. ma is ugyanaz, mint az apos-
tolok idejében volt s mégis a mi hitünk, a módot és 
a részletezést tekintve, kifejtettebb, mint az első egy-
házé s híveié volt. Ezt pedig a kinyilatkoztatott 
igazságok természete s emberekhez, nevezetesen az 
emberi értelemhez való viszonya önként hozza 
magával, a nélkül, hogy azt lehetne mondani, hogy 
ezért akár a kinyilatkoztatott taniösszeg idővel válto-
zott, vagy bővült volna, akár pedig azt, hogy a mi 
hitünk más tartalmú hit, mint az első kereszté-
nyeké volt. 

S ebben a tényállásban keresendők a gyökerei 
annak, a mit Zubriczky egy új kifejezéssel dogma-
fejlődésnek nevez és a mit Krisztus már maga jel-
zett tanának sorsáról, midőn mustármaghoz hasonlí-
totta, «mely kisebb ugyan minden magnál, mikor 

1 I tefele : Conciliengeschichte. 1873. I. 83. 1. 
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pedig felnő, nagyobb lesz minden növénynél és fává 
leszen». (Máté 13, 31.) 

Ugyanis a keresztény fidei depositumban foglalt 
igazságok között a hitbeli indítékra nézve, vagyis a 
tekintetben, hogy miért hiszünk, nincs különbség, 
valamennyi egyformán a nyilatkozó Isten tekintélyére 
támaszkodik. De van különbség magok közt a mate-
riális igazságok között oly értelemben, hogy nem 
mindegyiknek egyforma a szüksége, hogy kifejtetten 
(explicite) higyjük. Nem is lehet kivánni, hogy min-
denki egyforma kifejtettséggel higyje a kor, a művelt-
ség stb. fokai szerint. Hajdanta például ép úgy, mint 
ma az egyszerű hivőnek a hitösszegét a «Hiszekegy» 
képezte, a 12 ágazatba foglalt keresztény tan, a többit 
ezekbe befoglalva (implicite) hiszi. És épen ezeknek 
a többiben bennfoglalt tanoknak idővel, különösen 
az eretnek támadások idején szükségképen bekövet-
kezett részletezése, egy-egy igazságnak a maga rész-
letes vonatkozásaiban történő bemutatása, vagy egy-
egy nyilván kinyilatkoztatott, de azelőtt kevésbbé 
hangsúlyozott igazságnak a hirdetése az a többlet, 
mely időről-időre megkülönböztette az egyház taní-
tását az előző koroktól. így lett világosabb az, a mi 
azelőtt talán homályos volt; így lett kifejtett hit 
tárgya az, a mi azelőtt a hitben, a tanításban álta-
lánosságban bennfoglaltatott. 

Történhetik ez és történt is különféle módon és 
indítékból, az ilyen részletezést kivánó, vagy kihívó 
különféle alkalommal. Nagyon sokat köszönünk e 
tekintetben a mindenféle herezisek támadásainak, 
melyek mindenkor szükségessé telték a támadott 
pont részletesebb kifejtését. Vagy tisztázni kellett a 
katholikus álláspontot az ellenkezővel szemben ; vagy 
az általános léteiben foglalt elemeket részeikben kel-
lelt felsorolni; vagy a félremagyarázott tant kellő 
világításba kellett helyezni; vagy a mit az egyház a 
praxisban régen gyakorolt, elméletileg is kellett kife-
jezni, vagy a kinyilatkoztatásnak valamely tételét 
különösen hangsúlyozni. így fejlődött ki, illetőleg rész-
leteződön például a Christologia — a Krisztusról 
szóló tan — összes részlettételeivel egyetemben 
Ariussal, Apolinarissal, Nestoriussal, monofizitákkal, 
monotheletákkal szemben a kinyilatkoztatásban leté-
teményezett tanösszeg alapján, hogy t. i. Krisztus 
Isten-ember, valóságos Isten és valóságos ember, az 
ebben foglalt részlettételekkel együtt. Midőn t. i. az 
egyház ezekkel szemben tankép hangsúlyozta — 
dogmaként hirdette hogy Krisztusnak emberi lelke, 
emberi esze van; hogy csak egy személy, de két 
természet, s következéskép két akarat van benne: 
mit tett egyebet, minthogy részletezte azt, a mit a 
Szentírás részleteiben is, egészében is hirdet, hogy 
Krisztus Isten-ember ? Ha csak később lépett ily for-
mában a részletezés, illetőleg a hangsúlyozás terére, 
azt azért tette, mert a IV—V. század előtt senkinek 
se jutott eszébe ezeket tagadni, senki az iránt a IV. 
század előtt kételyt nem támasztott. Addig az ideig 

maradt tehát az általános tételnél, illetőleg a rész-
leteket is tanította, de nem oly különös hangsúlyo-
zással, mint azután. 

Az egyház például századokon át élt a maga 
szentségeivel, azokat naponkint kiszolgáltatta és sen-
kinek se jutott eszébe erről kételkedni. Egyszerre a 
XVI. században a protestánsok, nem lévén beilleszt-
hetők az egyedül üdvözítő hitről felállított rend-
szerükbe a szentségek, kezdtek eleinte öt, aztán három, 
végre két szentségről beszélni, sőt a szentség fogal-
mát is kiforgatták. Az egyháznak, támaszkodva a 
kinyilatkoztatás forrásaira és mindenkori gyakorla-
tára, melynek tanúi magok az V. század óta elszakadt 
s most is Keleten élő mindenféle szekták, ki kellett 
mondania, hogy hét szentséget rendelt Krisztus, se 
többet, se kevesebbet. Azelőtt a számról ily kifeje-
zetten nem beszélt, mert senki sem tagadta. így letl 
tételesen a lides implicita explicitává. 

Szűz Máriáról olvassuk a Szentírásban, hogy ő 
«malaszttal teljes» (Luk. 1, 28.), hogy Isten egyszülött 
Fiának, Jézus Krisztusnak anyja. Mennyi részletes 
igazság, mennyi kiváltság foglaltatik ebben az ő 
istenanyai méltóságában!1 Az egyház, mint az irott 
nyomok mutatják, már a VII. század óta ünnepelte 
«fogantatása» ünnepét;2 a szentatyák művei a tanúi 
annak a kiváló tiszteletnek, melynek az egyházban 
mindig örvendett. A theologusok is sok eszmét cse-
réltek róla. Midőn aztán a XVIII. század végén 
Rousseau, tagadva az eredeti bűnt, az embert ter-
mészeténél fogva jónak hirdette ; midőn nyomában 
a naturalizmus átjárta az emberek gondolkozását s 
a társadalmi és tudományos téren sok bajnak lett 
okozójává, IX. Pius, hogy emlékeztesse az embereket 
az eredeti bűnre, szemük elé állította, a szeplőtelen 
fogantatás régi tanának dogmaként hirdetésével, az 
ember valódi természetét, hogy az eredeti bűn foly-
tán nem olyan jó az ember, a minőnek hirdetik, 
mert csak egy maradt ment az eredeti bűntől : Mária, 
íme a «malaszttal teljesnek» s az istenanyai méltóság-
nak egyik részletében való bemutatása, íme a régi 
hitnek szabatos hangsúlyozása. 

így lehetne menni sorba az összes katholikus 
hitigazságokon, a mint azokat dogmatikánk tárgyalja, 
s a mint ott mindegyikét ki is szoktuk fejteni, nem 

1 A Szentírásban ezt részletezve nem találjuk; mert 
téved az, a ki ilyesmit az új-szövetségi iratoktól kíván. Azok 
egytől-egyig alkalmi iratok, csak arról beszélnek, a mi a 
célra volt szükséges, a melyért egyenkint Írattak. Krisztus 
maga nem írt semmit; apostolainak se azt hagyta meg, hogy 
írják össze tanát, hanem «elmenvén tanítsatok». Azért, mint 
fönnebb hallottuk, Tertullián nem a Szentíráshoz utasítja a 
híveket, hogy megtudják, mit tanított Krisztus, hanem «azok-
hoz az egyházakhoz, melyeket az apostolok alapítottak, tanítván 
őket mind élőszóval, mind levélben». Ezért az «Immaculatát» 
se találjuk a Szentírásban,hanem igenis az egyház köztudatában. 

2 Nálunk — Knauz szerint — a «Fogantatás» ünnepével 
már a XI. század vége felé, tehát mindjárt a keresztény vallás 
első idejében találkozunk. !.. Művem: Immaculata. 1904. 15. 1 
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úgy, mint a haladó századoknak időleges új termé-
keit, hanem úgy, a mint azok a Szentírásban és a 
Hagyományban kezdettől fogva bennfoglaltatnak. 

A Kosutány által például annyit felemlegetelt 
primátust, pápai fensőbbségét, mint szerinte afféle 
vatikáni újdonságot, szinte kifejtetten találjuk már 
magában a Szentírásban (Máté 16, 18, 19 ; Luk. 22, 
31.; Ján. 21, 15.) s utána a hagyományban, illetőleg 
az egyháztörténetben annyi ténnyel megbizonyítva, 
hogy az a vatikáni határozat a mai, tekintélyt elis-
merni nem akaró, kor szellemével szemben nem 
tudom hogy hányadik zsinati ismétlése volt ennek 
az öreg tannak. 

A bennrejlőnek kifejtetté tétele, vagy valamely 
igazságnak különös előtérbe állítása az tehát, a mi 
időről-időre szaporítja dogmatikánkat, a mi nő, 
mint az az evangeliumi mustármag, nő, ágakat hajt, 
fává lesz; de csak maga a mustármag az, a fidei 
depositum az, a mi terjeszkedik. Nem új tanok 
támadnak, csak a réginek kifejtése lesz világosabb. 

«Most is van még több theologiai kérdés — 
mondja Franzelin 1 — mely nincs definiálva s me-
lyeket a római pápák és zsinatok tudva és akarva 
megoldatlanul hagytak, pedig néhány kinyilatkozta-
tott tétel értelme körül forogván, a kinyilatkoztatott 
tan elemzéséből könnyen kideríthetőknek és a csalat-
kozhatatlan magisterium által definiálhatóknak lát-
szanak». 

Ha tehát az evangélium a mustármag, akkor 
dogmatikánk ugyanaz a mustármag, de már fává 
nőve, Krisztus előremondása szerint. A kettő között 
a kapcsolat szerves; az evangélium a gyökere, dog-
matikánk a koronája ugyanannak a fának. Ha a 
fánál van növés, fejlődés, az evangéliumi tannál is 
van s valamint a fának a növését különféle időjárás, 
sőt zivatar, viharok kisérik, ugyanaz történt sokszor 
az evangéliumi tan kifejtésénél, részletezésénél is. 

Hosszú viták, mozgalmak kisérték sokszor egy-
egy részletes s nem egy esetben inkább a hittudo-
mányt, mint a hitet érdeklő kérdés tisztázását, tele 
van velük az egyháztörténelem. A Krisztustól rendelt 
magisterium sokszor századokon át nézte a vitat-
kozókat, hagyta a tudományt a maga eszközeivel 
dolgozni, kutatni s mikor végre szükségesnek látta, 
vetett véget a vitának, eldöntötte a kérdést s a 
Krisztustól igért csalatkozhatatlansági kegy ajándékára 
támaszkodva, a tételt dogmaként mondta ki. így 
keletkezett számos részletes dogma, vagyis a kinyi-
latkoztatott tannak részletes formulázása. Nem hiá-
nyoztak azok megállapításánál a tudomány eszközei 

\ 
1 Franzelin : De div. traditione el scriptura 283. 1. Pl. 

Mária «mennybemenetele» az Assumptio, mily régi ünnepe az 
egyháznak (aug. 15.) s dogmaként nincs még kimondva. Vagy 
hogy a házasság szentségének kiszolgáltatói maguk a háza-
sulok, általános tan s nincs dogmának kimondva. Es sok ilyen. 
Ha már most ez valamely jövő zsinaton dogmaként kimondat-
nék, valami új tant jelentene az ? 

sem, de a fő a Krisztustól igért charisma veritatis 
(Ján. 16,13.) és az ő asszisztenciája: én veletek vagyok 
a világ végezetéig. (Máté 28, 20.) 

Tagadhatatlanul van tehát a kereszténységben 
nem dogmafejlődés, hanem az evangéliumi tanoknak 
időben történő formúlázódása dogmákká;1 a mustár-
mag fejlődése fává. Van haladás is és pedig óriási, azért, 
mert az az utolsó apostol halálával befejezett keresz-
tény kinyilatkoztatás nem élettelen szikla, hanem ele-
ven mag, melynek rendeltetése hajtani, eszméket ter-
melni, életté válni s árnyéka alá vonni az egész 
emberiséget összes szociális és kulturális vonatkozá-
saiban. A fának kertésze a Krisztustól rendelt magis-
terium, mely közel kétezer éve őrködik a fejlődő 
fa mellett s általa az európai civilizáció, szemben 
az ókori civilizációkkal, mint Guizot mondja, haladó 
pontra ért. 

«Van-e tehát haladás Krisztus egyházában? — 
kérdezi leríni Vince Commonit, c. 23. — Igenis van és 
pedig igen nagy. Mert ki lenne az az irigye az em-
bereknek, az az akadékoskodója az Istennek, a ki eltil-
tana ettől? Hanem úgy, hogy az fejlődése, növeke-
dése legyren a hitnek, nem megváltoztatása.» 

Nem is tehát a tannak az evolúciója, a fejlődése 
az, a mi a kereszténységben végbemegy, mint inkább 
a rávonatkozó ismereteinknk az evolúciója; min ta 
mai természettudományi haladásunk se a természeti 
erők változását, megsokszorosodását jelenti, hanem a 
rájok vonatkozó ismereteink gyarapodását. Mi vál-
toztunk, t. i. ismereteink tökéletesedtek, a természeti 
erők nem változtak, nem szaporodtak. 

Ezt a tényt nevezi Zubriczky s vele mások 
modern s a közhasználat szerint egészen mást jelentő 
szóval: dogmafejlődésnek, hogy célszerű-e ez, látjuk 
a mondottakból. 

Jlz egyház mint JÇrisztus misztikus teste. 
I. 

Az egyház, Krisztus kereszthalálának méltó gyü-
mölcse, szent Szive sebének szülöttje, mint Isten 
mindenhatóságának és határtalan jóságának elragadó 
remekműve jelent meg e földön. 

Számos előkép jelezte jövendő nagyságát; a pró-
féták az isteni kegyelem fényénél átpillantva a jövő 
fátyolán, ámulattal teltek el csodaszép látásán:2 s 
midőn végre megérkezett, homályba borította összes 
előképeit az emberi képzeletet messze meghaladó 
isteni szépségével és fönségével. Nem is csoda. Mert 
hiszistenialapítója és feje,Krisztus, önmagát adta érette, 
hogy megszentelje, s megtisztította a víznek fürdőjével 
az élet igéje által, hogy dicsővé tegye s ne legyen 

1 Kleutgen ezt a kifejezést: fejlődés (Entwicklung) nem 
tartja helyesnek. Theol. der Vorzeit V. 415. 1. Es pedig azért, 
mert ez azt látszik jelenteni, mintha valamennyi dogmánk a 
bennrejlőnek kifejtéséből származott volna. 

2 Zsolt. 8G, 3. Tób. 13, 13. Izai. 60, 
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rajta szeplő, hanem hogy szent és szeplőtelen legyen.1 

Mint «Isten dicsőségének homály nélkül való tüköré»2 

«és valójának képmása»3 beragyogta dicsősége sugár-
özönével egyházát is és reábízta a mennyei kincse-
ket, melyeket szent megtestesülésével s megváltó 
halálával a földre hozott. S a mint szent emberiségét 
a vele való titokzatos egyesülés által mintegy bele-
vitte az Istenség ölébe és szédítő magasságra emelte, 
úgy egyházát is fönséges titkok arany szálaival fűzte 
az Istenséghez, s bámulatos, isteni méltóságra emelte. 

Mi mindnyájan gyermekei, tagjai vagyunk az 
egyháznak. Részünk van méltóságában, kincseiben. 
Illő hát, hogy szeressük is. Ehhez azonban okvet-
lenül szükséges, hogy ismerjük és pedig tüzetesen 
ismerjük. Az a szomorító elhidegülés és közönyösség 
az egyház iránt, melyet sok katholikusnál észlelni, 
vajmi gyakran onnét ered, mert logalmtik sincsen 
annak örök szépségéről s isteni áldásairól. Azért 
tanulmányoznunk kell egyházunkat, még pedig ala-
posan, mert egész ereje és nagysága főképen termé-
szetfölötti téren nyilvánul s így megismerése ránk 
nézve, a kik a természeti, érzékelhető dolgok észle-
léséhez vagyunk szokva, nehezebb, mint a szembe-
ötlő, érzékelhető földi dolgok. 

Az egyház Krisztusnak köszöni mindenét ; a vele 
való benső egyesülésből meríti összes kiváltságait. 
Krisztushoz való viszonyát a népek apostola s nyo-
mán haladva a szentatyák s a theologusok különösen 
az emberi testről vett hasonlattal szeretik megvilá-
gítani ; sőt az egyházat egyszerűen Krisztus testének 
vagy Krisztus misztikus testének4 nevezik. E kifejezés 
igazán találóan jelöli meg az egyház sajátos jellegét 
s mint egy hírneves theologus5 megjegyzi, méltán 
nevezhető az egyház keresztény meghatározásának. 
Vizsgáljuk meg már most ezen különösnek látszó 
elnevezés okát és jogosultságát. 

Hogy az egyházat, mint általában minden jól 
szervezett emberi társaságot, az emberi testtel való 
feltűnő hasonlósága miatt erkölcsi testnek vagy szer-
vezetnek nevezzük, azon senki sem fog megütközni, 
a ki e hasonlóságot csak némileg is szemügyre veszi. 
A test tagjai egymást kölcsönösen támogatják a test 
életének és egészségének fönntartásában s mind-
egyikök természetéhez képest közreműködik ezen 
cél elérésére : a társaság tagjai is - mindegyik a maga 
módja és állása szerint — egyesült erővel s akarattal 
törekesznek egy közös cél, a közjó elérésére. A test 
tagjai továbbá különböző alakjuk, szervezetük, töké-
letességük mellett is bámulatra méltó egységes egé-

1 Efez. 5, 25. köv. 2 Bölcs. 7, 26. s Zsitl. 1, 3. 
4 Krisztus misztikus (=titokzatos) testének azért nevez-

zük az egyházat, hogy megkülönböztessük Krisztus valódi 
emberi testétől, melyet a megtestesülés szent titkában föl-
vett. Misztikusnak nevezzük azért is, mert az egyház isteni 
szervezete a titkok egész sorozatát rejti magában. V. ö. Hur-
ter, Theol. dogm. I. n. 21U. 

5 Franzelin, l)e Ecclesia Christi, tlies. 18. n. 2. 

szet alkotnak úgy külső, testi kapcsok, mint főkép 
a lélek éltető és egyesítő ereje által; ép úgy a tár-
saság tagjai is, bár különbözők a teendőik, jogaik, 
tekintélyük,1 jól szervezett egységgé olvadnak össze 
a közös célra való törekvés, közös törvények s első-
sorban a közös tekintély által, mely a társaság tag-
jait, mint annak éltető lelke, együvé tartja s a közös 
cél elérésére vezérli.2 

Mindezeket az elemeket föltatáljuk az egyházban 
is, sőt egységes szervezetéhez foghatót hiába kere-
sünk bármi más társaságnál. Tagjai szét vannak 
szórva a világ minden tájaira; magába olvasztja a 
legkülönfélébb nemzetiségű, nyelvű, szokású, politi-
kai irányú elemeket, szóval egységet hoz létre oly 
tényezők közölt is, melyek természetüknél fogva szét-
válásra törnek s egysége mégis oly bámulatos, hogy 
minden más társaságnak mintaképül szolgálhat. 

A népek apostola s a szentatyák azonban nem 
elégszenek meg az egyháznak az emberi testtel való 
egyszerű összehasonlításával, hanem azt habozás nél-
kül Krisztus testének is nevezik.3 Ebben a testben 
Krisztus viszi a fejnek szerepét.4 Nyilvánvaló tehát, 
hogy Krisztusnak mint főnek az egyházhoz való egé-
szen sajátos, benső viszonyát akarják ezzel megjelölni, 
mely a többi társaságok és azok fejei közt nincs meg. 

Hogy az egyházat joggal Krisztus testének ne-
vezhessük, hasonló viszonyban kell állania Krisztus-
hoz, mint a minőben áll az emberi lest a fejhez. 
A fej az emberi test legfontosabb és legnemesebb 
tagja: övé a felügyelet s ő intézi a többi tagok 
működését s belőle az idegek útján az összes tagokra 
átterjed a mozgás. A fejnek és testnek továbbá a 
legszorosabb életközösséggel és szerves életegységgel 
kell birniok, mert arra vannak hivatva, hogy agy 
természetet, egy élő egészet alkossanak. Egészen ez 
a viszonya Krisztusnak is egyházához. Szinte mon-
danunk se kellene, hogy mennyire kiválik Krisztus 
az egyház valamennyi tagja közül. 0 a mennyei 
Atya Egyszülöttje, vele egylényegű, «benne lakik az 
Istenségnek egész teljes volta»,5 neki adatott minden 
hatalom az égben és a földön8 s nevére minden 
térd meghajol, a mennyeieké, a földieké és a föld-
alattiaké.7 Az Atya jobbján ülve gyöngéd gonddal 
ápolja egyházát8 s intézi annak minden ügyét a lát-
ható elöljárók személyében, a kik által az összes 
hívőkre kiterjeszti befolyását: a jókat előmenetelre 
serkenti, a rosszakat megfenyíti, eltávolítja a bűnök 
szennyét, vigasztal, gyógyít, űj tagokat vesz föl,9 szó-
val a fejnek minden szerepét gyakorolja. 

Krisztusnak és az egyháznak továbbá közös éle-
tük van s mindkettőt a legbensőbb egység kapcsai 

1 Krisztus egyháza egyenlőtlen jogúak társasága. Szerk. 
2 Hurter, Theolog. dogm. I. n. 206. 
a Kor. I., 12, 27; Efez. 1, 23; 4, 12; 5, 23. 
4 Efez. 4, 15; 5, 23; Kol. 1, 18; 2, 19. 
» Kol. 2, 9. c Máté 28, 18. 7 Filipp. 2, 19. 8 Efez. 5. 29. 
,J S. Augustin. in Psalm. 85. n. 5. 
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fűzik egymáshoz. Hogy ez megvalósulhasson, Krisz-
tus fölvette az emberi természetet s «így hasonlóvá 
lett az emberekhez és külsejében úgy találtatott, 
mint ember.»1 De ez még nem volt elég. Ő ugyanis 
Isten és ember egy személyben, neki isteni élete is 
van. Azért belénk árasztotta isteni életét a megszen-
telő malaszt, a természetfölötti erények és a Szent-
lélek közlése által s így lehetővé tette és megvaló-
sította mindkettejök benső, szerves egyesülését. 

Krisztusnak ezen éltető befolyásánál kissé tovább 
kell időznünk, mert világot derít az egyház sajátos 
természetére. Krisztus lényegénél fogva bírja az Isten-
ségnek, az isteni életnek teljes voltát, benne van a 
kegyelmek teljessége. Isteni életéi és kegyelmeit kö-
zölni akarta az emberekkel és föl akarta őket ismét 
emelni arra a méltóságra, melyben Isten őket terem-
tette s melyet az eredeti bűn által elvesztetlek. Azért 
határtalan jóságában emberré lett, megalapította az 
egyházat, annak csodás isteni szervezetet adott, tag-
jait szerves egység kapcsaival fűzte magához, hogy 
belőle, mint az isteni élet forrásából ez az élet át-
áradjon az emberekbe is. 

Azért szembetűnő különbséget észlelünk az egy-
ház és a többi társaságok, pl. az állam között, mely 
nyitját adja annak is, hogy miért nevezhetjük az 
egyházat Krisztus lestének s miért nem nevezhetjük 
az államot is a király testének. A különbség abban 
rejlik, hogy Krisztus a szó szoros érteiméhen életet 
ad az egyház tagjainak s ennek folytán benső egy-
ségre lép velük, a mit a királyról nem mond-
hatni. 0 is feje ugyan az államnak, övé a legfőbb 
halalom s ő vezérli alattvalóinak működését a közjó 
elérésére. De az állam szervezetében végbemenő élei-
működésnek nem ő a forrása ; a működésre való 
képesség megvan az alattvalókban egészen függet-
lenül a királytól. Egész máskép áll a dolog Krisztus 
egyházánál. Az egyház lényegénél fogva természet-
fölötti társaság. Célja ugyanis az, hogy beoltsa az 
embernek szivébe a kegyelem életét s azt folyton 
ápolja és fejlessze bennök. Erre azonban az ember 
természeti ereje által merőben képtelen; erre csak 
Krisztus adhatja meg neki a szükséges erőt és képes-
séget. Azért az egyház egész természetfölötti életének 
Krisztus a kútfeje, a ki ily módon mondhatatlanul 
szorosabb viszonyba lép az egyházhoz, mint a király 
az államhoz. Az egység a király és az állam között 
csak külső, erkölcsi, nekik nincs közös életük; Krisz-
tus és egyháza közt azonban valóságos, benső, on-
tologiai egység létezik, hasonló ahhoz, mely a fej és 
a tesl, a szőlőtő és a szőlővesszők közt fennáll ; 
Krisztusnak és egyházának közös életük van. 

Krisztus helyzetét az egyházban szépen feltünteti 
az a különbség is, mely közte és Ádám közt létezik.2 

Vegyük azért ezt is kissé szemügyre. Ádám az egész 

1 Filipp. 2, 7. 
2 V. ö. Schechen, Mysterien des Christentums. §. 5(i, 57. 

emberiség feje; tőle vették mindnyájan — közvet-
lenül vagy közvetve életüket s azért mindnyájan 
egy nagy családot, egy törzset képeznek, melynek 
Ádám a feje és kiindulópontja. Krisztus is feje az 
emberi nemnek, de nem a természetes, hanem a 
természetfölötti életet közli velük. 

Lássuk már most kettejük közt a különbséget. 
Ádám nem volt igazán forrása a természetes élet-
nek, mert nem magától birta, hanem Istentől kapta ; 
lényeges tökéletességre ő sem volt különb az emberi 
nem többi tagjainál. 0 csak első tagja, kiindulópontja 
volt a nemzetségek hosszú láncolatának, mely tőle 
vette eredetét. Krisztus ellenben a szó szoros értel-
mében forrása a természetfölötti éleinek, melyet az 
emberekkel közöl. Ez az élet csak úgy az övé, mint 
az isteni természet az övé. Azért Krisztus véghetet-
lenül fölötte áll mindazoknak, a kiket éltet. Mint-
hogy továbbá a természetfölötti életet minden egyes 
embernek közvetlenül magától Krisztustól kell kapnia, 
sokkal szorosabb kötelékek fűzik őket Krisztushoz, 
mint az emberi nemet Ádámhoz. Ádám közvetlen 
összeköttetésben csakis saját gyermekeivel állott, a 
többiekkel csak közvetett, laza viszonyban ; de még 
a tulajdon gyermekei is, miután egyszer megszület-
tek, többé nem függtek tőle, hanem tovább élhettek 
nélküle is. Krisztus azonban közvetlen összeköttetés-
ben áll minden egyes hívővel, mert ő az, a ki mind-
egyikkel maga közli a természetfölötti életet. Ez az 
élet az emberekben egy percig sem lehel meg, egy-
általán el sem képzelhető Krisztus nélkül. Azért a 
mint csak ő adhatja, űgy csakis ő tarthatja azt fönn. 
Az embereknek Krisztustól vató függése tehát nem 
szűnik meg a természetfölötti élet egyszeri közlése 
után, hanem tovább tart addig, a meddig az élet tart. 

Müller Jakab S. J. 

A keresztény apa. (i.} 
Az egyén társadalmi állapotának fenséges kifeje-

zője a természetes apaság. Az atyai méltóság szent 
Pál szerint a mennyei Atyától származik. A földi 
apa csak az ő akaratának érvényesítője, midőn életet 
ad ; az ő helyettese, midőn gyermeke fölött rendel-
kezik; az ő eszköze, midőn mint a család feje atyai 
hivatásának eleget tesz. 

A legszebb hivatás fűződik e névhez, legyen bár 
viselője koronás király, egyszerű polgár, vagy ron-
gyokba öltözött szegény koldus. Egy nemzet királyát, 
vagy valamely bölcs fiát, ki hazájának önzetlen szol-
gálatot teljesít vala, ki népét bölcsen és igazságosan 
kormányozta : a haza atyja címmel ékesíti. Úgy az 
egyház is az ő igazságaiért küzdő s azok terjeszté-
sében érdemes szolgáit: «egyházatyáknak» hívja. Az 
egyház látható fejének is «Szentséges Atya» a neve. 
Ha imánkban, könyörgéseinkben az egek Urához 
fordulunk, kérve bajainkban segítséget és orvoslást, 
ugyebár: «Mindenható Atyánk»-nak szólítjuk Ót. 

Mint látjuk, az atyai névhez mindenkoron a leg-
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lisztesebb és legmagasztosabb jelentés fűződött, miért 
is különben nekünk keresztényeknek kell azt 11 agyra-
becsülnünk, kivált most, midőn a modern, megtévesz-
tett gondolkodás az atyai méltóság elhomályosítását 
célozza, azon méltóságét, a melynek szeplőtlensége 
és tisztasága ol)r kiváló támasza a családnak, a köz-
jónak és társadalomnak. 

Midőn az ifjú egy boldog jövő reményében a 
családalapításra gondol, hogy abban, mint Isten he-
lyettese, előbb csak bitvese, majdan szeretett gyer-
mekei érdekében s így a társadalom javára haszno-
san működhessék, tisztán a keresztény hit eszméitől 
áthatott és a lélek mélyéből fakadó indokoknak kell 
közreműködniük. Mert hiszen oly sok társadalmi baj, 
az egyén boldogságát és vagyoni biztonságát érintő 
sok csapás, a családapai méltóság helytelen fölfogá-
sának következménye. 

Az ifjú a családalapítás pillanatában ha nincs a 
legtisztább érzelmektől áthatva, ha nem fakad lelké-
ből a hitvesi szeretet mélységes érzelme, mely tiszta 
indítékokon nyugvó szeretet a boldog családi életnek 
éltető eleme, akkor úgy jár, mint a gyermek, a kinek 
a kezébe adott fényes csillogó játékszer is csak addig 
nyújt élvezetet, míg előnyeit, melyek az ő érdeklő-
dését és vágyait lekötik, megismeri, hogy azután 
ismét űj és új dolgokért hallassa síró szavát. Az ifjú, 
a kit nem a mélységes, tiszta lelki vonzalom, hanem 
hitvese szépsége, külső bájai, kellemes modora, tár-
salgási képessége, vagy vagyona, tehát érzéki, anya-
gias szempontok és hiúság vezérelnek, melyek csak 
arra valók, hogy a világ Ízlésünket elismerje, vagy 
tettünket irigy mosollyal kisérje, tehát ha őt ilyen 
és e fajta indítékok vezérlik, akkor ő hitvese s eset-
leg gyermekei körében csak addig talál meleg csa-
ládi otthonra, míg ezek a külső dolgok értéküket el 
nem vesztik, míg az idő hitvese arcáról a himport 
le nem törli. 

Mily meggondolatlan az az ifjú, a ki ily puszta 
látszatra, ily ingoványos talajra építi élte céljainak 
fellegvárát s a helyett, hogy a tiszta lelki vonzalom 
fenséges eszméi lennének vezérelvei, őt mindenben 
a külsőség, a látszat vezérlik, pedig a tapasztalat sze-
rint, miként a költő is mondja: 

Nem a világ, a cifra látszat 
Hazug mosoly meg a nagyzolás ! 
Nem ebben áll a boldog élet, 
A boldog élet oh be más. 
Szerénység, csöndes elvonultság, 
Egymást megértő szerelem, 
Ez az áldott föld, melyben 
A boldog élet megterem. 

És ha eltűnnek a hitves iránt érzett vonzalom 
e külső jelei s a mint a házasélet borús fellegei a 
látóhatáron jelentkeznek, a tiszta erkölcs hiányában 
levő s a lélek mélyéből fakadó hitvesi szeretet von-
zalma nélkül szűkölködő ifjú férj a családi kör me-
legét nem fogja többé érezni, a családi életet nem 

fogja tartani másnak, mint tehernek, a melyet meg-
gondolatlanul magára vett s csakhamar fölidéződnek 
ifjú, gondatlan életének a barátok körében eltöltött 
kellemes emlékei, vonzódik irántuk s előbb-utóbb a 
családi tűzhely melegének ápolása csak másodrangú 
föladatává lesz, e helyett korcsma, majd végre egyéb 
élvezetek lesznek neki kedvesek. Feldúlja családi 
otthonát, szerencsétlenné teszi a nőt, ki bizalmával 
körülvette, midőn nejévé lett; szerencsétlenné teszi 
gyermekeinek a minden szép és nemes, de ápolás 
hiányában minden rossz és gonosz iránt hajlékony 
lelkét, a kik apjukban, ha majd eszmélni tudnak, a 
család nyűgét s nem azt a családapát fogják látni, a 
kinek minden nemes iránt érző szive csak hitvesének 
és gyermekeinek boldogulásáért dobog.1 

A családi élet helyes irányításában a legfonto-
sabb szerepe van a kölcsönös hitvesi szeretetnek. 
A hitvesi szeretetnek a család körében pedig olyan 
föladata van, mint a nagy természetben a napnak. 

Miben is áll a hilvesi szeretet? A hitvesi szere-
tet nem más, mint a házasság szentsége által össze-
kötött férj és feleségnek, a család körében és azon 
kívül egymás iránt érzett önzetlen lelki vonzalma. 

A hitvesi szeretet valóban természetfölötti módon 
hat lelkünkre. Biztat, ha csüggedünk és erősít; gon-
dolatainkat a rideg köznapiasság alól kiemelve, azo-
kat magasabb szempontokra irányítja. Tehát mintegy 
új életre ébred az ember, ha élete fonala a család-
alapítás révén ily magasztos változáson megy keresztül. 

Ha a körülöttünk levő természetet vizsgáljuk, 
ott is a szeretetnek egy-egy poeticus megnyilatkozása 
ötlik szemünkbe. 

Ha nézzük az erdők kis lakóit, a csicsergő mada-
rakat, azt látjuk, hogy naphosszat fáradoznak, míg 
fészküknek való helyet nem találnak s nem nyu-
g'osznak addig, míg magukat s fészküket biztonság-
ban nem látják. Mi készteti őket ezen előrelátó gon-
dosságra ? Nem más, mint az értelem nélküli ösztön, 
mely bennük dereng s mely arra készteti, hogy védő-
szárnyai alá vegye a veszély idején futva menekülő 
magzatot. 

.Ha már a teremtés ily korlátolt teremtményei-
ben is megvan a hajlam, az ösztön a ragaszkodásra, 
miként kellene képzelnünk az embert, a teremtés 
koronáját, ha benne a hitvesi szeretet fenséges ér-
zelmei sokszorosítva föltalálhatók nem volnának? 

A hitvesi szeretet teljében a keresztény család-
apára a kötelmek és gondok egész sorozata vár teljesí-
tésre. Mint elsőrendű kötelmek szerepelnek azok, a 
melyek a gyermeknek életéért és egészségének meg-
óvása miatt nehezednek reá, mely kötelmek teljesítését 
időről-időre jóval előbb kell megkezdeni, mint szá-
mosan hiszik. 

Nem elég például az erkölcsös és mértékletes élet-

1 Valóban helyes gondolkodás egy világi férfiú részéről. 
Szerk. 
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módot a család alapítás pillanatától kezdeni, miután 
régi tapasztalati igazság az, hogy ifjú életünk meg-
gondolatlan, az ösztönök által befolyásolt pillanatai-
ban a betegségek oly csiráit plántálhatjuk át tud-
tunkon kívül önmagunkba, a melyek gyermekeink, 
utódaink életét s egészségét egész a tizedizig veszé-
lyeztethetik. Pedig az újszülött ártatlan, a világ hiú 
örömeiben még nem részes; kérdés, szabad-e tehát 
a szülők hibái miatt neki szenvedni ? Ugyebár nem ! 
Az erkölcsi igazság szerint legalább nem. Már pedig 
lia nem vagyunk ifjú korunkban mértékletesek étel-
ben, italban egyaránt ; ha a kéjek csábító mámorá-
nak engedünk, ha meg-megnyilatkozó ösztönein-
ket fékezni nem akarjuk, akkor a mellett, hogy 
önmagunk valljuk egészségileg kárát, még a bajok 
csiráit utódainkba is átplántálhatjuk. 

Legyünk tehát erkölcsösek és mértékletesek az 
élvezetekben, edzzük meg lelkünket az élet bajainak 
elviselésére s akkor korunk modern betegsége, az o o ' 
idegesség is, mely nagy részben az átöröklött bajok-
nak folyománya, el fog enyészni. 

Igaz ugyan, hogy az emberiség szaporodásával 
nincsen arányban a megélhetést nyújtó foglalkozá-
sok száma,1 továbbá, hogy a mai áldatlan gazdasági 
viszonyok a munkás családjának megélhetését rend-
kívül megnehezítik s így több erőt és tevékenységet 
kénytelen a munkás kifejteni, hogy magának és 
családjának boldogulását biztosíthassa. Mindez, elhi-
szem, tekintélyes mértékben járul hozzá az idegbeteg 
emberek számának növeléséhez, de ha ép, egészsé-
ges és erkölcsös életmódú szülőké a gyermek, ha a 
keresztény szülőknek főtörekvése lesz gyermekeik 
csecsemő, még romlatlan lelkének erkölcsös és mér-
tékletes életmóddal való megedzése és az ifjúnak a 
munka szeretetére és megbecsülésére való szokta-
tása, úgy az élet e bajain könnyen túlteszi magát, 
romlatlan, a munkához szokott lelke ; a szociál-
demokrácia lázító szavainak nem fog engedni, a 
vagyonközösség ostoba eszméi nem ingatják meg 
lelke egyensúlyát, hanem helyette az enyém-tied 
közölt teendő különbség tiszta képe s a keresztény fele-
baráti szeretet örökké szent eszméi lesznek vezér-

Vári Kálmán. 

A munka értékelése. <i.) 
A forgalomba hozott s a mai társadalmat moz-

gató eszmékben sok a látszat, sok a visszás, a mi a 
való tényekkel homlokegyenest ellenkezik, a minél-
fogva az ilyen látszatokra alapított elvek szerint nem 
is lehet valami új, boldogabb társadalmat alapítani. 

így látszat az, midőn az emberek jogi egyenlő-
ségéről szóló s a kereszténységtől átvett eszmét az 
emberek vagyoni, társadalmi, értelmi egyenlőségére 

1 A megélhetést biztosító foglalkozások száma még elég 
van, csak az uraskodást biztosítóké kevesebb van, Szerk, 

magyarázzák, mely tekintetben az emberek között 
alanyonként s tényleg a legnagyobb egyenlőtlenség 
nyilvánul, a min változtatni egyáltalán nem lehet. Lát-
szat az, midőn ezen félreértett egyenlőség alapján 
egyenlőkből álló társadalmat akarnak életbe léptetni, 
holott a társadalom fogalma is a tagozottságot, az 
egymást kiegészítő egyenlőtlenek összetételét kívánja. 
Látszat az, midőn az így alakítandó társadalomban 
az ember teljes boldogságát akarják biztosítani, holott 
az ember nem a hangoztatott s kiszínezett társadalmi 
igazságtalanságok folytán, melyek a szociálista állam-
ban is meglennének, hanem a gyarlóságokkal meg-
rakott természeténél s az ebből eredő saját hibáinál 
fogva nem lehet tökéletesen megelégedett s tökéle-
lesen boldog e földön soha. Látszat az, midőn az 
emberből mint állatból indulnak ki s célját ide a 
földi élet határai közé helyezik; holott e nézet tudo-
mányilag igazolatlan, gyakorlatilag pedig megvalósít-
hatatlan utópia ; s megvalósítva is a földet az ember 
számára nem paradicsommá, hanem még siralma-
sabb völggyé változtatná át. 

Ilyen látszat az is, a mit a munkáról, a munka 
értékéről hoztak forgalomba. 

A munka megbecsülése alapjában keresztény 
fogalom, a kereszténység tette becsültté, miután az 
ókori világnézet a munkát megvetette. Krisztus mondta 
ki a nagy szót: «méltó a munkás az ő bérére» (Luk. 
10, 7.), tehát nem kellett a szociáldemokráciának 
jönnie a világra, hogy föltalálja az igazságot. Ha 
pedig méltó a munkás az ő bérére, az annyit jelent, 
hogy méltó a megfelelő bérre. Az elv e szerint régen 
ki van mondva, mindazokkal a parancsokkal együtt, 
a mint azokat szent Pál a Filemonhoz írt levelében, 
a munkásság és a szolgák ezen magna chartájában, 
hirdette. Az elv megvalósítása azonban a gyakorlat-
ban, a viszonyok között, egyrészt lassan indult; más-
részt megvalósulása nem mindig és mindenütt felel 
meg az eszmének és ha csak a szociáldemokraták 
ezt a tényleg létező embert ki nem cserélik valami 
más csillagból való emberrel, vagy angyalokkal, nem 
is fog megfelelni minden esetben, minden időben s 
mindenütt soha. Ilyen az eszmény és a valóság kö-
zött az arány minden dologban. S erről nemcsak a 
kézimunkások, hanem a szellemi munkások is tehet-
nek ezerszeres bizonyságot. 

Ezekről azonban meg szoktak feledkezni ; mindig 
csak az alsóbb néprétegekről, a «kézi munkásokról» 
beszélnek, a szellemi munkában fáradozókat ellen-
ben, kiket «az urak» általános fogalma alá szoríta-
nak, rendszerint kifelejtik. Mit szólhatnának még 
ezek, ha rz egyenlőség mértékét — anyagi értékek-
ben mérlegelve — munkájukra akarnák alkalmazni? 
Vájjon föltalálható-e ezeknél valami egyenlőség a 
munka, a munkájok értéke s a velejáró jövedelem kö-
zött? S ha esetleg nagy ritkán igen, vájjon nem a 
tisztességes és nagyertékü munkájuk jutalma, bére ez? 

Egyenesen a materialisztikus kor ferde világ-
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nézetéhez tartozik a szellemi munka értékének figyel-
men kívül hagyása, mai szóval kifejezve, lebecsülése. 
Gyári munkás, ipari munkás, földmunkás stb., szó-
val kézi- és erőművi munkásról van folyton szó, de 
hogy a szellemi munkások csupa készpénzben fizet-
tetnek-e? nem szokás kérdezni. 

Velejár a mai világ eszejárásával, hogy meg-
szokjuk lassan csak az anyagi, csak az érzékelhető 
javakat szem előtt tartani, csupán azoknak értéket 
tulajdonítani s arról, hogy vannak ezeknél az em-
berre nézve értékesebb : szellemi, erkölcsi javak is, 
megfeledkezni. Valamint hogy maholnap kimegy a 
divatból szellemi élvezetet keresni s csak a testi, 
az érzéki élvezetek lesznek uralkodókká. — Pedig 
Krisztus mondotta : Nemcsak kenyérrel él az ember. 
(Máté 4, 4.). 

Ez a jellege a mai kornak, a mi nyilván mu-
tatja, hogy ma nem annyira a kenyérért való küz-
delemről van szó, mint inkább világnézetek harcá-
ról : a kereszténység vagy a materializmus érvénye-
süléséről s a nagy tömegek csak eszközei a mate-
rialisztikus világnézet terjesztőinek a kezében. 

A tudósok mind szegények — énekelte egykor 
Petőfi. Anyagilag valóban ezt mondhatta magáról is ; 
de vájjon nem volt-e gazdag szellemi javakban, ke-
délye s lángelméje kincseiben? S az a Vörösmarty, 
kinek költői alkotásai örök életűek, szegénynek mond-
ható-e, ámbár élete végéig anyagilag szegény, de 
becsületes volt ? Arany János halhatatlan műveket írt 
s még" élete végén is egy kis boldog függetlenség után, 
saját házikó és kert után áhítozott. Ki fizette meg, 
ki értékelte koronákban ezeknek a munkáját, mely 
pedig a nemzetnek arannyal meg nem fizethető köz-
kincse? Oh, pedig hányr tőkepénzes van, ki minde-
nét odaadná halhatatlanságukért; mert látja, hogy 
még az ő nevét a következő nemzedék nem fogja 
már ismerni, ezek túlélik a gazdagokat. Tehát a pén-
zen kívül vannak más nagyértékű javak is. 

Vegyünk pl. két családot: az egyik gazdag, a 
másik szegény. Az egyiknek rossz, könnyelmű gyer-
mekei vannak, a másiknak jól tanuló, illedelmes, 
szeretetreméltó gyermekei. Láttam, mikor ilyenekre 
irigykedett a gazdag, mert a szegény szülőknek olyas-
mijük volt, a mit a gazdag összes pénzén meg nem 
szerezhetett. Vannak fényes palolák, talán aranytól, 
ezüsttől csillog bennük minden s a lakója boldogta-
lanabb lehet, mint az utolsó szegény viskó lakója, a 
maga nyugodt lelkiismeretével. 

Vájjon ki fizetheti meg pl. a kórházak ezernyi 
számú irgalmas nővéreit, midőn éjjel-nappal a sze-
retet müveit végzik fáradhatatlanul — ingyen s vájjon 
azt gondoljuk-e, hogy azért boldogtalanok ők? Vidá-
mabbak, mint sok irigyelt dáma a világ forgatagá-
ban. Hát a sok ezernyi néptanító, a nemzet ezen 
névtelen napszámosainak a munkáját ki fizeti meg? 

Tehát vannak más javak is, mint csupán az 
anyag, mint csupán a pénz s ez maga sem arra való, 

hogy boldoggá, megelégedetté tegye az embert. A ke-
resztény világnézet, midőn ezt hirdeti, nem álmok-
ról mesél, nem a túlvilágra utalja a szegények vál-
tóját, hanem csak azt tanítja, a mi az életben valóban 
megvan, a mi mindennap tapasztalható. 

Vájjon azok a gyári stb. féle munkások, a kik-
nek helyzete már is aránytalanul javult anyagilag, 
jobban, mint sok szellemi munkásé s a kik most 
már az «urakkal» vegyest ülik meg a kávéházakat 
s a mulatóhelyeket, most már igazán boldogabbak? 
Nem hiszem. Legföllebb a tékozló fiúk száma szapo-
rodott meg velük, de a boldogság országa azért nem 
szállott le a földre. A múlthoz képest — mint lát-
juk — az élvezők száma szaporodott meg csupán, de 
nem a boldogabbaké, mert ehhez az anyagi eszkö-
zökön kívül más is kell, épen az, a mit a materialisz-
tikus világnézet az egész vonalon romba dönteni 
iparkodik. Őszinte vallásosság, tiszta lelkiismeret s 
önmegtagadás, mely nélkül még nem létezett boldog em-
ber a földön, akár gazdag volt, akár szegény. 

Ebből azonban a világért se következik az, hogy 
tehát a munkás nem méltó a maga bérére, vagy hogy 
a szegényebb emberek anyagi helyzetén ne kelljen 
fokozatosan segíteni; hanem szó van arról a kizáró-
lagosságról, a hogy a hamis világnézet terjesztői elő-
térbe tolták az anyagiasságot s az emberiség körében 
fejlődésben lévő egyenlősítést az anyagi egyenlőség 
megvalósításába helyezték. Igyekeznek elfeledtetni az 
emberrel, hogy számára, mint szellem-erkölcsi 
lényre nézve, az anyagon kívül más javak is létez-
nek, olyanok, melyekhez viszonyítva az anyagi javak 
csak a legalsóbb helyet foglalhatják el. Igyekeznek 
elfelejtetni az emberekkel, hogy a fizikáin kívül szel-
lemi munka is van s hogy annak a jutalmazása 
hasonlíthatatlanul aránytalanabbul eszközölhető, lia 
egyáltalán jutalmazható, mint a fizikai munkáé. 

Azért azt, a mit a szociáldemokrácia művel, 
sokan tudva, sokan a látszattól megtévesztve, tekintve 
a teljesen hamis és soha nem igazolható anyagelvi 
világnézetüket, nem haladásnak nézem, hanem vissza-
esésnek ; visszaesésnek a régi pogányvilág légkörébe, 
melyből már egyszer megváltotta az emberiséget a 
kereszténység. Krisztus, ki szerette az embert s bol-
dogakká jött lenni az embereket, nem az ilyen egyen-
lőségbe helyezte a boldogságot, mert az ily úton-
módon valóban lehetetlen és pedig azért, mert az 
ember maga áll ennek út jában; hanem mondotta: 
«szegények mindenkor vannak veletek». (Ján. 12, 8.). 
S azt gondolom, a világtörténelem, a szociáldemo-
krácia dacára, ezt sohasem fogja megcáfolni. 

De térjünk vissza a szellemi munkára s annak 
az értékelésére. Ezt nagyon akarom hangsúlyozni, mert, 
mint említettem, a mai divathoz tartozik ezt a munkát 
kevésre becsülni. Vannak ugyan szellemi munkások 
között is olyanok, kik munkájukat anyagi érték sze-
rint nézik s szellemi tőkéjüket üzletté igyekeznek 
átváltoztatni. Ezek azonban nem az igazi szellemi mun-
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kások, nem ezek viszik előbbre nemzetük szellemi 
emelkedettségét. 

Nem ezeket kell itt érteni, hanem azokat a 
hivatásos lelkeket, kik magasabb fogalommal birván 
az emberről, az emberiségről s a kulturáról, isten-
adta tehetségüket a köz javának szentelik s sokszor 
szegénységük mellettis nagy dolgokat művelnek. Vájjon 
mit szóljanak ezek legtöbb esetben ahhoz az anyagi 
egyenlőséghez,ahhoz a «munkás méltó az ő bérére» elv-
hez, melyet a szociáldemokraták annyira hajszolnak? 

Nemcsakhogy nem kapják meg a megfelelő bért, 
jutalmazást, hisz arról, nem lévén a szellemi össze-
mérhető az anyagival, alig is lehet szó ; hanem sok-
szor még félreismerésben, megvettetésben is részesül-
nek. Pedig a szellemi és kézi munkás közt két nagy 
különbség van. Először az ilyen szellemi munkás 
míg a kellő képzettségre tesz szert, mondjuk csak, 
míg 12 iskolát végez, mily anyagi tőkét fektetnek 
belé szülei s maga is mennyit tanul, mennyi mun-
kát végez! Másodszor a javak, melyeket termel, ha-
sonlíthatatlanul értékesebb javai az emberiségnek, 
mint a kézi munkás termékei. Nem mintha ezek feles-
legesek volnának, hanem a kettőnek értékét mérlegelve. 

Valóságos isteni áldás a nagy szellemi munká-
sok, pl. a nagy írók, egy nemzetre ; mert, mint tapasz-
talhatjuk, a nemzetek nemcsak a gyárak száma, 
hanem kultúrintézményeik s nagy embereik, tudó-
saik száma szerint is mérik nagyságukat. 

S ezek a szellemi munkások, kivéve az egyes 
üzletembereket, nem ismerik a szociáldemokraták 
lármáját, követeléseit, sőt annál nagyobbaknak tartja 
őket a közvélemény, minél önzetlenebbek. S az igazi 
tudós valóban szokatlannak is találná, ha valaki az 
után tudakozódnék, mennyit jövedelmeztek munkái, 
midőn sokszor kiadót se kaphat művére; nemde, 
szinte megbecstelenítőnek találná a kérdést foglal-
kozására ? Vájjon ki fizette meg Széchenyi István 
grófot, a ki szinte századokkal vitte előbbre hazája 
fejlődését, midőn annyit utazott, annyit dolgozott és 
irt? Jellemző Deák Ferencre is, ki nagy szolgálatot 
tett nemzetének, mit mondott, mikor a kiegyezés 
után legalább egy rendjellel akarták kitüntetni. «0 fel-
sége — mondta Deák Ferenc a minisztereknek, a kik 
vele ez ügyben értekeztek — valószínűleg tűiéi en-
gem. Ha meghalok, mondja el siromon, hogy Deák 
Ferenc becsületes ember volt. Ezt kérem jutalmul!» 
(Csengery : Deák emlékezete. 1877. 109. 1.) 

De — sit venia verbo — közvetetlen tapasztalás-
ból is mondhatok valamit. Úgy vagyok, hogy a mint 
mindenki, a ki a «Religio» számait figyelemmel kiséri, 
láthatja, nem szoktam henyélni. Egyik nap, midőn — 
azt lehet mondani — az egész napot íróasztalom-
nál kemény, fejtörő munkában töltöttem, estefelé 
kimentem az utcára, egy kis friss levegőt szívni. 
Valamelyik gyárból épen arra ment egy csoport 
«polgártárs» s az egyik felém kiáltja: ezek a csuká-
sok semmit sem dolgoznak. 

Hogy jól esett volna a megjegyzése, nem mond-
hatom ; de annyit láttam, hogy még nagyon sokat 
kell majd haladnunk, nem a béremelésben, hanem a 
helyes Ítélkezésre nevelő kuliurában, míg majd 
mindnyájan képesek leszünk méltatni — az igazságot. 

S ez a munkás csak a kor hangulatának volt 
visszhangja, mely mindjobban a fejébe veszi, hogy 
a kalapács emelése igenis munka, de a toll forga-
tása, vagy más szellemi munka nem az. Mondják is 
a külföldön, hogy mi a kulturában, tehát a helyes 
ítélkezésben is, még valahol hátul kullogunk. 

Innen s talán még inkább a kort mozgató tal-
mud-szellemből kell magyarázni azt a minősíthetet-
len viselkedést is, melyet a szociáldemokrácia a 
nélkül, hogy az okot adna rá, a papsággal szemben 
tanúsít. Nincsenek ezeknek az embereknek se lélek-
tani, se történelmi ismereteik, vagy pedig Vámbéry-
nek van igaza, a ki leplezetlenül megírta, hogy a 
zsidónak nem tetszik a jelen keresztény társadalom, 
mert még nem respektálja eléggé. 

Nincs a történelemnek s talán elsősorban a 
miénknek világosabb tanúsága, mint a papság érde-
meiről szóló. A kik ezeket a mi, egykor őserdőkkel, 
mocsarakkal borított vidékeinket termő földdé ala-
kították át, azok papok és szerzetesek voltak; a kik 
népünkbe a műveltség első elemeit csöpögtették, 
papok voltak; a kik eszközölték, hogy nálunk régente 
valami tudományos élet lehetett, azok a papok vol-
tak. Ha nézem gimnáziumainkat, alapítványainkat, 
melyek a világiak javát szolgálják, papoktól százmaz-
nak. Ha veszem, hogy Magyarország intelligenciájá-
nak legalább nyolcadrésze volt klerikusokból áll, 
kiket az egyház talán épen legválságosabb idejükben, 
midőn szegénységük miatt el kellett volna hagyniok 
az iskolát, megsegített; ha nézem azok számát, kik 
manap is a papnál kopognak, pap útján jutnak tanul-
mányaikban, szükségeikben segítséghez; ha nézem, 
hogy igyekszik boldog-boldogtalan kizsákmányolni, 
kihasználni a papot ; ha nézem, hogy sokszor annak 
a népnek nincs más védője a világon, csak a papja: 
és hallom az ordítozást, itt a világ szine előtt s azok 
szemeláttára, a kik ismerhetnék a papság érdemeit, 
hogy: le a csuhásokkal! a mint nem bánnak itt s 
nem is szabad bánni az utolsó jött-ment lengyel 
zsidóval sem, mert az is ember ; ha mindezt látom, 
rágondolok egy jeles magyar írónkra, a ki azt mondta, 
hogy életében a leghívebb lénye a kutyája volt, mert 
az akkor, ha enni adott neki, legalább farkát csó-
válta s kezét nyalogatta — az hálás volt. 

Nemcsak nem kellene tehát az anyagiasság előre-
tolásával kicsinyelnünk a szellemi munkát, hanem 
nemzetünk jobb hírneve érdekében azt mindenképen 
elő kellene mozdítanunk és a tömegeket nemcsak 
nem volna szabad mindenféle ámító jelszavakkal 
izgatni, hanem nevelnünk kellene őket; mert — 
összehasonlítva a külfölddel — nem annyira a ke-
nyér, mint inkább a szolid kultura hiányzik nekik. 
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"Lelki gyakorlat. (n.) 
3. Az események bizonyságához tekintélyes fér-

fiak ítélete járul. A jámbor Blosius Lajos apát nem 
győzte eléggé dicsérni és ajánlani a lelki gyakorla-
tokat és minden alattvalóját törekedett abba bele-
vezetni. Szalézi szent Ferenc szerint már akkor leg-
alább is annyi lelket megmentett e könyv, a hány 
betű van benne. Borromei szent Károly úgy találta, 
hogy a lelki gyakorlat több isteni igazságot rejt ma-
gában, mint a többi lelki könyvek együttvéve. Gra-
nadai Lajos, nagynevű hittudós, a lelki gyakorlat 
hittudományát többre becsülte a világ összes tudó-
sainak tudományánál. A nagy Avila János atya az 
isteni kegyelem és erkölcsök javulásának leghatalma-
sabb eszközét látta a lelki gyakorlatban.1 

Ideiktatom Torres Bertalan kanari püspök sza-
vait abból az időből : «Istent hívom bizonyságul, hogy 
igazat mondok. Azon néhány nap alatt, míg Alkalá-
ban lelki gyakorlatot tartottam, lelkem hasznára és 
ismeretének gyarapítására, többet tanultam, mint 
azon harminc év alatt, míg a hittudományokat elő-
adtam. A ki pedig azt véli, hogy ő másféle tudo-
mányban sokkal többre halad, ne csodálkozzék azon, 
lia nem érti szavaimat. Próbálja meg, nem szemlé-
lődve okoskodva, hanem önmagát gyakorolva, mint 
én s akkor majd ő is úgy fog ítélni, mint én».2 

F tanúbizonyság kapcsán hasonló esetet mon-
dok el. A fölszentelés előtt öten jöttek lelki gyakor-
latra jószántukból. Akartak igazi lelki gyakorlatot 
tartani, csendes magányba elzárkózni. Ötnaposat tar-
tottak, a mely idő alatt volt alkalmuk az Űr Jézus 
nyomdokaiba lépni, a lelki élet titkait ellesni, meg-
ízlelni. A végén szinte odavoltak az örömtől s meg-
hatottságtól. Négyévi hittani tanulmányaink alatt nem 
tanultunk annyit a lelki életből, mint e pár nap 
alatt: teljesen más színben tűnik föl most már előt-
tünk mindaz, a mit eddig tanultunk. Eddig az igaz-
ságot mintegy elfátyolozva mutogatták előttünk, most 
mintha Tábor-hegyén jártunk volna, mennyei fényük-
ben ragyognak azok felénk. 

XIII. Leo pápa beszélte önmagáról, hogy fiatal 
korában soká keresett oly könyvet, a mely szerint 
egész lelki életét berendezhetné és soká nem talált. 
Végre kezébe került a keresett könyv: szent Ignác 
lelki gyakorlata. Már az első elmélkedést az ember 
céljáról és a teremtmények használatáról elég hat-
hatósnak tartotta arra, hogy akár az egész világot 
megtérítse.3 

4. Mindezek után halljuk a legfőbb tekintélynek, 
az egyháznak az ítéletét, mit tart a lelki gyakorla-
tokról. 

III. Pál pápa 1548. jul. 31-én hagyta jóvá szent 
Ignác lelki gyakorlatait. Ebben a többi között ilyen 

1 Handmann : Geistlich. Übungen. 14. 15. 
2 Bartoli. Vita S. Ignatii. 3 Hiiusle : Exercitienhaus. 11. 

kifejezésekkel találkozunk: «A szentírásból és a lelki 
élet tapasztalataiból állította össze az elmélkedés 
anyagát, olyan rendbe szedte, a mi legalkalmasabb 
a hivek lelkét jámborul megindítani, ép azért a ke-
resztény hivek lelki vigasztalására és előhaladására 
fölöttébb hasznos és üdvös e könyv.. . jámborsággal 
és szentséggel teljes. . . Nem szűnik meg Isten egy-
házában bőséges gyümölcsöket hozni . . . Azért mind-
két nembeli keresztény híveket fölöttébb buzdítjuk 
az Úrban, hogy e lelki gyakorlatokat jámborul hasz-
nálják». 

Azóta negyedfélszáz év zajlott le az egyház fölött 
és az egyház többi kincseivel egyetemben szent 
Ignác lelki gyakorlatai sem csökkentek értékükben, 
sőt, mint kipróbált eszköz, csak nyertek jelentőségük-
ben. Bizonyság rá maga az egyház, mely mindig 
legjobban meg tudja Ítélni, hogyan lehet legköny-
nyebben a híveket az Úr Jézushoz visszavezetni. 
Azért IX. Pius pápa a püspökökhöz a következő tar-
talmú körlevelet intézte «Ismeretes előttetek, hogy a 
papi állás méltóságának és szentségének megszerzésére 
és megőrzésére mi sem oly üdvös, mint a lelki gyakorlat 
intézménye. Azért ne hanyagoljátok el püspöki buzgó-
ságtokban e szent művet előmozdítani, minden papot 
inteni, ösztönözni, hogy alkalmas időben gyakran vonul-
janak szent magányba e gyakorlatok megtartására, a 
hol minden szorgoskodást félretéve, bensőséggel és 
szorgalommal az örök igazságokkal foglalkozzanak, 
a port és szennyet, a mivel a világ beszennyezte lel-
küket, lemosni, az egyházi szellemet megújítani, a 
régi embert az ő cselekedeteivel levetkőzni és új 
emberbe ölteni, mely Isten szerint teremtetett igaz-
ságban és szentségben».2 

Budavára visszavételének kétszázados emlékére 
(1886.) XIII. Leo pápa külön levelet írt a magyar 
püspöki karhoz és abban a lelki gyakorlatot hat-
hatósan ajánlja : 

«A papok lelki erőinek megújítására, a mely az 
emberi gyarlóság miatt nem tud állandó elevenség-
ben maradni, alig van alkalmasabb eszköz, mint a 
mit már máshol is szokásba hoztak és pedig nagy 
eredménnyel, hogjr időnkint lelki gyakorlatokra 
visszavonuljanak s ezen idő alatt egyedül Istennek 
és önmaguknak éljenek». 

Ugyancsak XIII. Leo pápa jóváhagyásával a Con-
gregatio Episcoporum et Regularium 1896. május 28. 
instructiót kiiidölt a magyar főpásztorokhoz, a mely-
ben így szól: «A papok évenkint tartsanak néhány-
napos lelki gyakorlatot, a melynél, ha helyesen alkal-
mazzák, alig van hasznosabb eszköz a papi szellem 
fölélesztésére és megerősítésére. Hogy pedig ezt annál 
jobban elérhessék, a püspökök évenkint buzdítsák föl 
az összes papokat, s ha kell, az egyeseket is; avagy 
hívják meg őket a papnevelőbe vagy más alkalmas 

1 «Qui pluribus» 1846. nov. 9. 
2 Collectio Lacensis. VI. 88, 6. 
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házba, a hol néhány napig lelki gyakorlatokkal tisz-
togassák lelküket és saját üdvük s megszentelésük 
fontos ügyét rendbe hozzák».1 

Halljuk X. Pius pápát 1904. dec. 8.: «A lelki 
gyakorlatok szokását, melyet teljesen égi fölvilágo-
sításból szent Ignác, a ti alapítótok hozott be, min-
dig nagyrabecsültük, mint a melynek az erkölcsök 
megjavítására és a keresztény szellem ápolására 
bizonyos csodás hatása van. Most pedig, midőn az 
apostoli trónra emeltek, annál világosabban tűnik 
föl előttünk, mily nagy segítségül lehet nekünk ama 
szándékunkra: mindent megújítani Krisztusban, ha 
ugyan a papokon kívül nagyszámú világi hívek is 
állandóan tartják». 

Az eddig mondottak a napnál világosabban állít-
ják elénk a lelki gyakorlatok fontosságát. Az egy-
ház egyik hatalmasan és nagy áldással működő 
szervévé lett a lelki gyakorlat, a melyet egykedvűen 
nem mellőzhetünk, hacsak az egyházat az ő műkö-
désében ezzel is gyöngíteni nem akarjuk. 

5. Az egyház nem is szűnt meg a lelkigyakor-
latokat ajánlani, sürgetni. 

Elsősorban a szerzetek jönnek tekintetbe, mint 
a kiket a keresztény tökéletesség eszközei legköze-
lebbről érdekelnek. A férfi szerzeteket, a nőzárdákat 
el se képzelhetjük lelki gyakorlat nélkül, mindenik-
ben elő van írva a nyolcnapos gyakorlat és tartják 
is hűségesen. Biztos, a bol a lelki gyakorlatot abba-
hagynák, olt a fegyelem is meg fog lazulni, a lelki 
élet meg fog gyengülni. Az egyház annyira szükségét 
látja a zárdákban a lelki gyakorlatoknak, hogy ha 
újabb időben terjesztenek föl Rómába zárdai szabá-
lyokat, azokat alapos lelki gyakorlat nélkül helyben 
sem hagyja, meg sem erősíti. 

A beöltözködéskor, mikor a próbaévet megkez-
dik, valamint az időleges és az örökös fogadalmak 
letételekor teljes nyolcnapos lelki gyakorlatot végez-
zenek, úgy hogy a bekezdés az első s az áldozási 
reggel a tizedik napot képezze.2 Szól az utasítás 
Szent József-, Szent Gyermekség-nővérek és Repara-
trices-apácák szabályainál. A kalocsai Miasszonyunk-
apácák és az Angolkisasszonyok szabályaival is ez 
történt, a mint azokat nemrégiben Rómába fölter-
jesztették, illetőleg lelki gyakorlatukat nyolcnaposra 
Rómában kijavították. E nélkül római helybenhagyást 
nem fog kapni egy zárda sem, a helybenhagyás 
megköveteli minden zárdától, hogy e hiányt pótolja. 
Ez történt 1895. júl. 19-én a szegény iskolanővérek-
kel és 1895. szept. 22-én a Szentcsalád-nővérekkel. 
Tehát évenkint meg kell tartamok a fogadalmas 
nővéreknek a teljes nyolcnapos lelkigyakorlatot.8 

Nem az egyház szellemében cselekszenek azok, 
a kik ez intézkedést különféle ürügyek alatt vagy 
épen kényelemszeretetből megváltoztatják, megrövi-

1 4. 1. 3. p. 
2 Arndt. Die kirchl. Rechtsbestimmung tűr Frauen-Con-

gregat. 1901. I t t . 1. 3 Arndt. 221. t.' 

dítik. Mi is lenne azokból a szegény apácákból, 
hogy többet ne említsek, a kik másod-, harmad-
magok tartózkodnak künn a vidéken, félreeső fal-
vakban, sokszor nagyon is fogyatékos lelki vezetés-
sel, lia a lelki gyakorlat jótéteményében évenkint 
nem részesülnének? Az tartja bennük a lelket; 
mint az arany halacskák, mikor új, friss vízbe teszik 
őket, oly jól érzik magokat ilyen lelki fürdő után. 

A zárdák után jönnek a papnevelő-intézetek. 
Nem hiszem, hogy volna valahol papnevelő-ház lelki-
gyakorlatok nélkül, annyira szükségét érzik annak 
mindenhol. «A mit a papnevelő-intézet létrehoz az 
ifjak szivében, azt a lelki gyakorlat ápolja, fenntartja».1 

A kalocsai zsinat 1863-ban elrendelte, hogy a 
kispapok év elején és a nagyhéten lelki gyakorlatot 
tartsanak, szent Ignác módozatai szerint. S legyen rá 
gondjuk az elűljáróknak, hogy a lelki gyakorlatot 
megszeressék ; akkor azlán szerencséseknek tartják 
magukat, lia máskor is jószántukból tarthatnak.2 

Az áldozópappá vagy püspökké szenteléssel szin-
tén vele jár a lelki gyakorlat, e fontos lépést meg 
sem mernék tenni a nélkül. Már Borromei szent 
Károly püspök elrendelte az 1576. évben lartott tar-
tományi zsinaton. XI. Ince pápa szintén elrendelte 
Olaszország számára, VII. Sándor pápára hivatkozva. 
E szerint teljesen tíznapos lelki gyakorlat előzze meg 
a rendek fölvételét és az apácáknál a beöltözést. 
1682. okt. 9.3 

A kalocsai zsinat szintén tíznaposat kíván a fel-
szentelés előtt.4 

Ma aztán a lelki gyakorlatok szokás útján a ren-
dek fölvételét mindenütt megelőzik.5 

A mi a lelkészkedő papságot illeti, itt még job-
ban helyén van a lelki gyakorlat ; a sok veszély miatt, 
melyek közt künn a világban megfordulnak; a buz-
góság miatt, mellyel működniök kell. Itt találkozik 
a pap az Istennel mint Mózes és parancsait átveszi 
mint Illés és buzgalma új lángra gyúl. 

Nincs is fegyelmi eszköz, a melyet annyira sür-
getnének a főpásztorok és a zsinatok, mint épen a 
lelki gyakorlat. Hazánkban a pozsonyi nemzeti zsinat 
1822. évben évenkint óhajtja a papokat összehozni 
lelki gyakorlatba.1'' Az esztergomi zsinat 1858-ban az 
időt is meghatározta. Nagyböjt első felében a húsvéti 
gyónás előtt minden lelkész vonuljon szobájának 
magányába három napra, a mint az esperes meg-
határozza, végezzen lelki gyakorlatot, befejeztével a 
kerület papjai összejönnek, gyónásukat és áldozásu-
kat a hivek épülésére elvégezik s az esperes befejező 
elmélkedést mond nekik.7 A kalocsai zsinat szintén 
intézkedett. A püspökök, a mennyire a körülmények 
megengedik, évenkint tartsanak papjaiknak szent Ignác-

1 Collectif) Lacensis. IV. 1201. a. 
2 Coll. Lacen. V. 666. c. és 681. c. 
3 Coll. Lacen. I. 280. p. 4 Collect. Lacens. V. 656. c. 
5 Szeredy: Egyházjog. 1883. I. 351. 1. 
« Coll. Lacen. V. 940. b. 7 Collect. Lacen. V. 56. b. c. 
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féle lelkigyakorlatot, alkalmas helyen és időben. Azon-
felül a húsvéti gyónásukat is lelki gyakorlat módjára 
végezzék a kerületi papok közösen. Az ájtatosság 
előtt és után az esperes vagy egy öregebb szent 
beszédet intézzen hozzájuk.1 

A mi a külföldet illeti, egész seregét idézhetném 
a zsinati végzéseknek és főpásztori utasításoknak, de 
ez nem szükséges, hisz mindenki tudja, hogy nem mi 
járunk elől jó példával. Elég itt a vatikáni zsinat 
előkészületeit megolvasni, abban az egész egyház 
megnyilatkozik. Francia-, Olasz-, Németország püs-
pökei nyíltan kívánták a papi lelki gyakorlatokat, 
még pedig törvényesen előírni, megszabni. Gondos-
kodjanak a püspökök e célra berendezett házról, a 
költségek födözéséről s a kik legalább három-négy 
év alatt nem végeznek, azokat erősebben sürgessék. 
Mert az ily egyházi törvény eléggé buzdítja a jám-
borokat, de a kik leginkább rászorulnának, azok 
rendszerint csak a kényszernek engednek.2 

Hála Istennek ! meg is van az eredmény, a pap-
ság megmozdult, részint önszántukból keresik föl 
egyesek, részint egyes főpásztorok gyűjtik magok 
köré a megyei papságot. 

E tekintetben nálunk a dunántúli négy egyház-
megye jár elől jó példával. Mondhatnók évtizedek 
óta tartják így elevenségben a papi szellemet. Esz-
tergom és Kalocsa szintén többször látta falai között 
a megyei papságot. Nincs egyházmegye, gondolom, 
magyar hazánkban, a hol hébe-korba ne tartottak 
volna lelki gyakorlatot, legalább egyszer, úgy mutatóba. 
Sőt a görög katholikusok között is volt kétszer Ung-
várott. 

Ujabb időben a váci egyházmegye is állandóan 
tart háromnapos lelki gyakorlatokat; sőt új szokást 
kezdtek, Vácon kívül hol Kecskeméten, hol Szolno-
kon jönnek a szomszédos papok harminc-negyvenen 
össze és egy e célra odahívott atya vezetése alatt rende-
sen megtartják a lelki gyakorlatot. Az elhelyezés nem 
okoz nehézséget, a szeretet találékony, a jó lelkek 
gondoskodnak Isten szolgáiról. 

Nagy lelkesedéssel karolja föl a lelki gyakorlatok 
ügyét az erdélyi püspök úr, több mint tíz év óta 
már évenkint Csik-Somlyón és Gyulafehérváron gyűjti 
maga köré munkatársait nagy számban és eltölti 
őket a bűnbánat szellemével, el apostoli buzgósággal. 

Érdekes, hogy a szepesi egyházmegyében néhány 
buzgó pap otthon gyülekezik pár év óta és rendes 
lelki vezetőt hívnak magukhoz ez esetre. 

A káptalanokban nagyhéten szokás lelki gyakor-
latfélét tartani többnyire délelőtt egy és délután egy 
szentbeszéddel. 

Vannak ismét mások, a kik igazi szent magányba 
vonulnak, sokszor messze elzarándokolnak, hogy 
annál komolyabban leszámolhassanak önmagukkal 

1 Coll. Lac. V. 681. b. 
2 Collect. Lacen. VII. 660. b„ 662. a, 810. b, 834. c, 873. b. 

s biztosabban rendezhessék lelki ügyeiket. A vele 
járó áldozattól sem riadnak vissza: helyettesítésről, 
utazásról, ellátásról. 

Legszívesebben mennek Lainzba a jezsuitákkoz 
és Grácba a lazaristákhoz. 

Itthon azelőtt a szünidők alatt Kalocsa volt a 
főhely, legalább két csoportban tartották. Majd Po-
zsony, Nagyszombat, Szatmár fogadta be őket, újab-
ban Pilis-Csabán és Gát-utcai házukban a lazaristák-
nál találnak szíves fogadtatásra. Egész éven jönnek 
időnkint egyesek és megízlelik a szent magány 
édességét. 

Uj próbát kísérlett meg az esztergomi spirituális 
úr, Prohászka Ottokár dr., majd a veszprémi spirituális 
úr évtizeddel ezelőtt. Minden szünidőben összehívták 
a papnevelőbe a kezük alól kikerült fiatal papokat, 
hogy megerősítsék őket az első buzgalomban és ideje 
korán útját vágják az elzüllésnek, ha netán megbot-
lottak volna. Hanauer István dr.-é ez érdem. 

Sajátságos példára akadunk az egri egyházme-
gyében, ép száz évvel ezelőtt. Az akkori főpásztor 
Fuchs Ferenc 1805. április 17-én minden plébániára 
két könyvet küldött : Maffeust és Krönst, mindkettő 
kitűnő lelki gyakorlat. Az engedelmesség nevében ha-
lálos bűn alatt kötelezte a papságot, hogy a plébá-
nosok az advent vasárnapját megelőző héten, a káp-
lánok pedig nagyböjt első hetében nyolc napos vagy 
legalább háromnapos lelki gyakorlatot tartsanak. 
«Gondolják meg azt, hogy a kik minket meg akar-
nának csalni, a mindentudó Istent nem csalhatják 
meg, sem mindenható kezét ki nem kerülhetik.» 

A 81. számú rendeletében megelőzőleg hivatko-
zik arra, hogy ő már többször buzdította papjait a 
lelki gyakorlatokra, azért rendeli el most véglegesen. 
Látszik ebből, mily égető szükségét érezte a lelki-
gyakorlatoknak s mily sokat várt áltól. 

A lelkipásztorkodással foglalkozó szerzetesekről 
sem feledkezik meg, azokat meg utasítja, hogy éven-
kint visszatérjenek az illető rendházba és ott tartsák 
meg lelkigyakorlatukat az illető szerzet szellemében.1 

Dóta Ernő S. J. 

A protestánsok és az apácák• 
Két év előtt, Németországban jártamban, utam 

Hallen vitt keresztül. Az állomást egészen ellepték 
apácaruhábaöllözölt nők.Diakonisszák voltak. A kocsi-
szakaszban egyedüli útitársam egy előzékeny protes-
táns porosz úr volt, a ki nagy lelkesedéssel beszélt 
nekem a diakonisszák áldásos működéséről. Tőle 
megtudtam, hogy ezeknek anyaháza Halléban van, a 
hol évenkint több százat képeznek ki és küldenek 
szét Németország protestáns vidékeire. A német 
városok nagyon szívesen bizzák a betegek ápolását 
kórházaikban a diakonisszákra, nekik évenkint 1000 
márka fizetést adnak épen úgy, mint egy világi ápoló-
nőnek. 

1 1809. 338. Fischer István érsek. 
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A német protestánsok a diakonissza-intézmény 
fejlesztésével igyekeznek betölteni azt a hézagot, a 
mi a szerzetesrendek eltörlésével egyházukban ma-
radt. Ma már nyiltan beismerik ezt. Harnack írja 
Das Wesen des Christentums-ban (XVI. Vorlesung): 
«Minden társulatnak szüksége van egyesekre, a kik 
kizárólag a társulat céljának élnek; az egyház-
nak is szüksége van önkéntesekre, a kik minden 
más hivatással felhagynak, a világról lemondanak, 
magukat egészen felebarátjuk szolgálatára szentelik, 
nem azért, mintha ez «magasabb» hivatás volna, 
hanem azért, mert szükséges és azért, mert egy 
eleven egyházból ki kell sarjadzani ilyes törek-
vésnek. Ennek azonban akadálya volt a protestáns 
egyházakban azoknak a katholicizmussal szemben 
elfoglalt határozott álláspontja. Drágán kellett ezt 
megfizetnünk; veszteségünket még az sem enyhíti, 
hogy a tűzhely körül, a családokban feléledő egy-
szerű, hamisítatlan jámborságra hivatkozhatunk. 
Örülnünk kell, hogy e hibának jóvátételére e szá-
zadban megtörtént a kezdeményező lépés. A diako-
nisszákban és más hasonló kezdeményezésekben kap-
ják vissza az evangelikus egyházak azt, a mit régente 
eltaszítottak maguktól, mert akkori alakjukban nem 
tudtak vele kibékülni. De ennek még sokkal gazda-
gabban kell kifejlődnie». 

így beszélnek a német protestánsok. Es a 
magyarok? Hallottuk a tanítói fizetésrendezés alkal-
mával Antal Gábor dunántúli ev. ref. püspök táma-
dását az apáca-iskolák ellen. Vele szavazott Zelenka 
Pál ág. evang. püspök. Minden tanítónak és tanítónő-
nek megszavazták a fizetést, csak az apácáknak nem. 

Mintha Luther szelleme kelt volna ki sírjából, 
mintha a reformáció századában élnénk, a mikor 
egymás megértésére gondolni sem lehetett, olyan 
hangok ütik meg füleinket. Nem mindegy az a pro-
testánsoknak, hogy az a katholikus iskolában tanító 
nő apáca vagy nem? Hiba az a magyar protestán-
sok szemében, hogy azok az apácák «minden más 
hivatással felhagynak, a világról lemondanak és 
magukat egészen felebarátjuk szolgálatára szentelik?» 

A folytonos gáncsoskodás és gyanúsítás helyett 
lépjenek a magyar protestánsok is a németek nyo-
mába. Vegyék föl a versenyt diakonisszáik a mi 
apácáinkkal, ez jobban megfelel az evangelium szel-
lemének, mint a türelem hangoztatása mellett gyű-
lölködést szitani. Hanauer A. István dr. M 

Ennek kapcsán meg kell emlékeznünk arról a 
felolvasásról, melyet Korányi Frigyes dr. orvos-tanár 
tartott vasárnap, a «Gondviselés-Egyesület» javára. 
Ennek az egyesületnek feladata ápolónőket képezni 
a kórházak s egyáltalán a betegek részére s hogy 
ennek a fontosságát jobban megértse a nővilág, 
Korányi felolvasásához folyamodott. Felolvasását 
kivonatban a «Budapesti Hírlapban» olvasom. 

Hogy Korányi a németek diakonissza-intézményé-

ből semmit sem tanult, látom ; de hogy saját tapasz-
talatait sem tudja értékelni, azt is kiolvasom felolva-
sásából, abból, a mit az apáca-ápolónőkről mond és 
a hogyan mondja. A sorok között az tűnik ki ugyanis, 
hogy ő az apácákat világi ápolónőkkel szeretné 
helyettesíteni. Megdicsérvén a Vöröskereszt-egyletet 
és a Lórántfy Zsuzsanna-egyletet törekvéseikért, foly-
tatólag ezt mondta: «De hogy mégis mily kevés az 
ápolónő (t. i. világi ápolónő), legjobban bizonyítja 
az a körülmén}', hogy a klinikák és kórházak leg-
nagyobb részénél apácarendekhez tartozó idegenajkú 
nők töltik be az ápolónői tisztet. Ezért az a cél, 
melyet a «Gondviselés» ápolónőképző egyesület önfel-
áldozó hölgyei és urai maguk elé kitűztek, nem-
csak humanitárius, hanem nemzeti jelentőségű is». 

Mit mondanak e sorok ? Annyit és csak annyit, 
hogy az apácák idegenajkúak. Egyéb mondanivalója 
róluk nem volt. Korányi hosszú praxisa alatt nem 
látta meg bámulatos «keresztény» önfeláldozásukat, 
nem látta meg rajtuk azt a vallásos ihletet, mely a 
betegnek sokszor többet ér Korányi tudományánál. 
Eletében nem hasonlította össze a kenyérért dol-
gozó világi ápolónőt az apácával, nem tűnt föl neki 
a kettő között meglévő különbség, készség és önfel-
áldozás; mert nem vette észre, nem értette meg azt, 
a mit Harnack s minden pszichológus alapföltétel-
nek ismer annál az életmódnál, hogy igazán önfel-
áldozó legyen, hogy t. i. «az apácák minden más 
hivatással felhagynak s a világról lemondanak», az 
ápolónők meg nem. Hallott-e Korányi dr. azokról 
az esetekről, midőn az ápolónők még a beteg ele-
deleit is megdézsmálták ; mikor a beteggel nem sokat 
törődtek, ha nem fizetett, mer t . . . mert azok az 
ápolónők még «nem mondtak le a világról» ! 

Az emberanyag között megkérgesedett szivíi 
Korányi csak az idegen ajkat látja az apácánál, egye-
bet nem lát, azért oda vágja az olcsó frázist, melytől 
a betegek azonban nem könnyebbülnek meg, hogy 
a Gondviselés egylet törekvése nemzeti jelentőségű 
is egyúttal. Nagyon helyes. De vájjon miért panasz-
kodik nyomban, hogy bizony kevés a világi ápo-
lónk ? Azért, tetszik tudni azért, mert ahhoz a nem-
zeti szemponton kívül hivatás is kell, az a hivatás, 
melynek legfőbb motívuma, hogy az ápoló a beteg-
ben Krisztust lássa, az a szó kell: «a mit a legkisebb-
nek közilletek tesztek, nekem teszitek». A világról 
való lemondás kell oda, de ezt Korányi nem érti. 

Ha tőlem függne és ha nem sajnálnám a betege-
ket, mind kivonultatnám a klinikákról az apácákat, 
hogy a betegek tanítsák meg az ilyen anyagelvi 
orvosokat arra, hogy mi kell igazán a betegnek. 

Avagy abban a laicizáló törekvésben talán nem 
annyira a nemtudás, mint inkább valamiféle szabad-
kőmives hajlam nyilatkozik? Hát csak nevelje a 
Gondviselés az ápolónőket, szép dolog, de becsüljék 
meg az apácákat is, mert azok azt, a betegek tanu-
sága szerint, nagyon megérdemlik. Szerk. 
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Egyházi M ü n c h e n . Óriás katholikus többség mellett a pro-
• j , testáns kisebbség aránytalan pártolása. — Ez a helyzet 

° signaturája itt a katholikus Bajorország fővárosában. 
krónika. 450,000 katholikus mellett csak 76,000 protestáns lakik itt 

Münchenben. S a pasztorációról mikép történik a do-
tációra köteles patrónus részéről a gondoskodás? A 76,000 
protestáns lélek számára 9 lelkipásztori állás van szer-
vezve ; míg a 450,000 főből álló katholikus többség 18 
plébániával kénytelen beérni. 9 lelkipásztori állás 76,000 
protestáns lélek számára nem sok; de ezzel szemben 18 
plébánia 450,000 katholikus hivő számára mégis csak 
botrányosan kevés. 18 plébánia a protestáns lelkészségek 
arányában 152,000 léleknek felelne meg. A tényleges 
létszám mellett legalább 50 plébániának kellene lenni, 
miután a mostani létszám mellett egy-egy plébániára 
27,000 lélek esik. Ily tömeg pasztorációja nem normális 
pasztoráció, mert a lelkek személyes vezetése a lelki-
pásztor részéről ki van zárva. 

* 

R ó m a . A katholikus egyház fővárosában nem lehet 
processiókat tartani. — 0 szentsége római püspöki hely-
tartója a tavaszi egyházi processiós ájtatosságok köze-
zeledtével rendeletet adott ki, hogy se szent Márk nap-
ján, se a keresztjáró napokon az örök városban nyil-
vános processió ne legyen «tekintettel az időviszonyokra». 
A nyilvános processiókról való lemondás Róma utcáin 
a római antiklerikálisok zavargásaira vezethető vissza, 
mint okra. Rómában tudvalevőleg az utóbbi időben a 
turbulens elemek nagy tüntetéseket hevenyésztek, a 
melyek semmit sem kíméltek, a mi hivő ember szemében 
szent és sérthetetlen. A bíboros vikárius intézkedése 
különös érdeklődést kelt a tekintetben is, hogy prae-
judikál a XIII. Leo pápa temetési szertartásának is, a 
mennyiben, ha a keresztjáró processiókat nem volt 
lehetséges Róma utcáin megtartani, akkor valószínű, 
hogy XIII. Leo pápa tetemének átszállítása sem fog, 
minden katonai kiséret dacára, nyugalmas processióban 
megtörténhetni. ^ 

O r l é a n s . Kereszt vagy vakoló. Itt Or léansban a 
vakoló a keresztet, a szabadkőművesség a keresztény-
séget ismét háttérbe szorította egy időre. A szabad-
kőművességnek az erőszakoskodása bepillantást enged 
vetni Franciaország lelki állapotába. Emlékezzünk csak 
Toulonra, hol a tengeri katasztrófa országos áldozataiért 
tartott engesztelő istentisztelettől a köztársaság legmaga-
sabb tisztviselői, Fallières elnökkel az élükön, tüntetőleg 
távolmaradtak. Mindenki tudta akkor, hogy az Clemen-
ceau miniszterelnök müve, a ki úgy fogja föl az állam 
és egyház szétválasztását, hogy az szakítása az egyé-
neknek is az egyházzal, vagyis liogy a politikai szakítás 
az ország elkereszténytelenítésével egyértelmű. Ezt egyéb-
iránt mindenki tudhatta; de sokan máskép gondolkod-
tak. Fallières elnök távolmaradásával csatlakozott Cle-
menceau fölfogásához. Legújabban ez a Krisztus-gyűlölő 
az orléansi Szűz tiszteletére rendezett nemzeti ünnepen 
próbálta meg végrehajtani elkereszténytelenítő erőszakos-
ságát. Kiadta a rendeletet, hogy a nemzeti körmeneten, 
melyen tudvalevőleg úgyszólván az egész ország részt 
vesz, nem szabad keresztet hordozni és a tournelles-i 
emlékezetes helyen imádkozni. Erre nagy riadalom 
támadt Orléansban, Keresztvitele és ima az orléansi 

ünnepnek nemzeti hagyománya. Az orléansi városi 
tanács veszélyeztetve látta a nemzeti ünnepre az egész 
országból összesereglő ezerek nyomában kelő anyagi 
hasznot. A város radikálisan vallásellenes parlamenti 
képviselőjével az élén küldöttség ment Clemenceauhoz 
kérni a rendelet visszavételét. S a keresztnek fanatikus 
gyűlölője a kereszt és az imádság ellen kiadott rende-
letet — persze, hogy nem a kereszt és az imádság iránt 
való tiszteletből, hanem a város anyagi érdekeire való 
tekintetből — visszavonta, azonban kikötötte azt, hogy 
a körmenetben a szabadkőművesek jelvényes fölvonulá-
sának is helyet kell engedni. Erre azután az orléansi 
püspök szólalt meg s határozatilag kimondotta, hogy a 
szabadkőművesség kivonulása esetében az egyház az 
ünnepi körmenetben nem log részt venni. A város atyái 
ekkor azzal a nyilatkozattal járultak a püspök elé, hogy 
ők a szabadkőművesség kivonulását nem óhajtják s 
nincs szándékukban megengedni. Marad tehát minden 
a régiben, egy dolog kivételével : a püspök többé katonai 
tisztelgésben nem fog részesülni, t. i. addig, míg a 
szabadkőművesség uralma meg nem dől. Hát anélkül 
az egyház el is lehet. . . Erre az orléansi esetre vonatkozó-
lag a «Temps» figyelemre méltó nyilatkozatot tett. 
«Óhajtjuk — úgymond — hogy a mérsékletnek az a 
példája, melyet Clemenceau adott, gyümölcstelen ne 
maradjon, hanem hogy a politikai világban és az egész 
országban fönmaradjon az az üdvös eszme, hogy az 
állani és egyház elválasztásának a kormányformája nem 
szükségképen harc a két hatalom között s hogy ez a 
szétválás nem zárja ki a jó viszonyt a különféle állás-
pontú polgárok között». Szóval, a vadak is kezdik adni 
a szelidet. De rókának aligha lehet valaha hinni. 

* 

Berlin. Vallás és politika. — Nagyobb eszmezavart, 
társadalmi kavarodást és állami fölforgatást aligha oko-
zott valaha, mint napjainkban az a híres mondás, liogy 
«vallást és politikát szét kell választani» és egymással 
mint ellentéteket szembe kell helyezni. Franciaország 
mérhetetlen sülyedésének ez az oka és forrása. Nem fog 
ártani, mert a francia kulturharc mindenfelé kísértetbe 
hozta az elméket, az emberiség egy-két világosan látó 
elméjének véleményét hallani erről a kényes kérdésről. 

Manning bibornok «Korunk négy nagy baja» című 
elmélkedő tanulmányában tüzetesen foglalkozik e kér-
déssel és így nyilatkozik : «Általános elv, mely napjaink-
ban szájról-szájra jár, hogy vallásnak és politikának 
egymáshoz semmi közük, hogy az egyháznak alá kell 
vetni magát a világi hatóságoknak mint legfőbb hata-
lomnak, hogy papok és püspökök határsértést követnek 
el és illetőségük korlátain túl mennek, hogyha politiká-
val foglalkoznak. Ilyen és hasonló szólásokkal gyakran, 
mondhatni szakadatlanul lehet találkozni. Nemcsak a 
kereszténység, de az egyszerű józan emberi ész nevében 
azt kérem tőletek, hogy legyetek szívesek a következő 
kérdéseket megfontolni : Vájjon az erkölcsi törvény nem 
eg}r és ugyanaz-e ezer emberrel és egyetlenegy ember-
rel szemben ? Az erkölcsi törvény nem épen oly köte-
lező-e a nemzetekkel, mint az egyes emberekkel szem-
ben ? Kötelesek-e az emberek, az egyik úgy mint a 
másik, az erkölcsi törvényt megtartani, és vájjon a nem-
zetek és birodalmak talán nem kötelesek az erkölcsi 
törvény megtartására ? Föl lehet-e azt tenni, liogy az 
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emberek mindnyájan, az egyik úgy mint a másik, köte-
lesek az Islen törvényét követni ; ellenben az államok 
és országok erre nem kötelesek ? 

Vájjon csak a nép köteles az evangélium és az 
egyház törvényét követni, míg a fejedelmek és királyok 
talán nem kötelesek? Vájjon csak az egyesek, a kik 
esetleg szegények és tanulatlanok, kötelesek a keresz-
tény erkölcsi törvénynek engedelmeskedni, míg a tör-
vényhozó testületek és a végrehajtó kormányhatalmak 
erre talán nem kötelesek? Úgy van, söl még többet 
mondok : ez utóbbiak nem-e szigorúbban és súlyosabb 
felelősség terhe alatt kötelesek az erkölcsi törvényhez 
ragaszkodni ? Most azt kérdezem, honnan származik az 
erkölcsi törvény ? 

Felelel : az észből és a keresztény vallásból, vagyis 
a keresztény vallás által fölemeli és tökéletesített ész 
világosságából. És vájjon kiknek a felügyeletére van a 
keresztény kinyilatkoztatás bizva? Felelet: az aposto-
lokra és az ő utódaikra, kiknek a Megváltó ezt mon-
dotta : «Menjetek és tanítsatok minden népeket, tanítsá-
tok megtartani mindazokat, a miket nektek parancsol-
tam». Kik tehát vájjon az erkölcsi törvény őrei? Az 
apostolok és az ő utódaik. És kik az apostolok utódai ? 
Az Isten egyházának lelkipásztorai. És az, a mit ő 
parancsolt, kiterjed valamint az erkölcsi parancsola-
tokra, úgy a hit tanaira is ; és mindezek szólnak az 
egyeseknek és népeknek, a nemzeteknek, országoknak, 
valamint azoknak is, kik az országokat kormányozzák. 
Vallás és politika szétszakításáról szólni tehát, azoknál, 
kik a dolgot nem értik, annyi mint világba beszélni ; 
azoknál, kik a dolgot értik, annyi mint hitét vagyis az 
Istent megtagadni; mert hát mi a politika egyéb, mint 
a társadalom morálja, mint morálja a köztörvények 
oltalma alatl egyesült és együttélő embereknek? Ugyanaz 
a törvény, mely egyesek számára szabály, szabálya a 
családoknak is ; és az a törvény, mely szabálya a 
családnak, szabály az állam számára is. A törvényhozó 
hatalom csakúgy köteles megtartani az evangélium tör-
vényét, mint az egyesek, mint minden magánember, s 
épen azért, a politika a moráltól nem különálló elszige-
telt dolog, hanem annak egyik része. A politika nem 
egyéb, mint a nemzetek közéletére, a kormányok tör-
vényhozására, a fejedelmek végrehajtó hatalmára1 alkal-
mazott morál. Ennélfogva az az igyekezet, mely vallást 
és politikát szét akar választani, a papot, a mint mond-
ják, a sekrestyébe akarja bezárni, nem egyéb, mint a világ 
lázadása, mely Jézus Krisztus igáját le akarja vetni». 
(Id. m. nem. kiad. Augsburg, 1874. 5(3. 1.) 

Egy másik konvertita (ezek megtanultak hit dolgá-
ban világosan látni) Ansgar Albing (Dr. von Mathies) 
«Religion in Salon und Welt» cimű művecskéjében 
(1907. 49. 1.) így nyilatkozik : «Furcsa dolog, hogy né-
mely emberek azzal a követeléssel lépnek föl, ne vigyük 
bele vallásunkat a politikába. Ennek a mondásnak az 
értelme legtöbbnyire nem más, mint ez : «Magánéleted-
ben, jót van, bebizonyítottnak vehetsz akárhány igazsá-
got és követhetsz mint kötelező szabályt annyi erkölcsi 
rendelkezést, a mennyi tetszik ; de mint a közügy em-
bere köteles vag}' elveidet megtagadni, vagy nem kö-
vetni, azaz azokat puszta ócskaságoknak tekinteni». 

1 Angol alkotmányos észjárás beszéde. 

Hogy ez a követelés észellenes dolog és azok, kik így 
cselekednek, erkölcsi képmutatókká kénytelenek lenni s 
minden színjátszásra alkalmasak, azt mindenki köny-
nyen beláthatja. Ha valaki meggyőződéses, lelkiismere-
tes keresztény, akkor ő ilyen nem lehel csupán a tem-
plomban vagy lakásának négy fala között. O az isko-
lában, a törvényszéken, a törvényhozásban, a társada-
lomban, hivatásának egész körében tanítványa lesz 
kénytelen maradni isteni Mesterének. Máskülönben az 
ő kereszténysége puszta szó marad és hite önámítás». 

Ezekhez nem kell magyarázat. y —la. 

Orgona és o rgoná lás az egyház szolgálata- Jroda-
ban. Irta: Tornyay Ferenc csalai lelkész. Kiadta: Gla- j o m  
dich Pál magyar-kimlei lelkész (Moson m.) 1900. 141. 1. 
Ara két korona. Kapható a kiadónál. 

Ha valamely plébános meg akarja ajándékozni 
kántorát, vegye meg neki ezt a könyvet, de mielőtt 
odaadná, olvassa el ő maga s az Istenházának egyik 
bútordarabjáról olyat fog benne olvasni, hogy azontúl 
egész más szemmel lógja nézni — az orgonát. Ez a 
könyv az orgona monográfiája, az egyház egyetlen hi-
vatalos hangszereé s olyan érdekes, oly sok feledésbe 
ment dolgot mond el, hogy elolv asása után azt latja az 
ember, hogy XIV. Lajos kora óta hová hanyatlott 
templomunk, istentiszteletünk, egyházi ruháink, éne-
künk, orgonánk — minden el van világíasitva, csúnyák 
a mi istentiszteleteink. A hivők legnagyobb része, kevés 
helyen vitetvén keresztül a reform, e könyv szerint még 
egyáltalán nem hallott igazi egyházi éneket, lia minden-
nap jár is a templomba. Mert — s ez a baj oka — 
sok kántornak sincs fogalma róla, mivel nem tanulta. 

Pedig, mint mondja, «choralis énekes-mise még a 
legkisebb falucskáhan is lehetséges» (116. 1.); megmondja 
a módját is, ha t. i. nem lusták az emberek. 

Mikor elolvastam ezt a könyvet, megharagudtam. 
Hát még az orgona is el van hanyagolva, nemcsak az 
emberek ! Micsoda nyomorúságos két század volt az 
utolsó, hogy oly mélyen leszállhatott az egyházias szel-
lem minden, de minden téren ! Templomépítésünk, 
egyházi ruháink, templomi énekünk, minden rokokó 
lett. Hát ezt eszközli az a nyomorult alkalmazkodás a 
korhoz, midőn a papot lehúzza magához a korszellem, 
a helyett, hogy ő emelné löl magához s megóvná a 
romlástól? Azért nem szeretem, lia az egyház dörgö-
lődzik a nagy urakhoz, lia mindjárt fejedelmekhez is, 
mert akkor ugyan jobb dolguk van a papoknak, de 
szenved, elromlik, elvilágiasodik minden, a mi az egy-
házban eszményi. Pedig ez előbbre való, mint a pap-
ság favorizálása. Szóval a laikus előtt egy egészen új 
világot nyit ez a könyv, oly szépségeket tár föl előtte, 
melyeket nem ismert. Hogyan lehet t. i. az ének igazán 
Istenimádás s mi szerepe van ebben az orgonának, me-
lyet töviről-helyire megismertet, nemcsak összeállításá-
ban, részeiben, de főleg rendeltetésében. Rátanítja a 
kántort a-tól z-ig az orgona egyházias kezelésére ugy, 
hogy a mit eddig talán csak kenyérkereseti eszköznek 
nézett, mint asztalos a gyaluját, azt meg fogja szeretni, 
sőt tisztelni fogja, mint fölséges művészetnek az esz-
közét : tisztelni fogja az orgonát. 

A könyv gazdag és tanulságos tartalmát szakaszai-
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ból látjuk. 1. Az orgona jelentősége az egyliáz szolgála-
tában. 2. Az orgona és orgonálás körül észlelhető hiá-
nyok. 3. Szükséges követelmények a helyes orgonajáték 
elsajátítása körül. 4. Néma ujjcsere, lecsúszás, haladás. 
5. A choralís kísérete. 6. Egyházi népének kísérete or-
gonával. 7. A praeludiumozás. 8. Az orgonasipok és vál-
tozatok. 9. A Pedál-változatok. 10. Az ünnepi mise stb. 
alatt való orgonálás. 11. Az orgonajátékra vonatkozó 
egyházi rendeletek. 12. Énekes mise tisztán gregorián-
énekkel. 13. Az orgona mechanikája, kisebb hibák ki-
javítása. Függelék. X. Pius utasítása az egyházi zene 
ügyében. Lám-lám, micsoda kincsek rejlenek sokszor a 
mi kis községeinkben távol a központtól, micsoda szak-
emberek ! Mert a könyvnek írója szakember az egyházi 
zenében, kitől érdemes tanulni a regens-chóriknak is. 
Az egyik lelkész megírja, a másik meg kiadja a köny-
vet, mert buzgólkodnak az istentisztelet körül. Úgy 
látom, nagy barátja a Kersch-féle kántorkönyvnek, ná-
unk a legjobbnak találja, sőt azt mondja, hogy a győri 
egyházmegyében püspökileg el is van rendelve. (64. 1.) 
Ez valóban épületes intézkedés, a hol a vigilantiában 
eljutottak már az orgonáig, olt sok más téren is emel-
kednie kell az egyházi életnek, ott bizonyára a plébániák 
is rendben lesznek. 

Minden egyházközségbe szeretném bejuttatni ezt a 
könyvet, hogy hívja föl a figyelmet, agitáljon egy jó 
ügy körül, mely istentiszteletünkkel s annak díszesebbé 
tételével oly szerves összeköttetésben áll. Hogy tanítsa 
meg a kántort, milyen fontos személy ő a pap mellett, 
a hivek egyházias szellemének ápolásában. Miért is 
nincs az úgy az életben, mint ahogy ebben a könyvben 
van megírva ? De hát van már könyv, remélhetőleg lassan 
ide is, oda is ulat tör magának. Sokszor elég az em-
berek figyelmét fölhívni s önként javulnak. 

* 

Jóka i Mór élete és kora . Irta : Mikszáth Kál-
mán. Budapest, 1907. 2. kötet. Ára 8 korona. 

Nem hiszem, hogy tévedek, ha azt állítom, hogy 
Jókai után legjobb elbeszélőnk Mikszáth Kálmán. Az 
az erőltetés nélkül való könnyedség, ötletesség és jól-
eső humor, melyek oly vonzókká és élvezetesekké teszik 
Jókai regényeit, mintha jó részben Mikszáthra, a ki-
sebb kaliberű «rajzok» megalkotójára, szálltvolna át örök-
ségül. Fantáziája, melyben Jókai a keletiekkel veteke-
dett és mesekigondoló ereje Mikszáthban kisebb, nyel-
vezete sem oly színes, mint Jókaié ; de van bennük 
valami közös vonás, az elbeszélés, a mesemondás kész-
sége s különösen a humor, a sziporkázás, az unalom-
nak ez a kitűnő ellenszere. Valami adag őserő műkö-
dik Mikszáthban is, a nagy elbeszélőnek kétségtelen 
jelei, úgy, hogy a kinek van érzéke az irodalmi szép 
iránt s a toll művészi alkotásaihoz, az sok darabjában 
élvezetet találhat, ha mindjárt különöseknek is találja 
a konyhából vett és sokszor előforduló ilyen hasonlatait. 

A rokonlelkek vonzalma késztette bizonyosan arra, 
hogy nagy előképének életrajzát ő írja meg. Nemes 
szándék, méltánylandó akarat mindenesetre, ha csak 
az akaraton múlna a dolog. De hát nem azon múlik 
csupán, hanem a hozzáértésen is, már pedig a jelen 
munka mutatja, hogy az életrajz-írás Mikszáthnak nem 
a «szakmája». Regénybe oltott életrajz az, vagy élet-
rajzba oltott regény, tulajdonképen egy nagy elbeszélés, 

melyet kivált olyanok, kik szerelik a házi pletykál, 
vagy épen a pikantériákat, szívesen fognak elolvasni ; 
de Jókait, a regényírót — hisz az, hogy színmüveket és 
lírai darabokat is írt, alig jöhet számba — nem fogják 
belőle megismerni. 

Mint életrajznál, még Szaák Lujza «Jósika Miklósa» 
is jobb ennél, a minta-életrajzunkkal, a Gyulai Pál «Vö-
rösmarty élete» című müvével pedig egyáltalán nem 
hasonlítható össze. Pedig, mint mindjárt első soraiból, 
a hol az életrajzírók eljárását bírálja, kivesszük, Mik-
száth is tulajdonképen életrajzot akart írni. 

Legalább a fele az anyagnak fölösleges. Jókai irodalmi 
működésének megértéséhez semmivel sem járul hozzá s 
a másik féle, a mi arra szükséges volna, az meg hiány-
zik. Nevezetesen, úgyszólván teljesen hiányzik Jókai 
müveinek érdemleges méltatása, mert a hellyel-közzel 
odavetett néhány megjegyzés még nem jellemzése re-
gényeinek s nincsenek oly keretbe illesztve, hogy lát-
nók, Jókai életviszonyaiból, tapasztalataiból vagy indító 
körülményeiből miként származott ez, vagy az a műve, 
mit célzott vele, miért írta ezt, vagy amazt? A milieu 
hiányzik hozzájuk, valamint a művek érdemleges ér-
tékelése is. 

Azt gondolta Mikszáth, hogy ha a komáromi ház-
tól egész a Sándor-utcai lakásig mindent összehord, a 
mit a rokonoktól hall, vagy a mit Jókai körül maga is 
tapasztalt, hogy azt csak sziporkázva kell elbeszélni s 
meglesz az életrajz. Természetesen ez a dolog könyeb-
bik vége, de célra nem vezet. 

Sőt Mikszáth a milieu kiszélesítésével épen meg-
szaporította a Jókaira, mint regényíróra, vonatkozó 
problémák számát. Ha pl. első, kierőltetett feleségének, 
Laborfalvy Rózának, viselkedése mindvégig olyan volt 
vele szemben, mint azt itt, kivált a «sárga házról» szól-
tában, olvassuk, ha Jókai annyit szenvedett, hol van 
ennek nyoma regényeiben ? Pedig az olyan regényíró 
kivált, ki keveset jár az emberek közé, (azt mondja 
róla, hogy a magyar embert se írja le reális hűséggel 
I. 292. 1.), tehát a kinek házi kedvezőtlen benyomásait 
más benyomások nem ellensúlyozzák s a ki annyira ér-
zékeny, mint Jókai, lehetetlen, hogy enemü tapasztala-
tainak valamely női alakja megrajzolásában kifejezést 
ne adjon. Vagy a kit annyira kizsákmányolnak az em-
berek, illetőleg a kinek jóságával annyiszor visszaélnek, 
mint Jókaival, a töméntelen váltó-aláírással, úgy, hogy 
egyszer, a mit most először tudunk meg Mikszáthtól, 
maga a király, Tisza Kálmán közbenjárására, sajátjából 
kifizetett érte 36 ezer forintot, anélkül, hogy ezzel anyagi 
viszonyait rendezte volna (II. 182. 1.) mondom, a kivel 
így bántak az emberek, lehetetlen, hogy erről valami 
nyomot, kedélyhangulati változást ne vennénk észre 
írásain, meseszövésén, egyik-másik alakján. 

Pedig ez mind nem talál visszhangra Jókai regé-
nyeiben, legalább Mikszáth nem mutat rá. Ellenkezőleg 
azt állítja, hogy Jókai nem ismerte a nőket, az embe-
rekkel szemben pedig «nagy gyerek» volt. Vájjon ez-e a 
milieu hatása? Ha igen, akkor magyarázatra szorul. 

Az a milieu, melyet Mikszáth oly bőbeszédüleg 
fest, nincs jól összekapcsolva Jókaival, sőt minél széle-
sebbre terjeszti, annál jobban mutatja ez a kapcsolat 
hiányát s a hőst, mint regényírót, magyarázatlanul 
hagyja. Sok jellemző foglaltatik ugyan a könyvben Jó-
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kaira, mint magánemberre és környezetére vonatkozó-
lag ; de az életrajz kell, hogy öt mint írót méltassa, 
mert mint ilyen ö a közé, az irodalomé, a nemzeté. 

Hogy csak egy-két példára hivatkozzam : Vörös-
marty műveiben, kezdve a «Zalán futásának» Ete és 
Hajna jelenetén, hányszor csillan meg Perczel Etelka 
képe ? Hát Jósikának, Jókai versenytársának, kit utol-
jára is legyűrt a közvéleményben, nemes női alakjait 
nem magyarázzák-e előbb Ivállay Erzsivel kötött szeren-
csétlen, majd az igazán önfeláldozó báró Podmaniczky 
Júliával kötött boldog házassága? Vagy Madách csalfa 
nejével nem találkozunk-e az «Ember tragédiá»-jában ? 
Kepler Évájában, vagy a forradalmi Évában ? 

Ha tehát az életrajz elmélete, mint Riedl Rhetori-
kájában olvassuk, azt kívánja, hogy : az életrajzíró löleg 
az illető egyén fejlődését és müveit magyarázza s hogy 
ezt tehesse, ki kell mutatnia, hogy a külső viszonyok, 
valamint a kor és a faj sajátságai mikép hatottak arra, 
kinek életét leírja ; akkor Mikszáth ezeknek a követel-
ményeknek nem tett 'eleget. Hiába: látszik, hogy nem 
minden ember (minden író) mindenre való, de minden 
ember csak valamire való. Az életrajz elbeszélő próza, 
a regény vagy novella meg elbeszélő költészet ; az 
utóbbiban a költő szabadon csaponghat, de az életrajz-
ban a költészet ki van zárva, mert a történetíró végez 
benne mélységes oknyomozó munkát. 

Nem mondom, hogy Mikszáth könyve érték nélkül 
való, sok érdekeset tudunk meg belőle, sokszor olyat 
is, a mit tudni fölösleges. Vannak benne kitűnő részle-
tek is, pl. a régi (48 előtti) és a mai írók (a vad geniek 
és eltévesztett existenciák) összehasonlítása (I. 121. II. 
54. 1.), vagy az «Új földesúr» méltatása; de az egész 
mű inkább csak olyan összehordott s meg nem rostált 
anyag, melyet valaki majd fölhasználhat Jókainak, a 
regényírónak, élete pragmatikus megírásához. 

Vannak továbbá a könyvben olyan különös elemi 
hibák, a melyek mutatják, hogy a novellaíró nem igen 
szokta fejét törni a valóság után. A jó Berzsenyi Dá-
nielt a 40-es években bevezeti a Pilvaxba, a fiatal írók 
közé, a honnan «elborzadva a tapasztaltaktól utazott el 
másnap Nikiára» (I. 125. 1.), pedig Berzsenyi 183<>. febr. 
14-én meghalt. — 1849-ben aug. 11-én tartott ország-
gyűlésről azt mondja : Ez volt a világnak a legcsende-
sebb országgyűlése, az is Aradnak jutott ki, talán reci-
procitásképen, meri itt tartatott a leghangosabb is II. 
Béla idejében, (I. 261. 1.) — Nem ezen az Aradon ren-
dezte a vérfürdőt II. Béla, hanem följebb, lia jól tudom, 
Zemplénmegyében, az ottani Aradon, mert hisz a len-
gyelekkel bevonuló Borisz ellen ment s előbb az oltani 
aradi vérfürdőben a pártját irtotta ki, majd meg a 
Sajó mentén pártfogóit verte széjjel. 

Tudtommal, nem Szontágh Gusztáv mondta az 
Akadémiában Jósika «Abaíijáról» : Uraim, le a kalap-
pal ! (II. 72.1.), hanem Tornay Bajza «Figyelmezőjében» 
kezdte így a róla szóló bírálatát. Aztán miért neveti 
Jókait, hogy olykor a regény folyamán hősei nevét is 
elfelejtette, «Molnár Jánosnak liítták a regény elején s 
Varga Ferenc volt a közepe táján» (II. 83. 1.), mikor 
ö vele is megesik, hogy elfelejti a II. kötetben, a mit 
az elsőben mondott. Az elsőben azt írja Jókairól, hogy 
«egy kis stréberség mindig volt benne» (I. 100. 1.), a 
másikban meg, hogy: «nem volt soha stréber». (II. 119.1.) 

Igen nagy kifogásom van továbbá azon bohém-
morál ellen is, mellyel Laborfalvy Róza (különben is 
fölöslegesen elbeszélt) színésznői életét bírálja. (1.198.1.) 
Hát a művészet bukottjait ma-holnap már elvileg is 
hajlandók leszünk igazolni azon a cimen, mivel «a szín-
padok végre is nem kolostorok»? Ezért akarjuk isko-
láinkban a művészi nevelést emelni, hogy neveltjeink 
izlése a nemesebb lelki élvezetek iránt csak azért foko-
zódjék, hogy végre is az életben ismét csak a karnali-
tásnak hódoljanak? S az volna továbbá egy magára 
valamit adó írónak a hivatása, hogy fönséges eszmék 
hirdetésére hivatott tollával ő is csak az erkölcsi szeny-
nyet szolgálja ? Ez valóban szomorú jelenség ; honnan 
várjuk akkor az élet finomabb irányait, honnan az er-
kölcsi tisztaság megbecsiíllctését, ha nem az előkelőbb 
íróinktól ? 

Különben az sem tetszik nekem, a hogy Jókait mint 
embert bemutatja. Nemcsak azt mondja, hogy «adatai, 
visszaemlékezései (regényeiben) többé-kevésbbé megbiz-
hatallanok» (I. 221. 1.), hanem ilyeneket is mond: 
«nem voltak erős meggyőződései, egy nagy gyerek volt, 
semmi egyéb» (232. 1.) : «kétségkívül gyönge politikus 
és felületes újságíró volt» (234. 1.), «köpenyegforgató» 
volt (249. 1.), «komoly meggyőződései a politikában nem 
voltak, csak szerepeket vett föl» (250. 1.) s hasonlókat. 
Mennyi gyarlóság volt pl. Petőfiben, mennyire kiállha-
tatlan ember volt s tessék elolvasni Jókainak összes 
művei kiadása élén róla írt életrajzát, vájjon ezeket 
hánytorgatja-e föl róla; vájjon a nemzet halhatatlanjá-
ban azt nézzük-e, azt keressük-e, a mi benne földi, 
emberi, vagy pedig azt-e, a mi őt a többi emberek fölé 
emelte ? Már azért se való egy novellista kezébe az élet-
rajz, mert azt gondolja, hogy neki csak beszélnie kell 
minél többet, minden meggondolás nélkül. A ki, mint 
Jókai, egy más világban, töméntelen regényének esz-
ményi világában élt, annál az ilyen gyarló emberi megnyi-
latkozások más elbírálás s más lélektani magyarázat alá 
esnek. 

Különös sorsa az a szegény Jókainak, hogy életé-
ben folyton kötekedett vele Gyulai, halála után meg 
egy szépíró írta meg első életrajzát. Gondolom, ezután 
kell még majd jönnie annak az igazinak, a ki Jókait 
mint írót érdemlegesen bemutatja. A ki ugyanis regé-
nyeivel annyi élvezetes órát szerzett a magyar olvasó-
közönségnek, mint egy írónk sem, az majd csak meg-
találja, mert megérdemli, a maga biografusát is. Mert, 
hogy voltak hibái, azt senki sem vonja kétségbe; de 
melyik ember s melyik kiváló emberünk az, a kinek 
nem voltak hibái ? Vájjon Széchenyi István érzékisége, 
vájjon Czuczor, a bencés tanár, komáromi viselkedése 
(a mit Mikszáth is oly kedvteléssel emel ki I. (51. 1.) s 
így tovább s így tovább épülésre szolgálnak-e s ki em-
legeti ezeket? 

Mindezt pedig azért emeltük ki, nehogy a hírlapi 
elfajulás végre a magasabb értékű irodalmat is meg-
rontsa, mert ennek igazán magasztos föladatai vannak. 

A különben eleven stílussal megírt könyvből be-
mutatunk végre egy részletet (II. 47. 1.), mely ősz vezé-
rünknek, Zichy Nándor grófnak, hazafiságáról szól. 

Jókai 18(i3-ban megindította az ellenzéki «Hon»t-, 
melyben Jókai és Zichy találkoztak, Mikszáth elbeszé-
lése szerint következőképen. 
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A mint már egy kicsit folyamatba kezdett jönni a 
napilap, hogy öröme lett volna benne a gazdának meg 
a munkatársaknak, meg a kemény hazafiaknak, a kik 
mögötte sorakoztak, egy napon Zichy Nándor gróf ko-
pogtatott be a szerkesztőségbe egy hosszú erős cikkel, 
melyben ki voltak mutatva az eddig elkövetett politikai 
botlások, valamint az, hogy Magyarországot és Ausz-
triát, kivált nemzetgazdaságilag, teljesen tönkre tenné a 
Schmerling-rendszer erőszakos keresztülvitele Magyar-
országon. 

A fiatal, eleven szellemű Zichy Nándor legelőször 
Kemény Zsigmondot kinálta meg a cikkel, de a báró-
nak jó szimatja volt, azt mondta, hogy neki túlságosan 
erős és az öreg Napló már különben is más nézeteket 
hangoztatott, hanem itt van a fiatal «szomszéd», az 
majd megörül neki. 

Jókai tényleg megörült a cikknek, egy pár kifeje-
zést szelidített benne és közölte, nem félt ő, csak a 
«Politikai divatok»-tól s valóságos élvezete volt, a mint 
napról-napra elcsúszott tárca-tárca után a cenzori sze-
mek előtt. 

A cikk roppant hatást tett ; a Zichy név rosszul 
hangzott a forradalomból s most egy ilyen cikk alatt 
Zichy név ! De bizony mégis lesz ebből az országból 
valami ! 

Sőt a cikk jobban hatott, mint kellene, mert hatott 
Pálffy Móric grófra is, a ki ballábbal kelvén föl aznap, 
haditörvényszék elé rendelte állíttatni mind a szerzőt, 
mind a szerkesztőt s három havi börtönre kérte elitél-
tetni a két «csendháborítót». Mert csak egyszerű csend-
háborítás címén lettek bepörölve. Pálffy abban volt 
eredeti szellem s reformátor a büntetőjogban, hogy le-
szállította a bűntények minősítését, de a büntetést 
emelte. 

Jókai megjelent a katonai törvényszék előtt, mely 
egy ezredesből, egy őrnagyból, egy századosból, egy fő-
hadnagyból, alhadnagyból, őrmesterből, káplárból, fraj-
terből és közbakából állott s egy szép német beszéddel 
védelmezte magát és a Zichy-cikket. Ekkor tartott éle-
tében először német beszédet. 

Nagy volt a meglepetése, mikor az auditor kihir-
dette az egyhangúlag hozott Ítéletet : «Ezer forint bírság, 
egy évi tömlöc nehéz vasban». 

— De hisz a helytartó csak három hónapi fogságot 
kért reánk kiméretni ? — méltatlankodott Jókai. 

— Das Übrige ist für die schöne Vertheidigung, (a 
többi a szép védbeszédért van) — felelte az auditor-
major nevetve. 

Csakhogy már akkor nem volt olyan fekete az ördög, 
a milyennek festik, sőt már ördög se volt, hanem csak 
szilva-krampusz. Bizonyos humorral kezelték az ilyen 
zsarnoki kegyetlenségeket. Azért hát hiába várnátok 
Jókaitól valami olyan elmélkedéseket a fogság óráiról, 
aminők a Pellico Silvio-é. Dehogy is tettek a Jókai lá-
bára vasat a börtönben, tettek bizony alájuk zsámolyt, 
ha kívánta. Maga írja : «Pompásan éltünk, soha élelem-
ben több szabadságom nem volt, mint fogságomban, 
egész nap látogatókat fogadtam, este kimentem vacso-
rálni a Svábhegyre, a porkolábot is elvittem magam-
mal. Térparancsnokunk, a jó Haymerle, kívül-belül 
mintaképe egy magyar vicispánnak». 

Haymerle megengedte, hogy a foglyok (Jókai és 

Zichy) könyveket hozzanak be. Jókai a faragó szerszá-
mait is elhozatta és itt faragta ki a felesége mellszobrát 
fából, mely dolgozó szobája egyik díszét fogja képezni 
ezentúl. Innen szerkesztette az «Ustökös»-t. Soha se 
voltak szikrázóbb ötletei. Szinte szomorú volt, mikor 
néhány hét múlva ott kellett hagyni a kedélyes aresto-
mot, elengedtetvén neki a további fogság. Mint ked-
ves emlék élt azután emlékezetükben a fogság. Szinte 
megérte az ezer forintot, a mit mint bírságot róttak rá-
juk, de a mit Zichy fizetett ki. Érvényben már csak a 
nemesség-vesztés maradt az ítéletből, a mi azonban 
új titulust hozott Zichynek, a Deák Ferenc jóízű ötle-
tével : «hogy most már Zicsi Nándor a leggazdagabb 
paraszt Magyarországon». 

Valamelyes következményei azonban Jókaira nézve 
is voltak fogságának. Míg ő ugyanis veszteg ült a hű-
vösön, addig megmozdultak az előfizetői és a márciusi 
évnegyedben szétszéiedtek. «Megijedtek a tisztelt haza-
fiak, jegyzi meg Jókai nem minden keserűség nélkül az 
emlékirataiban — hogy odavész az öt forint, ha én ott 
rekedek». 

A szépen induló lap, a kedvenc, «a szemem fénye» 
tehát pusztulásnak indult, az előfizetőknek kétharmad 
része elmaradt. Gondolták magukban : minek nekünk 
Jókai lapja Jókai nélkül? 

Mindegy. Folytatni kellett, pedig most már csak 
vesztességgel lehetett. S nemcsak hogy a lapra kell rá-
fizetnie Jókainak, de a regényért sem kap honoráriu-
mot . . . 

És egyéb csapások is következnek. Ha a gondvise-
lés kioldja a szerencsétlenség zsákjának a száját, hát 
abból aztán csak úgy dől. Almássy Pált, a lap legfőbb 
protektorát, befogták összeesküvés gyanúja alatt, mire 
a többi protektorok is visszahúzódtak, mint a csigák a 
házaikba. A fond perdu ekkorára elfogyott teljesen és 
Jókai most már azt se tudta, mit csináljon, a censor-
hoz futkosson-e, a kitől ott volt a citatorium az író-
asztalán, a lapot szerkessze-e, kölcsönöket hajszoljon-e 
föl a terézvárosi uzsorásoknál, a melyekkel a lapot 
folytathassa, vagy pedig az ellenzéki matadorokat szo-
rongassa, hogy ne hagyják a lapot elveszni? 

Ezek voltak Jókai legkeservesebb napjai. Ez a nagy 
betegsége, ez a lassú haldoklása a «Hon»-nak. Mindent 
elkövetett, hogy megmentse, pedig nem volt természete 
a görcsös ragaszkodás vállalataihoz. Temetett már ő 
elégszer és fog is még. De most kétségbeejtette a tehe-
tetlensége s midőn végre a nyomdai hitele is kimerült, 
vérző szívvel, porig megtörve kopogtatott be a szomszéd 
öreg nénikénél, a «Pesti Napló»-nál, megállapodni báró 
Keménynyel, hogy a lapot beszünteti s az előfizetőit a 
hiányzó egy hónapra a «Pesti Napló» fogja kárpótolni. 

Másnap kellett írásba tenni a megállapodást. Este 
azonban váratlan távirat érkezett Zichy Nándortól : 
«Holnap nálad leszek, lapodat meg ne szüntesd». 

Reggel nyolc órakor csakugyan ott toppant a ruga-
nyos, délceg Zichy Nándor «A Hon» szerkesztőségében. 
Jókai már várt reá. 

Zichy Nándor röviden végzed. 
— Ámbár nem helyeslem a lapod politikáját — 

szólt — és nem tartozom a pártodhoz, mégis érzem, 
hogy a lapodat bajba én hoztam. Milyen összegre volna 
szükséged, hogy talpra álljon ? 
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Jókai megmondta az összeget ötezer forintban, de 
szabadkozott, röstelkezett azt elfogadni. Zichy azonban 
ott hagyta erővel az asztalon. 

Tudom én, mi a kötelességem — ismételte sze-
rényen és eltávozott. (Csak még se lehetett a nemességé-
től megfosztani.) 

Ez volt a fogsági kaland utolsó epizódja s aznap 
éjjel már vigan zakatolt a «Hon» gépje s virgonc szedő-
gyerekek jó kedvvel futkostak a garádicsokon föl és le 
a lengő kutyanyelvekkel a Barátok-terén levő rozoga 
épületben. 

* 

A h i t t udomány i ka r pályatételei, az 1907/1908. 
tanévre. 

1. Az ó-szövetségi szentkönyvek kánonjának tör-
ténete. 

2. A vallás eredetére vonatkozó elméletek ismerte-
tése és bírálata. 

3. Hi ven ismerteti-e Harnack (Dogmengeschichte 
III. 554. s. k. 1.) Szent Tamás tanát (Sum. theol. I—II-ae 
a. 109. et squ.) a malasztról ? 

Jutalma egyenként : a Pasquich-alapból 140 korona. 
4. A magán- és a közös tulajdon a természeti jog 

szempontjából úgy a termelési, mint a használati ja-
vakra nézve. 

Jutalma: a Fogarassy-alapból 140 korona. 
Közös határidő : 1908. március 31. 

* 

A keresz tény szociologia vezérkönyve. Már 
1903-ban adtam közre «A természetjog vagy észjog léte» 
cimen keresztény szociologiáinnak II. fejezetét, melyet 
a keresztény irodalom osztatlan elismeréssel fogadott, 
a budapesti kir. m. tud. egyetem hittudományi kara 
pedig Horváth-féle jutalommal kitüntetett. Ezen körül-
mény és a minden oldalról érkező sürgetés, nemkülön-
ben Gallovicli Jenő dr.-nak tett Ígéretem, melyet e folyó-
irat hasábjain (9. sz. 145. 1.) a minap — bár engedel-
mem nélkül — közölt és ennek kapcsán a nyilvános-
ság előtt meginterpellált és kért könyvem kiadására, 
mondom mindez arra indított, hogy hosszú elméleti 
és gyakorlati szociális tevékenység után keresztény 
szociologiámat sajtó alá rendezzem. 

A munka 400 oldalnyi terjedelemben azt az anya-
got fogja földolgozni, melyet említett munkám felzetén 
jeleztem és már 1901-ben a katholikus lapok hoztak, a 
mikor is ezen könyv kiadását elhatároztam. 

Legyen szabad azonban bevárnom, vájjon ezen 
úttörő fáradságom és tetemes anyagi áldozatom kellő 
méltatásra talál-e s azért kérem minél rövidebb idő 
alatt az előfizetések eszközlését. A mű ára portómentes 
szétküldéssel 8 korona. Az előfizetéseket kérem cimemre 
eszközölni. 

Himesháza, 1907. május 14. Frey János dr., 
esperes-plébános. 

* 

A Szent-István-Társulat Tudományos és Irodalmi 
Osztályában csütörtökön alakult meg Mailáth József 
gróf vezetése alatt a keresztény szellemű «Társadalom-
tudományi Társaság» új alosztálya, mely ősszel kezdi 
meg működését. 

így érleljük a helyes alapon nyugvó szociális esz-
méket az élet számára. Szerk. 

inné J(ároly. (1707-1907.) 

A tudománynak ünnepe van. Május 22-én lesz 
kétszáz éve, hogy a zoologiának (az állat- és növény-
tannak), mint tudománynak megalapítója, a svéd 
Linné Károly született. Hermann Ottónk azt írja róla 
(A magyar halászat könyve. II. 559. 1.), hogy «a tudás 
patriárchája, az emberi korszakok legnagyobb ter-
mészetbúvára volt és feje a mult, jelen és jövő ter-
mészetvizsgálóinak». 

Svéd parasztcsaládból született Rashultban ; szülei 
lelkésznek szánták, de midőn Mexiőben, a gimná-
ziumban, csekely eredményt mutatott föl, atyja cipész-
nek akarta adni s csak Rothmann orvos rábeszélé-
sére állott el szándékától, a ki az ifjú figyelmét 
az orvosi pályára irányította. így került a lundi egye-
temre, a hol a botanika tanára, Stobäus, karolta föl. 
Lundból Upsalába ment, hogy Rudbeck Olafot hall-
gassa. A szegény tanulót itt ismét Celsius (a hőmérő-
ről ismerjük) támogatta s barátságba lépett Arctádius 
Péter tudóssal, a ki a halak zoológiájának reformján 
törte a fejét. 

A természetrajzi tudás akkor még Arisztoteles 
elvein nyugodott. Azonban a XVI. század óta a föl-
fedezések új és új földterületeket tártak fel, űj és új, 
addig ismeretlen állatokkal és növényekkel ismer-
tették meg az embereket. A formák ezen gazdagsága 
mellett szinte kézzelfogható szükséggé vált az állatok 
és növények osztályozása, az állat- és növényvilág-
ban a kellő áttekintés nyújtása. Ilyen törekvések 
voltak akkor napirenden Upsalában s ezekben vett 
részt a fiatal Linné is. Az upsalai tudóstársaság ismé-
telten tanulmányútra küldte Lappföldre, Hollandiába, 
Párisba. Közben befejezvén tanulmányait, orvos lett 
s Stockholmban telepedett le. 1735-ben jelent először 
főműve : Systema naturae, az ásvány-, növény- és 
állatvilág táblázatos összeállítása. 1741-ben orvostanár 
lett az upsalai egyetemen, de még az év vége felé 
kathedráját a botanika és zoologia tanszékével cserélte 
fel. Elemében volt, átalakította a botanikus kertel, 
természetrajzi múzeumot szervezett, utitapasztalatait 
«Philisophia botanica» cimű művében tette közzé s 
főművét, a «Svstema»-t tökéletesítette. Tanszékét 
1764-ben fiának, Károlynak adta át, s nyugalomba 
vonult, 1778-ban Hammarby-ban halt meg. 

Claus a «Systema»-t a természet katalógusának ne-
vezte és valóban az is. Minden állat- és növényfaj tulaj-
donságai szerint helyet kap itt és nevet, mely nemét, 
faját és alosztályát jelzi rövid jellemzés hozzácsato-
lásával. Ezeket a neveket mi is tanultuk az iskolában. 

Ez a nagy tudós, kinek emlékét hódolva ünnepli 
most a tudomány, hivő keresztény volt s főművében 
ezt irta: «Láttam az Istent itt jártában, mint Mózes ; 
láttam őt (t. i. műveiben, a csodaszép természetben) 
és elcsendesültem, lesujtatva a csodálattól és ijede-
lemtől. Lábnyomainak egypár jelét a teremtés mű-
veiben szerencsés voltam fölfedezhetni. És Istennek 
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e műveiben, még a legcsekélyebbekben, sőt még az 
olyanokban is, a mik semmiknek látszanak, mily 
erő, mekkora bölcsesség, mily leírhatatlan befejezett-
ség nyilatkozik.» 

A nagy ünnepen jó volna a mi zoologusainknak 
is ezeken kissé elgondolkozni. Linnét metafizikára 
tanította a természet. 

Levél a szerkesztőhöz. 
Nagyságos Uram ! 
Két katholikus szellemű lapban is olvastam, hogy 

az Örökimádás templomának előcsarnokában nem-
sokára fel fog állíttatni boldog emlékű Erzsébet 
királyné emlékszobra s az örökmécses, a mely előtt 
folyton két apáca fog imádkozni. Tehát az előcsar-
nokban, a hol az amúgyis sekélyhitű nagyközönség 
előbb fogja érni és látni egy, még csak nem is szent 
szobra előtt égni az örökmécsest és csak később, ha 
ugyan tetszik neki, akkor fogja látni a másik örök-
mécsest és a másik két apácát a kitett Oltáriszent-
ség előtt imádkozni. 

Eleddig az előcsarnokban Ádám és Eva szere-
peltek. Most egy nem canonizált ember szobra, előtte 
az örökmécses és két folyton imádkozó apáca, a kik 
épűgy imádkoznak s a mécses is épúgy ég majd — 
talán még jobban — mint benn a templomban a 
legfölségesebb titok, a szentségi Jézus előtt. 

Nem tétetik-e ez által egy ember, bűnös em-
ber — ha mindjárt áldott emlékű királyné is az — 
szobrával egyenrangúvá a legfölségesebb Oltáriszent-
ség? Ez talán mégis sok a hyperlojálitásból. Francia-
országot is ez tette tönkre, juttatta oda, a hol most 
van; legalább ezt veszem ki a rákospalotai prépost-
plébános egyháztörténeti munkájából. 

Már is nagy baj, hogy legtöbb helyen a hivek 
nincsenek kellőleg kioktatva a legméltóságosabb 
Oltáriszentség felől. Misére csak akkor mennek, ha 
ráérnek, áldozni csak húsvétkor, akkor is selejtes 
buzgalommal, a szentségimádás napja pedig csak egy 
új titulus bibendi et edendi. Újhold vasárnapján nem 
szokás prédikálni, Űrnapján még püspöki városok-
ban sincs prédikáció, pedig négy evangélium is olvas-
tatik. A gyertyákat még püspöki templomokban is 
sajnálják az adoratio napján és most a kizárólag 
adoratio céljaira épült templomot is arra használnak 
föl, hogy az Oltáriszentséget, hitünk legnagyobb kin-
csét, az élő Istenembert egyenlővé teszik egy em bei-
élettelen szobrával ! 

Mindegyik előtt mécses ég és két apáca imád-
kozik. Ha már tiltja a rubrika bármely szent tárgy 
elhelyezését a tabernakulumban az Oltáriszentséggel 
egy helyen, ne engedjenek egy templomban az Oltári-
szentséggel egyforma tiszteletben részesítni egy szob-
rot. Még ha szentté avatnák is, még akkor sincs helye 
az egyenlő tiszteletadásnak ! (örökmécses, két imádkozó 
apáca I) És hozzá még az Örökimádás templomában ! 

Miért örökimádás a templom neve ; mert folyton 
imádják az apácák? Kit? Kettő az előcsarnokban az 
Erzsébet-szobrot, kettő pedig messze elől a szentély-
ben — tán alig kivehetően — az Oltáriszentséget. 
Epen ezért Nagyságod becses figyelmét vagyok bátor 
a legújabb bálványimádásra fölhívni.1 Erőss Károly. 

1 A lapok közlései nyomán a levélíróban ilyen benyo-
más támadt. Úgy gondolom, a közlés nem volt szabatos. 
Azért szükséges lenne, ha az illetékes körből fölvilágosíta-
nák a közönséget az ügy állása felől. Szerk. 

D. Budapest . A felekezetnélküliek száma az új törvény f é l t 

óta : 1896-ban 3990, 1897-ben 4935, 1898-ban 2520, 1899-ben 
1361, 1900-ban 1346, 1901-ben 1676, 1902-ben 1196, 1903-ban 
1373, 1904-ben 1648, 1905-ben 1173. Az arány csökkenő, okul 
legtöbbször a nazarénus szektához való áttérés szolgált. A ki-
lépettek között jobbára a vidéki nép szerepel, a törvény-
hatósági jogú városok területén mindössze 95 kilépés fordult 
elő. A kilépések tekintetében a Tisza balpartja vezet, külö-
nösen Aradmegye. A kilépettek száma elhagyott hitfelekeze-
tük szerint (1896—1905-ig) 3972 római kath., 429 gör. kath., 
6939 ev. réf., 3318 ág. ev., 6377 gör. kel., 28 unit., 151 izr. 
Összesen 21214. Ezekért kellett a keresztényellenes világföl-
fogásnak tárt kaput nyitni ebben a nemzetiségileg amúgy is 
megtépett országban ! 

K. Trencsén . A mint rákerül a sor, megemlítem. 
S. Esztergom. Az értesítést tudomásul vettem. 
M. Budapest. Pázmány Péter a maga egyetemén régen 

részesült oly méltánylásban, mint Ajtay Sándor dr. rector 
minapi ünnepi beszédében. A komoly ember nem engedi 
feledésbe menni a nagy férfiak emlékét és igaz érdemeit. 
Valóban a tudományegyetem rectorához méltó eljárás. 

K. Nagyvárad. Nagy köszönettel vettem a kéziratot, 
hisz Pázmány ifjúságáról szól. A jövő számban közlöm. 

P. Drége lypalánk. Eszemágában sem volt beszüntetni. 
Egyik legpontosabb előfizetőm. Valami postai zavar az egész. 
Intézkedtem. 

A. Budapest . Az eszme ez : Istenben boldogult Csaplár 
Benedek emlékére emelendő emlékműre vonatkozólag — 
írja — a belvárosi plébánossal abban állapodtunk meg, hogy 
az emlék a budapest-belvárosi templomban volna fölállítható, 
mely templomban néhai Csaplár éveken át naponkint végezte, 
a belvárosi lelkészkedő papság segítségére, szent miséit. Egy 
bizottságot akarunk fölkérni a megboldogult nemes lélek 
volt tanítványaiból, hogy az ige, az eszme, azok közvetítésével, 
testté váljék. — Helyes, hogy immár a cselekvés terére léptek, 
az emléket — az emberek okulására — Csaplár megérdemli. 

TABTALOM: A kriticizmus az egyházban. III. — 
Az egyház mint Krisztus misztikus teste. I. Müller Jakab 
S. J.-től. — A keresztény apa. I. Vári Kálmán-tói. — 
A munka értékelése. I. — Lelki gyakorlat. II. Bóta Ernő 
S. J.-től. — 'A protestánsok és az apácák. Hanauer A. 
István dr.-tól. — Egyházi világkrónika. —y —Za-tól. — 
Irodalom. Tornyay-Gladich : Orgona és orgonálás az 
egyház szolgálatában. — Mikszáth : Jókai élete és kora. — 
A hittudományi kar pályatételei. — Frey : A keresztény 
szociologia vezérkönyve. — Linné Károly (1707—1907). 
Levél a szerkesztőhöz. (Az örökimádás templomáról.) 
Eröss Károly-tól. — Telefon. 

Laptulajdonos és kiadó : 

D U D E K J Á N O S dr. egyetemi nv. r. tanár. 
Stephaneuin nyomda r. I. Budapest, VIII., Szentkirályi-utca 28. 
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Megjelenik - július és augusztus hónapot kivéve - minden vasárnapon. 

EI .OFIZETESI AHA 

Egész évre... 
Félévre 

FELELŐS SZERKESZTŐ 

K12- D U D E K J Á N O S dr. 
® 6. EGYETEMI TANÁK 

SZERKESZTOSEG ES KIADÓHIVATAL 

Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 39. 

A keresztény szeretet. 
A szeretet egy világot magában foglaló fogalom. 

A keresztény hit annak megadja kellő értelmezését 
összes viszonylataiban, a felebarátjaink, az egész emberi 
nem iránt való érzési és kötelezettségbeli vonatkozá-
sainkban is és akkor felebaráti szeretetről szólunk. 

Ma sokan kerülik ezt a szólamot : felebaráti 
szeretet, mely a szokásos kötelezettségekre utal és az 
embertársaink, felebarátjaink iránt való szeretetet az 
Isten iránt tartozó szeretet után következteti és lényünk 
legtermészetesebb ösztönével, az önmagunk iránt való 
szeretettel hozza a legszorosabb viszonyba; mert azt 
követeli, bogy szeressük felebarátunkat mint önnön-
magunkat. Képzelbetni-e ennél szebbet és természe-
tesebbet ? Felkarolja az egész emberiséget, azt magunk-
kal és Istenünkkel hozza összeköttetésbe ; egy egész 
világnézletet foglal magában. 

Mit tesznek ennek helyébe? Azt a szólamot: ember-
szeretet. Ha legalább emberi szeretetet mondanának 
általánosságban, az erkölcsi világban az alatt a szere-
tetet, mely emberi természetünkből ered, érthetnénk. 
Az emberszeretet a szeretet fogalmát az egyes ember 
körül való viszonylatra határolja és mégis a felebaráti, 
a vallásos szeretet és az emberi természetből fakadó 
emberi szeretet helyébe állítja az emberszeretetet. 

A fogalmak szavakban lelnek kifejezést; azért a 
helytelen, de még a szokatlan kifejezések is rést 
törnek az eszményi, a vallásos világba, főleg ha a 
vallásosan elfogadott, megszokott kifejezés mellőzé-
sével használtatnak. 

Mi volt az emberszeretet a pogány világban? 
A felebarátot a rabszolgában nem ismerte, azt dolognak 
tekintették és azzal kényük és szeszélyük szerint 
kegyetlenkedtek. 

Ez a kifejezés: emberszeretet vallásos fogalmat 
nem foglal magában. Az emberszeretet szólamát, ha 
a felebaráti szeretet helyett használjuk, mintha kész-
akarva mellőznénk a keresztény erkölcsi rend világát 
s azt a kifejezést, melyet a kereszténység a vallásos 
érzések és kötelezettségek kifejezésére használ és 
pedig nemcsak nálunk, de az összes keresztény népek 
nyelvezetében. 

Bár birná ezek meggondolása azokat, a kik nem-

csak névleg, de tényleg is keresztények, a már-már 
divatszerűvé váló emberszeretet kifejezés elhagyására 
és a felebaráti szeretetnek, eme a kereszténységben 
eddig elfogadott kifejezésnek, megóvására. 

Nemcsak szebb, nemcsak megfelelőbb ez nyel-
vezetileg s nemcsak hogy egyházias kifejezés ez; de 
annak használatával a keresztény világnézlet körében 
mozgunk és annak érvényesülését is határozottabban 
követeljük, mint az emberszeretet szólamával, ha 

Zichy Nándor gróf. ugyanazt értenénk is alatta. 

A kriticizmus az egyházban. (IV.) 

A többi pontra nézve is, melyekkel a Szentatya 
konzisztóriumi beszédében foglalkozott, szintén föl-
hozhatnék egyet-mást irodalmunkból, de az a leg-
kevésbbé sem tartozik a Szentalyától alkalmazott 
mérték alá ; inkább a külföldi irodalmi termékekkel 
való foglalkozásnak maradványa, afféle önkéntelenül 
az illetőre ráragadt gondolat, mely távol áll a Szent-
atvától megrótt újítási viszketegtől. A mi theologiai 
irodalmunkban — hála Istennek — az intellectus 
catholicus uralkodik. 

S így okulásul inkább, mint pozitiv cáfolatul, 
arról ejtek néhány megjegyzést, miként kerültek 
némely külföldi katholikus theologusok ama raciona-
lisztikus befolyás alá, mely «a hitet gyökereitől meg-
fosztani s a kereszténységet megsemmisíteni van 
hivatva», kiforgatván a Szentírást és a Hagyományt 
az őt megillető értékéből s az egyházi élet egész 
vonalán a korszellemhez való alkalmazkodást hir-
detvén. 

A mult XIX. század folyamán a két nagy nem 
katholikus ország: Anglia és Poroszország vetette 
magát különösen az őskeresztény irodalom s az 
újabban nagy számmal fölszinre került emlékei ta-
nulmányozására. Úgyszólván ellentétes eredménnyel. 
Angliában ez lett forrása a katholicizmusra nagy 
számmal történt visszatéréseknek, emlékezzünk csak 
a nagy Manning és Newmann bíborosokra; még a 
német földön az ellenkező hatást eredményezte, a 
mennyiben a protestánsokat nemcsak a katholiciz-
mustól, hanem saját eredeti hitelveiktől, a kinyilat-
koztatott kereszténységtől is messze eltávolította. 
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Sok oka van ennek, az egyiket a filozófiai irá-
nyokban keresem. Az angolok, mint reális nemzet, 
a ki nagyra tartja a tapasztalatot, inkább a poziti-
vizmus (Locke, Herbert Spencer) hivei. A németek 
jobbára a subjectivizmusra bajlók s pantheisták 
(Ficbte, Hegel, Schoppenhauer). 

Ez a filozófiai álláspont nagyban befolyásolja 
theologiai és patrisztikai kutatásaikat is s mindjárt 
az evangéliumoknál, a Krisztus és tana festésénél, 
észre lehet venni, ki mely filozófiai árnyalathoz tar-
tozik (Harnack, Pfleiderer, Paulsen, Zahn stb.), a 
Krisztust is mindjárt a maguk képére idomítják. 
Ezen előre megfogalmazott kép eszméje szerint — 
természetesen beillesztve azt a fejlődés nagy áram-
latába — tanulmányozzák a szent Atyák iratait 
s a többi emlékeket; azokat, kezdve az evan-
géliumokon végig, majd ebbe, majd meg abba a 
korba sorozzák, kombinálják keletkezési idejüket, 
meghatározzák irányukat, a mint jobban bele-
illenek a fejlődés szerintük fölfogott keretébe. Az 
inspirációnak az evangéliumoknál vége s a szent-
atyák iratai is kezük alatt csak relativ értékre zsugorod-
nak össze. Ezt nevezik aztán kritikai tanulmányozás-
nak, a minek eredménye, hogy már annyiféle ősi 
kereszténység van, a hány a kritikus, a pantheizmus 
érthetetlen homályaiba burkolva. 

Egy a bizonyos, hogy a német protestánsok 
óriási munkát végeznek, az irodalmi termelés náluk 
igen nagy, szinte abban vetélkednek, ki minő újabb 
ötlettel lepje meg a világot. 

Hogy a Szentírás az ilyenek szemében csak közön-
séges könyv s inspirációja, nem is eredvén azok a ne-
veiket viselő szent szerzőktől, csak a Homer-féle 
költői inspiráció ; továbbá, hogy a patrisztikában 
minden csak viszonylagos értékű s a dogmák filo-
zofikus befolyás eredményei, melyek nem egye-
bek, mint az illető kor tani emlékei, fölvételei, az 
előző tani összeghez történt hozzátoldások, a fön-
forgó szükségletek szerint: az természetes. Minden 
csak fejlődik náluk, minden új és újabb, hisz már 
abban sem egyeznek meg, hogy mit tanított maga 
Krisztus, annál kevésbbé abban, hogy mi volt a II., 
mi a III. stb. század tani sajátja s mit toldott hozzá 
az előző vallási eszmékhez? 

A német kritikus theologust, t. i. a protestánso-
kat, el se lehet képzelni az így fölfogott dogma-
fejlődés nélkül. Keresnek szüntelenül és írnak, kö-
vetvén Lessinget, a ki nem megtalálni, csak keresni 
az igazságot vallotta élete céljának. Rombolnak foly-
ton, hogy ha már nekik nincs vallási kódexük, a 
katbolikusoknak se legyen. 

Mint említettem, irodalmi termelésük óriási, 
ember legyen, a ki abban áttekintést akar szerezni 
s a ki csak pl. Harnack tömérdek könyvével akar 
tisztába jönni. 

De azt is meg kell vallani, hogy a katholikusok 
egyik-másik téren velük lépést nem tartottak, keve-

sebbet dolgoztak, nevezetesen a szentírási tanulmá-
nyok és a patrisztika terén, úgy, hogy amazok bő 
termelése sok embernek tényleg imponál s megté-
veszti, a mennyiben az iratok halmazát könnyen össze-
cseréli az igazsággal. Pedig két protestáns theologust 
sem lehet találni, a ki ugyanazt tanítaná az ősi ke-
reszténységről. 

Ez a, hogy úgy mondjam, kiilső siker megtévesz-
tőleg hat aztán egyik-másik katholikus theológusra 
is s mint ismeretes, már a mult században Hermes, 
Hirscher és Günther racionalizáló iskolái, melyek az 
egyházban annyi zavart, annyi bajt okoztak, nem 
voltak egyebek, mint rájuk való protestáns hatás, 
összekötve mindig azzal a folyton fölmerülő s ugyan-
annyiszor dugába dűlő jámbor óhajjal, hogy talán 
engedve a catholicus intellectusból, meg lehet nyerni 
a protestánsokat. Bautain, Bonetty, Rosmini s mások 
is mik voltak tulajdonkép egyéb, mint a német pan-
theista bölcselet visszhangjai Francia- és Olaszország-
ban? Schell több hibás tani pontja mi volt egyéb, 
mint meghódolás a protestáns, folyton kutató, de 
soha végére járni nem akaró theologia előtt? Az ő 
különös Istenfogalma, vagy fölfogása a kereszthalál 
jelentőségéről stb. egyenesen odautalnak forrásukra. 

Valamint tehát a Szentatya elitélő beszéde nem 
új, hányszor kellett azt XVI. Gergely óta a pápák-
nak ismételniük ; úgy az általa jelzett hibák némely 
katholikus theologusnál sem újak, legföllebb, ha 
némi modernebb kiadásban jelentkeznek. 

Pedig az ú. n. kritikusoknál már maga a kiin-
duló pont is hibás, melyet a kath. theologus igazán 
szembetűnő ellenmondás nélkül el nem logadhat. 
A Szentatya azt úgy jelezte, hogy «a tiszta evangé-
liumra való visszatérésre törekszik, arra az evangé-
liumra, melyet függetlenítettek a theologia magyará-
zataitól, a zsinatok határozataitól, az aszkézis alap-
elveitől», vagyis az egyház életétől. Ez egészen hely-
telen álláspont. «Ego evangelio non crederem, nisi 
me moveret ecclesiae cath. auctoritas», hangoztatta 
már szent Ágoston. Az egyház élete magyarázza 
nekünk tulajdonképen a szent iratokat és a szent 
atyák iratait, ezen élet s a benne nyilvánuló meg-
győződés nélkül nem érthetjük meg a régi írott 
keresztény emlékeket. Hisz az egyház nem iratok 
útján alapíttatott s terjedt el, hanem élő szóval s az 
iratok csak aztán nőttek ki ebből az életből, az 
egyes fölmerült szükségleteknek alkalmi megvilágí-
tásaiul. 

Az egyházban megvolt a taniösszeg, megvoltak 
az intézmények iratok előtt s iratok nélkül is és pedig 
a tanító-egyház és a hivek kölcsönös és szigorú el-
lenőrzése alatt; mint látjuk ezt pl. csak abból az 
egy esetből, midőn a malasztot tagadó Pelagius 
ügyében 18 éven belül 24 zsinatot tartottak. Micsoda 
szorgoskodásra mutat ez abban a nehezen utazó idő-
ben ! Nem ismertek akkor emberi tekintetet, mint 
látjuk a nagy Origenes tévedéseinél, mindenkit meg-
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támadtak, a ki tani újítással állt elő. Azok az «apos-
toli egyházak» tehát, melyekhez Tertullián utal, 
erős biztosítékai voltak a keresztény tan meg nem 
hamisít hatásának, jobban bármely könyvnél, úgy 
hogy tekintve az akkori idők szorgoskodását, bizto-
sak lehetünk róla, hogy a mit a IV—V. században 
tanítottak, azt tanították a II., az I. században is, 
akár van megírva valamely ezen korbeli könyvben, 
akár nincs. 

A kereszténység ugyanis nem valami rejtett, 
hamisításnak alávetett könyvekben rejlett, melyek 
elhúzódnak a nyilvános ellenőrzés alól ; hanem a 
kereszténység maga az élet volt s a mindennapi gyakor-
latban nyilatkozott a hivek életmódjában, valamint 
a hitvallók és mártírok vallomásaiban. Ebben az 
ellenőrző kritikában mindenki megnyugodhatik, tant 
még úgy nem védtek a hamisítás ellen, mint az ősi 
kereszténységet. 

Tehát az evangéliumot nem lehet magyarázni 
függetlenül az egyház életétől, az ősi kereszténysé-
get sem lehet megállapítani egyes írott emlékekből 
csak amúgy elvontan. 

Tavaly Hanuy dr. mutatott be sokat, ilt a Reli-
gióban a «Szent Tekla alakjá»-ról értekezve, ebből 
a modern kritikai eljárásból. (4(50. sk. 1.) Ember 
legyen, a ki azon a betürágáson eligazodik. Ott látjuk 
példaként fölhozva (507. 1.), hogy némely kritikusok 
abból, mivel az «Acta Theclae» iratban a keresztelési 
formula a «Jézus nevében» és a három személy: Atya, 
Fiú és Szentlélek nevében fordul elő, hajlandók 
arra következtetni, hogy a három személy nevében 
való keresztelés csak a II. század végén jött divatba, 
a minélfogva hajlandók hinni, hogy a három sze-
mély nevének említése Máténál (28, 19.) csak a II. 
század után becsúsztatott hely.1 így csereberélnek 
s figyelmen kívül hagyják azt a történeti tényt, hogy 
«ecclesia sedula apud se depositorum dogmatum 
cuslos, nihil minuit, nihil addit» ; figyelmen kívül 
hagyják, hogy azok az első keresztények a legszigo-
rúbb konzervatívok voltak, kiknél egy mindennapi 
szentségnél, annak lényeges formájánál, ilyen vál-
toztatásokat lenni nem lehetett. 

Magam is átestem a 80-as években egy ilyen 
betiirágás veszedelmén. Nálunk az 1848: XX t.-c. 2. 
§-a így szól: A hazában bevett összes vallások kö-
zött tökéletes egyenlőség és viszonosság állapíttatik 
meg. Mint látjuk, itt «bevett» vallásokról van szó. 
A katholikus vallást soha se nevezték Magyarorszá-
gon beveltnek, ilyen törvényt nem ismerünk, hanem 
irott emlékeinkben mindig «avita, haereditaria» vallás 
néven szerepel. Lauran dr. után indulva, többen 
vitattuk, hogy tehát az a 2. §. a katholikus vallásra 

1 «Jézus nevében» való keresztelés már az Ap. Csel. 
2, 38; 8, 12; 10, 48 említtetik; csakhogy ez nem a keresztség 
formáját jelenti, hanem a keresztség természetét, ellentétben 
János és Mózes keresztelésével (v. ö. Ap. Csel. 19, 3, 5 és 
I. Kor. 10, 2.) 

nem vonatkozik, valamint a 68-ki 53. t.-c. stb. se 
vonatkozik rá. 

Ilogy a betiit nézve nekünk volt igazunk, az 
kétségtelen s még sem volt igazunk, mert 48-ban is 
s azután is a katholikusok maguk odasorolták a 
katholikus vallást. Szinte kinevettek bennünket. 

Szakasztott ilyen a kriticizmus eljárása, midőn 
hol valami apokrif iratból, hol valamelyik szent-
atya meg sem érteit, vagy önkényesen magyarázott 
iratából akarja konstruálni az ősi kereszténységet 
s szinte újból fölfedezni, midőn pedig az itt van s 
itt volt folyton az életben. A Szentatya eszerint nem az 
őskereszténység emlékeinek kritikai tanulmányozá-
sát Ítélte el, az mindig érvényesül a theologiában ; 
hanem azt a hitellenes törekvést, mely folyton újból 
s egészen helytelen módszerrel akarja fölfedezni az 
ősi kereszténységet, folyton felfedező utakon bandukol 
és elfelejt a kereszténység szerint élni. 

Örök igazságoknál, melyek nem változhatnak, 
miért keressünk folyton újdonságot? Azok mindig 
újak és mindig régiek; mélyebb megismerésük le-
hetséges, láttuk az imént Beliczky dr. a szentségek 
közreműködéséről szóló értekezésében, maglik azon-
ban újakkal föl nem cserélhetők. Servetur, quod 
traditum est. Ne is akarjuk őket korszerűekké tenni, 
mert korszerűek azok mindig, kétezer év rá a bi-
zonyság. Ne őket akarjuk megreformálni, hanem 
igyekezzünk időről-időre megreformálni önmagun-
kat, életünket, buzgóságunkat. Tanaink szépek, gyö-
nyöráek, csak mi emberek vagyunk gyarlók, a mi 
életünk üti meg ritkán eme tanok mértékét. Ezt 
látni Schell könyvéből is, a ki nagyon sürgette a 
katholicizmus modernizálását, nem az emberekét, 
hanem a tanokét; de egyetlen példában se mutatta 
be, hogy hát melyik is az a tan, mely reformra 
szorulna. Úgy látom azonban Dogmatikájából (a po-
kol tagadása, az Istenben a jóság magasztalása s az 
igazságosság elhagyása stb.), hogy tulajdonképen a 
tanok megtizedelését akarta érteni. 

Ilyen haladást, t. i. tanai megváltoztatása képé-
ben, nem ismer az egyház, hanem azt a haladást, 
melyet leríni Vince hirdetett már az V. században. 
Azért a katholikus theologus haladjon csak az ősök 
nyomdokain, hoc est catholicum ; ne akarjon ő holmi 
tani újításokkal az embereknek tetszeni. Az egyhá-
zat a Szentlélek vezeti, az ő útja helyes. 

Jlz egyház mint J^risztus misztikus teste. 
II. 

Már az eddigiekből is láthattuk, mily szoros az 
egység az egyház és isteni feje közt s mily szorosan 
vannak mintegy eggyé forrva egymással. Halljuk 
most magának az isteni Mesternek szájából, minő 
ez az egység. Midőn szenvedése előestéjén gyöngéd 
atyai szeretettel búcsúzott tanítványaitól, gyönyörű, 
szemléltető hasonlattal világította meg a viszonyt, 
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melyben hozzá állniok kell, ha meg akarják őrizni 
a természetfölötti életet. Közvetetlenül ugyan csak az 
apostolokhoz szól, de tanítása az egész egyházra vo-
natkozik, a melyet az apostolok akkor képviseltek. 
Krisztus a szőlőtőhez hasonlítja magát.1 «En vagyok 
az igaz szőlő.» Jézus az igaz szőlőtő, a mennyiben 
a benső összeköttetés, melyet a szőlőtőnek a szőlő-
vesszőkhöz való viszonya oly hiven tükröztet vissza, 
közte és egyháza közt nyerte legszebb megvalósulá-
sát. «Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők.» (), az 
Istenember, azáltal hogy emberré lelt, lehetővé tette, 
hogy szerves élelegységbe lépjünk vele s mert egy-
úttal Isten is, közölheti velünk a kegyelem termé-
szetfölötti életét.2 A hívőknek, mint Krisztusba oltott 
szőlővesszőknek, gyümölcsöt kell hozniok, azaz jó-
cselekedetekkel kell ékeskedniük. Hogy gyümölcsöt 
hozhassanak, okvetetlenül Krisztusban kell maradniok 
és Krisztusnak őbennük. Ok Krisztusban maradnak 
azáltal, hogy belőle, mint tőből, folyton szívják ma-
gukba a természetfölötti életnedvet; Krisztus bennük 
marad, a mennyiben folyton árasztja beléjük ezen 
életnedvet. A szőlővessző nem élhet, nem hajthat 
levelet s nem hozhat gyümölcsöt, hanem elszárad 
és elhal, ha nem marad a szőlőtőn s nem szívja 
belőle az életerőt: a hivők sem élhetik a kegyelem 
természetfölötti életét s nem végezhetnek érdem-
szerző jócselekedetet a mennyországra, lia nincsenek 
szorosan egybenőve Krisztussal s mintegy beléoltva, 
mint a természetfölötti élet törzsébe. Ha azonban a hit 
és szeretet által bele vannak oltva az isteni szőlőtőbe, 
Krisztus kegyelme egyre bőségesebb mértékben árad 
ál rájuk s a mint a jól gondozott szőlővesszők za-
matos gyümölcsöt és szivet-lelket örvendeztető szin-
bort teremnek, a hivők is egyre gazdagabbak lesz-
nek jócselekedetekben, a mennyei Atya örömére és 
dicsőségére. íme, mily mesteri vonásokkal festi Krisz-
tus ezen a természetből vett egyszerű hasonlat által 
az egyházhoz való viszonyát: a benső, szerves egy-
ség s az életközösség gondolata mindig újra meg 
újra fölcsillan beszédében. 

Eddig az Úr Jézus az apostolokhoz szólt, azért 
használta ezt a tapasztalásból ismert és egészen föl-
fogásukhoz mért képet. Utána azonban mennyei 
Atyjához fordult, az Istenember az Istenhez s azért 
most már nem a látható világból, hanem saját isteni 
bölcsesége rejtett kincseiből veszi a hasonlatot. Azl 
akarja, hogy tanítványainak egysége hű utánzata 
legyen a magasztos és titokzatos egységnek, mely az 
Atya és Fiú közt fönnáll.3 Erre kéri az Atyát s ké-
rése nem maradhat meghallgatás nélkül. «Nem-
csak őérettük (az apostolokért) könyörgök pedig, ha-
nem azokért is, kik az ő igéjük által hinni fognak 
bennem, hogy mindnyájan eggyé legyenek, a mint 
te, Atyám, énbennem és én tebenned, úgy ők is mi-

1 Ján. 15, 1. köv. 
3 S. Augustin, tractat. 80. et 81. in Joannem. 
3 Ján. 17, 11, 

bennünk eggyé legyenek s így elhigyje a világ, hogy 
te küldöttéi engemet».1 Az Atya egy a Fiúval, mert 
mindkettőnek egy közös, oszthatatlan isteni termé-
szete van. Azért az Atya a Fiúban van és a Fiú az 
Atyában s a Fiú akaratja egy az Atya akaratával. 
Ennek az isteni képnek a mintájára kell a hívőknek 
is eggyé lenniök., Hogy pedig egységük mentül szebb 
képmása legyen az isteni mintaképnek, nekik is Islen-
ben kell eggyé lenniök, hogy a hit, szerelet és ke-
gyelem által Istennel egyesülve, egymás közt is 
eggyé legyenek s mindnyájan szent egyetértésben 
és szeretetben éljenek egymással. Ezáltal liiveit is 
belevonja az isteni személyek titokzatos egységébe. 
A megszentelő malaszt és a szeretet által ők is szo-
rosan egyesülnek Istennel, részeseivé lesznek az 
isteni természetnek2 s a mint Atya és Fiú egymás-
ban vannak az egy oszthatatlan isteni természet bir-
toka által, úgy vannak a hivők is Istenben és Isten 
a hívőkben az isteni természetben való részvétel 
által.3 Ha a szőlőtőről vett hasonlat szemléltetőbb s 
az emberek fölfogásához mértebb, úgy ez utóbbi 
magasztosabb és istenibb. Szebb mintaképel, mint 
ezt az Istenség ölén rejlő egységet, maga Krisztus 
Urunk sem hozhatott. S a mintakép utánzata, az 
egyház egysége is olyannyira meghaladja az embe-
rek természetes erőit, hogy csak Istentől származhatik; 
azért az egyház egysége fényesen bizonyítja isteni 
eredetét. 

Most már nem fogunk csodálkozni azon, hogy 
az apostol az egyházat nemcsak Krisztus testének, 
hanem egyszerűen Krisztusnak4 nevezi. Hisz Krisztus 
és egyháza valóban egy szerves egészet, egy misz-
tikus testet képeznek: a kettő együtt alkotja az egy 
misztikus Krisztust. A teljes Krisztus el sem képzel-
hető az egyház nélkül, oly szorosan együvé tartoz-
nak.5 A mint az egész ember fejből és testből áll, 
úgy az egész Krisztust a fej és a test : Krisztus és 
egyháza együttesen alkotják. Azért az egyház való-
ban Krisztus teljessége." Szent megtestesülése által 
ugyanis az emberi nem fejévé lett s mint ilyen nem 
teljes, kiegészítésre szorul, mert hiányzik a teste. 
A fő csak a hozzája csatolt test által nyeri meg tel-
jességét és bevégzettségét ; Krisztust is az egyház 
egészíti ki a teljes misztikus Krisztussá. Ezen egy-
ségből magyarázható, hogy midőn az egyház vala-
mely tagja szenved, maga Krisztus szenved benne. 
Oly szépen mondja az apostol : «Betöltöm az én tes-
temben a Krisztus szenvedéseinek mintegy elmara-
dott részét».7 Ugyan mi hiányzik még Krisztus szen-
vedéseiből ? A keresztfán már rég befejezte Üdvözítő 
kínszenvedését s az egész világ szine előtt fölkiál-

1 Ján. 17, 20. V. ö. 14, 20. 
2 Péter II, 1, 4. 
3 V. ö. Knabenbauer S. J. in Joannem, 17, 20. 
4 Kor. I, 12, 12. 
5 S. Augustinius in Psalm. 127, n. 3; enarr. 2. in Ps. 30, 

n. 4; serm. 137, n. 1. o Kfez. 1, 23. 7 Kol. 1, 24. 
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toll: «Beteljesedett».1 Hátra van még Krisztus misz-
tikus testének szenvedése s ez eltart a világ végéig, 
mert addig fog fönnállani a küzdő egyház is. «Ha 
tehát Krisztus tagjaihoz tartozol — mondja szent 
Ágoston2 — úgy bármit szenvedsz azoktól, kik nem 
Krisztus tagjai, az még hátra volt Krisztus szenvedései-
ből. Azért adatik hozzá, mert hiányzott; csak a mér-
téket töltöd be s nem adsz hozzá fölösét ; annyit 
szenvedsz, a mennyivel hozzá kellett járulnod Krisz-
tus összes szenvedéséhez, a ki szenvedett mint fejünk 
és szenved tagjaiban, azaz mibennünk». 

A ki tehát az egyházat üldözi, magát Krisztust 
üldözi. Mint mikor valaki testünk egy tagját meg-
sebesíti, a fej rögtön ellene fordul s oda kiált neki: 
«megsebesítettél», pedig se a fejnek, se a nyelvnek 
nem esett baja ; de az együvétartozás folytán a test 
valamennyi tagja szenved, midőn az egyik megsérül.3 

Ügy szólal meg Krisztus is, mikor misztikus teste 
tagjait bántják. Azért kiáltott oda Saulnak : «Saul, 
Saul! miért üldözesz engem?»4 A fájdalmat, mely 
tagjait éri, ő is velük érzi. Másrészről azonban mindaz, 
a mi Krisztussal történt szent halálában és föltámadása 
után, bizonyos értelemben rólunk, egyháza tagjairól 
is áll. Vele együtt mi is meghaltunk és eltemettet-
tünk,5 új életre támadtunk,6 minket is a mennyekbe 
helyezett az Atya7 s ott Krisztussal országiunk.8 

Mindez a keresztségben valósul meg rajtunk titok-
zatos, de azért valódi értelemben; nem időbeli egy-
másutánban, hanem egyszerre, abban a percben, 
midőn Isten a megszentelő malasztot lelkünkbe önti. 

A keresztség beleolt bennünket Krisztusba és 
misztikus testének tagjaivá tesz. Ezen egyesülés foly-
tán végbe megy rajtunk és bennünk is mindaz, a mi 
rajta végbement. Részt veszünk halálában, a mely 
titokzatos lelki módon megismétlődik bennünk. Meg-
hal ugyanis bennünk a régi bűnös ember, romlandó 
vétkes kívánságaival9 és sírba száll. De egyúttal új 
életre támadunk «az újjászületés fürdője és a Szent-
lélek megújítása által»10 s most már nem a magunk, 
hanem Krisztus életét éljük,11 mint misztikus testének 
tagjai. S minthogy fejünk a mennyben trónol és 
uralkodik az Atya jobbján, mi is olt vagyunk 
vele, mert a hol a fej van, ott van a test is.12 A meny-
nyei dicsőség valóban a mienk már most is, mert 
mint Isten fiai, örökösei is vagyunk,13 csak ki kell 
tartanunk mindvégig a Krisztussal való egyesülésben. 

Müller Jakab S. J. 
1 Ján. 19, 30. 
2 In Psalm. 61. n. 4. 
3 S. Augustin, in Psalm. 140. n. 3 ; sermo 137. n. 2. 
4 Ap. Cselek. 9, 4. 
6 Tim. II. 2, 11 ; Kol. 2, 12 ; Róm. 6, 4. 
6 Efez. 2, 5; Kot. 2, 13; Róm. 6, 8. 
7 Efez. 2, 6. 
s Tim. II. 2, 12. 
0 Efez. 4, 22 ; Róm. 6, 6. 

10 Tit. 3, 5. V. ö. Ján. 3, 5. 
n Gal. 2, 20. 
13 S. Leo orat. I. in ascens. Doni. 13 Róm. 8, 17. 

'ondolatok az államról. 
A Religio április 28-iki számában megjelent «Gon-

dolatok az egyháznak az államhoz való viszonyáról» 
tekintettel az ezen a téren uralkodó fogalomzavarra, 
kifejtették ennek a viszonynak korrekt felfogását. 
Mi pedig megkíséreljük, hogy, egyetmást elmondván 
annak a fogalomzavarnak a jellemzésére, a mely az 
államtan (politika) terén sokfelé uralkodik, megvilá-
gítsunk egy helytelen politikai elméletet. 

Aristoteles (384—322 Kr. e.) óla a legkülönbféle 
elméletek kerültek forgalomba az állam mivoltáról. 
Sajnos, nem mondhatjuk, hogy az újak jobbak a 
régieknél, a keresztény felfogás szempontjából nem 
egy kivetni való van köztük, bár a dicső emlékezetű 
Xlll. Leó pápa is világosan kifejtette a helyes állás-
pontot «Diuturnum illud» és «Immortale Dei» kez-
detű enciklikáiban. 

Legelterjedtebb egyetemi tankönyvünk is olyan 
elméletet hirdet az államról, a mely sehogysem egyezik 
a keresztény felfogással. Az állam — mondja köny-
vünk — öncél! 

A ki valaha csak kevéssé is foglalkozott bölcse-
lettel, tudja, hogy «cél az, a miért cselekszünk.» (Primer, 
Kirchenlexicon, XII.2,2006: «Zweck ist das, um dessent-
willen man handelt.») Öncél, másképen legfőbb cél 
pedig az, a melynél magasabb, főbb cél nincs, a mely 
tehát magasabbtól nem fiigg, sőt mivel ez a cél a 
legmagasabb, minden más cél neki alá van rendelve, 
neki szolgál: princípium et finis omnis boni, finis 
ultimus simpliciter. (I. h.) Kell-e itt, ennek a lapnak 
a hasábjain fejtegetni, hogy ez a legfőbb cél nem más, 
nem lehet más, mint az Isten ? 

Ki állíthatja tehát az államról, hogy öncél, hogy 
az az öncél? 

Miképen jutottak mégis a politika tudósai az 
öncélú állam fogalmához ? Az embernek két lényeges, 
egymással bár ellentétes tulajdonsága van, de a melyek 
egymást mégis kiegészítik. Az ember magára hagyatva 
végtelenül gyámoltalan teremtménye az Istennek, ha 
egyedül kellene élnie, talán elpusztulna, de minden-
esetre csak nagyon keservesen tengetné nyomorult 
életét. 

Másrészről azonban megvan a képessége szinte 
beláthatatlan fejlődésre, tökéletesedésre; hiszen Isten 
a maga képére teremtette az embert. Az embernek 
ez a két tulajdonsága az oka annak, hogy az ember 
természeténél fogva társas lény (pwov 7ioXtxtxóv), hogy 
társadalomban, államban él. 

A mint az embert minden tulajdonságával egye-
temben az Isten teremtette, űgy teremtette számára 
mindazokat az eszközöket is, a melyeknek segítségé-
vel földi boldogulását elérheti. S minthogy manapság 
a földi boldogulás felé való törekvés a legtöbb ember-
nél elhomályosítja a valódi célt, örök üdvösségünk 
felé való törekvést is; mert ma a földi boldogulás, 
anyagi javak, hír, rang főbb mindennél : azért annak 



306 RELIGIO LXVI. évf. 1907. 

az intézménynek van a legnagyobb értéke, a mely 
az embernek ezeket a törekvéseit szolgálja, t. i. az 
államnak. 

Igaz, hogy az öncél fogalmát még igy sem igen 
lehet az államra ráerőszakolni, mert még e felfogás 
szerint is az anyagi boldogulás az öncél s nem az 
állam. Ez tehát mindenképen csak közbenső cél : 
finis intermedins, az alacsonyabb célhoz viszonyítva 
ugyan magasabbrendű cél, de a felsőbbrendű, a maga-
sabb céllal szemben bizony csak eszköz. 

A felsőbb, a magasabb cél : az ember, az emberi 
társadalom boldogulása. A keresztény világnézet 
szerint ez a boldogulás ugyan nem öncél, de kétség-
telenül egy magasabbrendű cél, miért is ennek szolgál, 
ennek eszköze az állam. 

A mi felfogásunk szerint már most az állam 
természetes és tökéletes társaság. Természetes, mert 
az emberi természet követeli létezését — a mint 
fentebb kimutatni iparkodtunk — mert nélküle az 
ember nem fejlődhetnék, nem emelkedhetnék művelet-
lenségből műveltség, kezdetleges állapotból kuliura 
felé. Tökéletesnek pedig nemcsak azért mondjuk, mert 
célja megvalósítására minden más emberi merő társa-
ságnál tökéletesebb eszközökkel rendelkezik, hanem 
azért is, mert a legmagasabb célú és ezek között 
létezését és hatalmát Islentől nyerte. (Non est potestas, 
nisi a Deo, et quae sunt, a Deo sunt.) 

Mint minden társaságnak, a melyet emberek 
alkotnak, az államnak is bizonyos megállapított 
szabályokra van szüksége, a melyek szerint élele 
igazodik. Ezeket a szabályokat együttvéve (tárgyi 
értelemben vett) jognak nevezzük, magukat a sza-
bályokat pedig jogszabályoknak. Nem szükséges fejte-
getnünk, mennyire fontos a jog az emberi társadalom 
szempontjából. A jog biztosítja a lehetőségét annak, 
liogy az ember békességben munkálkodhatik és töre-
kedhetik örök üdvössége és földi boldogulása felé. 
A jog biztosítja az emberi társadalom rendjét, azért 
mondjuk ezt a rendet jogrendnek. (A két fogalmat 
gyakran fel is cseréljük és jogrendet mondunk jog 
helyett.) 

A jognak ennél a nagy fontosságánál fogva szük-
séges, hogy a jogszabályok megtartása ne függjön az 
egyesnek kényétől-kedvétől, hanem kell, hogy a jog-
szabálynak szankciója legyen,1 azaz kell, hogy bárkit 
kényszeríteni lehessen arra, hogy a jogszabályt respek-
tálja, abban megbatározott akár pozitív, akár negativ 
kötelességét teljesítse. Ezt úgy mondtuk jogászilag: 
kell, hogy a jog kikényszeríthető legyen. A kikény-
szeríthetőség tehát a jognak integráns, kiegészítő része. 

Ámde ez a kikényszerílhetőség nem jelenthet 
mást, mint azt a jog természetéből folyó felhatal-
mazást az emberekből álló társaság vezetői számára, 
liogy, ha kell, erőszakkal is kényszerítsék az egyest, 

vagy azoknak kisebb vagy nagyobb csoportját, hogy 
a jogszabálynak, az abban foglalt parancsolatnak 
engedelmeskedjenek. Ám a jog kötelező mivoltából, 
belső tökéletességéből akkor sem veszít semmit, ha 
a kikényszerílhetőség lehetőségét bizonyos körül-
mények (természeti akadályok, lázadás, forradalom) 
rövidebb vagy hosszabb időre csökkentik, sőt egészen 
lehetetlenné teszik. 1848-ban lázadó csordák dúlták 
fel hazánk egyes részeit, pusztítottak, raboltak, gyil-
kollak és az államnak sokáig nem volt módjában 
polgárait megvédelmezni, az élet és vagyon bizton-
ságát helyreállítani. Vajon ezeken a helyeken — akár-
csak a lázadás idejére is — megszüntek-e a törvények, 
nem voltak-e kötelezők az állami jogrend szabályai 
épen úgy, mintha hatalmában lett volna az államnak 
a lázadás kitörését megakadályozni? 

Kétségtelenül igaz azonban, hogy a jognak nagy 
erőssége a kikényszeríthetőség bizonyossága, vagy 
akár csak valószínűsége is. Minthogy pedig az állam-
nak igen nagy fizikai hatalma van, majdnem minden 
esetben ki tudja kényszeríteni akaratát ; ezért mondjuk, 
hogy a jog legtökéletesebben az államban jelentkezik. 

Helytelenül okoskodnak azonban azok, a kik a 
legutóbb mondottakból azt következtetik, hogy jog 
csak az államban van, csak az állam joga valóságos 
jog, más társaságoké — így az egyházé — nem. 
Szerintük az egyháznak nincs jogrendje. Nem akarjuk 
itt bizonyítani, hogy az egyháznak is számtalan esz-
köze van arra, hogy a jogszabályaiban kifejezett 
parancsolatoknak érvényt szerezzen, hiszen ehhez 
nem okvetetlenül szükséges csendőr és katona, a mint 
azt az ú. n. kultúrharcok alkalmával a leghatalmasabb 
államok is igen keservesen tapasztalják; de rá kell 
mutatnunk arra, hogy ennek a fentebb érintett föl-
fogásnak mi a valódi oka és mi szükségképen a 
következménye: ámbár valószinű, hogy az öncél-
elmélet nem egy képviselője nem is gondol ezekre a 
következményekre.1 

Az, hogy az állam nem ismer el más jogrendet, 
mint a saját magáét, részben ókori reminiscencia, a 
római állam korából (a római jogtudomány ma is 
alapja a jogi tudományoknak); másik és nem csekély 
részben azonban az «öncélú» állam omnipotenciára 
való törekvésének a következménye. A modern pogány 
világnézetnek — hívjuk azt pozitivizmusnak, racio-
nalizmusnak, materializmusnak, egyre megy, vala-
mennyi ugyanannak a világnézetnek legfeljebb más és 
más oldalát jelenti — céljainak megvalósítására szük-
sége van a mindenható államra. E világnézet híveinek 
onmipotens állam kell, a mely mindent tehet, helye-
sebben, a mely államban ők omnipotens eszközt 
látnak céljaik megvalósítására, a mint azt a szociál-
demokráciánál egészen tisztán láthatjuk. 

• Ezeknek az embereknek olyan állam kell, a mely 
elvből nemcsak közönyös, de egyenesen ellenséges 

1 Szankció az a rossz, a mellyel a jog azt sújtja, a ki 
parancsát áthágja. 1 A jelen esetben is úgy lesz a dolog. Szerk. 
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indulattal viseltetik az egyház iránt. Törekvésük mái-
ma sem egészen eredménytelen. Ez az állítás első 
pillanatra talán badar képtelenségnek tetszik, de ha 
jobban körülnézünk, látjuk azt a rosszakaratú bizal-
matlanságot, a mellyel az állam az egyház életének 
minden, a megszokott és megtűrt sablontól bármilyen 
kevéssé eltérő elevenebb nyilvánulását figyeli. Kleri-
kalizmus ! reakciói minden, a mit az egyház tesz, ha 
nem marad meg az állami hatalomtól egyoldalúan, 
önkényesen meghatározott korlátok között. Ezért kell 
ragaszkodni az államnak ahhoz, hogy nincs más 
jogrend, csak az övé. Mert lia az állam elismerné 
az egyház jogrendjét a magáéval egyenrangú, való-
ságos jogrendnek, egy csapásra megváltoznék az 
egyház és állam között való viszony. 

Mivel igazolja akkor az állam azt a gyámkodást, 
a melynek eltűrésére az egyházat rendes körülmények 
között is kényszeríti? Hová lesz a jus dominii emi-
nentis, a jus reformandi, a jus cavendi, a jus advo-
catiae, a jus supremae inspectionis, a jus placeti, az 
appellatio tamquam ab abusu (appel comme d'abus) 
és a febronianista, jozefinista rendőrállamnak a jó 
Isten tudja még hányféle jussa «circa sacra», amelyeket 
a mai «jogállam» is szépen megtartott, minden «libe-
ralizmusa» mellett is. Valóban, az állam csakugyan 
a Ilobbes-féle Leviathan, a mely mindent elnyel. 

De hát ne csodálkozzunk ezen. Hiszen az állam 
öncél. Nem azért van, mert Isten eszköznek terem-
tette arra, hogy az embereket földi boldogulásuk felé 
segítse, hanem mert az állam a legfőbb cél, főbb 
mindennél: öncél. Legalább igy tanítják az egyetemen. 

Doctor juris. 

Pázmány Péter ifjúsága és rokoni összeköttetései. 
I. 

E lap szerkesztője nem régiben nagy lelkesedéssel 
ismertette Pázmány Péter irodalmi fellépésének kez-
detét. Hadd szóljak én pár szót az ő ifjúságáról, 
rokoni összeköttetéseiről. Mert Pázmány nagy sike-
rének, tekintélyének egyik nyitja abban rejlik, hogy 
mint szent Bernardin mondja «honeste est introductus 
in mundum», előkelő, tisztességes családból, épületes, 
mondhatni gondviselésszerű ifjú kor után lépett a 
nyilvános közélet terére. 

Az oly szenvedélyes vitákban, mint a minőket 
Pázmány Péter folytatott, az ellenfél minden igaz és 
nem igaz fegyvert föl szokott használni a másik 
küzdő félnek megbénítására. így történt, hogy többek 
között kétségbe vonták Pázmány Péternek magyar 
voltát is. De Pázmány ennek ellenében büszkén 
hivatkozott származására, családi összeköttetéseire; 
büszkén, de jogosan írta a félig idegen származású 
Thurzó nádornak: «En is szinte oly magyarnak tartom 
magamat mint akárki . . . mert noha most a sok hadak 
között megaprósodott a Pázmány nemzetség, de azt 
meg bizonyíthatom, hogy Szent István király idejétől 

fogva jószágos nemes emberek voltak az eleim. 
Anyám Massai nemzet volt; nagyanyám Csáky Miklós 
leánya volt, Artándy Kelemen, Czibak Imre közel való 
atyafiai voltak atyámnak.»1 

Pedig a mit itt elmond családi összeköttetéseiről, 
az hiányos. Es ez nem is csoda. Pázmány Péter, mint 
13 éves gyermek távozott el Biharmegyéből s ment 
Kolozsvárra, onnan 17 éves korában indult el Krakkóba 
és soha többé nem látta szülőföldjét. Tehát csak 
hallomásból, később Nagy-Szombatba hozzá költözött 
öccsének elbeszéléséből tudhatott valamit családjáról 
és atyafiairól. 

Pázmány Péter atyja Panaszi Pázmány Miklós, 
az 1578-84 években biharmegyei alispán, nagyatyja 
Péter 1543-ban szintén biharmegyei alispán, 1551-ben 
váradi udvarbíró és várnagy vala.2 

Többi ősei is mindig Biharmegyében voltak bir-
tokosok, jómódú nemes emberek. 1414-ben élő János 
nevű őse volt az, ki először viselte a Pázmány vezeték-
nevet. Máskülönben Pázmány Péter érsek atyafisága 
a fiúágon nem volt terebélyes. Atyjának, nagyatyjának 
egyaránt csak egy-egy testvére volt, úgy hogy az 
érsek mindössze nagybátyját Farkast és másodunoka-
lestvérét: Györgyöt, Gáspárnak fiát ismerhette. E nagy-
bátyja és másodunokatestvére különben fiúgyermekek 
nélkül haltak el s birtokaik mind leányágra szállottak, 
úgy hogy e réven a Solymosy és a Váradi Balogh 
családok jutottak az érsekkel rokoni összeköttetésbe. 

Annál jelentékenyebb volt Péter érsek atyafisága 
női ágon. Anyja — mint ő maga mondja — Massai 
leány volt, még pedig Massay Margit, Massay László-
nak, nem pedig mint eddig hirdették, Massay Imrének 
leánya. 

E Massay vagy helyesebben Majsay család a XIV. 
században lent Temesmegyében lakott, onnan a XV. 
században a Biharral szomszédos, régi Zarándmegyébe 
származott át s ott több mint egy századon át az 
előkelőbb, nemesi családok közé tartozott. A Fejér-
Körös mellett Ivis-Jenőtől keletre van egy puszta, 
melyet ma az oláhok «Harkály»-nak hívnak, a régi 
magyarok «Haroklyán»-nak nevezlek. Itt állott a 
család megerősített kastélya s itt lakott több mint 
egy századon át.3 Az 1551—52-ik évek eseményei 
azonban kizavarták a családot ősi fészkéből s tagjait, 
különösen pedig Majsay Lászlót, az érsek anyai nagy-
atyját, új otthon keresésére kényszerítették. 

Azon férfiak közé tartozott Majsay László, kik 
Erdélyt és a Tiszántúlt a török fenhatóságának elis-
merése által akarták megmenteni a teljes török rab-
igától s evégből Ferdinánd király ellenében Zapolyai 
János fiát, János Zsigmondot akarták fejedelemmé 
tenni. 1553 elején épen e Majsay László és Iktári 

' Fraknói : Pázmány Péter. 188G. 17. 
2 Fraknói : Pázmány Péter, IV. 4. Szalay A. : Négyszáz 

magyar levél. 81. 
3 Idétlen mese tehát, hogy az olasz Massa őrgrófok 

családjából származtak volna. 
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Bethlen György jártak kint Lengyelországban János 
Zsigmond anyjánál, Izabellánál és hirül hozták, hogy 
János Zsigmond gyámja: Petrovics Péter nemsokára 
jön Tiszántúlt és Erdélyt elfoglalni János Zsigmond 
számára.1 A kísérlet ez alkalommal nem sikerült ; de 
sikerült három év múlva és János Zsigmond anyja, 
Izabella királyné, nem volt hálátlan Majsay László 
iránt; megtette őt küküllővári várnagynak s hogy 
még nagyobb jövedelme legyen, a váradi káptalantól, 
annak Ferdinándhoz való ragaszkodása miatt, elvett 
birtokok közül Majsaynak adta 1557. julius 17-én a 
Sebeskörös mellett levő Harsányt?2 

Ugyanekkor, de már nem egyedül, hanem Bethlen 
Gergellyel együtt megkapta és birtokába vette Szent-
jános falut, a margitszigeti apácák birtokát. Ez ellen 
természetesen a jogtalanul megfosztott apácák tilta-
koztak, de tiltakozott három Pázmány is, u. m. Farkas, 
az érsek nagybátyja, Farkas, nagyatyjának testvére 
és ennek nagykorú lia György (nem Gergely).3 így 
vált biharvármegyei birtokossá és a panaszi Pázmá-
nyoknak tőszomszédjává Majsay László. így történt, 
hogy az érsek atyja, Miklós, ismeretségbe jutott az új 
biharmegyei birtokosnak leányával, Margittal s lőn 
házasságuknak egyetlen gyümölcse: Pázmány Péter. 

Abból, hogy Majsay László egyházi vagyont tulaj-
donul fogadott el; abból, hogy védtelen nőket csak 
azért, mert vallásuk buzgó követői voltak, az ősök 
kegyes adományától fosztott meg, tudhatjuk, hogy 
erős protestáns érzelmű férfiú volt. Természetesen az 
lett leánya is s a nő kedvéért fél je : Pázmány Miklós 
is. Tehát ezen a katholikus egyháznak vesztére törő 
anyai nagyatyának unokája lőn a magyar katholikus 
egyház megmentője. 

Az érsek atyja Pázmány Miklós felesége az ingó-
ságokon kívül egy csomó régi s meglehetős kétes 
követelést is kapott hozományul. Azonban férje, mint 
aíféle jogban járatos ember, neki fogott, hogy e köve-
teléseket, ha kell, per útján is behajtsa. 

Az egyik ilyen pört a Nadányi család ellen 
indította meg s e pör irataiból lehetett Pázmány 
Péter édesanyjának kilétét közelebbről meghatározni. 
Pázmány Miklós ugyanis 1580-ban bebizonyította, 
hogy az ő feleségének nagyanyja Nadányi Il-ik Mihály-
nak Lélfi Katalintól származott leánya, Nadányi 
Benigna vala. E Nadányi Benigna Felfalussy Lázárhoz 
ment férjhez s ettől származott leánya, Felfalussy 
Margit. Ez pedig utóbb Majsay Lászlónak lőn fele-
sége. Hogy aztán Majsay László és Felfalussy Margit 
házasságából származott hat gyermek közül Majsay 
Margitot Pázmány Miklós vette nőül, azt már láttuk. 
Azonban Nadányi Benigna örökségét, legalább teljesen, 
még 50 év múlva sem adták ki a Nadányi fiúk, 
pedig annak egy része, a biharmegyei Fekete-Tót és 

1 Tört. Tár. 1892. 682. 
2 Váradi káptalani levéltár A. antiqua. f. 67. nr. 19. 
3 Bunyitay: A váradi püspökség története. II. 223. 500. 

Kávásd községek, kétségtelenül a női ágat is illető 
birtokok voltak. 

Míg a per tartott, Majsay Margit elhalt, de maradt 
utána egy kis örökös: Péter, a jövendőbeli érsek. 
Pázmány Miklós most ennek érdekében folytatta a 
perlekedést, de a sok huza-vona közben ő is meg-
halt, úgy hogy a kis alig 15 éves Péter most már 
maga nevében volt kénytelen a pert folytatni. Termé-
szetesen nem ő, hanem ügyvédője Püspöky Lukács 
végezte a nagy jártasságot kívánó jogi teendőket s a 
pert Pázmány Péter részére 1587-ben szerencsésen 
meg is nyerte.1 Azonban abban az időben az ítélet 
kimondásától annak végrehajtásáig nagyon hosszú és 
kétséges volt az út és Pázmány Péter a végrehajtást 
meg nem várva, épen a pernyerés esztendejében 
1587-ben a földi javakról lemondani készült és szer-
zetes növendékké lőn. 

Ekként Pázmány Péter a Nadányiakkal való, 
noha távoli rokonságnak nem nagy hasznát látta; 
de annál nagyobb hasznát vették annak később a 
Nadányiak. Mert, — mint tudjuk — 1613-ban épen 
azon Nadányi Gergely, a kivel mint kis gyermek 
Pázmány Péter perben állott, itt Nagyváradon feje-
delemgyilkossággal szennyezte be kezét s e tettéért 
nemsokára halállal lakolt. Ekkor az ő árváit Pázmány 
Péter vette pártfogásába, a legügyesebbiket, Nadányi 
Miklóst ő neveltette, ő eresztette szárnyára úgy, hogy 
e Nadányi utóbb nógrád ifőkapitány, törökverő hős és 
báró lőn.2 

Nagyatyja révén közeli atyafiságban állott Páz-
mány Péter a Keresszegi Csáky családdal is. Akkoriban 
még e főúri, ma is virágzó, előkelő család, valóban 
és egyedül biharmegyei vérség volt, itt laktak összes 
tagjai az adorjáni és keresszegi várakban. 68 falut 
és várost mondhattak akkor ők magukénak itt Bihar-
megyében,3 hogyan mozdultak volna tehát innen? 
Ellenkezőleg, oly óvatosan evezgettek a pártpolitikai 
állások hullámzó tengerén, hogy a XVI. században 
sem az erdélyi fejedelem, sem a magyar király nem 
foszthatta meg őket javaikból. Pedig a hűtlenség s 
ennek következtében a vagyonelkobzás abban az 
időben mindennapi dolog volt. Sajnos, azon Csáky 
Miklósról, kinek leánya, Katalin, Pázmány Péternek 
nagyanyja lőn s kit, mint gyökeres, igaz magyart 
Pázmány Péter 70 év múlva is emleget, a mi ada-
taink hiányossága miatt már semmi közelebbit nem 
tudunk. 

Thurzó nádorhoz intézett levelében nagyra van 
Pázmány Péter vele, hogy Ártándy Kelemen atyjának 
közel való atyafia volt. S valóban, lia elővesszük az 
Artándyaknak Bunyitay Vincétől összeállított nem-
zedékrendét, mindjárt azt látjuk, hogy Pázmány 
Miklós nagyanyja Ártándy Katalin és Ártándy Kele-

1 Harruckern levelek a gróf Károlyi levéltárban. M. 18. 
53-61. 1. 

3 Nagy István é. m. VIII. 10. 
3 Csánki : Magyarország tört. földrajza I. 595, 630—1. 
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men atyja, Artándy Balázs egy testvérek vagy, mint 
a régi magyarok mondták: egyek voltak.1 Másod-
fokot is érintő, harmadfokú vérrokonság volt tehát 
Artándy Kelemen és Pázmány Miklós, az érsek atyja 
közt. S nem hiába hivatkozik magyar voltának igazo-
lása végett az érsek épen az Artándy atyafiságra. 
Mert tudjuk, hogy Biharvármegyében épen az Artán-
dyak voltak XVI. században a nemzeti királyság és 
magyar függetlenség fő-fő harcosai. Artándy Kelemen 
maga volt 1553-ban a János Zsigmond-pártiak magyar-
országi feje; az ő várába, Nagy-Kerekibe gyűltek 
össze Petrovics bejövetele előtt az összes párthívek ; 
egyedül ő volt, a ki szembeszállott Ferdinánd kato-
náival ; egyedül ő volt, a ki a sikertelen kisérlet 
alkalmával a nemzeti ügyért nagyobb kárt szenve-
dett.2 Méltán tartották tehát őt a buzgó, sőt túlzó 
magyar hazafi mintájának. Karácsom,i János dr. 

Jl munka értékelése. (n.) 
Nemcsak az anyagi munkának a szellemi fölé 

való fölmagasztalása, hanem egy másik baj is je-
lentkezik nálunk a munkának és pedig magának az 
anyagi munkának az értékelésénél. A munka minő-
ségének a figyelembe nem vétele. 

Egyszer jelen voltam egy sztrájkfélénél, midőn 
egy kisebbszerű üzletben, hét emberből álló mun-
káscsoport átadta munkaadójának írásba foglalt kö-
veteléseit. Töbl) kisebb jelentőségű pont között volt 
a rendes két pont is: kisebb óraszám és nagyobb 
béremelés. Ismervén jól a munkásokat, a kik közül 
kettő különösen keveset és rosszul dolgozott, azt 
kérdeztem a munkaadótól: mi lesz a kettővel, a ki 
igazán kivetni való? Ezeket el kellene bocsátani, 
nem hogy még bérüket fölemelni ! Nem tehetek 
semmit, felelte a munkaadó, mert együtt tartanak. 
De hát csak az természetes valami, hogy nagyobb 
bérrel nagyobb szorgalom és pontosság is j á r? Sem-
mit sem köthetek ki, mert sok munkám között 
mindjárt elhagynak. 

Mondhatom, hogy ritkán viseli valaki érdemet-
lenebbül a «munkás» nevét, mint a jelen esetben 
az a kettő s mégis úgy kellett nekik biztosítani az 
előnyöket, mint annak, a ki valóban rászolgált a 
megbecsülésre. 

Kirívó volt tényleg a hét ember között az egyen-
lőtlenség s mégis nolens-volens ki kellett mondania 
a munkaadónak az egyenlőséget — a béremelésben. 
S hogy még különösebb és hogy úgy mondjam, 
még természetellenesebb legyen a helyzet, hozzá 
kell tennem, hogy épen a két leghanyagabbnak leg-
jobban járt a szája, a sztrájkkal való fenyegetőd-
zésben. 

Mint ez az eset is mulatja, már egyéniségüknél 

i Bunyitay i. m. 198. 
3 Nádasdy levelek az országos levéltárban. 

fogva is legkülönbözőbbek lévén az emberek, tény-
leg a munka tekintetében is nagyan egyenlőtlenek, 
tehát igazság szerint az anyagi munka értékelésénél 
ezt számba kellene venni, mert e nélkül nem orvo-
soljuk a bajt, hanem előmozdítjuk, szinte fokozzuk 
a léhaságot, a mi nem állhat az emberiség tökéle-
tesedésének érdekében. 

Biztosítsuk tehát a munkás anyagi jólétét, de 
egyúttal keressünk módokat arra is, hogy «a mun-
kás igazán legyen méltó az ő bérére». 

Ezzel összefügg az a másik tévedés, hogy a 
munkás által előállított tárgyaknál nem szokták meg-
különböztetni a csereértéket a használati értéktől.1 

A csereérték abban áll, hogy az árúkat, a cikkeket 
egymásért becserélni lehet. A használati érték pedig 
abban, hogy a tárgy az emberi szükségletek kielé-
gítésére szükséges. Ez pedig nagyon különböző s a 
dolog értékén sokban változtató két szempont. A csere-
érték tisztán elvont fogalma nem foglalja magában 
a használati érték fogalmát. 

A csereérték ugyanis azon viszony, mely szerint 
gazdasági árúk (használati javak) egymásért kölcsö-
nösen kicserélhetők vagy helyettesíthetők. A míg 
ezen elvont fogalomnál megállok, addig az árú kisebb 
vagy nagyobb használhatósága nem jön tekintetbe. 
De mihelyt azt kérdem, mivel mérjük valamely do-
log csereértékének nagyságát, már azt kell felelnem : 
mindenekelőtt a használati érték nagyságával. A mi-
ből nyilvánvalóan következik, hogy tulaj donkép a 
használati érték határozza meg a tárgyak (cikkek) 
csereértékét és ezt kell venni alapul a munkabér 
meghatározásánál is. 

Abban tévedett Marx, a kit a szociáldemokraták 
követnek, hogy ezt figyelmen kívül hagyta s így a 
munka értékelésénél hamis szempontot állított föl.2 

Szerinte a csereérték olyasmi, a mi minden árú kö-
zös tulajdonsága; de ez a közös valami nem lehet más, 
mint a bennük megtárgyiasított, beléjük fektetett 
emberi munka ; tehát ez képezi a csereértéket. 

Tévedése abban áll, hogy azt állítja, hogy az 
előállított cikkek közös tulajdonsága csakis a ben-
nük foglalt munka. Pedig ez nem minden. Az ösz-
szes csereértékek közös mértéke tulajdonkép a szük-
séglet, azaz valamely emberi szükséglet kielégítésére 
való alkalmasság, más szóval, a használhatóság. Csak 
ennek alapján lehet azokat egymással összehasonlí-
tanunk és valamely egység által megmérnünk. Tehát 
nem a munka képezi egyedül a csereértéket. Ha 
valaki még akkora csizmát is készít papirosból, 
nem adhatja el, nincsen csereértéke, mert haszna-
vehetetlen. Dél-Amerika őserdeiben a fának nincs 
csereértéke, mert vagy nincs senki, kinek szüksége 
volna rá, vagy legalább is mindenki ingyen fér 
hozzá, mint nálunk a vízhez. 

1 Cathrein : Erkölcsbölcselet II. 152. 1. 
3 Marx : Das Kapital I. 726. 1. 
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De tegyük föl, hogy egy kereskedő különfajú 
fákból több hajórakomáuyt valamely európai kikö-
tőbe szállít: mihez mérik ennek a fának az á rá t? 
Talán a munka fölhasználásához, pénzhez, időhöz, 
melybe a fa szállítása kerül? Bizonyára nem, mert 
akkor minden fanemet egyenlő áron kellene eladni. 
De nem így történik. A vevők mindenekelőtt a fa 
használhatóságára tekintenek. A jobbat, a tartósab-
bat jobban fizetik. 

Ezernyi példával be lehetne ily módon bizonyí-
tani, hogy az általános fölfogás szerint valamely 
dolog értékét, vagy árát elsősorban hasznossága vagy 
használhatósága határozza meg. 

Nem lehet ez ellen azt mondani, hogy az ilyen 
tárgyak teljes értékének előállítására szükségünk volt 
munkára; mert mi nem tagadjuk azt, hogy a munka 
is befolyásolja a csereértéket, hanem csak azt tagad-
juk, hogy egyedül ez képezné a csereértéket. Külön-
ben is a munka legtöbbnyire csak annyiban jön 
tekintetbe a mennyiben valamely dolog liaszna-
velietőségét fokozza. De eltekintve attól, hogy a ter-
mészetben vannak olyan tárgyak is, a melyeknél 
ahhoz, hogy használhatókká tegyük, nincs szüksé-
günk munkára, hanem a melyeket közvetetlenül 
meg lehet szerezni és más tárgyakért becserélni, 
ilyen pl. a kőolaj, gyümölcs, halak stb. így az emberi 
munka termékeinél is a csereértéket nem a «társadal-
milag szükséges munkaidő» határozza meg, hanem 
művészies tulajdonságaik, vagy a tökétetesség', a 
mellyel azok rendelkeznek. Ha két író egyforma elő-
készület után bocsátja ki művét, melyik fog nagyobb 
kelendőségnek örvendeni s nagyobb tiszteletben ré-
szesülni? Bizonyára az, melyiknek műve a közönség 
ítélete szerint szebb, tökéletesebb, tartalmasabb. A ki-
állított festmények becsét és értékét mi után ítéljük 
meg? Talán a «társadalmilag szükséges munkaidő» 
szerint? Épen nem, hanem a belső tökéletességután, 
mely legtöbb esetben inkább a tehetség, mint a 
munka gyümölcse. 

Ha tehát nem egyedül a befektetett munka adja 
meg a tulajdonjavaknak a csereértéket, hanem min-
denekelőtt az emberi szükségletek kielégítésére szol-
gáló hasznossága és hasznavehetősége, akkor egy-
szersmind megdől az értéktöbbletről, a tőke termé-
szetéről szóló elmélet is. Abban igaza van Marxnak, 
hogy a «munkabér nem az, a minek sokak előtt 
látszik, vagyis a munka értéke, illetőlég ára, hanem 
csak a munkaerő értéke, illetőleg ára». Mert a munka-
adó és munkás közt való szerződés rendesen csak 
bérszerződés. A munkás bérbe adja munkaerejét és 
megkapja azért a bért, vagy a bérbe adott munka-
erő árát. Ámde helytelenül következtet Marx, ha azt 
állítja, hogy az emberi munkaerő csereértékét (ille-
tőleg bérértékét) a termelési költségek határozzák 
meg. Mert lia, föltételezzük is, hogy két munkásnak 
saját és családja föntartására ugyanannyi kell, munka-
erejüknek mégis egész különböző csereértékük lehet, 

lia az egyik tapasztaltabb, tehetségesebb, ügyesebb, 
megbízhatóbb, mint a másik. A mesterségéhez értő 
munkás könnyebben talál munkát s jobban fizetik, 
mint a ki nem ért hozzá, a férfiút jobban, mint a 
nőt. A esereértéket, mint a tulajdonjavaknál, úgy a 
munkaerőnél is elsősorban a hasznavehetőség s 
hasznosság határozza meg. 

Épen a munkaerőknek hasznavehetőségük sze-
rint való értékkülönbsége dönti halomra Marx érték-
elméletét, mely csak a fizikai munkát és munkaidőt 
veszi számításba. Miért fizetnek meg jobban egy ügyes, 
tapasztalt, megbízható igazgatót, mérnököt, vag}' fel-
ügyelőt, mint egy másikat? Talán egyiknek többre 
van szüksége élete föntartásához, mint a másiknak? 
Vagy talán a tehetség, szorgalom, megbízhatóság az 
«átlagos munkaidőre» vezethető vissza, úgy, hogy 
az előállítási költséget föl lehessen számlálni? 

A ki az emberi munkában csak a gép munká-
ját látja s csak a fizikai szempontokat mérlegeli, az 
nem beszél emberi munkáról s nem is tudja annak 
az értékét se a munkaadóra, se a munkásra nézve 
megállapítani. Ép úgy jelentkezik abban egyenlőt-
lenség, mint az emberekben magukban, melyet nem 
az előítélet, hanem maga a természet tartott szük-
ségesnek, tehát azon változtatni, vagy azt mestersé-
gesen egyenlővé tenni nem lehet. 

Megjegyzendő, hogy a csereérték a szocialisztikus 
államban is fönmaradna s nem volna meghatároz-
ható az előállítására fordított költségek után. Nem-
csak a kereskedelemben, hanem a termékek szét-
osztásánál is tekintettel kellene lenni a csereértékre, 
még pedig úgy, hogy azt mindenekelőtt használati 
értéke határozná meg. Ha két munkás egyformán 
dolgozott, nem díjazhatjuk az egyiket bizonyos 
mennyiségű tokajival vagy ménesivel, míg a mási-
kat ugyanoly mennyiségű, de csekélyebb értékű 
homoki karcossal vagy almaborral, azzal az indo-
kolással, hogy a termelési költségek egyformák vol-
tak. A szocialisztikus államban is egy hektoliter jó 
buzával nagyobb munkát fizetnénk meg, mint ugyan-
oly mennyiségű rossz buzával, ha mindjárt a munka-
költség ugyanaz volt is mindkettőnél. Ugyanez áll 
egyéb fogyasztási cikkről is. 

Ha tehát az értéktöbblet Marx szerint nem más, 
mint ingyen szerzett idegen munka, mellyel a tőke-
pénzes vagyonát a munkások rovására gyarapítani 
iparkodik s ha ezzel szemben a modern törekvés — 
helyesen — a munkás jogait védi, úgy viszont a 
munka megbecsülésénél ne csapjunk át a másik 
végletbe s ne keressük a munka értékét csupán a 
kifejtett fizikai erőben s a ráfordított időben. Ne 
tekintsünk el a munkás erkölcsi tulajdonságaitól, 
melyek munkájának különös értéket adhatnak s a 
munkások között a különbözetek skáláját vonják 
maguk után. 

Az eljáráson meglátszik, hogy a materialisztikus 
világnézet nem alkalmas a vitatott nézetek tisztázá-
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sára, legföljebb a kölcsönös gyűlölet ápolására. Nem 
tud igazságos lenni s mivel a szociáldemokrácia 
ebből a világnézetből indul ki, nem fogja a társa-
dalmi problémát megoldani. Arra alkalmas ugyan, 
hogy azok, a kik most alul vannak, a proletárok, 
erőszak útján fölülkerekedjenek s a kik fölül van-
nak, erővel leszoríttassanak, vagyis hogy az urak 
helyét más urak foglalják el; de akkor ismét ott 
lennénk, a hol most vagyunk s a küzdelmet újból 
kezdhetjük megfordítva. Mások lennének ismét a 
«kizsákmányoltak», vagyis a kutya egy — mint a 
közmondás tartja — csak a nyakravalója lenne más. 

A kereszténységben vannak lefektetve az alap-
elvek, melyekből a jogi orvoslás eszközölhető. Hir-
deti az egyenlőséget, de nem fizikai értelemben, tehát 
föltételezi — s ebben visszhangja a természet sza-
vának — hogy egyenlőtlenségek mindig lesznek az 
emberek között ; hirdeti a szeretetet és az igazságos-
ságot, a két erényt, melyen a rendezett, békésen fej-
lődő társadalom megnyúgbatik ; hirdeti az élet soha 
el nem muló bajaihoz az önmegtagadás és türelem 
szükségét. Szegények mindig lesznek veletek, de a 
szegény és a kizsákmányolt egészen más. A tetteiért 
Isten előtt számot adó lelkiismeret az igazi kiegyen-
lítője a nyomornak és a szegénységnek. Tehát ha a 
tőkések és a munkások ez idő szerint egyformán a 
vallástalanság karjaiba rohannak, ez csak a harcot 
örökíti meg, de békét, igazságosságot nem hoz soha. 

Lelki gyakorlat. (in.) 
6. A papsághoz legközelebb áll a tanítóság, akár 

a templomban, akár az iskolában teljesített szolgá-
lataival. Mindaz érdekli tehát őket is, a mi keresz-
tény életüket megerősíti, emeli. Hisz ők a pap jobb-
keze, ugyanazon szellemben kell élniök, habár csa-
ládi életet. 

Csakugyan őket is kezdik bevonni a lelki gyakor-
latokba. A megboldogult pécsi püspök, Dulánszky úr 
kezdte és az erdélyi püspök úr, Majláth gróf éven-
kint részesíti őket a lelki gyakorlat áldásaiban ; össze-
gyűlnek Csik-Somlyón három napra. Ujabban a ka-
locsai érsek úr gondolt rájuk. 

Mondhatom, jó talaj a tanítóság, bőséges gyü-
mölcsöket terem ; s ebben a szokatlan légkörben 
szinte újra élednek. 

Még érdekesebb a másik csoportjuk, a kik évek 
óta önmaguktól jönnek össze Pozsonyban és Eperje-
sen, a kik tehát igazi bensőséggel szomjúhozzák az 
igazságot. 

Méltányolta e buzgalmukat Blümelhuber Ferenc 
esztergomi nagyprépost úr, a ki a tanítók lelki gya-
korlatainak megkönnyítésére nagyobb alapítványt tett. 

7. Hogy vagyunk a világi elemmel? mit tesz-
nek ők a bensőséges katholikus élet fejlesztésére? 
mennyiben tartanak lelki gyakorlatokat, a minél mi 
sem hat nagyobb erővel a lelkekre? 

Nincs szándékom részletes kimutatást közölni, 
csak némi tájékozást nyújtani. 

Teli az ország mindenféle női egyesületekkel, 
tesznek is jót a saját körükben, a hogy tudnak. Csak-
hogy jó részük régebbi keletű, a mikor a vallásos 
érzület ápolása legkevésbbé irányította a vezetőséget, 
a hangadókat. Hiszen vannak katholikusnak nevezett 
női egyesületek, de azért a más vallású tagokat szí-
vesen látják maguk közt. Az általános emberbaráti 
szeretet a bevallott céljuk, a békét tehát nem lehet 
megzavarni katholikus vallási mozgalmakkal, katho-
likus ügyek pártolásával. Ép azért a lelki gyakorlat 
sem jöhet szóba közöttük. 

A másik része tisztán katholikus bár, mindaz-
által, mikor alusznak az emberek, hogy adjanak 
életjelt magukról? 

Valami mégis történik ez irányban. Az Oltár-
egyesületek a vallásosság ápolását sem hanyagolják 
el, azért néhol tartanak lelki gyakorlatot. Említem a 
váci Oltáregyesületet, melynek éltető lelke ép maga 
a püspök, a ki ismételten adott nekik lelki gyakorla-
tot. Említem a kalocsait, nyitrait, az erdélyieket, a 
pécsit, eperjesit, székesfehérvárit. Esztergom, Kassa, 
Veszprém, Lőcse, Nagykároly, Sátoraljaújhely szintén 
összegyűjti a nőket lelki gyakorlatra. 

Legnagyobb mozgalmat idéz elő a budapesti az 
Angolkisasszonyok templomában nagyhéten, a hol 
rég idő óta öt, hat, nyolcszáz nő összegyűl minden 
osztályból és az örök igazságokat mindig ugyanazon 
buzgalommal hallgatják meg. 

Említsem-e a Mária-gyülekezeteket, a hol szintén 
szabály az évi lelki gyakorlat ? Az irgalmas nővérek-
nél Mária leányai név alatt szerepel. Pedig ők sok 
helyen működnek az országban s a Mária leányait, 
a hol csak szerét ejthetik, mindenütt megajándékoz-
zák a lelki gyakorlatokkal. így van például itt a Te-
rézvárosban, a mely a legszebb eredménnyel mű-
ködik, így történik még falun is,* például Örményben 
s egyéb helyeken. 

És a mit legelső helyen kellene említenem, a 
szent Szív-zárdában virágzó Mária-gyülekezetet a ma-
gasabbrangú hölgyek számára. Régóta él és uralko-
dik. Tagjai igazi lelki életet élnek, katholikus szem-
pontból fognak föl mindent. Nem hiszem, tudnánk-e 
oly jótékony intézményt, társadalmi működést föl-
említeni, a melyben részük nem volna, sőt nem éjien 
ők hoznák életre és tartanák fönn. Nincs rá eset, 
hogy a jó apácák csak egy évben is elhagynák a 
lelki gyakorlatot: külön a Mária-gyermekei s külön 
a szülők számára. Mellesleg fölemlítem, a tanítónők 
a hasonló állásúakkal egyszer, a munkásnők máskor 
kapnaklelkigyakorlatot ugyanitt. A nemzet napszámosai 
ezek, a lelki felüdülés valóságos jótétemény számukra. 

Legújabban a nővédő-egyesületek vezetői és 
pártfogói szívnak magukba katholikus szellemet és 
bűnbánatot Prohászka püspök úr ajkairól, a Mária-
apácáknál tartott lelki gyakorlat alatt. 
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Azokról is van gondoskodva, a kik teljes három 
napot nem szentelhetnek a lelki gyakorlatnak, nem 
engedi napi foglalkozásuk. Ezek öt este hallják Jézus 
Szive-templomában: «Tartsatok bűnbánatot, külön-
ben mindnyájan elvesztek». 

8. Nos és a világi férfiak ? még mindig alusznak ? 
Olyanok ők, mint a fagyos szentek, a hol megjelen-
nek, elfagy minden katholikus élet. Már az sok, ha 
néhol konferenciákkal tudják őket összecsalogatni. 

Mi az a konferencia? Altatószer? Nektek ez is 
elég. Tenni nem kell semmit sem, csak egy kicsit hall-
gatni. Mi az a konferencia? Hajnalhasadás? Tudtok-e 
hinni? Akartok-e ismét keresztények lenni? Mi az a 
konferencia? Angyalok harsonája? Halottak, támad-
jatok föl! Tartsatok már egyszer velünk! 

Ily értekezésekkel közelítünk egyes városokban 
az értelmi osztályhoz. Itt a fővárosban főleg Pro-
hászka püspök úr és Tomcsányi atya vállalkoztak e 
nehéz munkára. 

Mikor fog elméjükbe a hit világa bevilágítani a 
világi férfiaknak? mikor fog szivük jege fölolvadni? 
mikor fognak a hivő keresztények közé beállani? 
Isten tudja! 

Node azért csordul, cseppen. Majd folydogál még 
jobban is, bízunk a jövőben, az igazság erejében. 

A jég megtörött, a kezdet megvan. Szűz Máriá-
nak köszönhetjük. Ezelőtt nyolc évvel tartott Tom-
csányi atya a kezdődő Mária-gyülekezetben urak 
számára lelki gyakorlatot, itt a házi kápolnánkban. 
Összejöttek úgy hetven körül és meg is áldoztak. 
A józsefvárosi katholikus kör, a központi katholikus 
legényegyesület szintén régóta kezdtek olyan lelki-
gyakorlatfélével előkészülni a húsvéti gyónásra pár 
estén. 

Azóta az urak, a tisztviselők, az egyetemi hall-
gatók, az iparosok, az ifjak Mária-gyülekezete nap-
világot látott és összefogva tartják most már a tem-
plomban az évi lelki gyakorlatot öt este fél 7 és 
8 órakor. Arról ők gondoskodnak, hogy magukra ne 
maradjanak és csoportonként hat-hétszázan hatolja-
nak bele a bűnbánat szellemébe, mely életet ad. 

Említhetném még a tanuló ifjúságot, de a mit 
ott mostanában végeznek, talán Kalocsát, Szatmárt 
s az erdélyi katholikus gimnáziumokat kivéve, az 
nem teljes lelki gyakorlat, legfeljebb némi előkészület 
a jó gyónásra. 

A munkások se szerepeltek eddig a lelki gya-
korlatokban, ki gondolt volna erre ? Pedig ők iga-
zán rászorulnának; hisz az egyházat, a kereszténysé-
get őbennük támadják most legelkeseredettebben. 
Azért ha vallásosságukat nem erősítjük, áldozatul 
esnek mindnyájan az istent üldöző szocializmusnak. 
Már XIII. Leo pápa írta a magyar püspökökhöz 
1886. levelében : «A szocializmus borzalmainak meg-
akadályozására egyedüli legjobb és leghatásosabb 
eszköz a lelki gyakorlat, a mely nélkül a büntetések 
félelme keveset tart vissza a rossztól. Ez eszközzel a 

polgárokat teljesen bele neveljük a vallásosságba, 
hadd tartsa őket össze az egyház tisztelete és szere-
tete. A kik az egyház parancsait vallásosan, teljesen 
követik, már ezzel szükségképen messzetávol fog-
nak maradni a szocializmusnak még a gyanújától is». 

Es X. Pius pápa 1904. dec. 8. írja róluk : «Visz-
szavezetvén az embereket az örök igazságok gondo-
latára s meggyőzvén őket arról, hog}' az ember 
sokkal inkább a magasabb és fönségesebb dol-
gokért született, mint a mulandó javakért: ezzel 
megerősödik a nép a kötelességteljesítésben s a kik 
szűkebb anyagi viszonyok közt élnek, nem könnyen 
engedik magukat elbódíttatni a szocializmus csalárd-
ságaival, mintha az embernek minden boldogsága e 
földön volna föltalálható». 

Ebben a levelében dicsérettel adózik a jezsuiták-
nak, a miért a lelki gyakorlatok számára külön há-
zat emeltek. 

Sokszor hangoztatjuk az erősen vallásos alapot 
a mi egyesületeinknél. De nem tudom, milyen szel-
lem szállta meg őket, többnyire idegesen taszítanak 
el maguktól minden erősen vallási működést. S mert 
szeretnek külföldre járni iskolába, ezt az egyet nem 
akarják tőlük eltanulni. Pedig jó volna, ha fontolóra 
vennék egyik munkásegyesületi elnök következő je-
lentését. 

«A lelki gyakorlatnak kétségkívül az a jó hatása 
is meglesz, hogy megkönnyíti az egyesület vezetéséi. 
Ismeretes, épen a munkásegyesületek mily sok ne-
hézséget okoznak vezetőiknek és talán szabad hozzá-
tenni, hogy a munkásság és a papság közötti köte-
lék itt-ott szánalmasan meglazult, a munkások en-
gedelmessége és bizalma megcsökkent. Ezzel nem 
valami helyi, személyes eseményre célzok, hanem 
inkább oly állapotot jelzek, a mely nem lép föl 
ugyan minden helyen, de mégis általános jelenség. 
Honnan van ez? 

Két okból származik. Egyrészről talán a papság 
nem kívánt módon foglalkozik a folyton előre nyo-
muló szociális mozgalmakkal. Másrészről a katho-
likus munkásság közt is fölüti fejét itt-ott olyan 
irányzat, a melyhez a papság ném csatlakozhatik 
föltétlenül. Már az elsőt illetőleg szociális tanulmány 
és szociális munkásság szükséges. Míg a másodikat 
illetőleg nincs hatásosabb eszköz a munkás lelki 
gyakorlatnál, mivel ez kiválóan alkalmas a kinövé-
seket lenyesegetni s az egyházi elnök befolyását erő-
síteni».1 

Igaz, a lelki gyakorlat emeli a munkásban az 
öntudatot, emberi méltóságának megbecsülését: mind-
azáltal nem teszi lázongóvá, sem a munkásügy sze-
retetét, előmozdítását nem hűti le benne, csak rendes 
kerékvágásba tereli. 

Rendes, keresztény gondolkodású embert nevel 
belőle. 

Bóta Ernő S. J. 
1 Arbeiterexercitien. 28. 1. 
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Iroda- Leopold—Jászi : A k i s b i r t o k eszményí tése és 
, il l a t i fundium elleni küzdelem. A «Huszadik Század» 

áprilisi és májusi számában. (1907. 319. és 478. 1.) 
A «Huszadik Század», mint tudjuk, Piklerék lapja, a 

jövendő «jobb» társadalom alapozóié, a «mi tudósok-é». 
Most épen püfölik benne egymást Pikier és Somló, a 
két oszlopos és nem tudják egymást megérteni «a szub-
jektív és objektív szociologia» körül. Hát akkor hogyan 
érthetné meg az ő «szaturnusi» eszméiket más? Az 
egyik azt mondja: «dühöng Pikler», a másik vissza-
vágja : «Somló állításai helytelenek, melyekkel kár lenne 
hosszasabban foglalkozni». (458—9. I.) 

De hát végezzék ők a nagyon okos eszmecseréiket 
egymással, én most másról akarok beszélni, a latifun-
diumokról. 

Ugyanezen folyóirat áprilisi számában ifj. Leopold 
Lajos igen megszívlelendő tanulmányt írt «a kisbirtok 
eszményítése» címén, állást foglalva azon most fölkapott 
jelszó ellen, hogy a parcellázás fogja a birtok-kérdést 
megoldani. A nagy- és kisbirtok üzemi párhuzamával 
foglalkozik, mert szerinte «e pontban követik el a leg-
végzetesebb fölszinességeket a kisbirtok fanatikusai». 
«Nem a kisbirtok ellen ír, hanem azon ellenmondást 
nem tűrő rajongás ellen, mellyel a kisbirtok gazdasági 
fajsúlyát körülveszik» és mert a kisbirtok túlbecsülői a 
lények egész sorozatát figyelmen kívül hagyják. 

Kezdve a rómaiakon, végig megy a történeten egész 
a francia forradalomig, sőt a mai szociálistákig, külö-
nösen David Eduard német szociáldemokrata publicis-
táig s a magyar Pester Lloidig és kimutatja, hogy a 
földfelosztás eszméje mindannyiszor fölbukkant, vala-
hányszor a parasztra, egy vagy más tekintetben, szük-
ség volt. «Nyomdokukat követi egy kicsiny magyar 
csoport is, mely egyes huruszpexek sejtése szerint szo-
ciálistának volna mondható, de nevezzük kicsinyt 
istenesebb szóval : radikálisnak. Közöttük, ha nem téve-
dünk, Jászi Oszkár adta ki a morbus latifundii jelszót, 
követői pedig az egyetlen szempont szokott vakbuzgal-
mával írják napról-napra nagybirtok-lenézö és kisbirtok-
dicsőítő cikkeiket». 

A leghevesebbek, a legtöbb érvvel, adattal dolgozók a 
radikálisok. írásaikból — úgymond — szinte az olvas-
ható ki, hogy a kisbirtok immanensen mintagazdaság, 
ellenben a nagyüzem sarlatánok vagy fajankók kezében 
van, a kik nem tudnak semmit, nem tanulnak semmit, 
a kik találékonyság és tájékozodottság nélkül aratják 
le, a mijük épen terem. Persze a példákat a lehető leg-
nagyobb egyoldalúsággal válogatják meg. 

És most aztán bemutatja a «parcellát» az életben, 
a valóságban. Először is azt, hogyan jut hozzá a paraszt. 
«A spekuláció — úgymond — lámpát gyújt és körülfut 
az országban : a hol csömört talál és a hol éhséget 
talál, a kettőt összehozza. A mit naiv, fiatal tudósok, 
jóhiszeműséggel, égő szivükből formálnak írássá, agitá-
cióvá : a Parcellák ura kezét dörzsölve váltja föl apró-
pénzre. Bánja is, nézheti is, kinek, mely földből, mennyiért, 
mennyit ad. Törődik is vele, ha a föld oly kicsinyre 
aprózódik, hogy • művelni sem lehet. Törődik is vele, 
ha a nincstelen ember keze üres marad s ha mindent 
lefoglal a már telkes gazda beteg éhsége, paraszt-gőgje. 

Akciókat rendez a Parcellák ura s reásózó üzleteibe 
belekeveri az államot is. Már semmi baj. Nem az apró 

kazárok nyomorult üzleteiről van már szó, hanem a 
nagy kazárokról. S a nagy kazárokig (zsidókig) nem él-
ei a pogrom, ereje megtörik rajtuk. (A zsidó banká-
rok Páristól le egész Budapestig vígan finanszíroznak 
minden pogromot, a hol zsebelni lehet.) Hallgatnak a 
lapok, hiszen most, most mentik meg a hazát. Körmön-
font fiskálisok, gavallér grófok, parlamenti faiseurök, 
vadonatúj bárók, soha nem remélt lelkesedéssel csinál-
ják a kisbirtok megmentését. 

A paraszt szegény mondja tovább — csak elvétve 
lia kalkulál, mikor földet vesz. Hallgat szivére, apáinak 
szokásaira, fölcsigázott reményeire, a rábeszélő szóra és 
fizet, fizet (ha kölcsönzi is !) Olaszországban, igaz, tizéu 
alatt megint latifundiumok lettek d parcellákból. Előbb 
hűbéri, ma hitelintézeti latifundiumok. (!) Ret tentő tú l -
fizetések történnek nálunk is parcellázások alkalmával 
s valószínűtlen, hogy a földárak mellett a paraszt sokáig 
megélhessen.» 

Ez a pénznek egyik oldala. 
A másik a remélhető jövedelem. Sorba tárgyalja a 

kisbirtok üzemtechnikáját, munkateljesítését, fogyasztó-
képességét. Kimutatja, hogy «ma Európában kedvező 
konjunktura mutatkozik épen azokban a mezőgazdasági 
cikkekben, a melyeket a kisüzem nagyobb hozadékkal 
képes termelni, mint a nagyüzem. Ennek oka pedig az 
a körülmény, hogy a tengerentúli termelés egyelőre csak 
gabonát képes nagy mennyiségben Európába importálni, 
ellenben húst, tejet, főzeléket, gyümölcsöt stb. nem. 

Azonban mérlegelve a beállható viszonyokat, kér-
dezi a kisbirtok fanatikusait : elég szolid, elég állandó-e 
a kisbirtok fölénye ahhoz, hogy a nagyüzemi formát 
(a nagybirtokot) egyszerűen félrelökjük? Elgondolták-e 
már a kisbirtok eszményitől, minő túltermelés állna elő 
Magyarországon épen a kisbirtok romlandó cikkeiben, 
ha az eszményítők álma : a konyhakertes Magyarország 
valóra válna? 

Mérlegelve a könnyen beállliató eshetőségeket, óv a 
kisbirtok fanatizmusától és a nagybirtok gyűlöletétől, 
a túlhajtás nem oldja meg a társadalmi problémát. 

Ha a tengerentúli verseny a parcellák fölényes ter-
mékeit devalválja, a mi épen nincs kizárva s ha a mező-
gazdaság műszaki forradalma versenyképessé teszi a 
nagyüzemet a parcellák fölényes termelési ágaiban is, 
a mi szintén nincs kizárva, mi lesz a parcellákból ? Mi 
lesz a távoli piacú, elmaradott, szomorú magyar par-
cellából ? 

Kérdezi Leopold és felel is rá: mi sejtjük, mi lesz. 
A parcellázó Bankok leakasztják firmáinkat és összevásárló 
Bankokká alakulnak, vagyis — magyarán mondva — a 
lolaprózotl birtok latifundiumok képében oda kerül a 
zsidó kézre. 

Hát akár rokonszenvezek Leopolddal, akár nem, 
azt mondom : jó lesz ezen fejtegetése fölött gondolkodni, 
mert ez az ember jósol, jósol betelj esendőt. 

Jászi provokálva lévén e cikkben, a következő szám-
ban felel. 

Nem tudom, mi van a dologban, de úgy látom, hogy 
Jászi távol van Leopold nyugodt mérlegelésétől, nem 
tud tárgyilagosan irni, telve van gyűlölettel, fanatizmus-
sal minden iránt, a mi él. 

Kiindul Leopoldnak abból a sejtelméből, hogy a 
fölaprózott birtokból ismét csak latifundiumok lesznek 
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és pedig a Bankok kezén. Tehát hogy a szociális kér-
dés eben gubát cserél, sőt épen ebbé lesz. 

Életemben még nem olvastam oly cinikus választ, 
mint a minőt erre Jászi ad. Azért mondom, hogy ez az 
ember nem gondolkodik, hanem csak gyűlöl. Azt mondja 
ugyanis rá, hogy még az is jobb lesz, mint ahogy most 
van. «Ha tehát — így ír — Magyarországon a feudális 
nagybirtok romjaiból egy új nagybirtok, mondjuk a 
banknagybirtok alakulna is ki a jövő folyamán : még 
akkor is szükségképi és óhajtandó ez a fejlődés, mert az 
új koncentráció nem hűbéri jellegű többé, hanem ipari 
jellegű. (Nem zsidó ez a Jászi ?) Vagyis tényleges gazda-
sági fölény eredménye, nem pedig árulások (?) és a 
dinasztiának tett egyéb szolgálatok jutalma. Mondjuk 
úgy : nem fegyveres koncentráció, hanem marxi (ban-
kok számára való?) koncentráció. Es ez szerinte óriási 
különbség (hogyne !), mert hogy a hűbéri nagybirtokkal 
együtt odaveszett a középkori főrendiház (hogyan, hiszen 
a zsidók oly szívesen kívánkoznak bele?), a középkori 
adórendszer, a grófok és a főpapok uralma, a nagy-
birtokot védő erkölcs, tudomány és irodalom. Helyette 
itt van a haladásra sokkal kevésbbé veszélyes (ugyan ?) 
polgári — már t. i. a bankokból kikerülő Magyar-
ország és vele szemben legsúlyosabb bilincseitől föl-
szabadulva : a napról-napra erősödő proletariátus». 

És hogy ne is kételkedjünk szavain, hogy igenis 
ő nincs ellene a latifundiumnak, csak más kézen legyen, 
mint most, ezt mondja : A lipótvárosi bankárok latifun-
diumai (tehát Lipótvárosba fog kerülni a magyar bir-
tok !) legalább is úgy fognak különbözni a Károlyi grófok 
latifundumaitól, mint a saint-cyri úri csemeték had-
serege a Bourse de Travail-ok hadseregétől. 

így tárgyalják a kisbirtokot Leopold és Jászi a 
«Huszadik Században». Jászi uram csak így világosan 
beszéljen ott a szociálista társai között is, a hol a lipót-
városiakon kívül vannak mások is többen ; úgy talán 
hamarább megnyilik a szemök. Majd akkor talán az a 
kérdés is fölmerül köztük : mennyit tettek a kultúr-
intézményekért és a népért azok a lipótvárosi milliomo-
sok, pl. hány gimnáziumot s hány felebaráti intéze-
tet alapítottak? S esetleg szóba kerül az is, nem volna-e 
jó előbb azokat a lipótvárosi milliókat úgy apró pénzzé 
váltani, mint váltogatják a közjóra azok a hűbéri fő-
urak, pl. a Károlyiak is ? 

Es ez a Jászi a «dühöngő» Pikier jobbkeze, a hiva-
talos «mi tudósok» egyike. 

* 

Monistische ode r teleologische We l t anschau -
u n g ? Von dr. Johann Ude. Graz. 1907. 120. 1. Ára 
2 K 40 fil. 

A két régi-új világnézet : a monismus és a theis-
mus, vagyis az anyagelviség és Istenhivés szembeállítva. 
Ezek körül forog az egész mai természetmagyarázat, 
egyrészt ama végső kérdéseiben : honnan az anyag, 
honnan az első mozgás, honnan az első élet ? —* másrészt 
a most jelenben előttünk végbemenő tüneményeiben : 
vannak-e célok, van-e célszerűség és célratörekvés a 
természetben, vagy minden pusztára a véletlen szerint 
megy-e végbe ? Elégséges-e az előttünk ismert anyag és 
erők a természetben végbemenő tünemények, folyama-
tok magyarázatára, vagy már maga az anyag és erő is 

mint meghatározott jelentkezik-e, tehát vájjon már maga 
is egy kivüle álló rendezőre utal-e ? 

A gráci egyetem egyik magántanárának az egyetem 
összes fakultásainak hallgatói számára tartott fölolva-
sásait tartalmazza e könyv, ebből magyarázható a tar-
talom élénksége, közvetetlensége; másrészt olyan férfiú 
Ude, a ki a hármas tisztben, melyet fölolvasásaival 
magára vállalt, mint természettudós, mint bölcselő és 
mint theologus, valóban derekasan megállta helyét. 
Tudása imponáló, előadása világos, a laikusnak is meg-
győző, úgy hogy mindenkinek, a ki a mai zűrzavaros 
eszmeáramlatok között tisztán és világosan akar meggyő-
ződni a keresztény filozofikus álláspont igazságáról és 
az anyagelvi álláspont tudományos tarthatatlanságáról, 
annak ez a könyv kielégíti igényeit s jól eső lelki meg-
nyugvást szerez. 

A magukban elvontaknak látszó kérdések, mint a 
cél, célszerűség, célratörekvés, ismereteink reális értéke, 
melyeket alapvetésül előrebocsát, a folyton a természet-
ből fölhozott példák segítségével megelevenülnek, át-
látszókká válnak ; nem marad egy homályos gondolata 
sem, szinte fokozódó érdeklődéssel kísérjük eszmemene-
tét, mint a jó tanárét, ki világos fejjel egészen meg tudja 
ragadni hallgatóinak egész figyelmét. 

Még az is szerencsés körülmény, hogy nem elvon-
tan tárgyalja a kérdéseket, hanem folyton szembeállítja 
Haeckelnek, a modern monismus leglármásabb hirde-
tőjének, tanaival. Wasmann iskolájához tartozik s a 
mint az a biologia terén kiforgatta Haeckelt összes pozí-
cióiból, úgy Ude a többi, nevezetesen a mechanikára 
támaszkodó állításaiban kiséri nyomról-nyomra s nem 
hagy rajta egy adag igazságot sem. 

A mozgásnak szentel legtöbb időt (28—71. 1.), mert 
a monisták az örök, magától való mozgásra fektetnek 
nagv súlyt az egykori gázgömb világtestekké való kiala-
kulásánál. Van-e, lehet-e örök mozgás? A természet-
tudomány az energiák egykori végleges egyensúlyát, a 
végleges nyugvás beálltát hirdeti. Ude az entrópia-tör-
vényt oda előre, a mozgás egykori kezdetére alkalmazza 
s a természettudomány adataival kimutatja, hogy a mint 
lesz vég, úgy kellett kezdetnek is lennie. S a mint a 
monisták mindent az atomok véletlen találkozásából 
igyekeznek magyarázni, úgy ő ép oly szellemesen veri 
vissza vakmerő állításaikat, Haeckelt ad absurdum állítja. 

Nem mozgatott mozgatót kíván az egész természet 
oda előre, a lét kezdetére, a mint az egész most működő 
természet is csupa célratörekvés, csupa célszerűség, nem 
ismerve a véletlent s utalva a nagy rendezőre, a nagy 
Alkotóra, ki nélkül a természetben semmit sem tudunk 
megérteni. 

Ude nemcsak hogy képzett természettudós, de elő-
adásában is mester, a kételyt a legutolsó ányalatáig képes 
eloszlatni, könyvéből meggyőződést szerez az ember. 

Hát az élet kezdete ? A tudomány képtelen a szer-
ves lényt a szervetlenből kimagyarázni. 

Rendkívül érdekesen tárgyalja a leszármazási elmé-
leteket (a darwinizmus mint magyarázó elmélet idejét 
multa.) Ebben teljesen Wasmann álláspontján áll és a 
fajok állandóságáról Linné, Guvier által vallott fölfogást 
föladja. Nyiltan fölveti a kérdést : lehet-e a leszármazási 
elméielet (hogy a fajok egymásból fejlődlek) vallani és 
katholikusnak lenni ? S igenlőleg felel. «Ist einmal Des-
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cendenz als Faktum erwiesen, so kann sieh auch der 
Theologe der katholischen Kirche nicht sträuben, das-
selbe anzuerkennen. Wenn nun andererseits auch das 
Schöpfungsdogma auf Wahrheit beruht, dann müssen 
eben Descendenz und Schöpfungsdogma miteinander 
verträglich sein». (18. 1.) Maga Darwin is mindakettőt 
együtt vallotta, a teremtést is meg a fejlődést is (19. 1.) ; 
mert ez a kettő nem áll egymással ellentétben s csak 
Haeckelék fordították ezt a természetrajzi hipotézist val-
lástalan irányba. 

Már szent Ágoston is tanított átalakulást. (60. 1.) 
A lény azonban az, hogy a leszármazási elméletek eddig 
csak valószínüségi érvekre támaszkodnak és a hipoté-
zis fokát nem lépték túl ; azért a katholikus nyugodtan 
várhat és nézheti a további fejleményeket. Haeckelék 
ijesztgető lármájára már Virchow is rászólt. (62. 1.) 

Hasonlókép vagyunk a legérdekesebb kérdéssel : az 
ember származásának a kérdésével ; melynél Wasman-
nal együtt, ha csupán a lehetőségről van szó, az ember-
nek test szerint való állati fejlődését megengedi, de tény, 
liogy «a tudomány eddig az ember eredetéről semmi 
bizonyosat nem tud». (104. 1.) 

Végül tárgyalja a két világnézet történetét a leg-
régibb kortól kezdve (71. 1.) s nevezetesen a filozófok 
és a természetbölcselők mai vajúdásait a német földön. 
Micsoda siralmas egy állapot ! «Philosophie ist heutzu-
tage olt nur mehr ein Spiel der Phantasie, ein Tum-
melplatz für Geistreichelei und Phrasengeklingel, so dass 
man für die Philosophie und ihre Vertreter oft nur 
mehr ein mitleidiges Lächeln aufbringt. Die Philosophen 
sind zum Gespotte geworden, und nicht zum geringsten 
Teil durch eigene Schuld ! Jeder glaubt nur dann Philo-
soph zu sein, wenn er sein eigenes System aufbaut und 
ganz von vorn anhebt, unbekümmert um das, was 
gewaltige Denker der Vorzeit gedacht und uns über-
liefert haben. Im Subjektivismus ist alles beschlossen». 
(85. 1.) 

S erre a süppedékes alapra támaszkodik a szociál-
demokrácia, hogy ebből a zűrzavaros tudományból (ha 
ugyan tudománynak lehet nevezni) átvett elvekre építse 
l'öl az állatember jövő társadalmát. Lehet-e az jó ? Semmi-
esetre sem, hiszen hamis előzményekből csak hamis 
következtetéseket lehet vonni. 

A mi azonban ezek kapcsán közelebbről érdekel, 
az az a tény, hogy egyetemünk természetrajzi szakán is 
nagy Haeckelnek, a természettudomány eme rikkancsá-
nak, a becsülése. Ha valaki figyelemmel kisérte azokat, 
a miket tavaly itt a Religioban több ízben idevonat-
kozókig fejtegettem (Gerka : Az ember 125 s k. 1., Entz : 
Amebáról 207. 1., Török : Az eolithokról 405 s k. 1.), az 
láthatta, hogy bizony Haeckeltöl kölcsönzött eszméket 
pengetnek, a miknek alaptalanságát pedig részletesen 
kimutattam. Nem is veszik észre ezek az urak, hogy 
hivatásukat, mint természetkutatók, folyton a természet-
bölcselő szerepével cserélik föl, sokszor merő sejtéseket 
már is tényeknek néznek, a valószínűséget bizonyosság-
nak s készek mindjárt a legmesszebb menő, nevezete-
sen a vallásba ütköző következtetésekre. Mintha a ko-
moly mérlegelés és mérséklet a következtetésekben, a 
mi épen az igazi tudóst jellemzi, szokásukon kívül 
esnék. Micsoda kritikát végzett Gorka Mózessel, micsoda 
következtetésekre ragadtatta magát Török ! Pedig egyik-

nek a tárgyából, kutatási köréből sem folytak azok. 
Tetszik nekik a lármás Haeckel ! 

Hát ez egyoldalúság. Illenék a Haeckel kritikusait 
is meghallgatni, hogy a mit a kellő filozófiai képzettség 
hiánya miatt (pedig ez tanít a tények helyes mérlege-
lésére, ez nem engedi a hipotézist összezavarni az igaz-
sággal !) maguktól nem vesznek észre, másoktól figyel-
meztetve kerüljenek. Ha már a biologiában is világ-
nézetek fölött akarnak dönteni, hát olvassák el a világ-
nézetek kellékeihez értő férfiakat is ; mert a tudomány 
nevében beszélni igen-igen komoly, beszámítás alá eső 
dolog, kivált lia vele tanítványainkban világnézetet inga-
tunk meg. Igen könnyen többtől fosztjuk meg őket, mint 
a mit nekik előadásainkkal nyújtani képesek vagyunk. 

Komoly, tudományos méltatása Haeckelnek található 
e könyvben is, azért mindenkinek ajánlható, a ki meg-
győződés után vágyik s nevezetesen a materialisztikus 
és a keresztény világnézet körül alapos tájékoztatást keres. 

Hivatalos. 
A «Budapesti Közlöny» május 18-iki számában a 

következő legfelsőbb kézirat jelent meg: 
Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem 

előterjesztésére dr. Dudek János nyilvános rendes 
egyetemi tanárnak, nyitraegyházmegyei áldozópapnak, 
a Szent Péterről nevezett petúri címzetes apátságot 
díjmentesen adományozom. 

Kelt Bécsben, 1907. évi május hó 8-án. 
Ferencz József s. k. 
Gróf Apponyi Albert s. k. 

-X 
A mennyire meglepett a kitüntetés, oly meglepő 

a hozzám érkező s jó kiváltatokat tolmácsoló levelek 
tartalma. Sokan a levélírók közül nem is ismernek, 
de talán ezért is annál könnyebben nyilatkozik meg 
szivük a közpálya embere s az irodalmi munkás előtt. 
Nem úgy veszem ezeket a leveleket, mintha nekem 
s rólam szólnának, mint inkább a lelkek vágyait 
olvasom ki belőlük a tekintetben, hogy minő férfiak, 
minő munka, minő feddhetetlenség, minő önzetlenség 
tetszenek ma is a közpálya embereiben. Azért is 
idézek a sok közül néhányat, hogy lássák sokan s 
látván buzduljanak azon, hogy a jóakaratú s önzetlen 
törekvésnek még ebben az anyagelvi korban is van 
becsülete. 

Örvendek apáti kineveztetésének. Z. N. gr. 
Az új keresztes papnak a keresztből mentül 

kevesebbel s a keresztről mentül több áldást. 
P. S. dr. 

Isten tartsa és éltesse erőben, egészségben javára 
és diadalára azon magasztos ügynek, melyet oly híven, 
annyi tudással és lelkesedéssel szolgál. Z. S. dr. 

E kitüntetésben a katholikus tudós és a magyar 
egyházi férfiú érdemeinek elismerését látom. G. I. dr. 

Nemes munkával kiérdemelt kitüntetéséhez a 
legmelegebben gratulálok és jövő tevékenységére 
Isten áldását kívánom. B. U. dr. 



306 

Vajha sokáig működhessék még friss testi és 
szellemi erőben a katholikus ügy felvirágoztatásán. 

M. I. dr. 
Tartsa meg a jó Isten sokáig azon jó ügynek, 

a melynek kezdettől fogva harcosa s a melynek a 
törtető szájhősök korában nagyobb szüksége van 
önhöz fogható harcosokra, mint valaha. fí. F. 

Velem együtt érzi és tudja mindenki, hogy ez 
esetben nem holmi protekciós kapaszkodó, hanem 
a munka embere . . . részesült elismerésben. S. A. 

Úgy tekintjük e kitüntetést, mint a korát meg-
értő, önzetlenül dolgozó, fáradhatatlanul munkás 
magyar pap típusának illetékes helyről jövö elisme-
rését. Gyönge erővel, de nagy jóakarattal akarjuk 
követni önt, kinek élete, működése követendő minta-
képünk. K. O. 

Az új méltósághoz szivből gratulálnak a régi 
hivek. E. S. dr. 

Áldom a jóságos Gondviselést, hogy azon kiváló 
növendéket, ki középiskolai tanulmányait 187c/7-ben 
előttem jelesen fejezte volt be, — nemes pályán, 
nemes ügyben, nemes kitartással szerzett bokros érde-
meiért, mint egyetemi tanárt, az apátok díszes sorába 
emelve tudhatom. Cs. I. dr. 

Legújabb királyi kitüntetése alkalmából őszinte 
jókívánatait küldi J. K. volt tanítója. 

A magyar harcoló egyház egyik legkitűnőbb 
vezérének kitüntetéséhez szívből gratulál a hűséges 
közkatona. G. D. 

A mai stréber világban oly ritkán látják meg 
az igaz papot (de az is igaz ám, hogy az igaz pap 
is ritka!) és ezért kétszeres az én egyszerű szivemnek 
öröme, ha ilyet látok. P. L. 

Szívből örvendek azon, hogy azt az értékes és 
klasszikus tartalmat, a mit Nagyságodban tisztelünk, 
az apáti keresztben megbecsülve látom. A. Gy. dr. 

Volt igazgatónkat ajiáttá történt kineveztetése 
alkalmából szívből üdvözli a nyitrai felsőbb leánya-
iskola tanári kara és tanulóifjúsága. B. 

Talán a legmeghatóbb a következő : Jövő vasár-
nap betöltöm éltem 80-ik évét, de őszintén meg-
vallom, hogy ezen hosszú idő alatt nagyobb örömben 
alig részesültem, mint a minőt Nagyságodnak rég 
megérdemelt és a tegnapi lapok által közzétett kitün-
tetése okozott. A jó Isten éltesse soká! L. A. 

* 

A közönséggel minden héten találkozom itt a 
Religióban. Életem nyitott könyve ez. Itt nyilatkoznak 
meg vágyaim, tudásom s anyaszentegyházunk szere-
tete. Itt dolgozom a kathedrán kívül. Ez a munka 
hozta meg a nem várt s nem keresett kitüntetést, 
jeléül annak, hogy a munka sohasem háládatlan. 
De azért Istené legyen a dicsőség. Midőn tehát a 
sok-sok üdvözletet e helyütt köszönöm meg, kérem 
mindnyájukat: tegye meg mindenki, a mit tehet, de 
dolgozzunk mindnyájan és akkor lehanyatlott szent 
ügyünk ismét fényre derül. 
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O. Csesztve. A szerkesztőség cime a folyóirat homlo-
kán olvasható. 

R. W i e n . Megkaptam. Köszönöm. Tudja, kérem, mi rám, 
illetőleg az ügyre nézve a legnagyobb kitüntetés? A tehet-
séges Íróknak az a sorakozása a «Religio» körül, mely nap-
ról-napra extensivebbnek mutatkozik. Ebből fejlődhetik jö-
vőre — valami. Ebben van az én nagy örömöm, mert ez 
mindnyájunk érdeke: egy virágzó, erős egyház, ennek az 
ostromolt magyar hazának is nagy, fenntartó oszlopa. 

A. Nagynyárád. Tavaly ismertette már Hanauer dr. 
N. Budapest . Igen, olvastam a «Budapesti Hirlap» tár-

cáját az élet eredetéről. Afféle csevegése az egy műkedve-
lőnek, a ki, midőn kedvét találja Preyer ötletében, hogy «már 
a föld izzó gáztömegének voltak (ugyan honnan tudja ?) olyan 
életjelenségei, melyekből a szerves, anyagcserés élet kisar-
jadt» s a ki, midőn Wasmann előadásában a «tudomány kön-
tösébe bujt szofizmákat» lát, kétségtelenné teszi, hogy egyikét 
sem érti, hanem hajdú létére harangöntéssel foglalkozik. 
Mennyire szükséges ime az embernek az alapos logikai kép-
zés, hogy tudja mérlegelni szavait s a tényeket, melyekről 
beszél, különben képtelenségekbe téved. 

K. Kérdése ez : egy évek óta Amerikában lakó, de ott 
polgárjogot nem nyert hivem, tartozik-e itthon papi, kántori 
és harangozói párbért fizetni? Itthon 15 hold földbirtoka 
van haszonélvezetbe kiadva. — Irányadó a Visitatio cano-
nica, hogy van ott a párbér megállapítva : mint személyi 
vagy mint dologi teher? Tessék ennek utána nézni s ha a 
földhöz, a birtokhoz van kötve, akkor az illetőt lehet köte-
lezni, mert a birtok a plébániája területén maradt, ha a gaz-
dája másutt tartózkodik is. 

K. Pozsony. Petúr bán Katona József Bánk bánjának 
egyik legsikerültebb alakja. Típusa a királyához hü, de a 
törvény megsértéseért kardot is rántani kész magyarnak. 
II. Endre korában szerepel, ma már mint tragikai jellem is 
ritkán található. — Az apáti cim, melyet már Pázmány 
emleget s mely a veszprémi egyházmegyéhez tartozik, Iharos 
táján, nem ettől vette nevét, hanem mint Fuxhoffer sejti, 
népies összevonása: a Szent Péteri Apátúr-nak petúr-rá. A nép 
szeret rövidíteni ; de maga az apátság is annyira össze lett 
vonva, hogy már kő se jelzi nyomát. Talán a török idők-
ben pusztult el a kolostor, úgylátszik a bencéseké volt. így 
beszéli a krónika, ha igaz. 

II. S e l m e c b á n y a . Az öntől is sejtett oknál fogva nem 
közölhető. 

G. Győr. Az említett tanulmányt majd őszre kérem, ha 
tetszik. Egy fajtából egymásután nem közölhetek, mert sok 
más kérdés vár megvitatásra vagy ismertetésre. 

H. Innsbruck . Üdvözlöm Kern professzor urat. 
Sokaknak. Ne vegyék rossz néven, ha valamennyinek 

nem válaszolhatok. Fizikai időm nincs hozzá. Fogadják mind-
nyájan c helyütt hálás köszönetemet a jókivánatokért. 

-TARTALOM: A keresztény szeretet. Zichy Nán-
dor gróftól. — A kriticizmus az egyházban. IV. — Az 
egyház mint Krisztus misztikus teste. II. Müller Jakab 
S. J.-től. — Gondolatok az államról. Dr. jnris-tó\. — Páz-
mány Péter ifjúsága. I. Karácsonyi János dr.-tól. — 
A munka értékelése. II. — Lelki gyakorlat. III. Bóta 
Ernő S. J.-től. — Irodalom. Leopold-Jászi : A latifundium 
elleni küzdelem. — Ude : Monistische oder teleologische 
Weltanschauung? — Hivatalos. — Telefon. 

Laptulajdonos és kiadó : 

D U D E K J Á N O S dr. egyetemi ny. r. tanár. 

Stephaneum nyomda r. t. Budapest, VIII., Szentkirályi-utca SS. 
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R E IGIO 
TUDOMÁNYOS, TÁRSADALMI ÉS IRODALMI KATHOLIKUS FOLYÓIRAT 

Megjelenik - július és augusztus hónapot kivéve - minden vasárnapon. 

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

Egész évre... 
Félévre 

FELELŐS SZERKESZTŐ 

K12- D U D E K J Á N O S dr. 
" 6- EGYETEMI TANÁli 

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL 

Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 39. 

A ker. kath. tan fejlődése. 
Hálás vagyok az iránt az igen tisztelt Névtelen 

iránt,1 a ki a mi kedves Beligiónk utolsó számaiban 
védelmébe vette a dogmafejlődésről nyomtatásban 
közölt nézeteimet az ellen az esetleg keletkezhető 
balvélemény ellen, mintha fölfogásaim X. Pius pápá-
nak 1907. április 7-én tartott beszéde után tarthatat-
lanokká váltak volna. Fogadja az illető ezért hálás 
köszönetemet. Az említett cikkek azonban nem men-
tenek föl engem attól a kötelességtől, hogy azokat a 
gondolatokat, melyeket rövid tankönyv keretében 
csak vázlatosan nyújthattam, a most előállott hely-
zet következtében bővebben fejtegessem. 

1. Mindenekelőtt arra utalok, hogy szentséges 
Atyánk nem nyilatkozott általában a dogmafejlődés 
ellen, hanem azok ellen, a kik a dogmafejlődésről 
alattomos úton-módon irtózatos tévedéseket terjesz-
tenek. A pápai nyilatkozatnak az a szövege, mely az 
Analecta Ecclesiasticá-ban (1907. ápr. 182. 1.) napvilá-
got látott, ezt bizonyossá teszi. «E ribelli pur troppo 
sono quelli, che professano e dilfondono sotto forme 
subdole gli errori mostruozi sulla evoluzione del 
dogma. . .» 

Kikre gondolt a szentséges Atya ezeknél a sza-
vaknál, közelebbről meg nem határozta. Ellenben a 
beszéd további szövege elég világos újjmutatásokat 
tartalmaz abban az irányban, mit értsünk a dogma-
fejlődés cimkéje alatt ravaszul terjesztett irtózatos téve-
dések alatt. Ilyen tévedések : visszatérés a theologia 
magyarázataitól és a zsinatok határozataitól függet-
lenített «tiszta» evangéliumhoz ; minden tekintetben 
való alkalmazkodás a korszellemhez ; a Szentírás sugal-
mazásának elvizenyősítése ; az egyháznak mint a 
Szentírás magyarázójának a kritikai tudomány alá 
való helyezése; a tani hagyománynak viszonylagos 
értéke ; a szentatyák tekintélyének semmivé való zsu-
gorítása. 

Ha a szentséges Atya nem szólna világosan a 
kath. egyház kebelén belül fölburjánzott tévedések-
ről, talán arra lehetne gondolni, hogy beszéde kerülő 
úton adott válasz akar lenni Harnack békülést kereső 

1 A «Névtelen» maga a szerkesztő. Szerk. 

beszédére. De a pápa nem kifelé szól, hanem befelé. 
Gondolhatott talán Loisyra, kinek fejtegetései fel-
tűnően hasonlítanak Harnackéira s a kinek behízelgő 
szép stílusa ennél az anyagnál tényleg nagy vesze-
delmet rejt magában. De Loisy most — úgy lát-
szik — nem áll annyira az érdeklődés előterében, 
hogy a szentséges Atya szavai közvetetlenül reá vo-
natkozhatnának. Közelebb feküdt a Szentatya nagy 
érdekeihez az olasz reformkatholikusok mozgalma, 
hiszen Fogazzaro az «II Santó»-ban a pápát is bele-
vonta a reformkatholicizmus ügyébe, továbbá ugyanez 
a Fogazzaro az elmúlt hónapokban valóságos diadal-
utat tartott Franciaországban eszméinek terjesztésére 
s végül az Osservatore Romano csak az imént kö-
zölte Steinhuber András bíborosnak az Index-kon-
gregáció nevében irt levelét Ferrari milánói biboros-
érsekhez a «Biunovamenlo» reformkatholikus folyó-
irat beszüntetése iránt. 

A pápának «sotto forme subdole gli errori 
mostruozi sulla evoluzione del dogma» szavai sok 
tekintetben ráillenek Fogazzarónak és a «Biunova-
mento» munkatársainak fejtegetéseire. Olvassuk el 
csak az «II Santó»-nak azt a helyét, a hol a szent 
a római diákoknak az egyház ellen emelt panaszaira 
két művészi, de erős félhomályban tartott hasonlat-
tal felel: ezek a hasonlatok nem tükröztetik a dogma-
fejlődésnek egészséges gondolatát. Vegyünk egy igaz 
embert. Bizonyos eszmék, bizonyos elhatározások 
nála uralkodó gondolatok és pedig ezek: a vallásos 
kötelességet, az erkölcsi kötelességet és a polgári kö-
telességet teljesíteni! A különböző eszmékről van 
hagyományos fogalma, melyet közlés űtján kapott. 
De ez a zárt eszmeösszhang nem az egész ember. 
Alatta van egy sereg más eszme, egy sereg más gon-
dolat, melyek az élet benyomásai és tapasztalatai 
folytán állandóan mozognak és változnak. És ezek 
alatt a gondolatok alatt rejlik a léleknek még egy 
mélysége, ez az öntudatlan, a hol titokzatos képessé-
gek titokzatos munkát végeznek, a hol Istennel való 
titokszerű érintkezéseink mennek végbe. Az uralkodó 
eszmék az igaz embernek akarására tekintéllyel hat-
nak ugyan, de ennek dacára az igaz embernek többi 
gondolattömege is mérhetetlen jelentőségű, mert ez a 
gondolattömeg állandóan érintkezik az igazsággal, a 
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külsővilágban létező valószerűnek tapasztalásával és az 
isteninek belső átélésével s célja az, hogy magasabb esz-
méket, az uralkodó eszméket annyiban javítsa, a meny-
nyiben hagyományos elemük nem födi teljesen az igaz-
ságot ; tehát az állandó fon ása a friss életnek, melyet 
megújít, forrása a törvényes tekintélynek, amely inkább 
a dolgok természetére, az eszmék értékére támasz-
kodik, mint az emberek határozataira. Az egyház az 
egész ember, nem pedig csupán kiemelkedő és ural-
kodó eszmék csoportja; az egyház a hierarchia a 
maga hagyományos fogalmaival és a laikus világ a 
maga állandó érintkezésében a valószerűséggel, a 
maga állandó visszahatásában a hagyományra; az 
egyház a hivatalos theologia és az isteni igazságnak 
kimeríthetetlen kincse, a mely visszahat a hivatalos 
theologiára... 

Hasonlókat mondott Fogazzaro Párisban, mikor 
az Ecole des Hautes-Etudes termeiben Giovanni 
Selva eszméit tovább fejtegette : «Mihelyt a tudomány 
egy igazságot meghódított, ha eleinte még oly ke-
véssé látszik is összeegyeztethetőnek a vallásival, a 
vallási igazság mégis ki fogja belőle szívni az élet-
nedvet és nőni fog. Nő, mert az ellenmondás, mely 
egy bebizonyított igazság és egy áthagyományozott 
hitnézet között megnyilatkozik, ezen az utóbbin meg-
rázkodást, széttöredezést, elszáradást és leesést log 
előidézni, le fog tudniillik hullani az, a mi az isteni 
igazságnak csak emberi ruhája volt, az a ruha, a 
mely akkor, mikor képződött, megfelelt az emberi 
megismerés azon állapotának, a mely most már túl-
haladott. Az elhalt kéregtől megszabadulva a hitföl-
fogás újra elevenen hajt ki és hozzá alkalmazkodik 
a gondolat új követelményeihez. Ebből lassankint 
mindig fényesebb és a hittartalomnak jobban meg-
felelő átalakulások keletkeznek és ezeket előkészíteni, 
bevezetni és a konzervatívokat maga után vonni, ez 
a haladó katholikusok föladata». 

A mit ezekben Fogazzaro oly titokzatos félho-
mályban mond, hogy mindenki a maga módja sze-
rint értheti, arra ráillik X. Pius szava: «sotto forme 
subdole gli errori mostruozi sulla evoluzione del 
dogma». Fogazzaróra és társaira kell gondolnunk 
ezeknél a pápai szavaknál is : «S mindezeket és ezer 
más tévelyt röpiratokban, revükben, aszketikus köny-
vekben, sőt regényekben is terjesztik, beburkolják 
bizonyos kétértelmű szólamokba, bizonyos ködös 
formákba, hogy védekezés esetére egy kis hátsó ajtó 
maradjon nyitva számukra, nehogy szemmellátható 
kárhoztatást vonjanak magukra».1 

Én Fogazzaro gondolatát a dogmafejlődésről el-
utasítom. Lesz még alkalmam a későbbiekben három-
négy másfajta dogmafejlődési elméletet ismertetni, a 
melyeket ép oly határozottsággal visszautasítok. De 

1 Az, hogy X. Pius pápa az allocutiót olasz nyelven 
mondta, szintén arra mutat, hogy elsősorban az olasz viszo-
nyokat és személyeket tartotta szem előtt. 

ennek dacára beszéltem és beszélek dogmafejlődés-
ről, csakhogy ezt a dogmafejlődést szigorúan azok 
közé a keretek közé szorítom, melyeket számomra 
a kath. egyház elvei megjelölnek. Voltak idők, mikor 
a fejlődésnél így beszéltek : vagy Isten, vagy fejlő-
dés; hála Istennek, ma komoly evolucionista termé-
szettudósok is, mint Reinke, azt mondják, hogy 
ez teljesen indokolatlan ellentét, mert Isten legalább 
is egyformán szükséges Linnének és az evolucionis-
tának, sőt az evolucionistának talán szükségesebb, 
mint Linnének. Én is azt mondom, hogy nem aka-
rok dogmatikai fejlődést tanítani a kath. egyház elle-
nére, sőt ellenkezőleg azért tanítok dogma fejlődést, 
mert katholikus vagyok és olyat tanítok, a minőt a 
kath. egyház feltüntet. Ez egyelőre talán paradoxon-
nak látszik, de igaz volta a következő fejtegetések-
ből ki fog tűnni. 

2. Sokan azt mondják, hogy a dogmafejlődés a 
kath. hittudományban új szó és azt gondolják, hogy 
ez a szó a darwinizmus nyomása alatt csempésződött 
közénk. Mind a két fölfogás téves. A dogmafejlődés 
szavát a protestánsokkal folytatott újabb kath. hit-
vitázók honosították meg a kath. hittudományokban 
és pedig legalább huszonöt évvel a darwinizmus 
megjelenése előtt.1 

1832-ben írta Möhler az ő hatalmas művét: 
«Symbolik oder Darstellung der dogmatischen Gegen-
sätze der Katholiken und Protestanten», mely nevét 
egy csapásra egész Európában híressé lette, melyet 
csakhamar az összes európai nyelvekre lefordítottak 
és a mely talán a legnagyobb csapás volt, melyet a 
XIX. században irodalmi részről a protestánsokra 
mértek. Ezen műnek 389—390. lapjain (5. kiadás. 
Mainz. 1838.) Möhler nagyobb részletet idéz lerinumi 
Vincentius Commonitoriumából és az idézet végéhez 
hozzá leszi : «Wie wünsclienswerth ist es, dass allent-
halben so klare Begriffe von fortschreitender Ent-
wickelung des christlichen Dogma gebildet werden 
möchten !» Ugyanezen műnek 40—42. §§-ai értékes 
gondolatokat szolgáltatnak a dogmafejlődéshez. «Ha 
eddig kifejtettük, hogy a katholikusok alapelvei ér-
telmében a Szentírás tana egy és ugyanaz az egyház 
tanával . . . , ez az egység még sem vonatkozik az 
alakra, hanem csak a lényegre. A mi az alakot illeti, 
ebben különbség van, melynek gyökere az egyház 
lényegében és céljában rejlik és pedig úgy, hogy ha 
az isteninek emberi szervek által kellett fönnmaradnia 
és tovább terjednie, ezt a különbséget lehetetlen volt 
elkerülni. . . Miután az isteni szó emberi hitté lett, 
osztoznia kellett minden emberinek közös sorsában. 
Emberi, szellemi erőkkel kellett be- és elfogadni ; 
megőrzése és továbbítása, miután emberi módhoz 
volt kötve. Még az evangélistáknál is, a kik pedig 
csak azt akarták elbeszélni, a mit Krisztus mondott, 

1 Megjegyzendőnek tartom, hogy a darwinizmus előtt a 
szóból támadó félreértés még nem volt lehetséges. Szerk. 
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tett és szenvedett, alá van vetve az isteni szó ennek 
a törvénynek : meglátszik ez az anyag kiválasztásá-
ban s rendezésében, mindegyikük különleges tervé-
ben és az egész fölfogás- és kezelés módon. Még 
jobban alá volt rendelve az isteni szó ennek a tör-
vénynek, mikor az apostolok isteni küldetésen ala-
puló hivatásukat teljesítették; mert különböző vitás 
kérdések támadtak, melyekre válasz kellett, ez pedig 
emberi megfontolást, fogalom-, ítélet- és következtetés-
képzést kívánt, a mi az értelmi erők használata nél-
kül nem történhetett... Az isteni szó tehát egyrész-
ről részletezést kapott, másrészről bizonyos főpon-
tokra vezettetett vissza ; a sokféleség a maga kölcsö-
nös összefüggésében tűnt föl és magasabb egységben 
olvadt össze, a mi által az emberi szellem több vilá-
gosságot és határozottságot nyert . . . Az eredeti, mi-
után az emberi szellem ismételten földolgozta, sok 
tekintetben változott alakot öltött; eredeti maradt és 
mégis változott; lényegében véve azonos maradt, 
formáját illetőleg különbözött. Ha az isteni szónak 
ebben a fejlődési menetében az apostoli idők alatt 
még oly nagy és kiterjedt szerepet tulajdonítunk is 
Isten természetfölötti vezetésének: de az emberi te-
vékenységtől sem szabad teljesen eltekintenünk. 
A mint a keresztény jócselekedetben szabadság és 
kegyelem ölelkeznek és ugyanaz az osztatlan csele-
kedet isteni is és emberi is: ugyanezt látjuk itt is.. .» 

«A mily kevéssé tarthatták meg az apostolok 
vitájuk közben a Krisztus által használt formákat, 
ép oly kevéssé tarthatja meg az egyház. IIa az evan-
géliumi tant egy bizonyos theologiarendszer a maga 
sajátos műkifejezéseivel megtámadja, ezeket a hamis 
fogalmakat nem lehet határozottan, világosan és köz-
érthetően mint ilyeneket visszautasítani, ha az egy-
ház nincsen tekintettel a tévedés formájára és saját 
thezisét nem öltözteti olyan formába, melyet a téve-
dés antithezise föltételez és a kortársakra nézve ért-
hetővé tesz...» 

«. . .Ép oly nevetséges volna katholikusok részé-
ről, ha tagadnák, mint a minő üres dicsekvés volna 
a protestánsok részéről, ha nagyra volnának vele, 
hogy a katholikusok a velük való vitában sokat 
nyertek. A protestánsok bukása folytán nekik emel-
kedniök kellett és a homályból, mely a reformátorok 
szellemét körülfogta, az igazságra új fénynek kellett 
esnie ; itt sem volt máskép a dolog, mint az előző 
egyházszakadásoknál. Bizonyos, hogy a keresztény 
megismerésben egy fokkal magasabban állunk, mint 
a reformáció előtt álltunk és az összes kérdésessé 
tett dogmák új kiképzést és megokolást nyertek!» 

Möhler épen a kinyilatkoztatott igazságnak ebből 
a természetéből alakít bizonyítékot a látható és élő 
egyházi tanítótekintély mellett. Fejlődést emleget, de 
azt meg is magyarázza, hogy az a tannak nem a lénye-
gére, hanem az alakjára, a megismerés fejlődésére, 
gyarapodására vonatkozik. Ez pedig lényegesen más, 
mint a mit Harnack hirdet. Zubriczky Aladár dr. 

íz egyház mint TÇrisztus misztikus teste. 
in. 

Eddigelé csak főbb vonásaiban láttuk az Isten-
embernek, mint fejnek, misztikus testéhez, az egy-
hoz való viszonyát, s már e néhány vonás is elég 
arra, hogy csodálattal töltse el lelkünket. Pedig még 
fönséges titkok rejlenek az egyház isteni szervezeté-
ben, melyek egyre határozottabb vonásokban tünte-
tik elő teljes szépségét és nagyságát. Hatoljunk azért 
tovább s vegyük közelebbről szemügyre ezt a misz-
tikus testet; vizsgáljuk meg tüzetesebben belső alaku-
lását és szervezetét s figyeljük meg a bámulatos isteni 
életet, mely ereiben lüktet. 

Lássuk elsősorban az egyház organizmusának 
kialakulását. Szerves egészről csak úgy lehet szó, ha 
az egyes részek egynemű, jól tagolt egésszé olvad-
nak össze. Minden egyes résznek megvan a maga 
kiszabott helye s úgy odailleszkedik a többi részek-
hez, hogy veliik folytatólagos, összefüggő egészet 
képez. A fölvett táplálék csak akkor vehet részt az orga-
nizmus életében, ha előbb áthasonult a testhez, ha mái-
egészen bele van olvasztva az organizmus kötelékébe. 

Ebben a pontban is egészen feltűnő a hasonló-
ság az egyház és az emberi test közt. Az egyház tag-
jainál is megvan ezen egymáshoz való illeszkedés 
és szerves áthasonulás. Krisztus testének életét is csak 
azok vehetik föl magukba, a kik annak szerves kö-
telékébe léptek és tagjainak alakját és szervezetét 
fölvették. Ezt az átalakulást az eltörölhetetlen jel esz-
közli rajtunk, melyet három szentség: elsősorban a 
keresztség, lelkünkbe vés. Ez a titokzatos jel adja 
meg Krisztus teste tagjainak sajátos jellegüket és 
szervezetüket, ez eszközli istenemberi fejükhöz való 
áthasonulásukat s a vele való szerves összekötteté-
süket.1 Senki Krisztus misztikus testébe szervesen 
bele nem illeszkedhetik s nem vehet részt életében, 
a ki e jelet nem viseli lelkén. 

Ha valahol egy emberi tagot, például egy levágott 
kezet találunk, annak alakjáról és belső szervezeté-
ből azonnal megismerjük az egész testet is, melyhez 
e kéz tartozik, s a helyet is tudjuk, melyet ezen 
testben elfoglal : ép úgy, ha valaki lelkén ott ragyog 
a szentség jele, tudhatni róla, hogy Krisztus testének 
tagja, s hogy minő szerepe van e testben. Azért e 
jelet méltán nevezzük Krisztus képének vagy jegyé-
nek, mert hozzá, mint istenemberi fejünkhöz való 
hasonlóságunkat eszközli és jelzi. Ezen jegy által 
Krisztus elkülöníti liiveit a világtól és feloldhatatlan 
kötelékekkel csatolja magához. Általa örökre Isten-
nek vannak szentelve, s ha valaki el is pártol az 
egyháztól, lelkén megmarad a szentség jegye, kiáltó 
bizonyságául annak, hogy e lélek Isten különös 
tulajdonát képezi s hogy erőszakos módon szakadt 
el Krisztus testétől, melynek tagjává örök időkre föl 

1 V. ö. Schechen, Mysterien des Christentums. § 84. 
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van avatva. E jel adja meg a hívőknek az első ter-
mészetfölötti szépséget és méltóságot. Általa ott ragyog-
nak leikükön az Isten egyszülött fiával való hasonló-
ság első vonásai, melyek üdvösségük kezdetét jelen-
tik. Az angyalok tisztelik és csodálják bennünk e 
képet, az ördögök rémülve futnak tőle.1 

Az organizmusnak azonban különböző alakú és 
tökéletességű tagjai vannak, melyek az organizmus 
életében és tevékenységében más és más módon 
vesznek részt: egyes tagok az életet csak kapják, 
mások egyszersmind a test azon szerveit képezik, 
melyek által az életet más tagokkal közli. Ezeknek 
tehát részük van a test tevékeny, éltető működésében 
is. Hasonló valamit találunk az egyházban is. Mint 
Krisztus tagjai részt veszünk ama működésben, melyet 
szent megtestesülésében életföladatul tűzöttki magának. 

Ezen tevékenység tetőpontját képezi Krisztus fő-
papi működése, mely egyrészt Isten dicsőítését célozza, 
főkép a végtelen értékű szent áldozat által, másrészt 
a hivek megszentelésére irányul. Minket itt csak ez 
utóbbi érdekel. E főpapi működésben való részvé-
telre képesíti, sőt kötelezi az egyház tagjait a három 
szentség jele, de különböző fokban. A keresztség jele 
által Krisztus testének tagjaivá leszünk s mint ilye-
nek már élvezzük Krisztus kegyelmének éltető be-
folyását; részt vehetünk a szentmiseáldozalon és 
élvezhetjük a szentségek kegyelmeit. A bérmálás jele 
életrevalóbb tagokká tesz bennünket s előbbi képes-
ségünket a kegyelmek befogadására fokozza és töké-
letesbíti. Végre az egyházi rend szentségének jele arra 
képesíti az egyház némely tagjait, hogy tevékeny 
módon is részt vegyenek Krisztus lőpapi működésé-
ben s mint e működésnek különös szervei a kegye-
lem életét a hívőknek közvetítsék. 

E három jel által szerves, életreképes egésszé 
olvadnak össze Krisztus misztikus testének tagjai. 
A jelnek megfelelően, melyet az egyesek magukon 
hordanak, mindegyiknek ki van jelölve a maga 
helye, föladata, méltósága e bámulatos szervezetben. 
S a mint a szentségi jel Krisztus testének szerves 
tagjaivá alakít bennünket, úgy jogot is ad a meg-
szentelő malaszt bírására, mely ezen test életét képezi. 
Azért a szentségi jel s a megszentelő malaszt szoros 
viszonyban állanak egymással: egyik a másikat ki-
egészíti s csak együttvéve képezik a lélek tökéletes 
diszét. A szentség fölvételénél meg is kapjuk mindig 
a jellel együtt a megszentelő malasztot is, hacsak 
nem gördítünk útjába akadályt. S lia súlyos bűn 
által el is vesztettük a kegyelem életét, Krisztusnak 
lelkünkbe vésett képe még mindig biztosítja számunkra 
a mennyei Atya könyörületét s néma kérésként hang-
zik föl hozzá, hogy kegyelmével ismét életre keltse 
lelkünket. 

Ezzel eljutottunk a Krisztus testében lüktető ter-
mészetfölötti élethez. Midőn valaki a keresztség jele 

1 Cyrillus Itierosol. Catechesis 1. n. 3. 

által már Krisztus misztikus testének szervezetébe 
beleilleszkedett, Krisztus közli vele a természetfölötti 
életet, föltéve, hogy az illető nem állja útját. A csa-
tornák, melyeken át a kegyelem élete Krisztus tag-
jaiba ömlik, az egyház testének mondhatnók erei, a 
szentségek. Ép azért a szentségek úgy egyenkint, 
mint összességükben szorosan összefüggnek Krisztus 
misztikus testével és avval szervesen össze vannak 
forrva. A tagok különböző szükségleteinek megfelelően, 
az egyes szentségek természete és hatásai is külön-
félék. A főcél, melyre a maga módja szerint minden 
egyes szentség közreműködik, az, hogy a tagok egyre 
bővebben részesüljenek a természetfölötti életben.1 

Ezt az életet először a keresztségben kapjuk, mely-
ben újjászületünk s Krisztus testének élő tagjaivá 
leszünk. A bérmálás megerősíti és edzi a megkeresz-
telt hívőket a Szentlélek erejével, hogy megerősöd-
jenek a kegyelemben s erőteljes tagokká fejlődjenek. 
A bűnbánat szentsége meggyógyítja a súlyos bűn 
által megsérült, beteg tagokat s a megszentelő ma-
laszt éltető ereje által visszaállítja a régi egészséget 
és erőt. Az utolsó kenet erőt ad, hogy az utolsó küz-
delemben megőrizhessük a kegyelem életét a gonosz 
ellenség támadásaival szemben, sőt a kegyelem éle-
tét is visszaadja, ha azt súlyos bűn által elvesztettük 
s eltörli minden vétkeinket, hogy mennél előbb 
örökre egyesülhessünk az Istennel. Az organizmus 
fejlődéséről gondoskodva van a házasság által, mely 
Krisztus testének mindig új meg új tagokat szolgál-
tat s a házasfeleknek különös kegyelmet nyújt, hogy 
méltón töltsék be hivatásukat. Minthogy továbbá 
Krisztus misztikus testének életműködését emberek 
közvetítésével végzi, a kik a kegyelem életét a többi 
tagokkal közlik, erre egyeseket külön fölavatott az 
egyházi rend szentsége által s megadta nekik a hi-
vatásukhoz szükséges kegyelmeket. Az említett szent-
ségek mind csak bizonyos időben vagy csak bizo-
nyos tagok számára nyújtanak kegyelmet. 

Krisztus testének azonban folyton gyarapodnia 
kell életerőben, egyre jobban és jobban Krisztushoz 
kell hasonulnia. Ehhez állandó lelki táplálékra van 
szüksége. A legméltóságosabb Oltáriszentségben magá-
val az Úr Jézus szent testével és vérével táplálkoz-
nak a hivők. Ez a táplálék nemcsak távoltartja a 
lelki halált, nemcsak meggyógyítja a szenvedélyek 
okozta veszélyes betegségeket, hanem egyre virulóbb 
életerőt is fejleszt az egyes tagokban. Ez a szentség 
valóban koronája a többi szentségeknek s örökifjú 
élet forrása; mert míg a többi szentség csak kisebb-
nagyobb mértékben részesít a kegyelem éleiében, 
addig ebben a szentségben magát a kegyelem adó-
ját s kiapadhatatlan forrását vesszük magunkhoz. 
Állapodjunk meg azért kissé ezen titokzatos táplá-
léknál. Müller Jakab S. J. 

1 A hét szentség, mint az isteni kegyelemnek hét hatal-
mas folyama, ömlik végig Krisztus misztikus testén s viruló 
életerőt fejleszt mindenütt. 
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A keresztény apa. (n.) 
A keresztény atya kötelmeinek másik sorozatába 

tartoznak azok, a melyek magára az erkölcsös ne-
velésre vonatkoznak. Már a földi érdekek is meg-
kívánják, hogy erkölcsösen éljünk, mintán tapasz-
taljuk a család szűk körében is, hogy az erkölcstelen 
életmód nyomában a családi bajok és csapások egész 
sorozata jár (betegség, hűtlenség, családtagok civo-
dása, elválás stb.), míg az erkölcsös életmód ered-
ménye a boldog megelégedettség. 

De a keresztény apának nemcsak a földi tekin-
teteket kell szem előtt tartani, hanem gyermekei 
lelki üdvének, túlvilági boldogságának biztosítására 
is kell törekednie ; miért is az igaz nevelésnek vallá-
sosnak, a hit szent eszméitől áthatottnak kell lennie. 

Tanítsuk gyermekeinket elsősorban istenfélelemre, 
lehetőleg iparkodjunk lelki szemeik elé állítani és a 
körülöttünk mozgó életből vett példákkal kimutatni 
az isten létét, az 0 mindenhatóságát, az 0 végtelen 
jóságát, a melyet velünk, bűnös fiaival szemben, unta-
lan gyakorol. Ne gondoljuk, hogy Isten eme tulaj-
donságainak szemléltetése oly nehéz. Könnyebb, 
mint gondolnók. Hisz a természet a maga compli-
kált egyszerűségében, mint alfélé tükörben, a legtisz-
tábban mutatja Isten eme tulajdonságait. Hisz a 
világ létezéséi, a nappalok és éjjelek változását, a 
társadalom és az egyén összhangzatos működését, 
még a mai modern fölfogású korban sem lehet egy-
szerűen az anyagi természet megnyilatkozásának 
tulajdonítani. Kell tehát egy mozgató erőnek lennie 
a közismert természeten kívül, a mely összhangzásba 
képes hozni az életet a halál tudatával, a boldog-
ságot a lehangolás fogalmával, a fényt az árnyék kel-
lemetlen homályával, a kétséget a remény tudatával. 
Ezen mozgató erő elismerése a hit, a melynek har-
monikus kiegészítő részét az erkölcs képezi. Mert 
vallás, melynek nem erkölcs a folyománya, meg 
nem állhat. Vallás nélkül nincsen erkölcs: ép űgy 
erkölcs nélkül nincs szívből fakadó tiszta érzelem, 
nincs becsületesség, nincs jellem. 

Látjuk tehát, hogy a vallás és az egyén fogalmai 
teljesen összefüggnek s egymástól a nélkül, hogy ez 
az egyén rovására ne történnék, el nem választhatók, 
mert a mint letér az egyén az erkölcsös élet tiszta 
útjáról és az erkölcstelenség posványába sülyed, 
lelkének egyensúlya fölbomlik, érzelmei a nemes 
iránt elhomályosulnak, kétkedés kínzó gyötrelme 
fészkeli be magát szivébe, miután meginog benne a 
hit, mely után az erkölcsös ember annyira szomjúhozik. 

A keresztény családi élet első rangú feladata a 
gyermekek vallásos és erkölcsös nevelése. Kérdés 
azonban, hogy a mai modernnek mondott reális 
gondolkozású korban lehet-e vallásos és erkölcsös 
nemzedéket nevelni? Sajnos, erre nem könnyű hatá-
rozott választ adni. 

Valamikor, nem is olyan régen, csak apáink 

boldog ifjú korában, a mikor az egyén, a család, az 
iskola és a társadalom egy közös célt, a vallásos és 
erkölcsös s így egészséges nemzedék nevelésének 
magasztos célját vallotta feladatául; a mikor a val-
lásosság és a hazafiság nem ékesítő cifraságok, ha-
nem a lélek mélyéből fakadó szeplőtlen érzelmei 
voltak a szívnek; a mikor még a harc hevében az 
olvasó ép oly hasznos szolgálatokat teljesített, mint 
az élesre fent kard; a mikor a család, mely minden 
nagynak és nemesnek szülője, melegágya volt az 
erkölcsök ápolásának, oh e boldog elmúlt időkben, 
mindez könnyebben ment. 

A mai modern korban a vallásos és erkölcsös 
nevelésnek akadályai igen nagy aránynak. IIa mást 
nem tekintünk is, mint a nagyvárosok könyvkiraka-
tainak mételyt hintő fércmunkáit, máris szomorúság 
és gyermeke erkölcsös érzete féltésének gondja fogja 
el a gondos családapát, miután tapasztalni kénytelen, 
miként rombolják össze gondosan és féltve nevelt 
gyermekének szeméremérzetét azon érzékcsiklandozó 
cimek, a melyek ily fércművek jól bevált reclain-
cégéreinek bizonyultak. 

A könyvek mellett az Ízetlen és érzékies, sől 
perverz, erkölcstelen képek egész sorozata áll az ifjú 
előtt az ily kirakatokban, a melyek legtöbbje a 
pornográfiának hódolva, e mételyt terjesztő képek 
szemléltetése által nevel magának az ifjúságból vevő-
közönséget. 

S mind ezaszabadság félremagyarázott eszméjének 
nevében, a gondolatszabadság örve alatt végzi rom-
boló munkáját, aláásván a nemzetek létfeltételét, a 
józan közerkölcsöt. Haj dan a család szűk körében nevel-
kedett az ifjú a hit tiszta világában, a miben azután 
az iskolában mindinkább megerősödve, megszerezte 
alapját az erkölcsös érzületnek, melyet szemérem-
érzetnek nevezünk. Lelkünk eme benső megnyilatko-
zása részesül most a legtöbb megpróbáltatásban és a 
közerkölcs e speciális mentő vára ellen intéződnek 
a pornograficus fércművek első. sajnos sok esetben 
sikeres támadásai. 

E sikerben azonban tekintélyes része van a mai 
iskolának és társadalomnak egyaránt. Régente az 
iskolát egy soktagú családhoz lehetett hasonlítani, a 
hol a szülői szeretet melegét a tanító volt hivatva 
önzetlenül fejleszteni és ápolni, a hol az ifjú a tanító-
ban valóban szülője helyettesét látta, miután tapasz-
talta, hogy őt is ugyanazon eszmék hatják át, hogy 
az iskola légkörében is ugyanazon fölfogás, mondjuk 
világnézet tárul szemei elé, mint a minőt először 
szülőitől hallott. Minden szülő örömest küldötte fiát 
oda, miután szentül meggyőződött volt, hogy gyer-
mekébe általa csepegtetett első képezetei a hitnek 
és erkölcsnek, ott csak előnyére fejlődni fognak. 
A tanító szintén a hit szent eszméitől áthatott fele-
baráti szeretetből merítette önzetlen és fáradságos 
munkájához az erőt s hivatását nem az anyagiasság 
szemüvegén, hanem erkölcsi szempontból fogta föl. 
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A család és az iskola e kettős támogatása mel-
lett az eredmény az ifjúság erkölcsös nevelését illető-
leg nem maradhatott el. Oly iljú nemzedéknek kellelt 
nevelődnie, a melyei a pornografikus métely nem 
ronthatott meg s a mely meg tudta sikeresen vívni a 
harcot a hitélet ellenségeinek ádáz küzdelmeivel 
szemben. Az ifjúság fölvértezve a tiszta élet érzel-
meivel inkább a léleknek a munka által való neme-
sítésére, mint a kényelmes életmódra gondolt. 

A modern kor szellemi küzdelmei és versengése, 
a haladás eszméjének túltengése azonban úgylátszik 
maga részére akarná lefoglalni szellemileg az egyént, 
kicsinyli őseink évezredes hagyományát ; a hitéletet, 
a családot, az erkölcsöt; hangzatos jelszavakkal un-
talan a család szentélyéhe törve, megrontani igyekszik 
az egyént a családban, szerinte annak szűkköre nem 
elég tág s méltó az egyén ambíciója részére. A gyer-
meknevelést nagyon is prózainak s nem egy egyén 
élethivatásának nyilvánítja, szerinte elvégzi azt majd 
az élet. 

Mindez azonban csak a szavakkal való játék; 
szemfényvesztés. Erezik az ilyenek a család és az 
apai méltóság helyes betöltésének óriási horderejét 
az erkölcsre s egyedüli akadályát sejtvén bennük a 
fékevesztett szabadgondolat túltengésének, azt meg-
rontani iparkodnak. Tudják, hogy míg a hitélettel 
átszőtt család szentélye áll törekvéseikkel szemben, 
addig vallástalan terveik nem sikerülhetnek. Bár 
tudniok kellene azt is, hogy a vallás isteni kinyilat-
koztatáson alapuló igazság. A mire pedig reá van 
sütve az igazság nemesítő bélyege, az természeténél 
fogva sem nem változhat, sem nem haladhat, az 
marad mindenkor változatlanul igazságnak. 

A család és az atyai méltóság helyes betöltésé-
nek kötelessége a társadalom helyes irányításában 
ép úgy, miként a hit, évezredek tapasztalatain ala-
puló, utódról-utódra átszálló-igazság s mint ilyen, a 
végtelen haladás problémájának alávetve nem lehet, 
bármennyire is nem tetszik mindez a haladás lát-
szatába kapaszkodó bölcselőknek, kik a vallás ma-
radiságának jelszavával és a nagy mindenség eredé-
sét illetőleg egy csomó hipotesissel fölszerelve álla-
nak ki a küzdőtérre, hogy megvívhassák azt a har-
cot, mely szerintük a modern eszmék győzelmével 
fog végződni, a hit maradi fölfogásával szemben. 

A tulajdon mellett a család volt minden idők-
ben a társadalom fönntartója. A család helyes irá-
nyítása pedig az atyai hivatás feladata. Ennél na-
gyobb és nemesebb hivatást nem kívánhat az egyén. 
Betölteni Isten helyét a családban, erős kézzel kor-
mányozni az élet hajóját, nehéz és fenséges feladat 
egy ember számára. Mindehhez azonban nem földi 
élvezeteket hajhászó, hanem a hit üdvös forrásából 
táplálkozó ember kell, ki mellőzve a káprázatos és 
a tömeget vonzó jelszavakat, a család körében csön-
desen elvonulva gyermekei nevelésének magasztos 
munkájával tölti idejét s igy több hasznot hajt a 

társadalomnak, mint számos modern fölfogásokat 
hirdető bölcselő, ki évezredek tapasztalatain alapuló 
igazságokat dönget s óhajt rombadönteni, mielőtt 
a maga igazságainak valódiságáról meggyőződött 
volna. 

Hiú törekvés! Mindaddig, mig a józan észnek 
szerepe van a társadalom alakításában, addig a hit-
életen alapuló család és atyai méltóság nem veszít-
hetik el létjogosultságukat. Vissza kell térnünk tehát 
őseink hagyományaira, melyek szerint a társadalmat 
a bitéleten alapuló erkölcsi elvekkel nemesítve kell 
vezetni s nem fölforgató eszmékkel, hogy képes 
legyen önmagában becsülni a szabadságot. 

Nagy és nemes feladat rejlik atyai méltóságtok-
ban keresztény apák, nemzeti létünk letéteményesei. 
Ha sikeresen oldjátok meg a kérdést: Üdv nektek! 

Vári Kálmán. 

Pázmány Péter ifjúsága és rokoni összeköttetései. 

II. 
A nemzeti párthoz való hűségnek s az azért 

szenvedett szomorú halálnak koszorúja övezte, még 
Pázmány Péter kortársainak szemében is, Czibak 
Imrét, a volt jeles váradi püspököt, akit a fattyú 
olasz szerencsefi, Gritti 1534. aug. 11-én orvul meg-
gyilkoltatott. Az érsek szerint e fényes emlékű férfiú 
is rokonságban állott atyjával, de e tekintetben a 
hagyomány már homályosan emlékezett. Mert nem 
az érsek atyja, Pázmány Miklós, hagem anyai nagy-
atyja Majsay László volt Czibak Imrével vérségi 
összeköttetésben. Majsay Lászlónak anyja ugyanis 
Czibak Ágnes, Imre püspök édes testvére vala.1 

Semmi esetre sem mondott tehát valótlanságot Páz-
mány Péter érsek, midőn Czibak Imrét, a magyar 
nemzet függetlenségének kiváló harcosát, szintén ősei 
közé számította. 

Pázmány Péter rokoni összeköttetéseinek utolsó 
emléke megint a Majsayakhoz vezet vissza bennünket. 
Az érsek atyja 1584. valamelyik napján (1584. szept. 
8. előtt) meghalt anélkül, hogy első felesége örökségét, 
a leánynegyedet, megkapta volna Majsay Lászlótól, 
vagy annak gyermekeitől. Fia, a kis Péter, halálakor 
még a kolozsvári gimnáziumban tanult s jövendő 
sorsát még senki sem sejthette. Akkor még bátran 
mehetett volna vitézi pályára s nagy szüksége lehetett 
volna tekintélyes, földi javakra. Pázmány Miklós 
tehát mint gondos atya biztosítani akarta fiának 
anyai örökségét. Evégből halála előtt gyámot rendelt 
Péter fia számára, de nem sógorai közül, mert hisz 
épen azok ellen kellett perelni, hanem fölkérte 
gyámul első nejének, Majsay Margitnak, unokatest-
vérét, Majsay Ferencet, Imrének fiát. Ez még 1590. 
november 24-ikén gondoskodik Pázmány Péter birtok-
jogainak fenntartásáról és evégből a váradi hiteleshely 

1 A gr. Csáky cs. lőcsei levéltára, f. 22. m. 6. és 10. 
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előtt különböző ügyvédőknek gyámfia érdekében 
meghatalmazást ad.1 

Természetes, hogy maga Pázmány Péter erről 
jóformán semmit sem tudva, akkor már másféle, 
becsesebb javak szerzésén fáradozott. 

Miért és mikor adta fejét e becsesebb javak szer-
zésére? arról is most már Fraknói Vilmos és Veress 
Endre szerencsés felfedezései révén többet tudunk, 
mint eddigelé. 

Egy bámulatos elméjű, lángoló férfiú Possevino 
Antal, a XVI. század második felében rengeteg utakat 
lelt, roppant fáradalmakat állott ki a kath. egyház 
védelme és felvirágoztatása érdekében. Áthajózott a 
hideg Svédországba, elment a Volga partjára rettenetes 
Iván cárhoz, kért, esedezett, békített a kath. fejedelmi 
udvaroknál, csakhogy a régi vallási egység helyre-
álljon, vagy legalább a kath. egyházat további veszte-
ségek ne érjék. 

E fáradhatatlan Jézus-társaságabeli atya 1583. 
februárban bejárta Erdélyt, hogy a szerencsétlen, 
elhagyott katholikusok megmentésére középiskolát és 
papnevelőt létesítsen. Krakóba a lengyel királyhoz 
(Báthory Istvánhoz) visszamenet 1583. márc. közepén 
megállott 2 napra Nagy-Váradon. Itt és környékén 
még ezrével tengődtek régi vallásukhoz ragaszkodó 
katholikusok templomok nélkül, papok nélkül. Mint 
a Megváltót, akként fogadták ezek Possevinot, a római 
pápának követét. 

A fogadtatás szemtanúja és leírója nyilván mondja, 
hogy Possevino e két nap alatt egy nemes embert 
rábeszélt arra, hogy jó lelkületű fiát kiképeztetése 
végeit Kolozsvárra, a jezsuitaalyák intézetébe küldje.2 

Fraknóival együtt én is azt tartom, hogy e nemes 
ember Pázmány Miklós, Kolozsvárra küldött fia pedig 
Pázmány Péter vala. Mert egyéb kútforrásokból tudjuk, 
hogy Pázmány Péter 13 éves korában, tehát (1570. 
okt. 4-én születvén) 1582. okt. 4—1583. okt. 3. közt 
ment Kolozsvárra és lőn katholikussá. Possevino 
1583. márciusi tartózkodása Nagy-Váradon és Páz-
mány Péter megtérése teljesen egybevág és így azt 
is mondhatjuk, hogy Pázmányt Possevino mentette 
meg a kath. egyház számára. 

Igaz ugyan, hogy ugyanakkor Possevino a nagy-
váradi katholikusoknak más négy ifjúról is beszélt. 
Buzdította őket, hogy a jezsuiták kolozsvári nevelő-
intézetébe négy idősebb ifjút küldjenek és 1583. május 
29-én pünkösdkor Szántó István jezsuita Nagy-Váradra 
jővén, csakugyan keresztülvitte a négy ifjú elküldését.3 

Lehelne tehát Pázmány Pétert e 4 ifjú közt keresni 

1 Bölöni levéltár a nagyváradi múzeumban. Ismerteti 
Izsák I. Adolf is : «Ki térítette Pázmány Pétert a kath. vallásra» 
c. 1904-ben irt kísérletében. 

2 Fraknói: Egy jezsuita - diplomata hazánkban. Kath. 
Szemle 1902. 607. különlenyomat. 23. A biharmegyei régészeti 
és történelmi egylet 1901/2-iki évkönyve. 6—7. 

3 A biharmegyei rég. és történelmi egylet 1901/2-ik év-
könyve. 11. 1. 

s megtérésének érdemét Szántó Istvánnak tulajdonítani. 
Ámde Pázmány Péter az akkori felfogás szerint még 
nem volt «idősebb» vagy «előrehaladottabb korú». 
Továbbá e négy pappá nevelendő ifjú szegény volt, 
a pápa és a lengyel király költségén tanult, arra pedig 
Pázmány Péter, csupán anyai részről is gazdag örökös, 
nem szorult. 

Még kevésbé lehet, mint egy időben Zsák I. Adolf 
gyanította, Pázmány Péter térítőjét Törösy György 
jézus-társasági atyában keresni. Most már biztosan 
tudjuk, hogy Törösy csak 1583. aug. 9-én indult 
Krakóból Magyarországba s Nagy-Váradra november 
havánál előbb alig érkezett, mert első ünnepi beszédét 
csak 1583. dec. 25-én tartotta.1 Ekkor pedig Pázmány 
Péter élte 14-ik évét taposta, tehát megtérésének éve 
és Törösy váradi működése nem illenek össze. 

Veress Endrének a kolozsvári Báthory-egvetemről 
szóló értekezéséből megállapíthatjuk, hogy Pázmány 
Péter első mesterei : Wujek Jakab lengyel, Szántó 
István, Tományi Mátyás, Ladó Bálint magyar, Schreck 
Farkas, Pusch János német és Justus Rabbus francia 
jezsuiták voltak. Ezek közül azonban Szántó már 
1584. februárban Nagy-Váradra ment, a többi magyar 
jezsuiták is gyakran kénytelenek voltak igehirdetés, 
istentisztelettartás végett hosszú időre távozni. Állandó 
hatást tehát főleg Schreck Farkas, a tehetséges, 
éleseszű vitatkozó s hitvédő és többi társai tettek 
Pázmány Péterre. Wujek Jakab volt az akadémiának 
nevezett, de 4 évig csupán a gimnáziumi tárgyakat 
előadó főiskola igazgatója. Ót 1584. februárban Capicio 
Ferdinánd váltotta fel s ő vezette a főiskolát 1586. 
jul. 31-ig, midőn a peslis 12 társával együtt elragadta. 
A 12 elhalt jezsuita közt volt a deákoktól bizonyára 
legjobban ismert Fanfonio Jeromos, a prefektus is.2 

1585 végén kezdték a jezsuiták a kolozsvári fő-
iskolán tanítani a bölcselelet és hittudományt.3Azonban 
Pázmány ezeket nem Kolozsvárit kezdte tanulni, mert, 
mint tudjuk, 1587-ben jezsuita-növendék lett és a 
krakai társházba, Lengyelországba ment. 

Meddig volt ott? eddigelé pontosan nem tudtuk. 
De nem régiben Veress Endre szerencsés keze és 
nagy szorgalma összegyűjtötte Carillo Alfonz jezsuita 
atya levelezését és iratait.4 Ebben nemcsak hazánk 
múltjára található tömérdek érdekes új adat, hanem 
akad Pázmány Péter tanuló korára is. 

Magyarországra vonatkozó levelei közül mindjárt 
az elsőben, 1591. február 22-én ezt írja Carillo: 
«Lengyelország tartományi fejedelme az Istenért 
küldje Ausztriába vagy máshová azon magyarokat, 
akiknek a lengyel levegő és élelmezés árt. Roppantál 
sajnálkozom, midőn hallom, hogy számosan elvesz-
tették ott egészségűket és minden erejüket, pedig ha 

1 U. o. 12. I. 
2 Erdélyi Muzeum. 1906. 175—78, 182- 83, 188, 190. 
3 U. o. 190. 
4 Kiadta a Magyar Tudományos Akadémia. 1906. Magyar 

Történelmi Emlékek. I/XXXII. 
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idején máshová kiildötték volna őket, könnyen vissza-
szerezték volna régi egészségüket, mint az a keltő, 
a kiket onnan ide Bécsbe küldöttek, Pázmány Péter 
és üobokay Sándor, pedig megtört egészségííek voltak, 
már majdnem helyre állottak és, mint reméllem, 
Erdélyben a legjobb munkások lesznek».1 

Látjuk tehát, hogy Pázmány Péter Krakóból 
legfeljebb 1590 októberben került Bécsbe, lársavolt 
a hőslelkű Dobokay Sándor, később Balassa Bálintnak, 
a nagynevű költőnek, balálos óráján vigasztalója. 

Két és félévvel később Carillo már Gyulafehér-
váron Báthory Zsigmond fejedelem oldala mellett 
újra megemlékezik Pázmány Péterről. 1593. máj. 1-én 
írt levelében értesíti az ausztriai tartományi fejedelmet, 
hogy «Pázmány Péter ügye még nincs bevégezve. 
Még nem kaphattam választ az ő mostohaanyjától, 
mert azt nem lehetett oly rövid idő alatt elhozni. 
De sürgetni fogom a dolgot».2 

Látszik ebből, hogy Pázmány ekkor még Bécsben 
tartózkodott, de már készültek öt Bómába küldeni. 
E római űthoz a mostoha anyának beleegyezésére 
és esetleg pénzbeli segítségére volt szükségük. 

Pázmány el is ment Bómába, hogy jövendő 
hivatására magát teljesen kiképezze. Ily csodálatos 
módon ragadta őt ki Isten atyaíiai közül, így vezette 
őt mindig lelkes, művelt, ájtatos férfiak körébe, így 
fogott ő kezébe kard helyett sokkal nemesebb, hat-
hatósabb fegyvert, a kath. hit védelmére a tudomány 
egyveiét. Karácsonyi János ár. 

Jlz állam mint öncél. 
A Beligio május 26-iki számában egy «Doctor 

Juris» szerint «legelterjedtebb egyetemi tankönyvünk 
is olyan elméletet hirdet az államról, mely sehogy-
sem egyezik a keresztény felfogással. Az állam, mondja 
könyvünk — öncéh. 

Minthogy itt, bár megnevezve nem vagyok, res 
niea agitur, lehetetlen hallgatnom. 

«Doctor Juris» a helyett, hogy előadná, mi van 
Politikámban a célfogalomról általában, mi az állam-
célról különösen, mi az értelme, mi a következménye 
az állam öncéluságának, pedig ezeket bőven tárgya-
lom a 201—225. lapon, kikapja egyik szakaszom föl-
írását, a 61. §-ét: Az állam öncél s ebbe belémagya-
rázza a saját felfogását, az enyimet előadni fölösle-
gesnek tartja. 

Olyanformán jár el, mint a tanulatlan ember, 
a ki hallva iskolába járt társától, hogy a nap nem 
kel és nem nyugszik, hanem a föld, hahotára fakad. 

A cél ugyanis kétféle. «A cél mint távoli, még 
nem valósított gondolat, melynek valaki létesítésére 
törekszik, merő alanyi cél.» 

«A cél tárgyilag, belsőleg véve egészen más: 
1 Carillo Alfonz jezsuita atya levelezése és iratai. Gyűj-

tötte és közrebocsátja dr. Veress Endre. 5. 1. 
2 U. o. 48.1. 

több egyes dolognak, erőnek, ténykedésnek eggyé-
válásál jelenti, hogy általuk valami új gondolat, 
eszme valósuljon. E gondolat az egymással ellenkező 
részeket egymásért levőkké teszi, őket erőként össze-
tartja.» 

«A természeti világban a szem különösen alkal-
mas a célfogalom feltüntetésére. A dolgok szine, 
alakja s a szem alkotása oly különböző és ellentett 
dolgok, melyeket a cél kapcsol egybe. Nem a vilá-
gosság alkotta úgy a szemet, hogy az fölvehesse, de 
a szem anyaga sem alkalmazta, kényszerítette a 
világosságot, hogy benne visszatükröződjék ; hisz a 
világosság nem hathatott be az anyaméhbe, a hol a 
szem képződött, a test anyaga a világosságról mit 
sem tudott, tehát nem alakulhatott úgy, hogy a lá-
tásra alkalmas legyen.» (Politika I. köt. 201. 1. II. kiad.) 

«Doctor Juris»-nak az alanyi és tárgyi célról, a 
dologban és az ember vágyaiban rejlő célnak a kü-
lönbségéről sejtelme sincs. Ha Prunner vagy Wetzer 
és Welte Lexikonát, tehát csak ily popularizáló 
munkát jól elolvas, megtalálta volna a finis operis 
és a finis operantis nagy különbségét, sejtelme lett 
volna arról, hogy a célnak, az intenciónak alanyi 
értelmén, morális jelentőségén túl az erkölcsi úgy, 
mint a természeti világrendben tárgyi értelme is van, 
hogy a gombában, a polyphän, az állati, az emberi 
testben csak úgy mint az egész emberben is van cél, 
a melynél fogva a gomba-csirából valóságos gomba 
lesz, melynél fogva a polyp levágott tagja, a testnek 
széttört csontjai összeforradnak, az egyes emberekből 
nép lesz. 

A fizikai, sőt az erkölcsi világnak ezen tárgyi-
lagos céljairól nem mondhatjuk, hogy azok azt jelen-
tik, a miért cselekszünk, mert a gomba, a polyp, az 
eltört lábcsontok egyáltalán nem cselekszenek, az 
emberek pedig nem tudatosan, nem szándékosan 
lesznek néppé. 

Szóval van fizikai és ethikai teleologia a termé-
szeti és emberi világban, objektiv célszerűség, a 
melyből épen egy bölcs Teremtőre következtetünk, 
a ki ez objektiv célokat, a finis operis-t, a finis ope-
rantium, az emberek oktalansága, gonoszága ellen is 
fenntartja. 

«Doctor Juris» nem tudja, hogy az objektiv célt 
leginkább a kereszténység ellenségei vetik el. Lucrec, 
Bacon, Spinoza, a materialisták egyedül az alanyi 
célt, «das, um was gehandelt wird» ismerik el. 
«Doctor Juris» előtt csak az a cél létezik, melyet 
Madách «Az ember tragédiájában» (XIII. szin) oly 
találóan bemutat: «A cél voltakép mi is? A cél meg-
szűnte a dicső csatának, a cél: halál, az élet : küzde-
lem s az ember célja a küzdés maga». 

«A cél tehát nem valami távoli jövő, csak lenni 
kellő, a cél valósulásban levő, aminek megvan az 
eszméje, a mihez megvannak, készülnek a szüksé-
ges elemek, még pedig az eszme erejénél fogva, 

cél oly gondolat, melynek lenni, megvalósulni 
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kell, mert megvalósulásának előföltélelei léteznek vagy 
megteremthetők.» 

«Mentül messzebb hat egy eszme ereje, mentül 
több dolgot bir megvalósulása feltételévé tenni, annál 
inkább cél, annál inkább öncél lesz.» 

«Ami az egyetemes, a föltétlen jó megvalósulá-
sának előföltétele, az, habár eszköz is erre nézve, 
viszonylag öncél is, a mint másrészt az öncélú ma-
gasabb is lehet eszköze az alacsonyabbnak, mint ön-
lénye részének, megvalósulása előföllételének.» (Poli-
tika I. köt. 202. 1. II. kiadás.) 

A célfogalom ily meghatározása után térek át 
az állam céljára. Igy kezdem munkámat : «A poli-
tika a nemzetekkel, mint életüket irányzó szemé-
lyekkel foglalkozik». (Politika I. köt. 1. 1. II. kiad.) 
«Az állam az ember egyetemes eszméjének megvalósu-
lása öntudatos személyiséget alkotó nemzetnek irányzó, 
országló tevékenysége által». (Polilika I. kötet 196. 1.) 

«Az állam célja ezek szerint az embernek vég-
telen lényegét a véges világon belül az egyének és 
közületek irányzása által különös nemzeti alakban 
megvalósítani, a jót általánossá tenni». (Politika 205.1.) 

«Az ember eszméje abban áll, hogy végtelen 
lényegét,1 azaz szellemiségét a végesség határai között 
öntevékenységgel s egyetemes tekintetek szerint való-
sággá tegye.» (Politika 33. 1.) 

«Az ember egész eszméje az a legfőbb gondolat, 
mely az emberi világ számtalan jelenségét egybe-
foglalja, a véges világot magának aláveti s az em-
beri élet részszerű nyilvánulásainak, a meghódított 
természet erőinek segélyével külső, tárgyilagos létre 
jüt. Mint ilyen gondolat az emberi eszme öncél, 
mert semmi másnak önmagán, azaz a végtelenen 
kívül, melynek földi megvalósulása, nem szolgál, s 
minthogy az állam az a közület, minthogy az állam 
a nemzetnek az a tevékenysége, a melyben és a mely 
által az emberi eszmének minden oldala leginkább 
megvalósul, az állam is öncél.» 

«Az állam, vagy más szóval a nemzet összéletét 
irányzó, országló tevékenységében nem az egyén 
eszköze, hanem önmagának célja.» 

«Jog, erkölcs, gazdasági, értelmi, vallási művelt-
ség, felebaráti szeretet az emberi eszmének alkatele-
mei, melyek összességükben képezik a teljes embert, 
a legfőbb célt, a mely az emberi világban megvalósul.» 
(Politika 208. 1.) 

Mit mondok tehát e rövid vázlat szerint, hogy 
a nemzet léte öncél, a mennyiben a nemzet az ember 
eszméjét, vagyis végtelenségét ilt a földön önmagát 
irányzó, országló, vagyis állami tevékenysége által 
sajátos alakban valósítja, hogy tehát a nemzetnek 
önirányzó tevékenysége, állami léte is öncél. 

Miért épen a nemzet, illetőleg a nemzetek, 
miért nem az emberiség? Mert az ember eszméje 
különös nemzeti egyéniségekben az emberi rendel-

tetésnek (a végesbőli kiemelkedésnek) az emberre 
jónak, hasznosnak, szépnek azokban a sajátos össz-
képzeteiben létezik csak konkrete, metyek az embe-
riség szervesen összefüggő részeit, a nemzeteket cse-
lekvésükben vezérlik. (V. ö. Polilika I. köt. 228. 1.) 

De mi lesz a vallásból az állam öncélúsága 
mellett? Erre is határozottan megfelelek. 

«Vallást, tudományt az állam önönlényének részeiül 
is tekint, mivel az állam legegyetemesb céljában ezek 
részleges célja is bennfoglaltatik, tehát őket meg nem 
semmisítheti, hanem mint az egyént irányzó műkö-
dése körébe vonja, a nemzet életrendjébe, mely a 
véges világ követelményeit nem mellőzheti, beren-
dezi; e berendezés természetszerűleg alárendelés is.» 

«Az alárendelés határát az ember eszméje vonja 
meg; ebből folyólag köteles a vallás az állam irány-
zását elfogadni (!), viszont azon túl teljes önállósága van, 
sőt az állam lényegileg a keblében élő vallási meg-
győződések szerint formulázza a maga célját.» 

«A vallásnak az állam alá rendelése első lát-
szatra a végtelennek, a szelleminek a külerő előtti 
meghajlását jelenti.» 

«A vallás, mely a legmagasabbra bírja az em-
beri lelket emelni, mely legjobban acélozza az emberi 
erőket, hogyan legyen alárendelve az államnak, melyet 
a mindennapi élet békói vonnak le?» 

«A végtelennel való egyesülésnek az a biztos, 
közelien tudata,1 melyből a vallás áll, magasabbra 
emeli, szabadabbá teszi ugyan az embert, mint az 
állam, ahol végtelenségét, szabadságát nem érheti el 
ily egyenesen, hanem csak a külső élet alkotta lép-
csők megjárása után ; de minthogy a vallásos ember 
sem menekülhet a véges lét követelményeitől s 
azokhoz a pusztába vonuló remetének is alkalmaz-
kodnia kell, vagyis mivel az ember a végességben 
keresi a végtelent, ezért a külvilágban magasabban 
áll az állam, mint a vallás.» 

«Ugyanis államával, országló tevékenységével 
győzi le az ember a végest, ennek részletes meghó-
dítása az állam és társadalom munkája. A vallás e 
munkában az erősítő; a hajlamot, a tehetséget tartja 
fönn az emberben, hogy eszméjéért, a végesnek 
legyőzéséért küzdeni bírjon.» 

«Habár azonban ekként a vallás, mivel benne 
az emberi természetnek csak egyik oldala nyilvánul, 
az egyetemesb célú államnál alább áll a véges világ-
ban, e viszony köztük nem állandó.» 

«Az állam öncélúsága az egyén, a társadalom, 
a vallás i r ányában . . . az állam egyetemesb eszmé-
jében rejlik; mihelyt ez az eszméje működni meg-
szűnik, megszűnik az állam felsőbbsége is; egy 
bizonyos: ilyen állam helyére más állam lép, vagy 
ha az államok egyáltalán nem bírják eszméjüket 
valósítani, az emberi életet társadalmi, vallási közü-
letek irányozandják állami szervezet helyett.» 

1 Véges lénynél végtelen lényegről bajos beszélni. Szerk. 1 Pantheista izű. Szerk. 
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«A vallásnak az állani irányában való aláren-
deltsége, elemeire bontva, miből áll?» 

«Azt jelenli, hogy a véges világban a vallás nem 
lehet egyedüli irányzója az emberi életnek, hanem 
hozzá kell alkalmazkodnia a véges világ oly köve-
telményeihez, amelyek az emberi eszme valósulására 
nélkülözhetlenek. Azt fejezi ki a vallásnak az államba 
való beillesztése, hogy az államot a vallás céljain 
kívül még más célok is vezérlik.» 

«Az ember élete hosszabb szakain át nem nél-
külözheti a vallási és állami célok összhangját, egy 
végső célból kell kiindulniok, melyet a vallás jelöl 
meg, az állam pedig az élet külső viszonyaihoz alkal-
maztat.» 

«Amíg az állam a vallás megjelölte cél érdeké-
ben működik, magasabb, fensőbb lesz a vallásnál,1 

mert annak a célnak teljes megvalósulása csak az 
államban van.» (Csak gondoljunk vissza XIV. Lajos-
nak erősen katholikus célzatú országlására s álla-
mában a gallikán egyháznak szertelen alárendelésére, 
melybe az állam irányában jutott.»2 

«Amint ellenben a vallás és állam között a vég-
célra nézve ellentét áll be, amidőn a nemzet vallá-
sos érzete s állami, országló öntudata egymást kizárják, 
viszonyuk megváltozik s közöttük az alá és fölé 
rendeltség fölött az fog határozni, melyikben él tisz-
tábban az ember eszméje.» (Politika I. köt. 209—213. 
lap. Gondoljunk újból Franciaországra, ennek a 
francia nemzetet dechristianizálni akaró mai országló 
tevékenységére; ez felel-e meg inkább az ember 
eszméjének vagy a katholikus vallás?) 

Az állam, illetőleg az állam alanyának, a nem-
zetnek öncélúsága rendszeremben tehát egészen vi-
szonylagos, attól függ, vájjon ami külsőleg államnak, 
nemzetnek tűnik föl: a legfőbb külső hatalom, 
magában foglalja-e az emberit s ennek sajátos, érté-
kes nemzeti kialakulását vagy sem? Csak olyan 
legfőbb külső hatalomra, melynek összetartója az 
emberi eszme, vélem a «Non est potestas, nisi a 
Deo» tételt alkalmazhatni. 

«Amint csak valódi érték emel népeket nemze-
tek sorába s a népeknek joga nincs a nemzetté 
levésre, azonképen semmiféle nemzet sem állhat meg 
nemzetül tovább, mint amíg belső értéke van; a jog 
nem védi meg a nemzeti létről való lesiklástól.» 

«Ugy hogy a valódi szabályozója a nemzetközi 
rendnek a szellemi és erkölcsi erő ; a háboi ú ennek 
csak megnyilatkozása; az szabályozza e rendnek 
fönnállását, továbbfejlődését is». (Politika I. k. 94. 1.) 

«A politika t á rgya . . . nem eszélyesség, hanem 
azon módosulások törvényeinek tana, melyeket az 
emberi élet különböző vallási, bölcseimi, erkölcsi, 
jogi, gazdasági, végességi tényezőinek egymásra ha-
tása szül.» (Politika I. köt. 8. 1.) 

1 Ez a fokozási összehasonlítás mintha a nem egy-
neműek között vonna párhuzamot. Szerk. 

2 Természetellenes állapot volt. Szerk. 

«Az erkölcstan egy magasb rendű tudomány, 
mely szabad lények akaratának, cselekvésének tör-
vényeit az elhatározás indokainak szempontjából s 
eszméjüknek megfelelőleg kutatja s az államtan az 
erkölcstannak egyik ága csak, amely az erkölcsi 
elveket az emberi viszonyok egyikére, nevezetesen a 
nemzetek önirányzó életére alkalmazza.» (U. o. 9. 1.) 

«Külön állami erkölcstan, mely az általános 
erkölcstannal ellentétben legyen, nem képzelhető, de 
mint vele összhangban levő sem választható el 
tőle, mert az állam legtöbb életnyilvánulása lehelet-
len erkölcsi elvek tekintetbe vétele nélkül.» 

« . . . Az államtannak erkölcsi elvei tekintetében 
az általános erkölcstan elveitől kell függenie s ezek 
jogi, gazdasági, célszerűségi szempontból való módo-
sulásának az általános erkölcstan elveiből levezet-
hetőknek, megállapíthatóknak kell lenniök.» (U. o. 
10. 1.) 

Nem írtam apologiát tanom mellett, csak leírtam 
munkámból tételeket, melyek az állam öncélúságá-
nak kérdését megvilágítják — természetesen a leg-
rövidebbre fogva válaszomat — hogy az olvasó 
már ezekből is láthassa, mit jelent rendszeremben 
az öncél a nemzetek országló életét az államot ille-
tőleg s már e rövid töredékemből sejthesse, ellenke-
zik-e rendszerem a keresztény felfogással ? 

Nem theo- csak anthropologics politikát írtam. 
Hisz ha a vatikáni zsinat II. canona szerint hitcik-
kely, hogy az egy igaz Istent, Teremtőnket, Urunkat 
az emberi ész természetes világosságánál, a teremtett 
dolgokból biztosan megismerhetjük, mennyivel inkább 
lehet a nemzetek országló életét az ész világánál 
keresni. 

S azt hiszem Politikám, nem theologikus alapja 
dacára, inkább megfelel a keresztény felfogásnak, 
mint a gallican Bossuet theologikus alapú politikája : 
Politique tirée de l'Écriture.1 Concha Győző dr. 

Lelki gyakorlat. <iv.) 
«A lelki gyakorlatok nem szorítják vissza a szo-

ciális törekvéseket, hanem helyes irányban vezetik, 
jó szellemmel töltik el, mondhatnók, megáldják, meg-
szentelik. A lelki gyakorlat nem a szükséges szociá-
lis tanultságot akarja pótolni, hanem azt kiegészíti 
s azon hátrányokat üdvösen mérsékli, a melyek ter-
mészetszerűleg és tapasztalat szerint e tanultsággal 
együtt járnak (önteltség, makacskodás, ellentmondási 
szellem, a földi javak túlzott becsülése). Azt mond-
ják, hogy a szociáldemokrácia jóformán a benne 
rejlő csipetnyi igazságból meríti erejét, a mely igaz-
ságot mindenhol belevegyítenek az ő tanításukba, 
törekvésükbe. De ép úgy mondhatnók talán, hogy a 
keresztény szociális munkától az isteni áldást elra-

1 Csakhogy Bossuet e műve a gallikanizmus s nem a 
tiszta keresztény felfogás terméke. Szerk. 
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bolja az a befolyás, melyet minden jó akarat mellett 
is a megromlott korszellem gyakorol rája. Már a 
lelki gyakorlat volna az a helyes eszköz, a mely fel-
világosít és irányít. A mily visszás dolog volna a 
szociális munkánál a természetes eszközöket mellőzni, 
ép oly kevéssé szabad a természetfölöttieket lenézni. 
Itt is Isten áldása a fő. Az az ellenvetés keveset nyom 
a latban, hogy a lelki gyakorlat kevésbbé oktatólag 
hat, mint inkább az akaratot befolyásolja. Jól veze-
tett lelki gyakorlat épen a felvilágosított és erős 
meggyőződéssel befolyásolja az akaratot. Am ugy is 
a földiektől annyira befolyásolt munkásainknál szük-
ségesebb a határozott keresztény érzület és komoly 
törekvés az örökkévalók után, mint a vallásos ok-
tatás.»1 

Ne vegye túlzásnak a szives olvasó, ha e szociá-
lis világban a munkások lelki gyakorlatáról kissé 
többet mondok, idézek. Érdekes példával szolgálok. 

A keresztény munkások lelki gyakorlatot tartot-
tak. A «Volkswille» demokrata újságnak bezzeg volt 
mire nyelvét öltögetnie; mert hát övék a szabadság. 
Csakhogy a kik a lelki gyakorlatból kikerülnek, azok 
sem szokták elveszteni bátorságukat. Egyikük társai 
nevében derekasan megfelelt a szabadságtipróknak 
a «Demokrat» újságban. 

«Szerkesztő Uram ! Több munkás nevében vála-
szolok az Ön cikkére. A ki e gyalázkodó cikket a 
lelki gyakorlatokról beküldötte, nagyon jól tudja, 
mily sok jót eredményeznek a lelki gyakorlatok ; ő 
tudja, hogy a mely munkás lelki gyakorlatot tart, 
az sohasem lesz többé szociálista, azért halmoz el 
bennünket gyalázkodásokkal. De az ő gúnyolódása 
nekünk dicséretszámba megy. 

Hogyan ? ő meri mondani, hogy a kik lelki gya-
korlatot tartanak, azok kóborlók, piszkos lelkek, nap-
lopók? Jöjjön először közénk, a ki így beszél, aztán 
látni fogja, mily nagyot hazudott. 

A lelki gyakorlatban csak jót tanulunk s vigasz-
talás és bátorság száll belénk. Megtanuljuk ott az 
Úr Istennek szolgálni, s ez boszantja a demokratá-
kat ; de ép ez tart vissza bennünket a lázadók tábo-
rától, a kiknek eszményképük a lopás, gyújtogatás, 
s merénylet a birtokjog ellen. 

Ismételjük, hogy mi sohasem leszünk szocialis-
ták, a kik lelki gyakorlatot tartottunk. Bizonyítsunk? 

Egyik munkatársunk demokra volt, káromkodott, 
részegeskedett, kerülte a templomot és tönkre tette 
családját. Egyik-másik társa nagy örömmel tért haza 
a lelki gyakorlatból. Demokratatársuk gúnnyal fo-
gadta őket s elnevezte templomegereknek. Ezek vála-
szolták: Atyafi! ez nem tarthat így sokáig családod-
ban. Mindig veszekedel a feleségeddel... Tégy próbát 
egyszer a lelki gyakorlattal s meglátod, minden jó 
lesz. Az illető nevetésre fogta a dolgot, de végre is 
kötélnek állott s mondá: No jó, megpróbálom. 

1 Arbeiterexercitien. 32—33. 

És mi történt ? Pusztán kíváncsiságból ment bele 
és jó keresztény gyanánt tért onnan haza. A többi 
munkás jó példája a lelki gyakorlatban meglepte 
őt, jó akaratuk, szeretetük mélyen meghatotta. Aztán 
a papnak önfeláldozása, a kiről oly sok rosszat mond-
tak neki, az a nyugalom, az a béke, a mi környezte, 
mind, de mind lelkére hatott. Az első este, a mikor 
föltette magában, hogy meg fog futamodni, szépen 
ott maradt, a többieket követte a kápolnába és imád-
kozott. 

A lelki gyakorlatot befejezték jó gyónással és 
buzgó áldozással. E munkás boldog volt és szakított 
a demokratákkal. 

Ez a munkás, Uram! én vagyok. Nem szégyen-
lem nyíltan megvallani. Belátom, hogy eddig köte-
lességeimet elhanyagoltam. Én Lierre-ben ismét be-
csületes ember lettem.»1 

Feldkirchben a munkások számára szintén tar-
tanak a jezsuiták lelki gyakorlatot, a hová St.-Gal-
lenból például csak egy esetben 40 munkás utazott 
el. Ezek lettek aztán a keresztény munkásügynek leg-
buzgóbb apostolai. így az egyik 40 új tagot szerzett 
az egyesületnek egy év alatt.2 

9. Ez mind igen szép, gondolja a szives olvasó, 
a mi már édes hazánkban is történik. Talán még 
azt is elkiáltja: nagyszerű! 

Igaz, igaz, van benne valami. Csak a képzelet 
játékát ne engedjük szabadjára. A mit itt egyes vo-
násokban az egész országból papirra vetettem, hason-
lít egy alföldi parasztvároshoz. Néhány szép épületre 
tett szert, azokat képes levelező-lapokra felbiggyesztik, 
aztán szélnek bocsátják az ország mind a négy tájéka 
felé: hadd bámulja meg a világ, milyen szép város 
az a mi városunk. 

Bezzeg, ugyancsak megjárná, a ki az ily képes 
levelező-lapoknak felülne és a mi szép városunkba 
kirándulna. Válogathatna, portengerben, sártengerben 
szeret-e inkább evickélni a sok girbe-görbe utcán 
keresztül? vagy a mi fecskefarazatú, szalmatctős 
házikónkban meghúzódni ? Be szép város az a Buda-
pest ! nagyra vagyunk vele az idegenek előtt. 
Csakhogy nem az egész ország Budapest, az a 
bökkenő. 

Azok a lelki gyakorlatok, a miket itt szóvá tet-
tünk, szórványos jelenségek, mint egy csepp víz a 
tengerben, úgy tűnnek el, majd mit mondtam! nyom 
nélkül az ország területén, annyi millió katholikus 
közt. A lelki gyakorlatnak, mint az országos esőnek, 
mindenhová ki kellene terjednie, az egész országot 
felölelnie, a hol csak valamire való testület él és 
működni akar tisztán katholikus szellemben. Ha min-
den pap, minden szerzetes, minden apáca, minden 
katholikus egyesület évi lelki gyakorlatot tartana, 
tudom Istenem ! mindjárt más szél fújdogálna Sión 

1 Arbeiterexercitien. 17—20. I. 
2 Kath. Szemle. 1907. 494. 1. 
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hegyén, volna kivel szóba állni, volna kivel valamit 
kezdeni ! Miért nem volna szabad erről álmodozni ? 
miért nem volna szabad ily nagy fát mozgatni? 
«Kezdj buzgón s már sokra menél, halad, a ki meg-
indult ; inig porban felreng a henye s gyáva erő», 
mondja a költő. 

A férfivilágba a lelki gyakorlattal önthetünk új 
lelket. Bevált mindenütt. Egy francia plébánia terü-
letén teljesen megszűnt a templomba járás. Egyik 
földbirtokos onnan lelki gyakorlatra ment. Teljesen 
új életre kelt. Hazamenve, három férfiút talált az 
egész községből, a kik vele a húsvéti gyónást el-
végezték. Mikor erre rávette őket, rávette aztán a 
lelki gyakorlatra is. Ezek ismét három-három férfit 
nyertek meg a szent ügynek. Egy év alatt már tizen-
két férfiú végzett lelki gyakorlatot s mindmegannyi 
apostol gyanánt tért vissza övéi közé. Pár év alatt 
annyira vitték, hogy már száznál több férfiú j á r a szent-
ségekhez, évenkint többször. Majd énekkart alakítot-
tak s még a szomszéd plébániára is elmennek, hogy 
énekükkel, buzgalmukkal a templomba édesgessék 
a híveket. 

A férfivilág megmentéséről oly sokat tanakodunk : 
megengedi tehát a szives olvasó, hogy több példával 
hozakodom elő. 

Tournai püspöke Belgiumban a lelki gyakorlat 
házait oly helyeknek nézi, a melyekben a katholikus 
élet vezérférfiait képezik ki, a kik Krisztus országá-
nak helyreállításán férfias bátorsággal dolgoznak s 
az egész mozgalmat vezetik. A püspök e felhívásá-
nak, tudják, mi lett az eredménye? Tíz év alatt a 
plébánosok hatvanezernél több világi férfiút küldöt-
tek lelki gyakorlatra. S most minden plébániának 
van törzskara, a kik a társadalmi mozgalmakat ve-
zetik Krisztus szellemében. 

Egyik plébános például így ír : Míg nem mentek 
férfiaim lelki gyakorlatra, csak néhány férfi hall-
gatott vasárnap szent misét, azok is az ajtóból: most 
száznál többen vannak, a kik benn a templomban 
szent olvasót és imakönyvet használnak ; azelőtt alig 
húsz munkás gyónt húsvétra, most száz havi áldo-
zom van; azelőtt csak atyám és egy öreg ember 
kisérte a szentséget gyertyával a kezében : most 
nvolcvan férfiú környezi mindig a szentséget égő 
gyertyával kezükben. 

És lia Bretagneban virágzik még némileg a val-
lásos élet, azt a lelki gyakorlatnak köszöni a plébá-
nos. Egy év alatt harmincezeren végeztek, hallatlan! 
nyolc napos lelki gyakorlatot. 

Nyíltan megvallják, hogy a katholikus egyesüle-
teket a lelki gyakorlatok tartják együtt, azok önte-
nek beléjük bátorságot, munkakedvet, önfeláldozást. 
Méltán nevezi tehát Mun gróf, a francia akadémia 
tagja, a katholikus mozgalmak lelke, a lelki gyakor-
latot a művek művének, a vezető férfiak iskolájának.1 

Béta Ernő S. J. 
1 Canisius Stimmen. 1905. 206 —1. 

P r á g a . A cseh papság valóban csehül van. — A szom-
szédból különös hirek keringenek az ottani papság zül-
lött testületi szelleméről és reformtörekvéseiről. Beütött 
közéjük, bizonyára a kánoni állandó ellenőrzés gyönge-
sége miatt, afféle demokrata fölvilágosodottság, mely 
tekintélyt nem ismer s önreformálása, fegyelmezése helyett 
az egyház kipróbált intézményeit akarja megreformálni. 
Emberek helyett a tanokat. Állandóan föl-fölbukkanó 
jelenség az emberi gyarlóságok történetében, akár a 
hitújítás korában. 

Valamikor az volt a nézet, hogy a szláv vallásos. 
Én itt a helyszínén ezt nem így találtam, hanem épen 
a papságban hallatlan szélsőséges nacionalizmust, mely 
azonkívül alig ismer egyebet. Ez az elfajult érzés ime a 
vallás terén is kezd pusztítani s a papság, melynek a 
mai fölforgató időkben legnagyobb ereje az egységben 
és a fegyrelemtartásban rejlenék, előbb csak a németség, 
most már a püspökei s az egyház intézményei ellen is 
küzd, durvul. így boszulja meg magát a papság elhanya-
golása, az ellenőrzés, a visitatio hiánya és a fegyelmező 
eszközök kézből kiejtése. Pedig az egyház kánonai azt 
oly szépen körülírták, — hja mi haszna, azokat a kánono-
kat meg is kellene tartani, meg is kellene tartatni ; mert 
az episcopatus gyönyörű hivatás, de a kötelességei is 
nagyok, melyek lia divaton kívül helyeztetnek, kényel-
metlen helyzeteket teremtenek fönt és lent egyaránt és 
végtelen kárt az üdvözítendő lelkekben. -k. 

•K 
Svá jc . A freiburgi katholikus egyetemet a folyó évi 

nyári tanfélévben 471 rendes és 124 rendkívüli hallgató 
és hallgatónő látogatja. A hallgatóság összes száma 
eszerint 595, mi a tavalyi nyári félévhez hasonlítva 50 
főnyi emelkedést jelent. E számból 200 hallgató a hit-
tudományi karra esik, 118 a jogira, 142 a bölcseletire, 
135 pedig a mennyiségtan-természettudományira. A ren-
des hallgatók közül 101 svájci és 310 külföldi ; még 
pedig 85 németországi (részben lengyel), 65 francia, 61 
oroszországi (a legtöbb lengyel, vagy litván), 28 olasz, 
23 osztrák, 16 amerikai, 12 bolgár, 5—5 hollandi és 
luxemburgi, 4 nagy-britanniai és ir, 2 spanyol, 1—1 
magyar, belga, montenegrói és romániai. Az egyetem, 
mely iránt O szentsége a legutóbbi télen is jóakarólag 
érdeklődött, különösen azért érdemel figyelmet, mert — 
hasonlóan a löweni egyetemhez — nemcsak a modern 
tudomány majdnem minden ágát öleli föl már is, hanem 
hatalmas szinthézisű thomisztikus bölcseletével azok-
nak egy egésszé, kerekded keresztény világnézetté való 
forrasztását nagy mérvben elősegíti. Az orvosi kar meg-
nyitása két év múlva várható. Két orvosi tanfélév már is 
be van hozva a mennyiségtan-természettudományi kai-
keretében. Az idén rendszeresít a freiburgi egyetem 
első izben szünidei tanfolyamot a müveit nagyközönség 
részére folyó évi július második felében, melyen ha-
zánkfia, Michel Leó O. P., az erkölcsbölcselet ny. r. 
tanára is részt vesz. P. 

* 

Pár i s . Csodát, modern csodát akartok: nos, hát itt 
van ! Hitetlen korunk csodákat kíván, hogy higyjen az 
Istenben. Ez a kívánság azonban nem igazlelkü kíván-
ság, hanem hazugság, mert a mai hitetlenség nem akar 
hinni, nem akar megtérni, nem akar Istent ismerni. Ha 
csoda hangja üti meg a fülét, azonnal bedugja minda-
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kettőt ; ha csoda fénye üli meg a szemét, behunyja 
mindakettőt, hogy se hallania, se látnia ne lehessen, 
vagyis — hinnie ne kellessen. S az Úr Isten ezzel a hitetlen 
nemzedékkel szemben úgy tesz most is, mint mindig 
tenni szokott : nem tesz csodát, mikor és a milyent a 
hitetlenségnek a kedve tartja, hanem akkor és olyan 
csodál tesz, a mikor és a minőt ő tart jónak. De csodát 
mindig tesz annyit, a mennyi céljainak elérésére szük-
séges és ép elégséges. Nem csodák hiányzanak tehát, 
hanem értelmességek a dolog megértésére és akaratok 
az Isten előtt való meghódolásra. 

Ezt a bevezetést egy új, a legújabb ethikai csoda, 
Rétié Adolf megtérése alkalmából adta az elmélkedés 
tollam hegyére.1 Hitetlenből hivővé lett ember beszéli 
el a hitetleneknek azt, a mi vele történt. Vannak meg-
térések, melyek titokban akarnak maradni, meri ilyen 
a természetük. Vannak ellenben megtérések, melyeknek 
rendeltetése, hogy világgá kiáltsák ki a történt Isten-
csodáját. Szent Ágoston nagy körülményességgel és 
hosszasan beszéli el megtérésének a történetét, mert az 
ő megtérésének az volt a rendeltetése, hogy az egész 
emberiség épüljön rajta és tanuljon belőle. Ilyen szük-
séget, ilyen sarkalást érzett lelkében Rétté Adolf a hitet-
lenből kereszténnyé lett lánglelkü költő és fáradhatatlan 
író. Valóban csodálatos története egy léleknek ! Nagyon 
alkalmas arra, hogy tespedő lelkiismereteket fölrázzon, 
pislogó hiteket lángra lobbantson s megmutassa Istent 
a lelkekben. 

Előszót a megtérésnek ehhez a csodás történetéhez 
egy másik megtért, a világhírű François Coppé írt. «Hit 
nélkül növekedve, Adolphe Rétté — úgymond — mikor 
férfikorát elérte, azon vette magát észre, hogy harcoló 
atlieus és materialista. Mint a vallás ellenségeinek a 
pajtása, részt vett azoknak minden munkájában. Hogyan 
jutott el tehát ő a múltjától való borzadásig, az Isten-
ben való hit parancsoló szükségességének érzéséig, vagyis 
odáig, hogy engedelmes legyen az Isten és az egyház 
iránt? Megtudhatni mindezt az ő mélységesen alázatos 
és fensőbbségesen bátor vallomásából. 

Olvassátok ! Kövessétek őt fájdalmas útján, a mely 
őt a tévedésből az igazságra, a bűnből a kegyelem álla-
potába, az istenkáromlásból az istenimádó imádságba — 
vagy a mint ő mondja — az ördögtől az Istenhez vezé-
relte ! Bocsátkozzatok le e reménytelenséggel küzdő 
léleknek, e megsebzett szívnek mélységeibe. Hallgassátok 
végig a jó és rossz e tragikus párbeszédét, nézzétek 
végig, de részvéttel, a világosság és sötétség, a vágy és 
a halál, az öngyilkosság, a megsemmisülés és — az 
örökkévaló élethez való ragaszkodás e rettenetes küz-
delmét! Nem egyszer fogtok ijedten fölkiáltani lelketek-
ben: «Ez a szerencsétlen el fog bukni! . . . Már el is 
veszett.» Dehogy, dehogy! Folytassátok ezeknek az 
őszinteségtől sugárzó lapoknak az olvasását, melyek 
bánatot rebegnek, forró hitel, reményt és szeretetet 
árasztanak szét. Nézzétek : ez a tegnapi istenkáromló ma 
már imádásba merül a feszület előtt és imádkozik szűz 
Mária előtt, még pedig egy gyermek tisztalelküségével. 
Hát nem rejlik ebben az eselben a végtelen irgalomnak 
s az Isten mindenható kegyelmének egy rendkívüli bizo-
nyítéka, mondjuk ki, egy természetfölötti kedvezése?» 

IV. ö. Adolphe Rétté, F u diable à Dieu. (Az ördögtől Istenhez.) 
Paris, Leon Vaniernél, 1007. 12-r. 

New Dict ionary of the English and H u n g a - J roda-
rian Languages , by E. W. James and Zalán Endrei. ^ ^ 
Az angol és magyar nyelv új szótára. Szerkesztették 
James E. W. és Endrei Zalán. Angol-magyar rész. Buda-
pest, Stampfel-féle könyvkiadó hivatal. Nyolcad-rét, 
440. 1, Ara 5 korona. 

Midőn e szótárt a Révai Testvérek űllői-uti boltjá-
nak kirakatában megpillantottam, első gondolatom az 
volt: hál' Istennek, ebben a mi annyi selejtes és érték-
telen holmit termelő irodalmunkban végre egy igazán 
hézagpótló munka. Már két esztendeje kutattam angol-
magyar szótár után, hogy a központi papnevelőbe egye-
temi tanulmányaik végzése céljából disponált amerikai nö-
vendékeknek valamilyen irodalmi segédeszközt nyújtsak 
magyar olvasmányokhoz. Bizonfy Ferenc angol-magyar 
szótára, mely a Franklin Társulat kiadásában 1878-ban 
megjelent, végkép elfogyott ; Róth H. Ignác, magyar-
angol és angol-magyar zsebszótára (New-York, évszám 
nélkül) csakis a legszerényebb igények kielégítését cé-
lozta és első sorban a kivándorlók számára készült, 
úgy, hogy egy új angol-magyar és magyar-angol szótár 
megjelenése nagyon is szükségessé vált. 

Nem is annyira a mi hazai közönségünk részére, ha-
nem azon ezerszámra kivándorló honfitársaink számára, a 
kiknek az angol nyelv elsajátítására elengedetlenül 
szükségük van.1 Ebből a szempontból a James-Endrei 
által végzett munkát hálás elismeréssel fogadnám, lia 
e mű értékét tetemes fogyatkozásai majdnem a mini-
mumra le nem szállítanák. 

Egy szótárról Ítéletet mondani ugyan csak huza-
mosabb használat után lehetséges; mind a mellett a 
James-Endrei szótár hibái oly szembeszökők, hogy azo-
kat a legfelületesebb ember is észre kell, hogy vegye ; 
azonfölül jelen ismertetésem adatainak java része azon 
a jegyzéken alapszik, melyet nekem külön e célra a köz-
ponti papnevelőnek két hartford-i növendéke, John 
Doherty és Joseph Degnan urak összeállítani szívesek 
voltak. 

A mint az ember a könyvet kinyitja, a rövidítések 
jegyzékében a következő hibákat veszi észre : neutre 
(neuter), activ (active), rethorik (rhetoric), indiaty (in-
dicative), familialy (familiarly), agriculuturey (agricul-
tural), matematics (mathematics), adjectiv (adjective), 
ferfect (perfect), feminie (feminine), pirting (printing), 
phrase (phrase), sensis (sense), antiquities (antiquities), 
scoth (scotch), duncing (dancing), tehology (theology), 
musik (music). Ivét lapon ennyi hiba ! De ez még semmi. 
Nemcsak a szavak kiszedése hibás, hanem a rövidíté-
sek jegyzékében a magyar kifejezéseknek megfelelő angol 
terminusok oly hibásan vannak elhelyezve, hogy az 
olvasó egészen megzavarodik. E jegyzék szerint : me-
chanika = imperfect tense, művészet = geometry, táj-
szólás — glass-works, üveghuta = huntig, vadászat = verb 
reflective, visszaható ige = chemistry, vegyészet = rail-
ways, vasúti kifejezések = prosody, versméret = seam-
tress. A jelek magyarázatából k imaradta , mely pedig 
elég gyakori; így pl. a 216. lapon előfordul tízszer, a 
217. lapon tizenegyszer, a 219. lapon kilencszer és így 
átlag nyolcszor minden egyes lapon. Jelentését kikutatni 
egyenesen lehetetlen. 

E jegyzék előre veti árnyékát a következőkre. Az 
i Ezeket én inkább itthon tartanám. Szerk. 
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olvasó el lehel készülve arra, mily gondtalanul dolgoz-
tak a szerzők. 

Térjünk most át a szótár testére. 
Nagy hibának tartom, hogy az angol szavak kiej-

tése, illetve annak valamelyes átírása mindenütt hiány-
zik. A szerzők ezt azzal indokolják, hogy az angol ki-
ejtést úgy sem lehet írásban tökéletesen meghatározni. 
Ez teljesen hiábavaló mentegetődzés. Nem arról van 
szó, hogy az angol szavak helyes kiejtését tökélete-
sen vissza kellett volna adniok, ez egyszerűen lehe-
tetlen, mert a magyar nyelv magánhangzói és részben 
mássalhangzói is, az angol magánhangzóktól ugyan-
csak eltérnek ; hanem valahogyan módot kellett volna 
nyujtaniok annak, a ki az angol kiejtésről némi foga-
lommal bír, hogy a szótár segítségével a szavakban 
előforduló magánhangzók természetével és a hangsúlyos 
szótag helyzetével tisztába jöjjön. 

Igaz ugyan, hogy a szerzők mellékeltek bizonyos 
kiejtési szabályokat a rövidítések jegyzékéhez, de ezek 
nyomán eligazodni teljes lehetetlenség. Annál furcsább, 
hogy a tulajdonnevek kiejtését megjelölték; ha a dolog 
itt lehetséges volt, a szótár testében is sikerült volna ; 
látszik azonban, hogy a szerzők oly sebtében dolgoztak, 
hogy erre vagy nem értek rá, vagy a kiejtés megjelö-
lését a munka megkönnyítése céljából elhagyták. 

Erre vall az a tömérdek hiba is, melyen a szem 
unos-untalan megbotlik. Ezek egy része egyszerű sajtó-
hiba; vannak olyanok is, melyek a szerzők ortográfiai 
isméreteit nagyon furcsa világításba helyezik. Az ide 
mellékelt jegyzék eléggé épületes : 

avoi dupois (avoirdupois), fcachanal (bacchanal), 
bacchelor (bachelor), backstrocke (backstroke), basilika 
(basilica), beefsteack (beefsteak), belwen (between), best-
bideler (best-bidder), biseet (bisect), bodymatcher (body 
snatcher), bonnines (bonniness), book-stoll (book stall), 
bowiiie (bovine), boxkeepeer (boxkeeper), bracek (braces), 
bugling (bungling), burstin-charge (bursting-charge), 
caracol (caracole), chimney docdor (ch. doctor ; a mi 
nem jelenti, hogy «kályha», hanem 'kályhaépítő'), chok-
full (choke-full), churchyad (churchyard), colt' boot 
(colt's tooth), colle (coffee), courteard (courlcard), cod-
livel oil (codliver oil), despather (despatcher), dravce 
(drawee), drawfort (drawforth), duscart (dustcart), ear-
geness (eagerness), emerald-irle (emerald-isle), engender 
(engine), ensanquin (ensanquine), ensrine (enshrine), 
ensigucy (ensigncy), emporer (emperor), fellowcrowtry-
man (fellowcountryman), goddeslike (goddesslike), half-
bindig (halfbinding), halfbloot (halfblood), handgalopp, 
(handgallop), hatmoy ney (hatmoney), hereditari (he-
reditary), hiccongh (hiccough), — Hungari (Hun-
gary), individualise (individualize), intozicate (intoxi-
cate), Irisch (Irish), Mthen (kitchen), /imekuli (lime-
kiln), limesnakjng (?), loo-warm (luke-warm ; ez utóbbi 
megvan külön is), love-wort (loveworthy), macadamise 
(macadamize), mattrass (mattress), myhrtle (myrtle), 
narrov-minded (narrowminded), neverblusing (n. blush-
ing), obscenety (obscenity), outhright (outright), autlaugh 
(outlaugh), ove (over), printshoop (printshop), poduce 
(produce), prosewritter (prosewriter), prud (prude), rees-
tablisch (reestablish), reinforec (reinforce), relatinevess 
(relativeness), .sillaness (silliness), sid-wind (sidewind), 
shareholder (shareholder), schaft (shaft), shoos (shoot), 

sqirrel (squirrel), srtreamy (streamy), subscribe (sub-
scribe), /azer (taxer), tehnceforward (thenceforward), 
shrasher (thrasher), trsh (trash), traditionary (traditio-
nary), tiptoe (tiptoe), typewriter (typewriter; v. ö. a 
«prosewritter» sz.), triksy (tricksy), umber (umbra), 
ulunbeloved (unbeloved), unhalloved (unhallowed), 
unheoric(unheroic),unbessemingness(unbeseemingness), 
luitchraft (witchcraft), woodwoork (woodwork), wal-
kingcoal (w. coat), i/wellowishness (yellowishness). 

Meg kell jegyeznem, hogy a közölt jegyzék koránt-
sem teljes, sőt talán még egyharmadát sem teszi ki 
azoknak a hibáknak, melyeket egy kis utánjárással 
össze lehetne szedni. Hasonló tévedésekre akadunk a 
rendhagyó igék és a tulajdonnevek jegyzékében is. Ott 
is előfordulnak olyan hibák, mint vvass (was) Aegaean 
(Aegean), Baltimare (Baltimore), Francfort (Frankfort), 
Licoln (Lincoln), Michegan (Michigan), Newfouland 
(Newfoundland), Ralibon (Batisbon), Aneas (Aeneas), 
Alignes (Agnes) englischman, swwiss, skandinavia etc. 

A szótár egyéb hibái között említem a következő-
ket. Számos használt és közönséges szó kimaradt; 
pl. marvel 'csodálkozni', expressman, gnat, tinally, 
furze, standpoint, trivial, sunburn, occasionally, sub-
sequently etc. — Egyes szavak jelentése teljesen hibás. 
Pl. cathartic nem 'bélhúr' sem nem 'hegedű' vagy 'cin-
cogó', hanem 'hashajtószer' ; tonic nem 'hangra vonatkozó 
valami' hanem 1. feszítő, erősítő 2. erősítőszer. — Szá-
mos szó jelenlései között a legkevébbé használatosak 
soroltatnak elő. Pl. graduate, graduation, squire, oriel, 
professor etc. — Egyes szavaknál nincs megjelölve, 
hogy bizonyos értelemben csakis a «Slang»-ban hasz-
nálatosak. Pl. beans 'pénz', bedpresser 'lusta', blatter 
'beszélni', blinkard 'rövidlátó' etc. — Nagy hibája a 
szótárnak, hogy a szólásmódokat igen mostohán regis-
trálja. Pedig tudvalevő dolog, hogy ép ezekben az angol 
nyelv rendkívül gazdag és ugyancsak elüt más indo-
germán nyelvektől. 

Általában az egész szótárt nagyon fölületes és meg-
bízhatatlan munkának kell nyilvánítanom. Az ember 
sohasem tudja, mikor hagyja cserben. Mivel pedig 
minden szótár jósága elsősorban megbízhatóságától 
függ : James-Endrei angol-magyar szótárát, mely ép e 
téren oly sok hibában bővelkedik, csak is azért ajánl-
hatnám, mert ez idő szerint irodalmunk más ily fajta művel 
nem rendelkezünk. ^ Kmoskó Mihály dr. 

Hitok ta tásunk ú j könyvei és taní tás terve . 
Jelenleg nyolcszáz kis fiút tanítok tizenkét osztályban. 
Működésem alatt megismertem s megszerettem a régi 
katekizmust s szívesen küzdöttem annak, mint iskolai 
könyvnek, tagadhatatlan nagy hibáival is. Ámde várva-
vártam a püspöki kar megbízásából működő országos 
bizottság munkájának eredményét, mert a leghivatottabb 
férfiak kezeiből úgy a régi katekizmusnak, mint az is-
kolai könyveket újító modern áramlatoknak hibáitól 
ment könyveknek kellett kikerülniök. 

Midőn a jelen iskolai év elején az esztergomi fő-
egyházmegyei hatóság engedelmével megjelent az új 
«Bóniai Katholikus Elemi Katekizmus» és az új «Római 
Katholikus Kis Katekizmus», azonnal használatba vet-
tem az új könyveket. Most pedig, midőn főpásztorunk 
legújabb körlevelében elrendelte az új kátéknak és az 



383. szám. RELIGIO 367 

új tanítástervnek használatát, élek a kedvező alkalom-
mal s új könyveinkre vonatkozólag röviden kifejtek 
néhány gondolatot. 

A Deharbe-féle katekizmusnak múltja, jelenje és 
jövője van. Múltja olyan, hogy a jelenre és a jövőre is 
számíthat. Alapos munka. Másikat, jobbat alkotni me-
rész vállalat volna, de a meglevőnek átdolgozása már 
nagyon szükséges volt. Abban az alakban, melyben 
nap-nap mellett forgattuk, nem telelt meg céljának ; 
rendkívüli tömörsége miatt nein érthették meg kellő 
módon a gyermekek, módszere a csaknem általánossá 
lett helytelen használat miatt okot adott a «katekizmus-
szerü» tanítás lenézésére, nyelvezete határozottan rossz volt. 

Alapos átdolgozásra volt szükség s ezt végezte az 
országos bizottság bámulatos sikerrel. Az új könyvek 
sok munkáról, nagy tudományról, kiváló szakértelem-
mel párosult lelkesedésről és párját ritkító nyelvtani 
képzettségről tanúskodnak. Az új könyvek kiterjeszked-
nek mindenre, a mi tanítandó és tanítható a népisko-
lában, sőt a hitoktató a jegyzetekben megtalál úgyszól-
ván mindent, a mit működésének több, vagy kevesebb 
ideje alatt a tapasztalat által tanítva magyarázataiban 
fölhasznált. Az új könyvek módszere nagyon világos, 
nyelvezete pedig oly szép és a helyesírásnak eddig még 
kivált az etimologikus és a phonetikus írásmód közt 
való választófal megbolygatása miatt kissé szokatlan, 
új szabályai szerint oly pontos, hogy ebben különösen 
remekel. 

Állításaimat az új könyvek bármely szakaszának 
taglalása által bizonyíthatnám, de inkább a negativ 
utat választom, vagyis fölsorolom azokal a csekély je-
lentőségű kifogásaimat, melyeknek megszámlálására, 
ha űjjaim nem elégségesek is, de az ARC betűi bőven 
kifutják. 

I. A földolgozott anyagot illető észrevételeket kö-
vetkezőkben csoportosítom : 

1. Az elemi katekizmusban : 
uj Az első osztályban a teljesség kedvéért a meg-

jelölt kérdéseken kívül még néhányat föl kell venni. 
E kérdés : «Kik jutnak a mennyországba» (26. lap), 
semmikép sem lügg össze az I. osztálynak szánt előbbi 
kérdéssel, tehát már csak azért is föl kell venni a Jézus 
tanításáról szóló szakaszt, kivált e szavakat : «Jézus azt 
tanította, a mit hinnünk és cselekednünk kell, hogy a 
mennyországba jussunk». (23. 1.) 

bj A halálos és a bocsánatos bűnöknek, úgyszintén 
az anyaszentegyháznak fogalmát nem adja meg az elemi 
katekizmus, pedig ez okvetlenül szükséges, bármily egy-
szerű módon történjék is az. 

cj A parancsolatoknak szövege és taglalása kitűnő ; 
de az első parancsolat magyarázata nem folyik a szö-
vegből ; a második parancsolat ellen nemcsak károm-
kodással lehet vétkezni, tehát pótolni kell e szót : külö-
nösen ; a hetedik parancsolat magyarázásánál e szó : 
«elveszi», nem fejezi ki világosan más jószágának igaz-
ságtalan eltulajdonítását. 

dj A keresztség meghatározásában e szó : > meg-
szenteli», helyzeténél fogva zavart okoz a betanításnál. 
Az Oltáriszentségre vonatkozó részek nagyon szét van-
nak szórva és épen a fő helyre csak egy kérdés jut. 
A 4á. lapon a 13. kérdés fölösleges, sokkal jobb, lia a 
gyermekek megtanulják a gyónási formula második 

felét elmélkedve gyakran elimádkozni. Kár, hogy a ki-
tűnő formula mindkét felének vége hiányzik az elemi 
katekizmusban. 

2. A kis katekizmusban : 
aj A könyv elején a lelkiismeret megvizsgálását 

segítő kérdések közt ennek is helyet kellene foglalnia : 
«Nem mulasztottam-e el a húsvéti szent gyónást és ál-
dozást ?» 

bj Határozatlansága miatt tökéletlen a 2. k. 3. pontja : 
«Használnunk kell azt, a mi által megkapjuk Istennek 
kegyelmét». Pedig e kérdés alapot vet a könyv beosztá-
sára. Határozatlan ez is : «Ha kísértésben vagyunk, külö-
nösen jó . . . valami okos dologgal foglalkozni». (76. lap.) 

cj Szükséges volna megmagyarázni, mi a hittitok, 
hány személy és hány természet van Krisztusban, mi 
a tökéletes és a kevésbbé tökéletes szeretet. Jó volna 
az Úr Jézus csodáit és jövendöléseit néhány kérdésben 
behatóan tárgyalni, a szentek közt, kiket különösen 
tisztelünk, szent Alajost is fölemlíteni, a kántorbőjt 
idejét jegyzetben pontosan meghatározni, a segítő ma-
lasztnak az értelemre és az akaratra való hatását, úgy-
szintén a megszentelő malasztnak két rendes és három 
rendkívüli csatornáját összefoglalni. 

dj A szentek egyességének meghatározása gyönge ; 
a kevélység meghatározása enyhe, az angyalok és az 
első emberek kevélysége másmilyen volt. 

e] Búcsú napja helytelenül van a parancsolt ün-
nepekkel egy sorban említve, ily módon a szentség-
imádás napját is föl kellene hozni. Evangéliumkor nem 
velünk keresztet, hanem kis kereszttel jelöljük lioinlo-
künkat, ajkunkat és mellünket. A szent gyónás után 
nem ad külön jelt a lelkiatya a távozásra. A bocsána-
tos bűnök ís «megbántják Istent» (224. k.) Helyesebb 
volna így : a Jaocsánatos bűnökkel is megbántjuk Istent. 

f j A gyermekeket okvetlenül íigyelmeztetni kell 
arra, hogy ne tartsák a szent ostyát mindaddig szájuk-
ban, míg teljesen elolvad, mert lia ezt teszik, már nem 
eszik Krisztus testét, tehát nem áldoznak. 

gj Homályosan van előadva az, liogy néha az utolsó 
kenet törli el a halálos bűnöket. Ez csak akkor törté-
nik, lia az eszméletén kívül levő betegnek bánata nem 
volt, léhát az utolsó kenet előtt az abszolució nem 
használt, később azonban a beteg magához tér és löl-
indítja legalább a kevésbbé tökéletes bánatot. Ezt sok 
cselben tudnia kell a belegnek és környezetének. 

II. A nyelvtanra vonatkozó megjegyzéseket a követ-
kezőkben foglalom össze : 

Az elemi és a kis katekizmusban. 
aj A sok «mondotta» némely helyen döcögős. (E. K.) 
bj E helyeken : «Az egy Iáról», «az egy fának gyü-

mölcséből», hiányzik a névmás : arról, annak. (E. K. 
10. lap). 

cj Néhányszor ezt találjuk: «leszel» e helyett: le-
szesz. (E. K.) 

dj A vessző néha hiányzik, néha fölösleges, néha 
pedig egyszerű mellékmondat előtt pontosvessző van 
helyette. Következetesen hiányzik és kötőszó előtt akkor 
is, mikor az nem közvetlen köti össze az egynemű 
mondatokat vagy mondatrészekel, hanem közbevetett 
szakaszok választják el azokat. Vagy kötőszó előtt néha 
van, néha nincs vessző teljesen hasonló körülmények 
között. Úgyszintén mint kötőszó előttés más esetekben is. 
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ej «Miköztünk» hibásan van összeírva, mert a név-
utó megtartja jellegét. (E. K. 16. 1.) 

f ) Egy helyen ily elválasztást találunk : tem-plomban. 
(E. K. 22. 1.) Ez talán a szedő hibája? 

gj Függő kérdés előtt csaknem mindig «liogy» kötő-
szó van, pedig az a legtöbb esetben fölösleges. 

hj A lelkiismeret megvizsgálását segítő szakaszban 
(a K. K. elején) a kérdések nem magyarosan vannak 
fogalmazva. 

ij Néha egy szóba van írva a jelző és a jelzett név: 
szenthagyomány, lelkierősség, de helyesen : erős foga-
dás. Hibásan vannak összeírva ezek is : nemkatholikus, 
necsak. 

jj E szóban : búcsú, ha az utolsó u-t nem kell is 
talán okvetlenül hosszúnak venni, ragok előtt meg kell 
nyújtani. 

kJ Egy helyen, t. i. az E. K. első függelékében a 
kérdés ismétlése a feleletben hiányos. 

I! Egy helyen van «ami» amely helyett. (K. K. 
103. lap). 

Más megjegyzéseket alig tudnék tenni s e kijelen-
téssel legjobban dicsérem az új könyveket, melyeket 
használni csupa öröm s mégis nagy munkát kívánnak. 
A hitoktatás ezentúl is sok fáradságot, alapos, sok te-
kintetben egyéni feldolgozást kíván és a hitoktató szavai 
által nyernek életet a kitűnő könyvek. 

III. A pöspöki kar által kiadott új tanitásteru az új 
katekizmussal egy nyomon halad; hogyne? hiszen 
ugyanazokból a kezekből kapjuk azt is, ezt is. Követ-
kezetesen érvényesülésre juttatja az új tanításterv a 
katekizmus tanításánál az enciklikus módszert, de a 
biblia tanításánál némi helyet enged a progressiv mód-
szernek is. Szigorúan előírja, mit kell a bibliából taní-
tani ; ily módon elejét veszi annak a veszedelmes áram-
latnak, mely sok szép, az egész életre fontos és a gyer-
mekeknek különösen kedves szakaszt mellőzni akar, 
főleg az ó szövetségből. 

Az új tanításterv be is osztja az anyagot, de ezzel 
segíteni kíván, nem akarja az öntudatos és önálló mű-
ködést korlátozni. Az új tanításterv föltárja a hitoktató-
nak, mint a gyermekek missiós, tehát leghivatottabb 
nevelőjének és lelkipásztorának sokágú működését, mely 
lefoglalja a leckeórákat, sőt igénybe vesz azokon kívül 
még igen sok időt, kivált ott, a hol sok a gyermek és 
azok nagyon különbözők. 

Mi hiányzik még? Új biblia és pedig szerény véle-
ményem szerint az új Róder-biblia, melynek a katekiz-
muséhoz hasonló átalakításon kellene átmennie, egyes 
részeknél az új elemi katekizmus szavai szerint változnia 
és az egyháztörténelemnek szükséges részeivel bővülnie. 

Ha az is meglesz, akkor a jó Isten adjon egyház-
megyénknek sok papot és azok közt sok lelkes hitok-
tatót, hogy egy tanító se legyen pontosabb az iskolá-
ban, mint a hitoktató és ne kelljen az iskoláért lelkesülő 
hitoktatónak erőit a végletekig megfeszítenie csak azért, 
hogy más, szintén fontos és fönséges kötelességei mel-
lett az iskolában mulasztást ne kövessen el. 

Szőke Kázmér dr. 
* 

Új kol legiátus doktorok . A budapesti kir. magy. 
tudományegyetem hittudományi kara mult hó 10-én 
tartott VII. rendes ülésében tudományos és irodalmi 

működésükért a következő hittudományi doktoro-
kat kebelezte be : Tauber Sándor dr. szombathelyegy-
házmegyei áldozópapot és ugyanott theologiai tanárt ; 
Frey János dr. pécsegyházmegyei himesházai esperes-
plébánost ; Kmoskó Mihály dr. esztergomfőegyházmegyei 
áldozópapot és budapesti kp. szemináriumi tanulmányi 
felügyelőt és Lukcsics József dr. veszprémegyházmegyei 
áldozópapot, a budapesti kir. magy. tudományegyetem 
könyvtárának tisztviselőjét. 

T^orányi felolvasásához. 
A «Religio» ez idei évfolyamának 20-ik számában olva-

som, hogy Korányi Frigyes dr. orvos-tanár a «Gondviselés-
Egyesület» javára tartott felolvasásában jónak látta állást 
foglalni az apáca-ápolónők ellen. Ezzel szemben leszögezem 
Korányi tanárnak szavait, melyeket 1900 dec. 24-ikén azon 
alkalommal mondott, midőn klinikájának nagytermében a 
karácsonyfa körül összesereglett betegek nevében hozzáinté-
zett üdvözlő beszédemre így válaszolt : «Önök nem annyira 
nekem és orvostársaimnak tartoznak köszönettel és hálával, 
mert hiszen mi gyakran tehetetlenek vagyunk a pusztító kór-
ral szemben, mint inkább a kedves testvéreknek, ezen minden 
nemes ember becsülésére méltó névtelen jóltevőinek az em-
beriségnek, a kik odaadó ápolásukkal, önzellen, az éjt is nap-
pallá tevő kötelességteljesitésükkel pótolják az anyának, a hit-
vesnek és gyermeknek szeretetteljes ápolását stb.» Tehát : vagy 
akkor, vagy most tévedett a tudós tanár úr, kiről a legna-
gyobb jóakarattal sem mondhatom, hogy a beteg emberiség-
től szerzett évi jövedelme mellett oly önzetlenül szolgálja a 
beteg emberiségnek ügyét, mint az általa megszólt apácák, 
kik a gyógyításnak a recept-írásnál fáradtságosabb részét, az 
ápolást teljesítik, még pedig — ingyen és oly lelkiismerete-
sen, hogy még a nem keresztény betegek is csak elismerőleg 
nyilatkoznak a keresztény felebaráti szeretetnek e névtelen 
hőseiről. 

Hogy Korányi 1900 dec. 24-ikén tényleg a legnagyobb 
elismeréssel nyilatkozott a betegápoló apácákról, arról tanús-
kodhatnak mindazok, a kik akkoriban Korányi klinikáján 
gyógykezeltettek — már t. i. az életben levők — s a kiknek 
nevei a klinikának évkönyveiben biztosan megtalálhatók. 

Miután Korányi tanárnak ezen évekkel azelőtt elhang-
zott nyilatkozatát Nagyságodnak szives tudomására hozom, 
egyúttal kérem, kegyeskedjék azt a «Religióban» közölni. 

Griger Miklós. 

A k ik a 19. s z á m o t tévedésből két példányban kapták, 
szíveskedjenek az egyiket visszaküldeni. 

TARTALOM: A keresztény kath. tan fejlődése. I. 
Zubriczky Aladár dr.-tól. — Az egyház mint Krisztus misz-
tikus teste. III. Müller Jakab S. J.-től. — A keresztény 
apa. II. Vári Kálmán-tói. — Pázmány Péter iijúsága. II. 
Karácsonyi János dr.-tól. —• Az állam, mint öncél. 
(Válasz.) Concha Győző dr.-tól. — Lelki gyakorlat. IV. 
Bótá Ernő S. J.-től. — Egyházi világkrónika, —y—la-
tol. — Irodalom. James-Endrei : New Dictionary. Kmoskó 
Mihály dr.-tól. — Hitoktatásunk új könyvei. Szőke 
Kázmér dr.-tól. — Uj kollegiátus doktorok. Korányi 
felolvasásához. Griger Miklóstól. — 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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R E L I G I O 
TUDOMÁNYOS, TÁRSADALMI ÉS IRODALMI KATHOLIKUS FOLYÓIRAT 

Megjelenik - július és augusztus hónapot kivéve - minden vasárnapon. 

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

Egész évre... 
Félévre 

FELELŐS SZERKESZTŐ 

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

SZERKESZTOSEG ES KIADÓHIVATAL 

Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 39. 

A ker. kath. tan fejlődése. dio 

3. Vannak, a kik attól félnek, hogy a dogmafej-
lődés gondolata kivezet a kath. eszmekörhői. Ezek 
megnyugtatására ide irom, hogy a dogmafejlődés 
helyes gondolata ellenkezőleg visszahozta az egyházba 
Newmant. 

Ki volt Newman? Pusey ezt írta róla: «A mi 
egyházunk (az anglikán egyház) nem tudta e láng-
elmét fölhasználni ; olyan volt rá nézve, mint az éles 
kard, mely hüvelyében vesztegel vagy a szentély fa-
lán függ, mert senki sincs, ki bánni tudna vele. Pe-
dig homlokáról lehetett leolvasni, hogy Istennek ha-
talmas eszköze».1 Gladstone Newman katholizálása 
alkalmából azt mondta, hogy ez korszakot jelent az 
anglikán egyház történetében s hogy «az 1845. év a 
legnagyobb győzelmet jelenti, melyet a római egy-
ház a reformáció fölött nyert».2 

Mindenesetre érdekes lélektani tanulmány föl-
kutatni azt az eszmekört, a mely Newmannak éve-
kig tartó belső vértanúságát odáig érlelte, hogy fönn-
tartás nélkül belépett a kath. egyházba. Ezt a mun-
kát ő nekünk nagyon megkönnyítette az által, hogy 
épen abban az időben, mely katholizálását közvetle-
nül megelőzte, nagyobb művet írt : «Essay on the deve-
lopement of Christian doctrine». A műnek előszavát 
utoljára írta meg 1845. okt. 8-iki kelettel. Másnap, 
okt. 9-én, három társával együtt letette a kath. hit-
vallást. Művét már mint katholikus akadálytalanul 
adhatta ki. A katholikusok nem támadták, de annál 
forrongóbb viszonyokat idézett elő az anglikánok 
között. Gladstone Manningot akarta rábírni a cáfolat 
megírására. 1878-ban Newman másodszor is kiadta 
művét és pedig a tekintélynek, tiszteletnek és elévül-
hetetlen érdemeknek azon a fokán, mely neki a kö-
vetkező évben megszerezte a római bíbort. Newman 
művének előfutárja is volt egy beszéd képében, me-
lyet 1843. Gyertyaszentelő-ünnepén az oxfordi egye-
temen a vallásos tanban való fejlődésről tartott. Ér-
dekes megjegyezni, hogy még ugyanazon év második 

1 Madaune. A katholicizmus újjászületése Angolország-
ban a XIX. században. Budapest, 1899. 269. 

2 Zurburg. Gladstones religiöse Stellung (Hochland 1907. 
ápr. 7. 1.) 

felében lemondott az anglikán egyházban bírt java-
dalmáról és azontúl a kath. egyházba való belépé-
séig mint világi ember élt csendes és szent vissza-
vonultságban. 

A kik talán csodálkozva kérdik, milyen logika 
vezet a dogmafejlődés tényének fölismerésétől a 
kath. egyházba való belépésig, azoknak kedvéért 
megpendítem ennek a logikának vezető gondolatát. 
Ha az egyház természetfölötti uton életbe hívott er-
kölcsi személy, akkor az élőlények módjára történe-
tileg kell kifejlődnie és pedig minden egyes lényeges 
részével, tehát tanával együtt. Ez a tan a maga typi-
kus azonosságának megőrzése mellett ellenállhatatla-
nul fejlődik századról-századra. A ki ezt az élőlényt 
nem akarja elfogadni fejlődésének azon a fokán, a 
melyet az ő idejében elért és el kellett érnie, az chi-
mérák után szalad és elszalasztja értük a valóságot. 
Az anglikánok csak a IV. századbeli egyházat akar-
ják, de ezt képtelenség kívánni a XVI. vagy a 
XIX. században. Az élőlények életéből nem lehet egy 
tollvonással ezer esztendőt eltüntetni. Nem akarha-
tom édesanyámat csak abban az állapotban szeretni, 
a mely állapotban engem karjain hordozott. A pro-
testantizmus és vele az anglikanizmus azt akarja 
tenni az egyházzal, a mit tesz a japáni kertészet a 
fákkal : egész keretet teremt évek hosszú sora alatt 
egyetlen táfcán, kertet tölgyekkel, fenyükkel s egyéb 
fákkal, de ezt a torzművészetet csupán a természet 
erőszakos elfojtásával képes elérni. Az anglikanizmus 
eszménye is ilyen csenevész, eltörpített, visszamaradt 
egyház. 

Lássunk már most ezek után a bevezetések után 
némi szemelvényeket Newman művéből, ebből az 
igazi standard-workból, melyet mindenkinek, a ki 
hittudományokkal foglalkozik, ismernie kellene.1 

Newman gondolatmenete nagyjából ez. Minde-
neketőtt általában beszél az eszmék fejlődéséről és 
ismerteti ezen fejlődésnek különböző fajtáit. Azután 
rátér a keresztény tan fejlődésére és előbb az a priori, 
majd a történeti érveket hozza elő ezen fejlődés 
mellett. A fejlődés elvének megállapítása után nagy 

1 Idézeteimet Brémond francia fordításából veszem, 
mely a La pensée chrétienne (Paris, Bloud. 5. kiad. 1906.) 
egyik kötete gyanánt jelent meg. 
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körültekintéssel megállapítja a fejlődés és a romlás 
különbségét. Összesen hét, itt-ott egymásba folyó 
ismertetőjelet nevez meg, a melyek által az igazi fej-
lődés megkülönböztethető az ál fejlődéstől, a romlás-
tól. Végül ezt a hét ismertető jelet a katholikus tanra 
alkalmazva, a kath. tanban találja meg a kinyilatkoz-
tatásnak egészséges kifejlődését. A hetedik ismertető jel 
alkalmazása után három sor pont következik. Végül 
a szerző röpke pillantást vet eddigi belső küzdel-
meire, majd váratlanul azt mondja: «Az idő rövid, 
az örökkévalóság hosszú. Kedves olvasóm, ne told 
el magadtól azt, a mit itt találtál ; ne mondd, hogy ez 
csak tiszavirágéi tű vitának egy fejezete ; ne gyürkőz-
zél neki megcáfolásomnak ; ne mondd, hogy siker-
telenség, fásultság, nyugtalanság, sértett érzelmek, 
túlfeszült érzékenység vagy más valami gyöngeség 
diktálta e könyvet. Ne bujj el multadnak eszmelán-
colatába ; ne mondd, hogy az az igaz, a mit te igaz-
nak óhajtasz és ne áldozd föl az igazságot vágyaid 
bálványának. Az idő rövid, az örökkévalóság hosszú ! 

Nunc dimittis servum tuum, Domine, 
Secundum verbum tuum in pace, 
Quia viderunt oculi mei salutare tuum». 

Fölséges az a kép, melyet Newman minden eszme 
fejlődéséről általában fest. A mint bármely testet kü-
lönféle oldalairól és más-más nézőpontról kell szem-
ügyre vennünk, így teljesen megismerjük : úgy az 
eszme teljességének megismeréséhez is lehetőleg sok 
nézőpont szükséges. Az eszme már mozgat, mielőtt 
minden oldalról szemügyre vettük volna. De az eszme 
kezdetleges benyomása lassankint egyre öntudatosabb 
és világosabb lesz, a mint az élet váltakozása ugyan-
azt az eszmét más és más oldalról veti föl lelkünk-
ben. A sok szempont lassankint sok Ítéletben szűrő-
dik le és a sok ítélet hova-tovább tanná, egész rend-
szerré tevődik össze. Az egyik nézőpont módosítja 
és alakítja a másik nézőpontról alkotott Ítéletünket; 
és a harmadik s a további nézőpontok egyre tisztul-
tabbakká teszik fogalmainkat. ítéletünket egybe fog-
juk vetni más ítéleteinkkel és a legkülönbözőbb té-
nyekkel ; a hely és az időviszonyok szerint a dolog-
nak majd ezt, majd azt az oldalát lessük el. Az eszme 
szellemünkben viszonyba fog lépni más eszmékkel, 
rendszerekkel, vallási, bölcseleti és politikai eszme-
sorozatokkal. Érintkezésbe lépünk másokkal, a kik 
talán egészen más oldalról nézték az eszmét. A sok 
vélekedés egymás mellé fog sorakozni, összehasonlításra 
késztet, küzdelembe kezd, felülkerekedik, vagy hát-
térbe szorul. Mindezen különböző nézőpontok nagy 
sokaságából az eredeti eszme a maga sziizi tisztasá-
gában, de egyszersmind nagy termékenységében egyre 
ragyogóbban és tisztábban, hatásosabban és erede-
tiebben domborodik elő. Ezt nevezi Newman az 
eszme fejlődésének, a mi tehát nem egyéb, mint 
egy igazságnak sarjadzása és érése, a mely igazság 
magként van elvetve a szellemek nagy sokaságában. 
Ehhez a sarjadzáshoz és éréshez nem elég egy ember 

és nem elég a merő deductio ; ide nagy tömeg, 
külső viszonyok, szív, akarat és élet kellenek. 

Az eszme érintkezésbe lép más eszmékkel, hó-
dít, felvesz, magába áthasonít és a mi neki nem fe-
lel meg, azt magától távoltartja, vagy magából ki-
választja. «Oly mértékben gyarapodik, a mily mér-
tékben más eszméket magába bekebelez és fölöttük 
uralmat szerez; nem azért marad magával azonos, 
mert elszigeteli magát, hanem azért, mert fönnmarad 
és győzedelmeskedik». «Bármily nagy is a veszély, 
hogy az eszme a környező világgal való viszonyba 
lépés által megromlik, egy nagy eszmének szembe 
kell szállani ezzel a veszéllyel, ha magát megértetni 
és teljesen megvalósítani akarja. Próbára van szük-
sége, hogy kifejlődjék és kiterjedjen; a harc adja 
meg tökéletességét és uralmát . . . Azt szokták mon-
dani, hogv a patak legtisztább forrása közelében. 
Bármily szép is ez a kép és bármily ügyesen hasz-
nálható is föl a maga helyén, még sem felel meg 
egy bölcselkedés vagy hit történetének; mert ezek 
épen ellenkezőleg annál egységesebbek, tisztábbak és 
erősebbek, mentül mélyebb, szélesebb és kiterjed-
tebb ágyat ástak maguknak». 

Newman a következőkben az eszmék fejlődésé-
nek különböző fajaival foglalkozik és mint a keresz-
ténységnél is számbavehető fejlődési fajokat, ezeket 
különbözteti meg: politikai, logikai, történeti, er-
kölcsi és metafizikai fejlődés. 

Áttérve a kereszténységre, előrebocsátja, hogy 
mentől élőbb, vagy mentől gyakorlatibb, mentől ha-
talmasabb átfogatú és magasabb érdekeket érintő 
egy eszme, annál nagyobb lesz fejlődése, története, 
annál hosszabb és gazdagabb lesz eseményekben. 
Ilyen szempontból első hely illeti meg a keresztény-
séget. 

Nem lehet várni az újszövetség szent könyveitől, 
hogy felöleljék az isteni jó hir összes lehetséges for-
máit, a melyekre az emberiség millióinak a világ 
végéig szükségük lesz. A későbbi nemzedékeket 
ugyanezen jó hírnek fokozatos kifejlődése fogja ki-
elégíteni. Ez a mondat: Az Ige testté lőn, három 
fogalmat zár magába, mindegyik fogalom magyaráza-
tot kíván; mindegyik magyarázat nyomán talán egy 
vagy több új, jóindulatú kérdés támad. A feleletek 
egy sereg tételt szülnek és ezen tételektől az eredeti 
mondat mintegy megduzzad. Bizonyos, hogy ennek a 
mondatnak van titokszerű, észt meghaladó értelme is; 
de van benne valami, a mit eszünk is fölér, hiszen szá-
mára nyilatkoztatta ki Isten ; és ez a része fejlődésreképes. 
Ez a fejlődés magának a kinyilatkoztatás adójának 
szándéka. «A mint a szükségletek és a mi ezeket a 
szükségleteket kielégíti, bizonyítékát szolgáltatják a 
látható teremtésben kifejezett isteni szándékoknak, 
melyeket Isten előre megfontolt: hasonlóképen azok 
a lékek, ha szabad így szólnom, a melyeket az ember 
a kezdő egyház hitének szövedékében észrevesz, 
valószínűvé teszik, hogy az isteni bölcsesség a kör-
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nyező igazságok kifejlődése által akarta ezeket a 
lékeket kitölteni.» 

Isten az ő műveiben nem mellőzte a fejlődést, 
hiszen magát a kinyilatkoztatást is fokozatosan fej-
lődve adta. Továbbá Jézus beszéde képes, hasonla-
tokban és példabeszédekben folyik, sok helyen pro-
fétikus: ez is arra mutat, hogy ennek a kinyilatkoz-
tatásnak idővel más szükségletekhez képest a képes 
beszédből valószerű beszédbe kell kifejlődnie. A ki-
nyilatkoztatás alkalomszerűen adatott, hol ezen, hol 
azon igazság tekintetében; a kinyilatkoztatás utáni 
idő föladata ezen elszórva levő igazságokat egybe-
vetni és rendszerbe fűzni. «Az ember, hogy ügy 
mondjam, nem tudná térképbe írni a kinyilatkozta-
tás tartalmát, nem tudná katalogizálni. Minden fára-
dozásunk dacára életünk végén, sőt az egyház utolsó 
napján is, még is kikntatlan szűz föld marad, jobbra-
balra dombok és völgyek, erdők és patakok vannak 
közelünkben, melyek csodákat és ritka kincseket rej-
tenek.» Jézus maga is mustármaghoz hasonlította 
Isten országát, mely apró kezdetekből fejlődik hatal-
massá. A kovászról mondott hasonlata még találóbb, 
mert mást nem jelenthet, mint az interpenetratio 
hatalmát. 

Newmannak fejtegetései a következő fejezetben 
elárulják az ő sastekintetét. Még protestáns, de a 
dogmafejlődés gondolata rávezeti őt az egyházi tanító-
testület, különösen pedig a Szentszék csalatkozhatat-
lansdgának szükségességére. A dogmafejlődésben tö-
mérdek tényezőnek jut szerep. Részt vesznek benne 
a századok és a különböző helyek, a tömegek és az 
egyesek, az iskolák és kiváló nagy férfiak, a termé-
szet nagy adományai és a kegyelem megvilágosítá-
sai. Magának a kinyilatkoztatásnak eszmetömegében 
egészséges őserő rejlik, mely megóvja a romlások-
tól, vagy legalább a romlásokból újra jó útra vezeti. 
De mindezek a tényezők folyton tartó egészséges 
dogmafejlődést nem idézhetnek elő, ha csak a dogma-
fejlődés nem áll oly tanítótekintély oltalma és ellen-
őrzése alatt, melyet Isten, a kinyilatkoztatás szerzője, 
a kinyilatkoztatás tekintetében csalatkozhatatlanság-
gal ruházott föl. Szépek a vallomások, melyeket itt 
Newman, mint protestáns, huszonöt évvel a pápai 
csalatkozhatatlanság ünnepélyes kimondása előtt, a 
Szentszék csalatkozhatatlanságáról tesz. Mikor művét 
1878-ban újra kiadta, a szöveget nem kellett meg-
változtatnia, csupán jegyzetben mellékelte a vatikáni 
zsinat határozatát. 

Newman, mielőtt lezárná a dogmafejlődés mel-
lett szóló a priori-érveinek tárgyalását, szükségesnek 
látja rámutatni, hogy csak a katholicizmus fejlődik 
tan tekintetében következetesen és a dogmafejlődés 
elve csak benne érvényesül, ellenben az anglikániz-
mus s még inkább a protestantizmus (ezt a kettőt ő 
mindig külön választja) a kereszténységet vissza 
akarja szorítani a IV. századnak, sőt a tiszta evan-
géliumnak színvonalára, egy tollvonással eltüntetvén 

a kereszténységnek azóta beállott összes tanbeli fej-
leményeit. 

Newman ezután áttér a történeti bizonyítékokra 
a dogmafejlődés mellett. Példái nagy számban vo-
nulnak föl. Egyesekkel (az újszövetség kánona, az 
eredeti bűn, a gyermekek keresztsége, az egy szin 
alatt való áldozás, a ô[i,ooôaioç) röviden végez. Ellen-
ben bővebben beszéli meg a Christologiát, a Mario-
logiát és a pápának főségét. 

Newman föladatának második része : a romlás-
nak megkülönböztetése az egészséges fejlődéstől. Az 
egészséges fejlődés ismertetőjelei gyanánt hetet sorol 
elő, melyeket kellően megvilágít. Első ismertető jel 
a typus megtartása. A mint az állatok minden fejlődésük 
dacára félreismerhetetlen konzervatizmussal megőr-
zik eredeti typusukat; a mint az egyének jelleme 
minden fejlődés dacára azonos, vagyis önmagához 
következetes marad ; a mint az aprólékosan kidol-
gozott és megfestett kép lényegében nem különbözik 
a jól sikerült és jellemző vázlattól: úgy a dogma-
fejlődésben is a keresztény tan typusának változat-
lannak kell maradnia. Második ismertető jel az elvek 
folytonossága. Csak a tanok fejlődnek, az elvek ezen 
tanok alatt változatlanok. Minden rendszer elveiben 
él és az egyes tanok csupán ezen elveknek megteste-
sülései. Az elvek olyanok, mint a geometriában az 
axiómák ; a tanok olyanok, mint a geometria leve-
zetett tételei. Sok igazság van abban is, a mit New-
man így fejez ki, hogy az egyház gyakrabban hatá-
rozza meg a tanokat, mint az elveket, az elvek a 
tanokban indirecte határoztatnak meg. A romlás 
gyökere ott van, hogy az elvek meghamisiltatnak, 
ennek aztán csak következménye, hogy a tanok is 
az egész vonalon magukban hordják a meghami-
sított elvek mérgét. Harmadik ismertető jel az át-
hasonítás hatalma. Áthasonitás nélkül nincsen fejlő-
dés. A kereszténységben a véleményeket bölcselet-
nek vagy skolasztikus spekulációnak nevezzük, ha az 
organizmus megtűri azokat ; ha kiveti magából, 
akkor már eretnekségnek nevezzük. Az egészséges 
szervezet hajlékony és hamar győzedelmeskedik a 
ráható egészségtelen befolyások fölött. A beteg szer-
vezetnek nincsen ellenálló képessége és tág kaput 
nyit a romlás csiráinak. Az egészséges testre nincsen 
veszély ott, a hol a gyönge szervezet elbukik. A ró-
mai egyház minden más testnél és egyháznál bizto-
sabban, nyugodtabban és veszélytelenebbül láthatja 
maga mellett, vagy magával szemben a különböző 
koroknak és időpontoknak szellemi áramlatait. Negye-
dik ismertető jel a logikai következetesség, ámbár a 
fejlődés vezetésében a szoros logikai levezetéseken 
kívül az intuíciónak, a kegyelemnek, a szívnek, az 
akaratnak is része van. Ötödik ismertető jel a jövő-
nek megelőzése ; ezt úgy kell érteni, hogy a későbbi 
logikai fejlemények bizonyos előérzet folytán gyö-
keikben és általános körvonalaikban már előzőleg 
is jelentkezzenek. Hatodik ismertető jel a múlttal 
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szemben gyakorolt konzervativizmus. A fejlődés nem 
rontja le a multat, nem vesz el belőle, nem másítja 
meg, hanem csak délszinre hozza a multat és a múl-
tét. Hetedik ismertető jel a fönnmaradásban megnyi-
latkozó erő. A romlás ideig-óráig tart, az eretnekség 
rövidéletű. Az igazi fejlődés ép űgy dacol minden 
idők viharaival, mint az, a miből fejlődött. 

A műnek hátralevő része, melyben Newman eze-
ket az ismertető jeleket a kath. egyház tanára alkal-
mazza, a legfölségesebb demonstratio catholica, a 
melyet valaha olvastam. Tudjuk, hogy magának az 
írónak is katholizálását eredményezte. Mivel azon-
ban már oly hosszasan foglalkoztam Newmannal, 
ennek a szép részletnek kivonatozását mellőzöm. 

Zubriczky Aladár dr. 

Jlz evangelium szocializmusa. 
I. A szenvedélyek torlódó, zajgó hullámai, az 

emberi ész mindig gyorsabb előrehaladása, a vagyo-
nosok némelyikének fölébredt lelkiismerete, a val-
lási szellemnek manapság mind nagyobb térfoglalása, 
a fölvilágosító előadások, a népbarátok és ezernyi 
mások megszülték a mai kor vezető eszméjét: a 
szocializmust. 

Rettenetes szó, a mint az első kimondja; vigyázz, 
hogy medréből kicsapó hulláma el ne ragadjon, ha 
az okosság oda nem siet, nem hogy lecsillapítsa, 
mert ez lehetetlen, hanem hogy a helyes irányba 
vezesse azt a mozgalmat, a mely előreláthatólag át 
fogja alakítani a föld képét, a parlamentet, az előző 
korok összes vívmányaival együtt. 

Látjuk a munkások ezreit, a mint vezéreiknek 
vér- és tűzpiros zászlója alá sorakoznak; látjuk azt 
a vak bizalmat, mellyel odaadják fdléreiket a párt-
célokra és nem kérnek róla számadást. Megdöbbent 
az a tűz — mert lelkesedésnek, a jó ügy ezen kizá-
rólagos szövetségesének nem nevezhetem — a mely 
szónokaik beszéde után szemeikben kigyulad. Hall-
juk a vészes terveket, melyeket tanácskozásaikon 
kovácsolnak, hogy megdöntsék a társadalmat, a ren-
det, a vagyon-, nő- és életbiztonságot. 

Ismét csak rettenetesnek mondhatom az egyesü-
lésben rejlő ezen erőt. Hiába tagadnók, a jelenség 
megvan, a föld méhe forrong, a levegő puskaporos 
s a gyújtó szikrák tömegesen röpködnek. Isten csodája, 
hogy eddig még nagyobb megrázkódtatás be nem 
következett. 

Ez mai életünknek leplezetlenül hű képe. Es, 
elismerés legyen érte, a társadalom, a törvényhozás 
kezd vele törődni. Nem úgy, a mint jelentősége meg-
érdemelné, de a régi nembánomság elmúlt. A struc-
madár a maga kárán tanulta meg, hogy a veszedel-
met nem kerüli el, ha elfordítja róla tekintetét és 
már szembe néz vele. Nem olyan férfiasan, mint azt 
a körülményeket ismerők óhajtanák, de a mozga-
lomnak mégis örvendenek, mert az is jobb a sem-
minél. 

Soha sem éri el ugyanis a társadalom, a tör-
vényhozás, a kormány, meg a ki csak ezen fárado-
zik, a békéltetés és kibékítés, a társadalmi rend alap-
jai erősítésének célját; elforgácsolt, elvesztegetett lesz 
minden erő — pedig mennyire szükséges ez nekünk ! — 
a míg ezek az iparkodó, vezető, legalább is vezetni 
akaró elemek a ma divatba vett utat követik. Tata-
rozzák a fődéit, holott mélyen, az alapok alapjain 
kell kezdeni a nagy restaurációt. 

Oly isteni, égi fényben jelenik meg ezzel szem-
ben a komolyan gondolkodó előtt Jézus Krisztus 
tanítása. A rengeteg zavarban, félelemben, kapkodás-
ban oly végtelen nyugodtan s olyan nyugodtan, a 
mint azt csak az igazság teheti, mutatja a követendő 
utat az Evangelium. 

Mennyei tant hirdet s az emberek leghétköz-
napibb ügyeivel, bajaival foglalkozik. Nem vágja 
szét erőszakosan korunk gordiusi csomóját, hanem 
szeretetével, a lelkiismeret, a szabadság- és jogtisz-
telet nemesítő erejével föl- és megoldja azt. 

II. Az evangelium szocializmusa ! Milyen külö-
nösnek látszó kifejezés! A szeretet, a béke szózata 
az elégedetlenség, a gyűlölet, a rombolásvágy éneké-
nek hangjegyeire volna szedve? Nem. Mert a szo-
cializmus eleme nem ez, legalább nem az igazi szo-
cializmusé. Maga a név is — testvéries egyesülést 
jelentene tulajdonképen — tiltakozik ez ellen. Ilyen 
alakot csak a munkásnép rossz vezetői adtak neki. 
Ámítanak, a mikor e nevet használják. És még job-
ban, még égbekiáltóbban ámítanak, a mikor rende-
sen önző céljaikat e ruhába bujtatják. 

Mert mi a szocializmus? Az emberi természet 
természetes szava. A szív követelménye. A jog, igaz-
ság és igazságosság istennőjének ragyogó szemű, éles 
látású gyermeke. Hatalmas, erős kapocs a társada-
lom egyes osztályai között, megdönthetetlen alap, a 
melyen egyedül épülhet a jövő palotája. Azon pont, 
a melyben az Isten szeretete, irgalma, igazsága talál-
kozik az ember törekvésével, természetének szavával, 
hajlamaival. Gyönyörű zene, lia az ember megtartja 
kereteit, neki szánt vonalait ; de borzalmas zűrzavar, 
mihelyt följebb hatol, elrontva az isteni kéz által 
oly istenileg megalkotott összhangot. A vallás pedig 
az éltető eleme. 

És az evangelium? Az Isten szava. Túláradó sze-
retetének a földre és sziveinkbe ömlése. A jog, igaz-
ság és igazságosság letéteményese. Hatalmas, isteni 
kapocs Isten és ember között, megdönthetetlen alap, 
a melyen egyedül virágozhatik föl a népek boldog-
sága. Gyönyörű zene, a melyben a primet az égiek 
viszik, a szekundot pedig az ember énekli hozzá. 

Igen, a szocializmus az, a minek mondottuk. 
E szónál a lélek visszaszáll a régmúltba. Ott látja 
az embert, gyönyörének paradicsomában sétálva, 
boldogan, Istenével jó barátságban. A látóhatár eköz-
ben elborult, s a szin, a jelenet teljesen megválto-
zott. A boldog ember arca verejtékével keresi kenye-
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rét, a paradicsom eltűnt, kopár sziklákkal, száraz 
földdel kell megküzdenie s e sziklák mögött nem 
egyszer ellensége les reá, ember vagy állat. Elméje 
nem oly tiszta többé s testében ezernyi gonosz indu-
lat ébred. A bűn tette ezt. Utána az élet nem öröm-
teljes itt időzés, hanem szomorú, sírva-zokogva ván-
dorlás. Az állatokkal még csak elbánt volna, de 
emberrel ember nehezen számol. Egyforma erők álla-
nak egymással szemben. Ész, gyűlölet, kapzsiság» 
uralomvágy küzd a bosszú érzetével, az önérzettel s 
a szabadság belénk oltott szavával. Ez röviden vázolt 
képe azoknak az ezer és ezer éveknek, a melyeket 
gyűjtőnéven ószövetségnek nevezünk. 

Egy bizonyos időben átalakul a kép. Megszüle-
tik egy gyermek, nehéz munkában férfivá lesz. Neve : 
Jézus Krisztus. Tanítása fényt vet a sötétségbe s azok 
az első egyházak, azok az első hivők, a kik követ-
ték minden szavát, a jövő elragadó, szinte csak álom-
nak hihető képét nyújtják. Szeretetükben, egymásért 
való hősies önfeláldozásukban, szent, a tekintélyt, az 
elöljáróságot tisztelő egyenlőségükben az első igazi 
szocialisták. 

De ismét harc keletkezett. Most az isteni tan 
ellen lép föl az emberi gőg és kapzsiság. Leigázza a 
munkásság ezreit, kialakul a kisember s a nagytőke 
rettenetes ellentéte. 

A világ halad, az emberek, a munkások is, gon-
dolkodnak, olvasnak. Lassan rá jönnek, hogy anyagi 
állapotuk igazságtalanság. Hogy nem egyezik bitük-
nek, az evangéliumnak tanításával. A munkás körül-
néz. Hite, vallásossága viszi rá, bog)' legelőbb is 
papját kérdezze. Látja, hogy lelkipásztora vagy nem 
akar, vagy nem tud rajta hamar segíteni. Otthagyja 
minden beszédével, tanításával együtt. S akkor jön 
eléje más. Lehetetlen képeket fest előtte. Mesterien 
fölzaklatja a talán csak még szunnyadó elégedetlen-
séget s a munkás vakon megy utána, mert látja, 
hogy ez törődik ve: . Hogy e mellett elveszti bitét, 
nem bánja ; csak itt, e földön segítsen rajta. 

Ez a tényállás okaival együtt. Egyfelől a félre-
vezethető emberi gyarlóság, melyet a földi boldogu-
lás után való természetes vágy támogat; másfelől a 
hivatott vezetők készületlensége, melyet itt-ott a kénye-
lemszeretet kisér. S az ellenség szervezett és mun-
kálkodik. 

Azonban már hajnalodni kezd. A piros zászló-
val szemben föllobog a fehér. Az evangelium zász-
lója, mely a hit alapján hirdeti a munkásjogokat: 
az evangelium szocializmusa. 

III. A végtelen kéz alkotása csak tökéletes lehet. 
Es csak az tökéletes, a mi céljának minden izében 
megfelel. Az evangelium a szeretet, a béke hírnöke. 
Isten csinálta, a Lélek sugallta, tökéletes. Lapjai válasz 
minden kérdésre, tanítása betölti a lelket. Teljesen. 
Nem hagy benne űrt, mert akkor nem lenne tökéletes. 

Az élet jogokból és kötelességekből áll. Jog és 
kötelesség az úrnál a munkással szemben és viszont. 

Ennek meghatározása, elrendezése a szocializmus. 
Az evangelium meghatározza, elrendezi. Alapelvként 
az ember méltósága szerepel. És ez nagy, mert meg-
mentésére maga az Isten Fia száll közénk. Nagy, 
mert Jézusban részese az istenségnek, mert Benne 
a mennyben van, mint a világ legfőbb Ura. Ezt a 
méltóságot nem az embernek helyzete a világban 
adja meg, hanem a lélek. Azon isteni szikra, a mely 
minket Istenhez hasonlókká tesz. Az, hogy Istennel 
a lélek is halhatatlan. 

S ezen az alapon indul meg a többi. Az evan-
gelium hirdeti az ember szabadságát. Szabadnak kell 
lennie, hogy szabad akarattal dönthessen örök sorsa 
felől, hogy fölhasználhassa azokat az eszközöket, a 
melyek örök céljának elérésére szükségesek. Szabad-
nak kell lennie, hogy eleget tehessen a parancsok-
nak. Mindakettőnek : az isteninek s az egyházinak. 
Forrását tekintve úgy is egy a kettő. Szabadnak kell 
lennie, hogy magasztos szülői hivatásának megfelel-
hessen. 

Ez jog és kötelesség. A munkás joga, hogy köte-
lességét teljesíthesse, a munkaadó kötelessége, hogy 
jogai tiszteletben maradjanak. Csak ezen szabadság-
gal fölruházott munkás ismeri kötelességét kenyér-
adója iránt. Az attól megfosztott, rabszolga, a ki 
gyűlöli urát. A gyűlölet pedig nem jó tanácsadó. 

Az evangelium e szelleméből önként folyik a 
vasárnapi munkaszünet, a rendezett munkaidő, a 
lakáskérdés, a bér méltányossága, a műhelyek tiszta-
sága, az emberies bánásmód. 

Mint jó barát, e jogokkal szemben az evangelium 
kötelességet is ró a munkásra. Ez természetes követ-
kezmény. Illő bérért lelkiismeretes munka,1 vasár- s 
ünnepnapi pihenő után annál szorgosabb foglalko-
zás, jó bánásmód mellett a tekintély, a tulajdon 
tisztelete. 

S az evangelium a napi munkát, az életnek ezen 
szürkeségét dicsfénnyel ragyogja be. Jézus példája 
megszentelte a munkát s a munkásosztályt tiszteletre 
méltóvá tette. A vallási kötelességek teljesítése eny-
híti a fáradalmakat, békét és jó kedvet hoz. Üres 
óráiban is ad foglalkozást: a gyermeknevelést, az 
önképzést. Embernek akarja a munkást, a ki Isten-
nel szemben megteszi kötelességét, önmagának kéri, 
kívánja a jogot — az evangéliumban foglaltat — s 
ha ez megvan, dolgozik. Eddig megy, a túllépést hite 
tiltja. Az a hit, a mely védi a tulajdonjogot. 

Ez az evangelium szocializmusa. Méltó Istenhez, 
a ki adja, megfelel az embernek, a ki elfogadja. 
A vallás éltető eleme ; mert a vallás nem csak a túl-
világban hirdet jutalmat, hanem azon van, hogy itt 
is a megelégedés legyen osztályrésze. A míg ez a 
szellem ál- és át nem halja a társadalmat, lehetnek 
vallásos emberek, de nem lesz igazán vallásos embe-
riség. Igaz, az ember szeme fölfelé néz, de keze lennt 

1 Erről nem szoktak beszélni az agitátorok. Szerk. 
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foglalatoskodik. S ezt a foglalkozást megszenteli az 
evangelium. Szavakat idézzek? Minek? Ide kellene 
írnom az evangelium mind a négy könyvét, az apos-
tolok összes leveleit. És kivált Pál apostoléit. Olvas-
sátok el figyelmesen. Minden oldala e szellemről 
beszéL Zdmbay Béla. 

Az egyház mint JÇrisztus misztikus teste. 
ív. 

Krisztusnak az egyház alapításával az volt a célja, 
hogy az embereket a lehető legtökéletesebb módon 
egyesítse magával s őket isteni életének részeseivé 
tegye. Ezen egyesülés és élelközlés legtökéletesebb 
megvalósulását épen a legméltóságosabb Oltáriszent-
ségben éri el. Benne Krisztus Urunk saját testével 
és vérével táplálja övéit s ezáltal oly fönséges és 
titokzatos módon egyesül velük, mely meghaladja 
minden képzeletünket. A kenyér és bor, melynek 
színe alatt magunkhoz vesszük, eléggé jelzi e benső 
egyesülést. A kenyér és bor a táplálkozás folytán 
oly szorosan egyesül az emberrel, hogy egészen át-
alakul testévé, beleolvad a test szerves egységébe. 
Hasonló módon egyesül Krisztus is velünk. Egy pont-
ban azonban lényeges különbség van a testi táplálék 
és Krisztus szent teste és vére közt. Mert míg az 
étel a táplálkozó lényegébe megy át, addig a leg-
méltóságosabb Oltáriszentség vételénél mi változunk 
át mintegy Krisztussá, a mennyiben Ö, a mennyei 
szőlőtő, magába olt bennünket, mint szőlővesszőket 
s ezen egyesülés folytán belénk oltja isteni életét is. 

S ez egészen természetes is. Mert a közönséges 
táplálkozásnál mi vagyunk az élő organizmus s az-
által, hogy a holt táplálékot magunkba fölvesszük, 
közöljük vele életünket. Krisztussal azonban ezt nem 
tehetjük, neki nem adhatunk életet; hanem ellenke-
zőleg, a vele való egyesülésünknél ő az élő organiz-
mus, a természetfölötti élet forrása s mi nyerünk 
tőle életet. Azért Krisztus szent teste és vére ránk 
nézve sokkal több az egyszerű tápláléknál ; mert 
nemcsak táplálja lelkünket, hanem egyűttal beolt 
bennünket magába az élet törzsébe, hogy isteni élete 
ránk is átáradjon. A közönséges táplálékot mi vesz-
sziik föl magunkba, Krisztus szent teste inkább min-
ket vesz föl önmagába s így egy titokzatos kenyérré 
leszünk vele. «Egy kenyér, egy test vagyunk sokan, 
mindnyájan, kik az egy kenyérben részesülünk.»1 

E kenyér tehát nem oszlik meg azok között, kik azt 
magukhoz veszik, hanem valamennyit magába ol-
vasztja. Ily fönséges táplálkozást csak Isten határtalan 
jósága és szeretete eszközölhet. 

De ez isteni kenyér biztos jele életünk isteni 
voltának is. Ily kenyérrel csak Isten fiai, Isten életé-
nek részesei táplálkozhatnak. S mi, kik ezen kenyér-
rel táplálkozunk, csakugyan azok vagyunk. Termé-

1 Kor. I. 10, 17. 

széfünknél fogva nem vagyunk Isten gyermekei, 
hanem csak szolgái. A keresztségben újjászületünk; 
természetes életiinkhez még egy új, magasztosabb 
életet is nyerünk: az Isten fiainak életét, mert a 
keresztségben Istentől születünk.1 Nem puszta név 
ezen istenfiúság, hanem valóság.2 Nem mintha a szó 
szoros értelmében Istenné lennénk s magunkénak 
vallhatnók az isteni természetet, mint ezt az Atya 
Egyszülöttje teheti; hanem mert a megszentelő ma-
laszt által Istennek oly tökéletes képét hordjuk lel-
künkben, mely messze meghaladja természetes erő-
inket s melyre csak Isten mindenható szeretete és 
tiszta kegyelme emelhet bennünket. 

A mint a második isteni személy, a Ige, az Atya 
dicsőségének homály nélküli tüköré és valójának 
tökéletes képmása,3 a melyben az Atya végtelen gyö-
nyörérzettel szemléli önnön isteni képét ; ügy lelkünk 
a megszentelő malaszt által Istennek tiszta, szeplőt-
len tüköré s végtelen szépségét és tökéletességeit 
természetes erőinket meghaladó hűséggel sugározza 
vissza. A megszentelő malaszt által Krisztus testvé-
reivé leszünk; O az Atya Elsőszülöttje4 és termé-
szetes Fia, mi pedig fogadott fiai vagyunk. 0 a szó 
szoros értelmében részese vagy jobban birtokosa az 
isteni természetnek, mert egylényegű- és természetű 
az Atyával ; de mi is részesei vagyunk az isteni ter-
mészetnek,5 mely a megszentelő malaszt által lel-
künkben ragyog, nem ugyan önnönlényegében, de 
fölötte tökéletes képmásában. Oly fönséges az isten-
ségnek ezen képe lelkünkben, hogy messze a termé-
szet határán túl fölemel bennünket, föl az Isten 
dicsőségének fénykörébe. S a mennyei Atya édes 
örömérzettel szemléli bennünk tulajdon isteni képét 
s lehajolva hozzánk atyai szeretete csókját nyomja 
lelkünkre s végtelen szerelme zálogául saját isteni 
Szentlelkét, a személyes Szeretetet, önti sziveinkbe.0 

A Szentlélekkel együtt természetesen az Atya és a 
Fiú is szivünkbe szállnak, mint az egy oszthatatlan 
Istenség és Szentháromság. S a szeretet lelke «maga 
tesz bizonyságot a mi lelkünknek, hogy Isten fiai 
vagyunk.»7 Szivünk a Szentlélek templomává alakul, 
a melyben valósággal és személyesen lakozik.8 

Igaz ugyan, hogy a Szentlélek s vele a teljes 
Szentháromság végtelen tökéletességénél fogva min-
denütt s minden teremtményben jelen van, de a 
megigazultakban a megszentelő malaszt folytán egész 
új és különös módon lakozik. Istenfiűi méltóságunk 
azonban még szebb fényben ragyog azáltal, hogy 
Krisztus testének vagyunk tagjai. A megszentelő ma-
laszt, mely lelkünket díszíti, az Atya Egyszülöttjével 
való egyesülésünk és a hozzá való áthasonlásunk 
által mondhatatlanul sokat nyer szépségre és értékre, 
A szentség eltörölheletlen jele méltó foglalatját képezi 

1 Ján. 1, 13; 3, 5. 5 Pét. II. 1, 4. 
2 Ján. I. 3, 1. 6 Gal. 4, 6, Kor. II. 1, 22. Róni. 5, 5. 
3 V. ö. Bölcs. 7. 26 ; Zsid. 1, 3. 7 Róni. 8. 16. 
4 V. ö. Róm. 8, 29. Zsid. 2, 11. 8 Kor. I. 3, 16 ; 6, 19. 



391. szám. RELIGIO 367 

a megszentelő malaszt égi gyöngyének s emeli fényét 
és ragyogását. Most már a mennyei Atya nemcsak 
azért szeret minket, mert fogadott fiai vagynnk, ha-
nem mert magát Krisztust látja bennünk s így Krisz-
tussal és Krisztusban szeret minket, mint misztikus 
testének tagjait. 

Ez a szeretet csak folytatása ama végtelen sze-
retetnek, mellyel az Atya a Fiút szereti s mely a 
Fiú révén átterjedt azokra is, kik vele egy misztikus 
személyt képeznek.1 Azért ez a szeretet sokkal gyön-
gédebb annál, mellyel az Isten csupán csak a meg-
szentelő malaszt birtoka miatt szeretne minket. 
A Szentlélekhez is szorosabb viszonyba lépünk az 
egyház révén, mint pusztán a megszentelő malaszt 
által. A Szentlélek az Atyától és Fiútól származik, 
mint kettejök kölcsönös szeretete. A Fiú közli a 
Szentlelket saját emberi természetével is, mert hisz 
az ő Lelke s így mint Istenember is a maga Lelké-
nek vallhatja őt. Hasonló módon közli Krisztus a 
Szentlelket saját misztikus testével, az egyházzal. 

Krisztus az egyház feje, a Szentlélek annak lelke. 
S a mint a szeretet Lelke Krisztus szent emberisé-
gét különös módon a maga templomává avatta s 
személyesen benne lakozik; úgy az egyházat is temp-
lomává szentelte és benne titokzatos módon jelen 
van. A Szentlélek a szeretet kapcsa nemcsak Atya 
és Fiú közt, hanem egyszersmind az Atya és a misz-
tikus Krisztus között. Azért az egyház tagjai sokkal 
szebb értelemben nevezhetik a mennyei Atyát aty-
joknak, mint azok a megigazultak, kik nem tagiai 
az egyháznak. 

Mint az emberi lélek a testben, úgy működik 
Krisztus Lelke az egyházban titokzatos módon. () az, a 
ki a hivőket Krisztus tagjaivá avatja s belőlök misz-
tikus testét alakítja. Ó az, a ki a keresztségben belé-
jök önti a megszentelő malasztot, a hit, remény és 
szeretet erényeit, az erkölcsi erényeket s a maga hét 
ajándékát. Mint az egész testnek lelke, 0 öleli együvé 
az összes tagokat isteni szeretete édes kötelékével. 
S a mint a testnek nincs tagja, mely nem áll a lélek 
éltető befolyása alatt, úgy Krisztus misztikus testé-
nek sem lehet tagja, a ki nem élvez semminemű 
éltető befolyást Krisztus Lelkétől. A ki súlyos bűn 
által elvesztette a kegyelem életét, azért még meg-
marad Krisztus tagjának, a míg legalább a hit eré-
nye él lelkében, mely szintén a Szentlélek termé-
szetfölötti kegyelemadománya. De ha hitét is elveszti, 
a természetfölötti élet utolsó szikrája is kialszik lel-
kében s többé nem tagja Krisztus testének, mert 
sehogy sem áll már Krisztus Lelkének éltető befolyása 
alatt. Az egyház testében, mint Krisztus misztikus tes-
tének részesedésében nevelkedik a kath. ember ; az ő 
ereje a Krisztus ereje, innen az a csodálatos ellen-
állás, melyet a hite szerint élő katholikus ember 
tanúsít a hitetlenség modern áramlataival szemben. 

Müller Jakab S. J. 
' V. ö. Ján. 17, 26. 

ïz állam mint öncél. a.) 
(Válasz Concha Győző dr. cikkére.) 

Concha Győző dr., egyetemi tanár, a «Religio» 
május 26-iki számában megjelent «Gondolatok az 
államról» c. cikkemre a la]) június 2-iki számában 
válaszolt. Legyen szabad elmondanom rövid vála-
szomat. 

Szükségesnek tartom, hogy elöljáróul kijelentsem 
a következőket, Sokkal jobban tisztelem 0 méltósága 
működését, semhogy távolról is szándékom lehetett 
volna, hogy őt vagy munkásságát általánosságban 
megtámadjam, ezért nem is neveztem meg sem őt, sem 
könyvét. Ennek a tiszteletnek most azzal akarom 
ismét jelét adni, hogy cikkének személyeskedő hang-
jára nem reflektálok. 

Áttérek a kérdés meritumára. A tanár úr sokat 
idéz könyvéből, de ezek az idézetek nem ellenem, 
hanem mellettem bizonyítanak. Május 26-iki cik-
kemben nem ismertettem per longum et latum azo-
kat az előzményeket, amelyekből Ó méltósága — a 
mint cikkében mondja — arra a következtetésre 
jut, hogy az állam öncél. Nem fejtegettem továbbá 
hosszadalmasan a cél fogalmára vonatkozó tanokat 
sem. Mert egyik sem szükséges, t. i. ha megtettem 
volna is, kontroverziánk lényege akkor sem válto-
zott volna, 

Kifogásoltam, hogy az államot öncélnak tartja. 
Ez így van. Ezen mit sem változtat, hogy «Doctor 
Juris»-nak az alanyi és tárgyi célról, a dologban és 
az ember vágyaiban rejlő célnak a különbségéről 
sejtelme sincs. (Hátha talán mégis !) 

Rátorkodom ismét «kiragadni» a junius 2-iki 
cikk egy mondását : «Mit mondok tehát e rövid váz-
lat szerint, hogy a nemzet léte öncél, a mennyiben 
a nemzet az ember eszméjét, vagyis végtelenségét itt 
a földön önmagát irányzó, országló, vagyis állami 
tevékenysége által sajátos alakban valósítja, hogy 
tehát a nemzetnek önirányzó tevékenysége, állami 
léte is öncél.» 

Kérdem tisztelt olvasóimat, nem azt ismétli-e 
itt a tanár űr, a mit május 26-iki cikkemben köny-
véből «kiragadtam» ? Kérdem továbbá, változtat-e a 
dolgon, ha akármilyen éles különbséget teszünk is a 
finis operis és operands, vagy ha úgy tetszik, tárgyi 
és alanyi, belső és külső cél között? Döntsék el a 
kérdést azok, akiknek a cél fogalmáról «van sej-
telmük.» 

Nem tettem különbséget ebben a tekintetben 
cikkemben, mert akármilyen értelemben és tudomá-
nyos értelmezésben vesszük is a célt: az öncél nem 
lehet más, mint az Isten. Sem a nemzet, sem annak 
«országló tevékenysége», az állam, sem az ember 
eszméje, «hogy végtelen lényegét, azaz szellemiségét 
a végesség határai között öntevékenységével s egye-
temes tekintetek szerint valósággá tegye» — nem 
öncél. Állítom most is, azok után is, hogy Ő méltó-
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sága szigorlati cenzori határozottsággal kijelentette: 
hogy ezekről sejtelmem sincs. 

Végül csak ennyit. A Kirchenlexikont citáltam, 
mint mindig ezt a művet használom, valahányszor 
bizonyos pillanatban rövid, szabatos és korrekt ki-
fejezésre, definícióra van szükségem. Azért, elhiheti 
Ô Méltósága, mást is citálhattam volna. Avagy a 
tudósok is csak azokat a könyveket olvassák, ame-
lyekből idéznek? 

Különben kár a Kirchenlexikonról mint «csak 
ilyen popularizáló munkáról» beszélni. Adja Isten, 
hogy a magyar tudományos világ is mielőbb képes 
legyen ilyet önállóan megírni. 

A magam részéről ezt a vitát befejeztem. 
Doctor juris. 

II. 
(Concha Győző dr. válasza.) 

Válaszomat, mellyel az «állam mint öncél»-féle 
tételemnek állítólagos keresztényellenességét cáfolni 
törekedtem, egy és más pontjában a t. szerkesztő 
úr észrevételekkel kisérte csillag alatt. 

A fölvetett kérdések sokkal mélyebbek, hogy-
sem azokat érdemleges tárgyalás nélkül megoldani 
lehessen s az ily csillagozások a megoldást előbbre 
vinnék. Mivel t. szerkesztő űr mégis ezt az utat látta 
jónak, engedje meg, hogy csillagos észrevételeire 
hasonló rövidséggel feleljek. 

«Az ember eszménye abban áll, hogy végtelen 
lényegét, azaz szellemiségét a végesség határai között 
öntevékenységgel s egyetemes tekintetek szerint való-
sággá tegye.» 

E tétel ellen csillag alatt felhozatik: véges lény-
nél végtelen lényegről bajos beszélni. 

Ámde mi egy templom? véges kőrakás, melynek 
végtelen lényegét a benne véghezvitt örök áldozat, 
Krisztus urunk eucharisztikus jelenléte teszi. E ren-
deltetés által válik a kőrakásból szentegyház. 

A templom magában, mint küljelenség, véges 
dolog, ellenben lényege, a gondolat, mely emelte, e 
gondolatnak állandó ismétlődése az isteni tisztelet-
ben, végtélen. 

Az ember maga is a végesnek és végtelennek 
ily összekapcsolása. Végtelensége véges, állati alzat-
hoz kötött, ezen az alzaton, ezzel az alzattal szemben 
kell végtelen lényegét kiküzdenie, mert a szent Teré-
zek, kiket az Eucharistia testileg is táplál, csodák. 

A keresztény aszkézis mi más? mint a nagyon 
is véges lénynek, az embernek fáradozása, maga 
gyakorlása, hogy végtelen lényegét mentül teljesebben 
kiképezze, ennek uralmát testének, lelkének véges 
ösztönei fölött fenntartsa.1 

1 Bocsánat, az egész pontról nem mondhatok mást, mint 
hogy az egy pantheista gondolatnak a variálása. Az ember 
nem a végesnek és végtelennek összekapcsolása, hanem egy-
szerűen testből és lélekből áll. Semmi végtelen nincs benne, 
a mint a véges kőrakásnak végtelen lényegét se teszi az örök 
áldozat, s a mint az aszkézis sem áll az ember végtelen lénye-

«A végtelennel való egyesülésnek az a biztos, 
közetlen tudata, melyből a vallás áll», ez a tételem 
szerkesztő urat már egyenesen ily csillagozásra ra-
gadja: Pantheista izű. 

Érteném, ha azt veti ellene, hogy a vallást mys-
tikussá teszi, a mennyiben a súlypont a vallás lénye-
gét illetőleg a «végtelennel való egyesülésnek közet-
ien tudatára» van fektetve,1 vagyis arra, hogy a val-
lásos embernek nem kell a theologiai controversiák 
útvesztőjén átgázolni, hogy a végtelennek, ezek köz-
vetítése nélkül is, közetlenül biztos, rendíthetlen 
tudatához jusson. 

A tételben semmi egyéb nincs, minthogy a hivő 
annak sejtelme nélkül, vájjon a szentmise-áldozatnak 
Vasquez, Lessins, Suarez, avagy Lugo-féle értelme-
zése-e a helyes, vájjon a szentmise mennyiben com-
memorativum, mennyiben repraesentativum sacrifi-
cinm, mennyiben aktíva, mennyiben passiva az im-
molatio, Krisztus jelenlétének, illetőleg érettünk való 
föláldoztatásának, lelki tápláltatásunknak teljes tuda-
tával borulhat térdre az Úrfelmutatáskorsa Commu-
niokor.2 

Érteném, ha tételem ellen a kifogás augusztinus 
jellege miatt tétetik. 

«Crede ut intelligas.» «Fides profiéit ad credenda 
quae intelligat.» Ágostonnak ezeket a hitmagyaráza-
tait, aquinoi Tamásnak «cogitare cum assensu»-ját, 
azt a mondását : «intellectus credentis determinatur 
ad unum, non per rationem, sed per voluntatem», 
szóval a vallásnak nem rationalistikus, hanem aka-
rati elemét emeli ki meghatározásom ; 3 ennyiben 
bizonyos fokig egyoldalú, de miért lenne pantheis-
tikus,4 megérteni nem birom. 

Ha a nagy theologus, Newman bibornok pan-
theismus ize nélkül mondhatta : «Mit tesz hinni egyebet, 
mint elfogadni láthatatlan dolgokat, nem az okos-
kodások vagy tapasztalatok miatt, melyek bennünket 
létezésükről biztosítanak, hanem mert szeretjük őket. 
A hit túl megy a syllogismusokon... nem kérdezi 
mennyire valószínű egy dolog. Föltéve, hogy meg-
felelő valószínűség (probabilité convenable) utalja 
Isten akaratára, aláveti magát.» (L. Brémond, Newman, 

gének, hanem lelkének mentül teljesebb kiképzésében. Az 
ember egész lényege véges s nem végtelen. Szerk. 

1 Azért kifogásoltam a definíciót, mert a «vallást» így a 
pantheisták és ontologisták szokták meghatározni ; a keresz-
tény filozófia szerint : a vallás Isten ismerete és tisztelete. 
Ettől a természetes vallástól megkülönböztetendő a pozitív, 
a kinyilatkoztatott, a keresztény vallás, mely mint többlet 
járult hozzá a természetes valláshoz. Ennél lehetnek theol. 
controversiák, melyekről az egyszerű hívőnek nem kell tudo-
mással birnia, elég neki a «Credo», hogy keresztény vallását 
gyakorolhassa. Szerk. 

2 A hívőnek nem kell erről a controversiáról tudnia, 
de azért vallása még sem a «végtelennel való egyesülésnek 
biztos, közetlen tudata». Szerk. 

3 «Biztos, közetlen tudat» épen nem akarati elem. Szerk. 
4 «A végtelennel való egyesülés» a pantheistáknak köz-

napi szólama. Szerk 
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Psychologie de la Foi. 313. 1.) Ha Newman mond-
hatott ilyet a pantheizmus vádja nélkül, akkor az 
én, theologus előtt talán male sonans tételem sem 
érdemel ily elnevezést. 1 " 

«Amíg az állam a vallás megjelölte cél érdeké-
ben működik, magasabb, fensőbb lesz a vallásnál, 
mert annak a célnak megvalósulása csak az állam-
ban van.» 

Erre t. szerkesztő úr megjegyzi, hogy ez az össze-
hasonlítás, mintha nem egyneműek közt vonna pár-
huzamot. Tökéletesen igaz, de nem is a teljesen 
különneműek között. Vallás és állam a lelki világ-
ban, bár különneműek, a botanikusok nyelvén szólva, 
egy családhoz is tartoznak; ellentét van közöttük, 
de nem kizáró, mert akármelyik szempontjából néz-
zük őket, egymást kiegészítik.2 

«Az állam nem a tiszta szellemvilág nyilvánu-
lása, mint a vallás, a művészet, a tudomány, hanem 
egy vegyes elemekből alakult világé, melyben az 
ember legszentebb céljait a végesség határai közt 
valósítja. Az állam célja az embernek végtelen lé-
nyegét a véges világon belül nemzeti alakban létre-
hozni;3 ezt azonban másként nem teheti, mintha 
maga el van telve a végtelennek érzetétől, maga 
határozza meg annak a végetlen lehetséges mértékét 
és módját.» (Politika I. köt. 205. 1). 

Ime itt van a különneműség és az egy családhoz 
tartozás feltüntetve. 

Utolsó szavamra, hogy politikám, nem Iheologi-
kus alapja dacára, inkább megfelel a keresztény fel-
fogásnak, mint Bossuet-é, t. szerkesztő úr azt jegyzi 
meg csillag alatt, hogy Bossuet politikája nem a 
tiszta keresztény fölfogás terméke. Ez a nyilatkozat 
megnyugtat. Ha Bossuetnek az «Exposition de la 
doctrine de l'Église catholique», a «Hist. des varia-
tions des églises protestantes» egyházatyai (már a 
miben ! Szerk.) tekintélyű szerzőjének «Politique tirée 
de l'Écriture» cimű munkája ily értékelésre talál, 
én a katholikus laikus sem akarhatok hibátlanabb 

Concha Győző. 

Lelki gyakorlat. (V.) 
Mit szólnak hozzá a mi embereink ! Megmoso-

lyognak, ha a szereplőktől gyakorlati katholikus éle-
tet kívánunk. Vezetőink meg még mindig nem okul-
nak az eddig tett keserű tapasztalatokon, még min-

1 A vallás és hit két külön, össze nem zavarandó fo-
galom. Newman a hitről beszél. Szerk. 

2 Nem a kiegészítésről, hanem a fensőbbségről van szó. 
A társulatok rangját (állam, egyház) pedig a céljuk határozza 
meg. Szerk. 

3 Miért beszél folyton az ember végtelen lényegéről, mi-
kor ilyen nincs, s az állam se hozhat létre ilyet? Szerk. 

4 Miért tetszik éppen Bossuet politikája után indulni ? 
Egyébként ez az eszmecsere, mely tisztán az eszmék tisztá-
zására irányult, nem von le semmit a tudós tiszteletéből, 
mellyel iránta viseltetünk. Szerk. 

dig szájas emberekre hallgatnak, a bensőleg vallásos, 
tehát nem tolakodó embereinket pedig elmellőzik, 
lekicsinylik. Míg aztán megbánja a zsebük, meg a 
szent ügy. 

Érzelmük húrjain nem katholikus kéz játszik, 
azért oly érzéketlenek a katholikus társadalom köte-
lességeivel szemben. Így mondogatják. Igaz. De én 
meg azon kezdem, nincsenek is katholikus érzelmeik, 
liogy ne volnának tehát érzéketlenek a katholikus 
társadalmi mozgalmak iránt. Keltsük fel szivükben 
a katholikus érzületet, érzelmeik húrján oly hangok 
fognak elhangzani, a melyekre nem lesznek kíván-
csiak a nem katholikus fülek és nem merik érinteni 
a nem katholikus kezek. Ezt elérnők a lelki gyakor-
lattal. 

10. Az egyházat a lelki gyakorlatok korszerűségéről 
mind jobban meggyőzi a tapasztalat: azért azt nem 
csupán ajánlja, sürgeti, egyúttal állandósítani óhajtja. 
Az említettem lelki gyakorlatok többnyire szünidő-
ben vagy nagyhét táján történnek, a mint ép az idő-
ből kifutja vagy a helyszűke megengedi. Ily körül-
mények közt nem lehet minden kívánalmat kielégí-
teni. Azért a dolog természete szerint csakhamar 
rájöttek arra, hogy miként minden fontos célra, le-
gyen az betegápolás, iskolázás, nevelés s hasonló 
fontos dolgok, külön házakat emelnek : ép úgy gon-
doskodjanak lelki gyakorlat tartására szolgáló házról is. 

Úgy találjuk, hogy a mult századaiban több 
tartományban alapítottak ilyen házakat, a hol első 
sorban a lelki gyakorlattal foglalkoztak s a hol min-
dig kész szállóra találtak a jelentkezők. 

A sok közül fölemlítem Milánót. Itt egy szín-
házat ajándékoztak e célra s átalakították lelki gya-
korlatok számára. Huszonnégy pap vonult bele leg-
először s avatták fel szent hellyé, a hol az ég és 
föld kibékültek egymással. Különféle állások szerint 
csoportosították a jelentkezőket. Évenkint négyszer 
jöttek ott össze a papság, négyszer a nemes előkelő-
ség, négyszer az értelmiség s négyszer a polgárok. 
Egy év alatt igy hatszázan vettek lelki fürdőt s csak 
a szobákon múlott, hogy többet be nem fogadhattak. 
Ugyanott külön ház volt a nők számára, a hová az 
előkelő nők tíz-tíz napra elvonultak a világtól s 
apácák módjára éltek ott a lelki gyakorlatban. 

Bretagne Bannes-ban Huby atya két lelki gya-
korlat-házat emelt, a hová egyszerre háromszáz em-
ber bevonulhatott. 1666-ban például nyolcszáznál 
többen tartottak ott lelki gyakorlatot, minden rendű 
és rangú emberek. Sokszor harminc mérföldnyi 
távolságból is jöttek. Akkor ez nagy áldozat, nagy 
fáradsággal járt. Érdekes, hogyan terjesztették. Év 
elején meghatározták a csoportokat, a kezdő napot, 
kinyomatták, elküldték a plébánosoknak, gyóntatók-
nak, azok aztán kihirdették a szószékről s gyónás-
nál odaadták, ajánlották. Havonkint két csoport jött 
össze.1 

1 Bollandistáknál Vita S. Ignatii. 
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A rend eltörlésével a lelki gyakorlati házak is 
eltűntek s visszaállításával azok is feltünedeznek. Ily 
lelki gyakorlati ház keletkezett Lüttichben mostaná-
ban s azt dicsérte X. Pius pápa idéztem levelében. 
De van ily ház sok helyen, legközelebb hozzánk Lainz-
ban s most épült új Feldkirch-ben. Kevés helyen 
mondhatják el azt, a mit a bourdeauxi tartományi 
zsinaton elmondottak 1850. évben. Van már e tarto-
mányban néhány ház lelki gyakorlatra, de óhajtandó, 
hogy minden megyében legyen.1 

Név szerint a munkások lelki gyakorlatai szá-
mára külön házak vannak Lierre, Genf, Fayt-lez-
Seneffe és Lüttich, Belgiumban ; Mouveaux Lille mel-
lett, Montbeton Toulouse mellett Franciaországban, 
említem még Münstert Jézus Szive templomával hét 
percre a vasúttól.2 

Mint érdekes dolgot megemlítem, hogy egyedül 
Lierre-ben fenállása első három évében 4546 munkás 
végezett lelki gyakorlatot, nem pár este, hanem tel-
jes három naposat.3 

Nálunk Magyarországon utói kullogunk minden-
ben, itt a lelki gyakorlatok se örvendnek eddig köz-
keletnek, külön házat se igen kaptak. De mégis némi 
kezdetnek rendünk budapesti háza tíz-húsz szobával 
egész éven át rendelkezésére állana a papságnak, 
no meg a világi értelmi osztálynak is, ha éreznék már 
annak a szükségét, sőt megnagyobbítani se ártana ! ! . . . 

Más rendházak csak szünidőben fogadhatnak be 
nagyobb csoportot, mikor a növendékek eltávoznak, 
így Innsbruckban két csoportot tartanak a papok, 
az elsőben összejönnek százötvenen, a másikba keve-
sebben. 

A lelki gyakorlati háznak a célja, az év minden 
szakában foglalkozni a jelentkezőkkel : úgy kell azt 
arra külön berendezni. A budapesti lelki gyakorlati 
ház 1901. évben nyílott meg, a zónarendszernél fogva 
legolcsóbban megközelíthető. A rendházhoz van kap-
csolva e ház, de átnyúlik a Horánszky-utcába s így 
teljesen külön épületnek nevezhetjük, külön kápol-
nával, külön kerttel, ebédlővel. Az utca a főváros-
ban aránylag igen csendes útca. Mindenki külön 
szobát kap. Evek óta főpásztori körlevelek, napilapok, 
helyi újságok hol sűrűbben, hol ritkábban hirdetik, 
mégis sokszor jönnek kérdő levelek: lehet-e s mikor 
lehet tartani ? stb. 

A háznak nincs semmi alapítványa sem, az 
isteni Gondviselés tartja fenn. Nincs megszabott 
díjazás az ellátásért, mindenkinek tetszésétől függ, 
no meg erszényétől: egyik a másikat pótolja. Jobb 
ez így. Nagylelkű jótevő, alapító sokat segíthetne itt 
a ház fenntartása, a szegényebb ellátásit káplánok, 
tanítók, tanulók címére teendő alapítvánnyal, a kik 
sokszor az utazást megérzik s nincs módjukban az 
ellátást kárpótolni. 

1 V < H ' 
1 Coll. Lac. IV. 630. a. 
2 Arbeiterexercitien 39, 41. 8 Arbeiterexercitien 19. 1. 

Állandó e házban a lelki gyakorlat, minden hé-
ten hétfőn estére megérkezve új csoport kezdheti, 
tulajdonképen aztán kedden reggel hat órakor kez-
dik s csütörtök este végezik és péntek reggel távoznak. 

Talán érdekli a szíves olvasókat e tekintetben 
némi kimutatás. Hét év alatt 832 végzett lelki gya-
korlatot. Legkevesebb volt egy évben 114 s legtöbb 
165. Legkevesebb csoport volt egy évben 37 csoport 
s legtöbb 50 csoport. Tehát csak két héten volt 
üres a ház. Sokszor egy személy van itt, a mi leg-
inkább télen fordul elő, míg legnagyobb csoport 
volt 32 személlyel. Többnyire 3 és 10 közt váltako-
zik a jelenlevők száma. Vannak, a kik még minden 
évben megjelentek, mások közben máshol is pró-
bálják. Többnyire kétharmada először jött ide s egy-
harmada nem új alak itt. 

Van néhány egyházmegj^e, a honnan elvétve akad 
egy-kettő, míg máshonnan jobban látogatják, legsű-
rűbben jelennek meg a szomszédos Esztergom, Vác, 
Székesfehérvár és Veszprém megyékből. Világi férfiú 
és szerzetes kevés jön. A java része három naposat 
tart, néhányan akadnak öt s nyolc naposak is. 

Az öt, nyolc naposoknál kis nehézséget okoz, hogy 
szállingózva jönnek. Elmennek a három naposok és 
marad egy, a ki tovább folytatja. Jobb volna, ha mint 
külföldön teszik, kiszabott időben jönnének az ilyen 
buzgóbb lelkek s együtt tartanák. Például a hónap első 
hétfőjén jelentkeznének az öt vagy nyolc naposok s 
más héten nem fogadnák el őket. Az ily közös irá-
nyúakat jobban lehet vezetni s jobban is buzdulnak 
egymáson. Hiába ! némi rendet mégis csak kell tar-
tani, különben a kívánt cél kárát vallja. 

A példa vonz, tartja a közmondás. Most nevek-
kel kellene előállanom, hadd lássák a késlekedők, a 
megszólok, kik veszik komolyan a lelki életet s 
hadd hallgatnának el meggondolatlanul odavetett 
szavaikkal: mi haszna van annak a lelki gyakorlat-
nak? az se teszi jobbá az embert. Ha közölhetném 
azok névsorát, a kik, szent Ignác szavaival élve, nagy-
lelkűen mennek bele a lelki gyakorlatba, látnák azok 
példájából a mélységes lelki életet, az apostoli szel-
lemet. A végső állhatatosság kegyelmét a lelki gya-
korlat sem adja meg, az igaz, az más lapra tartozik: 
de kiemel az emberi gyarlóságból, fejleszti az eré-
nyes életet. 

De ha már élők nevét ily téren nem illik emle-
getni, dicsérettel említeni, legalább a holtak orszá-
gából hozok napfényre egy-két előkelő nevet, a kik 
működése tiszteletet érdemel s a kik bizonyára nem 
egyedül fordultak meg szent Ignác lelki gyakorlatai-
ban. Ilyen példák: Lósy Imre, előbb egri, majd esz-
tergomi érsek, 1637. tizennégy napig tartotta; Lippay 
György előbb egri, majd esztergomi érsek: 1651. 
nyolc naposat tartott; Erdődi Pálffy Ferdinánd Csa-
nádi, majd egri püspök: 1675. nyolc naposat; Gróf 
Esterházy Károly nagynevű egri püspök évenkint 
nyolc naposat tartott Fodor S. J. atya vezetése alatt 
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Trencsénben ; Báró Pongrácz György esztergomi 
nagypraepost, majd váci püspök: 1667-ben nyolc 
napig volt szent Ignác lelki gyakorlataiban. 

A görög katholikusok közül említem a fogarasi 
püspököt az ő nyolc napos lelki gyakorlatával 1733-
ban és Hodermarski János József munkácsi nagy-
prépostot, püspöki helynököt, kinevezett megyei 
püspököt ki 1724-ben végezvén nyolc napig, azon kije-
lentéssel távozott, hogy ilyjól még sosem sikerült, tehát 
máskor is tartott.1 

A nőkről sem feledkeztek meg. Az örök imádás 
apácáknál külön házban azon úrnők, a kik rövidebb 
vagy hosszabb ideig teljesen a magányba akarnak 
vonulni, lakást és teljes ellátást nyerhetnek napi tiz 
koronáért. így a nők a lelki gyakorlat áldásaiban 
bármikor részesülhetnek. Szép alkalom például a 
a házasság szentségére ily módon előkészülni. 

Bóta Ernő S. J. 

Szentpé te rvár . Vallási forradalom Oroszországban. 
A polgári forradalom, mely a cár birodalmában dúl, 
mindennapi beszéd s külön rovat tárgya a napilapok-
ban ; a vallási forradalomról, mely amazzal karöltve 
jár, a lapok, mert érzékük iránta nincsen, még említést 
sem tesznek. Pedig a vallási átalakulás nem csekélyebb 
hevességgel folyik le a politikainál. Itt is ott is despo-
tikus szellem áll az átalakulás útjában. Nyugati Orosz-
országban és délen a magát orthodoxnak nevező állam-
vallás szakadatlanul veszít követőinek sorából. Veszte-
ségeinek oka élete régi formáinak merevsége, mely az 
új kor szükségleteivel nem tud számolni, nem bír meg-
küzdeni. Sajnos azonban, hogy az orthodox egyháztól 
elváló elemek egy része elvesz a keresztény hitnek, mert 
a nihilizmus végletébe csapnak át. Ebben az irányban 
halad sok orthodox pap is, kik a mint a hivatalos 
«Egyházi Hirnök» megállapította, a monizmushoz sze-
gődnek és ebben az irányban prédikálnak a népnek 
durva materializmust. Hogy a bajon segítsenek, a hiva-
talos körök zsinat összehívását tervezték. Már bizottság 
is kezdett működni ebben az irányban. Elaludt, abba-
maradt minden. Zsinat helyett orthodox misszionáriusok 
járják be az országot, hogy megmentsék, a mi meg-
menthető. 

Hol a népnek alkalma nyílik a katholikus vallás 
megismerésére és annak a maga merev ortliodoxiájával 
való összehasonlítására, ott a nép szerencsésebb hely-
zetben van, mert alkalma van a katholikus vallást 
választani. De nagy akadály áll az útjában. Miért ? Mert 
a katholikus hitet a papoknak terjeszteni tilos : a vissza-
téréseknél a katholikus papságnak passzíve kell visel-
kednie. És mégis, a visszatérések a katholikus hitegy-
ségbe nyugati Oroszországban oly sűrűn jelentkeztek, 
hogy a katholikus egyházban, annyi új lélek ellátásával 
szemben, paphiány kezdett mutatkozni. 300-ra lehet 
tenni a szűkségletet a pasztoráció terén. A wilnai püspök 
a folyó év elején, mivel kisegítésre katholikus pap Orosz-

1 Hist. coll. poson. — tyrnav. p. 24. —- tyrnav. — Kacs-
kovits man. script. 73. — tyrnav. 157. p. — hist. coll. Clau-
dop. 371. — Kath. isk. Weiser Fr. p. I. p. 83. 

országban kapható nem volt, a külföldről hivott meg 
néhányat. 

Jelentkeztek még kanonokok is Galíciából, két abbé 
Franciaországból, Belgiumból stb. Március végén néhány 
redemptorista atyát hivott meg a püspök Ausztriából. 
Erre az orthodox püspökök, kik nagyon féltik a nyáju-
kat, a szent synodushoz fordultak és azt panaszolták 
föl, hogy katholikus szerzetesek támadják az orthodoxiát. 
Pedig erről szó se lehet, mert hiszen katholikus propa-
gandát csinálni lehetetlenség. Csak az önként jelentkező 
orthodoxok pasztorációjáról lehet szó. A szent zsinat 
természetesen az orthodox püspököknek fogta pártját 
és rábírta a belügyminisztériumot, hogy a szerzetes-
rendeket nyugati Oroszországból tiltsa ki. így is történt. 
Ámde az orthodox sajtó ezzel még nincs megelégedve. 
Azt követeli, hogy necsak a katholikus szerzetesrendek 
legyenek kitiltva Oroszországból, hanem minden idegen 
katholikus pap. Ez nagy csapás lenne a katholikus egy-
házra nézve, mert jelenleg külföldi kisegítők nélkül a 
inegtérők pasztorációját nem képes kellően ellátni. 

* 
Rónia. Az antiklerikalizmus legújabb fészkelödése 

Olaszországban. Tagadnia nem lehet senkinek azt, hogy 
a katholikusok társadalmi akciója Olaszországban jelen-
leg hatalommá nőtt, mellyel parlament és kormány 
számolni kénytelen. Ez a katholikus szociális akció 
tudvalevőleg az ország parlamenti, politikai életében 
nem kíván és nem szokott szerepelni rendszeresen, 
hanem csak kivételesen akkor, lia valamely választásnál 
az antiklerikalizmust, legyen az polgári-radikális, vagy 
szociáldemokratikus, kell háttérbe szorítani. Az Olasz-
országban közmondásossá vált parlamenti stréberség és 
hiúság mellett nagyon jól érthető dolog tehát az, hogy 
szabadelvű kormánypárti képviselőjelöltek mohón kap-
nak a katholikus segédcsapat támogatásán és azt utólag 
is szívesen szokták elismerésükkel honorálni. Radikális 
szabadelvűt a katholikusok nem szoktak támogatni, 
minek következtében a katholikus választóknak itt le-
írt magatartása a szabadelvű táborban oly szinezetű 
párttöredéket hozott létre, a mely lehetőleg igyekszik 
kerülni mindent, a mi a katholikus választókat elriasz-
taná, sőt igyekszik arra is, hogy a katholikusoknak 
néha kedvességeket és szolgálatokat tegyen. 

Ebben a szellemben kell venni és érteni azokat az 
eseményeket, melyek legújabb időben Luccaban, Paolá-
ban, Palermoban és egyebütt történtek. Mind eme helye-
ken a kormány a katholikus főpásztorokat, Luccában 
például a bibornokká kreált Lorenzelli érseket, az Uj-
Itália részéről eddig szokatlan tisztelet nyilvánításban 
részesítette, a mi, természetesen, az antiklerikálisok 
nemtetszését, sőt haragját keltette föl. Az egyháznak 
halálos ellenségei, a szabadkőművesek stb. már a kor-
mány és parlament elklerikálosodásáról beszélnek s erő-
sen támadják a kormánypártot, hogy a szabadelvűséget 
az egyház kegyéért föláldozzák. S valóban, van is valami 
a dologban. Nem minden víz folyik már a szabadkőmű-
vesség malmára. Persze, hogy ez reá nézve bosszantó. 
Volt is lárma a parlamentben meglehetős, például akkor, 
midőn Ferri interpellációját tárgyalták, a ki tudni akarta, 
hogy volt-e csakugyan vizsgálat a hadseregben és a tenge-
részet körében az iránt, tartozik-e valaki a tisztek és al-
tisztek közül a szabadkőművességhez? Mirabello had-
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ügyminiszter tiltakozott az ellen, hogy a haderő köré-
ben árulkodásról lehessen szó ; azt azonban beismerte, 
hogy vizsgálatok igenis voltak lázitások miatt, melyek-
nek összefüggése a páholyokkal kétségtelennek bizonyult. 
A szabadkőműves sajtó dühe e leleplezés miatt nem 
ismer határt. A bosszúállás már készen van a tervével. 
A N. Orient körlevelet adott ki, a mely Olaszország 
összes antiklerikális köreit antiklerikális nemzeti kon-
gresszusra hívja össze Rómába, a melynek célja a kor-
mány és a szabadelvű képviselők magatartása ellen 
tiltakozni. Az antiklerikálisok izgatása már meg is indult. 
Paduában mgre Pelizzo, az új püspök és az ottani egye-
tem rektora egymást kölcsönösen meglátogatták. Az 
egyetemi ifjúság szocialista kisebbsége az udvariasság-
nak ezt a csendes és békés tényét sem akarta eltűrni. 
Megtámadták az egyetemet és ott vandalok módjára 
viselkedtek, a püspököt pedig egy nyilatkozatban sérte-
gették. Erre a rektor az egyetemet bezáratta. Mindig 
jobban bebizonyul újból, hogy a műveltség az egyház 
részén van. 

Az olasz szociálisták szemétlapja, a vaskos durva-
sággal és piszkos aljassággal szerkesztett «Asino», eddig 
büntetlenül járta a gyalázások útját. Az olasz katho-
likusok szövetsége nem nézhette tovább a gyalázkodás 
féktelenségét és tiltakozást indított meg az «Asino» 
eljárása ellen. Ehhez a katholikus mozgalomhoz sok 
szabadelvű képviselő a fönt kifejtett oknál fogva hatá-
rozottan csatlakozott. E csatlakozásnak következménye 
máris mutatkozik, inert az államügyészség az «Asino» 
ellen a vallás és a pápa megsértése címén vizsgálatot 
indított. Az első eset az «Asino»-nál. Idők és kétségtelen 
haladás jele a jobbik irányban. 

* 
Hóina. Dogma és kritika. Félreértések és helyreigazí-

tások. 
«Dogma és kritika» cím alatt Edouard Le Roy (Leroy-

nak is írják) könyvet adott ki, a melyet Respighi bíbor-
nok, a pápa római püspöki helytartója, a következő 
rendelettel tilalom alá vetett : 

«Respighi Péter, a római szentegyház négy koronás 
szentről címzett áldozár-bibornoka, szentséges atyánk, 
a pápa, egyetemes helynöke, a római kúria és kerületé-
nek itélő-birója stb. 

Miután kötelességszerűen bebizonyult előttünk, hogy 
a Dogme et Critique, par. Edouard Leróy, librairie Bloud 
et Cie, 4, rue Madame, Paris» cimű könyv itt Róma 
városában adás-vevés tárgya, minthogy olvasását a 
hívekre nézve károsnak tartjuk, hatalmunknál fogva 
ezt a könyvet eltiltjuk és eltiltottnak jelentjük ki. 

Ennélfogva senkinek, a ki joghatóságunknak alá 
van rendelve, bármily rangban vagy állásban legyen 
valaki, ezt a könyvet eladni, vagy olvasni, vagy magá-
nál tartani nem szabad, halálos bűn terhe alatt. 

Kelt Rómában, 1907. május 24-én. 
Respighi Péter, bibornok-helynök, 
Faberi Ferenc, titkár.» 

A pápa római püspöki helynökének e rendelete 
kapcsán az «Osservatore Romano» «en forme officiel» a 
következő magyarázatot csatolta : 

«Ez alatt a cím alatt /Dogme et Critique) Párisban 
Edouard Le Roytól egy könyv jelent meg, mely mellett 
különféle katholikus lapok reklámot csináltak és a melyet 

még pápai könyvárusság címével kitüntetett könyvkeres-
kedések is árultak. 

Ezidőszerint elég lesz megjegyezni annyit, hogy ez 
a könyv vakmerőség tekintetében még Loisv könyvét 
is felülmúlja : benne a föltámadás dogmája semmire 
van összezsugorítva. 

Ez az új kiadvány e szerint növeli ama kiadványok 
sorozatát, a melyek katholikus cégért csak azért tesz-
nek ki, hogy a katholicizmust annál kényelmesebben 
szaggassák szét és hogy a katholikus alapelvek ellen 
való támadásokat leplezzék. 

Ezideig azt szokták mondani a protestantizmusról : 
elég, ha valaki tagadja is Isten létét, hogy igazi protes-
táns maradhasson, ha néhány verset tud idézni a Szent-
írásból. 

Mai napság úgy látszik, nekünk oly emberekkel van 
dolgunk, kik megtagadják azokat a dogmákat, a me-
lyeken nemcsak a katholicizmus, de a felekezeti egy-
házak nagy része is alapszik (például az inspiratio, a 
hagyomány, a feltámadás stb. dogmái) és a kik ilyetén 
eljárásuk dacára magukat katholikusoknak merik ne-
vezni, hogy így polgárjogot nyerjenek közöttünk és 
könyveiket papjaink és buzgó híveink segítségével ter-
jeszthessék. 

Ez oly könnyelmű játék, melyet elég megnevezni, 
hogy mindenki tudjon róla Ítéletet mondani, még pedig 
a legfőbb fokon kárhoztatót s hogy az igazi katholikus 
sajtó is buzdítva érezze magát arra, hogy hangosan 
tiltakozzék az ily merényletek ellen, valamint a végett 
is, hogy az igazi katholikus könyvkereskedések vissza-
utasítsák az oly termékek árulóját, a melyek megér-
demlik azt, hogy az egyház ellenségei árusítsák őket». 

Ez a két nyilatkozat teljes világosságot gyújtott a 
«reform-katholicizmus»-nak ebben az ügyében. 

Két tény félreértésre adott okot e napokban. Szent 
Benedek rendje a római bibliai bizottságtól felhívást 
kapott arra, hogy Vercellone barnabita atya munkáját 
a Vulgata variansainak összegyűjtése és kiadása terén 
folytassa. Ebből némelyek azt következtették, hogy a 
Vulgata új recenziójáról van szó. Tévedés az egész. Uj 
recenzióról szó sem esett. Rizonyítja ezt Rampolla bí-
bornok levele Hemptinne bencés főapáthoz. 

A másik tény, melybe ugyanez a félreértés kapasz-
kodott bele, az, hogy a szentatya a vatikáni könyvtár-
ban egy külön szobát rendeztetett be szentírási biblio-
graphiai tanulmányok számára. Minthogy természetesen 
ezt a szobát a bibliai bizottság tagjai és más tudósok 
sűrűen látogatják, Fama kisasszony azt koholta ki, hogy 
a Vulgata szövegének a reviziója van készülőben. Szó 
sincs róla. — y —la. 

C o m m e r : H e r m a n n Schell und der fortschritt- J r o cJ c 
liehe Katholicizmus. Wien. 1907.246. 1. . 

I. A minap a fenti cimen egy könyv jelent meg ' 
Connner Ernő dr., hírneves bécsi dogmatikus tollából. 

A könyv kiváló figyelmet érdemel. Hiszen az üte-
mesen haladó mai kor szinte fél a régiségektől. Ezt 
átengedi egyes gyűjtőknek s műkedvelőknek, mig ő 
maga mindig új alakulásokon fáradozik. Az ipar új 
gépeket s új mintákat gyárt s a szellemi életbe is bele-
szivárgott ez az «iparszerű» törekvés. A szellemi moz-
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galmak is keresnek új területet, Absatzgebiet, hol «esz-
méiket» árusíthassák. Ehhez az «újdonságot» tekintik 
főkelléknek. Ez «iránynak» veszélyeire akarunk rámu-
tatni dr. Commer szép könyve nyomán s közben rövi-
den érintjük majd — apró kitérések körében — a leg-
veszélyesebb szirteket. Azért nem szorítkozunk a könyv-
nek merő bírálatára, hanem bővebben fejtjük ki a vezető 
gondolatokat. 

Schell würzburgi tanárnak halála alkalmul szolgált 
a «haladó» irányú epigonoknak, hogy sok tekintetben 
kifogás alá eső eszméikért új rohamot kíséreljenek meg 
a «maradók» ellen. Szinte különösnek látszik, hogy 
Schell halála szolgált erre alkalmul. A mély és őszinte 
gyász ilyenkor imádkozik, kérleli az Istent s nem fú 
harci riadót. A Schell lelki üdvéért tartott gyászisten-
tiszteletnél azonban másként történt. Merkle dr. beszéde 
nem annyira a nagynevű tudósnak tagadhatlan erényeit 
emelte ki, hanem inkább azon «reformeszméknek» apo-
theozisát nyújtja, melyek miatt ellentétbe került a tiszta 
és szeplőtlen egyházias fölfogással. Merkle nyomán azután 
megindult ismét a reformeszmékért vívott harc s Com-
mer könyve felelet akar lenni a harc folyamán s a 
csata hevében odaszórt «elszólásokra». 

Commer könyve három részre osztható. Az első 
rész Merkle emlékbeszédével foglalkozik s a Merkle 
állal megrajzolt jellemképnek egyes vonalait iparkodik 
részben kiigazítani, részben kellő világításba helyezni. 
(I—VI. fejezet.) A második részben a szerző megmutatja, 
hogy minő irányban fejlődnek a Schell által elszórt 
magvak s minő szellemi forradalomnak csiráit hordják 
magukban ? (VII—X. fejezet.) Végül rámutat a helyes 
reformnak alapelveire s vezérlő gondolatára. (XI. fejezet.) 

Kövessük most a szerzőt az egyes fejezetek nyomán. 
Merkle dr. az ünnepi szónok, párhuzamot vont a meg-
boldogult Schell s a nemzetek Apostola : szent Pál között.1 

Mindenesetre merész vállalkozás s nagy tapintatot kíván. 
A nemzetek Apostola óriás alak. A párhuzam ellenben 
megkívánja, hogy az összehasonlított tagok lehetőleg 
közel álljanak egymáshoz, lia nem is teljesen egyenlők. 
Az Apostol nagyságát nem lehetett leszorítani s így 
Schell személyét s egyéniségét kellett rendkívüli módon 
fölemelni. Ily körülmények között fölötte nehéz volt 
mérsékelt, nyugodt, komoly, az igazságnak megfelelő s 
túlhajtás nélkül való párhuzamot vonni. Azonban Merkle 
nem riadt vissza a föladattól s iparkodott röviden össze-
süríteni a rokonvonásokat a következőkben : «Schell 
war dem hl. Paulus kongenial in seinem spekulativem 
Tiefsinn, in der Ursprunglichkeit und Kühnheit seiner 
Gedanken, in der Höhe seines Standpunktes und Weite 
seines Blickes in christlicher Begeisterung und in seinem 
apostolischen Freimut !» Szóval Schell a mélység, a 
magasság, s a messzeség nagy hőse s ezen hármas-
méretű hasonlat révén valóban diadalmas alakká növi 
ki magát képzeletünk előtt. Igaz, hogy Merkle oly dicsé-
retet is vegyített a panegyricus-ba, mely a szent Pállal 
való párhuzamnak nincsen előnyére, midőn azt mondja 
róla : «hogy ily önfeláldozással adta át magát az önmaga 
által választott föladatnak, ahhoz valóban heroikus Isten-
és emberszeretetre volt szükség!»2 A párhuzam erejében 

1 Lásd dr. Seb. Merkle: Auf den Pfaden des Völkerapostels. 
Mainz, Kirchheim 1906. 

2 Lásd i. m. 150. 

ezt úgy kell értelmeznünk, hogy Schell az önmaga által 
választott «apostolságnak» szentelte hősies Isten- és ember-
szeretetét. Ám e pontban ellentétbe kerül szent Pállal. 
Hiszen a nemzetek apostola mindig azt hirdeti, hogy O 
az «Isten kegyelmének» eszköze, hogy nem önmaga 
választotta az apostoli tisztet, hanem Krisztus kegyelme 
választotta őt s Krisztus nevében szól, buzdít, korhol, 
tanít. Nem embertől kapta, nem is önmagától vette a 
megbízást, hanem az Istentől s épen azért kötelező erőt 
tulajdonít szavának. 

Hanem ezt mellékes megjegyzésnek tekinthetjük, 
mivel inkább a főbb vonásokra kell fordítanunk figyel-
münket. «Speculativer Tiefsinn !» így hangzik a dicsérő 
jelzők elseje. Ezt valóban megérdemli. Commer dr. is 
elismeréssel adózik Schell föltűnő szellemi tehetségének. 
De tudvalevő dolog, hogy épen a nagy szellemek van-
nak a legtöbb veszélynek kitéve. Hiányzik bennök a 
tekintély iránt tartozó tisztelet ! Ezzel karöltve jár a hagyo-
mány iránt érzett ellenszenv, vagy legalább is bizonyos 
érzéketlenség ennek kincseivel szemben. A művészek 
nem akarnak másolni és az építészet meglevő remekei 
helyett saját, sokszor hézagos eszményeikhez ragaszkod-
nak s kevésbbé tökéletes alkotásokat nyújtanak. így 
vannak a mély gondolatoknak művészei is. Tevékeny-
ségüket az «eredetiség» neve s színe alá rejtett «szakí-
tás» jellemzi. Nem tudják elfogadni a derék Peisch, 
egyetemi tanárnak egyszerű, rövid, de mélyen igaz elvét : 
Kein Fortschritt ohne Fortsetzung ! Nincs haladás, ahol 
nincs folytatás. Miként egy cikksorozatban nincsen hala-
dás, hacsak nem folytatjuk a megkezdett gondolatok 
kiszövését : épúgy az emberi tudomány egész birodalmát 
összefüggő folyamatnak tekinthetem, melyben nincsen 
haladás folytatás nélkül. Nem lehet haladásról szóla-
nunk, hacsak az eddigi eredményeket nem méltányol-
juk, a melyekből szellemi gyökfejtés útján jutunk újabb 
és újabb igazságokhoz. Még inkább áll ez a theológiá-
ban, hol az illetékes tekintélytől támogatott s sokszoro-
san helyeselt tudományos eredményeket, fejtegetéseket 
és formákat lehetetlen mellőzni anélkül, hogy sivatagba 
ne jussunk. E sivatagot azután oázissá tenni, benne 
forrásokat fakasztani s ezt az igazság paradicsomává 
átalakítani s a természetfölötti kinyilatkoztatás tanaival 
teljes összhangzásba hozni valóban emberi erőt meg-
haladó föladat. A ki ilyen talajon kezdi a munkát, 
okvetlenül sziklára talál csákányával s nem bír belőle 
«élő vizet» fakasztani. 

Hasztalan itt az «Ursprünglichkeit und Kühnheit 
der Gedanken» a gondolatok eredetisége és merész volta. 
Mert hiszen az eredetiség a theologiában nem vonatkoz-
hatik a dogmákra, hanem egyedül azon hitbölcseleti 
következtetésekre, melyeket a theologus a hitnek tanai-
ból, mint adott előzményekből von le. A hitnek tételei 
adott mennyiségek, melyekből alapos gondolati műve-
letek révén kell levonni az eddig ismeretlen következ-
tetéseket. A dogmák a hittannak nagy szegletkövei, hogy 
a szerző hasonlatával éljünk, míg a theologia ezen 
szegletkövek csiszolásán és összeillesztésén fáradozik, 
hogy a tévely vizei ne nyomulhassanak be a réseken 
s ne lazíthassák meg az épület alapjait. Itt azután az 
eredetiséget helyesen kell alkalmaznunk. Nem szabad 
főleg azt a szubjektivizmussal fölcserélnünk, mely a 
dogmákat nemcsak nem fogja jobban értelmezni s való-
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szinűbbé tenni elfogadásukat, hanem ellenkezőleg, a 
természetfölöttiség lepléhez hozzáadja majd saját alanyi-
ságának takaróját s még jobban befüggönyözi az igaz-
ságot. Nem saját gondolatvilágának forrásaira van szük-
ség, hanem arra a mózesi vesszőre, quae producit aquam 
de saxo durissimo. A dogmák szegletkövei az élet for-
rásait takarják s rejtegetik és ezen forrásokat kell ki-
fakasztani. 

Ide természetesen bölcselet kell. A theologus azonban 
a bölcselet megválasztásánál nem engedhet teljesen saját 
egyéni hajlamainak. Az egyház ugyan egyetlen bölcseleti 
rendszert sem kanonizált. Ez méltatlan volna nagy és 
természetfölötti hivatásához. Hanem másrészt bizonyos, 
hogy ugyancsak az egyház sokszor hangoztatta a philo-
sophia perennishez való ragaszkodást. Lehet-e ilyenről 
szó ? Mindenesetre, mert különben azt kellene monda-
nunk, hogy az emberi értelem képtelen eljutni bizonyos 
szükséges életigazságok fölismeréséhez. Ezt a philosophia 
perennis»-t fölismerhetjük. Ennek tartalmát azon igaz-
ságok képezik, a melyek a századok folyamán a népek 
közkincsévé lettek, melyeket a haladó tapasztalat és 
kutatás mindig jobban megerősített, melyek az emberi 
értelemnek s a valóságnak megfelelnek, az ember cél-
jára nézve biztos feleletet adnak s így úgy az egyesek, 
mint a köznek javára szolgálnak. (22. 1.) Ez a bölcselet 
nem nevezhető sem tomismusnak, . sem auguszlianiz-
musnak stb., hanem ellenkezőleg, a szisztémák harcai 
között is fönnmaradt «philosophia perennis» neve illeti 
meg. Ez a bölcselet a régi görög bölcseletből indult ki, 
a keresztény Szentatyák s az új görög bölcselet adatait 
fölhasználta, a tévelyeket legyőzte, az idegen s kevésbbé 
nemes salakot kiválasztotta s a biztos igazságokat egy-
séges egészbe foglalta. E nagy művelet a középkorban 
jutott el győzelmes magaslatra. 

Ezt a bölcseletet tehát pártfogolta az egyház s igaz-
ságait fölhasználta a theologiában. Ha szent Tamást 
ajánlja különösen, ezt sem teszi azért, mintha szent 
Tamás «eredetisége» gazdagította volna a theologiát új 
igazságokkal, hanem inert ő legtisztábban s legvilágo-
sabban iparkodott harmóniát teremteni a philosophia 
perennis és a theologia között. 

Legyen szabad még röviden kitérnünk s az egy-
házat és a theologiát megvédelmeznünk azon szemre-
hányás ellen, mintha a skolasztikával identifikálta volna 
magát örök időkre. Nemcsak protestánsok és raciona-
listák, hanem katholikus hittudósok is vádolják e tekin-
tetben a theologiát s Hermann Schell szintén ezekhez 
tartozik. Ez onnét van, mert nem voltak történettudó-
sok s így nem ismerik a bölcselet történetében beállott 
szellemi fordulatokat. 

A régi görög bölcselet elfordult a népvallástól, a sok-
istenségtől, a temérdek s nevetséges babonától. Ezért 
ismételten kellett hallania, hogy á a é j k i a az egész böl-
cselet. Iparkodott az észre támaszkodni s bizott abban, 
hogy jobb megoldását adja majd az élet nagy problé-
máinak, mint a nevetséges görög mythologia. Hanem 
már Aristoteles után hanyatlás állott be a görög böl-
cseletben. A stoikusok, az epikureusok, a skeptikusok 
léptek föl a bölcselet szinterén s így a legőszintébb s 
legokosabb bölcselőket is nemsokára bizonyos lemon-
dás kedvetlenítette el. Ez a szánalmas lehangoltság jel-
lemzi a Krisztust megelőző egész századot s a legkivá-

lóbb gondolkozókat. Ueberweg, Deussen, Zeller is el-
ismerik ezt, sőt ebből magyarázzák azt a föltűnő jelen-
séget, hogy amaz egész kor szinte készen volt a hitnek 
befogadására, mert áhdozott magasabb megismerési for-
rások után, miután az ész forrásai végleg elapadtak, 
vagy sáros és zavaros vizet hömpölygettek. 

Az értelem kezd a valláshoz simulni s benne keres 
támaszt kutatásainál. Ez a simulás jellemzi ezután a 
bölcseletet másfél évezreden keresztül. A neo-platoniz-
mus hívei s az arab bölcsek épúgy keresik az ész s a 
hit között az összhangot, mint a keresztény bölcselet, a 
Szentatyáktól kezdve egészen a skolasztika végső koráig. 
Főleg a skolasztika tekintette vezérelvének, hogy a böl-
cseletet a hittel összliangzásba kell hozni. A bölcselet 
természetes igazságait alapnak tekintette s azon építette 
föl a természetfölötti világnézletet ; azt kívánta, hogy a 
természetes rend igazságai a természetfölötti rendben 
nyerjenek mintegy fénykoronát s az emberi kutatás 
dómját hadd koronázza meg az aranyos kereszt. 

A skolasztika emellett tisztult összhangot nyújtott; 
a keresztényellenes megoldási kísérletek egész történelme 
feküdt előtte. Látta a zsidó, arab, gnosztikus stb. . . 
magyarázatokat ; küzdött a kereszténység körében föl-
lépő téves tanítókkel s racionalista áramlatokkal. E tapasz-
talatok és küzdelmek folyamán azután leszürődött a 
tiszta belátás s a skolasztika olyan bölcseleti világnéz-
letet nyújtott, mely a kinyilatkoztatással teljes megegye-
zésben állott. Igy tehát különbözött a régi görög böl-
cselettől, mely csak az ész erőire támaszkodott, de el-
vált a zsidó-pogány-arab bölcselettől is, mely téves 
vallásokhoz való simulást keresett, míg a skolasztika a 
kereszténységhez szegődött.1 

Már most nagyon természetes, hogy az egyház is 
rokonszenvezett ezen bölcseleti iránnyal, mely irány-
elvül vallotta a hitnek egyik tételét, melyet a vatikáni 
zsinat világosan kifejezett s mely szerint : ész és hit 
között nem lehet ellentmondás, mivel mindkét rendnek 
igazságai ugyanazon kútfőből : Istenből erednek. Innét 
van, hogy az egyház ismételten serkentette theologusait 
ennek a bölcseleti iránynak müvelésére, mely az egye-
dül helyes irányzat. Az egyház nem a skolasztikának 
tételeit kanonizálta, hanem annak vezéreszméjét dicsérte, 
a mely az egyedül helyes alapelv. A kinyilatkoztatás 
igazságai föltétlen érvényűek, a kereszténység az egye-
dül igaz, mert Istentől rendelt vallás. Tehát csakis azon 
bölcselet halad a jó uton, mely vezérelvének tekinti a 
kinyilatkoztatással való harmóniát. 

Ezért sürgetik a pápák egészen XIII. Leóig a sko-
lasztikus bölcselet művelését s ezért nem lehet katho-
likus theologusnak ma már más bölcseleti szisztémák-
hoz ragaszkodnia, pl. kantianizmushoz stb..., melynek 
ha nem is kimondott, de tényleges vezérelve egyrészt az 
észnek föltétlen autonómiája, másrészt a voluntarizmusba 
való sülgedés. A jelen kornak racionalisztikus irányú 
bölcselete szinte kénytelen a teosofiát segítségül hívni, 
hogy hitét megmenthesse. 

Schellt hajlamai szintén a racionalisztikus bölcselet 
felé vonzották, a teosofia pedig megfetelt gazdag képze-

1 Lásd Historisch-politische Blätter, 1907. évfolyam, 1395 és 
139«, hol dr. G. M. Mauser o. 6. «Die mittelalterliche Scholastik nach 
ihrem Umfange und Charakter» cimen nyújt e tárgyról tökéletes 
áttekintést. 
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letének s erősen kifejlett érzelmi világának. Ezen ere-
detiség megvolt benne, de ez egyúttal elterelte őt a 
helyes útról, mert gyengítette lelkében az elszánt törek-
vést, hogy gondolatait s fejtegetéseit mindig a természet-
fölötti igazságokkal hozza összhangba. Az ő eredetisége 
inkább megfordítva dolgozott s a kinyilatkoztatás igaz-
ságait törpítette le saját nézeteihez. Túltengő raciona-
lizmusa, észbeli tehetségeire való támaszkodása egészen 
elnyomta a tekintely iránt való hódolatot, noha e hódo-
lat képezi a theologusnak életelemét vizsgálódásai között. 

A tévedéstől természetesen nem őrizhette meg Schellt 
nézőpontjának magas volta s messzelátó tekintete sem, 
«Die Höhe seines Standpunktes und die Weite seines 
Blickes», melyet Merkle dr. oly dicsérőleg emelt ki. Az 
alap, melyen állott, igen laza volt s elsülyedéssel fenye-
gette őt, a mellett ködös volt a bölcseleti látóhatára s 
így erős tekintete is csalódott a fénynek erős megtörése 
miatt, mely a ködös közegben okvetetlenül föllép. 

Rott Nándor dr. * 

Keresz tény szociológia. Irta Csepela Lajos dr. 
Miskolc. 1907. 179. 1. Ara 1 K 50 fill. Kapható a szerző-
nél, Ózdon. 

A szerző a keresztény szociologia tanárainak vezér-
fonalat akart adni, tankönyvet írt és pedig Bosio «II 
compendio délia sociologia cristiana» müve nyomán, 
más magyar és külföldi ilynemű termékek fölhaszná-
lásával. 

Az alapfogalmak előrebocsátása után három rész-
ben tárgyalja a szociologia anyagát ; aj társadalmi be-
rendezkedés, b! társadalmi erkölcstan és cj társadalom-
gazdaságtan cimén. Az I. rész foglalkozik a társasággal 
általában s annak különféle fajaival : a család, a köz-
ségi társadalom, a társadalmi osztályok, a polgári, a 
nemzetközi és a vallásos társadalommal. A II. rész a 
földi boldogulással foglalkozik és a belőle eredő szociális 
kérdéssel a különböző fölmerült rendszerek szerint s az 
utolsó fejezetben tárgyalja a kérdést : ki képes és kinek 
kell megoldani a szociális kérdést? A III. rész a társa-
dalom gazdaságtanát adja elő, szól a termelésről, a 
munkáról, tőkéről, egyesülésről, gazdasági és munkás-
szabadságról. Azután a jövedelemről és fogyasztásról, 
majd gyakorlatilag a munkásügyről, az agrár, az ipari 
és kereskedelmi kérdésről ; végül a társadalmi, az állami 
és egyházi teendőkről. 

Böviden, hol pedig részletesebben előadja a ma föl-
szinen lévő összes kérdéseket. Hogy enemü és pedig 
nálunk első könyvet megírja, a szerzőt két tulajdonsága 
képesítette. Először sokat írt ő már ezen a téren hol 
cikkekben, hol röpiratokban, hol nagyobb füzetekben, 
tehát a részletmunka megelőzte nála a nagyobb, össze-
foglaló munkát; másodszor nem egyszerűen elméleti 
ember, a ki íróasztalánál foglalkozik a kérdésekkel, 
hanem ott működik a gyakorlati szociális élet terén, a 
salgótarjáni bányamunkások között, a kik között az 
egyleti életet nagyban kifejlesztette. Ismeri tehát a mun-
kást és a munkaadót, ismeri a kérdések gyakorlati olda-
lát, nála a tapasztalat egészíti ki elméleti tanulmányait. 

Ez mindenesetre ajánló körülmény egy ilyen könyv 
szerzőjénél. Ha azonban a könyvet magát tankönyv 
szempontjából nézzük, meglátszik rajta, hogy szerzője 
nélkülözi azt a másik tapasztalatot, a mit iskolai, kathedrai 

tapasztalatnak nevezünk. Bengeteg anyagot halmoz össze, 
minden lehető kérdést hoz szóba, a minek aztán két 
hátrányos következménye van. Hogy az egyes kérdések 
fölfejtése nagyon is rövidre szorul és hogy az áttekint-
hetőség szinte lehetetlenné válik. Maga is azt mondja 
a bevezetésben, hogy «a kiegészítést az előadóra vagy 
olvasóra bizza», de ez egy tankönyvnél nagyon proble-
matikus értékű eljárás. 

Az elvek megalapozása, a vezető szempontok ki-
jelölése, a mellékes kérdéseknek a főkérdések alá való 
sorozása, a helyes tanoknak alapos kifejtése és a téves 
tanoknak velők szemben való világos szembehelyezése 
nagy gondot, nyugodt megfontolást igényel. Különösen 
az eredeti müveknek, a forrásoknak tanulmányozása el-
engedhetetlen föltétel egy tankönyv megírásánál, mert a 
korifeusoknak másod kézből való ismerése könnyen 
hamis képzetek szerzésére vezet. 

A szociologia könyvének megírása nagykörű jogi, 
theologiai, történeti és filozófiai ismereteket tételez föl 
és pedig alaposakat; itt csak amúgy hozzávetőlegesen 
szólni nem lehet, lia a szerző igazán hasznos munkát 
akar végezni. A legtöbb tudomány járul hozzá a kér-
dések megvilágításához. 

Távol legyen tőlünk, hogy Csepela müvére a szigorú 
kritikát alkalmazzuk ; pedig sok helyére volna megjegy-
zésünk, különösen a gyakran jelentkező fölszinességére. 
Első kísérlet ez irodalmunkban, első vezérfonal a szocio-
logiai tanszék számára, a mely hasznosan használható, 
kivált magyar vonatkozásai miatt. Inkább örömünket 
fejezzük ki afölött, hogy ez a tevékeny férfiú, a ki ismeri 
az életet, soknemü gyakorlati elfoglaltsága mellett tan-
könyvírásra is vállalkozott, hogy megtörve a jeget, 
másoknak buzdításul szolgáljon. 

íme itt az első fecske, most már megjő a tavasz, a 
szociális rendszeres elméleti oktatás tavasza, a keresz-
tény világnézet alapján. Majd követik mások, más szer-
zők és akkor majd elkészülhet a tökéletes tankönyv is, 
a tudománynak ez az új ága. A szerző azt mondja : 
«lelkemben elhatározás támadt az egyház ifjú leventéit, 
a tanítóképzők lelkes képezdészeit, a keresztény világ-
nézet mindannnyi bátor harcosait megajándékozni egy 
művel, mely röviden összefoglalja a keresztény szocio-
lógia alaptételeit». Nagyon helyes elhatározás és ha a 
sok apró-cseprő kérdés mellőzésével a főszempontokra 
irányította volna figyelmét, ha buzgóságában keveseb-
bet, de alaposabban markol, jobb lett volna. De így is 
használható a könyv rátermett tanár kezében és a növen-
dékek sokat fognak tanulhatni belőle. Könnyű, népies 
stilusa megkönnyíti a tanulást. 

Két más ilyen könyv közeli megjelenéséről van 
tudomásunk ; tehát az eddig tapasztalt hézag csakhamar 
pótlásra talál és lesznek majd keresztényileg képzett 
szociológusaink a mai rengeteg eszmezavar tisztázására, 
mely a szocializmust valóságos antiszociális irányba 
tereli. * 

H á r o m budapes t i kath .egyesüle té le téből . 1907. 
Három jelenlés fekszik előttünk, a budapesti rom-

lott levegő három oázisának életéből : Az egyetemi Mária-
kongregácii), A Szent-Vince-Egyesiilet egyetemi konfe-
renciája és a Regnum Marianum évi működéséről. 

Az első kettő egyetemi hallgatókból áll, külön-külön 



382 RELIGIO LXVI. évi'. 1907. 

céllal. Az első kilenc, a másik négy éve működik, tehát 
a felújulás legújabb alkotásaiból való. Az elsőnek élén 
P. Bús Jakab, a másiknak, a legnemesebb értelemben 
vett szociális egyesületnek élén, dr. Barkóczy Sándor báró 
miniszteri tanácsos áll. 

A Mária-kongregáció legújabban szakosztályokat ál-
lított föl kebelében és pedig hitvédelmi szakosztályt, 
célja a tagok kiképzése a kath. bölcseletben, szociális 
ismeretek szerzése s így fölfegyverkezve, aktív szereplés 
a társadalomban (a szociális egyesületekben fölolvasáso-
kat tartanak). A magiszterek szakosztályát; célja Krisztus 
szivnemesítő és boldogító tanainak tanulmányozása és 
azok terjesztése által mások lelkiüdvének előmozdítása. 
(Tervbe vette a tanoncotthonokban, a szegény nép kö-
zött és esetleg a népiskolákban a hitoktatók mellett 
való működést.) És az ad honores szakosztályt ; célja 
a kongregáció nyilvános föllépéseit szervezni, külső 
fénnyel ellátni, szóval a nyílt hitvallomást szorgalmazni. 
(Ebből alakul a kath. mozgalmat szervező bizottság, 
mely az idén a francia katholikusok elnyomatása alkal-
mából országos mozgalmat és márc. 17-én nagygyű-
lést rendezett Budapesten.) így nevel a kongregáció az 
egyetemi hallgatókból praktikus katholikusokat. 

A Szent-Vince-Egyesület egyetemi konferenciája a 
Szent-Vince-egyesületek nemes célja értelmében öntöké-
letesítést sürget és jótékonyságot gyakorol az elhagyott sze-
gények között s lelkileg is gondozza őket. Ez egyik 
legszebb keresztény karitatív alkotás. 40 tagja van, fiatal 
még, óhajtandó, hogy az egyetemi ifjúság minél szá-
mosabb tagja csatlakozzék hozzá. Évi bevétele volt 
3809 K 84 fill., kiadása 2607 K 81 fill. 

A Begnum Marianum (Damjanich-utca 50.) egyik 
szerve a regenerálandó keresztény életnek. Van saját 
háza, benne hét esztergommegyei áldozár szent célra 
szövetkezve él, mint hittanárok tanítanak az iskolában, 
van internátusuk, Mária-kongregációkat vezetnek, szo-
ciális egyesületekben működnek és a «Zászlónk» ifjú-
sági kedvelt lapot adják ki. Ez az intézmény, melynek 
élén Majláth Gusztáv gróf, erdélyi püspök áll, támogatásra 
szorul és támogatásra érdemes. Alapító tagdíj 50 k, a pár-
toló tagságé évi 3 korona. 

* 
Mi hiányzik még ? A Beligio 22. számában érdek-

lődéssel olvastam Szőke Kázmér dr. «Hitoktatásunk új 
tankönyvei és tanitástervei» cím alatt közölt megjegyzé-
seit s olvasva azokat, örömmel tekintek én is a jövő 
tanév elé, melyben az új tankönyv országszerte meg 
fogja teremni a régen várt gyümölcsöket. Szőke dr. kérdi 
végül : Mi hiányzik még ? Uj biblia és pedig új Roder-
biblia... Tökéletesen igaza van. Szerény véleményem 
szerint azonban hiányzik még valami, a minek nagy 
hasznát venné minden hitoktató : egy jól szerkesztett 
egyházi térkép, mint szemléltető eszköz. Atlaszra, mely 
a katholikus világegyházat szemléltetné, nem merek 
ugyan gondolni, de nagyon lehetségesnek tartom egy 
térkép kiadását, mely legalább a magyar katholikus 
egyház érsekségeit, egyházmegyéit, esperesi kerületeit és 
plébániáit tüntetné föl alkalmas színezés mellett. A kate-
kizmusnak az anyaszentegyházról szóló részét e nélkül 
alig lehet kimerítően tárgyalni. Ha tanulóinktól joggal 
megkívánjuk, hogy hazánknak beosztásával, a várme-
gyékkel, járásokkal tisztában legyenek, nem kevésbbé 

hasznos volna tájékoztatni őket a magyar katholikus 
egyház beosztása iránt is. Azt hiszem, ezen jámbor óhaj 
könnyen teljesülhetne. Streicher József. 

M. Budapes t . A «Rath. Szemle» cikkelye iskolaügyünk 
felekezeti viszonyairól megdöbbentő tanulságokat tartalmaz. 
Három tény kétségtelen. Először a keresztény lakosság szá-
ma nálunk közel 17 millió, a zsidóságé 831.162. Másodszor a 
felekezetek közölt hatodik helyen álló zsidóság a középisko-
lákban mégis második helyen, a főiskolákban több helyütt 
első helyen áll. Harmadszor a zsidóság az egész országban 
két középiskolát tart fönn, a rabbiképzőt és egy reáliskolát, a 
többit mind a felekezetek és az állam. A zsidóság e szerint 
keresztény pénzen ma-holnap annyi diplomás embert juttat 
a hazának, mint az ország legnagyobb felekezete. Míg min-
den zsidó iskolába jut, a keresztény ifjak százezrei nem ré-
szesülnek magasabb fokú iskoláztatásban. Ez az állapot a 
magyar történeti fejlődéssel ellentétben áll s elzsidósodásra 
vezet. A kultura helyett gyarapodik az üzlet, vájjon kinek 
érdeke ez a jövő fejlődésben? 

H. S e l m e c b á n y a . Latin axiómákat a Religio nem kö-
zölhet, mert olvasóinak jó része nem veheti hasznát. 

M. Kis te lek . Tessék Szolcsányi könyvkereskedéséhez 
Egerbe fordulni, ott talán megmondhatják, hol kapható a 
magyar Wappler. 

H. P e r b e n y i k . A jövő számban. Csak bizonyos sor-
rendben tehetek eleget az igényeknek. 

R. F i u m e . Nem tudom, keríthetek-e egyhamar helyet 
dolgozatának. Nem annyira elvont theologikus, mint inkább 
sokakat érdeklő dolgozatokra van szükségem. Sok más tudo-
mányos ugyan, de gyakorlatibb tétel volna választandó, az 
íróknak jó erre figyelniök. 

D. B u d a p e s t . Az «Evang. Őrálló» felhivást intézett az 
összes prot. lapszerkesztőkhöz, hogy a «terjedő klerikalizmus 
előhaladásának meggátlása és egy antiklerikális protestáns 
szervezkedés megbeszélése végett» a hajdú-böszörményi ün-
nepélyek alkalmával jún. 2-án jöjjenek össze. Igen okos meg-
jegyzéssel kiséri ezt a felhivást a «Prot. Egyházi és Iskolai 
Lap». Kívánja, hogy azt is beszéljék meg, hogy a saját egy-
házuk nagy érdekeit miként szolgálhatnák a sajtó útján na-
gyobb erővel és nagyobb egyetértéssel, mint a hogy ma szol-
gálják és szolgálhatják. Vagyis a támadó munka helyett a 
saját ügyeik nagyobb gondozását ajánlja figyelmükbe. Igaz, 
úgy van ; de hát mikor ők azt gondolják, hogy protestálni, 
akadékoskodni, lármázni, más portája előtt söpörni könnyebb, 
mint otthon valamit alkotni, mint a hitet ápolni. 

V a n n a k , a k ik m é g m i n d i g megfeledkeznek az elő-
fizetésről. Látszik, hogy nem kell nyomdát fizetniük, mert 
akkor észrevennék, mennyire kell a szerkesztőnek a fizetés-
ben is pontosnak lennie. 

TARTALOM: A keresztény kath. tan fejlődése. II. 
Zubriczky Aladár dr.-tól. — Az evangélium szocializmusa. 
Zambay Bélá-tói. — Az egyház mint Krisztus misztikus 
teste. IV. Müller Jakab S. J.-től. — Az állam mint öncél. 
(Válasz.) Doctor juris-tól és Concha Győző-tői. — Lelki 
gyakorlat. V. Bótá Ernő S. J.-től. — Egyházi világkró-
nika. —j/—/a-tól. — Irodalom. Commer: Hermann Schell. 
Rott Nándor dr.-tól. — Csepela : Keresztény szociologia. — 
Három budapesti kath. egyesület életéből. — Mi hiány-
zik még? (egyházi térkép). Streicher József-tői. — Telefon. 

Laptulajdonos és kiadó : 

D U D E K J Á N O S dr. egyetemi ny. r. tanár. 
Stephanenm nyomda r. t. Budapest, VIII., Szentkirályi-utca 28. 
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R E L I G I O 
TUDOMÁNYOS, TÁRSADALMI ÉS IRODALMI KATHOLIKUS FOLYÓIRAT 

Megjelenik - július és augusztus hónapot kivéve - minden vasárnapon. 

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

Egész évre... 
Félévre 

FELELŐS SZEIIKESZTÖ 

K12- D U D E K J Á N O S dr. 
(< 6 - EGYETEMI TANÍK 

SZERKESZTŐSÉG ES KIADÓHIVATAL 

Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 39. 

Jl ker. k^th. tan fejlődése. (in.) 

4. Newman után a nagyérdemű és kitűnően fe-
gyelmezett észjárású Kleutgen József jézus-társasági 
atyával kell foglalkoznunk. A «Theologie der Vor-
zeit» V. kötetében1 a 334.—490. lapokon tárgyalja a 
vallásos megismerés haladását (Fortschritt). Bennün-
ket kivált a 409.—432. lapok érdekelnek. Ezen lapok 
egyikére hivatkozott azon cikkek szerzője is, a melyek 
az én cikkem megírására okul szolgáltak. Előbb is ol-
vastam Kleutgen megfelelő helyeit, de az említett 
cikkek megjelenése után a fentnevezett fejezetet há-
romszor is elolvastam, hogy Kleutgen felfogásáról 
teljesen hü képet nyerjek. Nézetem az ismételt olva-
sás következtében eltér a cikkíró nézetétől. 

Kleutgen megengedi, hogy az egyház dogmatikus 
meghatározásaiban egyre haladó fejlődés (eine immer 
fortschreitende Entwicklung) nyilatkozik meg (411.1.). 
Az egyháznak az eretnekségekkel szemben való meg-
nyilatkozásai az ő első hitvallásának folytatólagos 
fejlődése gyanánt (als eine fortgesetzte Entwicklung 
des ersten Bekenntnisses) tekinthetők (412. 1.) Azon-
ban tagadja Günther feltogásának helyességét, hogy 
az isteni kinyilatkoztatás csak valami általános be-
nyomást nyújtott volna, melyben minden egyes 
dogma kivétel nélkül csak bennfoglaltan (implicite) 
volt volna meg. A kinyilatkoztatás szerinte minden-
esetre sok dogmát explicite tartalmazott. Voltak azon-
ban dogmák, melyek a kinyilatkoztatásban explicite 
voltak ugyan meg, de nem oly világosan és határo-
zottan, mint mások. Itt az egyháznak nem kellett 
fejlesztenie, csupán meghatároznia és világossá tennie. 
Más dogmáknál (Szentháromság, megtestesülés, át-
lényegülés) az egyház feladata volt a dogmának tudo-
mányos nyelven való formulázása. Kleutgen kijelenti, 
hogy ezt a tudományos formulázást ő még nem te-
kintené fejlődésnek ; de ha valaki annak tekinti, ő 
nem fog ezen szó (Entwicklung) helyességéről vitat-
kozni (414. 1.). Hogy ez a tudományos formulázás 
még nem fejlődés, azt Kleutgen így indokolja: «Volta-
képeni fejlődés csak akkor van, ha egy igazság, mely 
önmagában még föl nem ismertetett, egy másikból, 

1 2. javított kiadás. Münster. 1874. 

metyben valami módon be van zárva, levezettetik. 
(Hivatkozik: Suarez, de fide. Disp. 2. sect. 6. n. 2.) 
Rögtön hozzáteszi : «Egyáltalán nem tagadjuk, hogy 
a kinyilatkoztatott tannak ilyelén fejlődése (Entwick-
lung) is létezik. Bizonyos, hogy sok dolog (manches), 
a mi a kinyilatkoztatásban kifejezetten nem volt 
meg, hanem tartalmából csak spekuláció által volt 
megkapható, az egyház tekintélye által dogmatikus 
igazság lett» (415. 1.) Azután szükségesnek látja 
Günther nézetét újból elutasítani, hogy minden dog-
mánk csak ilyen fejlődés által keletkezett volna ; 
hiszen ezzel ellenkezik a mi dogmatikánk, mely a 
legtöbb dogmát a kinyilatkoztatás forrásaiból speku-
láció nélkül, legfölebb helyes szentírás-magyarázat 
által bizonyít. De ezen állítását ismét ellensúlyozza 
azáltal, hogy egyes dogmák bizonyítása tényleg csak 
e rationes theologicae kidomborítására szoritkozhatik, 
mert a közvetlen bizonyítás a kinyilatkoztatás forrá-
saiból nem lehetséges (416. 1.) Ilyen egyes dogmák 
Isten szavában csak csiraszerüen vannak meg (418.1.). 
E ponton ismét megrója Günthert, hogy minden 
dogmára kiterjeszti azt, a mi egyes dogmáknál tény-
leg áll. Ezen egyes dogmákra vonatkozólag ismétli 
a más dogmák formulázása tekintetében fentebb tett 
kijelentését: «Ha valaki ezt fejlődésnek (Entwicklung) 
akarja nevezni, mondtam már, hogy nem akarok 
a név miatt vitatkozni» (418—9.). A továbbiakban 
azt is megengedi, hogy nem minden dogmatikai igaz-
ság ismertetett meg világosan minden időben és álta-
lánosan az egyházban (423. 1.), hivatkozik Suarezra : 
«Verum est, aliquam proposilionem explicite nunc 
eredi de fide, quae antea explicite non credebatur 
ab ecclia, quamvis inplicite in doctrina antiqua con-
tineretur». (De fide, Disp. 2. sect. 6. n. 15. 16.) Fej-
tegetéseinek folyamán az eddigieket így foglalja 
össze : «A mint az első vélemény ellen, a mely szerint 
minden dogmatikus tan csak az idők folytán fejlő-
dött ki, ép úgy a másik ellen is, a mely minden ilyes-
féle fejlődést (Entwicklung) tagad, általánosan ismert 
tényekre hivatkozhatunk» (424.). Ilyen tények: egyes 
nagy viták bizonyos ma általánosan és kötelezőleg 
hitt dogmákról (eretnekek keresztsége); továbbá egyes 
legjobb és legtekintélyesebb íróknak az egyház dog-
matikus határozatai előtt ezen pontokban használt 
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homályos, határozatlan, sőt sikamlós (verfänglich) 
kifejezései. Természetes, hogy ilyen kifejezések leg-
inkább a spekuláció útján tudományos formába ön-
tött dogmák tekintetében észlelhetők. «De azért nem 
lehet azt mondani, bogy az egyháznak ilyetén for-
mulázásai által csak a tudományos megismerés tágult, 
nem pedig maga a hitbeli megismerés. Mert miután 
az egyház ezeket a természetesen inkább a spekula-
tív támpontokat meghatározta, ezek is a szó legszo-
rosabb értelmében hitünk tárgyai» (426. 1.). Láttuk 
már ismételten, hogy Kleulgen a neki kevésbbé tetsző 
fejlődés szót mégis maga is kénytelen használni. A ki 
további fejtegetéseit figyelmesen olvassa, még akár-
hány példát fog rá találni. 

5. Ezek után talán fölmentve érezhetném maga-
mat annak további igazolásától, hogy jó társaságban 
vagyok, mikor dogmafejlődésről beszélek. De iga-
zolni kívánom azt is, hogy az újabb theológiai iro-
dalom azon képviselői is, kikhez a reformkatholiciz-
mus árnyéka sem fér, szintén beszélnek róla. A mi 
jó öreg Zádorink(Syntagma, Strigonii 1882.437—440.) 
külön fejezetet szentelt ennek a dolognak és beszél 
benne evolúcióról, a melyet véd a mutacióval szem-
ben (evolutio in dogmatibus, evoluta dogmata stb.) 
Schwane is fejtegeti a Dogmengeschichte I. kötetében 
(2. kiadás. Freiburg. 1892.), Harter is megbeszéli 
(Theol. Dogm. Compend. I. kötet. 11. kiad. 1903. 
149.—152. pp.) a dolgot és revelationis explicatio in 
Novo Testamento névvel jelöli. Ez nála természete-
sen nem «magyarázat»-ot jelent, hanem kibontást, 
kigöngyölgetést, hasonlót a rügy vagy bimbó faka-
dásához (ebben az eredeti jelentésben az explikáció 
és az evolúció alig különböztethetők meg egymástól). 
A következőkben ő az explikáció szól egyszerűen 
fölcseréli a profectus-sal. Értelmének meghatározásá-
ban négy pontot hoz elő, melyeknek elseje az : ex-
plicatio articulator impliciti. A 149. és 150. pontok-
ban kétszer is beszél dogmatörténetről, melyet kath. 
szempontból is lehetségesnek tart. Bizonyos dogmák 
történetében három stádiumot különböztet meg (149. 
pont). Még azt is megengedi, hogy az apostolok 
kitűnő kinyilatkoztatás-ismeretével szemben is lehet 
haladásról beszélni (jegyzet a 152. ponthoz). 

A Wetzer-Welte Kirchenlexikonában (2. kiad. III. 
1903.—18.) van cikk, melynek cime Dogmenentwick-
lung, Dogmengeschichte; szerzője Heinrich, a leg-
nagyobb németnyelvű dogmatika írója. A szerző 
benne többek között igen élesen formulázza nézetét, 
mikor így szól : «Ezt a helyes és törvényszerű dog-
matikus haladást a hitágazatnak egyházi kifejtésében, 
formulázásában és tudományos megokolásában és 
felfogásában tagadásba venni ép oly hamis és eret-
nekgondolat, mint hamis haladást tanítani, mely 
dogmák értelmének és tartalmának elváltozását zárná 
magába» (1909. 1.), Kétféle ilyen dogmafejlődést kü-
lönböztet meg (Dogmenentwicklung, Lehrentwicklung, 
Entwicklung der Glaubenslehre): azt, a melyei az 

authentikus és csalatkozhatatlan tanítóhivatal hatá-
roz meg és azt, mely a theologiai tudomány műve. Az 
utóbbi természetesen függésben van az előbbitől ; de 
az előbbi felhasználja az utóbbit, lévén a tanítóhiva-
tal nem sugalmazott, hanem csak csalatkozhatatlan. 

Schanz (Apologie des Christenthums. III. kötet. 
1. kiad. 9.-29.) szintén foglalkozik tárgyunkkal. O is 
az Entwicklung, a Kirchliche Ausbildung des Glau-
bensinhaltes, a Dogmengeschichtlicher Process, sőt 
az Entwicklung des christologischen Dogma kifeje-
zéseket használja. Beszél a kereszténység alapdogmái-
nak hosszú fejlődéséről is. Megpendíti a helyes gon-
dolatot, hogy e téren a konzervativizmus és a hala-
dás egymást egyensúlyozzák. Kidomborítja, mily 
helyes középutat tart a kath. egyház egyrészről a 
görög-keletiek meievsége és az orthodox-protestán-
soknak a tiszta evangéliumhoz való visszafejlesztése, 
másrészről a racionalisták által hangoztatott végtelen 
anyagi fejlődésképesség között. 

Szépen világítja meg a dolgot Gutberiet (Apolo-
getik. 2. kiad. 1899. III. 276.-88.). Az apostolok hitét 
igen nagyra tartja és szépen kiemeli. «De ebből nem 
következik, hogy az első igehirdetők az állalok hir-
detett igazságoknak egész horderejét fölismerték, a 
belőlük vonható összes következtetéseket tényleg le-
vezették, az élet összes viszonyaira és az idők összes 
szükségleteire alkalmazták: az egyházi tanítóhivatal-
nak feladata marad minden időben, hogy ezeket a 
következtetéseket megtegye és a hitkincset az összes 
viszonyokra alkalmazhatóvá tegye. Az egyház tehát 
hirdethet és kell is hirdetnie igazságokat, melyek 
kifejezetten sem a Szentírásban, sem a hagyomány-
ban nincsenek meg; mikor ezt teszi, tényleges ön-
tudatára hozza azt, a mi benne még habitualiter sin-
csen meg, hanem csupán virtualiter.» Egger (Enchi-
ridion Theol. Dogm. Gen. 4. kiad. Brixen. 1904. 
241.—51.) külön fejezetet szentel tárgyunknak, mely-
nek ezt a cimet adja : De organica revelationis chris-
tianae explicatione. A tárgyalás folyamán az explicatio 
szót cseréli a profectus, progressus, sőt progressus 
dogmatum szavakkal. Elismeri a dogmatörténet jo-
gosultságát (248. 1.). Reinhold bécsi egyetemi tanár 
(Praelectiones de Theol. Fund. Viennae. 1905. II. 
30-35.) szintén beszél de organica christianae reve-
lationis explicatione. A szövegben az organica expli-
catiot cseréli az organica evolutio szóval. 

Még néhány idevágó önálló műre és cikkre kívá-
nom a figyelmet felhívni: De la Barre S. J. La vie 
du dogme catholique. Páris, 1898, (a szerző a párisi 
Institut Catholique tanára) ; Zahm (angolból Flageo-
let): L'évolution et le dogme (Paris, 2 köt.); Prunier: 
Évolution et immutabilité de la doctrine religieuse 
dans l'Église, Paris, 5. kiad. 1904 (Science et Reli-
gion. 33); Mausbach: Die Entwicklung des kath. 
Dogmas (Hochland, 1906. julius); Katschthaler : Be-
griff, Nutzen und Methode der Dogmengeschichte, 
Innsbruck-Salzburg, 1882.; Schätzler: DieBedeutungder 
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Dogmengeschichte vom kath. Standpunkt, Regens-
burg, 1884.; Pohle: Kultur der Gegenwart, Th. I. Abt. 
IV., Die christl. Religion: Christlich-katholische Dog-
matik 509—11. Berlin-Leipzig. 1906.). Stuckner: A hit-
tartalom fejlődése (Hitvéd. Folyóirat. 1905. I.). 

6. Ezek után senkisem veheti tőlem rossz néven, 
ha én is azt tartom, hogy nem helyes egyoldalúan 
hangsúlyozni a változatlanságot és ki nem dombo-
rítani mellette a fejlődést.1 Ellenkezőt tett már lerinumi 
Vincentius is, a ki miután kiemelte a «quod semper, 
ubique et ab omnibus» elvet, egész fejezeteket szentelt 
a másik eszmének is, a fejlődés gondolatának. (Meg-
jegyzem, hogy az evolúció szót ő is használta: Quin 
potius hoc rectum et consequens est, ut primis atque 
extremis sibimet non discrepantibus, de incrementis 
triticeac institutionis triticei quoque dogmatis frugem 
demetamus; ut cum aliquid ex illis seminum pri-
mordiis accessu temporis evolvatur, et nunc laetetur 
et excolatur, nihil tarnen de germinis proprietale 
mutetur . . . Commonit. lap. 23., mások szerint 30.). 
Kár, hogy dogmatikus könyveink rendesen csak egy-
két kiszakított mondatot közölnek ezekből a fejeze-
tekből. Mindenkinek legmelegebben ajánlhatom az 
egésznek, kivált a Hurter-kiadásában 22. és 23. feje-
zetek gyanánt szereplő részeknek ismételt figyelmes 
elolvasását (Hurter, Sanctorum Patrum opuscula se-
lecta. I. sorozat. 9. kötetke; Hurter jegyzetben szép 
nyilatkozatokat közöl még szent Ágostonból, Orige-
nesből és N. szent Gergelyből is.).2 A ki ismeri leg-
jobb theologusainknak a Communitoriumra halmo-
zott és megérdemelt dicséretét,3 az nem fogja lerinumi 
Vincentius nyilatkozatát mellőzhető mennyiségnek 
tekinteni. Még kevésbbé teheti ezt, ha meggondolja, 
hogy a vatikáni zsinat (Sess. III. Const, de Fide Cath. 
Cap. 4.) a maga fejtegetéseinek végére lerinumi Vin-
centius említése nélkül szórói-szóra odaírta a «Cres-
cat igitur» kezdetű mondatot. Ez mindig palladiuma 
lesz azoknak a kath. dogmatikusoknak, a kik a ker. 
tan változatlansága mellett erélyesen hangsúlyozzák 
fejlődését is. Zubriczky Aladár dr. 

Panasz. 
Ne tessék megijedni. Nem költeményt irok, ha-

nem ellenkezőleg nagyon is erős, bár rég elmúlt va-
lóságot. 

Egy kis falu helyét akarom lehetőleg pontosan 
kimutatni, még pedig azért, mert halhatatlan emlékű 
nagy hazánkfiát, Pázmány Pétert ahhoz kegyeletes 

1 Ezt senki rossz néven nem vette, miután csupán a 
«dogmafejlődés» kifejezésnek, rossz értelmezése is lévén, a 
mai viszonyok közt való használati célszerűségéről szólt a 
kérdés. Szerk. 

2 Legújabb kiadás: Brunetiére et de Labriolle. S. Vin-
cent de Lérins. Paris. 1906. 

3 Feszler-Iungmann : Institutiones patrologiae. II. B. Oeni-
ponte. 1896. 184. 2. jegyzet. 
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emlék fűzte. E faluban laktak ősei századokon át, e 
faluban ringott még az ő atyjának bölcseje is. E fa-
luról vette ő is előnevét, hogy így megkülönböztesse 
családját a számos más (pl. Laki, Söptei, Nemeskei 
előnevű) szintén Pázmány nevű családoktól. E kis 
falu neve volt Panasz. 

Hol, merre állott? hol emelkedett egykor 
kisded egyháza, a Panaszi Pázmányok imádkozó 
helye? 

Biharmegye rengeteg területén hajdan két Pa-
nasz nevű falu feküdt. Az egyiket a XIV. századtól 
kezdve mindig Mező-Panasznak hívták, sőt puszta 
helyét ma is ügy nevezik. Ez Nagy-Szalontától észak-
nyugatra feküdt s templomának helyét a tégla- és 
vakolattörmelékek ma is mutatják. Mező-Panasz 
azonban az 1552—55-iki adóösszeírás szerint a Páz-
mányoktól egészen különböző családok birtokában 
volt s e szerint ehhez a panaszi Pázmányoknak 
semmi közük. 

A Pázmányok lakóhelyéül szolgált Panasz fek-
vésére az 1332—36-iki pápai tizedjegyzékek jófor-
mán semmi útmutatást nem adnak. Csak annyit 
árulnak el, hogy Panasz, a bihari főesperességhez 
tartozott1 és így a Sebes-Körözs (így ! és nem, mint 
most hibásan írják némely tudatlanok: Kőrös)jobb-
partjától északra feküdt. 

Szerencsére elég világosan tájékoztatnak ben-
nünket az 1552—55-iki adóösszeírások.2 Ezek a Páz-
mányok Panaszát, mindig a második, a Sebes-Körözs 
és Berettyó közt eső járásba helyezik. Az 1552-iki 
összeírás ily sorban említi e Panasz falut: 

«Myske, Zent János 
Panasz Toothtelek. 

Petri Pazman - porte 5, 
Casparis Pazman - porte 8. 

Berek, Bessenyew, Bezermen». 

Az itt fölsorolt falvak közül Micske, Szent-János, 
Berekböszörmény ma is megvannak s mivel az 
összeíró az egész járásban kimutathatólag fekvésük 
sorjában jegyezte föl a falvakat, biztosra vehetjük, 
hogy a Pázmányok birtoka Panasz és a vele össze-
kapcsolt (tehát a ma is fönnlevő s az 1552-iki össze-
írásban egészen másutt, a váradi püspök birtokául 
nevezett Tóttelek falutól teljesen különböző) Tót-
telek, Szent-János és Berek-Böszörmény községek 
közt esett. 

Az 1554-iki összeírásban Hegyköz-Száldobágy és 
Hegyköz-Pályi között ekként van említve : 

«Panaz 
Gasparis Pazman . porte 7, 
Petri Pazman ... ... ... porte 4.» 

Utána Püspöki következik. 

1 Monumenta Vaticana Hung. S. I. T. I. 80, 86. 
2 Az országos levéltárban Budapesten. 
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De már az 1555-iki összeírásban megint ily sor-
iján következik Panasz: 

«Myske, Zenth János 
Panaz et Totthelek».1 

«Casparis Pázmány - porte 6 
Woll'gangi Pázmány porte 6.» 
Azután következnek «Kewrewz, Bessenyew, Be-

reök, Bezermen.» 
Látjuk ez 1555-iki összeírásból először is azt, 

hogy az érseki székre emelkedett Pázmány Péter 
nagyatyja, szintén Péter, 1554-ben meghalt, mert bir-
toka 1555-ben már fiának, Farkasnak (Pázmány Pé-
ter érsek nagybátyjának) nevén áll. De látjuk azt is, 
hogy az 1552-iki összeíró nem véletlenül helyezte 
Panasz falut Szent-János és Berek-Böszörmény közé, 
mert az 1555-iki összeíró is úgy cselekszik, noha ez 
itt-ott holmi csekélységben eltér az 1552-iki összeíró 
adórovótól. 

A mit az adóösszeírásokból Panasz fekvésére 
nézve megállapítottunk, azt kétségtelenné teszik egy 
1576-iki határjáró és egy 1580-iki iktatólevél. Ennek 
megértésére csak azt kell tudnunk, hogy 1848-ig a 
birtokátadásokon (iktatásokon) a szomszédoknak je-
len kellett lenniök, mert ha jelen nem voltak és föl 
nem szólaltak, a királyi ember a szomszédok föld-
jeit is átadhatta az új birtokosnak. Már most 1576 
szeptember 20-án megparancsolta az erdélyi fejede-
lem, hogy Szentjános és Panasz falvak közölt a ha-
tárvonalat pontosan állapítsák meg. Azonban Páz-
mány Miklós (az érsek atyja) halasztást eszközölt 
ki.2 1580-ban pedig a biharmegyei, Sebes-Körözs 
mellett eső Gyéres (most tiszántúliasan «Gyires») 
falu birtokába beiktatták Bessenyey Dorottyát. Ez 
átadáson, mint Gyéressel határos falvak (commeta-
neus) megbizottai jelen voltak: a tarjáni biró, So-
mogyi Antal, Sarkady Farkas jobbágya, Nyilas Am-
brus, Kecseti jobbágy és Pázmány Gáspárnak Pana-
szon lakó jobbágya, Gellért János.3 

E levelekből nyilvánvaló, hogy a Pázmány-csa-
lád Panasza, másként (a Mező-Panasztól való meg-
különböztetés végett) Körözs-Panasz egyik oldalról 
Szent-Jánossal, a másik oldalról Gyéressel volt hatá-
ros ; még pedig mivel e Körözs - Panasz a Körözsnek 
jobbpartján feküdt, a gyéresi határ Körözs jobbpart-
jára ma is átnyúló részének északkelet felől volt 
szomszédosa. 

1 Ebből láthatjuk, mennyire tévednek azok, a kik a Páz-
mányok Tóttelek nevíi faluját egynek veszik Panasszal, ho-
lott az különálló, bár Panasszal szomszédos falu volt. Még 
nagyobb bakot lőnek azok, a kik e Tótteleket «Tótelek»-nek 
olvassák s a Pázmányoknak Panasztőteleki előnevet adnak. 
1702-ben még nagyon jól tudták, hogy e Pázmány-féle Tót-
telek egészen más falu, mint a Csatár mellett ma is meglevő 
Tóttelek, noha 1585—88-ban a jezsuiták ezt is birták. 

2 Országos levéltár. Acta Jesuitarum residentiae Vara-
diensis. f. 3. nr. 2. 

3 Kiadatlan az 1580-iki oklevél a Bölöni családnak levél-
tárában (a nagyváradi múzeumban). 

A kijelölt irányban Körözs-Tarjántól északra, 
Gyérestől északkeletre ma egy félig-meddig külön-
álló (különben Tarjánhoz tartozó) uradalmi Csere-
pes nevű puszta terül el. Ennek nagysága mintegy 
1800 kat. hold. Ez volt tehát egykor a Pázmányok 
ősi birtoka, Körözs-Panasznak és a vele egybeolvadt 
Tótteleknek határa. Későbbi adatokból megállapít-
ható az is, hogy e Tóttelek e területnek nyugati, Pa-
nasz pedig keleti felét foglalta el. 

Körözs-Panasznak templomát és házait e jókora 
területnek déli részén a Körözs mellett kell keres-
nünk, mert a középkorban, a hol csak lehetett, fal-
vaink mind a folyók, erek partjain épültek, hogy 
legalább is a jószág itatására elegendő vizet kapjanak. 

Hogy a Pázmányok egykori lakóhelye annyira 
elpusztult s annak ma már se nevét nem említik, 
se temploma helyét nem mutatják, annak nagyon 
szomorú oka van. 1598. őszén hatalmas török sereg 
ostromolta Nagyváradot s míg a gyalogság az ostrom-
mal bajlódott, a lovasság, különösen a tatárság, végig-
száguldott Biharmegyén, a falvakat fölégette, lakósai-
kat földönfutókká tette, vagy rabláncra fűzte. Ekkor 
pusztult el Körözs-Panasz is. 

1692-ben, mikor a keresztények visszafoglalták 
Nagy-Váradot, újra csekély falvak alakultak a régi 
Tóttelek és Körözs-Panasz határain. A jezsuiták is 
visszatértek Nagyváradra. Ok, hatalmas összekötteté-
seik révén, jól tudták, hogy a Panaszi Pázmányok-
nak magvuk szakadt s így jószágaik a királyi kincs-
tárra szállottak. Nem volt nehéz kivinniök, hogy 
ezeket megkapják, hisz rengeteg volt az uratlan bir-
tok s a kis, 32 teleknél csekélyebb falvakat a nádor 
is adományozhatta. Eszterházy Pál nádor tehát 1702-
ben csakugyan a nagyváradi jezsuitáknak ajándé-
kozta Panasz és Tóttelek kis falvakat és a velük 
szemben a Körözs balpartján fekvő, akkor lakatlanul 
állt Tarjánt.1 

A jezsuiták aztán, noha a Rákóczy-fölkelés idején 
(1703—11.) Panasz és Tóttelek újra elpusztultak s 
helyettük 1720 táján Ivörözs-Tarján népesült be, egy 
darabig fentartották Körözs-Panasz emlékét. Mikor 
tőlük Tarjánt elveszik (1773-ban), az összeíró küldött-
ség Tarján jövedelmező részei közé sorolja a pana-
szi háromkerekű vizi malmot is. E malom a Sebes-
Körözs egyik ágán állott, s ez volt a Pázmányok 
egykori falujának, Panasznak utolsó emléke. E mal-
mot, ha jól emlékszem, 1873-ban megszüntették, de 
épülete, kerekei még sokáig állottak, 1885. táján még 
magam is megnéztem és kegyelettel szemléltem. 

De nem azért mentem ki Körözs-Tarján szélére, 
mintha már akkor tudtam volna, hogy e malom a 
Pázmányok egykori birtokán állott, még kevésbbé 
azért, hogv egy omladozó, rossz malmot megbámuljak. 

Azért mentem én oda, mert azt már akkor is 

1 Országos levéltár : Acta Jesuitarum residentiae Vara-
diensis f. 3. nr. 3. 
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tudtam, hogy az omladozó malomházban született 
(1816. április 2-án) a magyar kath. egyháznak egyik 
nagy fia : Hoványi Ferenc. 

Kettős egyháztörténeti emlék is fűződik tehát a 
Sebes-Körözs jobbpartjának Tarjántói északra eső 
agyagos, kavicsos részéhez: Pázmányé és Hoványié. 

Karácsonyi János dr. 

Az egyház mint JÇrisztus misztikus teste. 
V. 

A Szentlélek léhát bámulatos, de rejtett módon 
működik az egyházban. 0 éleszti, hajtja, fejleszti a 
természetfölötti élet hatalmas áramát, mely Krisztus 
misztikus testében örökifjú erővel lüktet. S a mily 
titokzatos és rejtett a Szentlélek működése, oly titok-
zatos és rejtett az általa létrehozott kegyelmi élet 
csodás fejlődése. Csak ő, ki a sziveket és veséket 
vizsgálja, ismeri a kegyelem mindama csodáit, me-
lyek a szivek mélyén végbemennek. Csak ő látja a 
szeretet lángjait, melyek a szivek rejtekéből égre 
törnek, a forró könnyeket, melyeket a bűnbánó sze-
retet fakaszt a megtörődött szivekből, a hősies ön-
megtagadásnak töméntelen égő áldozatát, mely krisz-
tusi lelkek szent oltáráról édes illatként száll föl az 
Úr trónjához. Krisztus testének az Istenség ölén fa-
kadó s ugyanoda visszaöndő bámulatos életét csak 
maga az Isten ismeri egész fönségében, örök szépsé-
gében, isteni erejében. 

De azért a mi szemeink elől sem rejtőzik el 
egészen az egyház titokzatos életműködése. A szere-
tet hatalmas lángjai, melyek a sziveket emésztik, 
föl-föltörnek a mélyből s bámulatra ragadó tettek 
rugóivá válnak. Ezen tettek sejtetik velünk a rejtek-
ben lappangó tűz bevét és isteni erejét. 

Ezen titkos szeretet működését látjuk az apos-
toli lelkek határt nem ismerő buzgóságában ; ez vál-
toztatta át édes gyönyörré a lelkek megmentéséért 
elviselt minden fáradságaikat és szenvedéseiket. Ezt 
a tüzet csodáljuk a vértanúk millióiban, kik szivük 
vérével pecsételték meg Jézushoz való szerelmüket. 
Ez a tűz alakította át az egész világ fölszinét, ez ve-
zette vissza a romlottság posványaiban fetrengő né-
peket a tiszta erkölcsös élet erényillatos magasla-
taira ; ez szelídítette a vad, barbár törzseket civili-
zált népekké. Ez a szeretet birt rá ezer meg ezer 
lelket, hogy lemondva a világ hiú pompájáról és 
csalfa gyönyöreiről, isteni Mesterük hű nyomdokaiba 
lépjenek. Ez a szeretet emelt magának örök emléket 
a keresztény karitas világraszóló alkotásaiban, me-
lyekhez foghatót hiába keresünk a történelemben. 
De ki tudná elsorolni mind azt, a mit ezen isteni 
szeretet az idők folyamán létesített? A századok, 
melyek az egyház fölött elvonultak, látták mindeze-
ket a csodákat s lángbetűkkel jegyezték a történelem 
nagy könyvébe maradandó emlékül és buzdításul a 
késő utódoknak. 

A kép, mely lelkünk előtt elvonult, csak gyönge 
vázlata egyházunk isteni alakjának és szervezetének ; 
de e vázlaton nem egy fönséges vonás ötlött sze-
münkbe, mely méltán megérdemli bámulatunkat és 
szeretetünket. Sokat tanulhatunk mindabból, a mit 
az egyházon csodálattal szemléltünk. 

Mindenekelőtt azt, hogy tudatára ébredjünk a 
nagy méltóságnak, a melyre mint Krisztus misztikus 
testének tagjai emelkedtünk s hogy ehhez képest 
magunkat meg is becsüljük. Van önérzet, mely nem 
egyéb merő kevélységnél s van önérzet, mely az igaz-
ságon alapulva, önmagunk helyes megbecsülésére ve-
zet s Isten dicsőségére szolgál. Ez utóbbi öntudatnak 
minden keresztény katholikus emberben meg kellene 
lennie. Mert őket maga az Isten emelte nemesi 
rangra. Nem puszta nemesi levél az, a mit nekik 
adott, hanem lelkükbe véste a nemességi jegyet, meg-
nemesítette egész lényegüket. Krisztus neve tündö-
köl leikükön, az istenfiúság malasztsugáros képének 
varázsa ömlik el egész valójukon. Az egyház gyer-
meke a szó szoros értelmében királyi herceg, az isteni 
természet és méltóság részese. 

S az istenfiúi kép szépsége levonja a lélekbe az 
Atya szeretetét: a szeretet Lelke személyesen leszáll 
a lélekbe, mint édes mennyei vendég időzik benne 
és szent sérthetetlen templomává avatja. Ezzel isten-
fiúi méltósága betetőzését nyeri. Valóban emberi toll 
nem képes ecsetelni a szédítő méltóságot, melyre 
Isten a gyarló embert emelle. Helyén van, hogy jól 
megfontoljuk s mélyen szivünkbe véssük ezt a vi-
gasztaló, lélekemelő igazságot. Mert ha valaki nincs 
tudatában nemesi származásának és rangjának, hogy 
fog az méltóságához illően viselkedni ? Azért újra meg 
újra emlékezetünkbe kell idéznünk az apostol komoly 
intelmét: «Nem tudjátok-e, hogy az Isten temploma 
vagytok és az Isten Lelke lakik bennetek. Ha pedig 
valaki az Isten templomát megfertőzteti, elveszti azt 
Isten; mert az Isten temploma szent, mely ti vagy-
tok».1 «Nem tudjátok-e, hogy a ti testetek a Krisz-
tus tagjai . . . hogy a ti tagjaitok a Szentlélek tem-
ploma, a ki bennetek vagyon, a kit Istentől vettetek 
és nem vagytok magatokéi? Mert nagy áron vétet-
tetek meg. Dicsőítsétek és hordozzátok Istent a ti 
testetekben».2 E magasztos igazságok világánál az 
egyház fiainak vétke elrémítő nagyságában dombo-
rodik ki előttünk: sérelmet követnek el Krisztus tes-
tén, megszentségtelenítik a Szentlélek templomát, 
megszomorítják az Isten szent lelkét.3 Gyilkosai 
önnön lelkűknek, mert kioltják magukban azt az 
isteni életet, melyet a Szentlélek gyöngéd szeretettel 
ápolt bennük. Ezen igazságok folyton intő szózatként 
hangzanak felénk, hogy szeplőtelenül őrizzük meg 
testünket, lelkünket, hogy Krisztusnak méltó tagjai s 
a Szentlélek szent templomai maradjunk. De egy-
úttal arra is serkentenek, hogy dicső föladatunknak 

i Kor. I. 3; 16, 17. a Kor. I. 6; 15, 19, 20. 3 Efez. 4, 30. 
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napról-napra jobban megfeleljünk. E föladatunk 
abban áll, bogy egyre hasonlóbbakká legyünk az 
Isten fia képéhez,1 hogy Krisztus képződjék ki ben-
nünk,2 Krisztusba öltözzünk3 s Istennek lelkünkbe 
vésett képét mindig szebb és tisztább vonásokban 
tüntessük ki magunkon.4 

Királyi méltóságuk tudata még más irányban 
is hasznukra lehet a katholikusoknak. Senki az élet-
ben nem szokta ügy szégyelni a vallását, mint a 
katholikusok.5 Protestáns, zsidó, mohamedán meg-
vallja hitét ország-világ előtt : csak a katholikus nem 
mer a nyilvános életben szint vallani ; szégyenli, hogy 
katholikus és némán tűri, hogy ellenségei gúny és 
megvetés tárgyává tegyék szent hitét. Pedig ha valaki, 
úgy ő lehet büszke és önérzetes vallására. Nyiltan, 
szent büszkeséggel kellene hirdetnie, hogy katholikus. 
Nemesi cimét az ember nem szokta szégyelni, hanem 
kiírja a neve mellé: miért szégyeljük hát mi, hogy 
Isten országában királyi hercegek vagyunk? Ivatho-
likusnak lenni a legnagyobb dicsőség és kitüntetés, 
melyre ember szive vágyódhatik; ezt nem lehet, nem 
szabad szégyelnünk, hanem fönnen kell vallanunk 
az apostollal : «Non erubesco evangelium».0 Nem 
szégyenlem az evangéliumot. 

A szülőknek és nevelőknek is kitűnő szolgála-
tot tehetnek az említett igazságok. Mily máskép fog-
ják majd föl magasztos hivatásukat, lia gyermekeik-
ben, tanítványaikban Krisztus szent teste tagjait te-
kintik s velük mint királyi herceggekkel s a Szentlélek 
kedveltjeivel bánnak. Micsoda tisztelettel tekintenek 
majd rájuk, ha a hit világánál fontolóra veszik, hogy 
neveltjeik szive szent templom, melyben a szeretet 
Lelke személyesen jelen van. Milv vigasztalást merít-
hetnek a gondolatból, hogy munkájukkal ők is hozzá-
járulhatnak az istenfiúi kép szépítéséhez s örömet 
szerezhetnek vele az Úr Jézusnak és szent lelkének. 
E gondolatok igazán fönséges indítóokokat nyújta-
nak nekik, hogy neveltjeiket szemes gonddal őrizzék 
a bűn szennyétől, s ha mégis vétkezni találtak, men-
nél előbb kibékítsék az Istennel. 

Csak ezen igazságok fényénél értjük meg igazán 
Krisztus fenyegetésének mély értelmét: «Aki . . . meg-
botránkoztat egyet e kisdedek közül, kik énbennem 
hisznek, jobb annak, malomkő köttessék nyakára és 
a tenger mélységébe meríttessék.7 Csak ez adja meg 
nyitját, hogy micsoda sátáni munkát végez, a ki 
mást bűnre csábít ; mert az ilyen gyilkosságot követ 
el önmagán és felebarátján. Ezen igazságok komoly 
megfontolása rendkívüli hasznára kell hogy legyen 
mindenkinek s így a katholikus hitélet általános föl-
lendülésének is. Érezték ezt a szentatyák, azért be-
széltek híveiknek oly gyakran hitünk e fönséges tanairól. 
Manapság sem ártana, ha kissé többet beszélnénk róluk, 
a szószéken, gyóntatószékben, a hittani órákon s 

1 Róni. 8, 29. 2 Gal. 4, 19. 3 Róni. 13, 14. 4 Kor. II. 3,18. 
5 Jó lesz ezt megszívlelni ! Szerk. 6 Róm. 1,16. 7 Máté 18,6. 

máskor is, ha kedvező alkalom kínálkozik rá. Hihe-
tetlen, hogy az Úr Jézusnak az lett volna az akaratja, 
hogy számtalan ember, még pedig katholikus ember, 
végig élje ezt az életet a nélkül, hogy csak sejtelme 
is támadna a nagy méltóságról, melyre hivatva van 
s az isteni kegyelem kincseiről, melyeket Isten a 
hivők javára az egyházra bizott. Egészen más az Úr 
Jézusnak akaratja. Hisz azért jött, hogy az emberek-
nek életük legyen s egyre bővebben legyen.1 

ítélje meg már most mindenki maga, hogy illő 
és méltányos-e, hogy az egyházat szivünkből szeres-
sük, hozzá éltünkben-holtunkban híven ragaszkodjunk. 
Neki köszönjük mindenünket. Az anya gyöngédebb 
szeretettel nem ápolhatja gyermekét, mint a minővel 
az egyház kiséri gyermekeit a bölcsőtől éltük utolsó 
pillanatáig. Védelme alatt biztos léptekkel haladunk 
örök célunk felé. Krisztusnak s a mennyei Atyának 
szeretete kísér utunkon, mitől kellene félnünk ? Csak 
szeretnünk kell az egyházat s üdvösségünk biztosítva 
van. De ne csak szóval szeressük: tett a lelke az 
igaz szeretetnek ! Vessünk számot erőinkkel s tehet-
ségeinkkel s szolgáljuk vállvetve egyházunk szent 
ügyét. Annyi a tennivaló, hogy nem egy hamar fo-
gyunk ki a munkából. Védjük meg az egyház elévül-
hetetlen jogait, karoljuk föl az iskola ügyét, tá-
mogassuk a katholikus sajtót, értékesítsük erőinket 
a cselekvő felebaráti szeretet nagy mezején s a tár-
sadalmi kérdés megoldásában. Ne riadjunk vissza 
egy kis áldozattól : áldozat a nagy, a krisztusi lelkek 
mindennapi kenyere. S mi ilyenek akarunk lenni 
mind egy szálig. Ilyenekké kell lennünk, lia nem 
akarunk szégyent hozni isteni fejünkre: Krisztusra, 
s dicső nevünkre, hogy katholikusok vagyunk. 

Miiller Jakab S. J. 

Szociális elmélkedések- <i.) 
1. Lázas sürgés-forgást, ideges lótás-futást látunk 

magunk körül mindenfelé. Érezzük, hogy félszáz év 
alatt nagyot fordult a világ. Szédítő gyorsasággal 
száguldanak lelki szemeink előtt a kaleidoszkóp ké-
pei: a forrongó, vajúdó, küzködő, öklöződő, gyűlöl-
ködő társadalom, a vulkanikus kitörésektől kisért 
evolúció, a nyugtalanul váltakozó tudományos, böl-
cseleti, erkölcsi, szociális problémák és áramlatok. 

A közlekedési eszközök bámulatos fejlődése kö-
zelebb hozta egymáshoz az embereket. A sajtó alig 
elképzelhető mérvben megkönnyítette a szellemi 
érintkezést. A börze a világsajtó csodálatos hírszol-
gálata folytán ideges lett, mint egy földrengést jelző 
készülék; a legcsekélyebb politikai fuvallat egy perc 
alatt kihozza nyugalmából. Azt hinnők, hogy c két hatal-
mas kapocs,az anyagi és szellemi érintkezésneke kétha-
talmas tényezője kizárólagosan a kölcsönös megértés, 
az egyesítés, a kiegyenlítés fenségeseszméinek szolgál. És 
mégis azt látjuk, hogy soha az emberiségben kese-

1 Ján. 10, 10. 



407. szám. RELIGIO 367 

rűbb meghasonlás, soha a társadalomban mélysége-
sebb szakadás és siralmasabb egyenetlenkedés nem 
volt, mint épen napjainkban. A száguldó vonatok és 
hajók még szorosabban összefűzték, a gyors szárnya-
kon repülő sajtó még közelebb hozta egymáshoz 
azon táborokat, melyeket több mint egy évszáz sze-
rencsétlen szellemi áramlatai: francia enciklopédis-
ták, pozitivisták, monisták, német és angol materia-
listák, pessimisták, darwinisták, übermenschek tá-
masztottak, neveltjeik pedig, a hitetlen szabadgondol-
kodók, a katonai szervezetű nemzetközi zsidó szabad-
kőmívesség, az Istent, hazát, családot megtagadó szo-
ciáldemokrácia engesztelhetlen gyűlölettel szerveztek 
az egyedüli ellenféllel, a keresztény világi öl fogással 
szemben, átlépve az országok határait, világszövet-
kezetbe egyesítve híveiket. 

Az épen lezajlott osztrák választások is azt mu-
tatják, hogy jobbadára két ellentétes táborba sorako-
zik az egész társadalom. Egy-két évtized még s a 
színtelen, neutrális elemeknek alig marad hírmondó-
juk. Hiszen Ausztriában már most is megmutatták, 
merre hajlik az ő rokonszenvük : a pótválasztásoknál 
mindnyájan szociáldemokratákra szavaztak, bizonysá-
got téve a nagy evangéliumi igazságról : «qui non est me-
cum, contra me est». Még egy-két évtized, aztán vég-
leg kialakulnak a szélsőségek; egy át nem törhető 
hatalmas kínai fal osztja két hadra a társadalmat ; 
engesztelhetlen ellenségek gyanánt kerül szembe egy-
mással a két tábor, állig fegyverkezve, készen min-
den pillanatban megvívni egymással az élet-halál 
harcot. 

E mélységes szakadás fölött bőséges okunk van 
siránkoznunk ; de siránkozásunkból csak akkor há-
ramlik reánk valamelyes haszon, ha tüstént fölvetjük 
a kérdést: hogyan is lehet e bajokon segítenünk? 

Nem nehéz erre megfelelnünk: tegyünk úgy, a 
mint ellenségeink cselekesznek ! Mentségünknek csak 
egy útja van: az ép oly lázas tevékenység, az ép oly 
kitartó, buzgó, élelmes, kül- és belterjes szervezke-
dés! Mert a harcban, a küzdelemben a győztes fél 
csak az lehet, a ki gyorsabb mozgásokkal előzi meg 
ellenfelét, a ki nagyobb hévvel, nagyobb szenvedély-
lyel nagyobb tömegeket tud mozgósítani. Nekünk is 
lázas hévvel, nemes szenvedéllyel kell dolgoznunk, 
azzal a szent lelkesüléssel, melyet igazunk védelme 
és győzelme tőlünk megkíván. 

Első föladatunk a külterjesebb közlekedés és a 
sűrűbb érintkezés.1 Használjuk ki jobban a sajtót a 
szervezkedés céljaira! A sajtó nemcsak a közvéle-
ményt képviseli, hanem nevel is: közvéleményt te-
remt, iskolát alkot. A 90-es években egyik fürdő-
helyen egy izraelita úrnő volt asztaltársam. Látva, 
hogy én a «Budapesti Hirlap»-ot járatom, megütkö-
ződve kérdezte : Hát ön is ennek a klerikális lapnak 

1 Ez az az «unum nccessarium». A ki ebbe az irányba, 
az egységbe tudna bennünket terelni, az lenne a legnagyobb 
jótevőnk. Szerk. 

a liive? Persze akkoriban a «Pesti Hirlap» volt a 
zsidóliberális világ evangéliuma Magyarországon; 
abból merítették tudományos, társadalmi, politikai, 
erkölcsi világnézetüket. Ott volt tehát a vezető orgá-
num mögött egy egész falánksza a rajongó hívek-
nek. Mit mondana ma ez az úrnő, lia a «Budapesti 
Hirlap» társaságában az «Alkotmányt», a «Religiót» 
és «Igaz Szót» is megpillantaná nálam ? Hát másfél 
évtized óta némileg ébredezni kezd a keresztény ön-
tudat s csigaléptekkel megindult a keresztény szer-
vezkedés. 

De, valljuk meg az igazat, ellenfeleink szörnyen 
megelőzlek minket; nagy hévvel, izzó, de nem épen 
nemes szenvedéllyel, ügyes körültekintéssel, ritka 
ravaszsággal és élelmességgel és ennek megfelelő 
eredményekkel munkálkodnak és fáradoznak a szer-
vezkedés terén. A sajtót sikerült nekik saját képük 
és hasonlatosságukra megformálni, saját céljaikra 
lefoglalni ; ezzel aztán sikerült nekik nagy tömegeket 
mozgatniok meg, nagy tömegeket irányítaniok. 
A múltkor így szóltam egy ismerősömhöz: én azt 
hiszem, hogy a keresztény szervezkedés nem elég 
széles alapon indul. Én meg ügy vélem, volt a vá-
lasz, hogy a szervezkedés nagy művét mindenkinek 
önmagán kell kezdeni, ki kell mélyíteni előbb a 
medret, a lelki életet; legelőször is sokkal mélyebben 
kell szántanunk! Teljesen igaza van, mondottam, 
ez valóban minden szervezkedési akciónak bevezető 
paragrafusa! Bizony áll ez mindnyájunkra, de első 
helyen a vezető egyénekre; csak az fog magával ra-
gadni másokat, kiben a buzgalomnak lángja lobog ; 
csak az fogja legyűrni tudni az egység kedvéért sa-
ját eszméit, saját akaratát, kinél a mély szántás meg-
termi az önfegyelmezés, az önmegtagadás gyümölcseit ! 

Azonfölül mi nem appellálhatunk az emberi 
szenvedélyekre, a gyűlölködést társul nem szegődtet-
hetjük. Sőt ellenkezőleg, mi a kölcsönös engedékeny-
séget, igazságosságot és méltányosságot hirdetjük. Ezt 
akarjuk magunk gyakorolni, ezt másokkal is betar-
tatni. Mindezekhez előre jól megmunkált talaj szükéges. 

2. A sajtó, ezen elsőrangú nagy hatalom, a köz-
vélemény irányításának, a szellemi érintkezésnek 
valóban legelső tényezője, a szervezkedésnek is nagy-
fontosságú eszköze. És mégis e részben a sajtó csak 
ezüst, a valódi arany a személyes ^érintkezés ! 

Sajnos keresztény irányú társadalmunkban épen 
manapság van meg a legkevesebb hajlam, a legmi-
nimálisabb érzék a személyes érintkezésre. Bizonyos 
fásult nemtörődömség vett rajtunk erőt. A magyar 
ember ma már politizálni sem igen szeret. Társasá-
gokban, kaszinókban, még a vallásos irányúakban 
is, rögtön a kártya váltja föl a szót. Ennek jövedel-
méből tengődnek kaszinóink. Talán csak a szabad-
kőmívespáholyok azok, hol élénken és nem ered-
mény nélkül folyik a személyes érintkezés. El kell 
ismernünk, hogy nekünk is, ép most a kezdeménye-
zések stádiumában a legszélesebbkörű eszmecserére, 
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a legintenzívebb személyes buzdításra és irányításra 
volna szükségünk. 

Hát miért is nincsen az így? Mert még mindig 
nem tudunk elég mélyen szántani ! mert nem tu-
dunk kényelmünk tekintetéhen áldozatot hozni, nem 
tudjuk egyik vagy másik társunkkal szemben kísebb-
nagyobb ellenszenvünket a köz érdekében leküzdeni. 
Pedig a társulás, a széleskörű szervezkedés szüksé-
gességének érzete ott él annyi jó akaratú ember lel-
kében. Két év előtt egy olasz fürdőben összekerül-
tem egy németországi protestáns mérnökkel. A szo-
ciáldemokráciáról folyt a szó. Nagy tragikuma 
korunknak — mondta ő — ez az óriási szakadás a 
társadalomban. Én hivő protestáns ember vagyok és 
azt tartom, hogy ily általános nagy baj leküzdésére 
katholikusok és protestánsoknak egy nagy világszö-
vetségben, egy nagy «Kreuzbund»-ban kellene egye-
sülniök; vállvetve kellene e nagy baj ellen küzdenie 
minden hivő embernek. Egészen a lelkemből beszél, 
feleltem, én már magam is régen töröm a fejem e 
kérdéseken. De nem mi ketten vagyunk az egyedü-
liek. Hiszen a regensburgi kath. nagygyűlés is meg-
pendítette már ez üdvös eszmét. Ellenségeink nagy 
világszövetkezetekben vannak szervezve; miért nem 
tehetnők meg mi is ugyanazt? Azóta szeretettel por-
táltam ezt az eszmét; fölvetettem a kérdést sok 
egyén előtt. Többnyire kétkedőleg csóválták fejüket. 
Nemrég egy protestáns barátomat is meginterpellál-
tam. Hadd el, barátom, volt a válasz, az eszme gyö-
nyörű, de a mi honi protestánsainkat ilyesmire nem 
lehet föllelkesíteni, ők e részben teljesen neutrális, 
sőt negatív talajon állanak. 

Úgy látszik nekem, hogy az eszmények világá-
ban a mi protestánsaink sem nagyon mélyen szán-
tanak. Különben tény, hogy «Kreuzbundot» létesíteni 
csak úgy lehet, ha már minden országban virágzás-
ban van azon szervezet, melyet világegyesülelté 
összeolvasztani óhajtunk. Hol vagyunk, mi magyarok, 
ma még a virágzás e boldog stádiumától?! Hiszen 
mi még csak a kezdet-kezdetén állunk s azt sem 
tudjuk igazában, hogyan fogjunk a dologhoz. Nálunk 
végtelenül kevés még a szociális érzék, a mit a né-
met «Fühlung»-nak nevez; de annál több az egyéni 
különállás, az individuális különérvényülés vágya ; 
pedig ez a liberális rendszer elve és hagyatéka. 

Ma már a keresztény demokrácia korát éljük; 
a mai viszonyokat tekintve ez felel is meg legjobban 
az evangélium, a keresztény századok szellemének. 
Célunk a nagy tömegek megmozgatása, egységes szer-
vezése. E mellett megkell szűnni az egyoldalii egyéni 
fölfogásnak: alá kell rendelni az egyént a köznek. 
Sem theologiában, sem tudományban, sem ker. poli-
tikában, sem ker. sajtóban, sem egyesületi életben, 
sem szervezkedésben nem szabad fölszinre engedni 
az egyéniség rikító disszonanciáját; félre kell lökni 
a kislelkű visszavonást, a féltékenykedési, a hiú föl-
tünési és ellenmondási viszketeget, a makacs egyéni 

fölfogást, a zelótikus túlzást, a kishitű pessimizmust, 
az ázsiai közönyt és jóravaló restséget, a hamis, 
rosszul plaszirozott jelszavakat, a hiú ürügyeket és 
kibúvókat, az emberfélelmet, szóval mindazt, a mi 
nem az összetartást, hanem a szétválasztást eredmé-
nyezi. Sűrű érintkezés által kell kipuhatolni a józan 
középutat, a fönnálló kisebb-nagyobb differenciákat 
pedig engedékeny lelkülettel, az elvet sértetlenül 
hagyó bölcs megalkuvással kell kiegyenlíteni és el-
simítani. 

Miért ne volna mindez lehetséges és kivihető? 
Egyelőre legfeljebb csak azért, mert még nem tudunk 
elég mélyen szántani ! y e U c s A n M d r 

Magyarország társadalma a két szent király, az 
első zsinatok és T^álmán törvényeiben. (i.) 

E törvényeket már sokan értelmezték, fejtegették; 
de azért még ma sem lászik fölöslegesnek tüzetesebb 
összehasonlító vizsgálatuk, hogy a bennök kétségte-
lenül fölismerhető fejlődést, az egy század alatt ter-
mészetszerűleg végbement változásokat világosan meg-
különböztethessük. Épen e fejlődés megállapítása a leg-
sajátabb történetírói föladat s ellene erősen vétenek 
azok, kik a királyság három első századának tör-
vényeiben, okleveleiben és egyéb forrásaiban szét-
szórt adatokat kellő megkülönböztetés nélkül ügy 
összegezik, mintha mindaz már szent István korában 
vagy még az Árpád-kor végén is együttesen meglett 
volna. Okleveleink kritikája és a tatárjárás előtti 
gazdálkodás, társadalmi viszonyok tüzetesebb vizs-
gálata megtanítottak arra, hogy az óvatosság, a fej-
lődés részleteit illetőleg, nagyon szükséges; mert már 
az azon kori oklevelek is sok tévedést tartalmaznak, 
mihelyt néhány emberöltővel korábbi állapotokról 
szólnak s mert szerelik a maguk koráig elért fejlő-
dést mentől messzebb, lehetőleg szent Istvánig vissza-
vinni. A természetrajz tudományának korunkban a 
mikroszkópos vizsgálódások adtak azelőtt el sem kép-
zelhető lendületet és biztosságot; hasonlóképen a 
történettudomány is a folyton visszaeső s egymásnak 
ellenmondó ötletek, elméletek ingó vizeiről csak 
akkor jut biztos talajra és állandóbb eredményekhez, 
lia a forrásbirálat, adatelemzés, összevetés aprólékos-
ságig menő s fárasztó műveleteit nem veti meg. 

A két szent király és Kálmán törvényeit a leg-
régibb szövegek eltéréseinek pontos feltüntetésével 
s gondos fordításával megtaláljuk a «Magyar Tör-
vénytár» millenniumi emlékkiadásában.1 Ugyanitt meg-
van Kálmán király II. törvénykönyvébe foglalva az 
úgynevezett második zsinat végzéseinek összehason-
lított szövege s csupán az első zsinat dolgában hi-
vatkozunk Endlicher kiadására.2 A ki tökéletes szö-
vegkiadást tervez, kell, hogy a rendelkezésére álló 

1 Szerk. Márkus Dezső. Kiadta a Franklin-Társulat, Buda-
pest. 1899. stb. 

3 Monunienta Arpadiana. Sangalli. 1849. 349—357. 
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ezen alapot tisztes tanul mánytárgyává tegye s a kri-
tikus helyeket fölismervén, e részeken különösen 
megélesítse figyelmét. 

Körülbelül száz év törvényhozását vesszük itt 
beható vizsgálat alá, a keresztény magyar társadalom 
alapvető korszakát, a melyet aztán a törvényhozás-
nak egy jó százados szünete külsőleg is szembetű-
nően elválaszt az aranybullák korszakától, belsőleg 
pedig meglehetős egység jellemez törekvésben, tar-
talomban is eszközökben egyaránt, noha szemes 
vizsgálattal ezen belül is megtaláljuk a fejlődés lánc-
szemeit. E törvényhozás tartalma gazdag s némi 
kárpótlást nyújt az oklevélbeli nagy szegénységért. 
Terjedelme akkora, hogy az Endlicher-féle kiadás 
egyenletes nyomása szerint becsülve, tizennégy arany-
bulla terjedelmével ér föl — az üres laprészek le-
számításával körülbelül 64 oldal — s a capitulumok 
száma (321) tízszer haladja meg az aranybulláét. 
A szent Imréhez intézett atyai intelem tulajdonképen 
államtudományi irat, a keresztény módon való ural-
kodás elmélete tíz tanács vagy parancs alakjában, 
ugyanannyi hosszabb, szinte egy-egy lapnyi capitu-
lumban. Legapróbbak, tízszerte rövidebbek az I. zsi-
nat határozatai (68), a melyeknek jóváhagyását vagy 
végrehajtását a királytól akarták kérni, de a melyek 
királyi decretummá mégsem lettek úgy, mint a II. zsi-
nat végzései Kálmán király második decretumában. 
(6—15.) A királyoknak hat decretumát különböztet-
jük meg (István II. 55, László I. 42, II. 18, III. 29, 
Kálmán I. 84. II. 15), de akként, hogy Istváné a legrégibb 
forrásban, az Admonti-codexben, két decretumból 
áll (AC I. 35, II. 15)1 s Kálmán második törvénye 
eredetileg szintén két vagy három külön darab volt: 
a zsidótörvény (Turóczi-codexben 1 7)2 és a zsinati 
határozatok. (Turóczi-codex 1, 2.,3 Pray-codex 1—16.)4 

Egy kis szövegkritika. Legelső sorban megra-
gadja figyelmünket az az eltérés, mellyel szent István 
Intelmeinek köszöntő formulája (inscriptio) jelentke-
zik a Turóczi-codexben [In nomine Domini nostri Jesu 
ChristiJ és a Corpus Jurisban (In nomine Sanctae 
Trinitatis et Individnae Unitatis). Ha tudjuk, hogy az 
előbbi formula jellemző a Pippinidák capitulareiban 
742—801 között,5 a mikor ezt Nagy Károly császárrá 
koronázása után hirtelen és következetesen az «In 
nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti» formula 
váltja föl a törvényekben és oklevelekben egyaránt;0 

hogy Jámbor Lajos uralkodásával az említett első 
formula visszatér ugyan, de csaknem kivétel nélkül 
megtoldott alakban (In nomine Domini Dei et Sal-

1 A hagyományos Corpus Juris Hungarici-ban 1—33. és 
34—55. cap. 

2 Endlicher 371-372. 1. Corp. Jur. 1—3. c. 
3 Endl. 375. 1. Corp. Jur. 4—5. c. 
4 Endl. 373—374. 1. Corp. Jur. 6—15. c. 
5 Monum. Germ. Hist. leg. sect. II. torn. I. 24, 47, 191, 

204. 1. Előfordul még kivételesen 816-ban, u. o. 267. 1. 
« 806—812. és 817-bcn, u. o. 126, 168, 169, 211, 241, 245, 

246, 353. 1. Dipl. Karolin. torn. I. 265-291. 1. 

vatoris nostri Jesu Christi 815—819,1 826—8312 és 
In nomine Domini nostri Jesu Christi Dei aeterni 
840—856) ;3 hogy aztán a Karolingoknál s a szász 
császároktól kezdve a német uralkodóknál is az «.In 
nomine Sande et Individue Trinitatis» következett,4 

a melyet a magyar királyok némileg megváltoztatva 
III. és IV. Béla ideje közt azon alakban használtak, 
a mint ezt föntebb a magyar Corpus Juris inscriptioja 
mutatja : akkor önként folyik az a következtetés, hogy 
szent István intelmeinek a szerzője legvalószínűbben 
egy 741—801. közt készült Pippinida mintát tartott 
szem előtt;5 hogy a szent István-féle intelmek ere-
deti szövegét legjobban megőrizte a XV. századi 
Turóczi-codex ; és hogy a magyar Corpus Jurisban 
levő szöveg sajátos változatai, nevezetesen pedig 
inscriptiója, valamely III. és IV. Béla kora közé eső 
másolás alkalmával jöttek létre. 

A Turóczi-codex szövegének az eredetihez való 
hűségét jellemzi az is, hogy a Corpus Jurisban levő 
ezen fölsorolásból : «principum, baronum, comitum, 
militum, nobilium» (St. I. 4), a baronum és nobilium 
szavakat nem ismeri. A «baro» szó e kritikus helyen 
kívül az egyszázados törvényhozás egyetlen pontjá-
ban sem fordul elő s ama név használatának kez-
detét nálunk III. Béla korára tesszük. A «nobilis» 
szó használata is későbbinek vagy idegennek látszik, 
(nobilior, Steph. I. prolog.) Az első század törvényei-
ben csak szent Lászlónál fordul elő ötször és az 
I. zsinat határozataiban négyszer.8 

1 U. o. 261, 263, 270, 273, 338, 355. 1. 
2 U. o. 370, torn. II. 4. 21, 56 1. 
3 U. o. torn. II. 130, 136, 137. 1. 
4 844, 853, 855, 856. stl>. u. o. II. 88, 90, 258, 271. stb. 
5 V. ö. Békefl, Századok 1901. 976. 1. Nagy Károlynak 

789-ben alattvalóihoz intézett «Admonitio Generalis»-a azon-
ban eltérő formulával («Regnante Domino nostro Jesu Christo 
in perpetuum» Mon. Germ. Hist. leg. II. torn. I. 53. 1.) kezdő-
dik, mely ismét annyiban érdekel, hogy ilyféle hatás csillan 
meg szent királyaink két dekrétuma élén : Regnante divina 
dementia (Steph. II.) Regnante Creatore et Salvatore Domino 
nostro Jesu Chriso, (Ladisl. I.), a mely formuláknak helyes 
fordítása : «Az isteni kegyelem uralkodván», vagyis minthogij 
már nem vagyunk pogányok, hanem a megváltás folytán az 
isteni kegyelem uralkodik fö löt tünk. . . , a minek még világo-
sabban kifejezése a másik formula: A mi Teremtönk és Meg-
váltó Urunk, Jézus Krisztus uralkodván.» Mindkettőnek idő- s 
méginkább okhatározó jellege van, tehát nem áldó, köszöntő 
formula, hanem arenga- és dátumszerű, a mit azonnal meg-
érzünk, ha nem szakítjuk el tőle a rákövetkező szöveget. 
A keresztény törvényhozás «Isten uralmából», még pedig az 
újszövetségi theokratiából vezeti le a maga működésének indító-
okait és jogcímét. 

6 Lad. I. 41 : nobilium vei comitum (TC), II. 9 : si vul-
g a r i s . . . si nob i l i s . . . 11: si quis nobilium vei militum alte-
rius domum nobi l i s . . . III. 2: tarn nobilibus, quam ignobili-
b u s . . . 12 : curia nob i l ium. . . domino curie vel pristaldo 
eius . . . Synod. I. 52. : si nobilis . . . si plebea ; si nobilis . . . 
si de plebe ; si nobilis . . . si non potest compositionem facere ; 
si nobi l i s . . . si hoc persolvere non potest. Külföldön azonban 
a «nobilis» és «baro» kifejezések már szent István előtt is 
használatosak. V. ö. Békéli, Századok. 1901. 974. 1. A pannonh. 
szent Benedek-Rend tört. VII. 483. 1. 
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Még későbbi időre, az aranybulla korára vall a 
Corpus Juris «serviens» kifejezése (St. II. 50.), a mely 
belyett a Turóczi-codex az eredetibb «miles» szól 
használja. Ugyanott nyilvánvalóan helyesebb benne 
a «cursi» és «civitatis, mint a hagyományos «curiae» 
és «comitis», a mely utóbbi grammatikailag is hibás. 

Szent László I. törvényében a Corpus Juris szö-
vege egy helyen (c. 4.) teljesen érthetetlenné vált, 
mert «archiepiscopus» szót használ ott, a hol a 
Turóczi- és Ilosvai-codex «archipresbyter» szava 
egészen jó értelmet ad. Nevezetes szövegrontása a 
Corpus Jurisnak az is (Lad. I. 14), midőn az előbbi 
két codexben levő kalandos társulati testvérséget 
(calendarum fraternitatem) gycrtyalopásra változtatja 
(candelarum furtum). A magyar szent Imre herceg 
november 5-iki ünnepét Mindenszentek és szent Márton 
ünnepe közt «S. Emerici ducis» alakban cmlíli (Lad. 
I. 38), míg a Turóczi-codex az eredeti «S. Henrid 
confessoris» nevet használja ép úgy, mint a Pray-
codex évjegyzetes táblája: «MXXXI. Henricus fdius 
Stephani regis obiit».1 

László II. törvényében a Corpus Juris «consilium»-a 
(6) és «traxerint»-je (7) helyett «zsinati törvényszék» 
és «szerződtek» jelentésben kétségtelenül jobb a 
Turóczi-codex «concilium»-a és «contraxerin/»-je. 

László III. törvényének 3. pontja arról szól, bogy 
a herceg ispánjának birói illetékessége a herceg 
területén olyan, mint a nádorispáné a király terü-
letén. De ez az igazi értelem csak a Turóczi- és 
Ilosvai-codexből tünt ki (similiter et ducis comesJ, 
mig a Corpus Juris ezt a helyet színtelenné és hi-
bássá telte (similiter et duces comités). 

Kálmán I. törvényének 6. pontjában a Corpus 
Juris ismét archiepiscopus-t mond ott, a hol való-
színűbben a Turóczi-kodex «archipresbyter»-je (espe-
rest, ma főesperes) helyesebb. A 22. pontban az 
előbbinek «contrarium»-ja helyett jobb értelmet ad 
az utóbbinak «aratrium»-ja (földbirtok), az 51. pont-
ban pedig a «manuum secalio» helyeit a «manuum 
siccatio» (a bűnnyomok megszáradása). 

Finomabb elemzéssel és bővebb megokolással 
még sok más példa igazolná, hogy általában a Turóczi-
codex adja a legrégibb és legjobb szöveget, ámbár 
természetes, hogy másolási hibák olykor itt is for-
dulnak elő (in ánnona helyett in nona Lad. I. 40; 
eivri, ewrii = örök helyett turci és turi Lad. II. 17, 
III. 1. ; ewrek = örök helyett liberi, sarchas helyett 
archas Lad. III. 2. sib.). A XVI. századi Ilosvai-codex 
már kevésbbé ad jelentős leclio-variansokat s ezek 
leginkább csak ott megbízhatók, a hol más jó codex 
s az értelem is támogatja őket. Egy-két esetben épen 
az llosvai-féle változat segít ki bennünket holmi szö-
vegbeli zavarból.2 

1 1(1. pannonh. rendtört. I. 102. 1. után. 
2 Lad. I. 4. ignorante, Col. I. 36. megalis, 50. iudici iudi-

centur, 61. iudiciis — a hibás causa ignorantiae regalis (TC 
legalius), iudice iudicentur, iudicis helyett. 

A külső alakja szerint is korai, XII. századi 
Admonli-codexlől és az 1200 körül másolt Pray-
codextől természetesen még több joggal várhatunk 
jó szövegváltozatokat, mint a fönntemlített, több száz 
évvel későbbi codexektől. Csakhogy az előbbi csupán 
szent István törvényeit, az utóbbi pedig csak a két 
zsinat végzéseit tartotta fönn. Mégis az Admonti-
codex (AC) elég szép számmal ad becses lectio-
variansokat, a melyek részint helyesebbé vagy egye-
dül helyessé, részint teljesebbé vagy korszerűbbé 
teszik a szöveget, mert eredetibb alakban nyújtják.1 

Minthogy a Corpus Juris csak a II. zsinat végzéseit 
vette föl a törvények közé összesen 12 pontba, 
összehasonlítása a Pray-codex zsinati szövegének alig 
egy hatodára terjedhet ki s így sok szövegeltérése 
nem lehel. De egypár érdekes mégis akad (altari, ut 
villa, si quis festa Pc. 10—14. és Tc. 12.; ellenben 
alteri, ut a villa, si quis in die festő Corpus Juris 
Col. II. 10—13-ban s az utolsó eltérés, ha tán nem 
eredetibb is, de érthetőbb). 

Van néhány pont, a mely csak az Admonti-
codexben illetőleg a Pray-codexben maradt fönn, a 
Corpus Jurisból pedig hiányzik; nevezetesen a St. II. 
13. közepéről hiányzik az az eset, ha szolga öli meg 
másnak a szolgáját (AC. I. 14.3); a St. II. 14. után 
kimaradt az az eset, hogy ha valaki sebzés okáért 
kihúzta kardját, azon karddal ölessék meg, a mit a 
Corpus Jurisból nyilván azért hagytak ki, mert szent 
István törvényének későbbi két pontja ezt az esetet 
szabatosabban szétválasztotta és enyhítette: ha t. i. seb-
zés történt, akkor a bűnös egész vérdíjat, ha pedig seb-
zés nélkül történt a kardrántás, akkor csak fél vérdíjat 
köteles fizetni (St. II. 48. 49.) s ez a megkülönböz-
tetés négy következő ponttal együtt az Admonti-
codexből hiányzik (az udvari és ispáni tisztekké tett 
szolgák tanúskodásáról, a király és ország ellen 
összeesküvőkről, a dézsma elrejtéséről és meglopá-
sáról, végre az ispánokat királyuk ellen izgató rágal-

1 St. II. 14. miles alicuius virtutis helyett AC I. 15. miles 
vet alicuius vir ubertatis ; St. II. 18. corripiantur ílagellis után 
AC I. 19. hozzáteszi : - ac cesura capillorum ; St. II. 21. senior 
seu dominus suum habeat militem idest servientem-böl AC 
I. 23. a későbbi toldásokai nem ismeri s az ő szövege : senior 
suum habeat militem ; St. II. 30: 16 iuvencos, qui valent 60 
solidos (LX) helyett AC I. 32: 16 iuvencos, qui valent 40 so-
lidos (XL, Ilosvai cod.-ben is); St. II. 33. «curiam vei turrim» 
helyett AC. I. 35. korjellemzően csak «Curtim» van s a követ-
kező mondatot igen helyesen az ispánról szóló korábbi mon-
dathoz fűzi ; Si. II. 34. nyilván hibásan azt mondja, hogy «pre-
sbyterum ct liberos episcopi» (provideant), míg az AC. II. 1. 
szerint a püspök ne gyerekekről, hanem könyvekről gondos-
kodjék az új templom számára : «presbyterum et libros epi-
scopi» (provideant) s ebben megint egyezik vele az Ilosvai-
codex ; végre a St. II. 35. szerint a fölségsértő «subiaceat 
sententiae», a mi határozatlan s az AC. II. 2. bizonyára a 
teljesebb eredeti szöveget nyújtja, midőn hozzáteszi: «capi-
lati». Az AC-nek egyetlen feltűnő hibája a II. 4-ben : servum 
liberari homicidam», (a Corp. Jur. St. II. 37 : servum liberi 
homicidam, azt a szolgát, ki szabad embert ölt meg). 
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mazókról szóló pontok, St. II. 50—53.). A Corp. 
Jur.-ból továbbá hiányzik az a pont, a melynek az 
AC. I. 21. szerint a St. II. 19. után kellett volna kö-
vetkeznie s a mely az AC-ben más szolgájának ura 
tudta nélkül való fölszabadításáról szól. A Corpus 
Juris Kálmán II. törvényéből a 8. pont után kiha-
gyott két oly pontot, a mely a Pray-codex II. zsina-
tának végzései közt megvan1 s más jegyesének el-
rablására és a gyűlölt feleség miatt vállalt szolga-
ságra szab büntetést. 

Ezeket tartottuk szükségesnek itt megállapítani 
s a kiadások szótszórt jegyzetei alapján összegezni 
a végből, hogy forrásaink értékéről véleményt for-
málhassunk. Úgy az itt érintett szembeötlőbb, vala-
mint a mellőzött bonyolultabb szövegeltéréseket majd 
az illető kritikus helyeken, a részletes tárgyalás fo-
lyamán fogjuk latra vetni. 

Az uralkodás tízparancsolata. A keresztény király 
eszményi kötelességeit és uralkodásának alapelveit 
szent István élemedett korában foglalta össze Henrik 
herceg számára egy előszóban és tíz parancsolatban. 
E beosztás tudatosan meg van okolva egy oly hason-
lattal, mely szokatlan és jellemző eltérést mutat a 
középkor általános fölfogásától. Már a IV. századtól 
kezdve az egyházi írók következetesen kilenc rendjét 
vagy karát különböztetik meg az angyaloknak, egye-
bek közt a középkori tudományosság fő forrása, 
Isidorus is. (Etymol. VII. 5.)2 Szent Gellért «üelibe-
ratio»-ja a számot nem említi ugyan, de mind a 
kilenc kart megnevezi teljesen úgy, a mint a közép-
kori írók a Szentírás nyomán elsorolják.3 Meglepő 
tehát, hogy szent István ez általános fölfogástól és 
az udvarában élő Gellért apátétól is eltérőleg, további 
megokolás nélkül az angyalok tíz karához s nem 
inkább az Isten tízparancsolatához hasonlítja a maga 
atyai tízparancsolatát, mikor azt mondja: «Valamint 
tehát az 0 (a királyok királya, az Isten) égi seregének 
teljessége tíz-(tíz) karból áll, úgy a te életed forgása 
tízparancsolatra támaszkodjék». (St. I. 10.) Ez a fel-
tűnő eltérés egyrészt figyelemreméltó kritérium a 
szerzőség kérdésében, mert ritkaságával erre köny-
nyen rávall ; másrészt jellemző arra a vitézi fölfo-
gásra, a mely a királyok királyát a Szentírás némely 
kifejezései alapján angyali hadseregtől látja kör-
nyezve s ekként veszi mintául (seu exercitus celestis 
plenitudo in dénis consistit choris)4 a földi király 
számára, a kinek szellemi, erkölcsi hadserege az 
atyai tízparancsolat legyen. E tízparancsolat tárgya-

1 Endlicher id. m. 373. 1. 6. és 7. pont. Márkus: Magy. 
Törvénytár. 124. 1. 2. jegyz. 

2 Hur ter : Theol. Dogm. torn. II. Oeniponte 1891. 349. 1. 
3 S. Gerardi episcopi Chanadiensis scripta et acta. Opera 

et studio Ignatii comitis de Batthyan episcopi Transsylvaniae. 
Albo-Carolinae. MDCCXC. pag. 233. : «throni et dominationes, 
quemadmodum angeli et archangeli, virtutes vero principatus 
ac potestates et cherubin et seraphin». V. ö. Hurter id. m. id. 1. 

4 Daniel 7. 1Ü. : «millia millium niinistrabant ei et decies 
millies centena millia assistebant ei», a minek egy régi val-

lása higgadt, szabatos gondolatmenetben halad kitű-
zött célja felé s világosan áttekinthető alapterv sze-
rint sorolja el a királyi erényeket az államélet összes 
főbb tényezőivel szemben. A régi Pippinida inscrip-
tióju minta többszöri átdolgozása közben vált ez 
elmélet olyan kiforrottá. 

Az egyik átdolgozó, legalább szóbelileg, maga 
szent István1 s az elmélet, ha nagyjában átvette is, 
mindenesetre a magáévá telte és akarta, hogy utódai 
is ezen elvek szerint igazodjanak. Ennyiben méltán 
tárgyaljuk a törvények között. Gondolatmenete rövi-
den a következő. 

Minden, a mit Isten teremtett, ésszerű s a mit 
Isten kegyelme az élet hasznára és méltóságára adott, 
úgymint országok, konzulságok, hercegségek,2 ispán-
ságok, püspökségek stb. részint isteni törvények és 
tanítások, részint polgári törvények, valamint a ne-
mesebbek s idősebbek tanácsai szerint intézik a kor-
mányzást, bonvédelmet, fölosztást és terjeszkedést. 
Mindennemű méltóságok nemcsak kísérőiknek,3 ba-
rátaiknak és szolgáiknak, hanem fiaiknak is adnak 
parancsokat s tanácsokat. István király sem mulasztja 
el megadni ezeket szerelmes fiának, hogy velők a 
maga és majd alattvalóinak az erkölcseit is föléke-
sítse. Az atyai parancsok iránt való engedelmesség 
jutalma a hosszű élet, az engedetlenség büntetése 
pedig kitűnik Ádám, a választott nép és Salamon 
fia példájából. Henrik herceg még gyerek, had-
járatokban s egyéb fáradalmakban nincs edzve, a 
minőkben atyja már szinte egész életét eltöltötte; 
de itt az ideje, hogy az eddig kényelemben nevelt 
herceg is hozzátörődjék a keményebb dolgokhoz 
(Prologus). 

A királyi méltóság rendjéhez csak az méltó, 
a ki katholikus hitű; azért a királyi apának első 
parancsa, hogy lia, ha a koronát meg akarja becsülni, 
a katholikus és apostoli hitet megtartsa s ebben példát 
adjon cselekedeteivel is, a szakadás fejedelmének 
(a sátánnak) szolgáit pedig, kik a szentegyháznak 
emez új népét (a magyart) megrontanák, ne táplálja, 
ne védje. (1.) 

A királyi palotában a hit után második az egy-
ház, mely az egész földön elterjedve bizonyos helye-
ken már régi, de ebben a monarchiában még fiatal 
és új, azért éberebb őrökre szorul. Ki itt botránkoz-
tat, vettessék le a hatalom méltóságáról. A királyo-

tozata így hangzik: Dena millia denum millium assistebant 
ei et mille millia deserviebant ei» Hel'ele : Patrum Apostoli-
corum opera. Tubingae MDCCCXLII. 78. 1. alul 2. sor. Ennél 
rokonabb szöveget nem ismerünk. 

4 V. ö. Békefl nagy dolgozatát a «Századok» 1901. 922— 
990. 1. és Karácsonyi fejtegetését «Szent-István király élete» c. 
munkájában 91—96. 1. (Szent-István-Társulat kiadása, Buda-
pest, 1904.). 

2 Itt nem csupán a hazai, hanem a külföldi viszonyokra 
is gondolt a szerző. 

3 Vonatkozás «satellitibus» szóval a germán eredetű 
«Gefolgeschaft»-ra. 
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kat azért mondták felségeseknek, mert fölsegélték az 
egyházat (2).1 

A királyi trónt harmadsorban ékesíti a főpapok 
rendje (ordo pontificum). Seniorok ők, kiket a ki-
rályi utód úgy őrizzen, mint a szeme fényét, mert 
az Isten rendelte őket őreivé és kegyelmeinek oszto-
gatóivá. Nélkülök nem avattatnak királyok2 s nem 
uralkodnak. Kezükben a (bűnbánati) kötés és oldás 
hatalma. Isten tilalma, hogy nem szabad őket nyil-
vánosan feddeni, hanem intse meg a király előbb 
három-négyszer négyszem közt s csak aztán rója 
meg őket a nyilvánosság előtt (3). 

A kormány negyedik ékessége az előkelők (prin-
cipum), ispánok (comitum) és vitézek (militum) hű-
sége, bátorsága, buzgalma, szívessége és bizalma. Ők 
az ország védői, a gyöngék oltalmazói, az ellenségek 
üldözői s a határok terjesztői. Legyenek ők a herceg 
atyái és testvérei. Ne tegye őket szolgáivá, ne is ne-
vezze annak. Harcoljanak, de ne szolgáljanak. Az 
összes emberek egy állapotúak. Ha haragos, dölyfös 
lesz a trón örököse, országát másoknak fogják 
adni (4). 

A királyi korona ötödik ékessége a türelmes 
ítélkezés. Csak méltó ügyet, főbenjáró Ítéletet tartson 
fönn magának a király s a büntetést türelmesen, 
esküdözés nélkül, mások meghallgatásával mondja 
ki, a kisebb ügyeket pedig bízza a bírákra, kik a 
törvény szerint ítéljenek (5). 

A vendégek és jövevények befogadása az országba 
hasznos, mert különféle nyelveket, szokásokat, tanul-
ságokat és fegyvereket hoznak magukkal. Róma is 
azért lett naggyá, mert Aeneas ivadékai szabaddá 
(menedékhellyé) tették. A vendégek ékesítik, dicsőí-
tik az udvart (aulam) és félelemben tartják a külföl-
diek elbizakodottságát (6). 

A királyi székeken hetedik helyen áll a tanács 
(consilium); általa töltik be a királyságokat, kormá-
nyozzák az országokat, védelmezik a hazát, kötik a 
szövetségeket, barátságokat, emelik a városokat s 
rontják le az ellenségek várait (mert mindez a ta-
nács javaslatai, határozatai szerint történik). Az idő-
sebb, jobb, felsőbb és tisztességesebb férfiakból, se-
niorokból alakuljon a tanács, ne a botor, önhitt és 
középszerű emberekből. A tanácskozást senátorokkal 
végezze a király, az ifjakat pedig fegyverben gyako-
rolja, noha ezeket se zárja ki teljesen a tanácsko-
zásokból, csakhogy az ő tanácsaikat terjessze mindig 
az idősebbek elé (7). 

Az ősök vagy idősebbek s a király-elődök és 
tisztes szülők, rokonok követése a nyolcadik helyet 
foglalja el a királyság díszei között. Nehéz is volna 

1 Nagy Gyula fordította így igen ügyesen ezt a szójáté-
kot : «reges augusti dicebantur, quia augebant ecclesiam». 
Magy. Törvénytár. 9. 1. 

2 Ime, tehát István király mégis csak tudatában volt 
annak, hogy ő az első igazi magyar király. V. ö. A pannonh. 
Szent Benedek-rend tört. I. 107. 1. 

ily földrajzi fekvésű országot megtartani a korábbi 
királyok (Isván és a külföldi királyok) szokásának 
követése nélkül (8). 

A királyi méltóság kilencedik szabálya az imád-
ság gyakorlása, hogy a királyt «legyőzhetlen»-nek (in-
victissimus rex) nevezhessék (9). A tizedik parancso-
lat pedig az erények gyakorlása, hogy a király ke-
gyelettel viselkedjék rokonai, az előkelők, gazdagok, 
honi lakosok, jövevények és külföldiek iránt s irgal-
mas legyen azokhoz, kik erőszakot szenvednek, mert 
különben zsarnok (tyrannus) a neve; legyen erős jó 
és balsorsban, alázatos, hogy az Isten őt fölmagasz-
talja; legyen mérsékelt a büntetésben és szelid, hogy 
meg ne sértse az igazságosságot; legyen tisztesség-
tudó, hogy senkit meg ne gyalázzon és szemérmetes 
az érzékiség kerülésében (10). 

A király és udvara. Magyarország monarchia,1 

feje a király s ilyenné senki sem lehet keresztény 
értelemben a püspökök hozzájárulása nélkül.2 A ki-
rálgi széket (regium solium, tribunale regis) a tanács 
tölti be,3 a melynek elhatározását a nép helyeslése 
irányítja vagy támogatja. A királyban első kellék, 
hogy a katholikus és apostoli hitben nevelkedjék.4 

A nagykorúságra, tettekért való felelősségre nézve 
László korában általánosan legalább 10, Kálmán tör-
vényében 15 évet vettek föl,5 s ennek pontosan meg-
felel Salamon, II. és III. István nagykorúsítása. Az 
Árpádházi származás magától értetődik. Már az ural-
kodás tízparancsolatában szó van a királyi koroná-
ról, a melyet tiszteletben kell tartani ; előképe ez az 
örök ország mennyei koronájának.6 A király legyen 
igazi augustus, ne pedig tyrannus; még koronáját is 
tartsa mindenki augustusnak, fölségesnek s első sor-
ban maga a király iparkodjék viselkedésével a ko-
ronát fölmagasztalni, dicséretessé tenni.7 Legyen rajta 
buzgó imádsággal, hogy Isten is megsegítse harcai-
ban s alattvalói méltán nevezzék őt «legyőzhetetlen 
király»-nak (invictissimus rex). László királynak 
«christianissimus Ungarorum rex» a cime és Albrik 
«apostoli férfíú»-nak és «szent atyánk»-nak mondja 
Istvánt, az első királyt.8 A kinek viselkedése a hittel 
és egyházzal szemben botrányos, vettessék le a ha-
talom méltóságáról; s ha az előkelőket, ispánokat és 
vitézeket nem tekinti atyái- és testvéreinek, hanem 
szolgáinak, akkor ezek át fogják adni országát má-
soknak.9 De jaj annak, a ki a király élete, egészsége, 
becsülete, méltósága és országa ellen összeesküszik, 
erre kísérletet tesz, izgat, vagy ilyennel egyetért s ha 
bizonyítani tudja és föl nem jelenti, mert hiába me-
nekül az egyházba vagy külföldre : egyházi átok alá 
esik, kizárják a hivek közösségéből s fő- és jószág-
vesztéssel sújtják. Mint hűtlenségre izgató vész el, a 

1 St. II. 19. 2 St. I. 3. 
3 St. I. 3, 7. consilium. Col. I. 15. solium regale. 
* St. I. 1. s Lad. II. 12. Col. I. 84. 
6 St. I. 1, 3. 7 St. I. 2, 3, 6, 10. 
8 St. I. 9. Lad. I. prolog. Col. I. praef. 8 St. I. 2, 4. 
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ki alattomosan sugdossa a király valamelyik hívé-
nek vagy ispánjának: «Hallottama királyt vesztedre 
szólni».1 

Az egyház kiközösítései sújtotta a felségsértőt, 
a hazaárulót, mindennapi köteleséggé tette az összes 
egyházakban a király jóllétéért és országa állandó-
ságáért való imádkozást2 s elismerte a királynak és 
ispánjainak azt a kiváltságát, a mely tulajdonképen 
csak a püspököket s a pannonhalmi apátot illette 
meg, hogy utazás alkalmával templomon kívül, isten-
tiszteleti sátorban hallgathassanak misét.3 

Viszont a király a keresztény hit és egyház védőjé-
nek vallotta magát, s királyi ítélettel sújtotta azt, a 
ki keresztény kötelességeit elmulasztotta és hétszeri 
megintés után sem akarta magát alávetni a püspök 
kánoni fegyelmezésének.4 Hogy a király eleget tehes-
sen védő tisztjének, vele is tudatta a püspök annak 
a nevét, a kit esetleg kiközösített.5 Az egyházi va-
gyonra nézve szent István azt tartotta, hogy meg-
őrzésén és gyarapításán úgy, sőt jobban kell buzgól-
kodnia, mint a saját örökségén, s a király ne hall-
gasson azokra, kik az egyházi vagyon ellen beszélnek ; 
a ki ebben a királyt jó szándékától el akarja téríteni, 
azt le kell tenni, el kell távolítani, s mint az Isten 
háza támadóját és sértegetőjét ki kell közösíteni.6 

Szent István adományait Kálmán sem bolygatta, s 
érinthetetlenségöket elismerte,7 de a többi királytól 
monostoroknak, egyházaknak adományozott halásza-
tok fölösleges részét a püspökök visszaadták a királyi 
széknek, mert úgy látták, hogy az udvar szükséget 
szenved, s méltatlan, hogy távozásukkal az udvar 
tisztessége is távozzék, a hol ők oly bőséges tiszte-
letet találtak.8 A királyok voltak azok, kik nemcsak 
a püspökségeket, nagyobb apátságokat és prépost-
ságokat megalapították s javadalommal, fölszerelés-
sel ellátták, hanem még a falusi templomoknak is, 
a milyent minden tíz falunak kellett építenie, ők 
adták a szükséges egyházi ruhákat. Igy rendelte szent 
István, s ő bizonyára teljesítette is, a mennyire lehe-
tett.9 Szent László szintén megajánlotta a ruhák és 
kelyhek adását azon plébánia-templomok részére, a 
melyek még a Vata-féle lázadás alkalmával, harminc 
évvel az ő uralma előtt leégtek, elpusztultak, s a 
melyeket az odatartozó falvak a király parancsára 
tartoztak helyreállítani.10 Ha a templomépítő a tem-
plom részére alapul ígért adományozást nem telje-
sítette, a püspök megsürgette követe útján, s ha ezt 
az illető megverte, a verést a királyi ítélet toldotta 
meg.11 Szent László megparancsolta, hogy a falvak 
lakói térjenek vissza elhagyott templomaikhoz.12 Az 
apátok és szerzetesek egész bizalommal közeledtek 
a királyhoz, fölkeresték udvarában, templomban és 
békecsókkal üdvözölték. Szent László korában ezt 

i St. II. 35, 51,53. 2 col. II. 6. (Synod. II. 1.) s S y n . L 35. 
4 St. I. 1. II. 12. 5 Syn. I. 34. 6 St. II. 1. ? Col. I. 1. 
s Col. I. 15. 16. » St. II. 34. 10 Lad. I. 7. u Lad. I. 5. 
is Lad. I. 19. 

némileg korlátozták.1 De a király is meg-megláto-
gatta a püspököket, apátságokat. Papok, apátok fölött 
a megyés püspök és esperese voltak az illetékes 
bírák, a püspök fölött pedig, ha törvényszegő volt 
s ha elnézte papjainak törvénytelen házasságát, akkor 
a király és a püspökök Ítéltek.2 

A király a lő törvényhozó. E hatalmának alapja 
és indító okai : a királyok királyának, továbbá a 
régi és a korabeli augustusok példája, meg monar-
chiájának és népének a java. Minden népet a maga 
törvényei szerint kormányoznak, s valamint az isteni 
törvények arra valók, hogy a jók az isteni dolgok-
ban gyarapodjanak, úgy kell, hogy a világi törvé-
nyeknek is hódoljanak a bűnösök megalázására.3 

«Királyi hatalmánál fogva rendeli», hogy mindenki 
vagyonával (facultas) szabadon rendelkezzék roko-
nai vagy az egyház javára;4 «királyi határozattal ren-
delik», hogy mi történjék azzal, ki meggyülölt fele-
ségétől külföldre menekül ;5 «az egész szenátus 
kérésére egyezik bele» a király, hogy a tőle nyert 
adományokat apjuktól a fiúk örököljék, t. i. új királyi 
adományozás, átruházás nélkül, a mi már Meroving-
kori hűbéri elv az andeloti szerződés (587.) óta; s 
hogy a király élete ellen való összeesküvésen, ország-
áruláson és külföldre való futáson kívül más vétség-
ért senki se veszítse el javait.0 Az esztergomi érsek 
és tíz alárendelt püspöke zsinati határozataikat azzal 
kezdik: «Mindenekelőtt arra kell kérni a királyt, 
hogy. . . hogy», vagyis a király jóváhagyásától, vagy 
legalább támogatásától várják határozataik érvénye-
sítését.7 A törvényhozás tárgya általában a királya-
választás, az országkormányzás, a honvédelem, az 
erődítések (civitates construuntur) és külügyi szerző-
dések (appellantur ainici);8 továbbá az istentisztelet, 
az egyházi és világi társadalom szervezése, az élet 
és vagyon biztosítása, a bíráskodás módja. 

Szent István nem akarta, hogy a király legyen 
az egyedüli törvényhozó és hogy csupán a maga 
akaratát érvényesítse, hanem fölvette az uralkodás 
tízparancsolatába a tanácsot (consilium), a melyben 
a király mellett elsősorban az idősebbek, jobbak, 
előkelőbbek és a tisztességesebbek, a seniorok, sena-
torok vegyenek részt; teljességgel a fiatalokat se 
zárja ki belőle, de az ő tanácsukat aztán mindig az 
öregebbek elé terjessze.9 Ime a monarchikus, arisz-
tokratikus és demokratikus elv legbölcsebb egyesí-
tése egészen úgy, mint Szent Benedek Regulájában.10 

1 Lad. I. 36. Syn. I. 38. 
2 Lad. I. 4. III. 15. v. ö. St. I. 3. 5. Syn. I. 25. 
3 St. II. praefat. 
4 St. II. 5. «Decrevimus regali nostra potentia». 
5 St. II. 28. «in hoc regali decreto statutum est». 
8 St. II. 35. «Contentimus petitioni totius senatus». 
7 Syn. I. 1. előtt. s st. I. 7. » U. o. 

10 «Quoties aliqua praecipua agenda sunt in monasterio, 
convocet abbas omnem congregationem et dicat ipse, unde 
agitur. Et audiens consilium fratrum, tractet apud se, et quod 
utilius iudicaverit, faciat. Ideo autem omnes ad consilium 
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A tanács egyél) nevei : «regalis senatus», «regale coú-
cilium» szent István idejében;1 csupán a «sancta 
synodus» szent Lászlónál ;2 vegyesen «sancta syno-
dus» és «senatus concilium» Kálmán korában.3 Az 
elhatározás kifejezései: decretum est, statutum, pia-
cúit, praecipit, ab episcopis collaudatum, canonisa-
tum, sancitum. A királyi tanács, a törvényhozó szent 
zsinat tagjai Szabolcs városban : a legkereszlényebb 
László király, mint elnök, s az ország összes püs-
pökei apátjai és előkelői (optimates); mint hallgató-
ság és tanúskodó közönség van jelen az egész pap-
ság és nép.4 Az ilyen országos zsinattól meg kell 
különböztetni a Kálmán korában elrendelt egyház-
megyei zsinatokat, a melyeknek tulajdonképeni fel-
adata nem a törvényhozás, hanem a bíráskodás tavasz-
szal és ősszel (máj 1. és okt. 6.) a királyi kúria he-
lyett, kisebb ügyekben, üt- és költségkímélés okáért.5 

Ismét más a püspökök gyűlése, zsinata (concilium 
episcopale), a hova a papi ember perét megfölebbez-
heti, s a melyen kétségkívül az esztergomi érsek 
elnököl, mert Kálmán uralma kezdetén tíz püspök 
a suffr aganeu sa, s ezek közt ott kell lennie a kalo-
csainak is.6 A törvényhozás megnevezett helyei: Sza-
bolcs város, Pannónia Szenthegye (Pannonhalma) és 
valószínűleg Tarczal.7 Erdélyi László dr. 

A klasszikusok szerepe a középiskolában. 
Csak gyökeres és mélyreható újítás által érhet-

jük el azt, hogy az «anima naluraliter Christiana» 
vezérelvvé legyen középiskoláinkban s lehetővé tegye 
oly ifjú nemzedék képződését, melynek vérébe men-
jen át a keresztény szellem. Erre kell pedig minden 
áron törekednünk. Ha ezt megvalósítottuk; ha fiaink 
mint tudatos keresztények vihetik át a keresztény 
szellemet, a keresztény gondolkozást a főiskolák 
csarnokaiba: akkor alaprétegezést szolgáltatnak mű-
velt osztályaink valláserkölcsi megújhodásához, be-
illesztik művelt osztályainkat államéletünk és társa-
dalmunk leghivatottabb vezértényezői közé. 

vocari dicimus, quia saepe juniori Dominus revelat, quod me-
lius est... Si qua vero minora agenda sunt in monasterii uti-
litatibus, seniorum tantum utatur consilio, sicut scriptum est : 
«Omnia fac cum consilio, et post factum non poenitebis.» 
Cap. III. 

1 St. II. 14. 32. 35. senatus; 19. 27. concilium, v. ö. I. 7. 
consilium. 

2 Lad. I. 16. 37. 
a Syn. I. 46. Col. I. 5. II. 15 (Syn. II.) synodus; Col. I. 

praefat. «senatus», Syn. I. 61. Col. I. 1. concilium. 
4 Lad. I. praefat. 1092. máj. 20. — Col. I. praf. «regni 

principibus congregatis, totius senatus consultu regis sanctae 
memoriae Stephani legalem textum recensuit (Colomannus rex) 
non tarnen quasifundator, sed superaediflcator.» 

s Col. I. 2. 6 Syn. I. eleje és 24. 
? Lad. I. 1092. máj. 20., II., Col. I. a Corp. Jur.-ban con-

cilium Vercellinum, a Tur. cod.-ben c. Cursollinum, az Ilos-
vai cod.-ben c. Tursollinum. V. ö. Anonymusnál 16. f. Turzol-
Tarczal, ellenben Cursol-Kartal nem igazolható. 

Meg vagyok győződve, hogy ezt kell várnunk 
középiskolai hittanításunk célszerű berendezésétől; 
ennél kevesebbel megelégednünk nem szabad. 

De milyen legyen hát ez a fölötte nagy célra 
törekvő berendezés ? 

Első tekintetre is világos lehet mindenki előtt, 
hogy meghagyva a hittanítást jelenlegi, szűk kere-
tében, a heti két órában, kiáltó aránytalanság lesz 
közte és az eléje tűzött, fontos cél között. 

Heti két órával a legtapintatosabb módszer s 
valódi, ihleteit készültség mellett is csak űgy jár-
hatna középiskolai hitoktatásunk kellő sikerrel, ha 
az egész tanrendszer és az egész tanári kar az «anima 
naturaliter Christiana» irányítása alatt szintén teljes 
buzgósággal támogatná a hittanár működését. 

És ehelyett mit tesz a mostani gimnáziumi rend-
szer? Megismerteti azt az alig kilencéves, romlatlan 
gyermeket a római pogány írókkal, pogány iste-
nekkel; pár évvel később megrohanja a görög 
műthosz pogány isteneinek érzékcsiklándoztató ka-
landjaival s folytatja nyolc álló éven át a gyermek 
keresztény kedélyvilágának megmételyezését. Ezt teszi 
már maga a tanrendszer ; a «szaktanárok» pedig, 
hogy szakképzettségüket fitogtassák — leszámítva a 
csekélyszámú, dicséretes kivételeket — sikamlós rész-
letezéseikkel még tódítják is magyarázataikat, me-
lyekből épen a pogány maszlag eszi be magát a 
viaszlágyságú, ifjú kedély legmélyebb rejtekeibe. 
Eszeveszett őrültség kell ahhoz, hogy valaki ilyen 
környezetben, ilyen tanrendszer és heti két óra mellett 
a hittanífástól számbavehető, jó eredményt várjon. 

Ezzel azonban nem azt akarom én mondani, 
hogy a középiskola küszöbölje ki a római és a görög 
remekírókat. Be kell azokba vezetni az ifjúságot a maga 
módjával s a maga helyén. Hisz azok ismerete nél-
kül saját korunk remekíróit sem értenők meg. Külö-
nösen pedig épen mi, magyarok, nagyon rá vagyunk 
utalva az ó-klasszikusok nyelvének alapos ismere-
tére; enélkiil saját történeti forrásainkból sem merít-
hetünk s bizonnyal mondom, csak hazudja a tudatos 
hazafiságot az olyan «intelligens» magyar, a ki magát 
hazánk eredeti történetforrásainak élvezésére sem 
képesíti. 

De fölhozom még egy és pedig leghatalmasabb 
okát a római-görög klasszikus írók művelésének: 
azok szolgáltatják a legdöntőbb érvek egyikét az 
isteni kinyilatkoztatás szükségessége mellett. Az ókor 
azon nagy szellemei, kik — «tamquam a diis ré-
centes» — mintegy az isteniség üde harmatában 
csillogva jelennek meg évezredek után is előttünk, 
örökbecsű szellemtermékeik dacára is érintetlenül, 
minden lényeges változás nélkül hagyták maguk 
után az emberiség életfolyását. Aristoteles képes volt 
évezredek előtt oly szabatosan kodifikálni az emberi 
gondolkodás törvényeit, hogy most sem adhat ahhoz 
senki egyetlen szót sem, valamint el nem vehet belőle 
mint fölöslegest semmit. És ez a szellemóriás töre-
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delmes alázattal hull porba s esdekelve kéri «az okok 
okát, könyörüljön meg rajta!» sötétséget lát maga 
körül, nem képes fölemelkedni az emberiség egysé-
gének eszméjéhez. Ugyanezen fájdalmas tehetetlen-
ségben vergődnek valamennyien, míg a «Lumen 
aeternum mundo effusum» föl nem ragyog s ki nem 
adja a parancsot: így imádkozzatok: Paternoster! 

Ismétlem tehát, hogy a római-görög nyelvbe be 
kell vezetni a középiskolai ifjúságot, de úgy, hogy 
ezen bevezetés által a hitoktatás nemcsak semmi 
kárt se szenvedjen, hanem épen tetemes és lehető 
leghathatósabb gyarapodást nyerjen: a szent köny-
vekből, a szent atyák magasztos irataiból vett olvas-
mányok szerkesztendők olyképen, hogy a latin vag}' 
görög szöveg alá oda legyen írva a magyar jelen t-
mény és a szavak fölölt álló számocskák jelöljék a 
magyar fordításban a szórendet. Álljon ilt fölvilágo-
sító példaképen pár sor szent Leo pápa egyik be-
szédéből : 

Magnarum hie vigor est mentium, et valde fidelium 
xNagy 4 az 3 e r e j e — 8 elméknek, és igen hű 

lumen est animarum, incunctanler credere, quae 
2 világossága 1 lelkeknek, habozás nélkül hinni, a mik 
corporeo non videnlur intuitu, el ibi figere 

testi 2 nem 3 láthatók 1 szemléléssel és odafüggeszteni 
desiderium, quo nequeas inferre conspectum. 

vágyadat, ahova nem birod bevinni látásodat. 
Vagy egyik himnuszból pár sor: 
O sol salulis, intimis Jesu refulge mentibus. 

1 O 4 napja 3 üdvünk 7 rejtekébe 2 Jézus 5 ragyogj be 6 lelkünk. 

A tanulónak csak olvasni kell az aláhúzott latin 
szöveget, az aláírt magyar fordítást figyelembe véve, 
mindaddig, míg később csak a latin szöveget olvasva, 
azt nem tapasztalja, hogy már minden szót ért. 
Tegyük föl, hogy egy nap talán nem is képes többet 
végezni, mint a mennyit ezen mutatványokban föl-
hoztam. Sebaj ! sőt épen kívánatos, hogy egész nap 
se birjon rövidke olvasmányától megválni; akkor 
lesz csak vele igazán nyert ügyünk, mert az arra fog 
vallani, hogy a magasztos eszme lelkét teljesen hatal-
mába ejtette. Az ilyen olvasmányokból szerkesztett 
könyvhöz szótár sem kell; ments Isten, hogy az égi 
ihlet varázsába elmerült tanuló figyelmét gépies szó-
kereséshez tereljük. 

Ime ebből a példából még a legavatatlanabb 
laikus is láthatja, mily mérhetetlenül kitágul a hit-
tanár szerepköre, ha a latin és görög nyelvgyakor-
latokat mindenütt az ő tankörébe utaljuk. Kezdve a 
gimnázium első osztályától föl egész a legfölsőbbig, 
mindenütt lesz legalább 6 órája lietenkint. Kell-e 
ennél gyökeresebb, ennél hathatósabb, iidvösebb 
újítás? Kimérheti itt föl azt az imponderábilét, mely 
a lelkek nemesedésében, az erkölcsök gyarapodá-
sában közvetetlen és kimaradhatallanul mutatkozni 
fog? És micsoda áldozatba kerül mindez? Semmibe. 
Csak egyszerűen ki kell venni már a jövő tanévben 
az I. osztályban a latin nyelvet az illető tanár ke-

zéből (ahol t. i. nem paptanárok vannak) és átadni 
a hittanárnak.1 A rákövetkező évben ugyanazt kell 
tenni a II. osztállyal s így tovább s áll a Kolumbus-
tojás ! 2 

S ezzel egy másik régi panaszon is segítünk: a 
nyelvek tanítását annyira megkönnyítjük, hogy ezen 
újítás teljesen lehetetlenné tesz minden túlterhelési; 
egyszersmind pedig gyakorlatilag bizonyítja be, hogy 
az idegen nyelvek tanításának egyedül csak ez az 
észszerű, helyes módja. Most a középiskola 5 — 6 nyel-
vet tanít, mindnyájánál a grammatikával nyámogva 
s éjien az által oly szégyenletes csődbe kerülve, hogy 
még a jámbor abderiták is csak kacaghatnak fölötte. 

Fiilheggyel hallom, hogy tankörökben azzal a 
tervvel foglalkoznak, hogy a latin nyelv tanítására 
Ahn-féle nyelvtanokat alkalmazzanak. Szerencsétlen 
gondolat. Az Isten legnagyobb ajándéka, az emberi 
elme, igen magas származású, isteni rokonságú ; csak 
magas származásához méltó eszmékkel táplálkoz-
liatik; az Alm-féle egyúgyűségek, mint: a kutya ugat, 
a madár repül, a hal úszkál s több effélék talán a 
dedóban gügyögő kisdedeknél megjárhatnák, de nekem 
már olt sem kellenének ; a gimnáziumban pedig, 
ahol már az érzelmet a vallás legszentebb eszméivel 
is fejleszthetjük s egész az elragadtatásig emelhetjük, 
merénylet volna az ember legnemesebb lénye ellen 
az ilyen bárgyúságok szerepeltetése. Úgy látszik, hogy 
az illető urak nem tudják, mi az első és legfőbb cél 
minden idegen nyelv tanulásánál, nem tudják, hogy 
csak a gondolat, az eszme megértésére kell törekedni ; 
idővel a folytonos gyakorlat következtében némi 
beszélési képesség is megjöhet; de ha meg nem 
jönne is, nem baj; amint én valamely nyelv irodal-
mát élvezni képes vagyok, amint gondolatkincseit 
magamra nézve hozzáférhetőkké tettem: elértem 
célomat, többre nem lehet, nem is szabad töreked-
nem. Nincs rá időm. Az emberi élet nagyon rövid 
csak arra is, hogy a legkiválóbb elmetermékekről 
tudomást vegyen ; hogyan kerítsen időt csak egyik-
másik kellő földolgozására is? És lia munkaközben 
az idegen nagy gondolatokkal foglalkozva, Isten 
kegyes ihlete saját elménket is eszmék termelésére 
indítja, honnan vegyünk időt, hogy azokba bele is 
mélyedjünk, fölismerjük termékenységüket, érintkező 
pontjaikat az emberiség legnagyobb gondolkodóinak 
eszméivel, kidolgozzuk azokat olyan lelkiismeretes 
pontossággal, hogy méltán illeszkedhessünk be velük 
az emberi szellem fejlődésének végtelen láncolatába? 

Nem fárasztom tovább e becses lapok művelt 
közönségét. A fölhozottak fölöslegessé tesznek minden 
bővebb magyarázatot. Faut-il une inscription au 
soleil pour le distinquer des ténèbres? Hegyi Pál.3 

1 Már t. i. ha a latinból is okleveles tanár. Szerk. 
2 Hány hittanárra gondol a cikkíró úr egy intézetben ? 
3 A cikkírónak már kéziratban készen van a «Gyakorlati 

latin nyelvtanulás» I. és II. évfolyama, a melyben eszméjét 
megvalósítja. Szerk. 
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Lelki gyakorlat. (Vi.> 
11. Helyén van még magáról a lelki gyakorlat-

ról pár szót ejteni. Sokan tévesen fogják fel, mintha 
pár épületes beszéd meghallgatása, jó könyv olvasása 
s szokottnál több szóbeli imádság alkotná a lelki 
gyakorlatot. Szó sincs róla. 

Vagy mit szóljunk arról, mikor egyik pap a 
másik társának említi, hogy ő lelki gyakorlatot sze-
retne tartani s a jó társ azt vágja vissza: annál 
jobbra is fordíthatnád az idődet; hiszen a művelt 
ember mindig elmélkedik, gondolkodik. 

De miről ? és hogyan ! az már más kérdés. A mű-
velt ember mindig gondolkodik, elmélkedik? Meg-
engedem, sokat olvas és hall, tehát műveltségre tesz 
szert, úgy fölületesen; de gondolkozni, elmélkedni, 
maglikba szállni, az olvasottakat, a tapasztaltakat 
megemészteni, ahhoz az embereknek se kedvök, se 
idej ők. 

De legyen úgy. Ám ez még mindig nem lelki 
gyakorlat. A ki naponkint szokott elmélkedni, még 
arról se mondjuk, hogy lelki gyakorlatot tart. Ahhoz 
több kell. Kell hozzá először is magány. Kibontakozni 
a napi élet megszokott életmódjából, szórakoztató 
foglalkozásaiból. A házi, a napi dolgok ugyanis nem 
engedik, hogy magába szálljon, tehát nem képes ön-
magával foglalkozni.1 Mert ha mást nem tenne, csak 
elvonulna, elrejtőzne a napi gondok elől, hogy se ne 
lássa, se ne hallja a megszokottakat, itt aztán nyu-
godtan meghányja-vesse a lefolyt évet minden bajá-
val és gondjával, megállapítsa a jövőt minden eshe-
tőségével, ez is sokat lendítene a lelki állapotán, 
jóllehet nem is tartana tulajdonképeni lelki gyakor-
latot. Annyi jó hatása van a lelki magánynak s ép 
e tulajdonsága miatt egyik főkelléke a lelki gyakor-
latnak. 

E mély csend, e lelki magány egyik előnye gya-
nánt érdekes, mit hangsúlyoz egy neves író: « A lelki 
gyakorlatnak többi természetfölötti vallási előnyét 
elhallgatom. De ha egészségügyi oldaláról is akar-
nék beszélni, s miért ne? hiszem, hogy legközelebb 
egy idegorvos a lelki gyakorlat elvei és módozatai 
szerint fog egy korszerű gyógyítóintézetet berendezni, 
névszerint a csendhallgatást illetőleg, a mi szokat-
lanul jótékonyan hat, igazán fölemel és erősít, min-
denekfölött igazi gyöngye az intézménynek».2 Saját 
tapasztalásából beszél az illető. Nem csoda. Hisz a 
szent magányban oly messze tőlünk a föld s oly 
közel az ég. Míg a világ fiai azért futnak a magány-
tól, mivel kerülik Istent, a ki lelki békét és nyugal-
mat ad. 

Ebből kifolyólag kell hozzá mély csend. Egész 
nap egy szót se kelljen szólnia, szóba állania, se 
mások beszédét hallgatnia. Semmi sem érdekli e na-

pok alatt, tehát semmi sem zavarja. A teljes csend-
tartást egyik legszigorúbb föltétel gyanánt írja elő 
szent Ignác. Ezt könnyíti meg az elzárkózottság, min-
denki külön szobában. 

Vannak közös lelki gyakorlatok, a hol az egész 
megyéből összesereglenek s egy csomóban laknak. 
Ki tudna itt szó nélkül maradni három napig ? a rég 
nem látott jó barátok? kifúrná oldalukat a kíváncsi-
ság, a viszontlátás öröme.1 

Kell hozzá jó akarat. Önszántából vonuljon ma-
gányba, különben a kit emberi tekintetek hoznak 
ide, nem önmagát, a püspököt keresi itt is; vagy 
csak kényszerből, parancsszóra jön, az nem igen 
fog csendet tartani, elmélkedni. A lelki gyakorlat nem 
jó büntetési eszköz, nem börtön, ügy megy innen 
vissza, a hogy ide jött, ha csak a saját jószántából 
is nem akart vezekelni.2 Ez okon hogy, hogy-nem 
nálunk rossz hírbe hozták eddig a lelki gyakor-
latokat. Pár év előtt még, sőt némely megyében 
most is, a hol nincs szokásban a lelki gyakorlat, el 
kellett palástolni. S ha kérdezték egymástól : hol vol-
tál és az illető kimondotta: lelki gyakorlatot tartani, 
volt álmélkodás. Mit ? Hát büntetésben voltál ? E sze-
rint tisztességes embernek nem is volna való a lelki 
gyakorlat. 

Kell hozzá vezető. Szent Ignác szabályokat ír 
elő, utasítást ad neki, «qui traditurus est». Nem ta-
nácsos a tapasztalatlanoknak önmagokra hagyatkoz-
niok, járatlan utakon vezetőre szorulniok. Szent Ignác 
oly kevés szóba foglalta lelki gyakorlatait, hogy itt 
a tapasztalat, a jártasság a döntő. Különben is a 
lelki gyakorlat feltűnő gyümölcseit jórészben az alá-
zatosságnak tulajdonítják a hozzáértők, mikor a más-
képen képzett férfiú vezetőre bízza magát, mintha 
rászorult volna.3 «Ez az alázatosság csodálatosan ké-
pesiti a lelket a bőségesebb malasztok befogadására.» 
Rootliaan. 

Ám e szabály nem ismer kivételt. Papok, kik 
már többször tartottak lelki gyakorlatot, minden to-
vábbi vezető nélkül is szép eredményeket érhet-
nek el. 

Kell napi rend, a külső és belső magány után 
a leglényegesebb, minden meghatározva, beosztva 
szép egymásutánban. Egyrészről a magábaszállást 
elősegíti, másrészről aprólékos megtagadásokra vezet 
bőségesen, a mi ismét készíti az utat a malasztokhoz. 

Napi rendről beszélve, azt az illetők állása sze-
rint némileg módosítják, például a papoknál a bre-
viáriumot számításba veszik és rendesen este ad-
ják a pontot reggelre. De több helyen a tömeges 
lelki gyakorlatnál csak reggel hallgatják meg az 
előadást. így van ez például Lainzban.4 Napi rend 
munkásoknál: Fölkelés 5 órakor és reggeli ima; 6 
órakor szentmise; 6V2 órakor reggeli, szabad idő; 

1 Thesaurus spirituális. Brugis. 1882. 34.-35. I. 
2 Arbeiterexercitien. Kevelaer. 16. 1. 

1 Thesaurus. 107. 1. 3 Thesaurus. 8. 1. 368. 1. 
2 Thesaurus. 14.—15. 1. 4 Arbeiterexercitien. 8 . -9 . 1 
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774 órakor előadás, szabad idő; O'/ä órakor előadás, 
szabad idő; 11 órakor lelki olvasás, szentséglátoga-
tás; IIV2 órakor ebéd, csendben felüdülés ; 1 órakor 
szent olvasó és keresztút ; 2V2 órakor előadás, sza-
bad idő; 3V2 órakor üdítő; 4 órakor lelki olvasás, 
szabad idő; 5 órakor előadás, áldás; 6V2 órakor 
vacsora, felüdülés ; 8 órakor előadás, esti ima, alvás. 
Szabad időt kertben tölthetik. 

Kell rendes lelki vizsgálat. Teljesen tisztázza lelki 
állapotát, tehát szigorú számadásra vonja magát min-
dennapi hibáiról, úgy délben, mint este.1 

Kell az elmélkedés maga. Összejönnek tömegek, 
testületek és hallanak félórás, egyórás előadást, aztán 
vége mindennek. Ok magok nem emésztik meg, nem 
dolgozzák fel az igazságot, nem is alkalmazzák ma-
gokra, ha az előadó nem alkalmazta. Igaz, sokaság-
nál helyén van a bővebb kifejtés, de ez nem a tulaj-
donképeni szent Ignác féle lelki gyakorlat, a melyet 
egyeseknek, keveseknek szokás adni. Az igazi lelki 
gyakorlatnál a fő, hogy a vezető ne részletezze túl-
ságosan a tárgyat, az alkalmazást, a vágyak fölkel-
tését, bizza rá az elmélkedőre. Az elmélkedő emlé-
kezete, értelme, akarata dolgozzék, dolgozzék erősen : 
innen a neve is lelki gyakorlat, a lélek tehetségei 
dolgozzák fel az igazságot, tegyék sajátjukká. Többetér 
egy önmaga találta jó gondolat, jóindulat, a mi szivé-
nek, lelkének mélyéből fakadt, ezer mástól kölcsön-
zött gondolatnál. Ez legföljebb ismeretét szaporítja, 
de életét nem könnyen javítja. Igen szépen mondja 
szent Ignác: Non enim abundantia scienliae satiat 
animam eique satisfacit, sed sentire ac gustare res 
interne.» Érezni és Ízlelni az igazságot. Ehhez vágyak, 
fohászok kellenek, a lélek magával Istennel tárgyaljon.2 

Ilendesen a vezető egy negyedóráig beszéljen s 
az elmélkedő egy teljes órát szenteljen az igazság-
nak, magára maradva. Néhol az a szokás, hogy fél-
óra az előadás és félóra az elmélkedés. Ez is megjárja. 

Kell hozzá módozat. Adjuk meg a módját, mondja 
a magyar ember. Szent Ignác nem hagyott magunkra, 
elárulta titkát a «decem additiones» szabályaiban. 
Lehet az örök igazságokról mindenkinek saját izlése 
szerint elmélkednie; de a ki lelki gyakorlatot tart, 
könnyebben célt ér, biztosít róla szent Ignác, a ki 
az ő módozatát elfogadja. Ettől teszi jóformán füg-
gővé a lelki hasznot. E csekélynek látszó eszközök 
az alázatos lélek megnyilatkozásai és Isten az aláza-
tosaknak megadja a malasztot. Nagy hibát követ el, a 
ki e módozatot mellőzi, szélnek bocsátja vele magát 
az igazságot is.3 

Kell hozzá részletes lelki vizsgálat délben, este, 
a melynek tárgya ép e módozatokat ellenőrizni, szi-
gorúan és begyakorolni pontosan. Ezt egy lelki gya-
korlatnál sem szabad mellőzni s arról be kell szá-
molni a vezetőnek.4 

Kell hozzá alapos gyónás s buzgó áldozás. Itt 
tisztul meg véglegesen a lélek, itt kap új erőt.1 

Kell hozzá visszapillantás, átnézni az elvégzett 
elmélkedést, mi sikerült ? s miért ? mi nem sikerült ? 
s miért? mik a gyümölcsök? azokat összegyűjteni.2 

Ha mindezt a föltételt gondolóra vesszük s a 
bennök foglaltakkal tisztába jövünk, látni fogjuk, 
mily komoly dolog az a lelki gyakorlat s nem fog-
juk minden lelki olvasással, vallásos beszéddel egy 
sorba állítani.3

 B ó f a E r n ő s_ 

C o m m e r : H e r m a n n Schell und der Fortschritt- Jroda-
liche Katholicizmus. Wien, 1907. 246 1. j o m 

II. Mindenesetre magas álláspontot választott Schell, 
mert az Isten fogalmából indul ki s innét vezeti le 
egész theologiáját. Hanem a kiindulás helytelen volt. 
A «causa sui» kisértette őt, vagy a mint később enyhéb-
ben mondotta: die Selbsttat, die Selbstwirklichkeit. Az 
Isten szerinte az önmagát megvalósító legtöbb lény. Ezzel 
azután csakhamar evolúciót hozott bele az Istenbe s 
nem tudott többé a pantheizmustól szabadulni, melynek 
alapvető gondolata szintén az, hogy az egyetlen isteni 
lény fejlődés útján alakul ki világgá. Igaz, hogy Scliell 
csak belső fejlődésre gondol, de ezzel is vét már az Isten 
egyszerű s fönséges tökéletessége ellen, az actus puris-
simus ellen. «Gott ist die reinste Ta t . . . Gott ist die 
ewig tälige Verwirklichung seines eigenen Wesens und 
Daseins» s hasonló kifejezések nagyon rosszul hangzanak. 
Az evolúciós isten-logalom antropomorfizmusból eredt. 
Az ember önmagában látja az evolúciót s érzi, hogy 
szabad ténykedésében lesz öntudatos egyéniséggé. Ezt a 
folyamatot akarta Scliell az Istenbe is belehelyezni. Ezzel 
azonban megszüntette az Isten s az ember között létező 
lényeges különbséget s csak fokozati különbséget hagyott 
meg. Az abszolút természetfölötti eltörpült előtte s ő 
sokszor panaszkodott, hogy a theologia túlzásba viszi a 
«természetes és természetfölötti» között való különbséget 
(51. old.). 

Ugyanezt az evolúciót beleviszi Schell a «Szent-
háromság» és a «Megtestesülés» titkába is. Commer dr. 
remekül cáfolja őt e téren s szépen jegyzi meg, hogy 
Scliell jellemzése szerint, melyet a négy evangéliumról 
adott, «ihr Inhalt ist Innerlichkeit, Tatkraft, Liebe und 
Leben» még csak eszébe sem jut senkinek, hogy termé-
szetfölötti tartalmat keressen azokban (67. old.). Épúgy 
színié elkomorodik a kath. szív, lia a Mária-tiszteletről 
szóló részekel olvassa. A Mária-tiszteletnek bensőséges 
melege, természetes és természetfölötti kedvessége hideg 
racionalizmusnak ad helyet. Az Egyházról szóló tanban 
pedig ismét kisért a «causa sui», az «aseitas» gondolata. 
Szerinte az evangélium az Egyház, az Isten országa az 
Egyház. Az első állítás teljesen téves, vagy legalább is 
veszedelmesen kétértelmű, a második helyes volna, lia 
a Schell-file magyarázat meg nem rontaná, mert hiszen 
ő úgy gondolkodik, hogy «az Egyház az Isten országának 
önkifejlesztése», mintha bizony az Úr nem rakta volna 
le az Egyház alapjait, nem adta volna meg alkotó tör-

1 Thesaurus. 389. 1. 
a Thesaurus. 9. 1. 

3 Thesaurus. 103.—109. 1. 
4 Thesaurus. 58.—60. 1. 

1 Thesaurus. 74. 1. 
a Thesaurus. 106. 1. 3 Thesaurus. 4 . -7 . 
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vényeit, hanem az «Isten országa» önmaga Egyházzá tette 
volna magát. Ez Loisy gondolata, melyből kiveszett a 
természetfölötti eredetnek hite s idegszála. (73—74. old.). 

Az ily racionalizmus azután leginkább a kegyelemről 
szóló tanban mutatkozik be egész mezítelenségében. 
Mindig gondolatot, belső tetterőt, Gedanke, Tat, Tat-
kraft, Leben, Geist, Wirkung stb kifejezések pom-
páznak előttünk s közben szinte háttérbe szorulnak a 
kinyilatkoztatás forrásai, melyek erős isteni realitásról 
s új életalapról beszélnek. Isten fiai, örökösei leszünk 
a kegyelem által, az isteni természetnek részesei ! Ezzel 
szemben mit jelent az a merő «szellemi lendület, mely-
ben öntudatára ébred az ember annak, mi az Isten ?» 
(77. old.). A kegyelem új élettartalom, mellyel szemben a 
lélek csak megnyitja kapuit, consentit, cum et dissentire 
posset! Az emberi szívnek egész közreműködését szépen 
fejezi ki a malaszttal teljes Szűznek szava : ecce ancilla 
Domini, fiat mihi ! Én megadom magamat, tégy velem, 
új életnek Ura ! Mintha nem az volna a lendületnek, 
tetterőnek s életnek tetőpontja, mikor az emberi szív 
teljesen átengedi magát az Erősnek, a Mindenhatónak, 
az Életnek, hogy így megujuljon ! 

Itt tűnik föl azonban leginkább az epigonizmus 
átka is. Schellnél e szavak : tetterő, hatalom, bensőség 
stb. jelentettek valamit. Erőteljes egyéniségének hangjai 
voltak, hanem az epigonoknál e kifejezések merő 
szólammá törpültek. Az epigonoknak jellemző hibája, 
hogy a nagy férfiaknál csak azt veszik észre, amiben 
különböznek másoktól ; csak az eltérések, sokszor az 
ellentétek iránt van érzékök. Ezekért lelkesülnek s ezzel 
maguk is az ellenkezés és ellentmondás embereivé lesz-
nek. Tartalmatlan szóharc, nevetséges ellenkezés s túlzás 
jellemezte őket mindig és Schell hívei most ezen úton 
haladnak tovább. Innét a terméketlenség s elkeseredés ! 
Wie er sich räuspert und wie er spuckt : das hat er 
ihm glücklich abgeguckt ! e szavakban rejlik az epigo-
nizmusnak egész bűne s mondjuk bűnhődése is. 

A Schell nyomán haladó theologusok beszédei 
mind ilyen frázisok s ők észrevétlenül a szellemi deca-
dence-nak lapályaiba kerülnek. Az erő, hatalom, egyéniség 
stb. folytonos hangoztatása révén megszületik a natura-
lizmus, a «fölülről jövő, a magasságból jövő erőknek» 
veszedelmes elhanyagolása. Persze ezen erőket csak alá-
zatos sziv képes befogadni s ez viszont gyengeségnek 
látszik a különcködő epigonizmus világában. «Aus der 
Innerlichkeit, Tatkraft und Unendlichkeit des Geistes 
heraus, in welchem Gottes Leben ergriffen wird» akarja 
Schell és iskolája az embert megújítani. Ez azonban 
határozottan teoszofikus hangulat s nem elég arra, hogy 
a lelkek megújuljanak. Tán kapkodnak s vágyódnak 
majd, tán rángatódzanak s kiabálnak, de a lelki üresség, 
az életforrások hiánya csakhamar megmutatja, hogy 
puszta sivatag az életök, inig csak nein jön a Creator 
Spiritus. Az életet fölülről kell teremteni ; Krisztus is 
életet hoz, mert nincsen a földön, in terra suaviter 
viventium... Az egyéniséget céllá tenni: ez is nagyon 
kétértelmű gondolat. A causa sui fogalmából ered. Az 
Isten kifejleszti önmagát, az embernek is ki kell fejlesz-
tenie önmagát öntudatos egyéniséggé ! Mintha lehetne 
fönségesebb öntudat s nemesebb egyéniség, mint az 
Isten akarata iránt való tökéletes átadás. Az egyéniségnek 
egyoldalú dicsőítése szinten csak természetes, bölcseleti 

eszmény; Deum lime et mandata ejus serva : ez a keresz-
tény egyéniség. 

«Christliche Begeisterung und apostolischer Frei-
mut!» így hangzik tovább a Schell és szent Pál között 
vont párhuzamnak egy újabb mondata. Ez tán a leg-
szomorúbb fejezet az egész műben. A lelkesülés és 
«apostoli bátorság» itt valóban sajnálatos tényekben 
lép elénk. A 102. oldalon közölt levél, melyben Scliell 
meghódolása hódolatának értelmét s jelentőségét, vala-
mint motívumait magyarázza, igen szerény s tisztán 
külsőséges engedelmességről tesz tanúságot. Nem mon-
dom, hogy az adott körülmények között könnyű volt a 
meghódolás, midőn az Index-re kerültek müvei. Mert 
nagy lelkiviharok vonulhattak át egy tudós férfiúnak 
szivén, ha évek munkája után azt hallja az egyházi 
forumtói, hogy kedvenc fölfogása, új eszméi s útjai nem 
egyeznek meg a katholikus hit tanaival. De épen ily 
alkalommal lesz a megadás nagyszerű és érdemszerző, 
ha őszinte és szívből fakadó. Hanem ezen kellékek 
Schell meghódolásánál híányzani látszanak. Barátainak 
tanácsára — úgymond — adta meg magát ; félt eszméi-
nek s az Egyházban megindult reform-mozgalomnak 
csődjétől s ezért áldozatot hozott ; nem akarta ellen-
feleinek állításait igazolni, tehát megmaradt az Egyház-
ban . . . nem akarta barátait kompromittálni ; nem számít-
hatott nagyobbszámú követőre, ha elhagyja az Egyházat 
s tb . . . . csupa külsőséges ok, de egyetlen egyszer sem 
olvasunk theologiai okról! Az engedelmesség az Egyház 
iránt : ez nem csendül meg soha nyilatkozatában. Ezért 
azután Commer szintén joggal emel kifogást a szent 
Pállal való összehasonlítása ellen. Szent Pál evangéliumot 
hirdetett, Schell szintén bejárta egész Németországot, 
de csak saját eszméit hirdette s pártalakíláson dolgozott 
az Egyház kebelében. (110. ol.) Merkle dr. részéről 
pedig igen nagy tapintatlanság, midőn Schell apostoli 
bátorságát összehasonlítja szent Pál föllépésével, ki szent 
Péternek ellenszegült a zsinat alkalmával. Schell bátor-
ságát semmiben sem mutatta ki, mint csupán az Egy-
ház tana ellen való állásfoglalásban, ez pedig szomorú 
és nem «apostoli» bátorság. 

Természetes, hogy az ilynemű bátorság átragadt 
Scliell követőire is. Ha azért Schell hagyatékát vesszük 
kutatás alá, elég szomorú kép tárul elénk. Az ijabb papi 
nemzedékbe beleoltotta a hamis racionalizmust,1 a dog-
máknak racionálisztikus fölfogását s ezzel a hivő hódo-
latot nagyban gyengítette, hiszen a racionalizmussal egy 
gyökéren terem a természetfölötti hitnek elhalványulása 
s a lélekből kivész lassankint a hitnek rugékonysága és 
mély bensősége. 

A racionalizmus egyúttal belátja, hogy képtelen 
végleges megoldást nyújtani s így míg a hitet egyrészt 
csökkenti, másrészt skepszisbe tereli a lelkeket. Scliell 
maga is átélte e kríziseket, szerencsétlenné tette önmagát 
s csak hirtelen halála mentette meg további küzdelmektől. 
Elete így valóban törött oszlophoz hasonlít, mely mellett 
kioltott fáklyával áll Schell géniusza, két szomorkodó 
püspök közepette. Az oszlop talpán pedig e szavak olvas-
hatók: «Hermann Schell ist am Felsen Petri zerschellt.» 
(122. ol.) Bizony kemény szavak s csak a szerzőnek 
mély hite, az Egyház iránt tanúsított gyermekded enge-

1 Szomorú tanári szereplés! Szerk. 
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(lelmesscge magyarázza meg, hogy még a püspököket 
sem kiméli, ha tekintélyüket téves irányzat pártolásával 
önmaguk gyengítik. (VII. fej.) R o H N á n d ( ) l . d r 

* 

Igazságok a szeszes italról. írta : Czeisel György 
nyitraegyházmegyei áldozópap. Trencsén, 1907. 104 1. 
Ara 1. K 50 fill. (Tanítóknak, papnövendékeknek 1 K.) 
Kapható Krasznyánszky János zárdai lelkésznél Tren-
csénben. 

Megfoghatatlan ama közöny, mellyel úgyr az állam, 
mint a társadalom a szeszes italok pusztításait nézi az 
emberiség egészsége és anyagi jóléte terén. Ugyanaz 
az államhatalom, a mely állatvédelmi szempontból bá-
mulatos védő- és óvóintézkedéseket létesít, az alkohol 
pusztításaival szemben vaknak és süketnek teteti ma-
gát, strucmadár-politikát követ. A társadalom minden 
képzelhető szempontból létesít egyleteket és szövetkeze-
teket, csupán az alkohol pusztításai ellenes szövetke-
zést hagyja csirájában tespedni. 

Az alkohol áldozatainak nagy száma, a müveit em-
beriség ezen szégyenfoltja, naponkint vonul el szemeink 
előtt. Ezt a sok és nagy ivás családostul koldusbotra 
juttatta ; ennek egészségét ásta alá és a sír szélére vitte ; 
az idő előtt vizibetegségben halt el, mert sok szeszt 
ivott stb. stb. Mindezeket már a gyermek is tudja s 
mégis az emberiség ugyanannyit, sőt inkább többet 
iszik, mint valaha. 

Miért van ez így? Miért esztelenebb e tekinlelben 
az emberiség nagy része, mint az állatok? Az oka igen 
egyszerű és természetes. 

Sokkal nagyobb és hatalmasabb azoknak a száma, 
a kik anyagi haszonból és szempontokból a szeszfogyasz-
tás mellett vannak, mint a szeszfogyasztás elleneseknek, 
a kiket magasabb erkölcsi érdekek, az emberiség egész-
sége és követelt jóléte vezet, a mi sajnos az anyagi 
érdekkel, a közvetlen haszonnal és élvezettel szemben a 
tömegeknél eltörpül. 

Az állam az első anyagilag érdekelt fél, a társada-
lomban pedig ott vannak az emberek százezrei, a kik-
nek az alkoholfogyasztás érdekükben van. 

Anyagi érdekekkel szemben sikert csak úgy érhe-
tünk el, ha a küzdelmet minden egyes egyénnél külön-
külön fölvesszük, azaz ha a nevelés terére lépünk. Ha 
mi magunk járunk első sorban elő jó példával s igyekszünk 
megnyerni másokat céljainknak. 

Természetes dolog, hogy legtöbb sikert azok mu-
tathatnak föl, a kik a nevelésre első sorban hivatottak, 
értem a papságot és a tanítóságot. 

Czeisel György könyve igazi vezérfonal ezek részére, 
de nélkülözhetetlen mindazon művelt társadalmi osz-
tály tagjainak is, a kik hosszabb tanulmányozások és 
kutatások hiányában az alkoholizmusról tiszta képet 
akarnak nyerni. 

A munka, mint azt a szerző már a címben is jelzi, igazi 
compendium. Az alkoholellenes irodalomból a legfőbb 
igazságok és tudnivalók ügyesen és könnyen megérthető 
formában vannak kiválogatva. A könyv cimének való-
ban meg is felel, az ott előadott tételeket az olvasó 
bátran veheti igazságoknak, mert azok nem a könyv 
írójának a levezetései, tapasztalatai és eszméi, hanem a 

világirodalomban megjelent első rangú és hírnevű mun-
kákban letett és a tudományos kritikán átszűrt elméleti 
és gyakorlati tételek, tapasztalatok és igazságok. 

A munka első része az alkoholnak a szervezetre 
gyakorolt hatásának megértése szempontjából röviden 
és népiesen foglalkozik a táplálkozás élettanával. Ez-
után áttér az alkoholnak a szervezetre gyakorolt hatá-
sának az ismertetésére. Taglalva az egyes szervek élet-
működését, leírja, mennyiben hat károsan és zavarólag 
ezekre a szesz. 

Ez a rész a munkának legügyesebben összeállított 
része. 

Befejező része a könyvnek az alkohol pusztításának 
nyomai a társadalmi élet terén és a védekezés. Nagyon 
kár, hogy épen ez a tárgy van legkevésbbé kimerítően 
előadva. Ezt egészen részletezve kellett volna bemutatni 
példákkal és statisztikai adatokkal illusztrálni, a mi 
annál könnyebb lett volna, mert hisz mint pap, műkö-
dése teréről is szolgálhatott volna közvetlen adatokkal 
s számos üdvös tanácsot adhatott volna azoknak, a 
kiknek részére müve első sorban íródott. 

A ki oly ügyesen tud nem szakmájába vágó tanból 
oly kimerítő és rendszeres compendiumot összeállítani, 
az teremteni is kell hogy tudjon. 

Kár volt az alkoholmentes bort, sört még csak meg-
említeni is, mert a mire a szervezetnek szüksége egy-
általában nincsen, azt pótolni sem kell semmivel ; an-
nál kevésbbé, mert a ki ezeket az alkoholmentes boro-
kat és söröket egyszer megkóstolta, az inkább pusztít-
tatja el magát alkohollal, sem hogy alkoholmentes sör-
rel és borral sokáig éljen. 

A munka végén a szerző a teljes abstinentiát ajánlja. 
Mint ajánlás ez a tétel teljesen megállja a helyét, mint 
igazság azonban nem. Ha pedig a teljes abstinentia nem 
igazság, mit kell akkor tenni? Mi a helyes út? Ép azért 
kívánatos lett volna a munka tökéletessége szempontjá-
ból azt az arányos középutat megjelölni, a melyen az 
alkoholellenes küzdelemnek haladnia kell, hogy sikert 
érjen. 

Jó és szép erény az alkoholtól való abstinentia, az 
ilyen abstinensekre is mint apostolokra, szentekre és 
jó példákra szükség van. A szervezetre mindenesetre 
előnyösebb az izgató alkohol élvezeti cikktől való tar-
tózkodás, mint a vele való bár a legmértékletesebb 
élés. Viszont azonban nem lehet kárhoztatni s meg-
engedhető az alkoholnak bor és sör alakjában való idő-
szaki mértékletes élvezete. Ezt a legtöbb emberi szer-
vezet, mint sok más ártalmat, a melyet az életben elvi-
selnünk kell, maradandóbb nyomok nélkül elviseli. 

Csak ne legyen ez az alkoholélvezet rendszeres, 
avagy gyakori, a mire az emberi akaratot első sorban 
kell nevelni, hogy az ellentálló és mértéket tartó képes-
ség mindig kéznél legyen. 

Kárhoztatni s föltétlenül elitélni csakis bárminemű 
pálinkaélvezetet kell, legyen az bár a legfinomabb 
likőr, avrgy a legtermészetesebben készült barack, szilva, 
benedikliner stb. szesz. 

Hirdetni kell a szeszesital méregvoltát a gyermek-
korban, a test teljes kifejlődéséig. 

Arany igazság : az alkohol, bor és sör alakjában, 
csupán csak mint élvezeti cikk szerepelhet. Tehát mint 
élvezeti cikk 1 Miután pedig az ember nem állandó élve-
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zctre van teremtve, azért az alkohollal csak alkalom-
adtán, módjával éljen, még az is, a kinek a sors meg-
adta a módot ; mert a természet minden természetelle-
nes dolgot büntet. K a i o n a J ó z s e f d r 

* 

A Szent- Is tván-Társula t l egú jabb jutalom-
könyvei az iskolai vizsgákra. 1907. 

Hat darab olvasmányt adott ki most a társulat a 
Büttner-nővérektől, jutalomkönyvül az iskolai vizsgákra. 
Négy leányoknak való : Testvérek vagyunk (2 kor.), Öt 
évi találkozó (2 kor.), Juliánka (1 kor. 60 fill.), Az el-
veszett aranyvirág (1 kor. 80 fill.); keltő fiúknak: A mit 
a csillagok látnak (2 kor.), Az édes mostoha (2 kor.). 
Nemesen képző olvasmányok, azzal a célzattal, hogy az 
ifjúságot szeretetre kell tanítani s munkához szoktatni. 

* 

Budai Ér tes í tő . 1907. 
Budán egy pár fiatal pap nagy katholikus munkát 

végez. Van ott virágzó és igen tevékeny katholikus kör 
és tanonc-otthon. A címben jelzeit s most megjelent 
Értesítő pedig a katholikus iljúságot pártoló Egyesület 
működéséről számol be, illetőleg a katholikus konvik-
tusról és a Mária-kongregációkról (403 taggal). Bussay, 
Sebők, Ozoray, Thym stb. műve. 

Legérdekesebb része a beszámoló Értesítőnek a 
nagy egyesületi ház terveinek ismertetése, mely most 
van építés alatt. Saját házat terveznek, melyben a kon-
viktus, a kongregációk, sőt egy gimnázium is, melynek 
első osztályát a jövő tanévvel nyitják meg, a Rákóczy-
kollegium lesz elhelyezve. 

Csupán gyűjtésből, amerikai módon alkotják meg 
az egészet. A még hátralevő építési kölcsönkötvényekre 
az Értesítőben is fölhívják a katholikus közönség figyel-
mét. Az értesítő már is nagy jótevőkről tud beszámolni. 
(Kohl Medárd, Fraknói, Várady Á. püspökök, id. Mai-
láth György gróf stb.) 

A nagy mű az ifjúság katholikus neveltetésének 
nemes célját szolgálja, azért igazán pártolásra méltó. 

G. S e l m e c b á n y a . Erdősi Imre, a branyiszkói hős pap, 
kinek, mint egykori tanárnak, most a gimnáziumban emlék-
táblát emeltek, nyugalmi idejét szülővárosában, Nyitrán, a 
piarista rendházban töltötte. Hatalmas alak volt még öreg 
korában is, lassan, szótlanul sétálgatott az utcán, senkihez 
nem szólott, őt sem szólították meg, csak olykor benyitott 
rokonához, a Kolecsányi pék-üzletbe. Szerettem volna a szájá-
ból hallani a branyiszkói ostromról. Egy Kalazanci-ebéd 
alkalmával megkörnyékeztem s Faschier, mostani nyitrai 
polgármester által kérettem, beszélne valamit élményeiből. 
Nem szólt egy szót sem, hanem sirva fakadt. Azt mondták: 
nem igen lehet szóra bírni máskor sem. 

N. B u d a p e s t . Ha az «Ujsàg» «Aegrotusa» a genuai 102 
évet élt Brun Jánosról, aki életében nővel nem érintkezett, 
azt írja, hogy «szamár ember volt és koldusszegény az élele», 
csak arra mutat, hogy a mai degenerált ember előbb-utóbb a 
kutya-boldogságot fogja tartani eszményképének. 

R. D u n a p a t a j . Előfizetése rendben van. 
Z. Zó lyom. Tanulmánya szeptemberre marad. 
Sz. B u d a p e s t . Abban igaza van, hogy véghetetlen szá-

múra szaporodik a kath. egyesületek száma. S egyik aztán 
nagyobb koldus, mint a másik és megkívánja, hogy a katho-
likusok ama kis köre, mellyel mindenütt ott találkozunk, a 
hol fizetni kell, okvetetlenül támogassa. Persze ez lehetetlen s 
akkor mégis, ahelyett hogy egyesülten dolgoznánk egy pár 
erős egyesülettel, felaprózzuk erőnket úgy, hogy a szerte-
oszlott nagy munkának semmi látszatja. Ennek oka az, hogy 
mi, mint a franciák, mindig végletben mozgunk: vagy sem-
mit se csinálunk, vagy lia a külső körülmények nyomása 
alatt neki adjuk fejünket a munkának, akkor mindenki elnök 
akar lenni külön társulattal. Ha akármi pici cél mutatkozik, 
már okvetlenül külön társulatot akasztunk nyakába. Tessék 
csak körülnézni, összehasonlítani az egyleteket s igazat fog 
adni nekem. Mindenki generális akar lenni, senki közkatona, 
s nyomban gondoskodik, hogy műve újságba kerüljön. Az 
életben pedig mindent látunk, csak az eredményes kath. 
akcióból keveset. így van az, ha erős központi vezetés nem 
irányítja az erőket, nem tűz ki célokat ; szerte mennek a 
jóban is hiú emberek. 

N. Etjei-. A Beligio kétféle morált, kétféle mértéket nem 
ismer. Személyekkel nem foglalkozik, de a tanok elbírálá-
sánál nem ismer különbséget a «mieink» és az «ellenfél» 
között. A tévedést mindenkinél tévedésnek nyilvánítja. 

A P r o t . E g y h á z i é s I s k o l a i L a p n a k . B u d a p e s t . 
Olvasok a hajdúböszörményi összejövetelükről s okulásul 
megjegyzek róla valamit. A szerkesztő-cikkiró két benyomá-
sát emelem ki. Az egyik, mint írja, beismerése annak: «hogy 
ha élni akarunk, ki kell vinnünk az evangelium életet adó 
erejét a templom falai közül az életbe is». Mert szerinte is 
az igazi lelkipásztor a puszta templomi szolgálattal még sem 
töltheti be tisztét teljesen. Ez valóban helyes beszéd ; annyi 
veszély fenyegeti ma a keresztény hitet és társadalmat, hogy 
ennek érdekében az összes lelkipásztoroknak össze kellene 
fogniok. — De, ime mi volt a másik benyomása? Az, mely-
nek alapján azt gondolja, hogy «világos látásunkat kezdjük 
visszanyerni, mert látjuk immár azokat a veszedelmeket, a 
melyek bennünket kívülről, az ultramontán reakció részéről 
fenyegetnek». Hát az ultramontanizmus, mely önökkel egy-
általán nem törődik, nem ártja magát dolgaikba, vagy a 
szociáldemokráciával szövetkezett zsidóság fenyegeti-e önöket 
is, mint azokat is, a kiknek becses a kereszténység ? Ha még 
Hamar is ezt nevezi a protestánsoknál tisztán látásnak, akkor 
mit várjunk a szűk látókörű falusi presbyterektől ? Ez ime a 
kereszténység baja, hogy egymás ellen küzd ; ezért erős az 
antiszociális ellenfél. 

TARTALOM: A keresztény kath. tan fejlődése. III. 
Zubriczky Aladár dr.-tól. — Panasz. Karácsonyi János dr.-
tól. — Az egyház mint Krisztus misztikus leste. V. Mül-
ler Jakab S. J.-től. — Szociális elmélkedések. I. Velics 
Antal dr.-tól. — Magyarország társadalma a két szent 
király stb. törvényeiben. I. Erdélyi László dr.-tól.— A klasz-
szikusok szerepe a középiskolában. Hegyi Pál-tói. — Lelki 
gyakorlat. VI. Bótá Ernő S. J.-től. — Irodalom. Com-
mer: Hermann Scliell. II. Holt Nándor dr.-tól. — Czeisel: 
Igazságok a szeszes italról. Katona József dr.-tól. — 
A Szent-István-Társulat jutalomkönyvei. — Budai Érte-
sítő. — 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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F E L E L Ő S S Z E R K E S Z T Ő 

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

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL 

Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 39. 

A ker. kath. tan fejlődése. (IV.) 

7. A fejlődés elvén kívül kötelességem megálla-
pítani azt is, mit értek fejlődés alatt. Ezt legkönv-
nyebben úgy érem el, ha megjelölöm a fejlődés 
különféle módjait, melyeket megengedek és védek. 

aj A dogmák formulázása. Ez tagadhatatlan 
történeti tény, mely még oly alapvető dogmáknál is, 
minők a Szentháromság és a megtestesülés, csak 
idők folytán történt. 

Én ezt a formulázást is fejlődésnek nevezem, 
mert ismerem azt a nehéz és hosszadalmas belső 
munkát, melyet a helyes szövegezés föltételez. Ismeri 
ezt a munkát minden író, ismeri minden törvény-
hozó. A helyes formula megállapítása előtt a szöve-
gezőnek lelkében fölvonulnak a tárgyra vonatkozó 
összes eszmék, a dolog egymásután különféle olda-
lairól mulatja magát, ajánlkozik egy sereg különböző 
formula és a szövegezőnek meg kell fontolnia, mik 
a fény- és árnyoldalai az egyes formuláknak és mily 
következtetéseket fogad el eleve ezzel vagy azzal a 
szövegezéssel. 

Az egyháztörténelem és a patrologia tanúsítja, 
hogy az egyházi tanító-tekintély végleges szövegezé-
seit gyakran hosszas tapogatózások, belső és külső 
küzdelmek előzték meg; «nunquid enim perfecte de 
Trinitate tractatum est, anlequam oblatrarent ariani? 
nunquid perfecte de poenitentia tractatum est, ante-
quam obsisterent novatiani ? Sic non perfecte de 
baptismo tractatum est, autequam contradicerent 
foris rebaptisatores» (Augustinus, Enarr. in Ps. 54. u. 
22). Néha egy-egy formula egyelőre kielégítőnek 
mutatkozott (ôjiouŒtoç, elç •/r/.zxíc, stb.), de az idők meg-
mutatták, hogy a másik véglet kizárására bölcs 
ellensúlyozást kíván és így születtek a kettős formu-
lák (|xíx óuaía, zpeèç útioaxàaetj; egy személy, két termé-
szet stb.). Máskor évekig eltartottak a viták két 
bölcseleti fogalom különbségéről, melyeket a dogma 
szövegezésénél föl akartak használni ; Aristoteles nem 
különböztetvén meg az oúaía-t a ú-oaxaatc-lól, kérdés 
volt, szabad-e a Szentháromság dogmájának formu-
láját épen ezen a különböztetésen fölépíteni; a lati-
noknak (Damasus pápa) még külön nehézségeik is 
voltak, mert náluk a persona (eredetileg álarc, tehát 

szerep) szerepet is jelentvén, joggal kérdezhették, 
vájjon a «très personae» kifejezés a Szentháromság-
ban nem fog-e sabellianizmust jelenteni. 

Azután nem szabad felejteni, hogy nemcsak az 
áll : habent sua fata libelli, hanem ez is : habent sua 
fata termini. így például a 5[iooùacoç-t hangsúlyozták 
Alex. Dionysiussal szemben az alexandriaiak s 
Dionysius római pápa és pedig helyes értelemben, 
259/60. körül ; ugyanezt a formulát azonban elvetette 
269-ben az antiochiai zsinat abban az értelemben, 
a melyben Sabellius használta, 325-ben a nicaeai 
zsinai a ó[iooúaio?-t bevette hitvallásába, sőt ez a for-
mula az ariánusok ellen egyideig az orthodoxia 
sibboletje volt; de mikor az ariánusok mellett ancy-
rai Marcellus személyében a sabellianizmus is újra 
éledt, Hilarius, a nagy orthodox iró, úgy vélekedett, 
hogy a ô[iooùc7Mç nem létkérdés, mert jó és rossz 
értelme is lehel. Szent Baziliusé az érdem, hogy meg-
alkotta a Szentháromságnak végleges kettős formu-
láját. 

Az egyház következetes volt abban a fölfogásá-
ban, hogy a hitigazságokat szabad és kell is az 
egyszerű bibliai nyelvet meghaladó tudományos kife-
jezésekbe öltöztetni. Caesareai Eusebius történetíró 
küzdött ez ellen a fölfogás ellen; sőt talán jeruzsá-
lemi szent Cyrillus sem rokonszenvezett vele, legalább 
az ő műveiben a ó]iooúaio{ egyszer sem fordul elő, 
ámbár tárgyalja a Szentháromságot és pedig a nicaeai 
zsinat után és az ariánusoknak az ő személye ellen 
irányuló heves üldözése közepette. De az egyház 
ezzel a fölfogással szemben kitartott az ellenkező elv 
mellett, a mely fejlődést jelent. 

A dogmatörténetnek itt tág tere nyilik. Föl kell 
kutatnia, minő kifejezések divtak a kifejezéseknek 
egyházi meghatározása előtt (pl antiochiai Theo-
philus a II. században elég sajátszerűen a három 
isteni személyt így nevezi: Seoç, Xôyoç, aocpía; az apo-
logéták sokszor beszélnek Xóyoç IvStâSexoç-rôl és Xôyuç 
7Tpo<poptxoç-rôl, amit a későbbi írók mellőznek, sőt a 
különböztetés ellen küzdenek); föl kell kutatnia, 
kiknél születnek meg először a később szentesített 
kifejezések (xafroXixrj — szent Ignatius ; xei&ç— anti-
ochiai Theophilus; Basilius kettős formulája Ter-
tulliánusnál, de csak elvétve: ex nx-cpöí Sià ùioù szárma-
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zik a Szentlélek — Athanasius: Tiept̂ wprjatç — Naz. 
Gergely ; transsubstantiatio — Denifle szerint a XI-ik 
század elején, de már Ambrosiusnál — mutatio 
naturae, aranyszájú Jánosnál — jxexaßäXXsLV, [tsxaaxe-
uá^etv, nyssai Gergelynél — jjiexataaxotyetwaov xwv 
<patvo[isvwv xr/v cpóatv); rá kell utalnia ezen kifejezés 
további küzdelmeire és végleges győzelmére. 

b] A fejlődés másik fajtája az, melyet synthe-
tikusnak nevezek. Ez már több a formulázásnál és 
ettől a fejlődés szót Kleutgen sem tudja megtagadni. 

Előre kell bocsátanom, hogy dogma alatt a szó 
szoros értelmében azt értjük, amit íide divina et 
catholica kell elfogadnunk, ami tehát egyrészről 
benne van a kinyilatkoztatásban, másrészről az egy-
ház által elégségesen elénk adatik (tehát ha nem is 
ünnepélyes nyilatkozattal, de legalább a tanítótestület 
rendes működése által). A hittudomány régi tétele, 
hogy a kinyilatkoztatás az egyes igazságokat külön-
féleképen tartalmazza. Tökéletesebb módon vannak 
kinyilatkoztatva azok az igazságok, melyek a kinyi-
latkoztatás forrásaiban (Szentírás és hagyomány) 
formaliter megvannak, mint azok, melyek csak virtu-
aliter. Formaliter is, virtualiter is kétféleképen lehet 
valami a kinyilatkoztatásban. Ezt a négy módot 
külön kell szemügyre vennünk. 

a) Ami a kinyilatkoztatásban formaliter és ex-
plicite (pl. Krisztus ember, Isten Fia, Mária Fia, a 
Szentlélektől fogantatott, meghalt, föltámadott, egyhá-
zat és hiteles tanítóhivatalt alapított stb.), vagyis 
világosan, közvetetlenül és kifejezetten van meg, azt 
az egyházi tanítótestület (melynek szava a dogma 
fogalmához nélkülözhetetlen) egyszerűen őrzi és 
továbbadja. 

ß) Ami a kinyilatkoztatásban formaliter, de im-
plicite van meg, ott az egyrház az ő propositióiban 
már többet tesz, mint egyszerűen őriz : kezd tanítani 
(custos et magistra). De még nem tanít következte-
tés által, hanem egyszerű magyarázat, vagyis a ben-
rejlő dolognak kifejlesztése által. Ez körülbelül olyan, 
mint mikor a bimbó szétnyitja elrejtett szirmait és 
rózsává lesz. A magyarázat elvei: a részletes benn 
van az általánosban, a tárgyra alkalmazni kell meg-
határozását, az egész helyébe kell tenni a részeket, 
így például az egyház az egész helyébe teszi a részt, 
mikor azt mondja, hogy Krisztus, aki ember, testből 
és lélekből áll ; a Szentlélekre alkalmazza az egyház 
Isten egyes tulajdonságait, miután a kinyilatkozta-
tásban azt találja, hogy ő Isten. 

y) Virtualiter van valami kinyilatkoztatva, amire 
az egyház csak valóságos következtetés által jut el. 
Ez a következtetés történhetik úgy, hogy mindkét, 
esetleg több is, de mindenesetre valamennyi prae-
missa kinyilatkoztatott igazság. Ez már igen változa-
tos, sokféle, hosszú időt, sokszor századokat igénylő 
dolog. Hiszen gyakran megtörténik, hogy egy vidék, 
melyet már sokszor láttunk, más alkalommal, külön-
böző évszakokban, különböző korban és különböző 

hangulatok mellett mégis egészen új szépségeket tár 
elénk. Sokszor nem látunk valamit, ami máskor első 
tekintetre is szemünkbe ötlik. így vagyunk követ-
keztetéseinkkel is. Mi mindent nem következtet egy 
biró, egy detektív, egy jó psyrchologus stb. bizonyos 
jelekből, a melyek előtt mások gondolat nélkül men-
nek el! 

Ha a három eddig ismertetett módon emel ki 
az egyház a kinyilatkoztatás forrásaiból valamely 
igazságot és azt legalább rendes működése által 
elénk adja, a hittudomány szerint az egyház ilyetén 
propositiója dogma. 

Nézetem szerint a Y) pont alá tartozik a Szeplőtelen 
fogantatás dogmája, melyet az első ezer esztendőben az 
egyházban kifejezetten nem vallottak és az egyház kifeje-
zetten nem hirdetett. Azonban az első ezer évben is készen 
állottak már a Mariologiának azok az elvei, mint 
az egyház által hirdetett dogmatikus tételek, amelyek 
egybevetve az eredő bűnről szóló dogmatikus téte-
lekkel, kellő időben a Szeplőtelen Fogantatás föl-
ismerésére vezettek. De a fölismeréshez ember, idő, 
alkalom és szellem kellett. Az első ezer esztendő alatt 
ez a dogma rejtett életet élt a Mária Istenanyaságá-
ról és páratlan szentségéről szóló dogmatikus tételek 
ölén, oly rejtettet, akárcsak Mária maga Názáreth-
ben. Az egész egyház nem sejtette, mit hord még ez 
a dogma a maga ölében, bár szeretettel őrizvén az 
anyát, szeretettel őrizte öntudatlanul magzatát is. 
Azonban sejtések voltak ekkor is, de a sejtés nem 
lelt általánossá.1 így sejtett valamit szent Ágoston. 
Megvan tehát az ötödik ismertető jel (a jövő meg-
előzése, megsejtése, melyet az egészséges dogmafejlő-
déstől Newman kíván, de megvan a többi is. Ez a 
példa egyszersmind mutatja, minő küzdelmes néha 
egyidőre egy-egy ilyen újonnan fakadt bimbónak sorsa 
és milyen hosszú a története, míg általános elismerésre 
talál. De ha egészséges, logikus és Isten által akart 
fakadás, dacolni fog minden viharral és fönnmarad. 
Ime Newmannak másik ismertető jele. A dogmatör-
ténet ilyen dogmáknál meg fogja jelölni az előző 
sejtéseket, az első határozott következtetést, a küz-
delmeket, a theologiai vitákat, a tanítótestület visel-
kedését, az eszme rohamos hódítását, a küzdelmek 
után a nyugodt időket és végül a tanítótestület ünne-
pélyes határozatát. 

Mivel azonban a Szeplőtelen fogantatás is hosszú 
ideig vitás kérdés volt,2 később az egyház egyetértőleg 
állt mellé és már a nyugott birtoklás napjaira esik 

1 Roskoványi collectiója, Passaglia nagy müve, ele akárcsak 
Hurter tankönyve is többre mutat az egyszerű sejtésnél. Pl. 
Germanus (f 733.) : Joachim et Anna gloriosam, innocentera 
et immaculatam penitusque illibatan Dei Matrem genuerunt. 
Szír-liturgia szerint : Virgo per gratiam ab omni intégra labe 
peccati. A «conceptio» ünnepe már a 8-ik században stb. 

Szerk. 
2 Inkább a részlet-kérdések: vájjon a conceptio activa 

vagy passiva értendő-e; vájjon Krisztus érdemeinél fogva-e 
stb. Szerk. 
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az ünnepélyes határozat: hasonló fejlődés oly téte-
lek tekintetéhen is befejezést nyerhet, a melyek 
ma még nem dogmák, hanem vitás kérdések, vagy 
a melyek tekintetében az egyház egyetértése lassan-
kint kijegecesedik, ámbár ünnepélyes határozathoza-
tal még nem történt. Ezen a címen az ú. n. fidei 
proximumok, a theologiai nézetek, sőt a theologiai 
viták is a dogmatörténet keretébe tartoznak és tárgyát 
ugyancsak megduzzasztják. 

S) Yirtualiter kinyilatkoztatottnak mondják azt 
is, a minek a kinyilatkoztatásból való levezetésére 
oly praemissa, esetleg egész láncokoskodás szüksé-
ges, melynek nem minden egyes tagja kinyilatkozta-
tott igazság, de legalább egyik az. Az ilyen követ-
keztetések végső eredményére a hittudomány azt 
mondja, hogy azoknem szoros értelemben vettdogmák, 
hanem úgynevezett katholikus tanok. Az egyháznak 
jogában áll ilyeneket is elénk adni, s ha megteszi, 
a mint tényleg megtette, senkisem vonhatja kétségbe 
e nyilatkozat csalatkozhatatlan voltát. Hinni kell tehát 
ezeket is, de nem fide divina, hanem fide catliolica. 
így szól a szigorúan pallérozott theologiai műnyelv, 
de ez nem tudja megakadályozni, hogy a közönség 
a két csoportot egybevonja és ezeket is a dogmák-
kal egy kalap alá vegye. Igaza is van annyiban, hogy 
a dogma: tant jelentvén, elvégre ezek is az egyház 
változatlan tanai, melyeket el kell fogadnunk. A dogma-
történetnek is jogában áll a dogma szót ebben a 
tágabb értelemben venni és kiterjeszkedni annak 
vizsgálatára, ki tette meg ezeket a következtetéseket 
először, kik javítottak esetleg rajtok, mikép lettek 
közkinccsé és mikor mondta ki az egyház azokat 
ünnepélyesen. 

Ha valaki azonban ezt a pontot nem akarná a 
szó szoros értelmében dogmajejlődésnek nevezni 
(ámbár az, mert a dogma theologiai következteté-
sekben nő tovább és esetleg az egyház is ünnepélye-
sen jóváhagyja) annak is el kell ismernie, hogy a 
y) pont mindenesetre dogmafejlődés, mert itt a kinyi-
latkoztatás dogmává lesz, így egy ősi dogma (Mária 
nagy szentsége) egy friss dogmát hajt (Mária Szeplő-
telen Fogantatása).1 Zubriczky Aladár dr. 

Jl bölcselet felsőbb tanintézete Louvainban. 
I . 

Hálámnak és mély tiszteletemnek óhajtok ki-
fejezést adni az intézet és intézet elöljárói, tanárai 
iránt, midőn röviden összefoglalni akarom a bölcseleti 
iskolatörténetét, célját, tanítása rendszerét, fölszerelését, 
benső tevékenységét,kifelé irányuló működését. Soraim-
nak halvány képét elevenen egészítik ki a következő 

1 Hurtcr is így szól róla: Falsum porro est, hoc dogma 
esse novum novitate originis . . . Novum quidem est novitate 
proposi t ionis . . . novum forte etiam novitate disertae expli-
cationis. (Használja az ő fönnebb említett kifejezését a dogma-
fejlődésről.) Theol. Dogm. Compend. II. 8. kiad. 598. p. 

művek és közlemények, melyek szorosan összeforrnak 
az intézet életével és szellemével s annak múltját és 
jövőjét egyaránt megvilágítják. Mercier: Rapport sur les 
études supérieurs de Philosophie; Deux Centres du 
ellouvement Thomiste Rome et Louvain par C. Besse. 
M. De Wulf: Introduction à la Philosophie Néo-
Scolastique; továbbá az 1904-ben és 1906-ban meg-
jelent Notice sur l'institut supérieur de Philosophie és 
Annuaire de l'université Catholique de Louvain 1907. 

Az intézet története. A bölcselet felsőbb taninté-
zetét XIII. Leo alapította. Mint liatal nuncius komoly 
benyomást szerzett magának a belgák vallásosságá-
ról és életrevalóságáról. 1880 december 25-én kelt 
brevéjében fölszólította a belga püspöki kart, hogy a 
louvaini kath. egyetemen szent Tamás bölcseletének 
tanítására tanszéket alapítsanak. 1882-ben e tanszé-
ket csakugyan szervezték és Merciérvel (jelenleg ma-
li nesi biboros-érsek) töltötték be. 

1888-ban XIII. Leo fejleszteni óhajtotta szent 
Tamás bölcseletének tanítását és ezen évben Goos-
sens kardinálishoz intézett brevéjében akaratát így 
nyilvánította: «Hasznosnak és föltétlenül előnyösnek 
látszik nekünk, hogy bizonyos számban új tanszéke-
ket alapítsanak, oly módon, hogy ezen különböző, 
de okosan összeillesztett tárgyakból egy új, független 
létjogosultsággal biró tomisztikus bölcseleti intézet 
alakuljon ki». Ezen gondolatát még élénkebben meg-
világította 1889-iki brevéjében: «Nemcsak időszerű-
nek, de szükségesnek is tartjuk, hogy a bölcseleti 
tanulmányoknak oly természetes szervezetet adjunk, 
hogy a tanulók nagy bőségben nyerhessék el az ókori 
bölcselettel kapcsolatban (avec les leçons de la sa-
gesse antique) a jelenkor fáradhatatlan kutatásainak 
eredményeit is és azokból úgy a vallásra, mint a 
polgári társadalomra egyaránt hasznos kincseket me-
rítsenek». Maga a pápa 150.000 frankot ajándékozott 
e célra. Megmozdult az egész kath. Belgium is és 
gyűjtések, nem várt gondviselésszerű ajándékok rész-
ben előteremtették az anyagi eszközöket. 

Célja. Rendkívül fontos dolog volt most az in-
tézet programmjának életrevaló, világos összefogla-
lása. A fönt idézett sorok a pápa gondolatát jelezték 
s a modern tudományoknak tomisztikus bölcse-
let keretébe való beállítását hangsúlyozták. A püs-
pökök Merciert bizták meg a pápa akaratának meg-
valósításával, őt szemelték ki az új intézet igazgatá-
sára s a pápa a választást meg is erősítette. 

Mercier a malinesi kongresszuson 1891-ben fej-
tette ki programmját, a melyben megjelölte műkö-
désének irányát és az intézet jövendő hivatását. Mer-
cier gondolatai sok kételkedésnek, aggályoskodásnak 
vágták útját s azóta az intézel az ő programmja 
alapján működik. 

Mindenekelőtt megvilágította a katholikus tu-
dósok és a katkolikusok helyzetét a tudományos vi-
lágban (I. Situation). Megállapította elszigetelt hely-
zetünket, a mely végzetes a hitre és a tudományra 
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egyaránt (cet etat d'isolement intellectuel est fatal 
à la foi et à la science). Azután a helyzet okait 
(II. Les causes de cette situation) kutatta s a követ-
kezőkben rajzolta. Némelyek rendszeresen ellen-
keznek mindazzal, a mi keresztény ; mások megvan-
nak győződve, hogy a keresztény hit kötelezi a kath. 
tudóst, hogy érdeknélkül való szeretetét és a tudo-
mány szabad művelését áldozza föl ; nagyon sokan 
vannak végre a katholikus tudósok között, kiknek 
tudományos fogalmaik töredékesek és hiányosak. 
«Sokan közülünk — mondja — abban látják a tu-
dományt, ha azt megértik, vagy az elért eredménye-
ket összegyűjtik, vagy a hitnek és a spiritualista 
metafizika szellemében szintéziseket alkotnak. A mo-
dern tudománynak nincsenek ily szintetikus voná-
sai ; az mindenekelőtt a részletes, aprólékos megfigye-
lések, az analízis tudománya. A katholikusok tehát 
igen könnyen a tudomány alkalmazásának másod-
rangú szerepére vállalkoznak s csak igen kevésnek 
az ambíciója a tudományt csinálni. Kevesen töre-
kesznek arra, hogy anyagot gyűjtsenek, azt alakítsák, 
a miből aztán a jövendő lesz hivatva a megifjult 
tudománynak, a keresztény bölcseletnek szintézisét 
megalkotni. Az anyag most nélkülünk van fölhal-
mozva, csoportosítva, osztályozva, sőt ellenünk is s 
a hitetlenség saját hasznára üzérkedik a tudomány 
varázsával, a melynek voltakép csak az igazság ter-
jesztése a célja.» 

Mit kell tehát tenni ? Ez a kérdés ! (III. A hely-
zet orvoslása.) «Embereket kell képezni mennél na-
gyobb számban, a kik magukat a tudománynak 
szentelik magáért a tudományért, csakis ennek, min-
den apologetikus cél kizárásával; a kik első kézzel 
dolgoznak azon, hogy a tudomány épületének anya-
gát alakítsák, annak haladásában részt vesznek: 
maguk teremtik meg maguknak a segédforrásokai, 
melyekre munkájuk közben szükség van. Ez a cél, a 
melyre törekedniök kell azoknak, a kiknek vágyuk 
az egyház dicsősége a világban és működésének ha-
tásossága a lelkekben . . . meg kell termékenyíteni igy a 
filozófiát a tudomány által s azután a tudományt a 
filozófia magaslatára kell emelnh. Ezen célnak el-
érésére 1894 március 7-én XIII. Leo leveleivel az 
intézetet véglegesen megalakította. 

Az intézet szervezete. A föntemlített levélben 
XIII. Leo elrendelte, «hogy ezen intézet ne legyen 
csak mintegy függeléke az egyetemnek, hanem annak 
egyik integráns alkotó része ; méltó helye legyen 
neki az egyetem kebelében, mert ez a hely őt úgy 
pápai eredete, mint tanítási tárgyának fontossága foly-
tán megilleti. Igazgatója a tanács tagja s ugyanazon 
jogokkal bir, mint a dékánok. Tanárai be legyenek 
iktatva az egyetem valamelyik fakultásába és ugyan-
azon jogokkal és kiváltságokkal bírjanak, mint a 
többi kollegák. Mivel azonban ezen intézetnek egy-
úttal különös rendeltetése és érdekei vannak, a ta-
nárok az igazgató elnöklete alatt külön egyesületet is 

képezzenek. Sőt jogot adunk nekik arra is, hogy a 
bölcseletnek baccalaurealus, licenciatus, doctoratus 
fokozatait, sőt szent Tamás iskolájába való aggrega-
tio felsőbb fokozatát is nyújthassák». 

Ezen levél adja meg tehát az intézet szerveze-
tét. Szent Tamás iskolája független iskola, az egye-
tem lényeges alkotó része. Tanárai részint az egye-
tem tanárai közül vannak kiszemelve, részint csak 
ezen intézetnek élnek. Papok és világiak egyaránt. 

A tanítás rendszere. A tanítás három évfolyamot 
ölel föl és részint általános, részint részleges jelleg-
gel bir. Az általános rész felöleli szent Tamás böl-
cseletét egészében, a bölcselet történetét s a bölcse-
letlel szorosan kapcsolatban levő természettudomá-
nyokat.Ezeket minden hallgató tartozik tanulmányozni. 
A speciális rész két csoportra oszlik. Az első magába 
foglalja a felsőbb mathematikát és a természettudo-
mányok közül azokat, a melyek a bölcselet segéd-
forrásai, mint a biologia, embriologia, fiziologia stb. 
A másik csoport a politikai és társadalmi tudomá-
nyokat öleli föl. Tehát a kozmologiát a fizikával, 
kémiával, ásvány- és kristálytannal kapcsolatban 
tanulják. A lélektant az általános biologiával, anató-
miával, embriologiával, pszicho-fiziologiával kapcso-
latban. Az erkölcsbölcseletet a politikával, gazda-
sági és társadalmi tudományokkal együtt. 

Fontos részét alkotják a tanításnak azon kon-
ferenciák, melyeket a tanárok egyes speciális tárgyak 
fölött tartanak. így az elmúlt évben a következő 
tárgyakat ölelték föl e konferenciák: A katholikus 
dogma tudományos fejtegetése; Hegel bölcselete; 
kosmologiai hipotézisek; a modern szocializmus; 
szent Ágoston ; statisztika és a szociális tudomány 

Az elméleti részt kiegészítik a gyakorlatok, me-
lyek részint a szemináriumokban, részint a labora-
tóriumokban folynak le. így külön szemináriumok-
ban tárgyalták még a lélektant, a középkori bölcse-
letet s a szociális tudományokat; nagyszerűen föl-
szerelt laboratoriumokban tárgyalták a természet-
tudományokat és a pszicho-fiziologiát. 

Érdekes, hogy midőn Németországban, Ameri-
kában, Angliában minden egyetemet fölszereltek 
pszicho-fiziologiai laboratóriummal,Mercier régi tanít-
ványai közül egyet, talán a legtehetségesebbet, Thieryt, 
a matematikai és fizikai tudományok doktorát küldi 
Leipzigbe, a hol két éven át hallgatja Wundtot, le-
teszi ott a harmadik doktoratust s visszatérve szinte 
a saját költségén berendez már 1896-ban egy olyan 
laboratoriumot, a melyet a párisi Binet is megcso-
dált. (Année psychologique 1896.) 

Mercier meg van győződve, hogy a jól fölfogott 
pszicho-fiziologiai irányzat sem a Descartes-féle lélek-
tannak, sem a materializmusnak, hanem csak a test 
és lélek substantiális egységéről szóló keresztény 
tannak kedvez. «La psychologie de Wundt . . . inaugure 
un mouvement d'idées qui favorisera la restauration 
de la finalité immanente an sein de la nature, et sur le 
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terrain de la psychologie secondera la reviviscence 
des thèses métaphysiques de l'antropologie aristoté-
licienne et scholastique». (Les origines de la psycho-
logie contemporaine. Mercier. 218. 1.) Azt pedig min-
denki tudja, hogy W. James is, a kit egyik legkivá-
lóbb tudósnak tartanak a modern pszichologusok, 
spiritualista. 

Thierynek jelenleg hű munkatársa Michotte dr., 
egy rendkívül finom lelkű világi tanár, kinek mun-
kásságát a laboratoriumokban már most is nagyra 
becsülik. 0 is Wundtnál egészítette ki tanulmányait 
s két év előtt legalább harminc űj kísérleti segéd-
eszközzel gyarapította a laboratoriumot, az idén 
pedig egészen új helyiségekbe helyezte azt el. Ezen 
laboratórium berendezése ma meghaladja az 50.000 
frank értéket s méltán vetekedik a leipzigival. Maga 
Michotte dr. három új gépet szerkesztett. Az idén 
négy föladatot dolgoztak föl, a melyeket az október-
ben itt megjelenő új pszicho-fiziologiai folyóiratban 
fognak közzé tenni. 

A mit Mercier 1891-ben a malinesi kongresszu-
son tartott beszédében mint legközelebb megvalósí-
tandó célt kitűzött, mind végre is óhajtotta. «Cette 
année — mondja — par exemple à côté de l'enseig-
nement de la psychologie proprement dite, il faudra 
établir des cours de biologie générale d'abord, ayant 
pour objet l'étude de la cellule, sans parler des cours de 
botanique et de zoologie ; des cours d'anatomie et 
de physiologie, exposant les conditions de l'actorité 
supérieure de l 'âme; enfincertains cours de psycho-
logie experimentale ou psycho-phisiologie, destiné à 
étudier de plus près les relations entre l'âme et le 
corps». Sajnálom, hogy a louvaini egyetem labora-
tóriumairól bővebben a helyszűke miatt nem írha-
tok. Nagy jelentőségét csak abban akarom röviden 
kiemelni, hogy mindig vannak itt világi hallgatók, 
kik jó szellemben végzik el tanulmányaikat s egye-
temekre pályáznak, hol — mint később látni fog-
juk — a tapasztalati lélektant és filozofiai tudomá-
nyokat a keresztény fölfogás alapján adják elő. 

Trikál József dr. 

Magyarország társadalma a két szent király, az 
első zsinatok és J^álmán törvényeiben. (n.> 

II. 
A király a földi ország legfőbb bírája, mert nem 

hiába hordja a kardot, hiszen Isten minisztere ő s 
megtorlója haragjának azon, ki rosszat művel.1 ítél-
kezésének tárgyai, mint már egyház- és hitvédő sze-
repénél láttuk : makacs engedetlenség a püspök 
fegyelmező s Isten-háza vagyonát őrző joghatóságá-
val szemben, másrészt magának a püspöknek tör-
vénysértése és papjainak törvénytelen házasságát el-
néző mulasztása;2 királyi ítélet taszítja továbbá töm-

1 Cot. I. praef. 12. §. 2 St. II. 12. Lad. I. 4. 5. III. 

loche azt, ki karddal embert ölt s királyi ítélet 
sújtja, a ki a tolvajlás részeseinek keresése címén 
hat hétig tartja magánál a tolvajt a helyett, hogy már 
negyednapon átadná a birónak.1 Mikor a király megjele-
nik valamely város vagy ispán megyéjében, két megyei 
bíró csatlakozzék hozzá, hogy a királlyal Ítélkez-
zenek a nép viszálykodásaiban; ha pedig a nép zúgo-
lódása nagy a birák ellen, ő fölöttük a palota-ispán 
Ítéljen.2 Ispánja Ítélete ellen a vitéz a királyhoz föl-
lebbezhet; de ha rosszhiszeműleg teszi, hogy ispánját 
igazságtalannak tüntesse föl, akkor tíz arany pénzt 
(pensa) fizet az ispánnak.3 A király tehát mint első-
és másodfokú bíró is itél, otthon vagy útjain egy-
aránt. A megyei vitéz közvetlen bírája azonban az 
illető ispán, a megyei biráké pedig a palota- vagy 
nádorispán, vagyis a vele szolgálati viszonyban állók 
ügyében a király rendesen csak mint föllebbviteli 
bíróság ítélkezik. 

Az uralkodás tízparancsolatában Szent István 
elvül mondotta ki, hogy a király csak fontos ügyek-
ben bíráskodjék s akkor is ne egyedül.4 Az az erköl-
csi testület, mely a királyt bíráskodásában támogatja 
s mely az országnak már a királyság kezdetén leg-
felsőbb törvényszéke : királyi udvar (aula, curia rega-
lis).5 Helyisége ép oly menedék a bűnös számára, 
mint a templom vagy a püspök pártfogása,6 tehát 
kegyeletes szentjellegű. A királyi kúria biráit nem 
látjuk így részletezve, mint a törvényhozó testületét. 
Van ugyan szó arról, hogy «esetleg» apát vagy szer-
zetes jelenik meg a királyi kúriában7 s hogy a püspö-
kök a kúriába érkezve, bőséges tisztelettel találkoz-
nak;8 de az előbbiek esetleges ottléte s épen a szer-
zetesé, nem jelentheti azt, hogy azok is kúriai birák. 
A püspökök nagy udvari tisztessége sem egyértelmű 
azzal, hogy rendes tagjai a kúriának; sőt, mivel itt 
mondják ki leginkább a fej- és jószágvesztő Ítélete-
ket, ilyenekben pedig püspök az állásához méltó sze-
lídség sérelme nélkül nem vehet részt, igen valószínű, 
hogy egyes főpapok csak bizonyos korlátozással lehet-
tek kúriai tagok, nem is annyira az ítélőszékben, 
mint inkább csak az irodában, a kancelláriában. 

Főpapok, apátok és szerzetesek csak mint a király 
udvarlói, tisztelkedői s ügyes-bajos dolgaik képviselői, 
vagy az elsők mint a királyi tanács tagjai jelentek 
meg a kúriában, a király «házában vagy sátorában».8 

A kúria tehát a rendes lakóhelyet is jelenti s ily 
értelemben van kúriája a püspöknek is.10 Törvény-
szék értelmében csak egy kúriája van a királynak s 
ebben főtisztje és helyettese a palota-, udvar- vagy 
nádorispán (comes palatínus, na dvore = udvarban, 
szláv eredetű, ép űgy, mint a span, zsupán = ispán, 
comes). «Valamint egy a király kúriája, úgy egy 
legyen a pecsétje is»; azért, ha a palola-ispán vala-
mikor hazamegy (a saját birtokára), a király és a 

1 Lad. II. 8. III. 9. 2 Col. I. 37. 3 St. II. 43. 4 St. I. 5. 
s St. I. 6. Col. I. praefat. 11. §. « Lad. II. 12. 7 Lad. I. 36. 
8 Col. 1.15. 9 Lad. I. 36. 10 Lad. III. 28. 
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kúria pecsétjét hagyja hátra annak, a ki helyette a 
kúriában marad. Csakis ennyiben van említve a 
későbbi «comes curiae regis», az országbíró, a kinek 
állása ekkor még nincs rendszeresítve. 

Odahaza a palota-ispán senkire se küldjön (idéző) 
pecsétet, hanem csak az udvarnokokra, a kik tudni-
illik a királyi kúria ellátására szolgáló falvakban lak-
tak, oda élelmiszerekkel adóztak és az udvarban 
házimunkával hetet szolgáltak, hetesek voltak. Ezek 
közvetlenül a palota-ispánnak voltak alárendelve, 
fölöttük tehát otthon is bíráskodhatott, mások fölött 
pedig csak akkor, ha önként hozzáfordultak, Szent 
László idejében, mikor ezt a törvényt hozták, a király-
ság mellett volt külön hercegi kerület is, az ország 
harmada: itt a herceg főispánja szintén csak alá-
rendeltjei fölött biráskodhatik, ép úgy, mint a király 
palota-ispánja, mikor otthon s nem az udvarban tar-
tózkodik.1 De ezen szabályból az is következik, hogy 
a királyi kúriából a nádor- vagy palota-ispán min-
denkire küldhet pecsétet, kivéve a papi rendet. Pap-
nak, apáinak, tilos volt perét a királyi kúria vagy 
világi biróság elé vinni.2 Ellenben királyi kúriai 
pecsétet küldhetett a nádor az igaztalanul itélő biróra, 
a megyei birákra s Ítéletet mondhatott fölöttük.3 A ki 
másra kiküldette a király pecsétjét s maga — mint 
felperes — a kúriában meg nem jelent, elvesztette 
perét és fizetett öt penzát.4 Elvesztette perét és két-
szeresen tartozott megtéríteni a kárt az alperes is, 
ki a «kúriában» megjelent ugyan a tárgyalásra, de 
a «királyi palotában» nem várta be a tárgyalás végét, 
hanem a király engedélye nélkül hazament s a kirá-
lyi hirnök hiába hívta.5 

Mivel a szegény nép gyakran igen megérezte az 
utazás fáradalmait és költségeit, azért, hogy ne kell-
jen — mint addig! — akármilyen szükségében a 
királyi kúriába mennie, Kálmán király zsinata el-
határozta, hogy évente kétszer : Szent Fülöp és Jakab 
apostolok ünnepén (máj. 1.) és Szent Mihály nyolca-
dán (okt. 6.) minden püspökségben tartsanak zsinatot, 
a melyen jelenjenek meg püspöküknél az ispán és 
más tisztviselők pecsétes meghívás nélkül.6 így köny-
nyítettek a nép terhén s kevesbítették a kúria pereit 
is. A királyi kúria — az előzményekből következ-
tetve — állandó székhelyen volt, még pedig Szent 
László idejében talán Fehérvárott, mert itt szokták 
megülni a királyok a prépostság védőszentjének, 
Nagyboldogasszonynak ünnepét (aug. 15.) és László 
király erre az ünnepre rendelte kúriájába azokat, kik 
az András király korabeli zavarok és szolgaössze-
írás óta királyi szolgát és várőrt tartottak maguknál.7 

Kálmán korában meg valószínűleg Esztergomban 
székelt a királyi kúria, mert az ispánok ide tartoz-
tak küldeni a király részére gyűjtött dénárokat és 
egyéb jövedelmeket.8 

1 Lad. III. 3. 2 Synod. I. 25. 3 Col. I. 23. 37. * Lad. I. 42. 
5 Lad. I. 41. 6 Col. I. 2. 'Lad . III. 2. 8 Col. I. 79. 

A főpapok, papok és szerzetesek rendje. Szent Ist-
ván az uralkodás tízparancsolatában a királyi szék 
ékességei közt az apostoli hit és egyház után harma-
dik helyen emeli ki a főpapok rendjét (ordo ponti-
ficum). Seniorok ők, Istentől rendelt őrök, a szent-
ségek sáfárai, nélkülök nincsenek igazi királyok s a 
király ne feddje meg őket nyilvánosan, csak három-
négy magános megintés után.1 Láttuk föntebb, hogy 
a püspökök rendes tagjai a törvényhozó királyi 
tanácsnak, bejárósak a királyi kúriába, hol a saját 
vallomásuk szerint nagy tisztességben részesülnek s 
rendes elnökei azon zsinati törvényszéknek, a melyet 
a királyi kúria kisebb pereinek elintézése végett 
minden püspöki székhetyen évente kétszer kellett 
tartani. Maga a püspök törvénysértés esetén a király, 
törvénytelen papi házassággal szemben való hanyag-
sága esetén pedig a király és a püspökök bírásko-
dása alá tartozott.2 Ha valakit a püspök kiközösített, 
tudatnia kellett a királlyal és «testvéreivel», vagyis a 
püspökökkel. Ha püspök püspökhöz követséget kül-
dött, hitelesség okáért tartozott pecsétes írást is kül-
deni a követtel.3 Már Szent István megparancsolta a 
befolyásosabb világi embereknek, ispánoknak és 
bíráknak, hogy püspöküket támogassák az igazság-
szolgáltatásban, egyházaik kormányzatában, az özve-
gyek és árvák védelmezésében s a keresztény hit-
élet fönntartásában.4 

Az első esztergomi zsinaton az odavaló érsek 
elnöklete alatt tíz «suffraganeus» püspök volt jelen,5 

tehát a kalocsai, pécsi, zágrábi, veszprémi, győri, váci, 
egri, csanádi, nagyváradi és erdélyi. Nyitrán még 
nincs püspök Kálmán törvényeinek Alberik-féle meg-
szerkesztésekor sem, mert az egyik rendelkezés sze-
rint vas- és vizitélet csak püspöki székhelyen van 
megengedve s a nagyobb prépostságokban, úgyszin-
tén (necnon) Pozsonyban és Nyitrán.6 így mondja 
ezt a Turóczi-codex, a melytől a Corpus Juris csak 
abban különbözik, hogy a «necnon» helyett «ut» 
szócskát mond. Nyitra egyik szöveg szerint sem 
püspöki székhely, hanem legfölebb csak nagyobb 
prépostság helye (a Corp. Jur. szerint). 

Püspökválasztásról vagy kinevezésről nem szól-
nak a törvények. Az I. zsinat csak annyit mond, 
hogy a kit püspökségre akarnak emelni (promovendus), 
ha törvényes házasság köti, az csak felesége bele-
egyeztével lehet püspökké (assumatur), de feleségé-
nek nem szabad aztán a püspöki jószágokon laknia.7 

A püspöki javadalom dolgait meg ne tartsa a püspök 
a saját magánbirtokain.8 Mindenki szabadon rendel-
kezik a saját birtokával s a királyi adományokkal is, 
kivéve azt, a mi a püspökséghez és ispánsághoz tar-
tozik.0 Ha a püspök szerzeményeinek (jövedelmei-
nek) 3A részét egyháza javára látszott fordítani, akkor 

1 St. I. 3. ä Lad. I. 4. III. 15. 3 Syn. I. 34. 20. 4 St. II. 2. 
5 Syn. I. cím. 6 Col. I. 22. 7 Syn. I. 11. 33. 8 Syn. I. 15. 
» St. II. 35. 
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a negyedik résszel tetszése szerint rendelkezhetik. 
A mely püspök úgy halt meg, hogy egyházáról nem 
gondoskodott, hanem csak fiait gazdagította, a kik 
tudniillik püspöksége előtt törvényes házasságából 
születtek: annak a püspöknek felényi hagyatékát el 
kell venni és egyházának adni ; monostora pedig 
(a melyet püspöksége idején temetkezőhelyül alapított) 
szálljon át püspök-utódára, ki tegyen vele, a hogy 
jónak látja.1 

Jövedelme volt a püspöknek birtokairól; egész 
egyházmegyéje minden termésének, állatszaporulatá-
nak, királyi adójának, vámjának s a gazdátlanul 
összeszedett szolgáknak, bitang jószágnak, marhák-
nak egy tizedrésze, a dézsma őt illette.2 A más püs-
pökség területén ellett állatok tizedéből azonban, a 
melyet tudniillik a bitang jószágból kapott, a negye-
dik részt saját megyéjemiséspapjainakkell átengednie.3 

Végre jövedelme volt még a püspöknek a kormány-
zata alá tartozók törvényes birságából ; például ha 
miséspap rabszolganőt vett magához feleség gyanánt 
s nem akarta eladni, akkor hatóságilag adták el a 
szolgálót s árát a püspök kapta meg; úgyszintén a 
püspöknek adta át a keresztény rabnő árát az, a ki 
ily nőt zsidónak adott el.4 A püspök terhe volt papon 
kívül könyveket adni a megyéje területén minden 
tíz falu számára épített plébánia-templomnak, a régi-
ségtől — nem lázadás alkalmával — elpusztult tem-
plomokat fölépíteni s minden városban két házat 
állítani a bűnbánók számára.5 

A püspök jövedelmeit hírnöke (nuncius episcopi) 
vagy poroszlója (pristaldus) szedte be.6 Szabad embe-
rek is beállottak a püspök szolgálatába és külföldről 
bejött clericusok, papi renden levő, írástudó diákok 
(a diaconus szóból).7 Ezek és szolgái kisérték útjain, 
a mikor templomtól távol, a püspök sátorban miséz-
hetett vagy hallgatott misét. Kápolna-sátra számára 
uton a szentek ereklyéit csak jó és buzgó diáknak, 
clericusnak volt szabad vinnie. Templomban csak 
az illető pap beleegyezésével végeztette miséjét.8 

Uton és otthon a püspök menedéket nyújtott az 
üldözött tolvajnak pusztán azzal, hogy ez lábához 
menekült. A püspök udvara, kúriája tehát ép oly 
szenljellegű e tekintetben, mint a templom vagy a 
királyi kúria.9 A kik a püspökök kúriájába utaztak, 
azoktól még a király futárai sem vehették el a lovat 
azon a cimen, hogy gyorsabban teljesítsék követsé-
güket.10 Ez a kúria szintén ítélkezés helye, elsősor-
ban egyházi, vallási ügyekben, de világi perekben is, 
a mióta Kálmán elrendelte az egyházmegyei zsina-
tokat. Püspök elé az alperes papokat, diákokat, püs-
pöki és ispáni káplánokat a püspök pecsétjével idéz-
ték meg világi ember ellenében is.11 Minden keresz-
tény vallási kötelességei dolgában a püspök fegyelmi 

1 Syn. I. 12.13. 2 st. II. 52. Lad. 27. 30. 33. 40. III. 13. Col. 
I. 5. 25. 3 Lad. I. 23. 4 Lad. I. 2. 10. s st. II. 34. Lad. I. 7. 8. 
Syn. I. 49. « Lad. III. 13. I. 40. 7 Lad. I. 30.18. 8 Syn. 1. 
35. 22. Col. I. 69. 9 Lad. II. 1. 2. «> Lad. III. 28. 11 Col. I. 5.6. 

főhatósága alá tartozik, ki a büntetésnek ellenszegülőt 
hét megintés után királyi Ítéletnek adja át. A püs-
pök-szabta büntetés rendesen a bőjtöltetés, úgy hogy 
a «penitencia» szó ezzel egyjelentésű s az említett 
penitenciás, bűnbánati házak főképen erre szolgáltak. 
A kiket jósláson kaptak rajta, mert például hamu-
ban olvasták a jövőt, azokat a püspök korboccsal 
tartozott jó útra téríteni.1 Legnagyobb büntetés a 
püspök részéről a kiközösítés, a hivek közösségéből 
való kizárás, de nem véglegesen, hanem csak a bűn-
bánat és vezeklés tartamára. A ki megtérés nélkül 
kiközösítve halt meg, azt nem volt szabad papnak a 
templom környékén levő temetőbe eltemetni.2 

A zsidók, mert befolyásukat a keresztény hitre 
és hívőkre ártalmasnak tartották, a püspök felügye-
lete alá voltak rendelve s azért csak püspöki szék-
helyen lakhattak, lia másutt földbirtokot szereztek is.3 

Püspöki kormányzat és joghatóság alá tartoztak külö-
nösen az egyházi személyek, az egyházi vagyron és 
dotáció, a házassági engedély, istentisztelet és böjt 
elrendelése.4 A püspök szabályozta a kanonokok élet-
módját és ellátását regulájuknak megfelelően s éven-
kint többször tartozott megvizsgátni a monostorokat.5 

Erdélyi László dr. 
Szociális elmélkedések. (ii.) 

Egész szervezkedési folyamatunk a helyi külön-
válás bélyegével bir, valóságos «vicinális» szervez-
kedés; s a mellett még nem is hálózatos, hanem 
szigetek gyanánt el-elkülönített. Elforgácsoljuk erőin-
ket! Hogy csak egy-két példát említsek, ott vannak 
hitbuzgalmi folyóirataink erősen egyéni és helyi szi-
nezettel. Egy kis egyesítő, centralizáló törekvés mel-
lett ugyanazon költséggel háromszorta nagyobb kö-
zönségnek kétszeresen annyit lehetne nyújtani s egy 
kissé változatosabb, üdítőbb melléklettel látni el a 
néha túlnehéz vagy száraz szellemi táplálékot. 

Ott vannak a serényen működő nőegyesületek ; 
oltár egyesület, patronageok, szegényegyesületek stb. 
A központi oltáregyesületnek van egy külön folyó-
irata, a vidékieknek — mint értesülök — szintén; 
a patronage is ad ki füzetes ismertetéseket. Ezen lo-
kális értékű lapocskák mellett egyetlen egy nagyobb 
országos lap sincsen a nők számára, mely mindezen 
kérdésekkel és mellesleg még az általános szervezkedés 
irányításával, a szociális kérdésnek a nőkre, — a 
munkaadó és munkásnőkre — vonatkozó részletei-
vel, a ker. társadalmi megújhodás ezer és ezer ak-
tuális problémáival foglalkoznék. Nem lehetne-e mind-
azon kis lapocskákat a «Keresztény nő» vagy hasonló 
című nagy lapban egyesíteni és azt a «Fühlung» és 
a propaganda hatalmas országos szerve gyanánt mi-
előbb kibocsátani. Én azt hiszem, hogy igenis le-
hetne, sőt a mai költségekkel lehetne; sőt nem is 

1 St. II. 12. 32. Syn. I. 49. 2 SyH. I. 9. 3 Col. I. 75. 
4 St. II. 2. 28. 34. Lad. I. 5. 19. Syn. 1. 26. 46. 68. Col. I. 65. 
r> Syn. I. 27. Lad. I. 21. 
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kellene ahhoz egyéb, mint egy kis jóakaró egyesítő, 
centralizáló törekvés, 110 meg első helyen — egy 
kissé mélyebb szántás ! 

A kivitel előkészítéséhez pedig okvetlenül szük-
séges a gyakori összejövetel és érintkezés. Tervben 
is volt az, hogy a fővárosi egyesületek férfi és női 
tagjai jöjjenek össze a tél folyamán havonkint egy-
szer valamely nagyobb aulában rövid értekezletre. 
A férfiak részére pedig társasvacsorák szervezését 
ajánlották. Sajnos e szép tervek eddig alig találtak 
néhány lelkes követőt, azért egyelőre a jövő pro-
grammpontjai közé utaltattak. Pedig nem csak a fő-
városban, hanem a vidéken is könnyen lehetne ren-
dezni ily rövid összejöveteleket és társasvacsorákat 
a komolyabb ügyek megbeszélése céljából. Hiszen a 
szabadkőmivesek is víg poharozás között főzik 
messzeható terveiket az összejöveteleket követő va-
csorákon. 

Általános a panasz az iránt is, hogy az anyagiak 
hiánya minden egyesületi törekvést békókba ver. Hát 
e tekintetben is élelmes leleményességgel kell segí-
teni a bajon. Csak egy kis példát említek itt föl. 
Mult hóban levelet kaptam egy bécsi zárda főnök-
nőjétől, melyben kér, liogy egy diszes monstrancia 
beszerzésének céljaira járuljak hozzá valamivel nem 
pénzben, hanem valamely régi használ liatlan vagy törölt 
ékszer elküldésével. Eleinte boszankodtam a fölött, 
hogy még Ausztriába is küldjünk segélyt gyér fillé-
reinkből ; de később eszembe jutott, hogy tényleg van 
birtokomban, évek óta egy asztalfiókban elrejtve egy 
horpadt gyermek karperec, mely eddig valóban 
csak utamban állott. Bepakoltam tehát e kis tárgyat 
és elküldtem a jelzett célra. Pár héttel később ol-
vastam az «Alkotmány»-ban Huszár Károly cikkét, 
melyben megközelítőleg ezeket mondja a szervezke-
désnek égetően szükséges voltáról: «lia minden ék-
szerünket pénzzé váltva fölajánlanánk, ha éjjeleinket 
nappallá téve buzgóan dolgoznánk, sem lennénk ké-
pesek kellőleg ellensúlyozni ellenségeink működését». 

Azonnal eszembe jutott, liogy lia ékszereinket 
föl nem ajánljuk is, de számos oly tárggyal minden 
család rendelkezik, melyre már szüksége nincs s 
mely bizonyos értéket mégis képvisel, úgy hogy 
összegyűjtve és beváltva a jó ügy előmozdítására 
volna fordítható. Tudtommal nálunk sem a főváros-
ban, sem a vidéken nincs ily intézmény megvalósítva, 
pedig a fővárosban két-három ily gyűjtőhely fölállí-
tása is némi haszonnal járna s a melleit munkanél-
küli nőknek a megélhetést is biztosítaná. Ne kíván-
junk nagy pénzáldozatokat az egyesektől! Hiszen a 
jóakaró egyének úgyis túlontúl megteszik kötelessé-
güket. Inkább ily apró leleményes intézményekkel ipar-
kodjunk szélesebb körökben kiaknázni az adakozási 
hajlamot. Ez által az érdeklődést s a szociális érzéket 
is mind szélesebb körökbe bevisszük. 

3. Hogy a nagy tömegek megmozduljanak, arra 
első helyen az szükséges, hogy a vezetők mélyen 

szántsanak. Pedig joggal mondhatná valaki : «hiszen 
itt van az egyház az ő hierarchiájával, az ő katonai 
szervezetével. Ott vannak a bíborosok, érsekek, püs-
pökök, kanonokok, lelkészek, szerzetesek és a buzgó 
hivők. Az egyház fejének csak egy szót kell szólla-
nia, csak óhaját kell kifejeznie, hogy a tömeg a ke-
resztény elvek alapján tömörüljön, szövetkezzék, 
szervezkedjék s ime, mint egy nagy katonai mozgó-
sításnál, megmozdul minden egyén s egy félév, egy év, 
két év leforgása alatt ott áll a poszton az egyház 
valamennyi katonája». S a valóságban mi történik? 

Az, hogy igenis az egyház feje kiadta rendele-
tét, kifejezte kívánságát, hogy mindenütt, a hol a 
szociáldemokrácia mozog és szervezkedik, a hivek 
is szervezkedjenek. Meg is jelölte nekik az utat, oda 
állítva követendő példa gyanánt a németországi 
«katholikus népszövetséget». S mit látunk mégis? azt, 
hogy az ország egyes nagy vidékein még tudomást 
sem vesznek e hívó szózatról ; azt, hogy egyes egy-
házmegyékben még alig mozog valaki ; azt, hogy 
csak is ott van némi csekély nyoma az eredmény-
nek, a hol lelkes férfiak, éjjeleiket nappallá léve, 
dolgoznak, lelkesítenek, ébresztenek és toboroznak. 

Némelyek azt mondják: «hisz a németek is év-
tizedekig dolgoztak, míg a mai nagy eredményekhez 
jutottak». Igen ám, de a németeknek volt is arány-
lag kellő idejük, mert ők kezdettől fogva kellőleg 
ellensúlyozni tudták a másik fél törekvéseit. Nekünk, 
sajnos, körmünkre ég már a dolog, mert ellenségeink 
túlszárnyaltak bennünket élelmességben, ügyesség-
ben, kitartásban és elkaparintották előlünk a talajt, 
a mi híveink lelkében jóvá alig tehető szakadást 
idéztek elő. Az egyház a régi, de pásztorai közül nem 
mindnyájan értik meg a kor hivó szózatát, nem áll-
nak többé föladatuk magaslatán, az ellenség legmo-
dernebb ágyúival szemben még mindig a régi ócska 
fegyverekkel küzdenek és híveiket csúfos vereségek-
nek és teljes pusztulásnak teszik ki. 

A jámbor Franciaországban is, mely egymaga 
több bátor, elszánt hithirdetőt, egyházi célokra egy-
maga több anyagi áldozatot hozott, mint az egész 
többi kath. világ együttesen, abban az országban is, 
hol a keresztény lelkimagaslat ezer és ezer dicső 
példájával találkozunk úlon-nyomon, a papság túl-
nyomó része a sekrestye küszöbét nem lépte át s az 
iparos világot a szociáldemokrácia karjaiba dőlni 
engedte. Tehát a nép legműveltebb elemei fordultak 
el az egyháztól és fordultak ellene oly fanatikus 
dühhel, mely a «szabadság, egyenlőség» máris csak 
hiú és üres jelszava helyett legutálatosabb zsarnok-
ságot és jogtiprást honosítja meg. 

Valóban nagymérvű kishitűség szállja meg a vi-
lági embert látva a papság egy részének közönyét. 
Pedig kétségtelen, hogy a vezetés kötelezettsége ő 
reájuk háramlik már csak azért is, mert ők nyerték 
arra a kellő nevelést, ők állanak hivatásuknál fogva 
a néppel összeköttetésben, ők képezik azt a testüle-
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tet, melynek állandó föladata: őrködni a nép lelki 
üdvén. Egyöntetű és külterjes szervezkedés máskép 
el sem képzelhető ! Mert manap már nem is az a 
döntő, hogy hányan szentelik magukat teljesen ezen 
eszmének a csekélyszámú buzgó hivek közül, hanem 
az, hogy bizonyos minimális mérvben senki se vonja 
meg érdeklődését és anyagi támogatását azok közül, 
kik keresztény életet élnek és az ellenfél istentelen 
propagandáját elitélik. Ép az a legszomorítóbb, hogy 
százával találkozunk a művelt családoknak, kik val-
lásos kötelességeiknek többé-kevésbbé eleget tesznek, 
de a szociális kérdés iránt való érdeklődésük, s 
tényleges részvétük oly csekély, mintha csak a száz 
év előtti korban élnének. Ki fogja a magyar társa-
dalmat kihozni ezen ázsiai közönyéből, fölébreszteni 
merengő, ábrándozó álmodozásaiból? Kifogja meg-
értetni vele, hogy ma fáradozni kell, küzdeni és az 
ethika magasabb régiói felé törekedni a célból, hogy 
biztosíthassuk magunknak és gyermekeinknek a jövőt. 

Nemrég egy tokiói egyetemi tanárral találkoz-
tam, ki nekem ezeket mondotta a japáni állapotok-
ról. Régibb időkben, de még pár évtized előtt is, 
bizonytalanok voltak nálunk is a társadalmi állapo-
tok. Sok volt az önkény, a gyűlölködés, a bosszú ; 
nagy volt a korrupció. Most valóban nagyot változ-
tak a dolgok ; mondhatom ma erkölcs tekintetében 
magasabban állunk, mint az európaiak. Sajtónk igaz-
ságosabb, nyíltan megbélyegzi a vétkest. A közvéle-
mény nem türi a korrupciót. A közerkölcsök nagyot 
javultak. Az iskolai ifjúság komoly, kötelességtudó és 
tiszta erkölcsű;1 tud rajongani a szépért és jóért, a 
haladásért, az ország fölvirágoztatásáért, és pedig 
nemcsak szóval, hanem tettel és önföláldozó köte-
lességérzettel is. 

1 Dr. Dajdsi Icsikawa az «Ostasien» nevű, Berlinben 
megjelenő német nyelvű folyóirat f. évi áprilisi számában 
ezeket i r j a : «Das Geschlechtsleben der jungen Leute in Ja-
pan» cimű cikkében : «Az európaiak tévednek, ha azt hiszik, 
hogy Japánban mindenütt találhatók olyan házak, melyekben 
az ifjú leányokkal úgy el lehet mulatni, a mint a «Geisa» 
cimű darabban látjuk. A tények épen ennek ellenkezőjéről 
tanúskodnak ; mert az élet ott nagyon komoly, az erkölcsök 
igen szigorúak, főleg az ifjúság körében. A szigorú erkölcsök 
révén az ifjakban első helyen a vitézség férfias erényét 
óhajtják megőrizni ; a ki ily erénnyel nem bir, az ott férfi 
számba nem jő. Japáni fölfogás szerint a vitézség nem fér 
meg az érzéki szerelem szenvedélyével». 

Nemde megszívlelendő, komolyan megfontolandó sza-
vak! Lehet-e csodálkoznunk azon, ha a jó japániak látva az 
európai főiskolákban az ifjúság alantas erkölcsi nívóját, a fő-
városok féktelenül erkölcstelen életét, mit sem akarnak hal-
lani a keresztény vallásról, mely •— az ő szemeikben — ilyen 
gyümölcsöket terem. Csodálkozhatunk-e azon a szívfacsaró 
közönyön a jó iránt egyrészt, másrészt azon az ádáz gyűlöl-
ködésen, mely társadalmunkat emészti és sorvasztja, a midőn 
látjuk, hogy napjainkban ifjak és öregek, a társadalom min-
den rétegében és osztályában, rég elvesztették már azt a fér-
fias erényt, melyet a nem keresztény japáni oly magasra tart, 
a tiszta lelkületen, az önfegyelmezésen alapuló vitézséget, 
nagy tettekre, hősies önfeláldozásra sarkalló férfias lelke-
sülést. 

A társadalmi érintkezés is kellemesebb mi nálunk, 
az emberek sokkal természetesebbek és fegyelmezet-
tebbek ; nem kérkednek annyit s nem keresik túlsá-
gosan a hiú üres külső formákat. A lakosság boldog 
és megelégedett; mindnyájan tudják, hogy egy nagy 
jövő előtt állanak. 

Az ország erkölcsi nívójának emelésére sokat 
tett kormányunk is, főleg a nevelés helyes irányítá-
sával. Nálunk az iskolában nemcsak tanítanak, ha-
nem nevelnek is. A tanár és tanuló között a viszony 
a lehető legszívélyesebb; a tanár valóságos atyja a 
tanulóknak, kiket nemcsak oktat, hanem szeretettel 
fegyelmez, úgy hogy a legjobb atya sem tehetné kü-
lönben. 1890-ben a mikádó kiadta hírneves rendele-
tét (csoku go), melyet minden ünnepélyes alkalom-
kor fölolvasnak a tanuló ifjúság előtt. E rendeletben 
a császár az ifjúság lelkére köti a hazaszeretetet, a 
trón, felsőbbség és szülők iránt tartozó kegyeletet, a 
kötelességek pontos teljesítését, az erkölcsös életet és 
emberszeretetet. S valóban e rendelet nem maradt 
üdvös hatás nélkül, mert a császári szózat, mint egy 
égi figyelmeztetés, folyton ébren tartja az ifjúság 
lelkiismeretét, emeli erkölcsi érzékét, sarkalja be-
csületes ambícióit. így a japáni egyetemi tanár. 

Vajha a mi tanügyünk vezetői is megszívlelnék 
és utánoznák ezen üdvös intézményeket. Vajha a mi 
iskoláinkba is behoznák a «csoku go»-t; vajha ne-
velésünk terén mindjobban gyökeret verne a vallá-
sos és az ethikai elem. A reális tudományok, a taní-
tási módszerek fölött minduntalanul folyik a vitat-
kozó eszmecsere: bizottságok üléseznek, kongresszu-
sok hivatnak össze a kérdések eldöntésére. 

Ma midőn az ifjúság erkölcsi nivója közép- és 
főiskoláinkon kielégítőnek alig mondható, ma midőn 
a mozgó nagy tömegek hadat üzennek vallásnak és 
erkölcsnek, sőt ábrándos követeléseiknél a jog és 
méltányosság helyett az erőszakot állítják oda Ítél-
kezésük zsinórmértékéül, akkor szívszorongva látjuk, 
mily csekély súlyt fektet kormányunk az ethikai té-
nyezők öregbítésére az oktatás és a nevelés terén.1 

A magyar faj számos tündöklő vonása mellett 
vörös fonálként vonul végig történelmünkön a pár-
toskodásból eredő késedelmeskedés. A tatárjárás ép 
úgy, mint a török hódítás az országot készületlenül 
és megosztva találta. A legújabb hadjárat készülődé-
sei a keresztény Magyarország ellen serényen foly-
nak elleneink részéről. Vájjon nem talál bennünket ez 
az újabb tatárjárás is készületlenül? Nem lehet a 
«pax» a mi jelszavunk akkor, mikor a leghevesebb 
ellenállásra kell készülnünk. Volt-e valaha idő, mi-
kor aktuálisabb lett volna az isteni szózat : Non veni 
pacem mittere, sed gladium ! 

Legyen ott lelkünk a közős szent ügyön! Szö-
vetkezzünk és szervezkedjünk! Értessük meg a nagy 

1 Ez épen nem mondható ; inkább némely tanár és szü-
lői ház ellen kellene panaszt emelni. Szerk. 
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tömegekkel is, a melyek velünk éreznek, hogy győ-
zelemre csak akkor tarthatunk számot, lia mindenki 
megteszi kötelességét, lia a munkából mindenki ki-
veszi a részét. Ezt okvetlenül el is fogjuk érni, a mint 
kissé mélyebben szántunk ! Velics Antal dr 

Lelki gyakorlat. (vn.) 
12. Még inkább tisztázódik az eszme, ha a lelki 

gyakorlat célját szemünk elé állítjuk, úgy, a mint 
szent Ignác az Annotációban meghatározza : «elő-
készíteni és rendezni a lelket arra, hogy magától 
minden rendellen, azaz rosszul rendezett vágyat el-
távolítson és miután ezt keresztülvitte, életének ren-
dezésében lelkének üdvösségére Isten akaratát ke-
resse és megtalálja.»1 

Sokat mond e meghatározás: «Előkészítse, ren-
dezze lelkét a lelki gyakorlatra». Ezzel a jó szándék-
kal menjen bele a lelki gyakorlatba. A kik tehát pa-
rancsszóra jönnek vagy emberi tekintetből, azoknál az 
első föltétel hiányzik, azok eredményt nem érhetnek 
el s rossz hírbe hozzák a lelki gyakorlatot. 

Azután a lelki gyakorlat lépésről-lépésre halad. 
Előbb rendetlen vágyaktól kell megszabadulnia, ne 
nyugodjék addig, míg e célját el nem érte, míg ta-
lál magában valamit, a mihez nagyon tapad a szive, 
a mi földúlja lelki világát, a mi fölbillentette az egyen-
súlyt. 

Ha e munkával kész, a mi napok műve, akkor 
új vállalatba fog, keresi Isten akaratát. «Uram ! mit 
akarsz, hogy cselekedjem? Szólj Uram! mert hallja 
a te szolgád !» 

Nem csak úgy futtában, fölületesen keresi ám 
Isten akaratát, hanem sok fáradsággal. S mihelyt 
Isten akarata világos előtte, nyomban rálép a he-
lyes útra. Isten akarata szerint rendezi életét, álla-
potbeli kötelmeit, míg végre lelke nagy békéjét és 
örök üdvösségét elérte. 

Ily módon tisztába jön önmagával, kész tervet 
visz haza s most átviszi a lelki gyakorlat hatását, 
eredményét a gyakorlati életbe. 

Nem mindenki fogja föl szent Ignác lelki gya-
korlatait így a maga egészében : azért félmunkát vé-
geznek sokan. Lelkét tisztába hozni : ez az egész. I)e 
életéi rendezni, biztosítani örök hivatását, az elma-
rad, arra se kedve, se ideje. 

13. Nézzük meg már, mivel foglalja el szent Ig-
nác a lelkeket a lelki gyakorlat alatt; mily fokoza-
tokon, mily vidéken vezeti keresztül, míg a föld po-
rából Istenhez fölemeli. 

A lelki életet közönségesen a tisztulás, a fölvilá-
gositás, az egyesülés útja jelzi; megtisztul bűneitől, 
szenvedélyeitől, fölismeri az erény útját Jézus köve-
tésében s végre egyesül az Úr Jézussal az ő szerete-
tében, elmerül az ő boldogságában. 

1 Thesaurus, 4—7. 1. 

Szent Ignác a lelki életnek ezt a három fokoza-
tát négy hétre osztja be : a tisztulás az örök igaz-
ságokkal, a fölvilágositás Jézus életével, a megerősí-
tés Jézus szenvedésével s az egyesülés Jézus meg-
dicsőülésével.1 

Mindezt Üdvözítőnk életéből leste el szent Ignác. 
Az első hétnek célja elválasztani, elszakítani az 

embert a teremtményektől, megszabadítani a ren-
detlen hajlamoktól, miként Üdvözítőnk a tanítvá-
nyokkal a magányba vonult, hogy megpihenjenek s 
a teremtményekbe el ne merüljenek.2 

A második hétnek a célja Krisztus Urunkat kö-
vetni az erények útján, a mely utat Jézus példája, 
élete bevilágítja,miként a Boldogság hegyére fölvonulva 
apostolaival, ott nekik a nyolc boldogságot előadva, a 
maga valóságában ragyogott föl előttük, hogy Jézust 
követve találják meg az igazi életet: «En vagyok az 
út, igazság és az élet !» János. 14, 6.3 

A harmadik hétnek a célja, hogy megerősöd-
jünk Krisztus Urunk követésében, járjon bár az el-
hagyatottsággal, üldözéssel, szenvedéssel, miként Krisz-
tus Urunk kivezette apostolait az Olajfák hegyére, 
kínszenvedésének kezdetére, a hol a keserűség po-
harát fenékig ki kell ürítenünk, a hol Üdvözítőnk 
intése mélyen a szivünkbe vésődik: «Vigyázzatok és 
imádkozzatok, hogy kísértetbe ne essetek». Máté, 26,41.4 

A negyedik hétnek a célja, hogy mi önmagunk-
ról megfeledkezve az Ur Jézussal egyesüljünk s egye-
dül neki éljünk, miként az utolsó vacsora termében 
Sión hegyén zárt ajtók mellett mutatta meg dicső-
ségét az Üdvözítő apostolainak s mennybemenetelé-
nél magával vitte szivüket az egekbe. Im maga a 
tárgy és cél pár szóban.5 

14. Sok embernek sejtelme sincs szent Ignác 
ilyen lelki gyakorlatairól, azok a szokásos három 
napi lelki gyakorlatok is inkább a pitvarba vezetik 
be, de nem a szentélybe. 

Mindjárt az időt illetőleg a teljes lelki gyakorlat 
egy hónapi időt vesz igénybe, így tartja minden je-
zsuita az első és harmadik próbaidő alatt. Azután a 
nyolc naposak következnek évenkint, vagy mint a 
szentszék az újabb zárdák számára előírja, tíz na-
posak. Az öt napos még nyujt valamit izleltetőül az 
igazi lelki gyakorlatból. De már a három napos in-
kább csak töredék, habár igen iidvös s ezt tartaná 
legalább mindenki. 

Mikor pedig egy napra valaki félre vonul a napi 
munkából s lelkével foglalkozik, vagy a papok, ta-
nítók az esperesi kerületben összegyülekeznek és 
egy beszédfélét meghallgatva, meggyónnak, megál-
doznak, szép épületes szokás, de már csak nem ne-
vezhetjük lelki gyakorlatnak ! 

Ép oly kevéssé volna kielégítő, ha a kispapok 
se tartanának három naposnál többet egyszer se. 

1 Thesaurus, 12—13. 1. 3 Thesaurus, 385. 1. 3 Thesau-
rus, 399. 1. 4 Thesaurus, 433. 1. 5 Thesaurus, 436. 1. 
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Nevelésben vannak, a hittudományi tanulmányokkal 
négy álló évig foglalkoznak, elméletileg és gyakorla-
tilag több kevesebb jártasságra tesznek szert. De 
hogy a vérükbe átmenjen, első sorban az evangeliumi 
kovász őket alakítsa át, ők hatoljanak be az Ur Jé-
zus szellemébe, vele megbarátkozzanak, vele éljenek: 
ehhez más szükséges. El kell őket vezetni Názáretbe, 
a Szent-család hajlékába, ott ellesni az elrejtett élet 
titkát, Jézussal, Máriával együtt élni, közöttük iorga-
lódni. El kell kisérniök az Üdvözítőt nyilvános ta-
nítói pályáján, vele járják be a városokat, falvakat, 
eltanulják az apostoli életet. Föl kell menniök a 
szenvedő Jézussal az olajfák hegyére, a kálváriára, 
ismerjék meg a kereszt útját, a kereszt titkát. Ott kell 
kissé sütkérezniük a déli napsugár fényében Krisztus 
Urunk föltámadásánál, megjelenéseinél, mennybe-
menetelénél, hadd vigye magával szivüket az 
egekbe. 

így azután, tudom Istenem ! megszeretik az Úr 
Jézust, meg papi hivatásukat, papi életüket. 

Mindebből édes-keveset nyújt, úgy Isten igazá-
ban nem is nyújthat az a három napos lelki gya-
korlat, épen nagy héten, mikor a sok ének, szertar-
tás-próba, a sok templombajárás meg sem engedik, 
hogy önmagába merüljön, önmagával foglalkozzék. 
Elhagyják a papnevelőt a nélkül, hogy csak egyszer 
is belekóstoltak volna a lelki élet mélységes titkaiba, 
úgy, a mint az öt, nyolc napos lelki gyakorlatban 
megtehetnék. 

Városy Gyula kalocsai érsek úr behozta pap-
nevelőjébe, előzőleg a központiba Budapesten az öt 
napos lelki gyakorlatot és azóta folytatja hűségesen 
Hanauer úr, lelkiigazgatójuk. Ep úgy behozta Vácott 
Csáky gról püspök úr, Győrött Széchenyi gróf 
püspök úr. 

Vagy ha már nem tartanak évenkint öl naposat 
legalább egyszer, a fölszentelés előtt, vagy abban az 
évben már előzőleg kapjanak ily teljes lelki gyakor-
latot, minden mást félretéve. Úgy is oly fogékony 
olyankor az ifjú szív, tud az Úr Jézusért lelkesülni. 

Természetesen az így végzett lelki gyakorlatok 
egész embert kívánnak, sok időt igényelnek ; nem 
lehet csak úgy mellékfoglalkozásnak tekinteni. Ez 
okon emelnek a lelki gyakorlatnak házakat külföl-
dön, elég munkát ad a vezetőnek, csak győzze ! 

15. Nem kevésbbé fontos a fölvett igazságok tár-
gyalása: a konzideráció, meditáció, komtempláció, 
applikáció sensuum mind sorjába jön. Többnyire 
naponkint egy-két igazságot, jelenetet vesz föl szent 
Ignác Jézus életéből ; nem szeret a fölületén maradni, 
hanem behatolni a mélyére. Beggel elmélkedik róla, 
délelőtt megismétli, ebéd után újra, s este appliká-
ció sensuum ugyanazon tárgyról.1 Mily komoly munka ! 
Mily alapos részletezés ! Mily maradandó hatás ! Hol 
azl ajánlja megismételni, a mi előzőleg legjobban 

hatolt, hol a szárazon maradt helyekkel új próbát 
tenni, önmagát beledolgozni az Úr Jézus életébe. 

16. Maga a lelki gyakorlat tárgya minden héten 
más téren mozog. Ismert igazságok, de a csoporto-
sítás, földolgozás a szent Ignácé s ebben van ereje. 
A szent közömbösség, Krisztus országa, a két zászló, 
a választás, az emberek három osztálya, az alázatos-
ság három módja, a lelki szeretet, mind megannyi 
gyöngyei szent Ignác lelki gyakorlatának. 

Mindjárt az első héten az ember céljával, a te-
remtmények használatával a szent közömbösség sza-
bályai szerint, majd a bűnnel s a bűnnek bünteté-
seivel foglalkozik. Az isteni félelemre mindig rászo-
rulunk, tehát az örök igazságok szükséges tárgyai a 
lelki gyakorlatnak, ha csak három naposra szorítjuk 
is össze. 

Akadnak, kik az újság ingerével szeretnek halni, 
azért egyhangúnak tartják a szent Ignác tárgyai mel-
lett maradni. Nagy szólamokkal, szép leírásokkal pótol-
ják az örök igazságot, vagy épen hittani értekezések-
kel. Mind szép, mind az Úr Jézus tanítása, de nem 
igazi lelki gyakorlat. A hatás se igen maradandó, 
hasonló legföljebb a nyári záporesőhöz, nagy zajjal 
jár s nyom nélkül eltűnik hamarosan; szent Ignác 
mélyíteni szeret, egy igazságba kapaszkodik; azért 
mélyen szánt, alaposan dolgozik. 

No de mégis mindig pokollal ijesztgetni az em-
bereket, főleg az ifjú sziveket! 

Nagyon helyén van. «A bölcseség kezdete az Úr 
félelme.» A gyermeki könnyelműséget mi sem tart-
hatja oly jól féken, mint épen az isteni félelem; ezt 
pedig az örök igazságok keltik föl és tartják eleven-
ségben. Szent Ignác megtisztult szivek előtt mutatja 
be az Úr Jézust, előbb nem. 

Egyébiránt nem szent Ignácnak, hanem annak 
a hibája, a ki ijesztő mumust csinál a lelki gyakor-
latból. Az ilyen nem forgatta kezében az ő könyvét. 

Szent Ignác a bűnt, a poklot is úgy kezeli, hogy 
azzal nem elijeszt, hanem Istenhez vezet, nem két-
ségbe ejt, hanem bizalomra hangol. Még az ifjú szi-
vekre is csak fölemelőleg, megnyugtatólag fog hatni 
a lelki gyakorlat olyanoktól, a kik azt szent Ignác 
szellemében fogják föl és adják elő. 

Szent Ignác lelki gyakorlatainál, magyarán szólva, 
mindig végén csattan az ostor, a végére helyezett 
lelki imabeszédben érik meg az elmélkedés gyü-
mölcse. Nos, és hogy nevezi ezt szent Ignác a bűn-
ről és a pokolról szóló elmélkedésnél? Az irgalom 
imabeszédének. Krisztus keresztjét állítja oda a pokol 
ajtajába, beszédbe ereszkedik a keresztfán függővel 
s megérti tőle, hogy egyedül az ő határtalan irgalma 
tartotta eddig vissza a pokoltól. Nagy bizalommal 
telik el tehát iránta és szivében fölgyulad a szeretete.1 

A második hét a fölkelő nap országa. A meg-
tisztult szívben föltűnik Krisztus Urunk isteni alakja 

1 Thesaurus, 124—141. 1. 1 Thesaurus, 85. 98-99. 1. 
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s bevilágítja az élet utait, minden léptünket bizto-
sítj a. Ám itt sem elégszik meg szent Ignác, hogy egy-
egy zöldelő levelecskét, egy-egy virágszirmot sajátít-
sunk el az élet fájáról, a paradicsom kertjéből; őt 
magát az élet fáját, magát az Úr Jézust akarja nekünk 
ajándékozni. Egy-egy erény, jócselekedet, elszakítva 
az Úr Jézustól, hamarosan elhervad, elveszti élet-
nedvét. «En vagyok a szőlőtő. Miképen a szőlő-
vessző nem hozhat gyümölcsöt, ha nem marad a 
szőlőtőn, azonképen ti sem, ha énbennem nem 
maradtok.» (Ján. 15,4.) Vagyis a Krisztus Urunk köve-
tésében minden lépten-nyomon elénk tárult erény 
csak lépcsőül szolgáljon arra, hogy az édes Jézust 
magát mennél bensőbben megismerjük, annál job-
ban szeressük s annál hívebben kövessük. Nem egye-
dül a termény kell nekünk, hanem maga a termő 
föld is. Ne egyedül az adományt, vele együtt az ado-
mányozót is szeressük meg.1 Szóval a második héten 
az erényeket Jézusban szeretjük meg. 

Ámde Jézusban élni a pogányok előtt esztelen-
ség, a zsidók előtt pedig botrány;2 Krisztus szelleme 
ellenkezik a világ szellemével. «Ha engemet üldöz-
tek, titeket is üldözni fognak.»3 A küzdelem, a szen-
vedés velejár az Úr Jézus követésével. Ez sorsa a 
papnak, ez a buzgó híveknek. Ebbe neveli bele szent 
Ignác a lelki gyakorlattevőt. Beleviszi a Krisztus 
Urunk kínszenvedésének keserű tengerébe s nem 
hozza ki onnan, míg át nem megy a vérébe: Jézus 
szenvedését átérezni, Jézusért szenvedni.4 

A ki aztán a szenvedések tűzpróbáján átesett, 
színarany gyanánt egyesül Jézussal, önmagáról meg-
feledkezve, Jézusba elmerül.5 A negyedik hét tárgyába 
átvezeti ugyanis, ott a föltámadás, a megjelenések, a 
mennybemenetel dicsőségével övezi körül az Üdvö-
zítőt. E látomás ámulatba ejti, nem győzi Jézust 
magasztalni, csodálni, dicsérni, imádni. Fenn van a 
Tábor hegyén, az Úr közelében zavartalan boldog-
ságot élvez. Itt nincs többé mitől félnie, villámok 
nem cikáznak feje fölött, sűrű felhők nem borítják 
a tiszta kék eget — magasan fölöttük áll. 

«Ki ad nekem szárnyakat, mint a galambnak, 
hogy repüljek és megnyugodjam az én Uram hajlé-
kában!»8 Ha így epekedik, így eseng a jámbor lélek, 
ime szent Ignác ad neki szárnyakat és megpihen 
Jézus szivében. Bóta Ernő S. J. 

Egyházi Genf. A katholikusok jogos tulajdonuk birtokába ke-
.., riiltek vissza. 

& Három évtizedre terjedt küzdelem ért véget. Mikor 
irónika. a vatikáni zsinat határozatait véve ürügyül az ú. n. 

ókatholikus mozgalom Németországból megindult és 
Svájcra is kiterjeszkedett, a genfi radikális nagy tanács 
a Mermillod biboros püspök még mint genfi plébános 
buzgósága folytán épült szép Mária-templomot a katho-

1 Thesaurus, 126. 1. tertium és 11. jegyzet. 2 I. Korint, 
1,23.1. 3 János, 15,20.1. 4 Thesaurus, 203—205.1. » The-
saurus, 224. 1. « 54. Zsoltár 7. v. 

likusoktól elvette és az ókatholikusoknak adta által. 
Azóta a katholikusok sohasem szűntek meg jogos tu-
lajdonukat visszakövetelni. De haszontalan volt minden 
igyekezet. Legújabban fordulat állt be a dologban. A nagy 
tanács kétórai vita után nemrég a következő határozat-
ban állapodott meg: «1. A vallási béke érdekében az 
államtanács indítványozza, hogy a Notre-Dame tem-
plomra vonatkozó vita igazságos megoldást oly módon 
nyerjen, hogy a nevezett templomot a római katholikus 
egyház visszakapja, a «nemzeti katholikusok» pedig (így 
nevezik ott az ókatholikusokat) az államtól pénzbeli 
kárpótlást kapjanak. 2. Ez az átruházás illeték fizetése 
nélkül történjék». Szép az igazságosság ebben az esetben, 
de nem teljes. Az ókatholikusok kárpótlást kapnak azért, 
a mi nem volt soha jog szerint az övék. A katholiku-
sok a béke kedveért belenyugodnak a jogtalan — kár-
pótlásba. ^ 

Páris . Az állami «támogatás» láncaiból kiszabadult 
egyház az újjászületés útján hogy milyen eljárásokat 
kezd követni, arról már nem egyszer volt szó e helyütt. 
Most bemutatok röviden egy űj intézményt, az «eggház-
megyei kongresszust», vagyis egyházmegyei tanácskozást, 
a melynek célja kieszelni és megállapítani módokat, a 
melyek a hivek egyházi életének be- és kifelé való hatá-
sosabbá tevésére szükségesek és korszerűen hasznosak. 
A párisi főegyházmegye «egyházmegyei kongresszusa» 
papok és világiak jelenlétében a «l'école des Carmes»-
ról nevezett templomban folyt le mgr Amette általános 
helynök elnöklete alatt, a ki mellett jobbról-balról mgr 
Gourand vannesi püspök és Baudrillard párisi egyet, 
rektor magnificus ültek. Az elnöklő fölsz. püspök meg-
nyitván az ülést fölolvassa Merry del Val bibornok leve-
lét, a mely jelenti, hogy a szentatya áldását küldi a 
gyűlésre. Odelin, Richárd bibornok második vicariusa 
kifejti, hogy mily szellemnek kell áthatni a kongresszus 
tagjait. Bemutat mint az első ülés tanácskozási tárgyát 
két ügyet : az első cime «la paroisse» (a hitközség vagyis 
plébánia), melyről Leturneau st. sulpice-i plébános fog 
értekezni, a második «a katholikusok szervezkedése a 
külföldön», a melyről többen készültek tapasztalataikat 
és tanulmányaikat előadni. Ez a tudósítás itt csupán 
Leturneau plébános előadását óhajtja bemutatni a plé-
bániai pasztorációban szükséges módosítások életbelép-
tetéséről. A nagytapasztalású plébános fejtegetése a körül 
forog, mely viszonyban van a hivő a hitközséggel, illetve 
plébániával s mily viszonyban kell, hogy legyenek egy-
másközt a hitközség tagjai (les paroissiens entre eux), 
hogy egymáshoz közelebb jöjjenek, sőt életrevaló egy-
séget alkossanak. Fájdalmas képet rajzol arról az álla-
potról, a melyben a hivek távol maradnak a papságtól, 
mert ezt teendőkkel való túlhalmozottsága miatt meg 
nem közelíthetik. Rámutat több gyakorlati helyzetjavító 
eszközre. Első ezek között és leghathatósabb a plébániák 
szaporítása. Az érseki hatóság már kijelentette, hogy 
addig nem fog megnyugodni, míg valamennyi plébánián 
a hivek számát 30.000 maximumra nem szállítja le. 
A híveknek a főpásztort ebben az igyekezetében támo-
gatniok kell. De új plébániák szervezése ezidőszerint 
nem mindenütt lehetséges, azért jobb hiányában jelen-
leg átmeneti eljárást kell követni a fönnálló plébániák 
«szakaszokra» való osztása utján (par le système du sec-
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tionnement des paroisses.) Olier a XVII. században ál-
lított erre példát Párisban és nagy lapasztalású plébá-
nosok követik azt az eljárást jelenleg is Flandernben és 
Belgiumban. «Mi láttuk ezt az eljárást hirdetve és meg-
valósítva Orléansban a szent Paternus plébánián attól 
a bámulatraméltó paptól, ki méltán megérdemelte a 
«Franciaország első plébánosa» cimet s a kit ma a ver-
saillesi püspöki széken tisztelünk.» Letourneau abbé nem 
tagadja, hogy a szakaszozásos pasztoráció rendszere Páris-
ban igen komoly akadályokba ütközik, de ő azokat nem 
tartja legyőzhetetleneknek. Mindenekelőtt a következő 
célok megvalósítására kell törekedni : 1. Meg kell valósítani 
vagyis föl kell állítani a kánonjog, a zsinati határoza-
tok és a legjobb papok tapasztalásától ajánlott, sőt kö-
vetelt «Lelkek könyvé»-t. (Livi-e des âmes.) 2. Jobban 
kell biztosítani a betegek és szegények látogatását, kik 
azt nem egy bizonyos megnevezett pap utján kívánják. 
3. A kátéoktatásban való részesülés megkönnyítése és 
a patronageok fejlesztése. 4. A vallás-fillérek (deniers 
du culte) bevételezésének szabályossá tevése. Előadásá-
nak második részében abbé Letourneau a lelkipásztori 
buzgóság megújhodásának és emelésének eszközeiről 
értekezett. Ezek között elsőnek az első áldozások alkal-
mával kicsinyek és nagyok számára rendezett családi 
ünnepélyeket tartja, melyekhez hasonló ünnepélyeket 
a patronageokban lehet időszakonkint rendezni. Szi-
gorúan meg kell továbbá tartani az 1902-iki egyház-
megyei zsinat határozatát a híveknek otthonukban való 
lelkipásztori meglátogatásáról. Ezen a téren a régi esz-
közökhöz újakat kell csatolni, például plébániai köz-
lönyök (des bulletins paroissiaux) megindítását. A st. 
sulpicei plébániának már két év óta van ilyen közlönye. 
Azután plébániai, hitközségi termeket (des salles parois-
siales1 kell alapítani, ahol a lelkipásztorok számtalan-
szor találkozhatnak híveikkel. 

Christiania. Protestáns vallomás a katholicizmus 
fensőbbségéröl és terjedéséről. 

A «Luthersk Ugeskrift», a norvégiai lutheránus lelki-
pásztorok közlönye, a következő vallomást közölte : 
«Sajátságos végzetesség nehezedik mindenütt a hitfele-
kezetekre, mindenült a talajt a katholicizmusnak ké-
szítik elő, a melyet különben mindenekfölött gyűlölnek 
és kárhoztatnak. Köztudomású dolog, mily hódításokat 
tett Róma az utóbbi évek során Amerikában és Angliá-
ban, a hitfelekezeti szétlorgácsolódás e valóságos böl-
csödéiben. Ennek oka nem más, mint hogy az emberek 
végre unni kezdik a végtelen vitatkozások izgalmait, 
melyek a felekezetiességgel járnak s melyek a keresz-
tény ember lelkét fenekestől fölforgatva a kétség és 
bizonytalanság karjaiba szorítják. Érzik az emberek, 
liogg nekik az Isten igéjének magyarázatánál és alkalma-
zásánál támaszra, tekintélyre van szükségük (ime, a pro-
testantizmus föelve elhagyva !) és midőn látják, hogy az 

1 Ezt a dolgot «kath. egyesületi ház» címén e sorok írója, mint 
szerkesztő, még a Tisza-féle «zsidó-keresztény párosodás» törvény-
javaslalának idejében hirdette sürgős szükségletnek. Akkor egy-két 
lélekben támadtesak —munka-óhajtás. Bezzeg megindult aztán később, 
mikor a kulturharc nyakunkba szakadt, a kath. körök alapításának 
mozgalma; a mely azonban mintha pangásnak akarna indulni, hogy 
ismét egy kissé békésebb idők következtek. 

ú. n. evangéliumi egyházban minden tekintélyt részben 
a pártok benső viaskodása, részben valamennyi párt 
részéről a tárgyilagosságnak és a keresztény vallásban 
való változhatatlanságnak elvetése teljesen aláásta, na-
gyon is könnyen hajlanak arra, hogy ezeket a javakat 
ott keressék, a hol megvannak, t. i. a katholikus egy-
házban, a mely épen kiválik mint a tekintély és egy-
ség egyháza, a mely a lelkeket az üdvösségnek szilárd 
tárgyilagosságra fektetett teljes biztosítékával vonzza 
magához.» 

* 

Grác. P. Braun S. J. halála. Radegundból érkezett 
hir szerint Braun Károly j. t. atya, a kalocsai csillag-
vizsgáló volt technikai alapítója, életének 76-ik évében 
elhunyt. A boldogult Neustadtban, Hassziában szülelelt 
s kiváló astronomusok oldala mellett sajátította el nagy 
csillagászati tudományát. Mint említők, a kalocsai csil-
lagvizsgáló intézet berendezése az ő műve volt. A bol-
dogult nevét több meteorologiai szerszám örökíti meg, 
például a mozdítható fém jelzővel ellátott mikrometer. 
A fényképészet terén is több eljárást fedezett föl. R. i. p. 

— y —ta. 

C o m m e r : H e r m a n n Schell und der 'fortschritt- Jroda-
liche Katholicizmus. Wien, 1907. 246. I. j 

III. Schell csak gyermeke volt a régi liberalizmus-
nak, mely mindig az Egyház és a modern áramlatok 
«kibékitésén» fáradozott oly módon, hogy az Egyházat 
s a kinyilatkoztatást engedékenységre akarta kényszerí-
teni a modern individualizmussal szemben. Sabatier 
azonban maga belátta, hogy ez lehetetlen (136. old.); 
mert a protestáns szubjektivizmust, ezt a racionalista 
bölcseletet nem lehet kibékíteni az Egyház tanai előtt 
meghódoló hittel. A liberális katholicizmus úgy is elég 
áldozatott hozott. «Immanens» hitvédelmet teremtett s 
«szinte» föladta vele az Egyháznak és a kereszténységnek 
természetfölötti eredetét. A psyche titkaiból s vonásai-
ból nem lehet a «regnum Dei»-re következtetni. 

Hanem ez mind kevés volt. Az engedmények heka-
tombái sem használtak s a «liberális katholicizmust» 
fölváltotta a «haladó katholicizmus». Az eddigi hitnek 
szerinte egy hibája volt: nem bírta kiküszöbölni a tiszta, 
merő tekintélynek transzcendens voltára való hivatko-
zást (146.). A liberalizmus ezt még nem írta volt zász-
lójára. O csak szólamokon nyargalt. Kereste a kibékü-
lést, sürgette a lényeges és lényegtelennek elkülönítését 
s új apologetikai rendszere által az individuális hajla-
mokhoz és érzelmekhez simult s mintegy háttérbe szo-
rította azon érveket, melyekkel egyedül lehet csak be-
bizonyítani az Egyháznak s a katholicizmusnak pozitiv, 
természetfölötti, isteni voltát. 

A «haladó katholicizmus» még többet kívánt. Már 
Le Roy nyíltan hangoztatta, hogy «a dogma tárgya 
ugyan mindig ugyanaz marad, de a részünkről való 
fölfogás és megközelítés változhatik (! ?), mert különben 
minden dogma megalázása volna az értelemnek és valóban 
«zsarnoki elnyomatást jelentene», sőt tovább menve azt 
hirdeti, hogy a dogmának inkább negativ értéke van, 
mert kizár bizonyos tévelyeket, de nem határozza meg 
pozitive az igazságot. Szerinte a dogmának inkább prak-
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tikus jelentősége van s ebben fekszik legfőbb szerepe1 

(147. old.). A protestáns szubjektivizmus teljesen ura-
lomra jutott e szavakban. Látszik, hogy ez irányzat nem 
tekinti a dogmát sem égből szállott igazságnak, pusz-
tában vezető fényoszlopnak, hanem halaimat ad fölötte 
is az értelemnek, melynek lehet azt saját hajlamai, 
egyéni kategóriája szerint is fölfognia és értelmeznie. 

Természetes, hogy e mozgalom nem állott meg 
Franciaország határán, hanem átcsapott Németországba. 
Érdekes, hogyan itéli meg egy skót protestáns író «The 
New Reformation» cimű, imént megjeleni müvében.2 

Schellt kezdi birálni s megdicséri őt, mivel igen 
sok koncessziót tesz a római Egyház mai állapotára 
nézve. Hiszen Schell nagy előszeretettel tárgyalja a Man-
ning bíboros iratai között föltalált följegyzést, melyben 
Manning felsorolja a kilenc főakadályt, mely Angliában 
a katholicizmus elterjedését föltartóztatja. Rani meg-
dicséri Schellt ezen «objektiv eljárásért.» De nem gon-
dolja meg, hogy Scliell nagyon tévesen magyarázta Man-
ning bíborost. A nagy konvertita ismerte honfitársainak 
hangulatát, előitéleteit stb. s azért megemlítette, hogy 
a művelt angol protestánsok alanyi fölfogásában kilenc 
nehézség lappang, mely őket a római Egyház iránt 
gyanakvással tölti el, de sohasem mondotta, hogy ezek 
az Egyháznak objektiv bajai, melyeket el kellene távo-
lítani. Scliell szinte éldeleg, midőn kiírhatja, hogy a 
kilencedik nehézség : S. J. a Societas Jesu. De Manning 
itt is csak azt jelezte, hogy a jezsuiták iránt táplált ellen-
szenv tartja vissza honfitársainak egy részét a konver-
ziótól. E rend tartotta fönn az angol katholicizmust év-
századokon át Angliában ; e rendnek tagjai ontották 
vérüket is a hitért s ezért a nagy ellenszenv a protes-
tánsok között. Ezért Manning előszeretettel hozott oly 
rendeket Angliába, melynek tagjai nincsenek így meg-
terhelve az angolok elöitéletével. Ennyit mondott Man-
ning és semmit többet. 

De végül is Bani megszólja Schellt s «gyenge tér-
dünek» csúfolja, a ki nem abból a fából készült, mely-
ből reformátorokat faragnak.3 Ehrhardot egyszerűen 
lavírozó írónak mondja, kinek 450 oldalas könyvét csa-
lódva tette le, miután ekkora könyvben semmit sem 
nyújtott, mint három homályos, erőtlen reformjavasla-
tot. Elismeri ugyan, hogy Ehrhard a protestantizmus-
ban is elismeri a vallási tartalmat, de epésen, vagy 
szarkasztice hozzáteszi : mi lesz akkor Rómából, mely a 
római Egyházat és szentségeit tartja a kegyelem kizá-
rólagos csatornáinak, ha még a protestánsoknál is van 
malaszt és kegyelem? (165. old.) 

Megemlíti Bani még Walirmund innsbrucki tanárt 
is, de egyszerűen kineveti. Szerinte mindezen törekvé-
sek elégtelenek s erőtlenek. Ezek vagy fiaskóval vég-
ződnek, vagy szétvetik a római Egyházat. Olyan javas-
latok, mint a laikusok belevonása az egyházi életbe, 
szerinte semmit sem jelentenek, mert a modern embert 
azzal nem lehel kielégíteni, hogy átengedjük neki a 
templomi számadásokat revizió végeit. (176. old.) 

1 Le Roy, La Quinzaine, 16 avril 1905 «Qu'est-ce qu'un dogme ?» 
Ezen teljesen téves nézeteket azután nemesen és mély tudással cá-
folta meg a derék nancy-i püspök, Mrgr. Turinaz «une trés grave 
question doctrinale. Qu'est-ce-qu'un dogme? Nancy-Paris 1905. 8. old. 

2 Bani, The New Reformation, Edinburgh, 190(i. 
3 Lám, lám! mindig így járnak a lavírozok ! Szerk. 

Bizony a modern ember többet akar, főleg ha a 
«haladó katholicizmus» hiveihez tartozik s hitének súly-
pontját elveszítette. A modern ember autonóm akar 
lenni. 0 maga akarja hitét s dogmáit megalapítani. 
Hite és vallása neki nem istentisztelet, a hatalmas Úr 
és első Igazság s örök Élet előtt való meghódolás, ha-
nem olyan eszmekör, melyhez olykor szintén odafordul, 
lia lelke elfáradt s új vigaszt keres. A «haladó kalholi-
cizmus» hivei még nem vetik meg nyiltan az egyházi 
tekintélyt, de azért folyton sürgetik «az egyén érvé-
nyesülésének» jogát. Ennek kapcsán irtóznak az Index-
től, az egyházi hatóságnak előzetes könyvbiráló jogától ; 
több érzéket kívánnak a kultura vívmányai iránt. Na-
gyobb előzékenységet óhajtanak az állami hatalommal 
szemben. A katolicizmus szerintök nyög az idegen 
tehertől s politikai törekvéstől ; szóval, vallásos s nem 
politikai katholicizmust hangoztatnak. «A katholiciz-
mus parancsai szerint élni s cselekedni, ezt nevezzük 
mondják — vallási katholicizmusnak.» 

Gommer erre helyesen oda függeszt egy minor-t s 
azt mondja : ám a katholikus vallás parancsaihoz s el-
veihez tartozik tiltakozni az olyan törvények és politi-
kai állapotok ellen, melyek a hit és erkölcs, vagy a 
természetjog és a szerzett jogok ellen vannak. Tehát 
ilyen politikai működés által mindenki vallásos kötel-
meit teljesíti. Regarde-t kívánnak a nemzeti aspirációk 
iránt s ily módon bizonyos közeledést az u. n. «nemzeti 
Egyházakhoz!» Ime programmjuk főbb pontjai.1 

Szinte hihetetlen, hogy ezen ügyesen és sokszor 
ártatlan szinben bejelentett követelések is mennyi ve-
szélyt rejtenek magukban ? Ezen sima szavak alatt infi-
ciált szellemi irányzat dolgozik s téves bölcseleti föl-
fogás fejleszti robbanó erejét. Tán nagyon időszerű, ha 
rámutatunk X. Pius pápa folyó évi április 18-iki alloku-
ciójára, mely legjobban igazolja, minő időszerű volt 
Commer dr. ezen müve. Az itt kifejtett gondolatokat 
találjuk meg a Szentatya beszédében is. A Szentatya is 
kevésbé fél a külső ellenségtől, mint azon belső moz-
galmaktól, melyek most dúlnak az Egyházban s a «mo-
derne, az időszerűség» nevében indultak meg. Ezen moz-
galmat «a szellem megtévedésének» nevezi az allokució, 
mely határozottan megtámadja az Egyházat s nemcsak 
herelikus jellege van, hanem «minden szakadárságnak 
mérgét mintegy összesűrítve» rejti magában. A baj annál 
nagyobb, mert e mozgalomnak hivei nem nyilatkoznak 
világosan és úgy, a mint éreznek, hanem ellenkezőleg 
nagy művészettel «göngyölgetik tévelyeiket kétértelmű 
szavakba s ködös formákba». Ezen megvetésre méltó 
műveletnél két ok lebeg szemük előtt. «Először is min-
dig kibúvót tartanak fönn maguknak, hogy az Egyház-
nak nyiltan kárhoztató Ítéletét elkerülhessék; másodszor 
pedig remélik, hogy az egyszerűbb, naiv közönséget és 
hívőket így könnyebben megnyerhetik hamis eszméiknek.» 

Mily igaz a Szentatya panasza, azt Commer müvé-
ből is láthatjuk. Mihelyt megszólalnak a «haladó katholi-
cizmus» szóvivői, azonnal elárulják magukat a beszéd-
nek hevében. így Gebert «Katholischer Glaube und Ent-
wickelung des Geisteslebens» címen egy előadást tartott 
s azt sajtó alá is bocsátotta. Ebből világosan látjuk, hogy 
a reformmozgalom hivei — bármint tiltakozzanak is — 

1 «Was wir wollen ? !» St. Rernhards-Verlag, München 1904. 
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a voluntarizmus és hamis idealizmus hálóiba kerültek. 
Kant, a protestantizmus bölcse, megigézte őket. Ha azt 
olvassuk e műben : «es liegt der Schwerpunkt des Chri-
stenthums nicht im Glauben, sondern in der Liebe», 
akkor még azt mondjuk: transeat! A kifejezés szeren-
csétlen. Mert a súlypont a tárgyak legmélyebb pontja 
s így a kereszténységben a hit, mint a «megigazulás 
gyökere» szintén súlypontot jelent. Hanem ez a kifejezés 
még tűrhető, mert jó értelemben is magyarázható, ha-
nem csakhamar kijózanodunk. Gebert beszéde folyamán 
oda jut, hogy az Egyház keletkezését is a szerető és 
szeretetből cselekvő emberek társulásából magyarázza. 
Szerinte csakis az embereknek elszaporodása után lépett 
föl az ambició, hogy Egyházuk általános legyen. Kifo-
gásolja a mai theologiai oktatást is. Man behandelt 
heute noch das Dogma, als etwas primäres bei der re-
ligiösen Erziehung, während doch umgekehrt erst die 
religiöse Psyche zum Dogma führe. (193. old.) 

íme a tökéletes kantianizmus, vagy ha jobban tet-
szik : a végzetes szubjektivizmus. Ám ez az átka az 
egész «modern» és «reform»-mozgalomnak, hogy akarva, 
nem akarva szubjektív idealizmusba és voluntarizmusba 
sülyed. Ezt pedig ne csodáljuk. Az egész mozgalomnak 
gyökere : a hitnek gyengesége, a tekintély iránt tartozó 
tiszteletnek hiánya, a szellem erőibe vetett túlságos biza-
lom, az autonom egyéniségre hivatkozó túlzott önérzet. 
Ezek a lélektani mozzanatok pedig mindig szerencsét-
lenek; erimus sicut dii. Az Isten pedig teremtő szellem 
és akarat. Ok is tehát akarnak teremteni oly annyira, 
hogy a hitet és annak természetfölötti dogmáit is ön-
maguk akarják konstruálni s ezzel az Egyházat is ők 
akarják berendezni, annak intézményein változtatni. 
E törekvéssel pedig elbukik az Egyház természetfölötti 
jellege. Ismételjük : a szupernaturalizmusért folyik ma 
a harc világszerte a «modern kultura» hőseivel s a «re-
formok» híveivel. 

Mert a «haladók» nyomában fölléptek immár a 
«reformkatholicizmus» hívei s ezek tényleg új alakot 
akarnak adni az Egyháznak. Emil Jung művéből ka-
punk szemelvényeket. Itt látjuk, hogy coelibatus, román 
szellem s pápaság nem tetszenek, hanem megújulás 
kellene nekik a német szellem alapján s igazi német világ-
egyház. Szóval Krisztus szellemét, a Szentlélek tűzét s 
igazságát, a világraszóló gondolatokat föl kellene vál-
tania a germán népszellemnek. Ez a naturalizmus leg-
tisztább kiadása. Tehát reformgondolatok, ezek alapján 
megrendült vallási érzület és hithüség ; kulturharcos 
törekvések, gyenge ellentállás s végül abominatio in 
loco sancto: ezek a fejlődési fokozatok. 

Hanem azért Commer dr. nem ellensége az igazi 
reformnak. Az Egyházat nem lehet reformálni, mert 
isteni alkotás s nem szorul reformra. Hanem lehetséges 
a hívőket és a hitéletet reformálni s már a trienti zsi-
nat alkalmával elhangzott a jelszó : reformatio in capite 
et membris. Az Egyházból tehát ki kell üldözni a hamis 
«liberalizmust» ; az Egyház fejének szabadság kell, az 
Egyházat tanítói és nevelői tisztében az államnak nem 
szabad megakadályoznia, hanem inkább segítenie kell. 
Az Egyház tagjaiban pedig apostoli férfiak szítsák föl 
ismét az első szeretet tüzét. Ez az igazi reform. 

Főleg azonban hálásak lehetünk azon szép fejtege-
tésért, melyben rámutat arra a visszaélésre, melyet a 

«kultura» névvel űz a mai kor. Szépen kimutatja azután 
a mai kuliura tartalmatlan, korlátolt voltát s megálla-
pítja azon irányító gondolatokat, melyek egyedül nevez-
hetők kultur-gondolatoknak s Leo H. szép nyilatkozata 
alapján a sziklára épített Egyházat mutatja be az 
emberi haladás és kultura biztosan építő hatalmának. 
Ajánljuk tehát e könyvet mindazoknak, kik a mai szel-
lemi vajúdások között világosságot, tiszta tekintetet s 
hitüknek erősségei és biztonságot keresnek. 

Rott Nándor dr. 
* 

T i m o n : Magyar a lkotmány- és jog tö r téne t . 
III. kiadás 1907. 

Az «Egyetemes Kritikai Lapok» 1906. évi folyamá-
ban a «Religio» mostani szerkesztője hosszabb tanul-
mányt tett közzé, mint Timon Ákos «Magyar Alkot-
mány- és Jogtörténeté»-nek bírálatát. 

Aki figyelemmel olvassa tudományos folyóiratainkat 
és a különböző művekről azokban megjelent kritikákat, 
teljes mértékben méltányolni tudja, mit tesz az, ha egy 
komoly és alapos készültségi! tudós szakszerűen, a 
tárgy teljes bírásával, igazán sine ira et studio bírál 
meg valamely tudományos publikációt és tudja azt is, 
hogy a szerző nagy hálával tartozik az ilyen bírálatért. 

Nagyon helyesen cselekszik, ha nem hagyja figyel-
men kívül az ilyen tanulmányban elmondott észrevéte-
leket, hanem igyekszik azokat lehetőleg hasznára fordí-
tani. Nem beszélek most arról sem, hogy mindenesetre 
honorálnia kell a munkájáról való megemlékezést. 

Amióta a fentebb említett komoly kritika megjelent, 
Timon Ákos újból sajtó alá rendezte «Magyar Alkot-
mány- és Jogtörténetét». Kíváncsian olvastuk ezt a har-
madik kiadást. Röviden elmondva olvasás közben tett 
tapasztalásunkat: Timon könyvének ez az újabb kiadása 
bővített, de nem javított. Bővítette könyvét a magyar 
hadi szervezet történetének részletes előadásával, a 
mely az állandó hadsereg fölállításáig terjed. 

Ellenben azokat a részeket, (279. 1. : a jog fogalmá-
ról. Pikier módjára; 440. 1. a magyar szentszékekről; 
254—70. 1. az Árpádházi királyok egyházi hatalmáról ; 
66. 1. a birlokállapotról szent István korában s ezzel 
kapcsolatban az egyházi birtokról) a melyeket az «Egye-
temes Kritikai Lapok» alapos megokolással kifogásol-
tak, változatlanul nyomatta le ismét. Őszintén sajnáljuk 
Timonnak ezt az eljárását. Nemcsak önmagáért és 
azért, mert könyvének hibáit kiigazítani elmulasztotta, 
de főképen azért is, mert így hallgatói, a kik elvégre 
is válogatás nélkül kénytelenek tanáruk tanítását elfo-
gadni s megtanulni, néhány téves fölfogással lettek s 
lesznek — szegényebbek. 

Emendálás helyett lenyomatta a szerző a külföldi 
lapokban megjelent dicsérő, sőt igazán liizelgő bírála-
tokat is, a melyeket könyvének német fordításáról írtak. 
Az ilyeneknek a közlése sem új dolog, megtették előtte 
mások is. Mégis kénytelenek vagyunk megjegyezni, 
hogy ezt a dicsekvést feleslegesnek tartjuk. n. a. 

* 
Társada lmi p rob lémák és keresz tény világ-

nézet. írta dr. Giesswein Sándor. Budapest, 1907. 172 1. 
Ára 1 K 50 fill. 

Erre a könyvre már fölötte nagy szükség volt, hogy 
mindenki, a ki komolyan érdeklődik a mai szocialisz-
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tikus mozgalmak és eszmeáramlatok iránt, biztos tájé-
kozást nyerjen az iránt : mi azokban lielyes, tehát kö-
vetendő és mi helytelen, tehát elvetendő. Nevezetesen, 
hogy a napirenden lévő főbb kérdésekről mit kell tar-
tani keresztény szempontból? 

Mondhatom, hogy gyönyörködöm ebben a könyv-
ben. Jól tette a szerző, hogy a magyar képviselőház 
tagjainak ajánlotta, hadd olvassanak szolid, jól meg-
alapozott fejtegetéseket, melyek minden fölvetett kér-
désre egyúttal határozott, szabatos feleletet foglalnak 
magokban. 

Giesswein dr. csakugyan nagy tudós a javából. 
Látóköre európai és ez a látókör tiszta, érett, megálla-
podott. Német, francia és angol szocialisztikus iroda-
lomban teljesen otthonos. Nem ír össze négy könyvből 
egy ötödiket, megtömve azt idézetekkel, melyek a tudá-
kosság látszatját keltik; ő neki magának van sok 
mondanivalója, mint a kit a tapasztalat vezéri sze-
reprejelölt és ő erre a szerepre komoly munkával jól 
fölkészült. 

A mint országgyűlési fölszólalásaival mindig irányt 
jelöl és a szóban lévő kérdést a kellő perspekliva alá 
tudja helyezni, melyből mindenki tájékozódást és vilá-
gosságot nyer: olyan ez a könyve is. S a mi sokszor az 
össze-vissza kuszált eszmeáradatban nem mindenkinek 
könnyű dolog : ő a kérdést mindig a keresztény világ-
nézet mértéke szerint oldja meg, mely mértéknél senki 
jobbat nem találhat föl. Tessék csak ezt a könyvet ol-
vasni és utána pl. a «Huszadik Század» egy-egy füze-
tét, micsoda óriási különbség a kettő között az előadás-
ban, a kérdések tárgyalásában és megvilágításában I 
Micsoda emészthetetlen anyag ez itt s micsoda romboló 
munka és micsoda világos kezelése a kérdésnek ott 
Giessweinnál, micsoda megnyugtató, igazán a társadalom 
egészséges fejlődését előmozdító eredmények ott ! 

Maga a tartalom mutatja, hogy a világot mozgató 
mai kérdések valamennyiére terjeszti ki figyelmét és 
adja megoldásukat. E problémák a következők : Nem-
zetgazdaság és ethika, A társadalmi fejlődés két főiránya, 
A kollektivizmus elméletben és gyakorlatban, A keresz-
ténység mint szociális tényező, Egyenlőség, Feminizmus, 
A munka, A művelődés problémája. 

Rámutat a szociáldemokrácia hamis alapjaira, me-
lyeken társadalom nem fejlődhetik; elé adja, hogy 
mindazt a formát, a hogy a szociáldemokraták a jövő, 
«boldogabb» társadalmat képzelik, már mind megpró-
bálták az emberek s az mind «utópiának» bizonyult. 
De rámutat egyúttal arra is, mi a teendő a társadalom 
további helyes fejlődése, nevezetesen a társadalmi igaz-
ságosság megvalósítása érdekében. 

Szerencsétlenség, hogy a hangadók az előtérben álló 
gazdasági kérdéseket elvonták az ethikai alapról s 
mindent csak anyagi szempontból mérlegelnek. Ez nem 
az embernek, a szellem-erkölcsi lénynek megfelelő állás-
pont. Giesswein rámutatva a helyes álláspontra, kimu-
tatja a kereszténység szerepét a nagy mozgalomban. 
«A kereszténység — mondja a többi között — nem te-
remtett és nem teremt meg, nem tartott fönn és nem 
tart fönn semmiféle gazdasági rendszeri, ő maga függet-
len mindegyiktől, a mint független a világi kormány-
formától. De igenis az igazságosság elveit beleviszi és 
bele kell vinnie minden egyes gazdasági rendszerbe, 

melvet a helv és idő körülményei megalkotnak.» 
(20. 1.) 

Mutogatja a történelmi materializmus képtelenségeit 
a szociális kérdésekre való alkalmazásukban. Megmagya-
rázza a «keresztény szocializmus» sokszor kifogásolt 
kifejezésnek jelentményét és jogosultságát. (46. 1.) Érde-
kesen beszéli el a kollektivizmus próbálkozásait a tör-
ténet folyamán s rátér az első keresztények annyiszor 
félreértett «birtokközösségére». Fontos s tapasztalatra 
támaszkodó eme következtetése : «Kollektivista társa-
dalmakat alakítottak és lehet alakítani. De oly társa-
dalmat, mely mindenkit kielégítsen, hol minden emberi 
vágyódás létesüljön, hol a tunyaságra hajlandó és az 
ambiciós lélek egyaránt boldognak érezze magát, nem-
csak alakítani, de még elképzelni sem lehet». (80. 1.) 
Azért «a helyes társadalmi berendezkedés az individu-
alizmusnak és a szocializmusnak szerencsés kombi-
nációjában áll». 

Alapos nála a folyton hangoztatott «egyenlőségnek» 
a boncolása s az anyagelvi vezetőkkel szemben annak 
a kimutatása, hogy «a Darwin féle elmélet minden 
inkább, mint szociálista» (117. 1.) épen ellenkezőleg, 
csupán az erősek fönnmaradását követeli. 

Szerencsés kézzel mutat rá, hogy a feminizmusban 
mi a helyes, mi az utópia s hogy mennyire nem csupán 
«gazdasági» kérdés ez ! 

A munka fejtegetésében állást foglal a sztrájk mel-
lett s azt bizonyos körülmények között « teljesen indo-
kolt»-nak tartja. (157. 1.) Ezt azonban, mint az önigaz-
ságszolgáltatásnak sajátszerű módját, illetőleg annak 
indokoltságát, nehéz belátni. 

A könyvet magát azonban kivonatolni igazán nem 
lehet, nem is szükséges ; azt elejétől-végig el kell olvasni 
s tanulmányozni, oly tanulságos az, oly megnyugtató s 
felvilágosító eredményekkel van az teli. Hiszen épen az 
nálunk a baj, hogy a kevésbé művelt tömeg mondva 
csinált vezetőinek befolyása alalt nem észt, nem tudást, 
hanem a durva szenvedélyeket viszi bele a társadalmi 
mozgalmakba ; ezektől pedig nem fejlődést, hanem kul-
turai visszaesést lehet várni. Ilyen körülmények közölt 
jól teszik az oly tisztán látó s magas műveltségű fér-
fiak, mint Giesswein Sándor, Majláth József, ha foly-
ton fölvilágosítólag igyekeznek hatni s a tömeg tévedé-
seit eloszlatni. 

TARTALOM: A keresztény kath. tan tejlődése. IV. 
Zubriczky Aladár dr.-tól. — A bölcselet felsőbb tanintézete 
Louvainban. I. Trikál József dr.-tól. — Magyarország 
társadalma a két szent király stb. törvényeiben. II. Erdélyi 
László dr.-tól. — Szociális elmélkedések. II. Velics 
Antal dr.-tól. — Lelki gyakorlat. VII. Bóta Ernő S. J.-
től. — Egyházi világkrónika. —y -la-lói. — Irodalom. 
Commer: Hermann Schell. III. Rott Nándor dr.-tól. — 
Timon : Magyar alkotmány- és jogtörténet, n. a-tól. — 
Giesswein : Társadalmi problémák. 

Laptulajdonos és kiadó : 

D U D E K J Á N O S dr. egyetemi ny. r. tanár. 
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L I G I 
TUDOMÁNYOS, TÁRSADALMI ÉS IRODALMI KATHOLIKUS FOLYÓIRAT 

Megjelenik - július és augusztus hónapot kivéve - minden vasárnapon. 

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

Egész évre.. 
Félévre ... 

FELELŐS SZERKESZTŐ 

K iá.- D U D E K J Á N O S dr. 
" 6 . EGYETEMI TANÁR 

SZERKESZTŐSÉG ES KIADÓHIVATAL 

Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 39. 

J^özépiskolai J^ath. Tanár-Egyesület. 
A lelkek mélyén jó ideje vajúdik egy gondolat, 

majd vággyá lesz, gyakran magánbeszélgetésben is 
megnyilatkozik, itt-ott írásban is, magam is tavaly 
az erdélyi státusi tanárok egyesületéről szólva itt a 
Religióban szóba hoztam, s ez a gondolat, ez a fel-
feltörő vágy : középiskoláink kath. tanárai országos 
egyesületének a megalkotása. 

Nemcsak a meglévő példák, hanem a tanügy s 
maguknak a tanároknak szellemi érdeke is teszi ezt 
kívánatossá. 

Az erdélyi kath. status tanárainak van ilyen 
egyesülete ; az ország protestáns tanárai szintén egye-
sületbe vannak sorakozva. Amazoknak egyik köz-
gyűléséről itt beszéltem meg azt az előadásukat, mely-
ben szakonként megtárgyalván a tankönyveket, a leg-
jóbbakban és a katholikus tanítás szellemének leg-
jobban megfelelőkben megállapodtak. A protestáns 
tanárok egyesülete is évenkint tartja meg közgyűlé-
sét, megbeszéli a tanítás és nevelés kérdéseit, ápolja 
a testületi szellemet s egyháza érdekeit az iskola út-
ján igyekszik szoigálni. 

Csak az ország katholikus tanárai nélkülöznek 
ilyen szövetséget, pedig sokan vannak. Négy tanító-
rendünk egész statust képvisel, vannak kir. katholikus 
és községi katholikus középiskoláink s az állami is-
kolákban is hány tanár van, a ki érzi szükségét az 
ilyen egyesületnek, a hol, valamint a megfelelő folyó-
iratban, a tudomány, a tanítás, a nevelés kérdéseit 
ne csak egyoldalú racionalisztikus módon, hanem a 
keresztény szellem szempontjából is lehetne meg-
ítélni, megbeszélni. Mint ember és tanár érzi, hogy 
talán még sincs az helyén, ha a tanulás és tanítás-
szabadság mai idejében már az egyetemen, mint tanár-
jelölt, mindent hall, mindenféle elméletet és magya-
rázatot, csak a keresztény eszme és világrend hátra-
szorítását vagy épen támadását tapasztalja s ha aztán 
a kathedrán is ilyen tankönyvből kénytelen tanít-
ványait oktatni. Szeretné az ellenkező álláspontot is 
megismerni, ez iránt eszmét cserélni, összevetni az 
álláspontokat s elvtársaival érintkezni. 

Ez a vágy pedig a mily természetes, oly indo-
kolt s oly időszerű is egyúttal. 

A katholikus vallású tanár, lia figyel társaira, 
lehetetten észre nem vennie, hogy más vallású tár-
sain tetten-nyomon, a beszélgetésben, a cselekvés-
ben, a társadalmi érintkezéseiken s természetesen a 
tanításukon is meglátszik vallási hovátartozásuk. Míg 
ő magáról ritkán mondhat ilyet, inkább csak szürke 
szintelenségben mozog, vagy talán azok kövét fújja, 
vagy épen nem tudván máskép a dolgot, maga is 
beáll egyháza támadói közé. 

Meglehet, hogy nyugodt pillanataiban, vagy egyes 
kirívó esetekben maga is ráeszmél helyzete fonáksá-
gára, a férfiattan eljárásra, midőn látja, hogy min-
denki védi a maga felekezetét, csak ő neki nincs 
álláspontja. 

Kell, hogy természetes eszével is különösnek ta-
lálja, lia annak az egyháznak, mely a legújabb korig 
szinte kizárólag nevelte az emberiséget, melyet a 
protestáns Guizot az európai civilizáció megteremtő-
jének magasztal, mely a tudomány, hazaszeretet, 
nagylelkűség héroszait nevelte, mely megteremtette 
azt az intézetet is, melyben tanít, tehát alkotásai-
ban az utókorra is szórja áldásait, hogy csak annak az 
egyháznak most egyszerre semmiben se legyen igaza, 
míg minden tegnap-tegnapelőtt fölmerült nézet igaz 
legyen. 

Ezt kell, hogy különösnek találja; de eligazodnia 
oly nehéz. Ha folyóiratot vesz kezébe, abból fölvilá-
gosítást nem kap. Hiszen azok egytől-egyig mind 
egyformák : egyik racionalisztikus, a másik még racio-
nalisztikusabb, ha nem anyagelvi. Ha egyletébe 
megy, a torzsalkodáson kívül hall fizetésrendezésről, 
adminisztratív kérdésekről, már kevesebbet a szoro-
san tudományos, módszeres pontokról; ha pedig a 
tanítás magasabb szempontjai, épen a vallási szem-
pont, mely pedig örökké fogja érdekelni az embert 
és a tudományt, jön szóba, jobb ha szóba se került 
volna, mert avatatlanság, kontárkodás az egész be-
széd, lia nem az elkoptatott támadás. Pedig a vallás 
kelti a legnemesebb érzéseket, az avatja szent föl-
adattá, hivatássá a tanítást, a nehéz iskolai munkát. 
Ez a szempont kiveszőben van a tanárvilágból s a 
tanítás a hivatás magaslatáról leszáll a hivatalos 
munka fokára, az egyszerű megélhetési pályára, me-
lyet oly hamar meg lehet űnni. 
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Nincs meg az a légkör, melyben a katholikus 
lelkületű tanár ma jól érezné, jól találná magát, hol 
lelke magasabb igényeit kielégíthetné. Pedig van ilyen 
tanár sok, több mint gondolnók. 

De korszerű is az ilyen vágy a katholikus tanár-
egyesület után. Ma szerte folyik a destruktiv, a szen-
vedélyekből táplálkozó ú. n. szociális munka, mely 
ha okos, higgadt ellensúlyozásra nem talál, a népre 
és a nem népre, szóval mindnyájunkra veszedelmet 
rejt magában. Ez az ellensúlyozó erő, akárki meg-
lássa, ha a szenvedélyek kitombolják magukat, a ka-
tholicizmusban lesz föltalálható. Már most csak a 
tanár ne vegyen részt ebben a munkában, csak a 
tanár, a társadalom legintelligensebb tagja? De ho-
gyan vegyen részt iskolai működésével is, ha pályája 
kezdetétől fogva folyton csak a racionalisztikus theore-
mákkal traktálják, azt olvassa folyóirataiban, kezdve 
a lélektagadáson, a determinizmuson egész az ember 
állati voltáig? Hogyan vegyen részt, ha a katholikus 
eszmékkel és elvekkel nincs alkalma közelebbről s 
a kérdések megvilágítására alkalmazva, foglalkozni? 

Mint tanár és mint a társadalom tagja a fölvilá-
gosító munkában részt nem vehet, legalább nem úgy, 
a hogyan akarná, mert hiszen arra nem nevelték 
s nincs is alkalma ebben az irányban tájékozódnia. 

Valóban tehát nemcsak a meglévő példák, ha-
nem a tanügy s maguknak a tanároknak szellemi 
érdekei is sürgetve kívánják az Országos Középiskolai 
Katholikus Tanár-Egyesület fölállítását. 

Talán a küszöbön álló katholikus nagygyűlésen 
Pécsett kellene az eszmét kihirdetni s a sokak lel-
kében élő vágyat valóra váltani. Azután ide a köz-
pontba, Budapestre ültetni, a megfelelő tanügyi 
közlöny megindításával. 

Üdv annak, a ki a zászlót kitűzi s diadalra vezeti. 
Ez a mai fád tanári élet, ez a magasztos pálya, me-
lyen a nemzet legérdemesebb munkásai fáradoznak, 
új lendületet nyer vele, oly szellemi erősödést, mely, 
a kölcsönös megértés és az új egyesület minden fö-
lött való fontosságának fölismerése mellett, az iskolai 
élet fölvirágoztatására s ez által nemzetünk javára 
fog szolgálni. 

A ker- kath. tan fejlődése. (V.> 
cj Harmadik fajtája a fejlődésnek az, melyet 

analitikus fejlődésnek nevezek. Ide soroznám a 
szent iratok kánonjának történetét, a szentségek hetes 
számát stb. Hurter szerint pl. az első biztos adat a 
hét szentségnek együttes elszámitásáról Otto bam-
bergi püspöknél (f 1139.) fordul elő. (Vita n. 50 és 
sermo, Migne P. L. 173. k. 1299. 1357.) Van ugyan 
egy VII. századbeli adat is, melyet azonban Hurter 
is kétesnek mond. Ezzel nem mondom azt, hogy a 
hét szentség mindegyike nem volt meg az egyházban 
kezdet óta, csupán azt, hogy azt az óriási theologiai 
munkát , mely a szentség fogalmát kidolgozta, egy-éb 

hasonlóktól a szentségeket megkülönböztette és hetes 
számukban megállapodott, ezer esztendeig végezték. 
Pedig ennek a nagy systematikus munkának végső 
eredménye ma m á r régóta dogma. Ez a munka más 
természetű, mint az implicite kinyilatkoztatottak ma-
gyarázata vagy a virtualiter kinyilatkoztatottak leve-
zetése, azért úgy vélem, nem tévedek, ha analitikus 
fejlődésnek mondom. A ki ismeri a patrisztikát, 
hasonlót fog tartani a szentkönyvek kánonáról is. 
Ezen és hasonló pontokon ismét volt dogmafejlődés 
és a dogmatörténetre óriási feladatok várnak. 

8. A fennebb vázolt módok szerintem azok, a 
melyeken a dogmafejlődés történik. De nem végez-
ném kifogástalanul feladatomat, ha meg nem jelöl-
ném, minő dogmafejlődést nem fogadok el. Felada-
tomnak ezt a negativ részét röviden végzem, mert 
cikkem máris hosszúra nyúlik. 

Nem fogadom el tehát a következő dogmafejlő-
dési elméleteket: 

aj A modern protestáns történet-kritikai iskola 
dogmafejlődését, melyet Harnack és az ő köre kép-
visel. Nem fogadom el azért, mert egyszerűen tagadja 
az isteni kinyilatkoztatást és magát az egész keresz-
ténységet mindenestül a természetes fejlődés ered-
ménye gyanánt akarja elénk állítani. Nem fogadhatom 
el továbbá azért sem, mert tagadja a dogmafejlődést 
ellensúlyozó másik nagy igazságot, a lényegbeli vál-
tozatlanságot. Ennek az iskolának fejlődéselmélete 
nem gondol a gyermekből emberré, a tölgymagból 
tölgyfává való fejlődés példáira, melyek előttünk le-
begnek, hanem tagadva a dogmafejlődés tipikus egy-
ségét, darwinizmust visz be a hit tudományokba. Mi a 
homogén, ők a heterogén dogmafejlődés hivei. Ez 
pedig óriási különbség. Mikor Schwane Harnack 
dogmafejlődési elméletét darwinizmusnak mondta, 
Harnaek a «Theologische Litteraturzeitung»-ban (1892. 
469. 1.) azt felelte, hogy igaza van. Ezt a darwiniz-
must nem fogadhatom el, mert ez saját hazájában, 
a biologia terén is lejárta magát. A ki ezt a darwi-
nizmust a maga egész elriasztó voltában ismerni 
akarja, olvassa el Harnack dogmatörténetét vagy 
Krügernek újabb művét : «Das Dogma von der Drei-
einigkeit und Gottmenschheit in seiner geschichtl. 
Entwicklung». Tübingen. 1905. 

bj Nem fogadhatom el Mallock formuláját sem, 
hogy az egyházi dogmafejlődés, Spencer formuláját 
követve, heterogén homogenitásról áttér homogén 
heterogenitásra.1 Ez a formula szellemes, de sikam-
lós és szertelen evolúcióra vezet. 

cj Nem fogadhatom el, hogy minden dogma 
lassú lépésekben egyre fejlődik. Ezzel szemben hang-
súlyozom azt, a mit a modern biologia is hangsú-
lyoz, hogy a fejlődés hol itt, hol ott inkább ugrások 
képében történik. A Szentháromság és megtestesülés 
dogmái Keleten fejlődtek, a IV—VIII. századokban; a 

1 Kár is volna ezt magyarul mondani. Szerk. 
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keresztény embertan, az egyház és a kegyelem dog-
mái Nyugaton, a II—'V. századokban. Azután is tör-
téntek fejlődések, de mindig azon dogmák tekinteté-
ben, a melyek felé itt vagy ott, ekkor vagy akkor 
különös figyelem irányult. Ha nem csalódom, jelen-
leg az inspiratió dogmája fejlődik;1 persze korai 
volna már ma Ítéletet mondani arról, mi egységes 
ebben a fejlődésben és mi egységtelen s azért ephe-
mer értékű. 

d) Nem fogadom el Günther felfogását, a ki egy-
törzsű evolúciót hirdetett, melyben a bölcseletnek 
nyújtotta a vezérszerepet, a tanítóhivatalnak erős 
háttérbe szorításával. Az egytörzsű fejlődésnek nem 
vagyok barátja, mert a tények világosan mutatják, 
hogy a kinyilatkoztatás nemcsak általános benyo-
mást adott, hanem igen sok dogmát explicite tartal-
mazott. A bölcseletnek sem tulajdonítom azt a túl-
zott fejlesztő erőt, mint Günther. Főképen pedig az 
egész dogmafejlődést az egyházi tanítótekintély oltalma 
alá helyezem és az egységes dogmafejlődés félre-
ismerhetetlen jelét a tanítótekintély csalatkozhatatlan 
szentesítésében látom. 

ej Elutasítom azt a dogmafejlődést, melyet Günther 
csak álmodott, hogy t. i. végső kifejletében a misz-
tériumokat átértett igazságokká fogja tenni. Ez racio-
nalista ábránd, melyet anathemával bélyegzett meg 
a vatikáni zsinat. (Sess. III. De fide et ratione. 
Can. 1.) 

f j Elutasítom azt a dogmafejlődést, mely a dog-
mákat eredeti értelmükből a tudomány haladása 
szerint lassankint teljesen kiforgatná. Ez tiszta he-
terogenitás volna és relativizmus a theologiában, 
melyet a vatikáni zsinat elitélt. (Sess. III. De fide et 
ratione. Can. 3.) 

gj Elvetek minden elméletet, mely a dogmafej-
lődésben a darwinisták módjára teljesen figyelmen 
kívül hagyja a belső fejlesztő erőt és a dogmafej-
lődést tisztára külső körülményekre vezeti vissza. 
Elismerem, hogy a bölcseletnek, a korviszonyoknak, 
az eszmeáramlatoknak és főleg az eretnekségeknek 
nem megvetendő szerepük volt a dogmafejlődésben ; 
de a vezető szerepet én mégis az egyházban jelen-
levő isteni elemnek, Jézus Krisztus és a Szentlélek 
örök jelenlétének tulajdonítom, a mely csalalkozha-
tatlanná teszi a tanítóhivatalt. 

h) Végül elutasítom Fogazzaro elméletét, részben 
azért, mert heterogenitásra vezet, részben azért, mert 
bármily örömmel nézném is, ha a laikus elem is 
résztvenne a theologia müvelésében, a laikus elem-
nek mint dogmafejlesztő tényezőnek előtérbe nyo-
mulását az egyház laicizálásának nézem. Mindenekelőtt 
nem áll, hogy a papságnak nem volna annyi érint-
kezése a valószerű világgal, mint a laikus elemnek ; 

1 Ugye kétértelmű az ilyen beszéd ? A Szentírás inspi-
ratiója dogma, az nem fejlődik. (C. Vatic, sess. 3. can. 4.), de 
az inspiratió közelebbi megértése körül cserélődnek elméletek. 

Szerk. 

továbbá a dogmák legnagyobb része attól a bizonyos 
valószerű világtól nem sok fejlesztő elemet várhat ; 
végül és mindenek fölött, mert a dogmafejlődésben 
nem a theologiáé a vezérszerep, hanem a tanítóegy-
házé, tehát akár világi, akár egyszerű pap a theolo-
g'us, hiteles tanítóminőséget magának az egyházban 
nem tulajdoníthat. Sokat írnak ma a laikus elem 
előrenyomulásáról az egyházban. Örvendünk neki 
ott, a hol helyénvalónak látjuk. Másutt aggódva 
nézzük. De hogy Fogazzaro a laikus elemnek még 
a dogmafejlődésben is vezérszerepet akar tulajdoní-
tani, az már a soknál is több. Ne mondja senki, 
hogy ez csúnya beszéd, mert Cicero pro domo 
sua! Nem, hiszen napnál világosabb, hogy Cicero 
contra domum suam. Fölszentelt pap vagyok, tehát 
a rendi hatalom (potestas ordinis) tekintetében 
nem vagyok laikus. De a tanítóhatalom tekinte-
tében, mely a püspöknél kezdődik, magam is laikus 
vagyok. 

9. Hátra van még a kifejezés. A fönnebbiekben 
igazoltam, hogy dacára a kinyilatkoztatás befejezett-
ségének, a kinyilatkoztatott tan tekintetében mégis van 
olyatén fejlődés, melyet a legkényesebb fülű dogma-
tikus is kénytelen dogmafejlődésnek nevezni. Kleutger 
sem tiltakozik ellene és nem is tudja elkerülni. 
A nála észlelhető bizonyos habozás, mint fönnebbi 
példáim igazolják, eltűnt a katholikus hittudósok 
köréből. 

Szükséges is a fejlődést kidomborítani és pedig 
több ok miatt. Először azért, hogy az a benyomás 
ne keletkezzék, mintha a kinyilatkoztatás holt kincs 
volna. Ne feledjük, hogy használat által a pénz kopik, 
ellenben az eszme nő és fejlődik. Másodszor azért, 
hogy a tan változatlansága megtalálja azt az ellen-
súlyozó terminust, a mely a legtöbb dogmánál a 
kettős formulázás által föllelhető, mint ezt példáink 
igazolták. Harmadszor azért, mert a törvényszerű fej-
lődés kidomborítása az egyházat sokkal szebb meg-
világításba helyezi. A kinek a törvényszerű fejlő-
dés gondolata még nem nyilatkozott meg, az nem 
érti teljesen, miért mondjuk az egyházat a kinyilat-
koztatás őrének, de egyszersmind tanítójának is (cus-
tos et magistra). Az őrizés megfelel a változatlanság-
nak, a tanítás megfelel a fejlődésnek. Az egyház a 
kinyilatkoztatást nem őrzi légmentesen páncélszek-
rényben, mint egy bank a safe deposit-ot, hanem 
úgy őrzi, hogy folyóvá teszi, aprópénzre váltja, az 
emberek üdvösségére körözteti, tehát alkalmazza 
szükségleteikre és felel egyre változó kérdéseikre. 
Igazán életerős tanítója az emberiségnek százado-
kon át. 

Ha valaki azt mondja, hogy az evolúció szóval 
ma visszaélnek, én erre azt felelem, hogy ez nem 
korlátozhat engem szabadságomban, hogy én helyes 
értelemben tovább is használjam. IX. Pius sem mondta 
azt, hogy mondjunk le azon szavakról, melyekkel 
ma a tudomány visszaél, hanem azt: Restituantur 
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verba rebus! Ha az ellenkezőt akarnók tenni, le 
kellene mondanunk a tudomány műveléséről. Hiszen 
századunkban minden tudományos és vallási foga-
lommal, még a legelemiebbekkel is visszaéltek. Mu-
tatja ezt az a rettenetes misztifikáció, a melyet nap-
nap mellett Istennek, a vallásnak, a szabadságnak, 
a léleknek stb. fogalmával űznek. Nem törölték szó-
tárakból, de fogalmát meghamisították. Ha csügge-
tegek és betegesen skrupolózusak volnánk, ezen 
szavak használatáról is le kellene mondanunk; de 
nem mondunk le azon a címen, mert érezzük, hogy 
mi régebben voltunk ezen szavak jogos birtoklásá-
ban. Kimutattam, hogy a törvényszerű dogmafejlődés 
eszméje régibb a darwinizmusnál, tehát a darwi-
nista visszaélés nem korlátozhatja a bittudós szabad-
ságát azon terminus használatában, melyet előbb 
jogosan birtokolt. Különben Reinke, Driesch, Dennert, 
Wasmann munkái mutatják, hogy a darwinisla evo-
lúció lealkonyodott és új evolueió-elmélet kezd ural-
kodni, mely az evolúció fogalmával nem űz miszti-
fikációt. Ha a bittudósok a darwinista vízözön idején 
kitartottak a maguk helyes dogmafejlődése mellett, 
nincs rá okuk, hogy ma hagyják el, mikor az evo-
lúció eszméje a biologia terén igen tisztult alakban 
jelentkezik. 

Az egyház sem rettent vissza terminusainak hasz-
nálatától, ámbár irtózatos visszaéléseket követlek is 
el velük az eretnekek. Visszaélt a ôjxoouatoç-szal szamo-
szatai Pál, visszaélt a kç ypicrcoj-szal Eutyches, vissza-
éltek a hagyomány fogalmával a tradicionalisták, 
visszaéltek Isten látásával az ontologisták, visszaéltek 
a substantia fogalmával a pantheisták stb. De az 
egyház ennek dacára tovább használta és használja 
ezeket a formulákat, persze a maguk helyes értel-
mében. 

Persze a világosság érdekében jó a különbözte-
tés. Nem volnék ellene, hogy valaki keressen és 
találjon oly szócskát, mely kifejezze a törvényszerű 
dogmafejlődést, de egyszersmind azonnal megkülön-
böztesse az összes fönnebb adott hibás dogmafejlő-
dési elméletektől. Hurter az explicatio szót hasz-
nálja; de ez először félreérthető, mert első hallásra 
a puszta «magyarázat» fogalmát ébreszti ; másodszor 
nem födi mindazt, a mi hozzátartozik a dogmafejlődés-
hez. Épen ezért a szót nem is tudta közkeletűvé tenni. 
Newman később néha az «elargement» kifejezést 
tette a «development» helyébe. Ez sem lett általános. 
Jegyezzük meg, hogy a terminus semmit sem ér, ha 
közkeletűvé nem tud lenni. Magyarországon bajos 
lesz új terminust kezdeményezni, a míg a külföld 
kitart az «Entwicklung» mellett. Ha pl. Hurter a 
maga «explicatio» terminusát általánosítani birta 
volna, szívesen elfogadnám, mert tudom, hogy egy 
szónak sokszor a használat adja meg azt az értel-
met, melyet az etimologia nem adott meg (példa rá 
a theizmus és a deizmus). 

Zubriczky Aladár dr. 

I bölcselet felsőbb tanintézete Louvainban. 
II. 

Benső tevékenység. Főleg két szempontot emelek 
itt ki, a növendékeknek irodalmi működését és az 
egyetem volt növendékeinek, jelenleg mindenfelé 
elszórt különféle hivatásokban működő tagjainak, 
ezen intézet keretében létező körét. A «Société philo-
sophique des étudiants» két szakosztályra oszlik : 
Cercle philosophique és Cercle d'economie sociale. 
Minden héten tartanak egy fölolvasást az intézet 
egyik tanárának jelenlétében, melynek végén vitát 
rendeznek a kérdés fölött. Bizony nem egyszer a 
jelenlévő tanárnak kell a kérdést tisztáznia. A növen-
dékek idegen, jeles tanárokat is szoktak fölkérni föl-
olvasásra. 

Az ily irányú szellemi munkásságot elősegíti magá-
ban az intézetben berendezett könyvtár és folyóirat-
gyűjtemény. 120 bölcseleti és szociális jellegű folyóirat 
jár ide minden nyelven, a melyekhez egy tartalom-
jegyzéket készítettek úgy, hogy minden kérdésre 
azonnal megtalálja az ember az egész irodalmat. 

A volt növendékek, tanárok stb. az intézettel 
továbbra is szellemi érintkezésben és összeköttetésben 
élnek. Egyesületük «Société philosophique des anciens 
étudiants de l'Institut» cím alatt áll fönn. Havonkint 
egyszer fölolvasó estélyt rendeznek s a dolgozatot az 
intézet «Revue néo-scolastique» c. folyóiratában teszik 
közzé. Ezen szellemi közösségnek tudományos és 
erkölcsi értékét fölösleges tovább fejtegetni. 

És itt meg kellene említenem, föl kellene sorolnom 
azon műveket mind, a melyek az intézetből kerültek 
ki. Föl kellene sorolnom elsősorban az intézet taná-
rainak irodalmi működését, valamint azokét, a kik 
itt nyerték el a doktori fokozatot. De ez igazán sok 
volna. Pedig ezekben egy hatalmas szellemi mozgalom 
hullámait kell látnunk, a melyek egész Európára 
kiterjednek. Mercier művei pld. csaknem az összes 
európai nyelvekre le vannak fordítva. A «Cours de 
philosophie» hét kötetben jelent meg s egyes kötetei 
4—7 kiadást értek már is el. Igen szép vállalat a 
«les Philosophes du mögen âge» is. Ezeken kívül 
43 kisebb-nagyobb mű került ki az intézetből, nem 
számítva ide az 5 állandó s különféle célt szolgáló 
folyóiratot. Ismeri a louvaini intézet működését egész 
Európa, folyóiratokban s egyetemi előadásokon mél-
tatják működését. Az idei téli szemeszterben Heinze, a 
leipzigi egyetem tanára, a néo-scolaszticismust korunk 
legöntudalosabb s legjobban szervezett szellemi irány-
zatának mondta. Bővebben tárgyal mindenről «l'in-
fluence de l'Institut supérieur de Philosophie» A. Pelzer 
1904-ben megjelent ismertetésében. 

Az intézet működése kifelé. E tekintetben leg-
fontosabb, hogy embereket nevel, a kik később a 
filozófiának fognak élni. Egész Európából, sőt Ameri-
kából, Kanadából is vannak itt növendékek. Pap-
jelöltek és világiak egyaránt, kiknek számuk évről-
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évre szaporodik, úgy hogy jelenleg 60-nál több növen-
dék tanul itt. Ne feledjük el, hogy a világiak, a kik 
ilt tanulnak, csaknem kizárólag a filozófiának élnek 
majd s arra törekesznek, hogy az egyetemekre bejut-
hassanak. Eddig például a következő világiak nyertek 
alkalmazást Louvainban : De Lantsheere, Defourny, 
Wulf és Michotte. Ezekenkívül de Craéne (műve de la 
spiritualité de l'âme) Lüttichben filozófiát; Crahay 
ugyanott jogot, Halleux Gentben filozófiát (müvét 
les Principes du positivisme contemporain Fouillée 
ajánlatára a párisi akadémia jutalommal tüntette ki); 
Van Cauwelaert Freiburgban (Schweiz) lélektant ad 
elő. Nem említhetem föl részletesebben a papokat, 
a kik minden országba szétviszik ez institut szellemét, 
nemzeti nyelvre átfordítják az itt megjelent műveket 
s otthon hasonló szellemben dolgoznak. 

A louvaini egyetem nevezetesebb pap- tanárai 
Deploige, Noel, Nys Mercier növendékei. A párisi 
kath. egyetem tanára Peillaube, noha eddig labora-
toriumot nem rendezett be, (Franciaországban külön-
ben is nagyon hiányosak ez intézmények, mert mint 
a tanárok mondják, «sokba» kerülnek) de «Biblioteque 
de Philosophie Experimentale» cím alatt vállalatot 
indított meg, melyből két vaskos kötet jelent meg 
eddig, kettő pedig, köztük W. James lélektana, sajtó 
alatt van. 

Az a szellemi közösség, melyben a tanárok egy-
más között s az intézetből kikerült jeles növendé-
keikkel együtt élnek, lehetővé teszi munkásságuknak 
a nagy tömegekre való kiterjesztését is. Ez a tudo-
mány népszerűsítése a szabad egyetem útján történik. 
Kezdetben talán gyengén indult meg a vállalkozás, 
de midőn a Bruxellesi egyetem tanárai épen nem 
épületes, vallásellenes irányzatban hatottak a közön-
ségre, 1901. óta óriási arányban kiterjesztették mű-
ködésüket. Az előadók tárgyukat a bölcseletből, tör-
ténelemből, társadalom-, természettudományokból, s a 
művészet köréből veszik. A munkásság megsokszoro-
sítását a következő számok mutatják. 1901—1902. 
évben két városban három előadást tartottak. 1902— 
1903-ban már 14 helyi bizottságot szerveztek és 38 
tanár 90 előadást tartott. 1903—1904-ben kilenc új 
helyi bizottságot szerveztek s természetesen még 
több előadást tartottak. A következő években a helyi 
bizottságok független testületekké különültek el s 
maguk gondoskodtak konferenciák tartásáról. 

És mindezen siker lelke éveken keresztül Mercier 
volt. A ki tudott nagy képzettségével épúgy impo-
nálni, mint lelkének sajátságos kedvességével vonzani. 
Meghatóak búcsúszavai, melyeket az egyetem rekto-
rához, tanáraihoz és növendékeihez intézett távozása 
alkalmával. Csak néhány jelmondatot szakítok ki: 
«Én nem nyöszörgők a mult fölött, a mely már 
nincs, sem nem ábrándozok a jövő fölött, a mely 
még nincs itt. Az ember kötelessége egy pontra 
irányítani tevékenységét, a jelenre. . . A louvaini Alma 
Mater a mi szellemi életünk családi központja. Csodál-

kozom, hogy akadnak emberek, a kik nem tudják 
elképzelni, hogyan lehetnek a tudománynak és ezúttal 
a hitnek élő emberek. Tény azonban, hogy a világon 
nincs intézmény, mely annyit nyújtott volna hitemnek 
és elmémnek, mint a louvaini kath. egyetem». Azért 
Mercier, miután még az ifjúságot, a kit ő annyira 
szeretett, «erkölcsi személyisége egy részének» (une 
partie de ma personalité morale) nevezte, a leginten-
zívebb támogatását ígérte meg a kath. egyetemnek. 

Ez valóvá is fog válni ! Mert egy ember életének, 
fáradságának legszebb jutalma, ha eszméjét kibonta-
kozni, az élet talaján kifejlődni s gyümölcsözni látja. 
Mercier megérte, a mit annyira óhajtott, a keresztény 
bölcseleti nézetek hajnalhasadását, térfoglalását s 
jelenleg tekintélyes szereplését úgy az életben, mint 
az irodalomban. Tudománynak élő kath. embereket 
nevelt, a kik sok egyetemen állják meg helyüket 
eddig is. Ilyen siker igazolása egy intézmény életre-
valóságának s megérdemli, sőt mindnyájunk érdeke, 
hogy eljöjjünk ide tanulmányozni szellemét, irányát, 
szervezetét, mert az eredmények biztosítanak, hogy 
az élet vizeihez jövünk. 

Az én lelkemre és energiámra a legerőteljesebb 
hatást tette ezen intézel. Mint a Szent-Imre-kollegium 
egyik elöljárója a kollégium igazgatójával s elöljáróival 
meg vagyok győződve, hogyha terveinket, remé-
nyeinket megvalósíthatjuk, ha nemcsak házat, hanem 
a tudományok számára jól fölszerelt otthont is alkot-
hatunk, az az intézet is fog tudománynak élő embe-
reket nevelhetni, úgy egyetemeink, mint akadémiáink 
és gimnáziumaink számára. 

Az isteni gondviselés kezét láttuk mi abban, hogy 
a magyar kath. társadalom annyi szeretettel és nagy-
lelkűséggel karolta föl a főiskolai internátust. A Szent-
lélek kegyelme működött sok fiatal ember elméjében, 
a kik közül néhány oly páratlan sikerrel végezte 
tanulmányait, hogy méltán pályázhatnának főiskolai 
állásokra. Ez ad nekem reményt, hogy mi bár szeré-
nyebb alakban, de a louvaini főiskola szellemében 
elérhetjük talán azt, a mit Louvainban, t. i. embe-
reket nevelhetünk, kik a tudományt csinálják s katho-
likus világnézetük fénye mellett azt terjesztik. 

Trikót .József dr. 

A nemi felvilágosítás.1 

A nemi fölvilágosítás újabb propagálói egyetlen 
új gondolattal sem járultak a kérdés megfejtéséhez 
s inkább a propagandára fordítottak gondot, mint a 
kérdés pedagógiai vizsgálatára. 

Semmi kétség: az embereket fel kell világosí-
tani ! Fel kell világosítani mindenről, tehát a nemi 
életről is. A pedagógiai probléma azonban épen az, 
hogy hogyan? Itt a legnagyobb nehézség! Ha meg-
vizsgáljuk a nemi felvilágosítás mostani hirdetőinek 

1 A «Népmivelés» 4—5. számából némi rövidítéssel kö-
zöljük, mint egyik legjobb pedagógiai hozzászólást. Szerk. 
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különféle röpiratait, sok téves és helytelen állításra 
fogunk bukkanni. 

Először is egy alaptévedésre kell rámutatni; ez 
pedig az a felfogás, hogy a nemi fölvilágosítás kér-
désével meg van oldva az erkölcsi nevelés kérdése. 

Nos, ez a fő- és alaptévedés! Az eddigi tapasz-
talatok is azt mutatják, hogy nem épen azok voltak 
a legerkölcsösebb emberek, a kik legfölvilágosodot-
tabbak s épenséggel nincs bebizonyítva, hogy a ter-
mészettudományi ismeretek erkölcsösebbé tennék az 
embert, mint a történelmi és nyelvi tanulmányok. 
A jó erkölcs korántsem attól függ, vájjon valaki 
mennyire ismeri az anatómiát s vájjon mennyire 
ismeri a nemi szervek szerkezetét és funkcióját. Er-
kölcsi szempontból egyáltalán nem az a fontos, mi-
lyen pontosan ismeri valaki a tényeket, a tények 
tudása magában se nem erkölcsös, se nem erkölcs-
telen. A fontos az, hogy milyen fölfogást fűz valaki 
a tények ismeretéhez. A tudás összefüggésbe hozatala 
a mi saját énünkkel s a társadalommal, ez az, a mi 
erkölcsös, vagy erkölcstelen. E szerint a lényeges itt 
a tudás vonatkoztatása saját lelteinkre. 

De egyáltalán a nemi életről és szerelemről 
való helyes fölfogást nem az anatómiából és fizioló-
giából meríthetjük. 

Ezek a tudományok természettudományok, tehát 
nem tartalmazhatnak ethikai igazságokat, hanem 
csakis természettudományi igazságokat. Az ethikai 
fölfogást az ember a környező társadalomból veszi, 
abból a társadalomból, a mely a maga mindennapi 
cselekvésével —élő gyakorlatával — közvéleményével, 
elhatározó és döntő befolyást gyakorol a közmorálra. 

A míg tehát ez az ethikai fölfogás a társadalom-
ban át nem alakul, addig hiába való minden ter-
mészettudományi ismeret. A helyes ethikai fölfogás 
pedig sokkal erősebben tükröződik az irodalomban, 
az igazi nagy írók és költők alkotásaiban, mint bár-
mennyi röpiratban a szexuális kérdésről. 

A szexuális nevelésre nézve pl. fontosabb Goethe 
«Hermann und Dorotheá»-ja, mint a nemi szervek 
leírása. Az ily költemény ad helyes erkölcsi fölfogást 
a szerelemről, a házasságról s nem a fiziológia. Ezért 
teszik a középiskolai tantervek Goethének ezt a 
remekművét, melyben különben a gyermekágyas nő 
is előfordul, arra a korra, midőn tanulóknál a nemi 
érettség is beáll. Ez a költemény adhat irányt a ser-
dülőben ébredő gerjedelmeknek s helyes fölfogást a 
szerelemre és házasságra vonatkozólag. 

A szexuális ethika kérdése bizony távolról sem 
oldható meg a nemi fölvilágosítással. Nagyon jó 
volna, ha a dolog ilyen egyszerűen állna, de az em-
ber ethikai fölfogása, fájdalom, nem alapszik pusz-
tán egy fiziológiai processzus ismeretén, hanem 
ezernyi szálból szövődik össze, melyek között nem 
is az ismeretek, hanem az- élő gyakorlat, a meg-
szokás, az érzelmek, az ösztönök, a hangulatok a 
legfontosabbak. 

Ezzel összefüggésben egy másik tévedésre muta-
tunk rá, mellyel a nemi fölvilágosítás védői szintén 
gyakran érvelnek. Azt szokták ugyanis a nemi föl-
világosítás mellett felhozni, hogy a tudatlanság ebben 
a kérdésben oka annak, hogy az ifjúság bűnbe esik. 
A tapasztalás azt mutatja, hogy ez a legritkább eset. 
A nemi kihágásokat épen nem azok követik el, a kik 
ezekben a dolgokban tájékozatlanok, hanem ellen-
kezőleg épen azok, a kik nagyon is föl vannak vi-
lágosodva. Csakis leányoknál fordulhat elő az, hogy 
a nemi életről való tudatlanság következtében esnek 
bűnbe. Ám ekkor sem történik ez úgy, hogy a leány 
ne volna annak tudatában, hogy most olyan valamit 
követ el, a mit cselekednie nem volna szabad. 

De ha tudja is a dolgok következményeit, ez a 
tudás meg nem védi őt a fölébredt ösztön hatal-
mával szemben. A tudás háttérbe szorul s nagyon 
gyönge ellenfélnek mutatkozik a szenvedélyek le-
nyűgöző erejével szemben. Az ösztönök durva hatal-
mával szemben gyöngék és tehetetlenek vagyunk s 
hogy akaratunk megacélosodjék, ahhoz arra van 
szükség, hogy ezeket a testi vágyakat újra és újra 
folytonos gyakorlással fékezzük. Utalok itt Payotnak 
«Az akarat nevelése» cimű munkájára, a hol ezek a 
gondolatok részletesebben is ki vannak fejtve. De 
hivatkozom Schopenhauerre is, a ki szintén azt 
állítja, hogy a civilizáció féket rakott az emberre, ha 
ezt elvesszük, kitör az állat. Kétlem, hogy a nemi 
élet megismertetése hozzájárulna a szenvedélyek e 
fékentartásához. 

A nemi fölvilágosítás, úgy látszik, egyáltalán a 
nőkre nézve bír nagyobb jelentőséggel. Csak nőknél 
fordulhat elő, hogy tudatlanságban maradnak, s e 
tudatlanságnak kárát vallják. Ezt mutatja különben 
az a körülmény is, hogy a nemi fölvilágosítás hivei 
nagyrészt nők, ellenzői nagyrészt férfiak. A propa-
gandát is nagyrészt nők viszik,1 a feministák tették a 
kérdést magukévá s a nőket izgatja és foglalkoztatja 
a dolog erősebben. 

A nemi fölvilágosítás védelmezői egy másik érv 
gyanánt azt is fel szokták hozni, hogy a szülők és 
gyermekek közötti bizalmat megrendíti az, ha a nemi 
dolgokról nem mondjuk meg a gyermekeknek a 
teljes igazságot, hanem esetleg a gólya meséjével 
ütjük el a kérdést. 

Látnivaló, hogy ez az érv is Rousseau Emiljének 
4-ik könyvéből van véve. Csakhogy Rousseau ott 
igen helyesen arról beszél, hogy mikor a gyermek 
kíváncsisága már fel van ébresztve, akkor nem szabad 
őt így félrevezetni, mert ez árt a szülő hitelének. 
De, szó sincs arról, hogy a gyermek és szülő közötti 
bizalom azt kívánná, hogy a gyermekeknek folyton 
csak természettudományi igazságot mondjunk. Tel-
jesen hibás fölfogás az, ha azt mondja valaki, hogy 

1 Úgy látszik azonban, hogy nem a felvilágosítás hiá-
nyában szenvedők. Szerk. 
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a mese hazugság. Épen olyan, mint mikor azl mondja 
valaki, hogy a költészet hazugság. A mese s az egész 
költészet mély igazságok kifejezése, de költői for-
máhan. A gyermek számára ezek az igazságok sok-
kal inkább igazságok, mint a természettudományiak, 
mert az ő értelméhez ezek vannak közelebb. Hiszen 
ezeket nem az ő félrevezetése céljából mondjuk, 
hanem tisztán azért, mert ő a természettudományi 
megismerésre még képtelen. Sőt határozottan azzal 
a tudattal mondjuk a gólyamesét, hogy a gyermek-
nek később meg kell ismerkednie majd a fiziológiai 
jelenségekkel; azaz tudjuk, hogy ez csak ideiglenes 
magyarázat, mely csak addig tarthat, mig a gyermek 
értelme más magyarázat elfogadására meg nem érik. 

A felnőttek később is gólyát emlegetnek, ha 
gyermekáldásra gondolnak. Ez ma már kifejezés-
mód, melyet ki sem lehet többé vonni a közfor-
galomból. 

A mint azonban a gyermeki elme többé be nem 
éri ezzel a magyarázattal, akkor természetesen, mint 
ahogy Rousseau nagyon helyesen mondja, «egysze-
rűen, nyiltan, minden titkolódzás, zavarodottság és 
mosolygás nélkül» meg kell adni a szükséges föl-
világosítást. 

A fölvilágosítás védőinek egy harmadik érve a 
titkolódzás káros volta mellett az, hogy fölébreszti 
a gyermek kíváncsiságát s kutatásra ösztönzi őt. 
Ebben valóban van igazság. A mint föl van ébresztve 
a gyermek kíváncsisága, akkor természetesen komo-
lyan el kell intézni a kérdést. Ám addig, a míg a 
kíváncsiságnak ez a korszaka be nem következett, 
valóban jobb ezekről a dolgokról nem beszélni. Ez 
nem titkolódzás, ez csak illedelem és szemérem. 
Illedelem és szemérem pedig a kulturális élet nemes 
termékei, melyek a szociális életet kellemessé s az 
egyéni életet erkölcsössé tenni segítenek. Vannak 
dolgok, a mikről a művelt ember csak akkor beszél, 
mikor okvetlenül kell, akkor is művelt emberhez 
méltó módon, illő formában. Ha nem így cselekszik, 
az a műveletlenség, durvaság, szemérmetlenség jele. 
Ezzel a gyakorlatunkkal tehát, hogy nemi dolgokról 
szükség nélkül nem beszélünk, a gyermeket gyakor-
lati uton illendőségre, szeméremre, műveltségre 
nevelj ük. 

Maga az a körülmény, hogy a gyermek látja, 
hogy ily dolgokról nyiltan beszélni nem szokás, 
meggyökerezteti benne azt az érzést, hogy ezek oly 
dolgok, melyekkel neki foglalkozni nem szabad s 
adott esetben, pl. csábítás alkalmával, ez az érzés az, 
a mi tudtára adja, még pedig minden ismeretnél 
hatalmasabb erővel, hogy itt oly dolgokról van szó, 
a mi tilos, a mi erkölcstelen. 

Ezért nem ok nélkül mondja Rousseau, hogy 
«legjobb volna a gyermekekre nézve, ha azokban 
teljesen tudatlanok volnának». Tehát ő is a mellett 
foglal állást, hogy addig, a míg lehet, tartsuk tudat-
lanságban a gyermekeket s a fölvilágosítás csak 

akkor következnék be, midőn ez a tudatlanságban 
tartás lehetetlen. Nagy városokban, a nyilvánosság 
körében élőknél ez az időpont hamarább áll be. 
Ezért erre nézve is azt kell hangsúlyozni, a mit 
Rousseau kiemel : «tekintettel kell lennünk növen-
dékünk különös hetyzetére, környezetére s azon vi-
szonyokra, melyek között a jövőben valószínűleg élni 
fog stb.». S ezek tekintetbe vétele az, a mi voltakép 
oly nehéz, ehhez kell igazi nevelői tapintat, hivatott-
ság, rátermettség. 

S ezzel elértünk a kérdésnek pedagógiai szem-
pontból legfontosabb részéhez, ez pedig az: hogyan 
történjék a fölvilágosítás? Ebből a szempontból pedig 
a nagy nehézség korántsem ott rejlik, a hol Lisch-
newska asszony s vele együtt legtöbben keresik. Ők 
t. i. azt hiszik, hogy az egész dolgot nagyon nehéz 
megérteni s ezért keresik a fokozatosságot, melynek 
fonalán végig a tanulók ehhez a megértéshez el-
jussanak. De tévedés azt hinni, hogy az egész dolgot 
olyan nagyon nehéz megérteni : s módszeres mester-
kedés kell hozzá, hogy a nemi aktus és a szaporo-
dás titka a gyermek előtt föltáruljon. Tapasztalásom 
szerint nem is kell tovább menni az első lépésnél 
s a gyermek előtt már is minden világos. A növé-
nyek szaporodásának magyarázatánál a tanulók 
maguk már is kitalálják az analógiát az emberi 
funkciókkal. 

A nehézség pedagógiai szempontból az: ezeket 
a dolgokat űgy magyarázni, hogy a gyermeki lelkület 
természetes szemérem érzése sértetlen maradjon és 
a fölvilágosítás ne szolgáljon a nemi ösztön korai 
kifejlesztésére, hanem alkalmas legyen komoly er-
kölcsi fölfogás kialakulására. 

Ebből a szempontból pedig két fontos kérdés 
merül föl. Egyik az: vájjon a nemi fölvilágosítás 
nyilvánosan történjék a tanulók tömeges jelenléte 
alkalmával, vagy bizalmasan, esetleg négyszemközt? 
A másik dolog pedig, a mi fontossággal bir, az, hogy 
a tanító megtalálja a kellő hangot, a hangulatot s 
azokat a szavakat, melyek alkalmasak ilyen kellő 
hangulatnak: az erkölcsi komolyság hangulatának a 
létrehozásához. 

A szeméremérzet kímélése szempontjából, úgy 
tetszik, mintha célszerűbb volna az ilyen intim ma-
gyarázatokat bizalmasan, négyszemközt adni. Sokan 
vannak, a kik ennek hívei. Ha a szülő az, a ki a 
fölvilágosítást adja, akkor helyén is van az ilyen 
intimitás. Nem mondom, hogy némely tanító is ne 
volna képes arra, hogy az ily fölvilágosítást bizal-
masan, kellő tapintattal s az erkölcsi nevelés elő-
mozdításával megadni ne tudná. Azonban midőn 
valamely dolgot intézményileg akarunk szervezni, 
akkor nem szabad egyes egyének kiváló tulajdon-
ságaira építeni, hanem inkább arra kell törekednünk, 
hogy azokat a veszedelmeket, a miket az; emberi 
gyarlóság okozhat, intézmények segítségével lehetőleg 
kizárjuk. A négyszemközti beszélgetés pedig nagyon 
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alkalmas arra, hogy a társalgást oly térre terelje, 
a mely erkölcsi veszélyeket rejt magában. Épen az 
ily veszélyes bizalmas téte-á-tétet kell kerülni. Egy-
általán semmi szin alatt sem szabad a tanuló ifjú-
sággal nemi dolgokról szükség nélkül beszélni. Mert 
minden ilyen fölösleges beszélgetés nemi vágyak éb-
resztésére vezet s az erkölcsi tendencia csak ürügy 
lehet az ilyen épen nem erkölcsös társalgásra, mint 
a hogy azt a pornográf íróknál tapasztaljuk, kik 
szintén erkölcsös tendenciával csiklandozzák az em-
berek érzékeit. 

A nyilvánosság azonban határozottan ellenőrző 
erővel bir. A hol 50—60 gyermek ellenőrzi a tanító 
mondásait, ott a tanító bizonnyal óvatosabb lesz 
kifejezéseinek megválasztásában s egyúttal óvakodni 
fog attól is, hogy meg nem engedett területre lép-
jen. Ezért határozottan ki kellene mondani, hogy 
nemi dolgokról a tanítónak a tanulókkal csakis nyil-
vánosan, az osztály előtt, szabad beszélnie s csakis 
akkor, mikor az múlhatatlanul szükséges. 

A módszer dolgában pedig nem a módszeres 
menet megállapítása a nehéz, hanem a kellő kifeje-
zések megtalálása. Ezeket a műveltebb ember köny-
nyebben találja meg, mint a kevésbbé művelt. Itt 
teliát szintén nem a módszeres mesterkedés segít, 
hanem arra kell törekednünk, hogy a tanítók művelt-
sége legyen minél magasabb és tartalmasabb. 

A nemi fölvilágosítástól e szerint nem kell félni, 
de nem is kell belőle olyan nagy dolgot csinálni, 
hogy országos propaganda tárgyává tétessék. A nemi 
fölvilágositás a tanításnak egy alárendelt részlete 
csupán, melynek távolról sincs meg az a jetenlősége, 
melyet neki hivei és ellenzői egyaránt tulajdonítanak. 
Nem kell félni, nem lesz abból nagy baj, ha a tíz-
éves gyermek ismeri a nemi dolgokat. Maga ez a 
tény nem fogja őt sem erkölcsösebbé, sem erkölcs-
telenebbé tenni. Hiszen erre tapasztalataink is van-
nak, sőt egy klasszikus példánk is: a philantropi-
numnak (1776.) növendékei. E növendékek részesül-
tek a nemi fölvilágosításban, de nem lettek sem 
erkölcsösebbek, sem erkölcstelenebbek, mint Német-
ország azon gyermekei, kik abban nem részesültek. 

Ha az erkölcsi fölfogás, melyet egész nevelésünk-
kel adtunk, helyes, ha a környezet gondolkozás-
módja és élete erkölcsös, ha a tanítvány jelleme 
erős : akkor a nemi felvilágosítás nem árt. Ha azon-
ban az erkölcsi fölfogás, melyet adunk, nem helyes, 
a környezet gondolkodása és élete léha, tanítványunk 
jelleme gyenge; akkor a nemi fölvilágositás csak 
ösztönzés a nemi dolgokkal való behatóbb foglal-
kozásra s így természetesen káros.1 

A szexuális nevelés egyik legfőbb elve, hogy 
éretlen gyermekek nemi kicsapongását megakadá-

1 Miután pedig jobbára ez az utóbbi eset áll, azért több 
veszélyt rejt magában ez a «nemi felvilágosítás», mint ko-
moly hasznot. Vájjon a felnőttek a felvilágosítás hiánya miatt 
erkölcstelenek ? Szerk. 

lyozza. Ez nemcsak ethikai szempontból, hanem 
fajfejlődési szempontból is fontos. Éretlen gyermekek-
től s enervált ifjaktól nem származhatik erőteljes 
generáció. 

A nemi fölvilágositás azonban, valamint a koedu-
káció, nem oldja meg sem az erkölcsi nevelés nagy 
kérdését, sem a szexuális nevelés kérdését. De min-
denesetre eszköz egy új erkölcsi fölfogás propagálá-
sához s a mozgalom célja, úgy hiszem, ez. Az er-
kölcsi fölfogásnak különösen a nemi életre nézve 
kell megváltoznia, egy új, tisztább s nemesebb föl-
fogásnak kell meghonosodnia.1 Ebben a küzdelemben, 
mely az új világnézetért2 folyik, egyik eszköz e két 
kérdésben való propaganda. 

Ez a küzdelem azonban nem a pedagógia küz-
delme. A pedagógiára mindebből csak az tartozik: 
vájjon a következő nemzedéket hogyan nevelhetjük 
erkölcsös karakterekké? Láttuk, hogy ebben a nemi 
fölvilágositás, fájdalom, nem sokat segít. Mindamellett 
a modern életviszonyok megkívánják, hogy az ifjú-
ság a nemi kérdésre nézve fölvilágosíttassék. Ezért 
kívánatos, hogy a természetrajzi oktatás keretében a 
szaporodás ismertetése el ne kerültessék, hanem 
röviden, komolyan s ethikai célzatossággal tárgyal-
tassék. De semmi esetre sem szabad ezt a tanítást 
fődologgá, vagy épen külön tantárggyá tenni, főkép 
pedig kerülni kell azt, hogy a tanító a tanulókkal 
nemi dolgokról négyszemközt, vagy akár nyilvánosan 
is, de szükség nélkül beszéljen. 

A helyes erkölcsi fölfogást azonban egyáltalán 
nem a tények tudása s különösen nem ezen tények 
tudása adja meg, hanem azoknak vonatkoztatása 
énünkre. Ezért a lényeges itt a helyes fölfogásnak a 
meggyökereztetése, a mire a költészet és művészetek3 

alkalmasabbak, mint a természettudományok. De leg-
alkalmasabb erre a környező társadalom fölfogásának 
és gyakorlatának a megváltozása.4 Ezt a változást 
pedig a jövő nemzedék erkölcse és boldogsága kívánja. 

Weszely Ödön dr. 

Magyarország társadalma a két szent király, az 
első zsinatok és T^álmán törvényeiben. (m.> 

A püspöki joghatóság gyakorlásának fő közege 
az esperest (archipresbyter v. archidiaconus).5 Mikor 
a Corpus Juris szövege azt mondja, hogy ha az érsek 
(archiepiscopus) tudatlanságból (causa ignorantiae) 

1 Új, tisztább s nemesebb felfogás nem szükséges, nem 
is lehetséges, hanem csak visszatérés a keresztény állás-
pontra, melyet szent Pál oly szépen fejtett ki. Szerk. 

2 Az az új világnézet a materializmus régi világnézete. 
3 És első sorban az erkölcstan a vallástannal. Szerk. 
4 Tehát az öregebbek a hibásak a nemi romlottság ter-

jedésében. Szerk. 
5 Lad. I. 4. Turóczi-codex és Ilosvai-codex szerint, Col. 

I. 6, Tur.-cod. sz. archipresbyter ; Synod. I. 48. 57. 62. és Col. 
I. 60. archidiaconus. Eredetileg a Rómához közelebb eső 
vidékeken miséspapokból lettek az archipresbijterek, diaconu-
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egyetért a püspökkel a papok törvénytefen házassá-
gának eltűrésében s ennek folytán a pap ilyen bűné-
ben megmarad, akkor (az érsek) a püspök tetszés-
szerinti Ítéletének lesz alávetve : ez a szöveg érthe-
tetlen, s nyilvánvalóan a Turóczi- és Ilosvai-codex 
szövege a helyes, a melyek szerint «lia az esperest 
(archipresbyter) a püspök tudtán kívül (ignorante 
episcopo) beleegyezik (abba, hogy a pap tiltott házas-
ságban éljen), vagy a miséspap az ő beleegyezése 
folytán ilyen bűnében megmarad, akkor (az esperes) 
a püspök tetszésszerinti ítéletének lesz alávetve».1 

A mely clericust lopásról vádolnak, azt a püspök 
vagy archidiaconus fogja megítélni.2 Ha laikus, világi 
ember pert indit clericus ellen, ezt a püspök vagy 
esperest (Corp. Jur. archiepiscopi, TC. archipresbyteri) 
pecsétjével idézzék meg, a kik egyszersmind ítélni 
fognak fölötte a (világi) biróval együtt (cum iudice 
TC. tanquam iudice Corp. Jur.).3 A bűbájos rontó-
kat (malefici) az esperes és ispán Ítélje el, miután 
hírnökük az illetőket megtalálta, elfogta.4 Ilyféle 
esetekben bíráskodott az esperes. Jogtudása érdeké-
ben rendelik, hogy minden esperesnek meglegyen a 
kánonjog kivonata (breviárium canonum);5 tisztes-
sége érdekében pedig azzal fenyegetik, hogy a ki őt 
részegen találja, annak három pénzt — három tinó 
árát — fizessen.8 

A birói kiváltságot élvező papi rend tagja termé-
szetesen az esperes is. E rend érdemeiről szent 

sokból pedig az arcliidiacoiiusok, mint az egyházmegyék 
egyes kerületeinek felügyelői, kik a papi tudományokban 
legjáratosabb papokból és szerpapokból kiválogatva, a püs-
pöki központon, a káptalan kanonokjai közt foglaltak helyet. 
Az archipresbyter név második tagja, a «presbyter», a 
velencevidéki olaszoknál «prest» alakot nyert, a szomszéd 
szlovénoknál pedig az arcliipresbiter nevéből jesprist alakult 
ki, mely már az archidiaconust jelentette, mert az ugyanazon 
egyház-felügyelői tisztséget viselők közt korán túlsúlyra 
jutottak a fő-szerpapok. A «jesprist» a magyarságba olvadt 
ó-tótság révén eljutott a magyar nyelvbe, mint «esperest» 
vagy «esperes». A tatár járás előtti oklevelekben sok archi-
diaconus szerepel s ezek valamennyien egyszermind kano-
nokjai az illető egyházmegyének. Tévedés tehát azt hinni, 
hogy Tamás spalatói esperes nem spalatói kanonok, s hogy 
ez a spalatói érseknek ellenőre ; hogy nyitrai esperes nem 
lehet esztergomi kanonok; hogy archidiaconus csak igazi 
diaconus, hogy pápai subdiaconus és káplán csak igazi 
alszerpap lehetett, valamint hogy a bibornoki collegiumban 
levő diaconusok nem lehetnek áldozópapok vagy akár püspö-
kök. Rogerius történetíróra nézve bátran mondhatjuk, hogy 
mivel váradi esperes volt, tehát váradi kanonok is volt s 
midőn soproni esperessé lett, győri kanonokká lett. Minden 
valószínűség szerint áldozópap volt, azért lehetett bibornok-
nak clericusa és káplánja, a mi csak irodai alkalmazást, jog-
ügyekben való megbízatást és címet jelentett s azzal, hogy 
áldozópappá szenteltette magát, épen nem lett méltatlanná 
ama megbízatásokra és cimekre. Ugyanezt az elvet fejezi ki 
IV. Kelemen azon spalatói esetben, a melyre Mátyás Flórián 
egészen ellenkező érvelést alapit (108. 1.) V. ö. Mátyás 
Flórián akadémiai értekezése II. oszt. XVII. köt. 1897. 96—108.1. 
Nyelvtud. Közi. 1904. 215—216. 1. Melich. 

1 Lad. I. 4. 2 Syn. I. 57. s Col. I. 6. 4 Col. I. 60. 
& Syn. I. 62. « Syn. I. 48. 

István azt mondja a világiaknak: «Valamint ők, a 
papok (sacerdotes) mindnyájatokért dolgoznak, űgy 
li is mindnyájan kiválóképen tartoztok érettük fáradni, 
s lia szükséges, élteteket áldozzátok érettük».1 

A szerzetes-módra regula szerint közös életet élő 
papok testülete a káptolom,2 tagjai a kanonokok (cano-
nici), kiknek életét és élelmezését regulájoknak meg-
felelően a püspök rendezi, szabályozza,3 s kiknek köte-
lességük tudni és érteni regulájokat.4 Miként a szerze-
tesek kolostorukban (zárt folyosójukon, hol sétálgattak, 
társalogtak), így a kanonokok udvarukban, kúriájuk-
ban irodalmilag, vagyis latin nyelven tartoztak beszél-
getni.5 A kanonokok szigorúbb papi életére künn a 
vidéken lelkészkedő magyar papok már nem igen 
vállalkoztak. Azért a kanonokok testülete ép úgy, 
mint a szerzeteseké, leginkább csak a maga nevelé-
séből egészíthette ki magát. De miként a monostor 
is vett föl kivételesen már kész, fölszentelt papokat, 
úgy a magyarországi kanonokok ép ily kivételesen 
idegenből érkezett vendégeket, külföldi diákokat 
(hospites, clerici hospites) szoktak olykor maguk 
közé fogadni. Ezekre nézve az első ismert nemzeti 
zsinat elrendelte, hogy a mely vendég önként alá-
vetette magát a kanonok-regulának, (belépése előtt 
szülelett) fia semmit se örököljön, hacsak a kano-
nok-apa végrendelettel nem gondoskodik róla.0 

Természetes, hogy kezdetben, a térítés századá-
ban az oktatás főképen, majdnem kizárólag a pap-
és íródeák-nevelésre irányult, mert ez volt a nép 
és urak szükséglete. Akármelyik pályát választották 
az illetők, tanultságban, birói kiváltságban és külső 
viseletben egy közös rend, az «ordo clericalis», «diáki 
rend tagjaivá lettek.7 Ily értelemben nevezzük alább 

1 St. II. 4. 
2 Capitulum eredetileg a szerzetesek tanácskozó és Ítél-

kező terme, a bol a gyűlés elején föl szokták olvasni Szent 
Benedek Regulájának egy-egy fejezetét vagy ennek egy részét 
(caput, capitulum). Megjegyzendő, hogy Kálmán koráig ter-
jedő törvényhozásunk a capitulum szót csak «törvényfejezet, 
törvénycikkely» értelmében használja ép úgy, mint a többszö-
rösen fölhasznált frank capitulare-k. St. I. 2. 3. II. címe az 
Admonti-codexben : capitula huius libri. Lad. II. 1. Tur.-kod.-
ben : capitulum pr imum. Col. I. TC-ben a praefatio után 
egyszer: capitulum. Kanonokok káptalana nincs említve. 

3 Synod. I. 27. 
4 Syn. I. 56. 
5 Syn. I. 5. «canonici in claustro et canonici in curia 

literatorie loquantur» szövegben az első helyen álló «cano-
nici» nyilván bibás a «monachi» helyett. 

6 Csakis ez lehet az értelme ennek a szövegnek: «Si 
quis hospitum canonice regule se sponte subdiderit , nichil 
ad filium eius pertineat, nisi forte et ipse voluerit». Syn. I. 28. 
A fiú hogyne akarná? Az «ipse» tehát nem ő, hanem az 
apja. Míg az apa él, természetes, hogy fia csak azt kaphatja 
meg apja vagyonából, a mit ez aka r ; erre nem kell törvény. 
A nehézség csak ott kezdődik, hogy mit kapjon a fiú a kano-
nok hagyatékából. 

7 A «diák» név dalmata-szlovén ajkon alakult ki a «dia-
conus»-ból. Magyarjaink a közéjük olvadt szlávoktól átvették 
a «diák» nevet és alkalmazták általában «clericus» értelem-
ben. Erre csattanós bizonyságunk az, hogy a Vág-Sala (Csala, 
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a clericust régiesen s igazabban diáknak. Ez általá-
ban oly tanult ember vagy tanuló, a ki már legalább 
a hajkoronát fölvette s így a hajnyírással magát 
Isten szolgájának, Istent pedig a maga mennyei 
öröksége osztályrészének (xÀrjpoç, clerus) vallotta, ha 
aztán nem szenteltette is magát szerpappá vagy 
miséspappá, ha igazi pap nem lett is belőle. E diáki 
rend tagját olyan lopásért, a melyért a szent 
László-kori statárium szerint akasztás járt, a világi 
biró csak akkor ítélhette el, ha a püspök előbb 
degradálta, vagyis a diáki rendből kivetkőztette,1 

mert tilos volt a világi bírónak diákot még 
csak meg is idézni, reá pecsétet küldeni, «neki 
pecsétet adni».2 Diák-emberek voltak a király, a 
herceg, a püspökök, ispánok és más urak káplánjai 
is (capellani), tudniillik Írnokai, irodatisztjei, akiket 
csak a püspök vagy esperes pecsétjével lehet meg-
idézni ezen birák, illetőleg az egyházmegyei zsinat 
elé.3 Ilyen diákokat nevelt különösen a kanonokok 
iskolája s ennek élén a mester (magister), kit a 
következő törvény említ : Ha a diáki rend ludat vagy 
tyúkot avagy gyümölcsöt vagy hasonlókat lopott, csu-
pán mestere fenyítse meg őt seprővel, de a mit lopott, 
térítse vissza ; ha ezeknél nagyobbat lopott, akkor 
püspöke degradálja és világibiró ítélje el.4Tanulatlant 
sem szabad miséspapi rendbe fölvenni (presbyter 
ordinari) s ha fölvették, tanuljon vagy tegyék le.6 

Szolgát sem szabad fölvenni a diáki rendbe (clericus 
ordinari), hacsak ura előre teljes szabadságot nem 
adott neki; s lia a diák az egyház szolgája volt, fiai 
az egyház szabadjai közé tartozzanak.6 A ki másnak 
a szolgáját, vagy szolgálatára kötelezett emberét vagy 
a várőrök valamelyikét írásra tanítja vagy diákká 
teszi urának tudta és bevallása, kifejezett akarata nél-
kül, az fizessen az urnák váltságdíjai s ezenfelül 
büntetésképen 50 penzát.7 A diákok természetesen 
ájtatos fegyelemben nevelkedtek s míg a nép csak 
háromszor tartozott gyónni és áldozni, addig a diá-
kok ezt minden nagyobb ünnepen megtették.8 A diáki 
rend tagjainak tilos volt világos ruhát hordani, ügy 
mint hasított téli vagy nyári tunikát,9 tarka vagy 

Csalta, Cselle, Sellye) föld pozsonymegyei szélén 1226-ban 
«due ville clericorum» van, bennük clericusok laknak, 1233-ban 
az egyik clericus azon panaszkodik, bogy húsz válogatott 
ökrét elvették, ugyanannak «clericus» nevét később «litte-
ratus»-ra változtatták (=diák) és 1237. táján a «due ville cleri-
corum» helyén «Diaqui» (Diáki) falu neve tűnik elő. L. kissé 
bővebben oklevélíró és prókátori szerepükkel együtt «A tiha-
nyi apátság kritikus oklevelei» c. akadémiai értekezésemben. 
II. oszt. XXI. köt. 191. stb. 1. V. ö. Melich föntidézett cikkét. 

1 Lad. II. 13. 2 Col. I. 14. 3 Col. I. 5. 9. 4 Lad. II. 13. 
s Syn. I. 6. « Syn. I. 29. 30. ? Syn. I. 65. 8 Syn I. 3. 

8 Col. I. 70. «Nul lus . . . u t a t u r . . . fisso pellicio vei tunica.» 
Pellicium nem más, mint prémmel bélelt téli tunika, modern 
szóval : prémes reverenda, a tunika pedig könnyű nyári 
reverenda, hosszú felső-ruha. Braun : Die liturgische Gewan-
dung im Occident und Orient. Freiburg i. Breisgau. Herder. 
1907. 140. 1. Úgy a prémes, mint a közönséges tunika vilá-
giasságát abban látták, ha hasított volt az alsó része elől és 

sárga keztyűt, vörös vagy zöld köpenyeget, himes 
vagy selyem szegésű cipőt vagy kápát (csuklyás palás-
tot), sarut, úgyszintén kámzsát (camisia == ing, alba) 
és tunikát s a fölszentelteknek ne a mellén legyenek 
(az alba és reverenda-turtika) összefoglalva gombok-
kal, kapcsokkal, hanem (csak) mintegy a nyakat 
vegyék körül.1 

Rajta voltak, hogy minden nagyobb egyházban 
meglegyenek az összes egyházi rendek és végezzék 
tisztjüket.2 Csak valamelyik egyház címére szabad 
bárkit a diáki rendbe fölvenni,3 a mely egyház aztán 
fegyelmet gyakorol fölötte és gondoskodik róla. Hasonló 
rendelkezés szólt a szerzetesek fölvételéről is.4 A kit 
aztán ily címre diákká, illetőleg pappá tettek, vagy 
fogadalommal (szerzetesen) fölvettek, csak bizo-
nyos bűntények miatt kánoni ítélettel foszthatták 
meg rendjétől vagy tisztjétől, állásától s az ilyen 
maga se távozhatott, hacsak magasabb állásra nem 
léptették elő, a mikor a törvény úgy kívánta, hogy 
püspöke adja meg kegyesen a beleegyezését.5 Ha 
vendég diák (hospes clericus) jön e hazába püspöké-
nek ajánlólevele (litterae commendatitiae) nélkül, 
(isten) ítélettel vagy tanúbizonysággal döntsék el, 
hogy vájjon nem szerzetes-e vagy gyilkos és hogy 
azon (egyházi) rendhez tartozik-e, a melyhez tarto-
zónak vallotta magát.6 Általában semmiféle diákot 
se fogadjanak be más püspökségből vagy tartomány-
ból ajánlólevél nélkül.7 Idegen vidékekről érkezett 
vendégdiákok, ha tudniillik nem hoztak ajánlóleve-
let, vagy állítsanak törvényes tanúkat, vagy térjenek 
vissza bizonyítványért (formata); ha pedig rossz-
hirüek, okvetlenül távozzanak s vissza ne térjenek 
bizonyítvány nélkül.8 Kálmán király is elrendeli, hogy 
külföldi miséspapot és szerpapot (csak) ajánlólevéllel 
vegyenek föl s a kiket eddig fölvettek, vizsgálják 
meg, minő jogon jöttek. A kikről rossz hir kering, 
állásuktól függesztessenek föl, míg (isten) Ítélet nem 
tisztázza őket ; vagy pedig távolíttassanak el e földről.9 

(Folytatjuk.) Érdéigi László dr. 

hátul, a mit a lovaglás miatt hoztak divatba s már szent 
Odilo clunyi bencéseinek is szemére hánytak. Sackur: Die 
Cluniacenser. II. 96. 1. A Corpus Juris érdemes fordítója 
némileg tévedett, midőn a világias, papokhoz nem illő, egyéb-
ként Európa-szerte hasonló egyházi ruhákat valóságosan 
világi, magyar öltözéknek vette s a bokáig érő téli és nyári 
reverendát «hasított mente vagy dolmány» szavakkal fordí-
totta, valamint alább a csuklyás kápát «sapka» szóval. Magy. 
Törvénytár. Kálmán I. 70; 115. 117. 1. 

1 Itt a Corp. Jur. és codexek szövegei többszörösen 
eltérnek egymástól, de legtöbbnyire nyilvánvalóan a Turóczi-
codex szövege a helyes. 

2 Syn. I. 4. Rómában a III. században Cornelius pápa 
fölsorolása szerint van egy püspök, 46 miséspap (presbyter), 
7 szerpap (diaconus), 7 alszerpap (subdiaconus), 42 ollár-
szolga (acolythus) és 52 ördögűző (exorcista) s fölolvasó 
(lector) az ajtónállókkal együtt (ostiarius). Hur ter : Theolog. 
Dogm. III. Oeniponte. 1891. 533. 1. 

3 Syn. I. 18. 4 Lad. I. 21. & Syn. I. 23. « Lad. I. 17. 
7 Syn. I. 19. 8 Syn. I. 21. 9 Col. I. 3. 
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Lelki gyakorlat <vm.> 
17. Ime a lelki gyakorlat fő vonásaiban. Am 

azért tévedne, ki mindezzel megelégednék. Szent 
Ignác elejétől végig gyakorlati útba igazításokkal 
szolgál, a melyek mind a lelki gyakorlat mezején 
termettek, s a melyek nélkül könnyen útvesztőbe 
tévednénk. Úgy járnánk e szabályok nélkül, mint a 
ki nagy kincstárba, művészeti múzeumba lépne be, 
bejárná a termeket s magára maradva, nem tudna 
eligazodni, nem tudná műértéküket felfogni, élvezni. 

A lelki gyakorlat ideje alatt egyiket a másik 
után át kell olvasni, átgondolni, megmagyarázni ; 
csak így leszünk otthonosak a lelki gyakorlatban, 
illetőleg a lelki életben. 

Nem is említem az annotatiókat, a melyek inkább 
a vezetőnek szólnak. Ott vannak mindenek fölött az 
additiók, a részletes, az általános lelki vizsgálat, a 
gondolatbeli, szóbeli, cselekedetbeli bűnök, az élet-
gyónás a szent áldozással.1 

Majd következnek a lelki vigasztalás, lelki száraz-
ság, az étkezésről, az aggályosságról az alamizsnál-
kozásról szóló jegyzetek ; továbbá az utasítás, hogyan 
kell az egyházzal együtt éreznünk. Ne feledjük el az 
imádság három módját sem. A lelki élet támpillérei 
ezek ; gyenge lábon áll nélkülök lelki életünk épülete.2 

Tessék most már megítélni, van-e ? lehet-e ? 
azoknak fogalmuk a lelki gyakorlatról, a kik soha-
sem éltek át egy igazi lelki gyakorlatot; legfölebb a 
fürdőházba jutottak be, de nem a fogadótermekbe, 
nem a díszkertekbe, se az ebédlőbe. Legfölebb a 
szolgákkal, inasokkal álltak szóba, de nem is látták 
magát a ház urát és családját. 

Legtöbb hivő, legtöbb pap előtt idegen világrész 
az igazi lelki gyakorlat; onnan nem hoz neki hirt 
az ő újsága, odáig nem épült még ki az ő vasútja. 
Talán nem is kíváncsi r á? Más légkörben mozog. 

De még ha nem is volna több a lelki gyakor-
lat annál, a mit a három naposak alatt ismer a nagy-
közönség, akkor is nagyra kell azokat becsülnie 
minden istenfélő hívőnek, oly nagy hatást gyakorol-
nak a lelkekre. «E magányban közelről szól Isten a 
szívhez, megajándékozza az önismerettel és meg-
nyitja előtte a kegyelmek forrását.» Kalocsai zsinat.3  

VI. Pius pedig kárhoztatja azok véleményét, a kik 
szerint a lelki gyakorlat igazi megtérést nem ered-
ményez, csak külső múló hatást. Auctorem fidei.4 

18. Az igaz, a lelki gyakorlatot, úgy a mint van, 
a maga teljességében, maga szent Ignác sem szánta, 
nem is ajánlja mindenkinek, ahhoz közönséges lélek-
nél több kell. Olvassuk meg az ő három utolsó 
annotatióját meg a Directorium idevágó fejezeteit, 
az első hetet nem épen mindenkinek, a többi hetet 
pedig csak arra képesítetteknek ajánlja.5 

1 Thesaurus. 103—107., 58—75. 2 Thesaurus. 307—348., 
247-259., 216—221. 3 Coll. Lacen. V. 680. c. « Coll. Lacen. 
IV. 430. d. s Thesaurus. 28-36., 376. 

Azt mondja ő, vegyük tekintetbe az illetőnek a 
korát, iskolázottságát, képességét; testben, lélekben 
fogyatékos embereknek ne adjunk oly dolgokat elő 
a lelki gyakorlatból, a mit könnyen el nem visel-
hetnek. Tudni kell a szándékát, mit akar elérni a 
lelki gyakorlattal s aszerint adni neki a pontokat. 
Ne csigázzuk föl a követeléseinket. Legtöbben csak 
lelki megnyugvást keresnek a lelki gyakorlatban s 
ezt elérik a háromnapos lelki gyakorlattal, elmél-
kedvén az ember céljáról, a bűnről, az utolsó dol-
gokról. 

Nevezetes, szent Ignác ezeknél is melegen ajánlja 
az általános és részletes lelki vizsgálatot, azt eltanul-
ják és állandóan gyakorolják. S tudjuk, Xaveri szent 
Ferenc egyszerű gyónóit is rátanította erre. Alapja 
a lelki életnek, a mire mindenki köteles. 

Továbbá ajánlja nekik az imádság három módját, 
a mellyel a különféle bűnökről, parancsokról, az 
ismert és kedveltebb imákról üdvösen elelmélked-
hetik a legegyszerűbb hivő is, ha különben jóakaratú. 

Es a mi az akkori korban szinte szokatlan s 
nálunk manapság is az, a heti gyónást, áldozást 
ajánlja mindenkinek, a házasságban élőknek is. Leg-
alább a szokottnál többször tegye, de jobb volna, 
ha hetenkint végezné.1 

Hol vagyunk mi ettől! Már akkor oda vagyunk 
az örömtől, ha egy-egy úri férfiút rávettünk a hús-
véti gyónásra. Meg is van a látszata! Nem igen 
kapunk megbízható katholikus férfiakat, egyikkel a 
a másik után sülünk föl, visszaélnek bizalmunkkal. 
A külsőre nézünk, a belsőt nem is keressük. Bánom 
is én mit csinál, hogy él, milyen a magánélete, csak 
a dolgát elvégezze. Nem ritkán hallottunk ilyen 
nyilatkozatokat. 

Sokan azt hiszik, a lelki gyakorlat csak az egy-
háziaknak való. Az évszázados Directorium megadja 
rá a választ. Ki kell irtani e véleményt, e téves föl-
fogást. Miért? Mert Isten malasztjára mindnyájan 
rászorulunk ; nemcsak szerzetesek, hanem világiak 
is, oly sok veszélyben forognak ott künn az élet 
zajló tengerén. A világiak is kötelesek keresni az 
eszközöket, a melyek a malaszt elfogadására képe-
sítik.2 

Ha az emberek jószántukból nem törődnek 
lelkük ügyével, sokszor maga Isten készíti elő az 
utat. Hogyan? Állásával nincs megelégedve, lelki 
furdalásai vannak, aggályoskodik, nem jól bánnak 
vele, nincs áldás vállalatain, működésén, nem tud 
megbirkózni szenvedélyeivel, rossz szokásaival. Ezek 
befolyása alatt kezd gondolkozni helyzetéről, égi vilá-
gosság támad lelkében, javulást keres. Az Isten űjja 
rámutat a lelki gyakorlatra, a lelki megnyugvás for-
rására. 

A mi a teljes lelki gyakorlatot illeti, szent Ignác 
nem látja célszerűnek, hogy arra mindenkit buzdít-

1 Thesaurus. 30. 2 Thesaurus 358., 6. 
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sunk, szinte idővesztegetésnek tartja csak azért, mert 
tetszik némelyiknek e kedves foglalkozás. Csak, a ki 
teljes magányba vonulhat, félretéve minden gondot, 
mintha semmi se érdekelné a világon erre az időre 
és igen óhajt előre haladni a lelki életben, valamint 
Istenért és az egyházért nagy dolgokra vállalkozni, 
van hozzá elég fogékonysága, műveltsége : azzal érde-
mes foglalkozni, sőt a lelki gyakorlat mélységes titkaiba 
bevezetni. Ez a jóakarat a nagylelkűség mezeje; ez 
parancsszóra meg nem rendelhető. 

19. És mégis szokás parancsolni a lelki gyakor-
latokat ? 

A hogy vesszük. A lelki tanítók melegen ajánl-
j ák ; az egyházi zsinatok, élükön a főp ásztorokkal 
sürgetik, de követelésekkel nem állanak elő, kivéve 
a háromnapos lelki gyakorlatoknál ; mert hát a 
bűntől tisztulni, a lelki megnyugvást keresni, már 
csak mégis szent kötelessége minden kereszténynek 
s a ki jószántából nem teszi, tegye legalább enge-
delmességből. 

Egyébiránt a püspök törvényhozói hatalmával 
hozhat egyházmegyei határozatot a közjog keretén 
belül és elrendelheti a kellő módon a lelki gyakor-
latokat is. Míg ily törvényes alap hiányzik, addig 
«hortandos esse, sed non cogendos» a papság, ily 
értelemben mondja a római határozat a spanyol 
alicanti esetben. De tény, hogy a zsinatok egyházi 
fenyítéket ajánlanak a püspöknek a vonakodókkal 
szemben. Példa rá a bourdeaux-i, alby-i, Aix-i 
zsinatok.1 

Az egyház a lelki gyakorlatok intézményét mind-
jobban sürgeti és rendezi. Külföldön óriási léptekkel 
halad elő, most lesz még csak igazán korszerű. 

Nagyon természetesen a jó példa Rómából indul 
ki. Eddi inkább az egyesek buzgóságára hagyta az 
egyház, most rendezi, általánosítja. 

X. Pius pápa ő szentsége Rómában egyenesen 
előírta 1904. december 27-én, hogy minden Rómá-
ban lakó világi pap a jezsuiták, passionisták vagy 
lazaristáknál legalább három évben egyszer lelki 
gyakorlatot tartson s e célra minden hónapban egy 
alkalmas hetet jelöljön ki az illető szerzet. Tartson 
pedig e lelki gyakorlat nem három napig, hanem 
«quantum spatii est a vespertinis diei dominici ad 
matutinas horas proximi sabbati.» 

Okát is adja ő Szentsége, miért adta ki rendele-
tét. Hivatkozik az emberi gyarlóságra, mely idővel 
elhidegül Isten szolgálatában, még ha pap is ; hivat-
kozik állhatatlan természetünkre, melytől a papi 
ténykedés sem óv meg; hivatkozik a sok veszélyre, 
mely a papot az ő működésében környezi. 

Ily körülmények közt nem érti ő Szentsége, 
hogyan találkozhatik oly pap, a ki nem érezné szük-
ségét a lelki gyakorlatnak. Látjuk pedig, hogy a 
kiknek élete épületesebb, működése ajánlatosabb, 

1 Coll. Lacen. IV. 591. a., 410. a., 995. b. 

azok pontosabban és buzgóbban keresik föl a lelki 
gyakorlatokat. Mig ép a kevésbbé buzgók nem igen 
becsülik, nem keresik föl. Hogy fognak majd számot 
adni Istennek sáfárkodásukról.1 

Pápa ő Szentsége példája bizonyára mind több 
követőre fog találni a püspöki karban és részlete-
sebben, határozottabban fogják papjaikat buzdítani, 
késztetni a lelki gyakorlatokra, mint Városy Gyula 
kalocsai érsek úr már megkezdette pápa ő Szentsége 
rendeletének végre hajtását. 

0 Szentsége helynöke mindjárt 1905. évben meg-
határozta egész évre az illető hetet minden hónapra. 
Vasárnap este kell benn lenni és szombat reggel 
szabad eltávozni. E szerint teljes öt nap. 

És hogy nem puszta ajánlásról van szó, mutatja 
a további intézkedés. Mindenki bizonyítványt kap az 
elvégzett lelki gyakorlatról s azt beadja az egyházi 
hivatalba. Aztán 1908. évtől kezdve senkinek sem 
újítják meg a misézési és gyóntatási engedelmet, a 
ki lelki gyakorlatát háromévenkint nem igazolja. 
Egyúttal megszabja, hogy az eltartásért tizenhat lirát 
adjanak az illető háznak.2 

A fölszentelés előtt való lelki gyakorlatok is így 
indultak ki Rómából s ma már azt mondják, hogy 
erre kényszerítheti a püspök a szentelendőket. Bizo-
nyára így lesz ez nálunk is, fejlik idővel. Azért volna 
szükség nagylelkű vállalkozóra, a ki ily házról előre 
gondoskodnék, a hova állandóan s nagyobb számmal 
elvonulhassanak az illetők. 

Az ellátásról lévén szó, fölemlítem itt, hogy 
Münsterben a munkásoktól megelégesznek három 
márkával a három napi eltartásért, a mi igazán 
csekélység. A kitől telik, a nagylelkű adományt szíve-
sen fogadják e háznak céljaira.3 

20. Az egyház a mi jó anyánk, nemcsak buzdít 
fenyít, egyúttal jutalmaz is. A lelki gyakorlat alkal-
mából szintén megnyitja kincstárát és teljes búcsút 
enged azoknak, a kik jezsuita vezetése alatt, akár az ő 
házukban, akár azon kívül, néhány napos lelki gyakor-
latban vesznek részt, hozzáadva a szentségekhez 
járulást, az illető templom, kápolna meglátogatását 
és az egyház szándékára fölajánlott imát.4 

Másik teljes búcsú is jár érte. Ha a lelki gya-
korlat vezetője megjelöli a kezdő napot s ettől 
számítva negyven napig naponkint végez az illető 
imádságokat azon szándékkal, hogy a lelki gyakor-
lat alatt tett jó föltételeihez megnyerje az állhata-
tosság kegyelmét és ezen idő alatt újólag járul a 
szentségekhez. 

És ha ezen imát naponkint ájtatosan és bün-
bánólag végezi, azonfelül még naponkint 200 napi 
bűcsut nyer.5 

Sőt X. Pius pápa 1904. június 22-én újabb ked-
vezményt adott. Megtörténik, hogy akadály jön közbe 

1 Analecta Ecclca. 1904. s Annales eccl. 1905.82—83. lap. 
3 Arbeiterexercitien. 46. 1. 4 Die Ablässze. Beringer 1893.287.1. 
s Beringer 288. 1. 3. 4. p. 
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és a hivek egyik vagy másik elmélkedésről elmarad-
nak, aztán elesnek a teljes búcsútól. A kik tehát 
egymásra következő három nap lelki gyakorlatot 
végeznek s az alatt legkevesebb öt elmélkedést hall-
gatnak, a végén teljes búcsúval összekötött pápai 
áldásban részesítheti őket a vezető atya, ők pedig a 
szentségekhez járulnak. 

Bizonyára más szerzeteseknél, főleg a lazaristák-
nál és redemptoristáknál is részesülnek búcsúkban 
a hivek. 

Parlagon hever manapság a hivek, sokszor a 
papok lelki élete is ; fölveri aztán a giz-gaz, az ellen-
séges ember, a világ meg telehinti konkollyal. Mi 
jót, mi nagyot várjunk ilyen lelkektől?! 

Lelki élet, jöjjön el a te országod ! 
És eljön a lelki gyakorlatokkal új szellem, új 

élet. Akkor aztán könnyű lesz irányítani a lelkeket: 
a szeplőtelen magánélettel nem fognak megelégedni, 
hanem egyházunk és hazánk meg fogja találni 
embereit; Krisztus Jézus majd győz, uralkodik és 
parancsol. Bóta Ernő S. J. 

Brescia. A szent Orsolyáról nevezett apáca-rend ala-
pitója szentté-avatásának százados évfordulója alkalmából 
itt Bresciában nagy egyházi ünnepségek voltak. Merici 
szent Angela ugyanis, a ki 1474 márc. 21-én Desen-
zanóban, a Garda tó déli partján született, a szent 
Orsolyáról nevezett apáca-rendet Bresciában alapította 
meg. Életének viszontagságaiból említhetjük azt, hogy 
hatéves korában árvaságra jutván, Biancosi nevű gazdag 
rokonához került nevelésbe. Haláleset kényszerítette őt, 
hogy az apai házba visszatérjen. Itt belépett szent 
Ferenc harmadik rendjébe. De Gavardi nevű nemes csa-
lád kérésére Bresciába tette át lakását és női szerzetes-
rend alapításának tervével kezdett foglalkozni. Miután 
zarándoklatot végzett Jeruzsálemben és a Szentföldön, 
Rómában töltött rövid időt. Innen Bresciába visszatérvén 
Alexandriai szent Katalin napján megalapította a szent 
Orsolyáról nevezett apáca-rendet, mely ma az egész 
világon el van terjedve. Alázatossága nem engedte meg, 
hogy az új szerzetesek az ő nevéről nevezzék el. Azt 
kívánta, hogy az ő szerzetes rendje attól a kegyes és 
szent Szűztől kapjon nevet, a ki, nézete szerint, 10.000 
társával Köln mellett vértanúságot szenvedett. 

Szent Angela Merici meghalt, rendjének kánoni 
megalapítása után 10 évvel, 1540 jan. 25-én. Testét 
ugyanott a szent Afra templomban temették el. Ezt a 
templomot 40 évvel utóbb fényesen megújították s a 
leghíresebb olasz festők, Titian, Tintoretto, Palma, Paolo 
Veronese képeivel díszítették föl. 

A szentté-avatás jubileumának előkészítéséül Ferrari 
bibornok milanói érsek, a kinek érsekségéhez tartozik 
Brescia, elrendelte, hogy szent Afra templomában, az 
ott eltemetett rendalapító szent Szűz tetemeit kiemeljék. 
A rendeletet mgre Gaffuri, bresciai helyettes püspöki 
vicarius hajtotta végre folyó évi május hó 28-án, ható-
sági bizottságok, jegyzők, orvosok, tanúk jelenlétében. 
Kinyílván a koporsó, abban a szent testét teljesen ép-
nek és sértetlenül találták a bebalzsamozás vagy más 

vegyi eljárás minden nyoma nélkül. Miről jegyzőköny-
vet vettek föl s a testet visszatették a koporsóba, me-
lyet azonban ezentúl nagyszabású boltív alá fognak 
helyezni. 

Június 6., 7., 8-án a milanói bíboros érsek és Lom-
bardia s Venecia érsekeinek és püspökeinek jelenlété-
ben triduum volt itt Bresciában. Megjegyzendő, hogy 
Merici Angélát VII. Pius pápa avatta föl az oltár tisz-
teletére vagyis szentté 1807. május 24-én, «nagyérdemű 
nőnek» jelentve ki őt szentté-avató pápai nyilatkozatá-
ban. Es valóban, Merici szent Angélának, mint a szent 
Orsolya-rend alapitójának, a nőnem nevelése körül hal-
hatatlan érdemei vannak. Fölöttébb tanulságos az, ho-
gyan fogamzott meg a szent Szűz elméjében az, hogy 
ő nőszerzetet alapítson. 1512-ben jelen volt Bresciában, 
mikor Gaston de Foix ezt a várost ostromolta. Alkalma 
nyilt látni mindazt a sok bajt és keservet, mit a há-
borúk szoktak okozni. Elmélkedéseiben rájött arra, 
hogy a társadalom bajai a családok és egyesek bajai-
ból származnak és hogy a családok erkölcsi állapota a 
családanyák minőségétől függ. Lelkének egész erejével, 
melyet Isten malasztja a hősiség fokára emelt föl, 
leányok nevelésére szánta el magát egész szerzetével, 
hogy a társadalom jó keresztény anyákban bővelkedjék. 
A sz. Orsolya-rendiek az egész világon el vannak ter-
jedve. Hazánkban nagy sikerrel működnek : Sopronban, 
Kassán, Nagyszombatban, Pozsonyban, Brassóban. 

* 
Rónia. A Szentírási Bizottság három határozata. 

X. Pias az olasz papnevelő intézetek reformjáról. 
Az «Osservatore Romano» ezidei 128. számában há-

rom határozatát közli a Szentírási Bizottságnak, a ne-
gyedik evangélium történeti hitelességéről. A közérdekű 
határozatok elseje arra a kérdésre vonatkozik, vájjon 
az egyház állandó és egyetemes hagyománya elég tör-
téneti alap-e arra, hogy ezt az evangéliumot szent János 
apostolénak tartsuk? A bizottság affirmative felelt. 
A második kérdés veleje az volt, vájjon benső okok 
támogatják-e az említett hagyományt s vájjon a szent 
János szerzősége ellen fölhozott érvek jól vannak-e meg-
döntve úgy, a hogy eddig a szentatyák nyomán az exe-
géták megdöntötték ? A felelet igenlő. A harmadik kér-
dés az volt, lehet-e azt mondani, hogy az evangélium-
ban előadott események egészen vagy részben költött 
allegóriák és tanulságos elbeszélések, az Úrnak ajkaira 
adott szavak nem az ő szavai, hanem az Úr ajkaira 
adott theologiai szerkesztmények ? A felelet tagadólag 
szól. A határozatokat aláírta Vigouroux Sulpicianus elnök 
és Janssens szent Ben. v. titkár. 

Nagy figyelmet érdemel az egész világon X. Pápa 
rendelete, mely a papnevelő-intézetek tanulmányi rend-
jét reformálja. A növendékpapok tanulása három fokon 
megyen át. Ezek : gimnázium, lyceum, theologia. A gim-
náziumra és lyceumra vonatkozólag a pápa az Olasz-
országban általában érvényes szabályokat fogadja el, 
az eddigi szokáshoz képest némi változtatással, például 
azzal, hogy a növendékpapok ezentúl igyekezzenek ál-
lami tudományos és írod. fokokat (baccalaureatus, doc-
torátus) szerezni. A theologiai tanfolyam előzetesen egy 
évvel bővül (4 évről 5-re emeltetik) azzal a rendeltetés-
sel, hogy ez alatt az előkészítő év alatt a theologusok-
nak különösen bölcseleti tanulmányaik mélyittessenek. 
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Kiváló gondot kell fordítani arra, hogy ebbe az előké-
szítő tanfolyamba csak oly ifjak lépjenek be, kik az 
egyházi pályára hivatást éreznek. 

* 
Páris . Briand miniszter körirata. A párisi katholikus 

egyetem fentartása. Katholikus szervezkedés. A szabad-
kőműves vallásellenes lázítás vértanú áldozata. 

Briand miniszter, a ki Llemenceauval szemben sze-
lídnek és engedékenynek mutogatta magát, lázító kör-
iratot intézett a kerületek prefektusaihoz, azzal az uta-
sítással, hogy a plébániai lakoknak ingyenes, átadása 
ellen szigorúan lépjenek föl s illetve a lelkészeket ezek-
ből a lakásokból űzzék ki. 

Híre járt, hogy a párisi katholikus tudomány-egye-
tem (L' Institut catholique) meg fog szűnni. Ez felelne 
meg természetesen minden szabadkőműves buzgó óhaj-
tásának. Ámde ez nem fog teljesülni. A pápa rendele-
tére az egyetemet föntartó egyházmegyék főpásztorai 
Párisban gyűlést tartottak és abban elhatározták, hogy 
az egyetemet fönntartják a maga eddigi állapotában, sőt 
azt gyarapítani fogják. A jogi oktatás tehát nem szűnik 
meg, a mint ezt az egyház ellenségei kívánnák, a böl-
cseleti tanulmányok köre pedig szélesebb méreteket fog 
kapni. Elhatározták a püspökök azt is, hogy az egye-
temmel kapcsolatosan tanárképző-intézetet1 fognak föl-
állítani. 

A Párisban tartott «egyházmegyei kongreszszus»-on 
a «Croix» egyik szerkesztője kimutatta, hogy Fran-
ciaországban évenkint háromszázmillióval több újságot 
olvasnak, mint katholikust, tehát naponkint körülbelül 
egymillióval többet. így aztán a lelkek elvadulása 
a vallástól teljesen érthető. Amette püspök, Bichard 
bibornok, párisi érsek segédpüspöke megigérle, hogy 
Páris minden kerületében gondoskodni fog sajtó-egye-
sület alapításáról. Hej, előbb kellett volna ezt tenni ! 

A szabadkőművesség által terjesztett gyűlölet a 
katholikus vallás ellen mindenfelé az országban nap-
nap után sűrűbben jelentkezik. Az izgalom és pusztítás-
vágy tetőpontja felé közeledik. Szervezett vérontás kezd 
mutatkozni. így e napokban Párisból katholikus ifjúsági 
egyesületi kirándulás volt a vidékre két pap felügyelete 
alatt. Körülbelül 200 ifjú lehetett együtt. Szépen folyt le 
az egész nap ; még processio is volt Dugny kastélyban, 
a hol katholikus szabad iskola van elhelyezve. Este 
8 órakor indult vissza a párisi ifjúság, a kisebbek omni-
buszokon, a nagyobbak egyenkint bicyklin. Útközben 
vagy 16 fiatal emberből álló csoport megtámadta a 
hazatérőket. Aubervilliers és Bourget községek ifjúsága 
anarchistikus szelleméről hires. Van egy társulatuk, a 
mely nem szégyenli, hogy korhely cimet visel. «Com-
pagnie des Boit-sans-Soif» (a szomjúság nélkül ivók 
társasága) a neve. 

Párisi apacheok vezetése alatt ezek voltak a táma-
dók. Revolverből többen több lövést tettek. Az elfogot-
tak egyike már bevallotta, hogy abbé Firmeriet, az egyik 
felügyelőt, akarta lelőni, a ki kapott is sebet a lábán. 
Egy fiú is megsebesült. De halottja is lett a támadás-
nak. Ez Hyppolyte Debroise 19 éves elektrikus, a párisi 
katholikus egyetem hallgatója, a kinek beleit járta át a 
golyó. Bele is halt a sebébe, áldozatul adva lelkét az 

1 Hol vagyunk mi ettől, mikor még orsz. kath. tanáregyesüle-
tünk sincsen. Nincs egyetértés, nincs összetartás. 

egyházért, a melyet benne talált el halálosan a szabad-
kőművesség által nagyranevelt gyűlölet. Temetése óriás 
részvét mellett folyt le Botignoles külvárosban. Richard 
bibornok képviseletében Amette vikárius temette gyász-
beszéddel, a mely vértanúságnak jelezte a derék ifjú 
halálát. * 

London . Új iskolai törvényjavaslat. Tiltakozó gyű-
lés Kalkuttában. 

Hire jár, hogy az uralkodó szabadelvű párt jövő 
tavaszkor új iskolai törvényjavaslatot fog előterjeszteni, 
a mely az előbbitől abban fog különbözni, hogy a val-
lás tanítását egészen a szülőkre fogja hagyni, vagyis az 
eddigi minimális vallásoktatást az iskolából egészen ki 
fogja szorítani. 

Az új elemi iskola tehát vallásnélkülinek van tervbe 
véve. Kalkuttában az ottani érsek és Potter ezredes el-
nöklete alatt 4000 katholikus tiltakozó gyűlést tartott a 
francia egyházüldözés ellen. A francia szabadkőművesek 
ismét megkapták, a mit kerestek : igazi nevüket. Az új 
barbárság úttörői, embertelenségek vakbuzgó szerzői. 

* 
Metz. Az ezidei eucharisztikus kongresszus — előké-

szítő-bizottsága főt. Benzler püspök úr közvetítésével 
Metz város tanácsához azzal a kéréssel járult, hogy a 
város képviselete Vanutelli bibornok, a pápa képvise-
lőjének fogadásán hivatalosan megjelenni szíveskedjék, 
továbbá, hogy a székesegyházi főünnepség ideje alatt a 
«La Mutte» nevü nagy városi harangot meghúzassa. 
Kérte továbbá a bizottság, hogy a városi tűzoltó-testület 
zenekara a két körmenetre kivonuljon, legénysége pedig 
a rend fönntartásában közreműködni szíveskedj ék, továbbá 
hogy a város kertészetét a kongresszus helyiségeinek föl-
diszítésére igénybe vétethesse. Végül még azt kérte a 
bizottság, hogy esetleg, ha az eddig kijelölt helyiségek 
elegendőknek nem bizonyulnának, a város tanácsa a 
városi tornatermet bocsássa rendelkezésére a kongresz-
szusnak. Konrath városi tanácsos, a ki az előkészítő 
bizottságnak is tagja, a város atyái előtt kifejtette, hogy 
az eucharisztikus kongresszuson 26 főpásztor és az egész 
világról körülbelül 15.000 résztvevő megjelenése várható, 
mi a városra nagy megtisztelés, eltekintve az anyagi 
haszontól. A város tanácsa egyhangúlag elhatározta, 
hogy a bizottság kérésének minden pontját teljesíti. 

—y —ta. 

A tá rsada lom. Kézirat gyanánt Balogh Arthur dr. Jrodi 
egyetemi tanár előadásai. Ara 5 K. Kolozsvár, 1906. « 

Balogh Arthur dr. kolozsvári egyetemi tanár elő-
adásai 174 oldalnyi terjedelemben napvilágot láttak «a 
társadalomtan, a szociologia alapvetői Comte és Spencer» 
cimen. Mint a címből látszik, a mű két részre oszlik. 
Az első rész a társadalomról szól, a második a szo-
ciológia alapvetőiről, Comte- és Spencerről. Balogh dr. 
müvében ellentétben az új szociologiai, erősen materiális 
iránnyal, a józan irányt képviseli. A történeti materia-
lismus ellen küzd, kimutatja képtelenségét, beigazolja, 
hogy az osztályharc nem egy a történelemmel, hogy a val-
lás, a tudomány nem a gazdasági erők reflexei függvényei. 

Az érdekes mü helyes és célirányos ismertetése 
megkívánja, hogy vele érdemlegesen foglalkozzunk, kö-
vessük szerzőjét. 
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Balogh elismeri, hogy a tái'sadalomtudomány kifor-
ratlan, fejlődik, vajúdik. Maga a társadalom fogalma 
sem definitiv valami. Ezt mondja Kidd is. Téved Balogh, 
a mikor a társadalom fogalmát a francia szocialisták-
nál, kommunistáknál véli először fölfedezni. Tudvalévő 
dolog, hogy a scholasztikusoknál már találkozunk a 
szocietással, az egyházat, az államot, a családot e szó-
val jelölik meg, beszélnek közösségről, társulásról. Való 
azonban, hogy a társadalomra a francia szociálisták 
hivták föl a figyelmet, miután a természetjogi írók 
(Hobbes, Pufendorf, Rousseau) röviden érintették. 
A XVIII. század végén Babeuf, Proudhon, Saint Simon 
és iskolája hirdetik, hogy a nagy forradalom csak jogi 
ellentéteket semmisített meg, de nem szüntette meg a 
vagyoni egyenlőtlenséget, mely fennáll a munkás és 
tőkés, vagyonos és vagyontalan között. Nem a törvény 
által deklarált szabad lép előtérbe, hanem a kizsák-
mányolt. A szociálisták azonban csak a gazdasági erőket 
látják a társadalomban, egyéb oldalait csak annyiban 
veszik igénybe, a mennyiben a gazdasági élettel össze-
függnek. 

A németeknél Stein Lőrinc, Mohi, Marx és követői 
a legfőbb művelői. Stein Lőrinc Saint Simon hatása 
alatt dolgozik, kitől átvette a történeti materialismust 
is. Stein szerint «a társadalom fogalma a birtokon nyug-
szik. A birtok, a vagyonmegosztás adja a társadalmi 
osztályokat. A birtok mellett szerepet juttat a munká-
nak és ebből lehozza, hogy a birtok minősége szerint 
vannak földbirtokosok, iparosok, tőkések, értelmiség 
és a munkások rendje, a munka szerint szellemi és 
gazdasági rend». (25. ol.) 

«A társadalom azon különbségen alapszik, melyei a 
személyes, gazdasági, szellemi momentumok és javak 
az egyesek közti elosztása létrehoz.» 

Stein a társadalom szerkezelében három osztályt 
különböztet meg: felső, közép és alsó osztályt. A felső 
osztályhoz azokat sorozza, kik kellő szellemi és anyagi 
javakkal bírnak, az alsóba azokat, kik a vagyont nél-
külözik, a középbe, kik ezek között helyet foglalnak. 
A felső osztály konzervatív, a közép haladó, az alsó 
türelmes. Ezen osztályokon kívül van a proletarius, a 
vagyontalan elem, melynél a szellemi és anyagi javak 
kellő egyensúlya hiányzik. 

«A társadalomnak oda kell törekedni, hogy a pro-
letárok valamely osztályba bejussanak. És veszedelem 
áll be, ha osztályon kívül maradnak, főleg ha számuk 
nő, mert a társadalom beteg részét alkotják.» 

Mindenik osztály jogivá igyekszik lenni, «de mindenik 
veszélyeket foglal magában azon ellentéteknél fogva, 
melyek közöttük fönnállanak. Mind a mellett rendek és 
osztályok szükségesek a haladásra, mert megóvatik a 
szabadság. Azon irány, melyet a szocialisták kívánnak, 
hogy minden rend és osztály szűnjön meg, nem lenne 
kedvező, mert ez esetben mindenki megfoszlatnék sza-
badságától, a társadalom gépies elemévé válnék. Az 
osztályok és rendek összhangja az által lesz megvaló-
sítva, lia minden egyes részére lehetséges egy más osz-
tályban helyet foglalni... Az osztályellentétek elfajulását 
az állam védje meg» 28. ol. 

Stein szerint az állam egyenlő az államhatalommal, 
melyet az uralkodó osztály tart kezében s abból kizárja 
a többit egy bizonyos fokig. Az osztályok törekvése oda 

irányul, hogy ezt a hatalmat az uralkodó osztálytól 
elvegyék, vagy vele megosszák. Hisz a jog is osztály-
érdek szerint alakul. Az uralkodó osztály mint társa-
dalom alkotja a jogot, ez «a társadalmi jog», ellentét-
ben «a tiszta joggal», mely mindenkit megillet 29—31. 

Mohi a társadalmat közvetítőnek képzeli az egyén 
és az állam között. 

A 9. §-ban «a történeti materializmus tanítása a 
társadalomról» cimü fejezetben Marx, Engels és követőik 
tanát mutatja be és sorra megcáfolja 43—61. ol. 

«A történeti materialismus foglalata az, hogy az 
egész történelem osztályharcok története, az egymással 
küzdő osztályok mindenkor a termelési és forgalmi vi-
szonyok eredményei ; a társadalom mindenkori gazda-
sági strukturája azon alap, melyből a jogi, politikai 
intézmények egész fölépítménye magyarázható. Erkölcs, 
vallás, jog, művészet, egyáltalán az eszmei (ideologikus) 
jelenségek, csak másodlagos jelenségek, visszaverődései, 
reflex hatásai a mindenkori gazdasági viszonyoknak... 
A társadalmi életre más törvényszerűséget nem állapit-
hatunk meg, mint a gazdasági életben uralkodót...» 44. ol. 

Marx, Engels szerint az emberi nem története osz-
tályküzdelemből áll. Marx társadalmi osztály alatt oly 
társadalmi csoportot ért, melynek tagjai egyforma gaz-
dasági helyzetet foglalnak el. De mert egyes társadalmi 
csoportok más csoportok túlmunkájának eredményét 
magukhoz ragadják, ennek folytán közös érdekeik, kö-
zös ellenlábasaik vannak. A kizsákmányolás képezi az 
oszlályalakulás lényegét. Marx az értelmiséget nem 
sorozza külön osztályba, mert gazdasági munkát nem 
végez. Két osztályt különböztet meg : kizsákmányolók 
(tőkések, munkaadók) és kizsákmányoltak, (bérmunká-
sok) osztályát. A gazdaságilag erős osztály tartja kezé-
ben a hatalmat. Tehát a politikai hatalom a gazdasági 
hatalom kifolyása. 

Az osztályharcot meg kell szüntetni. A proletariátust 
egyenlővé kell tenni az uralkodó osztállyal úgy, hogy 
az összes javak az állam tulajdonába menjenek át. (Col-
lectivismus.) 

Marx érdeme, hogy felhívta a figyelmet arra, hogy 
a gazdasági erők a társadalmat alakító tényezők leg-
hatalmasabbjai, továbbá, hogy az osztályharc a társa-
dalmi élet egyik legnevezetesebb jelensége. De óriási 
tévedést követett el akkor, a midőn a gazdasági viszo-
nyokat tette az össze társadalmi állapotok forrásává. 
Ezt a tévedést Lória, Engels egyaránt beismerik. Tény, 
hogy az emberiség története nem esik össze az osztály-
harcok történetével. Az uralkodó osztály szája ize szerint 
nem alakult a társadalmi rend, hanem figyelemmel 
volt az egyetemesre. A társadalom nem pusztán osztály-
uralom s az állam nem pusztán az osztályuralom szer-
vezete. 57. ol. 

A történeti materialismus téved abban, hogy jövő-
ben nem lesz osztályuralom, mert bár a szociálista 
államban nem is lesznek tőkések és töke nélküliek, de 
lesznek vezetők és vezetettek. 

Marx az ideologikus erők önálló befolyását a társa-
dalomra tagadta. Teljes amoralismust hirdet. Óriásit 
téved, a midőn a morált is a gazdasági viszonyoktól 
teszi függővé és az uralkodó osztály hatalmi, uralmi 
eszközévé az elnyomottak fölött. De hogy a gazdasági 
életben is szükség van mozgató, irányító erkölcsi tör-
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vényekre és minden nem idomul az osztályérdek szerint, 
az ma már kétségtelen.1 

A történeti materialismus, mint ilyen, absurd tehát. 
«A társadalom tudománya hazánkban» cimü 11. §-ban 
Benczúr, Mocsáry Lajos mellett nem említi Pulszkyt, 
Pikiert, Somlót, a keresztény irány jeles képviselői kö-
zül említést nem tesz dr. Giesswein Sándor, Prohászka dr. 
püspökről. 

A mû második része Comte és Spencernek van 
szánva. Comte (1798—1857.) a tulajdonképeni szociológia 
megalapítója. Coinle Ágost elmélete az empirismus és a 
szocializmus kombinációja.2 Elveti a theologiát, a meta-
pliisicát, csupán az észleletet fogadja el a phylosopliia ki-
indulási pontjául. Szerinte az emberiség a fogalmak 
theologiai, metaphysicai és positiv fokán ment keresz-
tül. Az igazi tudomány a positivizmus és az ismeretek 
csak annyiban tudományosak, a mennyiben a theologia, 
a metaphysica befolyásától mentek. 

A tudomány célja a szellemi szükségletek kielégítése. 
A különböző tudományokat úgy kell tekinteni, mint 
egy törzs ágait, valamennyit egy módszer szerint kell 
kezelni, tehát a társadalomtudományt is. A módszer 
pedig csak inductiv lehet. «A társadalmi élet tényei, tör-
vényei csak inductío és analysis útján alapíthatók 
meg...» 77. ol. 

A positiv philosophia a következő tudományágakból 
áll : mathematica, astronomia, physica, vegytan, biologia 
es szociologia. Ez a tudományok hierarchiája. A tudo-
mányokat szerves egésznek tartja, melyek mindenike 
függ az előzőtől és meghatározza a következőket. A szo-
ciológia törvényei a szerves élet törvényeitől függnek, 
de ez által a szervetlen természet törvényeitől... a tár-
sadalmi életnek sajátos természetétől is ...» 

Comte tehát a physicai, organicus és társadalmi 
tünemények különböző törvényeire ugyanazon módszert 
akarja alkalmazni, Spencer pedig ugyanazokat a törvé-
nyeket alkalmazza a társadalmi jelenségekre is. 

Comte szerint, mert a szociológiának az ember ter-
mészetét kell ismernie, a biológián kell kezdenie, azért 
a szociológia a biológia magasabb foka. A társadalom 
az emberekhez vonzódó társulásból ered és nem a tár-
sulásból eredő haszon céljából. A társulási hajlamok 
ellen vannak az önző hajlamok és a mennyiben ezek 
fölött győz az altruismus, annyiban fejlődik a társa-
dalom. 

A társadalom önálló az egyessel szemben, melynek 
nem ez utolsó sejtje, hanem a család. Comte szerint 
az egyén nem is létezik társadalmon kívül, az csak 
abstrakció. 

A társadalom organizmus, szemben az egyéni szer-
vezettel — a társadalmi organizmus ; «és|a mint a lest egyes 
részei összeműködnek a cselekvésben, a társadalomban 
is összhang áll elő a részek önműködése következtében». 

«A társadalmi változások ugyanazon staticus (álla-
poti) és dinamikus föltételeknek vannak alávetve, mint 
az állati organizmus biologiai változásai» 83. 

Ide vezetett a Comte-féle pozitivizmus. Az embert 
egyenlővé tette az állattal, ugyanazon biologiai törvények 
alá fogta. De Comte kénytelen volt önmagának is ellent-

1 Lásd Földes «A társadalom erkölcsi probléma» cimü érteke-
zését 1003. a m. t. akad. felolvasva. 

2 Dr. Verner Jogbölcselet története. 

mondani, a mikor azt tanította, hogy a társadalmi ha-
ladás irányát egyedül az emberi szellem, az értelem ha-
tározza meg, a mely haladás a szociologia alaptörvényét 
képezi.» (83. old.) 

És miben áll ezen haladás? Abban, hogy «az anyagi 
vágyak mindinkább mérsékeltetnek és a társadalmi ösz-
tönök erősbödnek, továbbá, hogy az értelmi funkciók 
lölébresztetnek, az ész befolyása az emberi cselekvésekre 
növekszik.» Az egész elméielet agyonüti e mondattal : «az 
emberek eme fejlődésének anatómiai alapja van, a 
mennyiben az agyvelő fölényre jut a többi szervek fölött». 
(84. old.) Az agyvelő és értelein nem egy. Az értelem 
sem minden. Hát az okozat hol van? Vagy talán azt a 
finomult ösztönök pótolják ? Természetesen mást nem 
is gondolhatunk az állati biologiának emberi élettanra 
való ráhúzásával. Comte csakugyan egy kaptafára húzza 
az embert és az állatot. 

Comte még jobban ellentmond magának, a midőn 
megengedi, hogy a szellemi haladás három fokáról be-
széljen, a theologiai, fizikai és pozitív fokról és hogy 
bekövetkezik majd egyszer oly idö, a midőn az egész 
világon a szellemi szuverain fog uralkodni, a pozitív 
bölcselet; a világi hatalom pedig a kapitalizmusé lesz. 
(85. old.) 

Comte alaposan benne van a materializmusban. De 
míg ő megengedi, hogy a társadalomnak tekintve sajá-
tosságát külön törvényei vannak, addig a Spencer mái-
annyit sem enged meg, hanem a biologia törvényeit a 
maguk változatlanságában ráhúzza a társadalomra. Kár, 
hogy a szerző Comte tanainak képtelen voltát művében 
nem mutatja ki. 

Lássuk tehát most Spencer Herbert okoskodását és 
elméletét. 

Spencer Herbert (1820—1903) Derbyben született. 
Atyja iskolamester volt. Spencer mérnökösködése alatt 
különös hajlamot érzett a természettudományok iránt. 
«A társadalmi statisztika» (1850) cimü müvében fejti ki 
nézeteit a társadalmi fejlődésről, kimutatja, hogy a szer-
ves élet és a társadalmi fejlődés egyforma törvények 
alatt áll. Az összes tudományok nagy rendszerét «A syn-
theticus filozófia rendszere» c. művében adja, melyben 
Comte követője. 

Spencer fejlődési törvénye a tudományos racioniz-
mus kifolyása. A monizmus csak anyagot ismer, a lelki 
jelenségeket is az anyag eredményeinek tekinti, azokra 
is az anyag törvényeit vonatkoztatja. Spencer ennek ha-
tása alatt kimondotta, hogy a társadalom fejlődése az 
anyag törvénye alatt áll. 

Spencer az általános fejlődést a koncentráció és a 
diffúzió két ellentétes processzusában mutatja be. Sze-
rinte minden, a mi a világon van, változásnak van ki-
téve, tehát az anorganikus, az organikus, a fizikai és a 
társadalmi élet is. A változás fölbomlásban (diffusio) 
és újjáalakulásban, egységülésben (concentratio) nyilvá-
nul a megmaradó erők folytán. Ezt a processzust alkal-
mazza a társadalomra is, melyei Organizmusnak nevez, 
mert az egyes emberek, kik szintén organizmusok, hal-
mazatából jő létre a társadalom. Párhuzamot von a kél 
organizmus között, kimutatja azok egyező és különböző 
jegyeit, a társadalom szuperorganikus fejlődését, a tár-
sadalmi harcot és gazdasági tipusát s azon fontos kö-
vetkeztetésre jut, hogy a harcos társadalomból lesz az 
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ipari társadalom, de lia a társadalom régi tevékenysége 
visszatér, úgy a régi tipus is visszatér. 

Spencer a legszélsőbb individualizmus hive. Az állami 
beavatkozást helyteleníti, csupán az igazságszolgáltatást 
tartja föl az állam részére. Darwinnal tart és legszélsőbb 
életküzdelmet engedi, az államot csendes szemlélésre 
kárhoztatja, elismeri az erősebb életjogát, a gyengébb 
halási kötelességét. De hogy a társadalom mégis össze-
álljon, Spencer bízik az individuumokban fölülkerekedő 
altruisticus hajlamban, mely legyőzi a hatalmaskodó 
egoizmust. És erre a mindenkinek előnyös alkalmaz-
kodás fogja birni az embereket. 

Balogh Arthur dr. ellentétben Somló, Jászi, Pikier 
«tudósok»-kal, Spencer elméletét nemcsak nem helyesli, 
hanem a 10. §-ban «Méltatás. A fejlődés törvénye.» cím 
alatt kimutatja képtelenségét. 

Ellenvetéseit röviden a következőkben csoportosítjuk. 
1. A természettudományokban sem sikerült eddig egy 

egységes törvény uralmát kimutatni, mert a természet-
tudomány egyes ágainak (a biológiának, a chemiának) 
törvényei mások és mások. (129. old.) 

2. Kizártnak kell vennünk, hogy a társadalomra is 
a természet törvényei legyenek alkalmazhatók, mert: a. 
a természettudományi megismerés tárgya az egyes élő 
lény, a társadalomtudományáé nem az egyes ember, 
hanem az emberek halmazata, azok együttélése ; 

ß. természettudomány a szoros okozatiság tudo-
mánya, a hol egyenlő okok, egyenlő okozatokat szülnek, 
ellenben a társadalom fejlődésében ilyen törvényt föl-
tételezni nem lehet, mert az ellentétben áll az ember sza-
badságával, öntudatos célkitűzési képességével. (130 old.) 

«Spencer jelentősége, mondja Balogh, a tények éles 
megfigyelésében áll. O volt az első, ki az őstörténelem, 
az anthropologia bő anyagát rendszerbe földolgozta». 

Spencer után Schäffle (Bau und Leben des sozialen 
Körpers 1878.) című müvében a társadalmat organis-
musnak tartja, de a biologiai törvények alól kiveszi, 
szerepet juttat az értelmi akarati erőknek, utal a nemze-
tek szellemi munkájának fölhalmozódására. Ugyanazon 
hibába esik, mint Lilienfeld (Gedanken über die Sozial-
wissenschaft der Zukunft 1881.), a hol a társadalmi 
szervezet nem puszta analógia, hanem reális organiz-
mus, mely fejlődésében valamennyi organizmust fölül-
múlja. Fouillée (La science sociale contemporaine 1883), 
Vorms (Organisme et société 1896) Spencer szellemében 
járnak el. Beszélnek a társadalom anatómiájáról, phy-
siologia-pathologiájáról. Vorms társadalmi öntudatról 
értekezik, mely nem más, mint ugyanazon társadalom-
hoz tartozók közös öntudata, melynek létét bizonyítja 
ama körülmény, hogy az embereket sokszor saját öntu-
datuk ellenére ragadja magával. (174. oldal.) 

Ezekben adtuk röviden a mű ismertetését. Balogh 
dr. az anyagelvü, egyre nagyobb teret hódító fölfogás-
tól ment. A keresztény világnézet mellett bár többször 
nyílna alkalma lándzsát törni, nem teszi, pedig olykor 
csak egy lépés hiányzik ahhoz, hogy azt megtegye. 
Legyen szabad hinni, lia a társadalomtudomány nagy 
mezején újból találkozunk nevével, akkor benne a 
keresztény fölfogás bajnokát üdvözölhessük. Bár előttem 
ismeretlen, legyen szabad aposztrofálni azért, hogy a 
«mi tudósok» materialista, szocialista eszméitől ment 
és küzd tévelyök ellen. Csepela Lajos dr. 

A m a g y a r művelődés a XVI- XVII. században . 
Szamosközy István történeti maradványai alapján. Irta : 
Bagyary Simon bencés-tanár. Esztergom, 1907. 164. 1. 

A mai történetírás mindjobban művelődés-történeti 
irányt vesz, a politikai történetírás rovására. A múltnak 
lelkébe akar behatolni s a háborús események, a trón-
viszályok, a fejedelmek politizálása helyett vagy legalább 
is mellett a múltnak vallási, erkölcsi, tudományos, mű-
vészeti és gazdasági élete érdekli. 

Hazai művelődésünk története még az anyaggyűjtés 
fokán tart. Ehhez természetesen az összes kútfők előzetes 
művelődés-történelmi feldolgozása szükséges, a minek 
alapján aztán magának a nemzeti életnek, anyagi és 
szellemi emelkedésének vagy hanyatlásának története 
lesz megírható. 

A szerző ezt a célt szolgálván, a jelen monográfiában 
feldolgozta Szamosközynek, mint a tárgyalásból kitű-
nik, a XVI. század legjobb évkönyvírójának töredékes 
s részint latin, részint magyar maradványait. Jobbára 
Erdélyre vonatkoznak tudósításai, de nem kerülték ki 
figyelmét a Magyarországon történt fontosabb események 
sem. Müveinek töredékeiből hű mozaik képét nyerjük 
annak a közel félszázadnak, mely a szigeti ostromtól a 
bécsi békéig (1566—1608.) tart s hazánk történetének 
egyik legérdekesebb, mert fölötte mozgalmas korát alkotja, 
átvezetve a Báthoryak tünékeny uralmán s a Básla-féle 
rémes napokon keresztül a Bocskay-fölkelés lezajlásáig. 

Két részre oszlik a munka. Az elsőben a szerző a kriti-
kai föladatokat végzi. Foglalkozik Szamosközy életével, 
müveivel s megállapítja történeti, különösen művelődés-
történeti értéküket. Protestáns létére, a kor szelleme 
ellenére, eléggé elfogulatlan (22. 1.), valamint abban is 
nyilatkozik elfogulatlansága, midőn azt írja, hogy Bocskay 
«fölkelésének indítóoka elsősorban nem az ország 
ügye, hanem tisztán magánérdeke volt». (32. 1.) Pedig 
szeretettel ragaszkodott Bocskaylioz. A szerző első tanult 
történetírónknak mondja Szamosközyt, mint a ki nem 
akart más lenni, mint historikus. (40. 1.) 

Abban azonban túlbecsüli Szamosközyt, midőn azt 
vitatja róla, hogy bölcseleti fölfogására nézve magáévá 
tette a modern tapasztalati lélektan elvét : Nihil est in 
intellectu, quod prius non fuerit in sensu, oly értelem-
ben, hogy «a szenzualisztikus fölfogás ily korai jelent-
kezése magyar írónál föltűnést keltő». (47. old.) 

Ez visszhangja akar lenni annak az elterjedt téves 
véleménynek, mintha a régibb, nevezetesen a skolasz-
tikus, bölcselet a tapasztalat mellőzésével, tiszta ész-
okoskodásokon, alapult volna. Pedig az az elv, melyet 
szerzőnk a modern tapasztalati lélektan elvének nevez, 
a skola elve volt, mely szent Tamás ismerettani elmé-
letének alapjául szolgált. (L. Gonzalez-Michalek : «Tanul-
mányok Aquinói szent Tamás bölcsészeiéről». I. 227. 1.) 
Tehát régi tan az s nem az újabbak találmánya. Bacon 
Boger, a ferencrendi szerzetes is, inductiós módszerével 
együtt, a skolának volt tanítványa. 

A második részben Bagyary összeállítja és csopor-
tosítja mindazokat a művelődés-történeti adatokat, melye-
ket Szamosközy műveiben elszórva talált. Nagyon érdekes 
és tanulságos olvasmány. Tíz fejezetben következnek 
egymásután : a föld és népe ; közállapotok ; a székelység 
(a mit újabban Hunfalvy vitatott, hogy a székelyek nem 
liún utódok, azt már Szamosközy is állította) ; az ipar 



382 RELIGIO LXVI. évi'. 1907. 

és kereskedelem, művészet, tudomány és irodalom, val-
lás- és tanügy ; állami élet és fejedelmi udvartartás, 
hadügy, társadalmi élet, stb. 1566—1608. között. 

A mint pl. Vörösmartyt vagy Petőfit jobban meg-
ismerjük, ha Vahot Sándorné visszaemlékezéseit olvas-
suk a «Figyelőben», mint a hivatalos életrajzokból : úgy 
Szamosközynél is az akkori élet, az ő sok apró rész-
letéivel, közvetetlenebbül és igazabban tárul elénk, mint az 
eddigi nagy történeti könyveinkben. Úgy látszik azonban, 
hogy az emberek átlaga mindig egyforma, gyarló, önző, 
szenvedélyes. Bajok is vannak mindig, csak formát 
cserélnek. Vannak dolgosak, vannak hanyagok; vannak 
szegényebbek, vannak gazdagabbak mindig. 

Különös, midőn olvassuk pl. : a szántás nyolcas, 
néha tizes ökörfogattal történik, oly erős munkát vesz 
föl. (62. 1.) Az Alföldön egy-egy gazdának 10 ezer szarvas-
marhája is van. (64.) Hóhéri munkára a cigányokat 
használták. (68. 1.). 

Vagy, akárcsak ma : a magyar ember természete 
nem kedvez az iparnak és kereskedelemnek (úgy gon-
dolja : úrnak született és koldus lesz belőle !). (88. 1.) 
A magyar faj idegenkedése folytán a kereskedést a 
városok idegen polgársága űzi (90. 1.); a vámok idegen, 
nagyrészt zsidóbérlők kezelésében vannak. (94. 1.) Ez 
az idegenkedés nagy hátrányul szolgált a nemzet fej-
lődésében. 

Báthory Zsigmond, az excentikus fejedelem, korában 
Gyulafehérvár nagyobbik templomában Hunyadi János 
és más elhunytaknak szellemét idézték föl és kérdezget-
ték ki, mint a modern spiritiszták. (135. 1.) A Báthoryak 
udvarában a labdajáték a legkedveltebb szórakozások 
egyike. A sportot Zsigmond pl. oly szenvedéllyel űzte, 
hogy egy izben még Várad ostromának szomorú hirére 
sem hagyta abba a játékot. 

Különös, hogy midőn mi előttünk az iskolában 
magasztalólag emlegetik Bocskay hajdúit, abban a kor-
ban a legnagyobb megvetést azzal fejezték ki, ha azt 
mondták valakire, hogy «hajdú erkölcsű». (145. 1.) Ez 
épen olyan, mint hogy Báthory Zsófia a kurucokat «új 
törököknek» nevezte. 

Érdekes a következő adat is. Mátyás király külföl-
dieskedő modora utánzásakép a XV. században divatba 
jött nálunk is a szakáll leborotválása. A XVI. század 
elején még tartja magát az a szokás, de második felé-
ben már általános a rövidre vágott haj- és szakállviselet. 
Csak a katholikus papság marad meg mellette ; Báthory 
Endréről, a bibornokról, megjegyzi Szamosközy, hogy 
vallása ritusa szerint állandóan borotválkozik, a mi tüzes 
vascsipővel történt (?). (156. 1.) — Pedig, mint tudjuk, 
a közhit nálunk e szokást (t. i. a papság beretválkozá-
sát) Mária Terézia korából származtatja. 

Báthory Endre kardinális idejének nagy részét 
vadászattal töltötte ; kedvelt passziója azonfelül volt, 
ha árnyas völgyekben horgászhatott, különösen pisztrán-
gokra. (157. 1.) 

A fejezetek egyike tanulságosabb, mint a másik ; 
Bagyary nagy munkát végzett ezeknek rendszeres össze-
állításával s igen vonzó, tanulságos olvasmányokká 
olvasztotta őket össze. De úgy látszik, nem járt Bihar-
országban, mert nekem ott azt mondták, hogy a Köröst 
röviden kell kiejteni, s nem Kőrösnek, mint ő állan-
dóan írja. 

Az ityen jóravaló s oknyomozó monográfiák nyomán 
utódaink fognak igazi történetet tanulhatni, mi még 
sokban meséket, vagy a felekezetek által elferdített 
adatokat tanulunk. Midőn tehát Bagyarynak szép mun-
káját dicsérem, befejezésül ismét csak arra a sokszor 
hangoztatott tételemre térek vissza : miért nem akadnak 
egyesek, a kik ilyen egyháztörténeti monográfiákat írná-
nak, hogy alaposan megismerhetnők magyar katholikus 
egyházunk múltját is — nagy-nagy tanulságunkra ? 
Nagyon szép lenne ez is. 

* 

Kalauz a Mária-kongregációk számára . Irta : 
Bús Jakab S. J. Budapest. 1907. 326. 1. Ára 1 K 80 fül. 

A Mária-kongregációk, különösen a középiskolaiak, 
számban szépen gyarapodnak, de hogy valódi céljukat 
elérjék, a vezetőkben kellő avatottságot és jártasságot 
tételeznek föl. Ezen csak oly kalauzzal lehet segíteni, 
mely a kongregációk céljáról, szervezetéről és vezetésé-
ről megbízható tájékoztatást nyújt. Különben az inga-
dozás elkerülhetetlen, a mint az sok helyütt tapasztal-
ható, a hol a jólelkű vezető alatt is az ilyen kongre-
gáció, célját tévesztve, egyszerű jámbor társulattá válik. 

Az egységes szellem és működés megteremtésének 
célját szolgálja Bús minap megjelent «Kalauz»-a, mely 
két részben tárgyalja az összes tudnivalókat. Az I. rész-
ben a Mária-kongregáció meghatározása, célja, szerve-
zete, tagjai, szabályai kerülnek részletes megbeszélés alá. 
«A kongregáció a végső célt apostolkodva törekszik el-
érni, vagyis másokat is törekszik a Mária-kultusznak meg-
nyerni és annak révén a keresztény katholikus élet töké-
letességére vezérelni». (21. 1.) 

Valóban szép egy intézmény és életrevaló, a 
mint azt az ember ebből a könyvből megismeri. Szinte 
érezzük, hogyan nevelhetett oly bátor, minden viszon-
tagságot elviselő férfiakat a XVII. században, a török 
hódoltság idejében, mikor igazán virágjában volt; mert 
sokan voltak kongregánisták azok között, kik 1686-ban 
Budát visszafoglalták és a törököt kiűzték, maga Savojai 
Jenő, a vezér is az volt. 

Ilyen volt a jezsuiták által életbeléptetett Mária-kon-
gregáció, melyet először Pázmány meghonosított Nagy-
szombatban. Legjobb ennek az eredetinek a^szelleméhez 
visszatérni ; a mit mások állítottak, az már nem volt 
olyan, a mint a vezetéséhez is legjobban a jezsuiták 
értenek. Ezt az eredetit tükrözteti vissza Bús «Kalauz»-a, 
innen ennek a könyvnek a különös fontossága. 

A II. részben a Mária-kongregáció egyesületi életéről, 
a Mária-leventék kiválóbb erényeiről, a két táborról és 
vállalatairól szól. Ez a gyakorlati rész, mely a kongre-
gációt és tagjait működésükben mutatja be. 

A Függelékben : búcsúkról és kiváltságokról, meg-
alapítási és a becsatolást kérelmező levelekről, fölszere-
lésről szól. 

Két célra is lehet jó ez a könyv. Először arra, hogy 
a hol kongregációt akarnak állítani, belőle közvetlenül, 
minden hosszadalmas utánjárás, kérdezősködés nélkül 
megtudhatják, mit kell tenni, hogyan kell a kongregá-
ciót szervezni. A másik cél, hogy a hol már van kon-
gregáció és működik, ehhez a könyvhöz mérhetik mű-
ködésűket, hogy megtudják, jól haladnak-e, vagy talán 
valamin javítani, módosítani kell-e? Annyit látok 
ugyanis, hogy itt a Mária-utcában, a honnan ez a könyv 
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kikerült, nagyon szépen működnek a különféle kongre-
gációk. Egészen úgy, mint a hogy ez a könyv mondja, 
azért is igen-igen ajánlom. 

* 
Gyermek-bará t . Nagyobb és kisebb (óvodás) gyer-

mekek számára kiadta Tóth József képzö-intézeti tanár. 
Szatmár. 1907. 291. 1. Ára 4 korona. 

Alkalmi színművek, énekes bohóságok, szavalmá-
nyok, párbeszédek, dalos gyermekjátékok gyűjteménye, 
részint eredetiek, részint átdolgozva. A végén egy pár 
verset leszámítva, mely tényleg az óvodásoknak való, a 
többi a felsőbb elemieknek, sőt nagyobbaknak is s csak-
nem kivétel nélkül leányoknak használatára szolgálhat, 
nevezetesen a zárdai iskolákban, a hol az ilyenféle elő-
adások gyakoriak. 

Kedvesek az ú. n. bohóságok (A dalos konyha, 
A felsült ünneplők, Falusi konzertpróba stb.) valamint 
a monológok. Van benne bárom melodráma, tornadalok 
stb. Miután a leányiskolában nagy az ilyen dolognak a 
keletje, irodalmunk pedig nem igen bővelkedik az efféle 
termékekben, hasznos szolgálatot tehet nekik e könyv, 
a mennyiben az iskolai ünnepségekhez, előadásokhoz 
alkalmas anyagul szolgálhat. 

Ez az irodalmi ág kevés rátermelt művelőre talál ; 
kevesen tudnak leereszkedni a gyermeki lélek eszme-
köréhez s többnyire képtelenségeket termelnek. Pósa 
Lajosokból kellene e téren több. Nevezetesen a vallási 
elemmel követnek el furcsa dolgokat, Ízléstelenségeket, 
mintha a gyermek csupa nagyításokban, torzképekben 
gyönyörködnék. Pedig neki is jobban megfelel a józan 
mérték és valószerűség, nevezetesen a vallási elemek 
módjával, mértékkel való adagolása. 

Tóth némely darabja, a helyi körülmények szerint 
módosítva, e tekintetben is jól használható ; azért föl-
hívjuk rá a tanítónők figyelmét. 

"Levél a szerkesztőhöz. 
Tisztelt Szerkesztő Úr ! 
A múltkor az «Alkotmány»-ban olvastam egy 

párisi levelet, mely a Montagnini-féle iratokkal kap-
csolatban statisztikai adatokat közöl Páris vallás-
erkölcsi viszonyairól. Nevezetesen pedig elmondja) 
hogy a XX. kerület egyik plébániájában a született 
gyermekeknek csak egy harmadrészét kereszteltették 
meg. Majdnem hasonló állapotok vannak a XL és 
XII. kerületben. A kereszteletlen gyermekek száma 
harminc százalék. 

Mindenütt igen nagy számban fordulnak elő a 
tisztán polgári temetések, 25—40 százalék. 

E levél szerint itt az a baj, hogy nagyon nehéz 
keresztszülőket kapni, mert mindenki fél az ezzel 
járó költségtől. Az ajándékoszgatásokat a keresztszülők 
részéről a szokás majdnem kötelezővé tette és pedig 
igen sok alkalomra nézve. A kereszteléskor egész kis 
vendégséget kell a keresztszülőknek adniok. A temet-
kezéseknél is ezek az anyagi okok forognak fönn. 

Ha ezen adatok valódiak, azokból nagyon szomorú 
a következtetés és világos a tanulság. 

A következtetés ez: hogy a franciák igen nagy 

súlyt fektetnek a komaság intézményére s ahhoz 
akkor is ragaszkodnak, mikor miatta már lényegesebb 
baj keletkezik. Továbbá a francia papok nem eléggé 
világosítják föl a híveket arról, hogy keresztszülők 
nélkül is elhozhatják gyermekeiket a keresztségre. 
Azt hiszem, hogy a gyermekek nem maradnának oly 
nagy számban keresztség nélkül, lia a hivek erre 
figyelmeztetve volnának s ha nem hangsúlyoztatnék 
oly igen a keresztszülőknek szükséges volta. 

A tanulság pedig a következő. Nem kell a koma-
ságot oly fontosnak tartani és hirdetni, mintha e nélkül 
nem lehetne a keresztséget (vagy a bérmálást) föl-
venni és kiszolgáltatni. 

Minálunk az a gyakorlat, hogy ha valaki nem 
talál komát és keresztségre hozza vagy küldi a 
gyermekét, a pap rendesen a sekrestyést rendeli és 
írja be komának, a nélkül, hogy a sekrestyés igazi 
komaságot vállalna abban az értelemben, a mint az 
a komaság tulajdonképeni céljából és jelentőségéből 
foly. Nem is lenne méltányos követelés a sekrestyéstől, 
hogy ő a komasággal egybekötött tisztséget és felelős-
séget viselje csupán azért, hogy «megadjuk a módját» 
és mivel nincs más, hát ő legyen a strohman. 

De ha így áll a dolog, akkor nem volna-e helye-
sebb, egyszerűen kijelenteni, hogy koma nélkül is 
keresztelünk és nem akarjuk magunkra venni azt, 
hogy esetleges szégyenlőségből, mivel nincs koma, 
egyetlen gyermek is keresztség nélkül maradjon.1 

Talán a keresztséget illetőleg még nincsenek 
nálunk oly állapotok, mint Franciaországban. De az 
már igen valószínű, hogy a bérmálástól sokan azért 
tartózkodnak,mivel nem kapnak bérmaszülőt. Abérma-
szülői tisztség is szokás folytán teherrel jár. A tömeges 
bérmálás 3—4 óra hosszáig tart. A templomban ren-
desen fülledt a levegő, óriási a hőség, nagy a tolongás, 
taszigálás és rendetlenség. Nem mindenki tud ilyesmit 
elviselni. A bérmagyermeket, főleg városban, lehetőleg 
kocsin «kell» vinni, meg kell traktálni, meg kell aján-
dékozni. Azontúl az életben el kell fogadni a bérma-
gvereknek gratulációját, mellyel a keresztpapának és 
mamának név- és születésnapjára, vagy újévkor bizo-
nyosan beállít. Ez mindig valami ajándékozással jár. 
Ha baj van, lia protekció szükséges, a bérmaszülőknek 
(úgy, mint a keresztszülőknek) kell helyt állniok, a mi 
bizonyára nem kellemes és a mi sokakat elriaszt az 
ilyen tisztségnek elvállalásától.2 Vannak tehát, kik 
nem találván bérmaszülőt, restellnek eljönni, odaállni 
egyedül, elhagyatva. Ide is strohmant állítsunk? Ki 
legyen az? Talán maga a lelkész? De az nem cél-

1 A keresztszülők, mint a bérmaszülők, nem a szentség 
szükségessége alapján (non de necessitate sacramenü), hanem 
az egyház parancsából alkalmaztatnak. Már Tertullián említi 
ezt. A cél nemes volt : a keresztgyermek lelki gondozása, s 
ime egyszerű anyagi teher lett belőle. Szerk. 

2 Az emberi gyarlóság így profanálja el a szentséget. 
Valóban az efféle földi salakoktól meg kellene tisztítani szer-
tartásainkat s nem utolsó sorban a hiúságoktól elvilágiasított 
temetést. Szerk. 
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szerű, hogy a lelkész komasági viszonyba keveredjék 
a híveivel. Ebből furcsa helyzetek, súlyos anyagi 
következmények származnak a papra, melyeket el 
nem vállalhat. Már csak azért sem teheti ezt, mert 
ha észreveszik benne ezt a hajlandóságot és szíves-
séget, akkor a híveknek fele őt fogja fölkérni s ja j 
neki, ha egyet is elutasít s még jaj abb neki, ha számos 
bérmagyereke van, mert akkor nincs neki többé mara-
dása, nyugalma és biztonsága se a bérmagyerektől, 
se a komámuraméktól. 

Annyit lehet megállapítani, hogy ha nem is töme-
gesen, de mindenesetre többen azért nem bérmálkoz-
nak, mert nem találnak alkalmas, fejhető bérmaszülőt. 

Mi a teendő? Gondoskodni kellene helyes ex-
pediensről. Erősen kellene hangsúlyozni, hogy nem 
okvetlenül szükséges a bérmaszülő. Az ilyen bérmá-
landókat aztán együttesen a lelkész vagy hitoktató 
vezesse a bérmáláshoz, ő helyezze el őket a tem-
plomban, ő legyen köztük akkor, mikor rájuk kerül 
a sor, mint egy általános védő, nem komasági jel-
leggel, hanem hivatalos egyházi minőségben, lelki-
atyaságánál fogva, a mivel aztán nem jár semmiféle 
külön kötelezettség. így kellene már el is kezdeni; 
ennek némi népszerűséget kellene szerezni az okta-
tásnál, a prédikációkban, hogy ne legyen szégyen 
az, ha valaki nem talál külön bérmaszülőt. Sőt már 
ne legyen köteles ilyent keresni sem. A mint az első 
áldozásnál, adhatna például az ilyeneknek a plébá-
nos bérmálási emlékképet. Vagy pedig más expe-
diens is akadna. 

Érdemes lenne ezt az ügyet jól megvilágítani. 
Mert az igazán szomorú dolog, hogy a nagyon mellé-
kes komaság miatt valaki keresztség vagy bérmálás 
nélkül maradjon. 

Az említett párisi levél azt ajánlja, hogy a ke-
resztelésekre (és temetésekre) nézve egyletek alakul-
janak,1 melyek a szegényeknek segítségére legyenek. 
De én a komaság intézményét nem tartom oly fon-
tosnak, hogy ennek erőltetése miatt egyleteket kelljen 
alakítani s mintegy ezek által pótolni és lehetővé 
tenni a komasággal egybekötött anyagi következmé-
nyeket. Én inkább a komaságot hámoznám le a bér-
málásról (és a keresztelésről) ott, a hol az csak 
galyibát okoz és összekeveri az anyagi tekintetet, a 
haszonlesést a szentséggel s esetleg a szentség elha-
nyagolására okul szolgálhat. P. R. 

1 Az egyletek ép úgy elfajulnak, mint más intézkedések. 
Láttam Rómában valami álarcos temetést, valóságos komédia 
volt. Azt a temetést is hogy alfélé egylet rendezte. Szerk. 

T. T a r n a m é r a . A kérdezett könyv Pustet Frigyesnél 
Regensburgban kapható. 

B.-né l íudapest. A jelen évre kiegyenlítve. 
V. Szepeso lasz i . Az első félévre rendben. 
A Prot. Egyház i é s Iskolai Lapnak, l íudapest . Nem 

kapacitálásról, hanem csak afféle eszmecseréről lévén szó, 
oda kell nyilatkoznom, hogy becsülöm önben az ellenfélt, 
mivel úri modorával legalább az eszmecserél teszi lehet-

ségessé. A multakhoz képest ez is haladás s mondhatom, 
hogy a Religiónak szóló cikkére sok megszívlelendő meg-
jegyzésem volna, ha terem engedné s akkor mi némileg meg-
értenők egymást. Cikkének tenorja nem az, a mit kimutatni 
akar, hogy az ultramontanizmus «belevág» az önök vetéseibe, 
hanem konstatálása a magyar kath. egyház erősödésének. 
Elismerem, hogy ilyesminek a másik fél sohasem szokott 
örülni, csak viszont konstatálom, hogy ez nem egyúttal bele-
vágás az önök vetéseibe, lévén az önök vetése jól körül-
kerítve. A bele vágást nem igazolja az, a mit a kultuszminisz-
tériumról, hol egy kath. miniszter mellett két prot. államtitkár 
vezeti az ügyeket, mond. Ha «a r. kath. egyház legfontosabb 
ügyeire» nézve meg szokták kérdezni a hgprimást, ugye ez 
csak akkor volna önökre nézve baj, ha azt a hgprimást az 
önök ügyeire nézve is tartanák irányitónak, de ezt nem teszik. 
Ha «az újabb idő egyház- és iskolapolitikai alkotásai folytán 
csak veszítettek», ennek ismét önmagok s nem a katholikusok 
az okai, a kik, mint jól tudja, annyit küzdöttek ama javas-
latok ellen. Ha továbbá a katholikusok autonomiál kapnak 
s ez által erősödnek, ugyebár csak ahhoz jutnak elég későn, 
a mit önök már oly régen élveznek. Egyben azonban figyel-
meztetnem kell arra a történeti tévedésére, hogy a kath. egy-
ház vagyona «állami eredetű». A Religio mult évi első és 
második számában kimutattam, hogy egyházunk vagyona az 
Árpádok családi magánvagyonából eredt, nem létezvén abban 
az időben semmiféle állami vagyon a magyar területen. Ha a 
kultuszminiszter önöknek három millió államsegélyt biztosit, 
ez nem beavatkozás belső ügyeikbe, de lia a kath. lelkészek 
kongruáját is rendezni igyekszik, ez már belevágás az önök 
vetéseibe? Azt mondja, mert az állani «már bőven kiadta a 
r. kath. egyház részét a közvagyonból». Az állam semmit se 
adott egyházunknak a közvagyonból. És vájjon mi sérelem 
van önökre nézve abban, hogy, a mint felpanaszolja, leg-
újabban a szerzetes és apácatanítóknak, ezeknek a nagyon 
érdemes embereknek is biztosítottak államsegélyt ? IIa mind-
ezekben a kifogásokban oly nyiltan nem jelentkeznék az a 
megszokott emberi gyarlóság, a mit irigységnek nevezünk, 
nem tudnám megérteni, hogy még egy Hamar is ezeket nevezi 
tisztánlátásnak és prot. sérelemnek. A «Tetemrehívás» Bárczi-
jának felkiáltása: Mindenki gyanús nekem, a ki él! nem a 
nyugodt megfontolás szava. 

K. Budapest . Sipos Ágoston interpellációja a fővárosi 
közgyűlésen szomorúan megvilágította az iparos tanoncisko-
lákban uralkodó állapotokat. Vallástant és történelmet ott 
nem tanítanak, a tanulók rakoncátlanok, sőt a tanerők közül 
is némelyek felforgató tanokat hirdetnek. Mindenki kíváncsi, 
mit felel majd ezekre a polgármester, a demokraták barát ja? 

A R e l i g i o következő s z á m a szept. 1 - é n je len ik meg. 

TARTALOM: Középiskolai Kath. Tanár-Egyesü-
let. — A keresztény kath. tan fejlődése. V. Zubriczky 
Aladár dr.-tól. — A bölcselet felsőbb tanintézete Lou-
vainban. II. Trikál József dr.-tól. — A nemi felvilágo-
sítás. Weszely Ödön dr.-tól. — Magyarország társadalma 
a két szent király stb. törvényeiben. III. Erdélyi László 
dr.-tól. - Lelki gyakorlat. VIII. Bótá Ernő S. J.-től. — 
Egyházi világkrónika. —y — /a-tól. — Irodalom. Balogh 
Arthur : A társadalom. Csepela Lajos dr.-tól. — Bagyary : 
A magyar művelődés a XVI.—XVII. században. — Bús : 
Kalauz a Mária-kongregációk számára. — Tóth József : 
Gyermek-barát. — Levél a szerkesztőhöz. (A komaság 
bajairól). P. R.-tői. Telefon. 

Laptutajdonos és kiadó : 

D U D E K J Á N O S dr. egyetemi ny. r. tanár. 
Stephaneurn nyomda r. t. Budapest, VIII., Szentkirályi-utca 28. 
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R E L I G I O 
TUDOMÁNYOS, TÁRSADALMI ÉS IRODALMI KATHOLIKUS FOLYÓIRAT 

Megjelenik - július és augusztus hónapot kivéve - minden vasárnapon. 
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F E L K L O S S Z E U K E S Z T O 

D U D E K J Á N O S dr. 
KÜYETKMI TANÁlt 

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL 

Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 39. 

Schell és Commer. (L) 

A nyári időszaknak kiváló érdekessége Német-
országban a Schell-Commer-eset volt. Keretül járult 
hozzá az Index ellen Bómába petitionálni készülő 
világiak titkos ligájának időelőtti fölfedeztetése, Benz 
münsteri dogmatikusnak a breslaui egyetemre morá-
lis tanár minőségében való áthelyezése s tetejébe 
a római, 65 tételből álló új «Syllabusnak» közzé-
tétele. 

Akkora kavarodás támadt ott ebből az emberek 
között és a sajtóban, a milyenhez mi magyarok — 
vallási téren — egyáltalán nem vagyunk hozzászokva. 
Németország egész nyugati, erősen katholikus része 
hullámzott s a mozgalomban különösen érdekelt 
három pontja: Würzburg, München, Münster adta 
az irányító hangokat. Épen ezen a nyugati részen 
keresztül vezetett utam, tehát egészen közelről figyel-
hettem meg az eseményeket, melyek annál inkább 
érdekeltek, minél közelebbről érintkeztek, a miből ki 
is indultak, a dogmatikával. 

A talaj, a miliő az ilyenféle vallási mozgalmak-
hoz köztudomás szerint ott egészen más, mint a mi 
talajunk. Ismernünk kell azt, hogy a lefolyt mozga-
lomról fogalmunk legyen. Az elméletek, a filozófémák 
hazájában az emberek műveltebbek, a mindennemű 
tudományos kérdések iránt jobban érdeklődők, mint 
a mieink s a háromszázados vallási szakadás folytán, 
a németség lévén a protestantizmus szülője, a vallási 
életben s a vallási kérdésekben is jártasabbak, gya-
korlottabbak, mint minálunk. Ott az akció és a reakció 
e tekintetben állandó ; a vallás nemcsak a papság, 
hanem az egész katholikus nép ügye, a minél fogva 
részükről az érdeklődés is közös nemcsak a közös 
érdekek védelmében, hanem, a mi az előbbitől el-
választhatatlan, a folyton fölmerülő és az ellenfél 
által folyton támadott vallási tételek tanulmányozá-
sában is. A nagy történelmi tapasztalat, hogy a kisebb-
ségek mindig életrevalóbbak, ott tényleg valósul a 
katholikusokon s az uralkodó protestáns vallású nagy 
német birodalomban, a hol a nyomás állandó s külö-
nösen a magasabb hivatalok betöltésénél folytonos 
háttérbeszoritásban részesülnek, előretörekvésüknek, 
önelnemhagyásuknak állandó rugója. 

Az állandó eszmei ellentéten kívül, mely a katho-
likusokat és a protestánsokat folytonos és kölcsönös 
szemmeltartásra birja, figyelmen kívül nem hagyható 
magának a német katholikus egyháznak belső hely-
zete sem, melyet még a Napoleon-lele szekularizáció 
idézett elő. 

Az egyháznak ott nincs fekvő birtoka, mint 
nálunk; a püspökségeknek nincsenek jószágai, hanem 
a püspök épen úgy kapja elég szerény (1'2—20 ezer 
márkányi) fizetését, mint a plébános vagy az utolsó 
káplán. Ott csak tisztára püspökök vannak; az egy-
kori választófejedelmi címmel biró püspökségek 
(mainzi, trieri, kölni) fényes udvarházai ma állami 
hivatalnokok lakai, hercegi cimet is tudtommal csak 
egy (a breslaui) visel, Ausztriával való érintkezése 
miatt. Ez az állapot kétségtelenül közelebb hozta a 
püspököt a lelkészkedő papsághoz s mindkettőt a 
néphez, úgy veszem észre, a hitélet, az egyháziasság 
emelkedésének javára. A papság anyagi helyzetében 
a XIX. század elején beállott eme változás ugyanis 
két fontos és lélektanilag jól megérthető következ-
ménnyel já r t : figyelmét a lelkiekre összpontosította 
és megszüntette benne, valamint irányában is, az 
irigységet, a nagy ügyeknek eme mindennapi meg-
rontóját. A trieri püspöknek pl., mint ott beszélték, 
van kocsija, de ha valahol fényesebben akar meg-
jelenni, két lovat bérel, hogy hintón mehessen, külön-
ben pedig gyalog jár. Nagyobb ebédet adni nem tud, 
egyházi célokra adományért nem fordulnak hozzá, 
mert pénze nincs; az iskoláról, a templomról a hivek 
gyűjtés útján vagy adókivetés által gondoskodnak. 

A katholikus egyház ott állandó nyugalmat, de 
még csak egy-két évtizedre biztosított békét sem 
ismer ; a papság fölött úgyszólván állandóan függ a 
Oamokles-kard, a változó liberális államférfiak haj-
lamai szerint. 

Ilyen százados viszonyok között természetesen a 
katholikus néplélek egészen máskép formálódott, mint 
a hogy az nálunk, az indifferentizmus hazájában ész-
lelhető. Magánál a külső helyzetnél, továbbá a papság-
nak és a híveknek a sajátos körülmények között idő foly-
tán kifejlődött kölcsönös viszonyánál fogva, hozzávéve 
a népben is mélyebben járó német geniust, az egyház 
belső élete ott egészen más, mint minálunk. Olyan, 
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melynek okvetetlenül elevenebbnek, virágzóbbnak, 
öntudatosabbnak s külső megjelenésében is impozán-
sabbnak, az esetleges üldözések elviselésére képesí-
tettebbnek kell lennie, mint egy másiknak, melyet 
ilyen nyomasztó történeti fejlemények nem kisértek. 

Az állandó reakció a katholikusok és protestán-
sok között, a német genius mélysége, továbbá a pap-
ság és a katholikus hivek közös érdekei, véve ebhez 
elevenítő tényezőnek a katholicizmus igazságában 
rejlő benső erőt is, kellett, hogy a katholikus érde-
kek védelmére megteremtsék a politikában, külső 
exponensként, a centrumot, mely hogy milyen erős 
és őszinte meggyőződésen alapuló talajból fakad, 
mutatták az utolsó választások, melyeket a császár 
épen a centrum megsemmisítésére rendelt el. A cen-
trum erős és egységes, míg a protestánsok frakciókra 
oszlanak széjjel. 

Ennek az egészséges katholikus talajnak egy másik 
hajtását is volt alkalmam szemlélni, mely különösen 
meggyőzött az ottani katholikus társadalmi viszo-
nyoknak és a hitéletnek őszinte s eleven voltáról. 
Mint már említettem, a papi állás ott nem kecsegtet 
karri érrel, a legfelsőbb fokig valamennyinek szerény 
az anyagi helyzete, mágnás egyikből sem válhat. 
A terület ott, a hol e sorokat írtam (Westerland-
Sylt), missióterület, itt-ott csak egypár katholikus 
lélek található a szerte terjeszkedő és uralkodó luthe-
ránusok között, a sziget különben a messze fekvő 
osnabrücki püspökhöz tartozik. 

És ennek dacára a német területen paphiányban 
nem szenvednek, mindig nagyszámú ifjú pályázik — 
a mit különösen ki kell emelnem — a miénktől egé-
szen eltérő körülmények között. 

T. i. ott olyan szemináriumok, mint nálunk, a hol 
az egyházmegye gondoskodik a fölvett növendéknek 
anyagi ellátásáról és azok mint theologusok ingyen 
nevelkednek, nem léteznek. A papi pályára törekvő 
ifjú saját költségén, mint világi, beiratkozik az egye-
tem theologiai fakultására, mint az nálunk a többi 
karokon szokás, elvégzi a theologiát s akkor veszi 
föl a püspök egy évre szemináriumba, a hol a lel-
készi teendőket tanulja. 

Vagy háromszáz ilyen világi theologust láttam 
Münsterben, fekete civil-ruhájukban, s nem tudtam 
eléggé épülni rajtuk egyik vasárnap a templomban, 
hol a többi hivek közt foglaltak helyet a padokban. 

Nálunk ellenben az egyház költségén nevelked-
nek a klerikusok, azonfelül a világ dús egyházi javak-
ról is beszél, melyek élvezete rájuk vár s mégsem 
jönnek elegendő számmal; az összes egyházmegyék 
nálunk paphiányban szenvednek, annak dacára, hogy 
az említetteken kívül még egészen más — szigorúbb — 
fegyelem is vár a német papra, mint nálunk Magyar-
országon. 

Más, és pedig a katholicizmus szempontjából 
nézve egészen más talaj tehát az ott, mint minálunk. 

Képzelhetjük, hogy az ilyen természetű miliő 

között az említett Schell-féle theologiai mozgalom-
nak is más volt ott a képe, mintha ilyesmi nálunk 
játszódnék le. Nemcsak hiveink, nemcsak a sajtónk, 
de még theologusaink is, a kik egészen más élet-
viszonyok között s inkább a receptiv, mint szakmájuk-
ban való produktiv munkához vannak szokva, távol-
ról nézve aligha képesek az ilyen mozgalmat valódi 
természete szerint értékelni. És ez teljesen érthető. 

Nálunk kevés a nevére méltó theologiai irodalmi 
termelés ; a tudományos törekvések, kutatások nem 
jártak át bennünket úgy, mint a német theologuso-
kat, szinte más az idegalkatunk, faji jellegünk, geniu-
sunk, mint a németeké. 

A miliő azokban a munkakedvet, a folytonos 
támadások következtében a hitigazságokkal való foly-
tonos foglalkozást fejlesztette ki, bennünk a mi viszo-
nyaink inkább a dolce far niente-t. Mások a mi pro-
testánsaink is, mint a németek : politikusok és nem 
theologusok, német morzsákon élősködnek, ha írnak 
valamit; azért a vallási reakció is más természetű 
nálunk, mint a németeknél: személyes dulakodásból, 
rekriminációkból, tartalmatlan gyűlöletből áll, de 
magasabb tartalomra, magasabb szempontokra ritkán 
emelkedik. Ha nagyot akarnak mondani, a hazafi-
ságot vágják ki a maguk számára, de ez a tulajdon-
képeni tudományos működésre nézve olcsó frázis-
nál alig bir nagyobb értékkel. 

Nem lévén nagyobbszabású theologiai irodal-
munk, mi theologiai tévedéseket s ezeket kisérő ellen-
mozgalmakat sem igen ismerünk. Itt-ott egy-egy tani 
elszólás ha jelentkezik, az sem tanulságos fejtegetést, 
sem türelmes kutatást, hanem inkább személyeskedést 
von maga után ; a küzdő felek ökölre kelnek, a kérdés 
helyett egymást vonják a küzdőporondra és lehurrog-
fatják. Ez az egész. Indexre magyar ember még nem 
került. Ez pedig, a mint elméletben nagyon dicsé-
retreméltó dofog, úgy a gyakorlatban egyúttal arra 
is mutat, hogy nálunk nem sokan törik fejüket a 
magasabb problémákon, azért nem is tévedhetnek. 
Aposztáziákból kijut ugyan nekünk is elég bőven, 
de az ilyen műtétnél vajmi ritkán szerepelnek dog-
matikus motívumok vagy hitkételyek, hanem rende-
sen egy nem tudományos dolog : az asszony. 

A német katholikusok között ellenben a tudo-
mányos eltévelyedések s az ezeket kisérő theologiai 
mozgalmak, olyanfélék, mint ez a nyári volt, egy 
századja szinte napirenden vannak. Úgy megszokták 
azokat, mint mi a theologiai csendet, az Indexre nem 
kerülést. Náluk ez már fel sem tűnik, hanem a mint 
állandóan a protestánsokkal szemben állanak résen, 
úgy egymást is folyton szemmelkisérik és folyó-
irataikban, de még napilapjaikban is állandóan val-
lási kérdéseket fejtegetnek és a dogmától eltérő néze-
tet, ha jelentkezik valakinél, addig szellőztetik, míg 
a tisztánlátást a tévedezőben létre nem hozták. Ha 
pedig makacskodni akar, Indexre tétetik. 

Hogy mily más talaj ez a német talaj, egy har-
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madik jelenségként épen a rendkívül kifejlett napi-
és tudományos sajtójuk mutatja. Naponkint benézek 
a «Lese-Halle»-ba ; száznál több ott a kiválóbb újság 
és folyóirat, természetesen a katholikusoké is. Mert 
a német protestáns ember is tudni akarja, mit írnak 
a centrum-lapokban. A dúsgazdagnak hirdetett magyar 
katholikus egyház egyszerűen elpirulna, ha látná, 
hogy a sajtó terén is hol van előtte ez a német 
vagyontalan egyház. «Germánián» és a még előkelőbb-
nek látszó «Kölnische Volkszeitung»-on kívül (három-
szor jelenik meg naponta) minden városnak van 
katholikus napilapja s azt mondták nekem, hogy 
épen ezek a kisebb városi napilapok csinálják a 
nagy katholikus közvéleményt a politikában is. 
Meglátszik ezeken a lapokon a német tanultság és a 
nagy célnak szemmeltartása, mely holmi közjogi kér-
dések cimén nem osztja meg a katholikusokat, mint 
nálunk. Hangban finomak, előkelők és tartalmasak, 
minden jogosult igényt kielégítők. 

Ilyen körülmények között a Schell miatt lezaj-
lott legújabb mozgalom is csak egyike volt a sok 
hasonlónak, mely időről-időre támad a német földön 
s lia itt-ott egyik-másiknál, a személyes vonatkozá-
sok miatt, föl is kavarja egy időre a szenvedélyeket 
(azok is ott északon, mintha kevésbbé tüzesek vol-
nának, mint nálunk), a vége mindig egy-egy vallási 
kérdés tisztázása és a theologiai tudomány előbbre-
vitele. Miatta a vallási élet egészben és nagyban sem-
mit sem szenved, a vallásosai! intelligens német nép 
nagy tömegeit az nem téveszti meg, indifferenssé 
nem teszi, hithűségében meg nem ingatja, szinte 
egyszerűen a tudományos kutatás járulékának tekinti 
az ilyes mozgalmat. Most is, liogy a tudományos világ 
Schell miatt vitatkozott, volt működési helyén, Wiirz-
burgban, ritka fénnyel ülték meg szent Kilián napját. 

A germán szellem természete a kutatás, melyet 
a levitézlett protestantizmusból, mint magát többé 
kinyilatkoztatott vallásnak nem tarló rendszerből, ki-
fejlett különféle biblikus rendszerek és felfogások és a 
panlheizáló íilozofiai szisztémák egész raja vesz körül. 
Szinte szokatlan volna, lia ezek a német katholikus 
theologiára is vissza ne hatnának és ha az emberi 
ész gyarlósága folytán az ő fejtegetéseiket és magya-
rázataikat is olykor többé-kevésbbé ne befolyásolnák. 
Hiszen a theologia minden tudománnyal érintkezik 
s azok vívmányait a saját hasznára fordítja. Ebben 
a nagy kiválasztó műveletében tévedhet a theologus, 
épen azért, mert dolgozik, mert a bit tételeit a 
tudomány vívmányaival nemcsak megtámogatni, ha-
nem sok esetben ki egyeztetni is iparkodik. 

Nem rosszakarat ilyenkor az eltévedésnek az 
oka, hanem az emberi gyarlóság, mely nem mindig 
látja meg a tiszta fényt; de hiszen épen azért van a 
katholicizmusban a magisterium Petro-apostolicum, 
hogy a kutatás közt eltévedteket a helyes útra irá-
nyítsa. 

A dolgozó germánságnak sokat köszönhet a theo-

logiai tudomány, de a racionalizmus e hazájában a 
racionalista irányok is folyton fölmerülnek a theo-
logia terén. Szinte egymást váltják föl. Csak a XVIII. 
századbeli nagy febronián-mozgalmat említem. (Szer-
zője, Hontbeim Miklós trieri segédpüspök, ott nyug-
szik a Gervasius-templomban. A falba illesztett sír-
köve végén ez áll : Tandem liber, tandem tutus, tan-
dem aeternus f 1790.) A XIX. században egymást 
követték, a kisebbektől eltekintve, a hermesianizmus, 
a güntherianizmus és Döllinger mozgalma. 

Ugyanez a racionalizáló szellem most némelyek-
nél a «reformkatholicizmus» nevét vette föl és újból 
tépegeti a dogmatikát. Schell Hermann würzburgi 
egyetemi theologiai tanár nevéhez fűződik, de nem 
egyéb az, mint Kuhn és Deutinger, a feledésbe ment 
racionalisták dogmatikus magyarázatainak fölújítása 
és modernizálása. A kereszténység természetfölötti 
jellegének nivellirozása a haladás cimén. 

J^ell-e ajánlani és terjeszteni a Szentírást? 
A ki a szivet teremtette és a veséket vizsgálja, 

az írta, az mondotta tollba a Szentírást. Ezt előre 
bocsátom. 

Szabad bibliaolvasást, szabad Szentírás-értelme-
zést követelnek hitbeli ellenfeleink. Hát kérjük őket, 
engedjék meg nekünk is azt a szabadságot, hogy 
úgy olvassuk, úgy értelmezzük a Szentírást, a mint 
nekünk helyesnek tetszik. Mi szabadon, józan eszünk-
től parancsolt módon akarjuk a Szentírást olvasni, 
magyarázni és pedig úgy, amint azt nem egyesek 
kénye-kedve hozza, hanem a mint azt az egész egy-
ház egyhangúlag magyarázta és magyarázza most is. 

Hát mi így akarjuk értelmezni. Es ezen akara-
tunkban, ezen szabadságunkban ne zavarjon minket 
senki sem. 

Tehát, lia szabad bibliaolvasást, szabad értel-
mezést hangoztatnak testvéreink, hagyják nekünk is 
azt a szabadságot és ne kívánják tőlünk, hogv a hány 
ház, annyi szokás elve szerint, kiki azt olvassa ki 
Isten szent könyvéből, a mi neki tetszik. A Szentírás 
Isten szava ugyan, de melyet Isten nem közvetetle-
nül közöl az egyes emberrel, hanem a mely emberi 
módra, írva, nyomtatva könyvekben terjed, tehát 
hamisításnak is lehet alávetve. 

Azt mondják továbbá, a szabad bibliaolvasást 
és a biblia elterjedését Luthernek kell köszönni. 
Azelőtt semmi sem volt. Ez nem felel meg a való-
ságnak. Es főleg erről akartam e sorokban egyet-
mást közölni. 

Guttenberg Mainzban, jóval Luther előtt, mit 
nyomtatott legelső könyvnek? Nemde a katholikus 
Szentírást, melyből hat példány most is megvan az 
európai nagyobb könyvtárakban. Egyet ezek közül 
a karintiai Sanct-Paul bencéseinek könyvtárában 
magam is láttam. 

Különben, a ki megfordul a müncheni Rosenthal 
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anüquariusnál, ott megláthatja, mennyi biblia volt 
a Luther előtti időkben a nép nyelvén, mennyi for-
gott közkézen már évekkel Luther előtt. Ez gondo-
lom a legjobb cáfolat: elő egy régi könyvek-jegy-
zékével, egy antiquarius katalógussal. 

Aztán meg hogy nálunk nem szabad olvasni a 
Szentírást? Ki tiltotta ezt meg? Hogy főleg az új-
szövetséget ajánlja az egyház híveinek, az természe-
tes, mert csak nem akarja és nem is akarhatja, hogy 
az ó-szövetségből állítsa valaki össze hit- és erkölcs-
tanát. Azután meg görög, latin, héber nyelvi saját-
ságokkal kifejezett homályos helyeket magyarázat 
nélkül olvasni, természetes, hogy veszedelmes. De 
hiszen még Cicerót, Herodotost avagy más klasszikus 
irót se fognak haszonnal olvasni alapos magyará-
zat nélkül. Bizonyára nem értjük meg, avagy félre-
értjük a szöveget. Itt tudós embertől kérünk 
tanácsot. 

A Szentírásnál pedig jámbor, okos, szent, erköl-
csös életű tudósok értelmezésére szorulunk. Akkor 
tévedés nélkül értjük meg, mit mond a Szentírás, és 
akkor nagyon is épületes lesz annak olvasása. De 
hisz erről századokon át civakodtak már ellenfeleink, 
nekik azt belátniok nem lehet, nem szabad, mert 
magok alatt vágnák el a fát. 

Halljuk azonban erről magát a pápát. XIII. Leo 
pápa 300 napi búcsút engedélyez naponkint, havon-
kint pedig teljes búcsút azoknak, kik a szent evan-
géliumot naponkint hacsak egy negyed órán át is 
olvassák. 

Franciaországban, Olaszországban egyesületek 
alakultak az új-szövetség — tehát Krisztus Urunk 
tanait tartalmazó — könyvek terjesztésére. A mostani 
pápa még bíboros korában ezen egyesületeknek leg-
buzgóbb pártfogója volt. És mint pápa, midőn 1903. 
december havában a Szent Jeromos-Társaságot, a 
szent könyvek terjesztésére alakult egyesületet fo-
gadta, a következő szép beszédet mondotta: 

Minél inkább és minél jobban olvassák a szent 
evangéliumokat, annál elevenebb lesz a hit. Az evan-
gélium az a könyv, mely mindenkinek használ és 
mindent pótol. Akartok elbeszéléseket olvasni ? 
Az evangélium mindenekelőtt és első sorban törté-
nelmi mű, elbeszélés. 

Én — mondta a pápa — ki a nép között nevel-
kedtem fel és a néppel sűrűn érintkeztem, tudom, 
mit szeret a nép. Ha az ember a népnek a Szent-
írásból valamit elbeszél, mindnyájan nagy figyelem-
mel hallgatják és mindig nagy haszonnal. 

Ha pedig — és kérem ezt jól megjegyezni, hogy 
ezt a pápa, a nép plébánosából, pásztorából lett első 
főpásztor, a pápa mondja, — ha pedig az egyházi 
szónok a Szentírásból vett elbeszélést nem olvassa 
kellő hangnyomatékkal, értelmesen és lelkesülve, tel-
jesen átérezve; lia nem adja azt pontosan, ha 
Krisztus Urunknak példabeszédeit nem mondja el 
egész pontossággal a legkisebb részletekig, ha ma-

gáéból vegyít bele: akkor, bármilyen tudósán beszél 
is, a nép azt fogja mondani, ez olyan szónok, a ki 
nem ismeri jól az evangéliumot és azért semmit 
se ér . . . 

Az evangélium — folytatja — egy irott prédi-
káció, adjuk a nép kezébe, mindenki nagy hasznot 
fog belőle húzni, kiolvassa onnan Krisztus Urunk 
egyszerű és végteleu fenségű szavai t . . . Ne mondja 
senki, a népnek nincs ehhez felfogása, az nem igaz, 
sőt sokkal élesebb esze van, mint hiszik. A nép 
szívesen olvassa az evangélium elbeszéléseit,1 és érti 
is és tudja önmagára is alkalmazni, talán jobban, 
mint sok szónok. Ezek a pápa szavai. 

De nemcsak a népnek — folytatja tovább 0 
szentsége — hanem mindenkinek hasznos is, kedves 
is. Van sok imádságoskönyv és lelkigyakorlatokról 
szóló, lelki olvasmányokat tartalmazó könyv, a Szent-
írás felülmúlja mind. Valóságos ima, lelkigyakorlati, 
épületes könyv ez egymagában is. 

Egy nagy emberismerő pápának a szavai ezek. 
És még azt mondják a katholikusokról, nekik tiltva 
van az evangélium olvasása ! Ez helytelen állítás. 

Csak azt akarja az egyház, hogy tőle, az ő anyai 
kezéből vegyük2 a hiteles, igaz és helyesen értelme-
zett Szentírást, melyen szent, jellemes, tudós férfiak 
századokon át fáradoztak, hogy a legnagyobb hite-
lességgel, a legnagyobb pontossággal adják a nép 
kezébe azt, a mit Isten mondott tollba a Szentlélek-
től ihletett íróknak. dxf. 

Magyarország társadalma a két szent király, az 
első zsinatok és T^álmán törvényeiben. (ív.) 

VII. Gergely pápa (1073—1085) küzdelme a papi 
nőtlenség ősi elvéért fokozatos hatást gyakorolt tör-
vényhozásunkra, habár csak az ő halála után. Szent 
László uralkodása végén, az 1092. évi szabolcsvári 
szent zsinaton egyelőre türelmet határoztak a misés 
papok első és (a magasabb rendek, a presbyteratus 
és a diaconatus előtt már megkötött) törvényes 
házasságával szemben a béke s a Szentlélekben való 
egység okáért, de csak addig, míg ez ügyben apostoli 
uruk atyaságát (a pápát) véleménye, tanácsa felől 
megkérdezik.3 Az elv itt már tisztán áll, csak vissza-
ható ereje iránt vannak kétségek, nehézségek. Látni 
való ebből, hogy szent László kora a papok házas-
ságát nem megengedte, mint íróink mondani szok-
ták, hanem csak ideiglenesen tűrte s másfél évtized 
alatt el is törölte, ámbár tagadhatlan, hogy szórvá-
nyosan később is akadnak családos papok, pl. Tihany 

1 A magyar nép Káldi nyelvén kiadott «Evangéliumait» 
a Szent-István-Társulatnak nagy örömmel fogja venni. Szép 
képek is vannak benne. Olcsó is ! 

2 A vatikáni sajtó több, mint 500 ezer példányban adta 
ki eddig a szent könyveket, példányonkint bámulatos olcsó-
sággal (20 centes. = 20 fillérért).- A Szent-István-Társulat hason-
lóan cselekedett az elmúlt években. 3 Lad. I. 3. 
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szigetén 1211-ben a lovas jobbágyok közt: Mihal, 
filius sacerdolis Reze; filius sacerdotis Helie, Mar-
tunus; fdii Op sacerdotis, Joan et Marcus. Lehetsé-
ges azonban, hogy e fiuk atyjoknak pappá létele 
előtt születtek. Pannonh. rendi levéltár. Tihan. fasc. 
1. nr. 5. Wenzel, Árp. Uj Okmt. I. 107. 1. Három-
négy évvel utóbb az esztergomi nemzeti zsinat, a 
melyen Magyarország összes püspökei jelen voltak, 
már világosan kimondja, hogy a kik a diaconatust 
vagy presbyteratust házasodás nélkül fölvették, azok-
nak már többé házasodni nem szabad,1 s azon misé-
seknek, kik a kisebb rendek állapotában törvényes 
házasságot kötöttek, gyarlóságukra való tekintetből 
megengedik ugyan a feleségtartást, de csak mérsé-
keltebben.2 Végre a II. zsinat megfelel arra a két-
ségre is, szabad-e házas diákot diaconussá vagy 
miséspappá szentelni? Diákot egy püspök se emel-
jen szerpapságra és tovább, hacsak előbb önmeg-
tagadást nem fogadott és — ha felesége van — ez bele 
nem egyezett, megígérve szintén az önmegtagadást.3 

A mely diaconus vagy misés (már előbb törvényes) 
házasságot kötött, ne szolgáljon az oltárnak, hacsak 
felesége előbb bele nem egyezik és önmegtagadást 
nem fogad, férje pedig nem gondoskodik számára 
elkülönített lakásról és anyagi szükségleteiről, hogy 
az Apostol szerint «a kiknek feleségök van, úgy 
legyenek, mintha nem volna».4 

Kezdettől fogva szigorúan bánik a törvény azon 
misésekkel, szerpapokkal és diákokkal, a kik másod-
szor nősültek vagy özvegyet, elvált asszonyt vettek 
feleségül, s a kik ágyasságban élnek vagy rabnőt 
vettek maguk mellé feleség gyanánt. A másodszor, 
vagy özveggyel, elválttal nősült papok váljanak el 
s vezekeljenek, feleségök pedig rokonainak vissza-
adva, mivel törvényes házasság nem kötötte le, férj-
hez mehet.5 Majd ismét rendelik, hogy a bigamus 
papot, diákot tegyék le rendjéből, fosszák meg 
minden egyházi javadalmától és méltóságától, s 
rendjébe csak felesége beleegyeztével (elválása ese-
tén) vegyék vissza.8 Ha maga a pap nem akar el-
válni s inkább lemond Isten szolgálatáról, mint fele-
ségéről, akkor zárják ki a diáki rendből s tekintsék 
világi embernek.7 Az ágyast is el kell távolítani a 
paptól, ki letéve (felfüggesztve), a püspök parancsa 
szerint vezekeljen, aztán helyeztessék vissza az oltár 
és egyház szolgálatára.8 A feleség gyanánt tartott 
rabnót adja el a pap, s lia nem akarná, vegyék el 
tőle, adják el s árát kapja meg a püspök.9 

Néhány más törvény is szabályozza még a 
diákok, papok erkölcseit. A ki közülök ünnepen, vasár-
napon vadászik, azt felfüggesztik rendjétől, míg ele-
get nem tesz vétségeért.10 Ugyanígy bűnhődik, a ki 

1 Syn. I. 32. 2 Syn. I. 31. 3 Col. II. 9. (Syn. II. 9. Pray-
cod. Endlichernél.) 4 Col. II. 10. (Syn. II. 10.) Sz. Pál, Korinth. 
I. 7, 29. s Lad. I. 1. 0 Syn. I. 53, 54, 67. Col. II. 9. (Syn. 
II. 8). 7 Col. I. 67. II. 4. 8 Syn. 55. Col. II. 12. (Syn. II. 12.) 
9 Lad. I. 2. 19 Lad. I. 12. 

ispánjától kényszerítve templomon kívül miséz, ki-
véve az utazás esetét, a mikor erre szolgáló sátor-
ban elvégezheti az istentiszteletet.1 Tilos a mise föl-
ajánlására szerződni,2 a mit a simonia ellen való 
küzdés kora tesz érthetővé. Senki se tartsa egyháza 
szolgáit és dolgait a saját birtokán, mert a ki ezt 
megteszi, s ott azokat eladja vagy gondatlanságból 
elveszti, háromszorosan tartozik megtéríteni az egy-
háznak.3 Az egyház vagyonát tékozló kétszeres kár-
térítésre köteles, lia pedig nincs miből, akkor tegyék 
le a kár jóvátételéig.4 A mely pap az egyházat azzal 
károsítja, hogy szolgáját fölszabadítja, még pedig 
olyant, ki lopás miatt üldözve menekült egyházába 
s így ennek szolgája lett, az kárpótlásul maga le-
gyen az egyház szolgája.5 A tyúk-, lúd- vagy gyü-
mölcsnél nagyobb érték ellopásáért diákot, papot a 
püspök degradálja s aztán mint világi embert a 
világi biró szent László statáriuma szerint fölakasz-
tana/' A püspökök zsinata kissé szelídebb törvényt 
hozott: ha diákot lopásról vádolnak, a püspök vagy 
esperese Ítéljen fölötte, s a bűnös tétessék le és ve-
szítse el vagyonát, lia pedig vagyona nincs, őt magát 
adják el.7 A mely pap vendégségben vagy kalandos 
társulati toron ivásra erőitetőket lát, feddje meg őket; 
ha nem hallgatnak iá, távozzék és jelentse fel őket 
az esperesnek; ha nem távozott, 40 napig vezekeljen, 
böjtöljön s addig függesztessék fel; ha ő maga eről-
tette az ivást vagy másóktól erőltetve részeg lett, 
tegyék le.8 A diákot, ki korcsmában ivott, szintén 
le kell tenni, s diák ne legyen korcsmáros vagy 
uzsorás.9 

A mi a bíráskodás módjait illeti, ki van mondva, 
hogy egyházi személyek és dolgok perei kánonszerü-
leg döntendők el, s a mely diák vagy apát egyházi 
perét püspöke mellőztével a király vagy világi bíró 
elé viszi, veszítse el perét és vezekeljen.10 Világi 
ember tanúságát diák ellen senki se fogadja el, s 
diákot ne nyilvánosan, hanem csak egyházban val-
lassanak. Vádlója, tanuja ne legyen rosszhírű, hanem 
nős, családos és igazán Krisztus-valló.11 Mindazt, ki 
a diáki rend tagja és püspöke zsinatára meg nem 
jelenik, az egész rendből ki kell tenni. Ki elnyomott-
nak érzi magát, a püspöki zsinathoz fölebbezhet.12 

Diák ne legyen tanú se végrendeletnél, se eskünél, 
se ítéletnél,13 hogy t. i. önzés vagy ridegség vádja ne 
érhesse. 

A közönséges lelkészi javadalom, a melyet szent 
István törvénye szerint minden tíz falu köteles volt 
megadni temploma megépítése után: két ház ugyan-
annyi szolgával, egy (hátas) ló és szekér 6 ökörrel, 
2 tehén és 30 aprómarha.14 Papnak, diáknak hátas 

1 Lad. I. 29. 2 Syn. I. 41. Nullus presbyter convencio-
nem de missa pro oblatione faciat. 3 Lad. I. 6. Syn. I. 15. 
4 Syn. I. 14. s Lad. III. 4. 6 Lad. II. 13, 14. 7 Syn. I. 57. 
8 Syn. I. 47. 9 Syn. I. 58. 19 Syn. I. 1, 25. " St. II. 3. 12 Syn. 
I. 64, 24. iä Syn. I. 59. 14 St. II. 34. Az Adniontí-codex itt 
többszörösen helyesbíti a Corp. Juris szövegét. 
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vagy szekérbe fogott lovát még a királyi futárok se 
merjék elvenni, hogy a harmadik falu határáig hasz-
nálják s a király követségét gyorsabban teljesíthes-
sék.1 A pap háza temploma mellett legyen.2 Birto-
kuk jövedelmén kívül negyedrészt kaptak a papok 
megyés püspökük tizedeiből, templomuk számára 
pedig egy-két pénzát az oda menekült és visszaadott 
tolvaj szolgák urától. A föld jövedelme, ha az egy-
ház szolgái saját ökreikkel dolgoztak, szántottak, az 
illető termés fele; ha pedig a szolgák mesterök 
(püspöki templomban a mester-kanonok, egyéb 
templomokban a plébános) ökreivel szántottak, a 
termés kétharmada.3 A tizedek negyede kijárt a 
miséspapoknak még a más megyékből elszabadult 
bitang marhák után is.4 Noha a házi kezelésben levő 
csűrökből, pincékből és juhaklokból a (szegényebb) 
monostorok és egyházak nem voltak kötelesek tize-
det adni, de azért a tizedek negyedét a megyés-pap 
(parrochianus presbyter, plébános) tőlük is meg-
kapta.5 Viszont a (módosabb) papok tizedet adtak 
annak a (püspöki) egyháznak, a melynek területén 
földmívelést űztek vagy szüreteltek.8 Ha tolvaj szolga 
menekült a templomba, akkor ennek váltságul egy 
pénzát fizetett a szolga ura, illetőleg az, a kitől a 
szolga lopott és két pénzát az, a kinek tanácsára a 
szolga templomba futott. Az oda menekült tolvaj 
szabadember a templom szolgája lett, mert így 
legalább megmenekült attól, hogy eladják külföldre 
a lopásért.7 

Szerzetes-rend csak egy van Kálmán korában, s 
minden szerzetesnek Szent Benedek Reguláját kell 
tudni és érteni.8 Monostoruk (monasterium) belső, 
zárt folyosója a kolostor vagy klastrom (claustrum), 
hol irodalmi, latin nyelven kell társalogniok.9 Fe-
gyelmök a betelepedés és térítés első százada végén 
kezd lazulni, azért szent László szabolcsi zsinata 
(1092) több pontban főleg a stabilitas és a clausura 
megtartását sürgeti. Szent Benedek Regulájában épen 
a stabilitas, a helyhez kötöttség az egyik fő újítás 
azon szerzetesekkel szemben, kik remetéskedés, szent-
helyekre való zarándoklás és más címeken monos-
torukat elhagyva, kóborlókká lettek s elzüllöttek. 
Püspökök is adtak szerzetesruhát olyanokra, kik 
remeték akartak lenni. Az említett zsinat elhatározta, 
hogy se püspök, se apát ne öltöztessen be szerzetest 
vagy apácát azon monostor címe, határozott meg-
jelölése nélkül, a melyben a beöltöztetett köteles 
lesz megmaradni. A kiket korábban öltöztettek be 
biztos helycím nélkül, azok a szerzetesek, megtért 
testvérek és apácák jelentsék ki, hogy vagyonukkal 
melyik monostornak ajánlják föl magukat,10 s aztán 
maradjanak ott. A kin szerzetes ruha van és nem 
lép monostorba — rendelik kissé utóbb — veszítse 

1 Lad. III. 28. 2 Syn. I. 63. 3 Syn. I. 63. 4 Lad. 1.33. 
s Syn. I. 61. 6 Col. I. 66. 7 Lad. III. 4, 5,8. s Syn. I. 37. 
8 Syn. I. 5. «canonici in claustro» helyett «monachi in claustro» 
a helyes szöveg. 10 Lad. I. 21. 

el habitusát, vagyis szerzetesruháját és vezekeljen, 
böjtöljön. Püspök és pap szerzetest ne öltöztessen 
be.1 Apátok, szerzetesek ne üljenek a kalendás test-
vérek, kalandos társulati tagok közé — kik az el-
hunytakért minden hónap elején (fratres kalenda-
rum) torral, lakomával összekötött gyászistentiszteletet 
és alamizsnaosztást végeztek — hanem az apát kapja 
meg a nekik szánt, fölajánlott enni-inni valókat a 
kolostorba s ott szolgáltassa ki a szerzeteseknek 
regulájuk szerint.2 

Apátok püspöki díszjeleket : mitrát, szandálokat, 
keztyűket, a kápolnához csengetyűt, stb. ne használ-
janak, s ne kereszteljenek, ne gyóntassanak, ne pré-
dikáljanak a népnek — így határozott az esztergomi 
érsek és tíz püspökének zsinata.3 Maradjanak meg 
alázatosan azon püspök felügyelete alatt, a kinek 
területén vannak, s a ki monostoraikat ne egyszer 
egy évben, hanem gyakran látogassa meg és vizs-
gálja felül a szerzetesek szabályszerű életét és visel-
kedését.4 Mikor a király vagy a püspök megjelenik 
a monostorban, az apát és szerzetesek ne a temp-
lomban járuljanak a király, a püspök (béke) csók-
jához (osculum, se. pacis), hanem a kolostorban, a 
zárt folyosón sorban állva kapják meg a csókot. 
A királyt vagy püspököt kiválasztott kísérőikkel 
együtt bocsássa be az apát a zártfolyosóra. Ha apát 
vagy szerzetes a királyi udvarban esetleg megjelenik, 
ne a templomban üdvözölje a királyt, hanem vissza-
térte után a házában vagy sátorában.5 Törvényhozó 
gyűlésekre is el szoktak menni az apátok.6 De a 
zsinat általában hangoztatta, hogy az apátok ritkán 
távozzanak monostorukból, s a királyhoz vagy távo-
labbi birtokaikra is csak püspökük tudtával menje-
nek és sokáig ne időzzenek ott.7 Útközben sehol se 
misézzenek az illető templom papjának engedélye 
nélkül, vagy misézzenek e célra készült külön sáto-
rukban.8 

Püspöki ítéletet mellőzve, a királyi kúriához 
vagy világi bírósághoz fordulniok egyházi ügyekben 
pervesztés és vezeklés terhe alatt tilos.9 Apátok közt 
fölmerült perekben az egyházmegyei zsinat ítél.10 Le-
tétel és magasabb állás elnyerése dolgában itt is 
ugyanaz a szabály, mint a diáki rendnél, papságnál 
általában, hogy t. i. szükséges a kánoni eljárás és 
a püspöki beleegyezés.11 

A vagyonnal igyekeztek arányba hozni a szer-
zetesek számát olyképen, hogy az apát a püspökkel 
vegye számba az ekéket s minden két eke után 

1 Syn. 39,40. 2 Lad. I. 39. 3 Syn. I. 36. 4 Lad. I. 21. 
6 Lad. I. 35, 36. « Lad. I. praefat. 7 Syn. I. 38. 

8 Syn. I. 22, 35. tentorium. A pannonhalmi alapítólevél 
szerint ez még nagy kiváltság, mert szent Márton születés-
helye iránt való különös tiszteletből, István király kijelen-
tése szerint «egy apát előtt se jár jon kápolna (capella), ha-
nem csak e monostornak (szent Márton monostorának) atyja 
előtt.» László és Kálmán korában már utazás alkalmával bár-
mely pap és apát misézhetett sátorban. Lad. I. 29. 

8 Syn. I. 25. 10 Col. I. 8. 11 Syn. I. 23. 
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tartson egy regula-szerűen öltöztetett és szüksége-
sekkel ellátott szerzetest.1 Körüblelül kétakkora költ-
ségalap volt ez, mint a legkisebb plébániai javada-
lom Szent István korában.2 Az arányosítás azon 
apátok ellen irányult, kik kevés szerzetest tartottak 
s inkább rokonaikat gazdagították. Ezekre kimondta 
a püspöki zsinat, hogy rokonaikat ne segítsék job-
ban, mint a többi szegényeket, s ha kiderülne, hogy 
valamelyik apát tékozolja monostora vagyonát, az 
olyant le kell tenni az apáti állásból s az elidegení-
tett vagyont vissza kell adni.3 Az apátok szabadjaik-
tól szintén adják meg a tizedeket a püspöknek és 
csak a monostor saját kezelésű csűrei, pincéi s juh-
aklai legyenek mentesek a tizedektől, mindazonáltal 
a parochia papja innen is megkapja a tizedik rész 
negyedét.4 Miután úgy látszik előfordult, hogy a 
dézsmákat a termés helyén, meg az apátság köz-
ponti csűreiben, pincéiben is ki akarták venni, 
azért Kálmán elrendelte, hogy a dézsmák papi s 
apátsági birtokokon az általános szabálynak meg-
felelően azt a püspököt illették, a kinek egyház-
megyéjében aratták vagy szüretelték a termést.5 

Kálmán király udvarának szegénységét a törvény-
hozók megszánták és a monostoroknak, egyházaknak 
szent István utódaitól kapott halászataiból a fölös-
leget visszaadták a királynak, de érintetlenül hagy-
ták az első király összes adományait s a későbbi 
királyok adta erdőket, stb.6 

A középkori munkaszervezetek és az egyház. 
I. 

Az egyház társadalmi hivatásáról, az egyházi és 
vallási intézményeknek a munka demokráciájára gya-
korolt hatásáról néhány szép lapot találunk P. Brísson-
nak most megjelent «Historie du treveil et des tre-
veilleurs» cimü (Paris et Delogreve) művében. Ada-
tokkal, dokumentumokkal látjuk itt bizonyítva, hogy a 
modern szociális fejlődés minden föltételének alapjait 
az egyházi instituciók rakták le, hogy a munkásvé-
delmi intézkedések és kölcsönös segély elve, a munka 
szervezkedési szabadsága, még a collectiv munka is, 
mind a középkori egyháznak a társadalmi munka 
tényezőivel volt szoros kapcsolatára vihetők vissza. 

A monumentális székesegyházakat az élő hit hozta 

1 Syn. I. 37. Egy ekéhez a XII. század közepe táján 
többnyire két háznép szolgát és nyolc ökröt számítottak; 
1152 : «duas familias ad aratra cum octo bubus et decern 
et centum ovibus» . . . ; 1153 : «cum quatuor servis el uno 
aralro . . . cum duobus servis et uno aratro . . . ; 1157: «cum 
duobus aratris et quatuor mancipi is . . . cum quatuor aratris 
et octo mansiunculis h o m i n u m . . . cum duobus aratris et 
quatuor mansionibus». . . ; 1186 kör. : «aratrum cum octo 
bobus et duobus mancipiis . . . cum aratro, octo bobus et 
mancipiis». A pannonh. Szent-Benedek-Rend tört. I. 601., 602., 
604., 612. 1. 

3 St. II. 34. a Syn. I. 38. 4 Lad. I. 27. Syn. I. 27. 
s Col. I. 66. 6 Col. I. 16, 18, 91. 

létre. Az lehelte beléjük a művészet örök életét s e 
túlvilágban való remény nyomta rá architektorikájuk 
merész idomaira a vallás mennyei ihletét. Ez moz-
gatta meg a tömegeket, hogy önkéntes buzgóságból 
fölajánlják segítő kezeiket e nagy, e mindnyájukat 
érdeklő munkához. így jöttek létre a strassburgi, a 
miinsteri, a metzi, a firenzei, a chertres-i, rosien-i, 
amiensi, rheims-i stb. székesegyházak. Chertres-ben 
nemcsak a város lakói, de a vidék népe is szent 
áhítattal dolgozott az Isten házán, ép úgy Rouenban. 
Lovagok és várnők dobták le magukról fényes öltö-
nyeiket, hogy befogják magukat az igás szekér elé 
s jobbágyaikkal együtt cipeljék a roppant kőkoc-
kákat. A saint-denisi székesegyházat Pontois látta el 
építő anyaggal. «Valahányszor — írja a székesegyház 
akkori lelkipásztora — faragott oszlopokat szállítottak 
kötélen a kőbányából, nemcsak a mi embereink, de 
a környék lakói is — nemesek és polgárok — a 
kötél elé fogatták magukat, mint az igás állatok s 
ott hagyva egyéb dolgaikat, segítettek a szállításnál 
a nehéz utakon.» 

A munkának ez a collectiv jellege eredményezte 
talán azt a névtelenséget is, melybe a história a 
monumentális építészeti müvek alkotóit burkolta. 
Alig egy párnak tudjuk nevét e művészek közül. 
A hagyomány csak a strassburgi dóm híres alapvetői, 
Steinbach János és Grádics, befejezői Hultz János és 
Ensingeni le Crudi, aztán a párisi Notre Dame ter-
vezői : Jean de Chelles és Jean Rovin, a reims-ié : 
Robert de Coucy, az amiensi-é Robert de Luzerche 
meg Thomas és Rancud de Cormont és még egyné-
hánynak a nevét őrizte meg nagyobb részint a XIII. 
és XIV. századból. Magát a tulajdonképeni munkát 
az úgynevezett — de nem a mai érlelemben vett — 
szabadkőművesek, vagyis a fa- és kömunkások lest-
vérületei hajtották végre, kik titokban adták kézről-
kézre egymás közt az építőművészet titkait. A hová 
egy király vagy egy püspök szólította, oda mentek, 
országról-országra vándorolva. Sátrakat emeltek,tábort 
ütöttek az épülő templom lábánál, éveken át dol-
goztak rajta, aztán lia befejezték a munkát, vagy kifo-
gyott a pénz, tovább álltak s befejezetlenül hagyták 
a századok nagy művét. Sokszor csak az alapot tet-
ték le, vagy a falakat rakták fel s tíz-húsz év múlva 
más csoport folytatta a munkát a tornyon s ötven 
év, sőt egy század is letellett, míg egy harmadik 
csapat föltette rá a keresztet, sőt nem egyszer száza-
dokig is befejezetlen maradt a nagy mű. 

Gyönyörűen írja le Rembaud a középkori építő-
művészet e csodáit. «Három-négy soros szoborcso-
portozat, vésett talapzaton, követi e csúcsív vonalait 
a főkapunál. Föntebb a homlokzaton a rozetta bonyo-
lult rajza tűnik szembe. Bent a pillérek karcsú colon-
nade-okra vannak tagolva. Az oszlopfő csupa lomb-
dísz. A boltozat, mely gyakran ezüst színű s arany-
csillagokkal van behintve, szerkezetének hatalmas 
szárnyait egymásba fonódó aranyozott bordák alá rejti. 
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A magas haranglábak, melyek az óriási harangok 
terhét támasztják alá, e merész kiszögellések, melyek 
dacolnak a viharral, oly csodálatosan vannak kidol-
gozva, hogy szinte töredezni látszanak. Minden erő 
a kellem szine alá van rejtve s e bámulatos monu-
mentumok mintha kijátszanák a nehézkedés törvé-
nyeit, mintha a lehetetlenséggel vennék fel a harcot, 
olyanok, mint egy teljesülehetetlen álom, a mely-
nek egy szélfúvásra össze kellene omlania s a mely 
mégis hétszáz év óta áll fönn.» 

Ha egyszer már készen álltak e hatalmas gránit-
költemények finom kő-csipkézeteikkel, a gólhikus 
építészet e remekei, akkor aztán jöttek a szobrászok 
és festők, hogy benépesítsék fantáziájuk ragyogó alak-
jaival az Úr hajlékát. Amazok szolgáltatták a rosette-
eket, a fülkék szentjeit, a szószék faragványait, a 
kapu-homlokzat bibliai jeleneteit, az oszlopfők lomb-
és állat-alakzatait, a torz-arcú szörnyetegeket vagy 
profán karikatúrákat ábrázoltak, szamár- és disznó-
körmeneteket, groteszk barátokat, csuklyás és püspök-
süveges majmokat, lantkiséret mellett ordító szama-
rakat, orgonázó medvéket, hárfázó kutyákat, tyúkok-
nak prédikáló, szerzetes-csuhába bújt rókákat, sőt 
erotikus tárgyakat is. Emezek a román ízlésű tem-
plomok falait byzanci freskókkal díszítették, góthikus 
templomokban az oszlopokat, oszlopfőket, szobrokat, 
friz-eket festettek élénk színekre vagy aranyozták be. 
Az üvegesek azokat a ragyogó szinií üvegfestményeket 
származtatták ránk, melyeket a középkori egyházi 
építészet annyi emléke tartott fenn máig s melyeknek 
technikáját Theophil szerzetes irta le. Előbb a rajz, 
aztán e rajz körvonalai nyomán ólomvázlat, a reke-
szekben vörös, ibolyaszínű, kék üvegdarabok. Hossza-
dalmas és fáradságos mozaikmunka, kemény körvo-
nalakkal, távlat nélkül, nyers színekben. De később, 
a XV. században a szinek szélesülnek, harmoniku-
sabban olvadnak össze, a rajz és a drapéria szűkebb 
lesz, kecses arabeszkek fonják körül a tárgyat s az 
alakok művésziebb bevégzettségííek. De nagyrészt azok 
is névtelen mesterek productumai, a mi jellemző a 
középkori művészet társadalmi viszonyaira. 

Hogyan fizették ezt a sok ízlést és rendkívüli 
türelmet követelő munkát? A troyes-i székesegyház-
nak a XV. században bizonyos Prisetout ominozus 
nevű üvegessel a folyosó egy ablaka tárgyában kötött 
szerződéséből látjuk, hogy ezek a mesteremberek 
valóságos vállalkozók is voltak. Prisetoutnak magá-
nák kellett szolgáltatni az üveget, festéket és ólmot 
s kapott ezért négyszög-lábanként 3 sont és 4 dénárt, 
felét az anyagért, felét munkájáért. Összesen 35 liv-
rébe került a munka s ki volt kötve, hogy ha szer-
ződését nem tartaná be, börtönbe vethető s minden 
vagyonával szavatol. 

De ne feledjük ki az egyház díszítő művészei 
közül az ötvösöket sem, a kik a kelyheket, keresz-
teket, ciboriumokat, az oltárdiszeket, a misekönyvek 
arany és drágaköves kötéseit stb. készítették. Hogy 

mekkora volt a fényűzés ezekben a tárgyakban, mu-
tatja, hogy a XII. században Suger abbé a saint-denis-i 
székesegyházban 42 márka aranyat használtatott fel 
az Úr asztalához, 86 márkát a nagy feszülethez. Össze-
sen 25 kilogramm aranyat, nem számítva a sok drága-
követ és zománcot. Nem csoda, hogy az ötvösség 
szinte egyetemes művészet volt s ezért a tanonc-évek 
is e szakban voltak a leghosszabbak. Akkor még nem 
létezett munkamegosztás s az ötvösnek nemcsak 
remekeit kellett megalkotnia, hanem maga állította 
elő mesterségéhez az eszközöket is, a csiptetőket, kala-
pácsokat stb. 0 olvasztotta és ötvözte meg a nemes 
fémeket, ő verte ki, cizellálta, véste és simította a 
kézi tárgyakat is. 

Hogyne szolgált volna a művészet társadalmi 
kapocsul az egyház és az emberi munka között is ! 
Azok az ipari kebelzetek, melyek a templomok épí-
tésében részt vettek, többnyire mind egy-egy védőszent 
patronátusa alatt állottak. Az ötvösöké volt szent 
Illés, az ácsoké és asztalosoké szent József, a kőmű-
veseké szent Balázs, a vargáké szent Créspin, a köny-
veseké szent János evangelista és így tovább, szent 
Anna, szent Cecilia, a szent Szűz stb. És ne tévesszük 
össze ezeket a testvérületeket a tulajdonképeni céhek-
kel. Mint Levessem- kifejtette, a céhek csak a polgár 
és iparos érdekszervezetei voltak, holott a társulatok 
az emberi és keresztényi erények ápolását tűzték ki 
célul. Érdeklődtek tagjaik boldogsága iránt, a veszély 
óráiban isteni segedelemért könyörögtek érette, imá-
kat és miséket rendeltek lelke üdvösségéért, valamint 
rokonaiért, barátaiért és jótevőiért, ünnepelték neve-
napján stb. S bár nem mindenben érték el céljukat, 
de törekedtek a mesterséghez tartozókat egy családba 
egyesíteni a hitközösség alapján s egy védőszent 
oltalma alatt, de egyúttal vidám és derült szórako-
zások által is. 

E cél elérésére szolgáltak egyfelől az ünnepélyes 
körmenetek, a gyertyák és zárdák, a templomok ká-
polnái, másfelől a társláda és befizetései, kedélyes 
összejövetelek és lakomák. A szentnek meg volt a 
maga külön fülkéje a kápolnában, melynek szebbnél-
szebb felcicomázásába a társulatok büszkeségüket 
helyezték. Például a párisi ötvösök szent Illés kápol-
nájának 1490-ben volt egy arany kelyhe, egy aranyo-
zott ezüst kelyhe, két szép gyertyatartója, két gazdag 
művű miseöltönye, szószéke, két érckorsója, több 
ládája, az oltárokra szükséges mindenféle fehérne-
műje. A zászló a védőszent képét viselte s a mester-
ség jelvénye is dúsan volt kivarrva. Alája sereglettek 
a nemes céh tagjai minden körmenet alkalmával s 
büszkén hordozták meg. 

Nem kisebb tisztelet tárgya volt a gyertya. A tár-
sulatok vetélkedtek, hogy melyiké nagyobb, szebb és 
gazdagabban díszített. Tarka pántlikákkal fonták körül 
s nagy ceremóniák közt kisérték, kezükben apróbb 
gyertyákkal. A «lepel» végül temetések alkalmára szol-
gált. Mélységes kegyelettel vették körül az elhalt tag-
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társat, ravatala fölött felváltva virrasztottak. A munka 
ilyenkor szünetelt s visszatérve a temetőből, hová 
teljes diszben s céhjelvényekkel körülvéve, a vállai-
kon vitték ki a halottat. Hatalmas torral vettek végső 
búcsút elhunyt kartársuktól. Bort fizetni a vendégek-
nek kötelező volt az elhunyt hátramaradottainak, né-
melykor az e cimen fizetett összeg felét a ládába 
adták. Mi több, a párisi borárusoknak az volt a szo-
kásuk, hogy a halottas háztól a temetőbe, kezükben 
csengetyűvel, vonultak be, a melyet szünetlenül ráztak 
útközben. A koporsó mellett két kolléga a kezében 
kancsóból s kupából egyre kínálgatta a bort s majd 
minden szögleten megállottak inni. 

Ne fessünk magunknak e túlkapásokból egyol-
dalú képet a régi szervezetek valódi vezetéséről. Az 
evés-ivások és lakmározások nem merítették ki az 
egyesületek munkásságát. Működésük súlypontja mégis 
a szociális és humanitárius eszme, a szolidaritás köte-
lékei ápolására esett. Erre szolgáltak a társláda-bevé-
telek. A párisi posztónyírók, valahányszor ünnepi 
ebédhez ültek, előbb bort, kenyeret, húst küldöttek 
a kórházak betegeinek, a chőtelet foglyainak s egy-
egy cipót a város minden kolduló szerzetesének. 
Ebéd alatt kenyeret osztottak szét a kapu előtt ácsorgó 
szegénység közt ; másnap az ételmaradékokat is irgal-
mas alapítványoknak bocsátották rendelkezésére, a 
zsírt a Vol-Profondei apácáknak, a bort és kenyeret 
a Hôtel Dieu-nek és a külvárosi szűkölködőknek. 
A XVIII. század közepéig az ötvösök testülete több 
mint 11.000 livre-t fordított alamizsnára 46.000 livre 
összes kiadásából. 

Mindezt az egyház békítő és áldásos szelleme 
hozta létre. Valamint azt a segélypénztárt is, a mely-
lyel nemcsak az elnyomorodott mestereket, de az 
ínségben levő munkásokat is támogatták. A Saint-
Orneri késcsinálók 10 livre-et adtak e célra a XV. szá-
zadban a nélkülözést szenvedőknek, mások 20 sont 
vag}' egy napi munkabérüket. A bourges-i szabók 
statútumaikban mondták ki a XVI. században, hogy 
«ha betegség, lopás, tűz vagy más baleset folytán 
valamelyik mester koldusbotra jut, minden mester 
köteles hetenkint tehetsége szerint áldozni felgyó-
gyulására s eltartására, ha pedig vagyontalanul hal 
meg, tizenkét denart tartozik adni tisztességes elta-
karítására.» Hasonlóképen gondoskodtak a toulouse i 
pástétomsütők munkaképtelen segédeikről is. 

Várnai Sándor. 

Theologiai iskoláztatásunk. a.) 
Ehrhard Albert strassburgi tanár, az ismert theo-

logiai író, nemrég érdekes tanulmányt közölt a 
berlini «Internationale Wochenschrift»-ben a kath. 
theologia nemzetközi helyzetéről, rólunk is meg-
emlékezve benne. 

Szemlét tart a román és germán népek, az ó-
és újvilág felett és úgy találja, hogy a kath. theolo-
gia a jelenkor szellemi életére kevés befolyást gya-

korol, nem eleven hatalom többé, nevezetesen a 
román népeknél majdnem teljesen elvesztette nyil-
vános jellegét a szellemi életben és a klérusnak 
speciális, hogy ne mondjam titkos tudományává lett. 
A helyzet az új-világban (Amerikában) szerinte még 
kevésbbé örvendetes, mint az ó-világban. 

A helyzet részletes ismertetése után kutatja az 
okokat, melyek ezt a kedvezőtlen állapotot előidéz-
ték. Ezek külsők és belsők. A külső okok egyikét a 
theologiai fakultások tanrendjében, konstrukciójában, 
találja. Különös érdekű az, a mit e tekintetben rólunk 
mond. A román népekről szólva, így folytatja: Nem 
sokkal jobb a kath. theologia helyzete a kath. osztrák-
magyar monarchiában. A dívó papi szemináriumok 
és néhány jelentéktelen zárdaiskola mellett van ott 
egynéhány theologiai fakultás is, a melyek közül azon-
ban csak az innsbrucki mozog a saját lábán, ezt a 
jezsuiták látják el s különben csak laza kapcsolat-
ban áll az egyetemmel. A többi fakultás közös, el-
avult tanrendhez van kötve, mely azonfelül lényegé-
ben azonos a szemináriumok tanrendjével. Ez pedig, 
hogy az összes koronatartományokban (a historikus 
bennünket rosszul sorol a koronatartományok közé !) 
a szellemi kultura nagy különbsége mellett is alkal-
mazható legyen, a theologiai műveltségnek arra a 
minimumára szorítkozik, a melyet az egész monar-
chiában érvényesíteni lehet. Ez az oka annak a 
szomorú jelenségnek, hogy Ausztria theologiai fakul-
tásain a tanrend alapján nem taníthatnak és nem 
tanulhatnak többet, mint a monarchia bármely papi 
szemináriumában. A bécsi fakultás még kivétel volna, 
de nem oly nagy az, mint gondolnók s a berlini 
(prot.) fakultással össze sem hasonlítható. 

Ebben van a magyarázata annak is, így foly-
tatja, hogy miért jelen meg Ausztria-Magyarországon 
oly ritkán egy-egy theologiai könyv, mely mint pl. 
Scherer Egyházjoga, igazi haladást jelentene a theo-
logiai kutatásban. Képzettségük és az előírt tanrend 
arra buzdítja a theol. tanárokat, hogy (technikai mű-
szóval élve) «tradálják» azt, a mit nagy elődjeink 
verejtékes kutatásainak köszönhetünk. Az a legújabb 
kísérlet, hogy új tanulmányi, vizsgálati és szigorlati 
renddel szebb jövőt készítsenek elő, sajnos, csak 
nagyon szerény eredményre vezetett. Ezeknek a 
körülményeknek egyik leverő következménye, hogy 
Ausztria-Magyarország korántsem szolgáltatja a kath. 
szaktheologusoknak oly kontingensét, a minőt nagy-
számú és sokoldalú tehetségekkel megáldott klérusa 
folytán szolgáltathatna s vallásos és egyházi szükség-
leteinek helyes mérlegelésével kellene is szolgáltatnia. 

Egyik oka annak tehát, hogy a kath. theologia 
nálunk nem eleven hatalom, nem termel, hanem 
csak «tradâl», a theologiai fakultás konstrukciójában, 
tanrendjében volna keresendő. 

Vannak azonban Ehrhard szerint belső okai is a 
hanyatlásnak. Még végzetesebbek, így ír egy más 
helyen, azok a körülmények, melyeket én belső aka-
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dályoknak nevezek: hyperkonzervativ felfogás, féle-
lem minden új probléma fölvetésétől vagy új meg-
oldási kísérlettől; továbbá az érdeklődés hiánya a 
szorosan tudományos munka s a kath. theologiának 
a lelkipásztorok szélesebb köreiben való művelése 
iránt s hasonló jelenségek. Nagyrészben ez adja 
magyarázatát annak, hogy a kath. theologusok oly 
kevéssé vagy pedig oly tartózkodva vesznek részt 
azon égető theologiai kérdések megvitatásában, me-
lyeket mind nagyobb számmal vetnek föl protestáns 
kollegáik s figyelemre méltó szorgalommal s oda-
adással tárgyalnak. Pedig, ha a kath. theologusok 
valódi tudományos szellemtől vezettetve, együttesen 
résztvennének e vitákban, ez igen alkalmas lenne 
arra, hogy letörje azoknak a vitáknak sokszor fölötte 
szubjektív színezetét s így lényegesen előmozdítsa a 
problémák helyes megoldását. 

Ehrhard eszerint haladást, kutatással kapcsolatos 
tanítást követel a kath. theologiai fakultástól, nem 
pedig a már meglévő tudományos eredmények egy-
szerű közlését. Ennek folytán az egész mai tanrend-
nek megváltoztatását és a szemináriumi theologiai 
tanintézetek tanrendjétől való lényeges különbözését 
kívánja. Úgy érti ezt bizonyára, hogy a theologiai 
fakultás tanárai az egyes tárgyakat ne rendszeres 
egészében egy év alatt, hanem évenkint egy-két 
szakaszt részletezve adjanak elő, a többit rábízva a 
hallgató magánkutatására. Az ilyen eljárás azonban 
az egyetemi hallgatókban már szemináriumi theo-
logiai végzettséget tételez fel, vag}' legalább is egy 
és ugyanazon tantárgynak több évfolyamon s több 
tanár közé felosztva való előadását. 

Csakis ilyenformán lehet érteni, a mit Német-
országra vonatkozólag mond. «Külső akadály nyilván 
az is, hogy a legtöbb egyházmegye, a melynek van 
saját papi szemináriuma theologiai intézettel, idegen-
kedik a theologiai fakultásoktól; ezzel eleve meg-
fosztanak sok fiatal theologust, a kiknek szárnyait 
megnövelné valamely theologiai fakultás látogatása, 
attól az alkalomtól, hogy oly szakszerű kiképzést 
nyerjenek, a minőre őket szellemi tehetségük képe-
sekké teszi. Ez pedig a kath. szaktheologusok és 
theologiai kutatók számának érzékeny csökkenését 
jelenti Németországban, mely így Ausztria-Magyar-
országnak nem valami örvendetes állapotában oszto-
zik. Arról egyáltalán nem beszélek, hogy a kath. 
theologiai hallgatóknak korlátlan szabadságot adjanak, 
ez pedagogiaellenes volna és komoly veszélyekkel 
járna. 

De mi akadályozná például a metzi egyház-
megyét abban, hogy Strassburgban theologus kon-
viktust állítson föl, mely minden veszély nélkül 
lehetővé tenné szemináristáinak a strassburgi egye-
tem látogatását néhány szemeszteren keresztül». 

Olyanféle javaslat ez, mint a minőt a minap 
Glattfelder dr. a felsőbb papnevelés cimén itt a 
Religióban fejtegetett. 

Előrelátván pedig Ehrhard, hogy az általa a 
theologiában sürgetett kutató haladással szemben 
valaki rámutathat azokra a vitákra, melyek ma 
különösen Francia-, Olasz- és Németországban 
az ú. n. haladó theologusok között napirenden van-
nak és többféle eltévelyedéssel járnak, feleletképen 
maga kérdezi : de volt-e valaha a kath. theologiában 
haladás a nélkül, hogy szóba ne kerültek volna ilyen 
vitás kérdések? Volt-e valaha tavasz márciusi viharok 
nélkül? Minden haladás merészség és csak merész-
séggellehet előre jutni. Minden haladó mozgalom — 
úgymond —- túlzásokkal is jár és semmi kétség 
benne, hogy a legutóbbi években igen sok merész, 
sőt épen téves theologiai hipotézist állítottak föl 
Franciaországban. Ez áll kiváltképen Loisyről, a ki-
nek elveihez én nem csatlakozhatom, mert azok 
kettős, egy történetkritikai és egy vallástheologiai 
igazságra vezetnek. Kettős igazság pedig nem igazság. 

Hármas irányzatot lát a mai mozgalmakban, de 
meg van győződve arról, hogy végre is nem a túlzók, 
hanem a mérsékelten haladó irányzat hívei lesznek 
a győztesek, azé a haladásé, melyet már leríni Vince 
tűzött ki s a mely haladásnak a kath. dogma kere-
tében kell mozognia. «Ismétlem — úgymond — a 
dogma keretében, nem pedig a letűnt korok tév-
tanainak vagy túlhaladott fejlődési fázisainak kere-
tében». 

Ez Ehrhard fejtegetésének a magva, egy oly 
szózat, melynek, lia itt-ott sötétebben is fest a kellő-
nél, elejétől végig igazat kell adni. Igaza van abban, 
hogy a theologiai fakultások tanárainak szaktudo-
mányuk közlésén kívül annak irodalmi művelésével, 
fejlesztésével is kell foglalkozniok ; igaza van, hogy 
a felmerülő theologiai kérdések megvitatásában, az 
eszmék tisztázásában élénk részt kell venniök ; igaza 
van abban is, hogy nemcsak tradálniok kell, hanem 
szakmájuk forrásaiban kutatva, tudományukat előbbre 
is kell vinniök. Igaza van abban is, hogy a theolo-
giai fakultásoknak az «Alma Mater scientiarum» 
kebelében különbözniök kell munkájukban, tanrend-
jükben a vidéki szemináriumi tanintézetektől, hogy 
konstrukciójukban ne azon a fokon álljanak, kívánja 
a dolog természete. A theologiai fakultások hallga-
tóinak nemcsak a tantárgyak dogmatikus előadása 
alapján kell a tanokat alaposan megismerniük, 
hanem azok tudományos kezelésébe is kell bevezet-
tetniük, hogy megszokva a tudományos kutató mun-
kát, a tudomány hasznos munkásaivá válhassanak. 

Midőn azonban Ehrhard ezt a eszményi célt, 
a hogy kellene lenni, kitűzi és helyesen tűzi ki, té-
vedne, lia azt gondolná, hogy az általa említett 
fakultások s köztük a budapesti is, nem érzik, ép 
úgy, mint ő, a helyzet visszás voltát s hogy csak a 
magunkéról szóljak, hogy nem igyekeznének haladó 
irányban lépéseket tenni. 

A kérdést az érdeklődő kath. közönség tájékoz-
tatására részletesebben kell megvilágítanom; szűk-
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ségesnek látom azt annál is inkább, mert helyzetünk 
közelebbi megvilágítása az érdeklődés fokozására s 
ezzel magának a helyzetnek esetleges előbbremozdí-
tására szolgálhat. Nem jó az ugyanis, ha az emberek 
magukban dömmögnek és sokszor a helyzet nem-
ismeréséből ferdén ítélnek oly intézmények felől, 
melyek mint az egyház és nemzet exponensei, kell hogy 
mindnyájunk becsülésében álljanak. Ilyen pedig az 
egyetem s ránk katholikusokra nézve különösen 
annak a theologiai fakultása, melyet Ehrhard, mint 
Ausztria-Magyarország egyik theol. fakultását, szintén 
az említett mérték alá vont. 

Nem tagadom, sőt elismerem, hogy az, a mit 
Ehrhard kifogásol, hogy a tanrend és a kutató munka 
nálunk kritikára szorul; nem tagadom, mert hiszen 
rövidlátás volna tagadni, hogy fejlődésre csakugyan 
van szükségünk ; de megjegyzem, hogy mindezt maga a 
fakultás is átérzi s az előbbrevitel terveivel foglal-
kozik és hogy nem rajta, hanem a körülményeken 
mult, hogy Ehrhardéhoz hasonló szándékai már 
eddig is meg nem valósulhattak. 

A kérdés megvilágítása két pont körül forog: 
az elavult tanrend megváltoztatása s az időkövetelte 
tudományos theologiai kutatási munka bevitele kö-
rül. Az egyik különben összefüggésben van a másik-
kal s megvalósításuk természetesen visszaható erővel 
bír a tanításra és a tanulásra, a tanárok és a hall-
gatók munkájára egyaránt. 

Hogy a theologiai kar ezirányú kezdeményezé-
sének útjában micsoda nehézségek állnak s hogy 
mennyivel könyebb egy okos cikket megírni, mint 
egy nagyobbszabású tervet megvalósítani, arról a jövő 
számban részletesen szólok. 

Modern kathol icizmus. Irta Prohászka Ottokár. 
Budapest. A Szent-István-Társulat kiadása. 1907. 71 1. 
Ára 1 kor. 

I. Kicsi kis könyv, de teli szellemmel és őserővel. 
Egy rendkívüli tehetség terméke, mely mélységes lelki 
kohójában termeli gondolatait s azokat sajátos formá-
jában, minden mástól különbözve, dübörögve, szipor-
kázva bocsátja világgá. Mint valami vulkánikus szellemi 
erő, mely csendes elmélyedést s egyszerű, köznapi beszé-
det nem ismer, hozza azokat felszínre : önti őket magá-
ból, majd óriási fényt derítve velük, majd mintha nyom-
ban homályos gomolyagot — problémát — vetne az ész 
elé, azt egyszerre megállítja s gondolkozóba ejti : vájjon 
mit is akar itt mondani a szerző, vájjon igaz-e az, vagy 
nem igaz ? Vagy talán nem is hiba, a mit mondani lát-
szik, talán csak afféle félgondolat, melyet a rohanó 
szellemóriás elfeledett kiegészíteni, körülírni, teljesen 
kifejteni, az olvasóra bízva, hogy az összövegböl kon-
struálja mondásának helyes, vagy teljes értelmét? Ilyen 
Prohászka dr. minden írásában, legtöbb beszédében. 

Ez az oka annak, a miért azt tartom, hogy nem a 
köznapi olvasóknak való. A legnagyobb tehetség, a leg-
mélyebb gondolkozók egyike ő, a kit köztünk ismerek, 
tanultsága is szinte páratlan : de szelleme nem ismeri 

azt a nyugodtságot, azt a részletezést, mely a köznapi 
ember gondolkozásának sajátja s mely a felvetett eszme 
világos, mindenoldalú kifejtését eredményezi. Lelke tisz-
tán s egészében láthatja az eszmét, de ha másokkal 
közli, többnyire csak szilánkokat nyújt s mintha rögtön 
sietnie kellene tovább, mintha még nagyon sok más 
mondanivalója volna, nyomban már ott van a második, 
a harmadik gondolatánál. Valami ilyesfélét tapasztalok 
Széchenyi István gróf műveiben. Az is rohanó, ideges 
szellem, de gazdasági, politikai, faji kérdésekről beszél-
vén, könnyebben követhető, mint a nehezebb vallási 
kérdésekről beszélő Prohászka. 

Innen majdnem mindig félreérthető. Ha lángoló 
heve, őszinte szeretete egyháza jobbléteért, mely min-
den sorát ihleti, nem szolgálna tiszta lelke állandó kom-
mentárául ; ha páratlan apostoli buzgalma és tevékeny-
sége, melyet kifejt, nem mutatná, hogy igenis annak a 
katholicizmusnak az odaadó hive ő, melynek tagjai mi 
vagyunk : sorait, egyik-másik iratát olvasva, csaknem 
hajlandó volna az ember kérdezni : miféle különös vallá-
sosságról, miféle kalholicizmusról is beszél ? Töredékes 
szava, a gondolat-szilánk, melyet odadob, olykor akár 
valamely protestánsnak vagy pantheista filozófusnak 
szájába illenék. Többször szinte az ellenséggel látszik 
ostromolni azt, a mit különben tisztel és szeret. Legkiál-
tóbb bizonyítéka félreérthetőségének volt az az eset, 
midőn az ilyenekben bővelkedő «Ég és Föld» művét, a 
saját materialista álláspontjára magyarázva, Vészi József 
égig magasztalta. 

A szellemóriásoknak nehéz ugyan mértéket szabni, 
de ha Prohászka dr. akár szóbelileg, akár írásbelileg 
nyugodtabban termelne, ha lángoló elméjének termékeit 
kissé a fiókjában érlelné s jobban olvasóinak eszével 
mérné : akkor remekeket termelne, melyeket sohasem 
kisérne a félreértés árnya, az a ködös árny, mely azt 
gondolom neki magának sem lehet kedvére, ha mind-
untalan megjelenik olvasóinak az arcán. 

Ezeket volt szükséges előrebocsátani, hogy legújabb 
termékét, a «Modern katholicizmust» megbeszélhessük. 
Katholicizmus, mely modern, tehát — mint mondani 
szokás — nem maradi, nem «hátranéző», nemde érde-
kes kérdés, mely a legszélesebb érdeklődésre számíthat ? 
Vájjon mibe fogja helyezni Prohászka dr. a katholiciz-
mus modernségét, miután már a címben sem használja 
a másutt divatos «haladó», vagy «reform-katholicizmus» 
elnevezést ? 

A ki, a cím után indulva, a könyvben Schell- vagy 
Fogazzaro-féle veleitásokat keresne, az, ha az örökké 
szép és eleven katholicizmusnak barátja, kellemesen 
csalódik ; ha pedig modern «haladó-párti», azok sorából 
való, a kik némely napi tudós szája-ize szerint időszakon-
kint szeretnék átalakítani a katholicizmus örök igazságait, 
az is csalódik, mert még az «Ég és Föld» elszólásait 
sem találja többé benne. Homályosnak, különösen az 
első felében, ez a könyve is elég homályos, akár minden 
lapját félre lehetne érteni ; de jelentkeznek benne egy-
ben oly világos pontok is, melyek fényt derítenek a 
homályosabb helyekre s egyben mutatják, hogy a többi-
ben is, ha kellő kidolgozásban és érlelésben részesülnek, 
ez az óriási termő lélek szabatosabb s egyöntetűbb 
munkát végezhetett volna. 

Alapelvként kimondja, hogy : «a problémát (a keresz-



382 
RELIGIO LXVI. évi'. 1907. 

ténység s a mai kultura összeegyeztetését) végre is csak 
az fejti meg, ki a régi kereszténységet vallja s a mellett 
erős, reményteljes, aktiv részt kér a XX. század mun-
kájában». « Teljesen keresztény alapon állni a hit s erkölcs 
dolgában, de a XX. század kulturvilágában élni. Ezt a 
harmonikus télfogást kell kidolgozni s közvéleménnyé 
tenni». (9. 1.) Aki a modernségről beszélve, ezt állítja fel 
irányító elvül, annak a helyenkinti homályosságait, vagy 
látszólagos ellenmondásait én többé nem hibának, hanem 
egyszerűen stilbeli csiszolatlanságnak tartom. 

Prohászka dr. a modern katholicizmus alatt a tevé-
keny, a mai emberiség bajaiban résztvevő katholicizmust 
érti, mely a bensőleg Krisztus képére átalakított s nem 
a külső formákban elmerült emberrel akarja meghódí-
tani a kereszténységtől elfordult mai világot. Némely 
történeti és magukban jelentéktelen járulékoktól meg-
tisztított, de tanaiban érintetlenül hagyott katholicizmust 
óhajt ő, szóval a «régi kereszténységet» modern tevé-
kenységgel; ez pedig tiszta kath. gondolat, a milyent 
csak óhajtani lehet. 

Baj persze a köznapi olvasóra nézve, hogy ezzel az 
elvvel kell aztán megtámogatni az egyes lapokat, az 
egyes más gondolatokat, a helyett, hogy minden lap és 
minden sor magát ezt az elvet támogatná ; mert bizony 
van ebben a könyvben homályos hely elég s oly saját-
szerűen megfogalmazva, hogy egyik-másik szakasznak 
a tartalmát igazán nehéz volna utánmondani.1 

Az első szakasz cime a «modern apostolság». Ebben 
veti meg alapját a további fejtegetéseinek, általános 
képét adván a mai kultura viszonyának a keresztény-
séghez s megjelölvén egyúttal a módot is, mely nézete 
szerint a kiegyeztetéshez vezet. 

A mai kultura'— úgymond — részben ellenséges, 
részben közönyös a kereszténységgel szemben. Pedig az 
ő részén van a hiba. «Amennyiben ellenséges, annyiban 
rémfelületes ; pátosz és elfogultság dolgozik benne s tele 
van önalkotta dogmatizmussal». Ennek a kulturának 
a hivei azt gondolják, hogy az élet el lehet a keresz-
ténység nélkül, hogy az elpusztulhat. Pedig szerinte nem 
az a baj, hogy a kereszténység pusztul el kulturhiány 
miatt, hanem az, hogy «a kultura pusztul el a keresz-
ténységtől elszakadva». Ezt pedig az apostoli keresz-
ténység el nem viseli, hanem segítenie kell a bajon. 

Hogyan, miképen? Ennek a módozatnak a vázolá-
sára esik a szakasz fejtegetéseinek a súlypontja. Van az 
erre vonatkozó feleletben, a mi világos; de van aztán 
talán még több, a mi homályos, a mi szinte magától 
kínálkozik a félreértésre. 

A szakasz első pontja ugyanis hatalmas vonások-
ban állítja elibénk azt a menetet, a hogy a kereszténység 
a régi világot kereszténnyé tette. «Az apostolok... szembe-
állították lelkük pünkösdi világát az akkori kulturával 
s meghódították azt Krisztus számára. A nyugat lassan-
ként elváltozott az új fénytől s a lelkek átalakultak a 
pünkösdi tűzben . . . A nyugati világ végre is, úgy ahogy 
a kereszténység elvei szerint alakult át.y> 

A történeti valóságnak megfelelő gondolat tehát 
ebben az, hogy nem a kereszténység alkalmazkodott 

i Ehrhard Albertnek ugyanilyen tárgyú műve : «Kath. keresz-
ténység és modern kultura» világosabb, megjelöli a modern kulturá-
nak a hibáit is, nemcsak fényoldalait s egy hibás nézetétől eltekintve, 
valóban megszívlelésre s követésre méltó. 

abban a korban az akkori kulturához, nem ő módosult 
hozzá, hanem megfordítva : az apostolok szembeállítot-
ták lelkük pünkösdi világát az akkori kulturával szem-
ben s a régi pogány kultura hódolt meg, alakult át a 
kereszténység eszméi szerint. 

Ebből világos a következtetés a mai helyzetre vonat-
kozólag. Tegyünk, dolgozzunk t. i. ma hasonlóképen s 
a mai kulturát alakítsuk át a kereszténység örökké igaz 
eszméinek a képére. 

Prohászka dr. azonban a továbbiakban nem egészen 
ezt a következtetést vonja le a történeti múltból, hanem 
egyik-másik állításával mintha épen az ellenkezőjét 
akarná, t. i. a részünkről való alkalmazkodást a szerinte 
is pogánnyá vált kulturához. Mondom : mintha ezt 
akarná. Ilyesmit mutat, ilyen látszólagos félreérthetősé-
get okoz a stilbeli csiszolatlanság, melyet a szakaszon 
eszközölni elmulasztott. 

Előszőr is bizonyos szemrehányáson kezdi, midőn 
fölveti a kérdést : voltunk-e már apostolai ez elidegene-
dett kulturának? Pedig — úgymond — azokra van 
szükség. «Ezt a kulturát szeretni s csodálni lehet s torz-
alakulásai dacára becsülhetjük áradozó életáramát, mely 
telítve van egyszersmind sok s nagy kegyelemmel». Sej-
teti, hogy részben a mi mulasztásaink rovására is esik 
a modern kultura elidegenedése, a mely vallomásában 
természetesen nem áll egyedül. 

Tehát, keresztény ember, munkára fel ! Indulj hódí-
tásnak munkával, szeretettel! De hogyan? Egy helyütt 
egészen helyesen jelöli meg a harci modort, midőn azt 
mondja : a problémát végre is csak az fejti meg, ki a 
régi kereszténységet vallja s a mellett erős, reményteljes, 
aktiv részt kér a XX. század munkájából. (9. 1.) De 
előtte és utána mintha nem mindenütt ugyanezt mon-
daná, mintha itt-ott némileg rácáfolna a saját megjelölt 
elvére, egyszóval mondva : mintha egyeztetés okáért 
mégis bizonyos jelentékeny változtatást kívánna magán a 
régi kereszténységen is. 

Az ilyenek: «Kulturális igényeinknek megfelelően 
közel kell tehát hoznunk a régi igazságokat a modern 
érzéshez» ; «állítsuk bele a kereszténységet a kultur-
világba, megfelelő (?) belátást teremtvén a régi igazságokba 
s érvényesítvén azokat a modern érzésben» ; «Ne rög-
zítsük az örvényeket, hanem építsünk rajtuk hidakat» ; 
«Ez a törekvés eltalálja a helyes s jogos alkalmazkodást» ; 
«megkísértem rámutatni arra a fejlett, öntudatos vallá-
sosságra és erkölcsösségre, melyet a világba bele kell 
állítanom, valamint azokra az értékes elemekre s arra 
a sok új nézőpontra, melyekkel meg kell barátkoznom, 
hogy egymást megértsük és segítsük» — efféle félgon-
dolatok szerintem nem egészen összhangzanak «a régi 
kereszténység vallásával», melyet előbb elvül állított föl. 

Nem jól hangzanak, nem szabatosak ezek azért sem, 
mert a míg előbb világosan s egyenesen az apostolok 
pünkösdi világának szembeállítását hangoztatta az akkori 
kulturával szemben, itt teljesen feladja a szembeállást 
s csak részünkről követel alkalmazkodást. Azután az 
egészből csaknem azt a benyomást nyeri az olvasó, 
mintha a mai kultura elidegenedésében tulajdonképen 
pusztán s kizárólag a kereszténység részén volna a hiba, 
a régi igazságokba való megfelelő belátás hiánya folytán 
s nem egyúttal a kultura pogány elemeiben is. 

Pedig tulajdonképen, ha részünkről valami hiba 
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esett abban, hogy a mai kultura elidegenedett a keresz-
ténységtől, az abban állott, hogy nem igyekeztünk ide-
jén lelkünk «pünkösdi világát» eléggé szembeállítani a 
a pogányosodni kezdő tudománnyal ; hogy nem dolgoz-
tunk eleget ; hogy nyomon nem kisértiik a tévedezőket 
a kereszténység felvilágosító tanaival. Tehát erre a 
szembeállításra van tulajdonképen szükség, ezt kell 
erélyesen pótolnunk s nem a mai időnek megfelelő 
belátást keresnünk a régi igazságokban. Meg kell győz-
nünk a tudományt a saját tévedéseiről s ez a tudomány 
a mi meggyőzésünk ereje folyton kell, hogy feleszméljen, 
kell hogy korrigálja magát, kell hogy magába fogadja 
a kereszténység szellemét, mert igazság csak igazsággal 
egyezhet. Ebben gondolom állhat csupán részünkről a 
kereszténység összeegyeztetése a mai kulturával. 

Igen, a régi kereszténységet vallva, tisztán és egészen 
álljunk be a XX. század munkájába! 

Egészen más az aztán, ha a kereszténységet, a ker. 
hitéletet magában, az egyházon belül, tekintjük s eltekin-
tünk a modern kulturával való szembeállításától. Itt is — 
a kereszténységen belül — vannak feladatok, a vallá-
sosság, az erkölcsösség, az öntudatos keresztény élet 
fejlesztése körül ; de ezek a feladatok sem újak, hanem 
századról-századra mindig «modernek» voltak s lesznek 
a keresztény egyházon belül. 

Igenis, a mai idő «munkát sürget mindenütt, a kul-
tura minden ágában, tudományban s művészetben ép 
úgy, mint a technikában s a szociális intézmények ki-
építésében ; ugyancsak ezt a pozitiv munkát elvárja a 
vallásos élet művelésében, a dogmát, az erkölcsöt, a 
kedélyéletet illetőleg is» (6. 1.) ; de ez egészen más munka, 
mint a mely a kereszténységnek a kulturával való 
kiegyeztetésére, illetőleg a mai kultura megkeresztelé-
sére vonatkozik. Nem e miatt, nem ennek a kedvéért kell 
a megfelelő belátást keresnem a régi igazságokba, 
hanem a kiegyeztetésnél egyszerűen rá kell mutatnom 
a profán tudományban igazságként hirdetett sok téve-
désre, hogy a tudomány a saját tételeiben maga keres-
sen az igazságnak megfelelő helyes belátást. 

Látnivaló, hogy Prohászka dr.-ban a kereszténység-
nek befelé és kifelé való feladatai, kellő megkülönböz-
tetés nélkül, keresztezték egymást, összezavarodtak : innen 
a látszólagos ellenmondások a modern apostolságról 
szóló szakaszban. 

Nem a kereszténység tanain kell javítani, nem a 
régi igazságokat kell közel hoznunk a modern érzéshez, 
hanem megfordítva; a kultura tévedéseit kell kiigazí-
tani, a kuiturát kell közelebb hozni a kereszténységhez. 
A keltő között ugyanis ott áll elő az összeütközés, 
midőn az észleletre és kísérletre támaszkodó tudomány 
túllépi határait és a metafizikába, a végső kérdésekbe 
kontárkodik bele. A kereszténységben ezekre a kinyilat-
koztatás adott felvilágosítást, a tudomány rájuk vonat-
kozólag felelni illetéktelen. Erről kell meggyőznünk a 
tudományt, hogy maradjon a saját határai között s 
rögtön megvan a kiegyeztelés ; hiszen máskülönben a 
keresztén3rség és a tudomány, mindegyiknek meglévén 
a saját külön területe, egymással soha összeütközésbe 
nem kerülhetne. A földközponti rendszeren lehetett 
változtatni, a régi nézetet elejteni, mert ez a tudomány 
kérdése. De pl. hogy van személyes Isten és hogy ö 
teremtette a világot, ezen a régi igazságon semmiféle 

haeckeli tudomány miatt változtatni nem lehet, mert ez 
minden profán ismereti haladás mellett mindig igazság-
nak marad. * 

Ker. ka th . I l i tvédelem. Irta Schütz Antal. 1907. 
107. 1. Budapest. Szent - István - Társulat kiadása. Ára 
1 korona 40 fillér. 

Apologetika, vagg a kath. vallás alapigazságainak 
védelme. Irta Uhlyárik Jenő. 1907. 132. 1. és Függelék. 
Budapest. Szent-István-Társulat kiadása. Ára 1 korona 
80 fillér. 

A hittani tanítási terv szerint középiskoláink VIII. 
osztályában a hittani tárgyak befejezéseid apologetika 
vagyis bitvédelem lép életbe, mint új tantárgy. Egyike 
ez azon újításoknak, melyeket újabban az iskolai vallás-
tanításnak a korszerűség és a paedagogiai kívánalmak 
szempontjából dicséreméltó gondozása vont maga után. 
Minden már most a jó hittanárokon és a jó tanköny-
veken fog megfordulni, hogy a középiskolákból kikerült 
kath. ifjúság ne csak ismerje vallása tanait, hanem, ki-
tanítva, azokat a divatos támadásokkal szemben meg-
védeni is tudja. 

Az előttünk fekvő két könyv, mint első terméke az 
e nemű tankönyveknek, most először talál be utat az 
iskolába, hogy a tanterv haladó irányát a felső fokon 
betetőzze. A használat próbálja ki mindkettőt, mivel egy 
tankönyvről nem annyira az íróasztal mellett, mint in-
kább a kathedrán lehet csak igazán helytálló kritikát 
írni. A mint viszont a kathedráról tudjuk, hogy valóban 
jó tankönyvet írni nem sok ember tud. Nemcsak a tárgy 
heható ismerete, hanem főképen a didaktikai szempon-
tok azok, melyek a tankönyv írónak rátermettségét 
teszik próbára. A helyes, áttekinthető rendszer az anyag 
fölépítésében, a világosság, könnyedség, elevenség ésköz-
vetetlenség az előadásban, az egyes részek teljessége és 
mégis kellő rövidsége, a legfontosabb szempontjaiknak 
kiemelése, a bizonyítékok és cáfolások áttetszősége és 
meggyőző ereje, mindebben eltalálása annak a mérték-
nek, mely a tanulók átlagos értelmi fejlettségének meg-
felel : mindmegannyi követelmény egy jó apologetikai 
könyvnél, melyet megvalósítani csak a ritka hivatottak 
tulajdona. 

Az említett szempontok szerint mérgelve a két előt-
tünk fekvő könyvet, azt jónak kell mondanunk. Először 
egyik sem akkora, hogy annak anyagát egy év alatt el-
végezni nem lehetne. Másodszor mindkettő jól építi föl 
anyagát s kerek egészet nyújt, a legszükségesebb s kort 
mozgató kérdéseket mind felöleli. Azt is érezzük rajtuk, 
hogy a könyveket működő tanárok írták, a kik ismerik 
az iskola szükségleteit. 

Ha azonban nem csalódunk, a mennyire így az 
íróasztal mellől lehet valamely tankönyv értékét mérle-
gelni, nagyobb hatást jövendölünk Uhlyárik könyvének, 
mint Schützének. Uhlyárik könyve jobban találta el a 
mértéket, mely a tanulók értelmi átlagának megfelel ; 
előadása is elevenebb, közvetlenebb, Schützé elvontabb, 
magasabb, hogy úgy mondjam megértésre nehezebb. 
Amazt könnyebben fogják tanulni a tanulók, mint ezt, 
több is fog maradni belőle az emlékezetben, mert rész-
letezőbb, csattanósabb.' Schütz könyve kiváló előadású 
tanár kezében jó gyümölcsöt hozhat, Uhlyárik könyve 
a gyöngébb tanár mellett se lesz eredménytelen, bár egy 
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új kiadásban elmaradhatnak benne az ilyen kifejezések, 
pl. : a tan hazug voltát 28. 1., csak sajnálkozni tudunk 
a materialisták oktalanságán 31. 1. stb. 

Egyébiránt usus te plura docebit. A használat majd 
kipróbálja mindkettőt. Mi örülünk neki, hogy vallás-
tanításunk idáig haladt, hogy ilyen tankönyvekre szüksé-
günk lett. Sokat, sokat várunk tőle a sivár közélet megele-
venítésére s erősebb jellemek fejlődésére, mert az ön-
tudatos vallásosság nélkül ingatag az ember gondolko-
dásában, cselekvésében, mint a széltől ingatott nád. 

* 
Aren/ . : His tor isch-apologet isches Lesebuch 

für den katholischen Religionsunterricht an den obersten 
Klassen höherer Lehranstalten, sowie zur Selbstbelehrung. 
Freiburg, 1907. 232. 1. Ára 2 m. 60 pf. 

Szerencsés egy kezdeményezés a középiskolai vallás-
tanítás eredményesebbé, tartalmasabbá tételére, a mit 
Arenz aacheni kanonok a jelen művében nyújt s a mit 
mindenki helyeselni log, a ki könyvével megismerkedik. 
Nem kevesebbről van szó, mint egy olyan olvasókönyv-
ről, chrestomatiáról, mely a tanuló számára megnyitja 
a keresztény irodalom forrásait s a kereszténység első 
korától kezdve megszólaltatja legkiválóbb íróinkat, kivá-
logatva müveikből azokat a helyeket, melyek egy-egy 
vallási tanra, vagy egyházi intézményre, vagy a főbb 
fejlődésekre nézve klasszikusok s melyek nemcsak a 
hitet erősítik, hanem a klasszikus tanulmányokkal el-
foglalt középiskolai tanulóval az egyház nagy irodalmát 
is megismertetik s a ma annyira használatos további 
forrástanulmányokhoz szoktatják. 

Könyvének használatát úgy tervezi Arenz, hogy az 
alkalmi legyen, a mint egyes részeinek fölolvasását az 
egyháztörténelem vagy a dogmatika különböző fejezetei-
nek tárgyalása az iskolában szinte magától indokolttá 
s a tanulóra nézve kívánatossá teszi, úgy beleillesztve az 
egyes előadási órákba, hogy arra külön előadási órák ne 
legyenek szükségesek, hanem beleilleszkedjék a tanítási 
anyagba, mintegy annak kiegészítő részét képezze. 

Olyan ez a könyv a hittani órára nézve, mint a mi 
az olvasókönyv a nyelvtan tanításánál, az irodalmi 
olvasmányok az irodalomtörténetben, vagy a szertárak 
a fizikai és természetrajzi tárgyaknál. Rátermett tanár 
kezében megbecsülhetetlen segítőeszközök, melyek in-
duktív úton magával a tanulóval szereztetik meg azt a 
tudást, melyet az elmélet elvontan és a tanuló képzelmi 
világára nézve csak nehezen érthetően nyújt, ha az egy-
általán az elvont elméletnek tudja valami maradandó 
hasznát venni. 

Ha emez eszközök nélkül a legtöbb tanítási óra 
száraz és unalmas, sőt a jó tanítási módszer az ezek 
nélkül való tanítást, mint egyszerűen haszontalant tilal-
mazza, mit szóljunk akkor a hittanításról, a sok elvont 
fogalomnak a megértetéséről, lia az a tankönyvön kívül 
más segítőeszközt nem használ ? Ebben az esetben min-
den a tanár szóbeli előadásán összpontosul, ez az eszköz 
pedig a legügyesebb és legelevenebb előadó melleit is 
mégis csak egy, mely lassan mindennapivá s végre unal-
massá válik. Hátha még hozzá a tanár hideg lakatos, 
afféle mesterember, ki szárazan végzi kötelességét s a 
beemlézést tartja egyedüli iskolai ideálnak, ily esetben 
mi marad az egész hittan tudásából az életre? 

Valamikor, még t. i. a családi és a társadalmi élelet 

a keresztény szellem hatotta át, az iskola esetleges gépies 
munkáját a hittan tanításában az élet pótolhatta. Tudjuk, 
hogy nálunk a jezsuita-iskolák fénykorában a XVII. és 
XVIII. században alig tanítottak valamit a hittanból, 
mint különálló tantárgyból, csupán szombatonkint egy-
egy félóra volt rászánva. Ma már 2—2 óra van hetenkint 
a középiskolában és a fölfokozott tanításnak az ered-
ménye alig mutatkozik az életben. 

Látják ezt az eredményt az okos németek is, kiknél 
pedig hasonlíthatatlanul mások, jobbak a viszonyok a 
hitélet tekintetében, mint nálunk és ime már is gondos-
kodnak egy praktikus segítő-könyvről, a hittani tankönyv 
támogatása céljából. 

Egyik koblenzi lapban olvastam egy hosszabb tárcát, 
melynek írója, nyilvánvalóan a biblia kigúnyolása cél-
jából, szellemeskedve tárgyalta azt a kérdési, hogy hogyan 
hívták Putifár feleségét, a ki József történetében szerepel 
s a kit a Szentírás nem nevez meg ? (Az író szerint : 
Selika.) Hosszabb bevezetésben megemlékezett tanulói 
éveiről s nevezetesen a hittani órákról, melyekről az a 
benyomása maradt, hogy célzatosan sem lehetne alkal-
mazni egy hittanárt arra, hogy unalmas előadásával a 
tanulókat atheistákká tegye, mint a milyen állítólag az 
ő hittanára volt. De a hatás valóban meg is látszott 
tárcáján. 

Ma midőn az iskola a vallásos nevelés tekintetében 
legtöbb esetben úgyszólván magára van hagyva, két-
szeres szükség tehát segítő - eszközökről gondoskodni, 
melyek a hittanár egyéniségén kívül képesek a tanulóval, 
a külső ellenhatások dacára is, a vallástant értékesnek 
és kedvesnek elismertetni. 

Ilyen segítő-eszköznek mondható az Arenz-féle chres-
tomatia, melynek jó hatása azt hiszem elmaradhatatlan. 
A tanár pl. magyarázza az egyház szervezetét, hogy a pap-
ság és a hivek között való különbség isteni jogon alapszik. 
Ráadásul nyomban fölüti Arenz könyvét (33. 1.) s Ori-
genesből meg Chrizosztomból fölolvas vagy fölolvastatja 
a régi egyház erre vonatkozó tanát. A közvetetlenség, 
mellyel ezek az írók szólnak a kérdésről, nemcsak külö-
nös jó benyomást gyakorol a tanulóra, hanem ennek 
folytán a tétel is megmarad emlékezetében s azonlölül 
az életre védelmi eszközzel is van ellátva, ha a társa-
ságban ezt valaha szóba hoznák előtte. Hogy a biblia 
nem az egyedüli hitszabály, nemcsak a hittanár mondja, 
de nyomban fölolvastathatja erre vonatkozó tanítását 
Tertulliánnak. (25. 1.) Hogy a pápa tévmentesen tanít a 
hit és erkölcs dolgaiban, arról Nagy Leo pápa beszél. 
(38. 1.) Hogy mi a mise az egyházban, Cypriánnál olvas-
hatják. (42. 1.) Hogy az egyház nem ellensége a tudo-
mánynak, Humboldt szavaival hallják megerősítve. (169.1.) 
S így járhat el a hittanár a hittanítás összes főbb pontjai 
tekintetében. 

Arenz müvének tehát tetikus és apologetikus célja 
van, egyik legjobb eszköz a tanár kezében, mely a tanuló 
érdeklődését folyton képes ébren tartani s kiszámít-
hatatlan hasznára lehet. Észrevétlenül is bevonja a kath. 
irodalomba, úgy hogy vágya támad ezeket a hivatolt 
régi müveket tovább olvasni. Kialakul benne a tudat, 
hogy vallása tanai nem későbbi újítások, nem emberi 
gondolatok, hanem ősi, változatlan letétemény. S e köz-
ben, lia külön tankönyvben nem is tanulta volna az 
apologiát, maga is apologetává válik, a kinek, mivel 



26. szám. RELIGIO 431 

vallási meggyőződése erős oszlopokra támaszkodik, 
később is lesz mondanivalója hite védelmére. 

A három részből álló könyv (I. Lesestiicke aus dem 
christlichen Altertum, II. Lesestücke aus dem christli-
chen Mittelalter, III. Lesestücke aus der Zeit von der 
Glaubensspaltung bis zur Gegenwart) a következő feje-
zeteket foglalja magában : Judentum und Heidentum, 
Das Christentum und das klassische Altertum, Die kath. 
Kirche und die Häresie, Das Übernatürliche in der 
kath. Religion, Das religiöse Leben im christlichen 
Altertum, Zur Geschichte der Bekehrung der Deutschen 
zum Christentum, Aus dem Kirchen- und Staatsleben, 
Über christliche Erziehung und Bildung, Religiöse Be-
trachtungen, Erklärung des Kanon der h. Messe (Papst 
Innocenz III.), Zur Geschichte der Glaubensspaltung, 
Akatholische Stimmen für den alten Glauben, Der gött-
liche Glaube und die Wissenschaft, Über das geistliche 
Leben, Über christliche Kunst, Aus der neueren Kir-
chengeschichte. Anhang (Rilus der Erteilung der Prie-
sterweihe). Összesen 113 pont, csupa kiváló írókból 
vett szövegek, iskolai célra teljesen elégséges, vagy ha 
tetszik, más szövegekkel is megtoldható. 

Erre a könyvre kívánom fölhívni tanáraink figyel-
mét, hogy minél előbb ők is gondoskodjanak egy ilyen-
ről. Egyszerű lefordítása nem volna célszerű, mivel né-
met szokáshoz híven a középkortól kezdve jobbára 
német klasszikus írókat sorol föl, a kik helyett mi rész-
ben magyarokat idézhetünk a hajdankorból. A német 
ugyanis még az ilyen vallásos tartalmú könyvben sem 
feledkezik meg arról a kötelességéről, a mellyel német 
nemzeti öntudatának tartozik. 

Mennyi történeti ferdítést lehet ez által a könyv által 
lehetetlenné tenni ! Pedig nemcsak a sajtóban, hanem 
a társaséletben is hányszor találkozunk az ilyenekkel. 
Ilyen olvasókönyv mellett, hogy csak egy szempontot 
említsek, lehetetlen volna nálunk is pl. az a sok képte-
len beszéd, a hogy a pápaság viszonyát a magyar nem-
zethez szokás emlegetni. A ki úgyszólván az utóbbi 
századig nemzetünknek állandó s legjobb tanácsadója 
és segítője volt ; a kivel a nemzet ügyes-bajos dolgaiban 
századokon át szent István korától kezdve úgyszólván 
naponkint érintkezett: a római pápa a mai magyar nem-
zedék szemében elfeledve csak afféle előkelő idegennek 
tekintetik. Mert hát effélét hall róla a tanuló az isko-
lákban ; hiába írta meg Fraknói klasszikus müvét : 
Magyarország összeköttetéséről a szentszékkel. S így van 
ez a szorosan vett vallási, erkölcsi és nevelési kérdé-
sekkel is. Úgy terjed nálunk, katholikusok között is, a 
sok tévely, akár a dudva s a mai tanításunk, a mai 
tankönyveink, úgy látjuk, elégtelenek ennek a bajnak a 
megakadályozásáx-a. Arenz könyve valóban idején jelent 
meg, kövessük. 

"Levél a szerkesztőhöz. 
(Még egyszer a «hivatalos» isteni tiszteletről.) 

T. Szerkesztő Úr! Egyik levelemben már rámu-
tattam azon fonákságokra, melyek az ú. n. «hivata-
los» istentiszteletekhez hozzátapadnak. 

De az ily «hivatalos» isteni tiszteletnek még más 
árnyoldalai is vannak. Elmondom azt, a mit az idei 
június 8-án egy királyi városban tapasztaltam. 

A június 8-iki jubiláris istenitisztelet tartására 
s illetve azok rendezésére nem csupán a püspökök 
adtak országszerte utasításokat, hanem a miniszterek 
is, az ő főispánjaik által. Utóbbiak ismét tovább 
adták a felhívást s így történt, hogy a mi városunk-
ban a lutheránus vallású polgármester közös érte-
kezletre hivta a katholikus, a lutheránus és a zsidó 
(neolog és orthodox) lelkészeket, megállapítandó 
velük az isteni tisztelet idejét, helyét, egyszóval a 
templomi programmot. Ehhez képest a lutheránus 
polgármester hivta meg az összes templomokba a 
különféle hatóságokat, köztük természetesen a luthe-
ránus és zsidó hitközségeket is. 

A katholikusoknál volt a kezdet ; a hol is a 
plébános díszbe öltözve, pectoraleval, lilaszinű pal-
liummal és keztyükben a templom ajtajánál várta a 
város lutheránus polgármesterét, persze mint a pat-
rónus képviselőjét. Mikor ez megérkezett, a plébános 
jobbján elvezettetett a szentélynek megfelelő padjá-
hoz. Utánuk jött három egyenruhás alak: a polgár-
mesternek, a főispánnak, a vármegyének tarsolyos-
kardos huszárjai, természetesen csákóval fejükön és 
azt az egész idő alatt szépen fenn is tartották. Ezeket 
követte a díszruhás kath. főispán, a lutheránus alis-
pán, a kath. polgármester-helyettes, a katholikus tör-
vényszéki elnök, a lutheránus városi tiszti ügyész, a 
katholikus megyei főjegyző, egy katholikus főszolga-
bíró, egy zsidó vallású állami mérnök és egy luthe-
ránus városi bizottsági tag. A szentélyben helyet 
foglalt még a katholikus hitközség világi elnöke, 
aztán egynehány katonai főtiszt. A hajónak padjain 
cédulák voltak és jelezték, hogy ide vagy oda milyen 
testület ülhet: a katonai tisztikar, a katholikus, a 
lutheránus, a zsidó hitközségek képviselői, a taninté-
zetek igazgatóságai, egy intézet növendéksége és a 
középen sorfalat állottak a hadastyánok egyesületé-
nek csákós tagjai. Folyt a helykereséssel, az elhelyez-
kedéssel, a találkozással járó beszélgetés, stb. 

Végre csengettek; kijött az assistentia és az 
infulás dignitarius. A mise alatt úgy volt minden, 
mint a hogyan a legelején említettem. Mise végén 
kitették az oltárra a monstranciát a szentséggel és 
ez előtt énekelletett el a «Te Deum» és következeti 
Esterházy nádornak imája. Ebben a legfejlettebb és 
legtiintetőbb Máriakultusz, hivatkozással arra, hogy 
ez az ország Mária országa, szent István örökhagyása, 
a magyarok Mária népe, ő e nép védője, nagyasz-
szonya stb. Végül áldás az Oltáriszentséggel. 

Már most el lehet képzelni, micsoda érzelmek 
keletkeztek ezen «rendkívüli» mellékletek nyomán a 
jelenlevő más vallásúakban. Nemcsak én, ki pap 
vagyok, éreztem, hanem más papok és világiak is 
mondották nekem, hogy ilyesmit «ilyen környezet-
ben» mégsem kellene produkálni. Mert készakarva 
kiváltani az ellenkezés érzelmeit, az indignatiót, vagy 
a mosolyt, mégis nem észszerű eljárás. Meghivni a 
protestánsokat és zsidókat és ilyen «miliő»-ben sze-
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repeltetni a tőlük leginkább elválasztó dogmákat és 
szent dolgokat, az mégsem járja. Ha már interkon-
fesszionálissá tesszük a mi templomnnkat és isteni-
tiszteletünket, legyen bennünk annyi tekintet erre a 
körülményre, bogy akkor ne az Oltáriszentségkité-
tellel és Máriakultusszal vagy akármi más speciálisabb 
részlettel álljunk elő. Ha már másvallásúakat oda-
eresztünk vagy épen meghívunk, akkor egy kissé 
mégis kímélni kell őket és az általánosabb jellegű 
liturgia mellett maradnunk s odatörekednünk, hogy 
templomunkból legalább a megszokott és általánosabb 
benyomásokkal távozzanak, és az amúgy is elrontott 
helyzetet még jobban el ne rontsuk. 

Most jött azonban az egész hivatalos ünnepség-
nek nagyon csattanós kifejlése. 

A katholikus templomból elindult a hivatalos 
világ a többi templomokba, maga után vonva egyes-
egyes «ájtatoskodókat» is. A katholikusok és zsidók 
a lutheránus templomba, a katholikusok és lutherá-
nusok a zsinagógákba. Az interkonfesszionális vallás-
gyakorlat ezzel teljessé vált. Lehetőleg az emberek 
szemei elé állíttatott a modern tan : minden vallás 
egyenlően jó ; minden templom az Isten háza; min-
denütt az egy Istent imádják és csak a mód külön-
böző; mindegy, akármicsoda valláshoz tartozik az 
ember stb. 

A lutheránusoknál és a zsidóknál a főszertartá-
sok : ének, szónoklat, ima. Ilyenkor az illető szerep-
lők válogatottabb nyelvezettel, átszőve beszédjüket 
hazafias motívumokkal, szólnak. Élő, érthető nyelven ; 
a hallgatókra közvetlen hatással van az ima, az ének. 
Mindegyik a nagy Úristent, illetve Jehovát említi ; 
ezeknek említése a katholikust nem izgatja, e tekin-
tetben nincs semmi disszonancia. 

A katholikusok azonban érzik, hogy az ő temp-
lomukban senki sem kapott ilyen táplálékot. A litur-
gia telve embereknek szóló hajlongásokkal és füstö-
lésekkel ; az ének latin nyelvű ; az ima Máriáról és 
Máriához szól ; az oltáriszentséggel adott áldás néma 
cselekmény. A másvallásúak tehát absolute nem kap-
nak és nem visznek innét magukkal — emberileg 
véve — valami közvetetlen jó hatást, legfeljebb azt, 
hogy a pápistáknál sok a ceremónia. 

A lutheránusoknál a katholikusok is, a zsidók 
is mindent megértenek és esetleg épülnek. A zsidó 
rabbi is kitesz magáért és ha magyarul beszél, akkor 
elragadtatásba esik mindenki és a zsidóságot a leg-
magyarabb elemnek kürtölik ki az újságok. Mind a 
két utóbbi helyről azzal távozik el a hivatalos világ 
és a velük zarándokolt közönség, hogy igen szép 
beszédeket hallottak s különösen szép volt a zsidó 
neolog rabbi szónoklata. 

Legtovább tartott tehát e napon a katholikus 
funkció, de a legrövidebbet húzta. Ugyanazon közön-
ség párhuzamot vonva, összehasonlítást téve arra az 
eredményre jött, hogy a katholikus isteni tisztelet 
csak néma, holt gépiesség; a többieké pedig élet, 

elevenség, érthetőség, közvetlenség és vallási, no meg 
hazafias élvezet. 

Azt vélem, ilyen eredményt előidézni nem lehet 
célunk; azt vélem, hogyha mellékesen előfordul 
ilyesmi valahol, már elég baj ; de ilyesmit erőltetni, 
még el is rendelni, valósággal rendszerré tenni, ez a 
mi szent vallásunkban valóságos szabadalomlevél és 
alkalomnyuj tás arra, hogy a mi katholikus intellegen-
ciánk, mely a saját vallása iránt amúgy is közöm-
bös, a másvallásúak istenitiszteletében részt vegyen, 
esetleg azt megkedvelje s a saját vallását lesújtó 
kritikában részesítse. 

Ideje lenne e fölött tüzetesen elmélkedni s véget 
vetni a hivatalos istenitiszteletek azon módjának, 
melyet most mindinkább meghonosodni látunk. 
Ünnepeljen a hivatalos világ, igenis; de mindenki 
menjen a maga tulajdon templomába! Ebben van az 
igazi vallásos élet, ez a meggyőződéses, őszinte, 
becsületes eljárás P. 

Többeknek. Ha idejekorán nem jelzik lakásváltoztatá- Je]e 
sukat, nem lehetek felelős a beállható zavarért. A «Religio» 
mindenkinek addig jár régi cimére, míg az illető nem jelent-
kezik. Az elkallódott számokat nehéz pótolni, mivel a folyó-
irat nem napilap. A hátralékosokat pedig előfizetéseik be-
küldésére kérem. 

B. Rozsnyó . Az új «Syllabus» 65 tétele mindmegannyi 
érdekes kérdést jelöl meg a kutatni vágyó theologusnak föl-
dolgozásra. A kor mai theologiai aberrativ mozgalmának hű 
tükre az, érdemes kutatásra, a minővel kellene folyóiratain-
kat megtöltenünk, hogy magas tudományos színvonalon áll-
janak s alapos tanulságul szolgáljanak. Ezt nevezik korszerű 
munkának, melyben soknak, minél többnek kellene részt-
vennünk. Kihez is forduljunk e tekintetben, ha nem a theol. 
tanárokhoz ? P. Weisz, a hires freiburgi tanár, a 1899-iki 
«Linzer Quartalschrift»-ben a katholikusok gyöngeségének 
egyik forrásául a theologiával való kevésbé beható foglal-
kozást emelte ki. 

I . Budapest . A jelen formában nem közölhető. A his-
tóriának a dogmatikához való viszonyát Scheeben jelöli meg. 
(Dogmatik. I. 4. 1.) 

M. Kassa. A kezdeményezés megtörtént. Az Orsz. Kath. 
Tanáregyesületre, mint önálló testületre, nagy feladatok vár-
nak, a melyeket higgadtan és megfontolva, férfiasan meg 
lehet oldani. 

M. Budapest . A ki az Oltáriszentségre, mely egészében 
a természetfölötti rendhez tartozik, a természeti rend törvé-
nyeit akarja alkalmazni, annak egész okoskodása helytelen lesz. 

TARTALOM: Schell és Commer. I. — Kell-e 
ajánlani és terjeszteni a Szentírást? dxf-től. — Magyar-
ország társadalma, a két szent király stb. törvényeiben. IV. 
Erdélyi László dr.-tól. — A középkori munkaszervezetek 
és az egyház. I. Várnai Sándortól. — Theologiai isko-
láztatásunk I. (Válasz Ehrhardnak.) — Irodalom. Pro-
hászka dr. : Modern katholicizmus I. — Schütz és Uhlyárik : 
Apologetika. — Arenz : Historisch-apologetisches Lese-
buch für Gymnasien. — Levél a szerkesztőhöz. P-től. — 
Telefon. 

I.aptulajdonos és kiadó : 

D U D E K J Á N O S dr. egyetemi 113'. r. tanár. 
Stephaneum nyomda r. t. Budapest, VIII., Szentkirályi-utca 28. 
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E L I G I O 
TUDOMÁNYOS, TÁRSADALMI ÉS IRODALMI KATHOLIKUS FOLYÓIRAT 

Megjelenik - július és augusztus hónapot kivéve - minden vasárnapon. 

ELOFIZETESI AHA 
Egész évre... 
Félévre 

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. 
K 6 . EGYETEMI TANÁK 

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL 

Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 39. 

Schell és Commer. (no 

Az imént lezajlott német katholikus theologiai 
mozgalom rövid története ez. Schell würzhurgi 
tanárnak négy művét, a többi között fő munkáját : a 
«Kath. Dogmatik» ciműt is, tévedései miatt, 1898-ban 
indexre tette a római Congregatio. A szerző ugyan 
alávetette magát az Ítéletnek; de miután, lélektani-
lag és a közvélemény szempontjából véve a dolgot, 
az ilyen eset egy tanárra nézve, a ki beleélte magát 
fölfogásába és rá épített rendszerébe, mindig le-
sújtó, minden jel arra mutatott, hogy Schellnek az 
alávetés nehezére esett. A begyökeresedett nézet vál-
toztatása nem könnyű dolog, kivált ha szerzőjét az 
az egyéni gondolat kiséri, hogy fölfogásával csak 
használni akart az egyháznak. Schell pedig, a mint 
ez legalább «Der Katholicismus als Princip des Fort-
schrits» müvéből és barátjainak állításaiból kitetszik, 
ezt gondolta. 

Alapgondolata volt a katholicizmus kibékítése 
s megegyeztetése a modern, a kereszténységtől nagy 
mérvben elfordult kulturával, tehát az a törekvés, a 
mely ma sok komolyan gondolkozó embert foglal-
koztat s mely a német reformkatholikusok közös 
törekvése. Tény azonban, hogy emez alapjában jó 
szándékú1 törekvése végrehajtásában, irataiban, ve-
szedelmesen tévedett, a mennyiben kisérlete nem 
kiegyeztetés, hanem a kereszténység egész lényegé-
nek, nevezetesen természetfölötti jellegének föláldo-
zása lett volna a korszellem érdekében. Nem a 
modern kulturának tévedéseire mutatott rá, hanem 
ennek a «kulturának» némely tévedéseit iparkodott 
belevinni a theologiába. 

A schola hagyományait mellőzve s mellőzve a 
catholicus intellectust, a modern német filozófiában 
kereste tani magyarázataihoz a segítő eszközöket. 
Kezdve Isten fogalmán, kibe, mint causa sui-be, bele-
vitte a pantheisztikus fejlődési, kialakulási folyama-
tot, végig haladt a theologia tractatusain s az összes 
hagyományos dogmatikai fogalmakat új, a mai 
racionalista filozófiához illő tartalommal töltötte 

1 Hitem szerint ez a szándék naiv, naivság ugyanis 
azt hinni, mintha annak a bizonyos kulturának bárminő ke-
reszténység is kedvére való lehetne. 

meg. A Szent-Háromságot visszavezette a sabellia-
nizmushoz, amúgy leplezetten megtagadva a három 
személyt ; megváltoztatta a teremtés, a megváltás, a 
kereszt-halál, a malaszt, az egyház fogalmait s vé-
gezte az örök büntetés tagadásán. Krisztusról külön 
munkát is írt, de ez a Krisztus az ő homályos nyel-
vén — mert Schell homályosságban is vetekedik a 
német filozófusokkal — nem egyéb, mint Bénán ma-
gasztos «embere», alfélé Plleiderer-féle földolgozásban. 

A kereszténységnek a racionalizmusba való ilye-
tén elegyítése, misztériumainak, ennek az «ignora-
mus et ignorabimus» természetfölötti elemnek, belőle 
való kiküszöbölése, Kuhn és Deutinger nyomdokain, 
volt tehát a módszer, mellyel Schell a kiegyeztetés 
nagy problémáját megoldani vélte. Oly mód, mint 
a hogyan a tévedezők minden időben iparkodtak 
modernizálni a kereszténységet. A történet tanúsága 
szerint ugyanis, a mint az ellentét a kor bizonyos 
hangulata és a kereszténység tanai között századról-
századra folyton ismétlődik, csak más és más formá-
ban; ügy kiegyeztetők sem hiányoztak soha, hívták 
őket egyszer valdiaknak, másszor Wiklifnek, har-
madszor Luthernek, negyedszer Hermesnek, Döllin-
gernek vagy effélének. Csakhogy a kiegyeztetést ezek 
a régi és új reformátorok mindig a kereszténység rová-
sára s nem a tévedező korszellem javításával kísé-
relték meg, azért nem sikerülhetett munkájok. 

így járván el Schell is, indexre került. A dolog-
hoz értő, tekintettel a nyilvánvaló ellenmondásokra, 
melyekbe irataiban a katholikus dogmatika rovására 
bonyolódott, ezt egészen természetesnek találja. Az 
egyház kinyilatkoztatott s őrizetére bizott tanai te-
kintetében ilyen haladást, mely egyértelmű tanainak 
gyökeres megváltoztatásával, el nem ismerhet. Mert 
hiszen ha időnkint Schelléhez hasonló kívánságokba 
beleegyezett volna, már régen nem léteznék a krisztusi 
kereszténység, hanem régen beleolvadt volna az időn-
kint változó emberi vélemények árjába. 

Úgy látom a különféle nyilatkozatokból, melye-
ket jó barátainál olvasok, hogy Schell úgy fogta föl 
a Congregatio eljárását, hogy az tőle alávetést kívánt, 
de tanainak visszavonását nem s a jelek arra mu-
tatnak, hogy ő az indexretétel után is hirdette tanait. 
X. Piusnál is, trónralépte után, megpróbálkozott, 
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hogy kikerülhessen az indexből, de siker nélkül. 
Hogy vájjon hová fejlődött volna idővel, tekintettel 
arra a körülményre, hogy tanítványaiból egy egész 
hozzá ragaszkodó generációt nevelt s a világiak közt 
is, a kiknek számára, az egyházról való ferde néze-
téből kifolyólag, jogaik kiterjesztését kívánta az egy-
házban, számos hive akadt, némelyek részvétből, 
mások elvi alapon ; hogy, mondom, idővel hová fej-
lődött volna, nem igen lehet tudni, mert tavaly má-
jusban a halál hirtelen vetett véget életének. 

Lehet azonban, hogy reá vezethető vissza a vilá-
giak között titkon szervezkedő s most, egyik elvtársa, 
Renz münsteri egyetemi dogmatikatanár, Breslauba 
áthelyezésekor kipattant mozgalom is, mely számos 
aláírással Rómába akart fordulni a Szentatyához az 
Index megszüntetése iránt. Legalább Münsterben úgy 
gyanítják, hogy a világi katholikusok ezt a moz-
galmat nem magoktól kezdeményezték. Lélektanilag 
ez egészen hihetőnek látszik, mert a germán theo-
logusokban, sok jó oldaluk mellett, el nem tagad-
ható az a bizonyos vonás sem, melynél fogva a 
germán nagyság és fölényiség bennök is bizonyos 
túlságos önérzetet nevelt, hogy többre becsüljék ma-
gukat másoknál, különösen a «románoknál». 

A jezsuitáknak divatba jött támadása ellenben 
már világosan található irataiban, mintha csak az 
lett volna a nézete, hogy ezek ellenérzésének köszön-
heti indexbe kerülését. Ez a támadás különben most 
közös jelenség az úgynevezett reformkatholikusoknál, 
Ehrhardnál is. Csakhogy ez nem egyéb, mint a meg-
szokott emberi gyengeség, mely nehezen vallja be a 
saját hibáját s hibája belátása helyett inkább má-
sokban keres ellenségeket. Ugyanis nem kell jezsuitá-
nak lenni, bár ezek kétségtelenül a legvilágosabbfejü 
megvilágítói a modern tévedezéseknek, hogy valaki 
akár Schell, akár Renz (a többi közt az «áldozatról» 
vallott) tévedéseit fölismerje; nem is ők egyedül bí-
rálták meg műveit a folyóiratokban. Valamint a 
Congregaliót se ők vezetik, hanem az a legkülön-
félébb tudós férfiakból álló testület, mely már mint 
ilyen is kiváló tiszteletet érdemel s tárgyilagosságá-
nál fogva minden személyi érdeken felül áll. 

A dolog mondom 1898 óta Schellre hivatalosan 
be volt fejezve, legalább a nyilvánosság előtt nagyobb 
emotiót nem idézett elő. A mostani mozgalom halála 
alkalmából keletkezett. Egy hónappal halála után 
ugyanis kollegája, Merkle, az egyháztörténet tanára, 
mint ez az egyetemeken szokás, az «Alma Julián», 
a würzburgi egyetem aulájában gyászbeszédet mon-
dott fölötte. Kartársi odaadása szembetűnő nagyítá-
sokra ragadta, midőn egyenesen szent Pállal állította 
párhuzamba azt a Schellt, a kit az egyház Ítélete 
tévedezőnek minősített. Majd baráti körből felhivást 
intéztek a német katholikusokhoz aláírás végett, hogy 
méltó emléket állítsanak «dem grössten Theo-
loge der Gegenwart». Ehhez a mozgalomhoz a bajor 
püspöki kar két tagja is, a regensburgi és bambergi 

püspök szintén csatlakozott, úgy értelmezvén a dol-
got, mint most utólag nyilatkoztak, hogy csupán 
síremlék állításáról volt szó. 

Szó a mi szó, habár az ilyen eljárás emberileg 
némileg érthető is, de az is tény, hogy midőn kegye-
letet hirdet a jóbarát iránt, nem látszik eléggé kegye-
letesnek az igazság iránt s a rokonérzés fitogtatásával 
akár tüntetésnek is vehető egy a Schell fölött már 
ítélkezett felsőbb forum iránt. 

Ez a szempont birta rá Commer Ernőt, a bécsi 
egyetem theologiai tanárát s szintén dogmatikust, 
hogy követve Merkle Sebestyén emlékbeszédének 
eszmemenetét, a tavasszal megírja és kiadja tartalmas 
könyvét «Hermann Schell und der fortschrittliche 
Katholizismus» cimen, melyet a «Religio» is hosz-
szasabban ismertetett. Méltatta benne Schell irodalmi 
működését, kiterjeszkedve az ú. n. reform-katholi-
cizmus egyéb korifeusaira is. 

Commer iskolatársa volt Schellnek a würzburgi 
egyetemen s később is mint tanárok irodalmi leve-
lezésben állottak egymással.1 Ismeri egész fejlődését 
elejétől kezdve, a mint már egyetemi hallgató ko-
rában is nem a kitűnő katholikus tudóshoz, Hettin-
gerhez, hanem Brentanohoz hajlott, vagyis már akkor 
a szabadelvű irányzattal rokonszenvezett. Mint dog-
matikus is illetékes Schell dogmatikai művének meg-
ítélésére, illetékesebb mint Merkle, az egyháztörténet 
tanára. Könyvében nemcsak rámutat Schell tévedé-
seire, hanem a szakember széleskörű tudásával 
egyúttal alaposan megvilágítja azt is, hogy miért és 
mennyiben tévedett. Valóban tanulságos egy könyv 
ez, mely valódi értékére leszállítja Merkle túlzásait 
és a felhívásban magasztalt «legnagyobb theologust». 
Nyilvánvalóvá teszi, hogy az éleseszű és kétségtelenül 
nagytehetségű Schell nagyot tévedett az egész vo-
nalon. 

Schellen kívül nem kevésbbé érdekes a könyvnek 
második része, a melyben a többi reformkatholikus 
theologusok at, Kraust, Ehrhardot stb. veszi boncoló 
kése alá s szintén kifejti tévedéseiket. 

El kell ismerni, liogy Commer nagy munkát 
végzett s a «reform» néven fölidézett mai eszme-
zavarok tisztázására egyúttal hasznosat is; mert az 
bizonyos, hogy a mit ezek a férfiak tani reformként 
ajánlanak s nevezetesen az a játék, melyet a világi 
hivek «jogainak» kiterjesztése sürgetésével űznek, 
veszedelmes a Krisztustól hierarchikusan szervezett 
katholikus egyházra s olyan, a minőt az egyház igazi 
nagy reformátorai sohasem ismertek, kik nem a 

1 Ezeket a leveleket mostan nyilvánosságra hozták s ezek 
Commerre annyiban nem vetettek kedvező fényt, mivel kitűnt 
belőlük, hogy Schellnek élétében nem tárta föl hibáit úgy, 
mint most halála után tette. Azonkívül Schell személyével is 
többet és élesebben foglalkozott e könyvében, mint mű-
veinek tárgyilagos megbirálása kívánta volna. Commer mű-
vének tárgyi része azonban megfelelő, ez ellen Schell barátai 
sem emeltek kifogást. 
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katholikus tanok megváltoztatásában, hanem az em-
berek megjavításában keresték mindig a reformot. 

Abból, a hogy Commer, a dogmatikus tudós 
tekintetet nem ismerő egyenességével, tárgyalja a 
kérdéseket és kezeli az embereket, látjuk, hogy való-
ságos darázsfészekbe nyúlt; mindazáltal könyve meg-
jelenését bizonyos csend kisérte, mindaddig, míg 
X. Pius elismerő levele julius hónapban nyilvános-
ságra nem került. 

Ekkor felszisszentek mind, a kik a könyv által 
érintve érezték magukat. Az ilyenek száma pedig 
elég nagy. Egész bonyodalom támadt erre a sajtóban. 
Ehrhard, a Bécsből Strassburgba került theologiai 
tanár, kinek a XX. századról írt reformkatholikus 
műve nálunk is ismeretes, Commer könyvét «pam-
flet»-nek minősítette, Merkle egyik alkalmi beszédében 
«tigertheologen» közé sorozta. Mégis talán a leg-
hevesebb s egyenesen Rómának támadó volt «Von 
einem katholischen Geistlichen Süddeutschlands» 
a «Frankfurter Zeitung»-ban (jul. 21.) «Die katholische 
Kirche von heute» címen megjelent hosszú cikke, 
melyre a szerkesztő is szükségesnek találta meg-
jegyezni, hogy «wir möchten nicht alles unterschrei-
ben, was der vorstehende Artikel enthält». Süd-
deutschlandban van Würzburg, attól nem messze Mün-
chen, látnivaló tehát a cikkből, melyik baráti kör 
érezte magát leginkább érintve. 

X. Pius levelét a pápa félrevezetéséből, jezsuita 
manőverből keletkezettnek mondották s mert Rómá-
ból jött, tehát «román» vidékről — s ez jellemző — 
egyúttal a németekre megalázónak tartották. Az szóba 
sem jött, vájjon Commer kritikája alapos-e, tehát 
vájjon megérdemelte-e a pápa elismerését? Csupa 
kiilső körülményekkel bíbelődtek s azt hánytorgat-
ták főkép, illett-e épen Commernek Schellről kriti-
kát írnia, miután egykor baráti levelezésben állottak 
egymással ? 

A «reform-katholicizmus» barátai egyszóval 
mélyen sújtva érezték magukat, a mi természetes is, 
mert Commer műve s X. Pius rávonatkozó elismerő 
levele kétségtelenül hivatva van sok embert felvilágo-
sítani a fölmerült divatos téves eszmék iránt. A germán 
szellem pedig a szedáni győzelem óta nem igen 
szeret magánál okosabbat, nagyobbat elismerni. Jól 
adja vissza ezt az érzelmet a «Frankfurter Zeitung» 
említett katholikus Geistlicher-je : Und so steckt — 
így ír — im tiefsten Grunde hinter der ganzen 
Händelei von heute — a pápai levél mögött — die 
brennende Frage der Inferiorität der deutschen und 
aller Katholiken. S ezt nem tudja a germán ember 
szívesen elviselni. 

De, mint előző cikkemben vázoltam, a német 
talaj mélyen katholikus, a Schell-féle időszaki téve-
désekhez hozzá van szokva sokkal inkább, semhogy 
ilyenek miatt Rómával való gyökeres szakításra volna 
hajlandó. Az nála csak alfélé időnkint fölmerülő idő-
szaki állapot, mely inkább a kathedrákon indul meg 

s ott is végződik a nélkül, hogy a hívek nagy, intel-
ligens zömére valami mélyebbreható elváltozást gya-
korolhatna. 

Egy-két hét alatt most is megváltozott a hangu-
lat. A felhívást aláírt két püspök nyilatkozott, hogy 
az egész mozgalmat csak a jóbarátnak állítandó 
sírkőre értették. A püspökök egyházmegyei lapjaik-
ban közölték a pápának Commerhez intézett levelét. 
Merkle egyik nap az egyetemi hallgatók kommer-
szén még az «Alma Julia» büszkeségét emlegette, de 
másnap, mintha észrevette volna magát, ugyanilyen 
kommerszen már azt vallotta Schellről, hogy egyik-
másik tétele csakugyan javításra szorul s hogy ő 
sem volt ment az «errare humanum»-tól. Sőt maga 
a sírkő fölállítására összeállott würzburgi bizottság is, 
mint a düsseldorfi lapban olvastam, Merry del Valhoz 
fordult Rómába, hogy megmagyarázza eljárását s 
kikérje a Szentatya jóváhagyását a «barátnak» állí-
tandó síremlék ügyében. 

A vihar elült. A reform-katholicizmus az eset 
folytán s a közben megjelent új Decretum folytán 
(új Syllabusnak is nevezik) sebében vergődik. Fény 
derült a tévedező elmékre s a német katholikus hit-
élet virágzik tovább. 

Jlz új római Dekretum. (i.) 
(A theologiai helyzet Francia- és Olaszországban. Az egyház 
Ítélete. Az új «Syllabus» rövid taglalása. 1—9. pontja az exe-
gatáknak a Szentszékhez, illetőleg a tanító-egvházhoz való 

s rosszul felfogott viszonyára vonatkozik.) 

Sajátszerű az egyház helyzete Francia- és Olasz-
országban. Mindakettő régi katholikus ország; az 
előbbi az egyház elsőszülött leánya, az utóbbi a pápa 
székhelye, csaknem tisztán, vagy legalább is túlnyomó 
számban katholikus lakossággal. S mégis, mintha az 
életben csakugyan nem volna logika : az előbbi tavaly 
véglegesen kidobta magából az egyházat, az utóbbi-
ban pedig befolyása a közéletre teljesen jelentékte-
len, mindenféle megrendszabályozásnak alávetve. 

Katholikusok viselik az államhatalmat mind a 
két országban s a katholikus egyházat, mely őket 
nagyranevelte, így becsülik meg. Azonban egy baj még 
nem elég. Ezekhez az állampolitikai visszás alakulá-
sokhoz járul most újabb időben a két ország némely 
theologusának az az eljárása, hogy a helyett, hogy 
egyházuk nehéz viszonyai között írásaikkal, kor-
szerű és buzgó működésükkel a nép és az állam-
férfiak gondolkodását jobb irányba terelni iparkod-
nának, a sekrestyébe vonulnak s ott maguk onnan 
igyekeznek elrontani még azt is, a mit a politikusok az 
egyházon meg nem ronthattak, t. i. a kereszténység val-
lási tanait a legmélységesebb alapjukban kiforgatni 
iparkodnak. 

Forradalom a templom körül s forradalom a 
templomban. A társadalmi láz, mely a nagy forra-
dalom óta fogva tartja a lelkeket s nyugodni nem 
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engedi, a papság némely törött lelkű tagjára is át-
ragadt s olyan felforgató irodalmi mozgalmat indí-
tottak meg, mely, természetét tekintve, teljesen a 
XVI. század idejére emlékeztet, sőt talán annál is 
rosszabb. A mint Renan megirigyelte volt a német 
Strauss babérait s Jézusról ennek nyomán megírta 
hírhedt könyvét, úgy most némely francia és olasz 
theologus rálicitál a berlini Harnack iskolájára s a 
természetes fejlődés, vagy mint mondják: a tudo-
mány nevében a kereszténységen s annak alaptanain 
egy szemernyi isteni elemet hagyni nem akar, azt 
közönséges emberi fejlődésnek tünteti föl s mindent, 
a mit az egyház tani dologban eddig vallott, tévedés-
nek minősít. Határozottan túltesznek a pozitív hitű 
protestánsokon is. 

A Szentszék szomorúan nézi ezeket a jelensége-
ket, melyek hivatott fiai révén érik, a mint őt támo-
gatás helyett végromlásba dönteni törekesznek. Köny-
veiket (Loisy, Le Roy, Le Morin, Houtin, Murri, 
Fogazzaro stb.) indexre helyezte ugyan, de működésük 
ennek dacára, kivált a fiatalabb klérusban s az 
ilyen kérdésekben kevésbbé járatos világiakban oly 
pusztítást visz végbe, hogy különleges eljárásra is 
határozta el magát s folyó évi julius 3-áról keltezett 
Dekrétumában ezekből az elitélt művekből 65 tételt 
foglalt össze, hogy kifejezetten is jelezze állásfoglalá-
sát a megtévedt elmékkel szemben. 

A tételek tartalma alig egy-két pontban érinti a 
német theologusokat, általában francia és olasz 
theologusok és katholikus írók, valamint az Olasz-
országban nagyon divatos angol Tyrell iratait tartja 
szem előtt s így a Schell-mozgalomra nincs vonatko-
zással. 

A cenzúrának a könyvtilalomnál magasabb foka 
ez az eljárás, mellyel a Szentszék, a mint hűségesen 
teljesíti a rábízott tan épségének megőrzésére vonat-
kozó feladatát, úgy másrészt szinte meg nem érde-
melt gyöngédséggel viseltetik a tévedezők iránt. Nem 
nevez meg senkit, még a könyvet se, melyből a 
kárhoztatott tételt vette ; pedig tudnunk kell, hogy a 
Szentszék ilyetén eljárását mélységes tudományos 
kutatás előzi meg, mint a Dekretum bevezetésében 
olvassuk: instituto diligentissimo examine, csak a leg-
szorgosabb kutatás és vizsgálat után, melyet az elitél-
teknél nem kisebb kaliberű theologusok végeznek, 
mondja ki Ítéletét. 

Nem bélyegez meg senkit név szerint, pedig az 
egész anyag előtte fekszik feldolgozva, valamint az 
illető könyvek helyeit se jelöli meg, hol az elitélt 
tételek foglaltatnak. Egyszerűen rámutat a tanra, 
azzal a figyelmeztetéssel : ezeket és ezeket a téves 
tanokat katholikus ember nem vallhatja. 

Mindezt nem tudja a liberális sajtó, mivel nem 
ismeri az egyház életét. Micsoda avatatlan beszéd 
kisérte a nyáron ennek a Dekretumnak a megjelené-
sét ! Ha a rézbőrű indián a Röntgen-sugarakról, vagy 
valamely gázgyári munkás Kétly dr. recipéjéről 

akarna értekezni, nem beszélhetne avatatlanabbul, 
mint minő volt a Dekretumnak a kommentálása, a 
többi között pl. a Pester Lloydban. Róma ismét 
hadat üzent a tudománynak ; Róma mindig hű marad 
magához a sötétség terjesztésében; no a régi Róma, 
a haladás ellensége, ismét leleplezte magát — s hasonló-
kat olvashattunk a lapokban. A legtöbbje csak hal-
lott valamit a Dekretumról, melyet nyomban új 
«Syllabusnak» neveztek el, vagy ha olvasta is, abból 
egy betűt sem értett, csak annyit tudott, a mire 
mindig kész, hogy neki Rómát támadnia kell, mert 
különben pl. a Pester Lloyd cikkezője, erről a Sylla-
busról írva, hosszú cikkének felénél nagyobb részé-
ben nem írhatott volna — ereklyékről. 

Az egész Dekretum 65 tételével szorosan a 
theologiai téren mozog (de Sacra scriptura inter-
pretanda et de fidei praecipuis mysteriis), katholikus 
írókról szól, a profán tudományt s az arra vonat-
kozó kutatást egyáltalán nem érinti; szorosan illeté-
kes területén mozogva csak hitbeli kérdéseket tárgyal, 
csupán azt hirdeti, a mit mindig hirdetett, egy szó 
új dolgot nem mond. S a mit mond, illetőleg elitéi, 
azt nem vafami kényuri módon láttatlanba teszi, 
hanem : instituto diligentissimo examine, a legszor-
gosabb vizsgálat után. 

Róma tehát leleplezte magát, a mint fennállása 
óta mindennap leleplezi magát, hirdetve Krisztus 
tanait. 

A Dekretum fontossága abban áll, hogy most 
már tisztán látja minden theologus és minden katho-
likus hivő a modern theologiai irányzatokban mi 
téves, mi elvetendő, mi nem egyezik meg az «intetlec-
tus catholicus»-szal. Sőt ösztönt kap arra,hogy kutasson 
az elitélt tételek után, a saját tanulmányával világítsa 
meg azok téves voltát. Mert tévesek azok nagyon, 
a mint a 65-ik léteiben foglalt nyilatkozat a refor-
merek szájából nyiltan is kimondja, hogy igenis a 
haladás szine alatt új protestantizmustakarnak életbe-
léptetni. 

Foglalkoznunk kell tehát ezzel a Dekretummal, 
bemutatván az elitélt tételeket magyar fordításban, 
hogy ismerjük és kerüljük. Most csak némi általá-
nos megjegyzésekkel kisérjük, alkalomadtán esetleg 
majd az egyes tételekkel behatóbban s kritikailag is 
foglalkozunk, mert rengeteg theologiai anyagot ölel-
nek azok föl. 

Az első 19 tétel szorosan a Szentírásra vonat-
kozik, a következők az alapvető és ágazatos hittan 
körébe tartozó kérdéseket tartalmaznak. Névszerint: 

1. Az egyházi törvény, melynek értelmében a Szentírás-
sal foglalkozó műveket előzetes cenzúra alá kell bocsátani, 
nem terjed ki az O- és Új-szövetségi szentkönyvek kritikájá-
val, vagy tudományos értelmezésével foglalkozó Írókra. 

Az ellenkezője az igaz, vagyis cenzúra alá tar-
toznak ezek is, azok is. Ez ime ismét az Index kér-
dése, melyet Loisy abbé és társai a világból szeret-
nének száműzni, hogy szabadon űzhessék «tudomá-
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nyukat» s az egyház «depositorum apud se dogmatum 
sedula custos» összetett kézzel nézze műveleteiket. 
Pedig ugyanazon Szentírásokban olvashatják szent 
Pálnak a püspökökhöz intézett intő szavát : Vigyáz-
zatok magatokra és egész nyájra, melyen titeket a 
Szentlélek püspökökké lett az isten anyaszentegyházá-
nak kormányzására. (Ap. Csel. 20, 28.); olvashatnák, 
hogy már szent Pál mily nagy súlyt fektetett a köny-
vekre, minek példáját látjuk az efezusiaknál, a kikről 
Pál prédikációja kapcsán mondatik: Azok közül 
pedig, kik hiábavalóságokat gyakoroltak, sokan össze-
hordtak a könyveket és megégették mindnyájuk előtt. 
(Ap. Csel. 19, 19.) 

így tett az egyház kezdettől fogva, sohasem volt 
közönyös a vallási kérdésekkel foglalkozó könyvek 
iránt. Az ebionitákon kezdve nem Írhatott senki 
semmi tévését a kereszténységről, hogy vagy a pápa, 
vagy valamely tartományi zsinat, vagy más katho-
likus író rögtön rá ne mutatott és meg nem támadta 
volna. A tan tisztasága volt előttük mindig a fődolog, 
a személy másodrendű, azért ezt a megbélyegzést 
még a nagy Origenes se kerülte ki. Ezért ismerjük a 
régi hereziseket (Ireneus, f 202-ben, egész munkát 
írt róluk) s munkáikat ép úgy, mint a későbbi kor-
szakét. 

S valóban nagy képmutatás kell ahhoz, hogy 
valaki a tani tisztaság megőrzésével megbízott egy-
háztól ezt a jogot elvitatni akarja. Hisz az élő szónál 
hasonlíthatatlanul gyorsabban és szélesebben terjed-
nek az eszmék könyvek, iratok útján ; hogyan lehetne 
tehát az egyház közömbös az iránt, mit írnak a 
Szentírásról könyveikben a kritikusok és exegeták? 
A tudomány szabadsága épen nem szenved e miatt, 
mert hisz itt a katholikus hittudományról van szó, 
melynek nem feladata kutatni, fejtegetni, esetleg föl-
fedezni a természet eddig nem ismert erőit vagy 
ilyesmit ; hanem feladata fejtegetni azt, a mi Krisztus-
tól «Iraditum est», a mi az egyházban, ebben az 
örökké élő, örökké a kinyilatkoztatást hirdető testü-
letben letéteményezve van. Szóval a kritikusoknak 
nem feladata a XX. században valami eddig nem 
még ismert exegezissel újonnan fölfedezni az I. és 
II. századot ; nem kell azt fölfedezni, mert hiszen az 
egyház előtt — ismerete kézről-kézre adatván — 
mindig tudva volt. Gyanús szabadság az tehát, 
mely Krisztus pozitív tanai hirdetésében korlátot 
ismerni nem akar. Ezért kárhoztatta a Szentszék a 
fönnebbi tételt. 

2. A szentkönyveknek az egyháztól adott magyarázatát 
nem kell ugyan megvetni, mindazáltal azt az exegeták tökéle-
tesebb megítélésének s kiigazításának kell alárendelni. 

Az egyház alatt természetesen a tanító-egyház, 
a Péter-apostoli tanítótestület értendő. Tehát a tétel 
szerint a juh volna arra rendelve, hogy vezesse a 
pásztort! Tisztelt új exegeták onnan a francia föld-
ről, a szélsőségek hazájából, ez a tétel más alakban 
való felújítása annak a régi gallikán tannak, hogy 

a pápa annyiban tévmentes, a mennyiben tanításá-
hoz az egyház egyeteme hozzájárul. A vatikáni zsinat 
ezt már elitélte, midőn kimondta: «Romani ponti-
ficis definitiones ex sese, non autem ex consensu 
Ecclesiae, irreformabiles sunt». (Sess. 4. c. 4.) És pedig 
azért, mert csak Péternek mondta Krisztus: neked 
adom a mennyek országa kulcsait és csak az apos-
toli testületnek, tehát nem a híveknek mondta: 
elmenvén, tanítsatok minden nemzeteket. A hívekre 
ellenben a rájok hallgatás kötelességét szabta, ugyan-
ezen apostoloknak mondván: a ki titeket hallgat, 
engem hallgat; a ki titeket megvet, engem vet meg. 

Legsajátszerűbb az egészben az exegetáknak, tehát 
a «tudomány» férfiainak szembeállítása az egyházzal. 
A laikusra ez olyan benyomást gyakorol, mintha a 
Szentszék csak amúgy az ujjából szórná a szentira-
tok magyarázatát, ellenben az exegeták, azok a kuta-
tók! Pedig dehogy. Rómában is exegeták dolgoznak 
s a Congregátió tudós férfiai, nem kisebb szabású 
exegeták, sohase mondanak ki semmit előzetes és 
szorgos tudományos kutatás nélkül. 

Világos tehát, hogy az exegeták. akár a Loisy-
fajtájából, akár nem, mint tanulók nem illetékesek 
arra, hogy ők tanítsák tanítójukat, a Szentszéket. 

3. A szabad és fejlettebb exegezis ellen hozott egyházi 
Ítéletekből és cenzúrákból nyilvánvaló, hogy az egyház hiva-
talos tana ellenkezik a történelemmel és hogy a katholikus 
dogmák össze nem egyeztethetők a keresztény vallás jobban 
fölismert eredetével. 

Itt a természettudományokból átvett fejlődéstant 
szólaltatják meg a kereszténység keletkezésére alkal-
mazva. A dolog értelme t. i. szerintük az, hogy a 
mint a természetben a fölvett 3—4 ősi típusból lassú 
fejlődés útján keletkezett a mai rendkívül változatos 
fauna- és flóra-világ, úgy kell annak lennie az eszmei 
téren is. Itt is lassú fejlődésnek és tökéletesedésnek 
kell uralkodnia, egyik fdozóftai rendszernek tökélete-
sebbnek kell lennie a másiknál, a régibbnél. Plleiderer 
szerint pl. igy, ilyen sorozatban : Szokrates, Plátó, 
Krisztus. Mivel pedig a kereszténység az ő hittitkai-
val, a mint az evangéliumokban olvasható, nagy 
ugrás volna az akkori pogány-római világ eszme-
köréhez képest, ebbe mint természetes fejlődés 
be nem illeszthető: azért, hogy az evangélium, a mint 
ma olvassuk, nem lehet Krisztus tana, hanem valami 
későbbi emberi kiszinezés, megtoldás. Krisztus — 
a kulturai fejlődés akkori állapota szerint — isteni 
és a felebaráti szeretetnél nem hirdethetett egyebet ; 
az volt az egész tana, a többit tehát hogyr utólag tol-
dották be csodáival együtt az evangéliumokba. 

Ezt a be nem bizonyított s egyszerűen a racio-
nalista dogmatizmusból az evangéliumokra alkalma-
zott előítéletet vallva az illető reformtheologusok, 
az evangéliumok tudomány által bizonyított (1. pl. 
Tischendorf: Wann wurden unsere Evangelien ver-
fasst?) történeti hitelességéhez ragaszkodó egyházra 
röviden rámondják, hogy «hivatalos tana ellenkezik 
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a történelemmel». E tételben tehát nem a fejlettebb 
exegezist, hanem a racionalizmus aknamunkáját 
kárhoztatja az egyház. 

T\ácz Lajos tudományos álláspontja. 
A «Budapesti Szemle» ez idei júliusi füzetében 

Bácz Lajos ismertette Bartha György dr. szegedi 
piarista tanárnak «Alvás és álom» cimű művét. Van, 
a mit helyesel benne, van a mit kifogásol. Ismerte-
tése végén a következő megjegyzés olvasható: «Annak, 
a ki a modern physiologiai psychologia álláspontján 
áll, nem igen lehet azt mondani, hogy a «test csak 
hüvelye a léleknek» (210. 1.), «a lélek a testbe van 
zárva» (9. 1.) — ez egyházi álláspont, de nem tudo-
mányos álláspont; az utóbbi szerint a test és lélek 
együtt él, együtt fejlődik, együtt hal el - - tehát egy-
mástól elválaszthatatlan. I)e ezt leszámítva, szerzőnk 
fölfogása egészen liberális». (145-6. 1.) 

Tetszik nekünk ez a huszáros kivágás : ez az 
egyházi álláspont, ez meg a tudományos álláspont ; 
az hamis, ez az igaz s ez utóbbi szerint a lélek a 
testtel együtt elhal. Tehát a mi az egyházi álláspont 
szerint igaz, az a tudományos álláspont szerint ha-
mis és megfordítva. így tanítják ezt ma minden to-
vábbi megjegyzés nélkül a Gyulai Pál szerkesztette 
«Budapesti Szemlé»-ben. Iam bonus dormitat Ho-
merus. 

A dolog pedig úgy áll, hogy se nem egyházi, se 
nem tudományos álláspont az, a mit Bácz Lajos 
annak mond, hanem egészben más és az a két más 
nem ellenkezik egymással. Lássuk a kettőt egyenként. 

Népies kifejezéssel szokás a testet a lélek por-
hüvelyének nevezni, az egyház azonban a maga tani 
álláspontján máskép beszél. A test és lélek viszo-
nyával a viennei (1311), majd az V. lateráni (1512) 
zsinat, utoljára pedig IX. Pius Günther theologiai 
fölfogása cenzurásakor foglalkozott. Eszerint : anima 
rationalis seu intellectiva est forma corporis per se 
et essentialiter; anima rationalis est vera, per seatque 
immediata corporis forma. Az eszes lélek a test for-
mája magában, közvetetlenül és lényegesen; okfeje, 
mint IX. Pius magyarázta, a test minden mozgásá-
nak, életének és érzésének. A test és lélek ezen köz-
vetetlen és lényeges összeköttetésénél fogva se azt 
nem mondhatjuk, hogy a test csak hüvelye a lélek-
nek, se azt, hogy a lélek a testbe van zárva ; az 
összeköttetés köztük nem külső, nem járuléki, ha-
nem belső és lényeges. Ennek folytán az ember : test-
ből és lélekből egy természetté egyesült állag; az 
«én» se nem pusztán anyag, se nem csupán lélek. 
(Lásd bővebben Hurter: Dogmatica. V. kiad. II. 
236. 1.) 

Ez a kettőnek a viszonya az élet folyamán s 
ezzel foglalkozik és toglalkozhatik csupán az észle-
letre támaszkodó physiologiai psychologia is, midőn 
tanítja: a test és lélek együtt él, együtt fejlődik. 

Azonban illetékességi határát átlépi, midőn hozzá 
teszi: és együtt hal el. Ugyanaz az észlelés kétségte-
lenül bizonyítja ugyanis, hogy az emberen a testie-
ken kívül ezektől lényegesen különböző lelki jelen-
ségek is vannak, melyek az anyagból nem vezethe-
tők le, hanem megfelelő szellemi okot, szellemi álla-
got követelnek, mely, mint ilyen, egyszerű lévén, 
az anyaggal ellentétben el nem pusztítható. 

Hogy az emberen észlelhető jelenségek két rendje 
két különböző alapot követel, erről Alexander Ber-
nát ekkép értekezik : Vannak ugyan, kik a lelki éle-
tet a testéből magyarázzák és minden gondolatot az 
agyvelő bizonyos funkcióiból származtatják, az agy-
velőbeli funkciónak pedig bizonyosan vannak fizi-
kai tulajdonságai, az a térnek egy bizonyos pontján 
megy végbe, az illető funkcionáló részeknek van 
súlyuk stb. De még ezek is kénytelenek elismerni, 
hogy a gondolat, mint ilyen, mégis egészen más, mint 
a testi jelenség. Ha némi következetesség van ben-
nük, ilykép kénytelenek kimagyarázni magukat : 
számos tény bizonyítja, hogy a lelki élet az agyvelő 
bizonyos részeinek működéséhez van kötve ; minden 
lelki jelenségnek szükséges föltétele valamely kémiai 
vagy fizikai változás az agyban ; azonban elismerendő, 
hogy nem tudjuk, mikép szülik ezek a kémiai és 
fizikai változások a lelki jelenséget, továbbá bizo-
nyos, hogy a lelki jelenség, mint ilyen, semmikép 
sem hasonlít azokhoz az anyagi változásokhoz, me-
lyekhez kötve van. A gondolat váladéka, foszforesz-
kálása az agynak — mondották az ügynevezett mate-
rialisták — de hogy valamely mirigyből hogyan válik ki 
folyadék, nyomról-nyomra követhetem: ellenben, ha 
az agysejtet még úgy átkutatom, nem találom meg 
benne a gondolatnak legkezdetlegesebb csiráját sem. 

. . . Ha csak némileg kritikai módon gondolko-
dunk, át kell látnunk, hogy az agyvelő anyagi vál-
tozásai és a velük járó lelki jelenségek esetleg a 
legszorosabb kapcsolatban vannak ugyan egymással, 
de hogy ez mégis merően különböző két rendje a 
jelenségeknek, melyek nem hasonlítanak egymáshoz 
és melyekről még tudomást is különböző úton-
módon szerzünk. (Az ember. 606—7. 1.) 

Ez a tudományos álláspont. Ennyit mond és 
ennyit mondhat csupán a physiologiai psychologia. 
Hol van már most ezek szerint az ellentét az egy-
ház és a tudományos álláspont között? 

A physiologiai psychologia művelői, mint pozi-
tivisták, megállanak a jelenségeknél s a lelki jelen-
ségek értelmezésénél se akarnak tovább menni az 
idegrendszernél, mint ezt Pauernél lát juk; de váj-
jon eleget tesznek-e ezzel az oksági törvénynek, mely 
minden okozat számára megfelelő okot követel? Ha 
a jelenségeknek két rendje van, a melyek Alexander 
szerint nem is hasonlítanak egymáshoz, vájjon a 
lelki jelenségek okául szabad-e ugyanazt az okol 
fölvennünk, mely a testi jelenségeket létrehozza? 

Ha pedig a lelki jelenségek okául lelki, szellemi 
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állagot fölvenni kényszerít a dolog természete, nem 
tudományos követelmény-e ez is? Igen az, valamint 
az is, hogy az a szellemi állag, természeténél fogva, 
a testtel együtt el nem halhat. —s. 

Magyarország társadalma a két szent király, az 
első zsinatok és J^álmán törvényeiben. (v.) 

A világi társadalom osziálgai. A társadalom az 
emberi érdekek sokfélesége szerint alakult csopor-
tok, társaságok szövevénye. Egy izben e csoportokra 
előfordul a «rendel;» kifejezés.1 Az egyik általános 
megkülönböztetés az egész társadalmat két könnyen 
felismerhető csoportra osztja: a kisebb főpapi és diáki 
rendre (ordo pontiticum, ordo clericalis), melynek meg-
van a maga ruhája és birói kiváltsága, s a nagy világi 
társadalomra (hdcij.2 A másik általános osztályozás 
a szolgák (servi, mancipii, ancillae) és a szabadok 
(liberi) szétválasztása úgy, hogy szolgák a diáki 
rendben is akadnak, de csak mint «egyház szolgái» 

• (servi ecclesiae). 
A szolgával viszonyban álló úr rendes neve a 

«senior» vagy «dominus», az első különösen Szent 
István törvényeiben.3 Bizonyos kegyeleti viszony s a 
bizalmassággal való visszaélés lehetősége követeli, 
hogy szolga vagy szolgáló a maga ura és asszonya 
ellen ne tanuskodhassék.4 Olyan szolgának a tanús-
kodása, a kit királyi jószág (curti regali TC) vagy 
város élére állítottak, vagyis királyi tisztté tettek, 
egyenlő az ispánok tanúságával.5 A szolga szolga-
társa ellen rendesen nem köteles vallani. Hau. i.tolvajt 
vezet e tolvaj urának a poroszlója biró elé, akkor az 
ott levő szolgacsaládból egy ember menjen a tolvajjal, 
de ez nem föltétlenül szükséges. Ha nem akarna menni, 
a biró ne féljen ítélni.6 Az úr természetesen sajnálta 
szolgáját megcsonkíttatni, elcsúfíItatni, azért ráparan-
csol a törvény, hogy akár tőle, akár mástól lopott a 
szolgája, ne sajnálja elvinni a bíróhoz orrának le-
vágása végett.7 Ha meghal a szolga, ura tartozik 
őt a templom mellé temettetni, máskülönben veze-
kelnie kell.8 A szolga vagy bennlakik ura házában, 
vagy külön háza van, s ez utóbbi esetben külön 
gazdálkodik, tehát külön is fizeti a dézsmát.9 Ter-
ménybeli adózására irányadónak vehetjük azt, hogy 
az egyház szolgái, ha saját ökreikkel szántottak, a 
termés felét, s ha uraságuk ökreit használták, a ter-
més kétharmadát szolgáltatták át uroknak.10 

1 St. I. prolog. 1. §. omnes ordines ubique terrarum 
cuiuscunque digni ta t is . . . satellitibus, amicis, s e rv i s . . . etiam 
filiis. 2 Syn. I. 58 :'si clericus . . . si laicus ; Col. I. 70 : nullus, 
qui clericus aestimatur, vestibus utatur laicalibus ; Col . I I . l t : 
nullus laicus potestatem ecclesiae liabeat. 

3 St. II. 36, 37, 50. — dominos vei dominas St. II. 19. 
Lad. I. 25. 4 st. II. 19. s st. II. 50. V. ö. Závodszky id. 
m. 155. 1. XVI-ban önkényesen veszi fel a «seniorum»-ot a 
codexek egyező «servorum»-ja helyett. 

s Col. I. 51. 7 Lad. II. 10. 8 Lad. I. 25. 9 Lad. I. 40. 
Syn. I. 63. 

Hogyan lett a szabadból szolga? Hadifogság 
által, de erről a törvények nem szólnak, és súlyos 
bűntények miatt. A megrontót és méregkeverőt át-
adták a megrontással károsítottnak vagy rokonainak, 
hogy tetszésük szerint ítéljenek fölötte, tehát el is 
adhassák vagy foglyul, szolgául megtarthassák, ille-
tőleg váltságdíjat vehessenek érte, vérboszút áll-
hassanak rajta.1 Szolgájává lett vagy váltságdíjat 
fizetett a szabad ember annak, a kinek szolgálójával 
harmadszor is paráználkodott, miután a két előző 
esetben szolgamódra bőrig lenyírták.2 Megváltotta 
magát vagy eladták szolgának azt, a ki először 
lopott.3 A nemest vagy vitézt, kinek nincs vagyona, 
hogy törleszthetné 2/s-ával a más nemes házában 
elkövetett hatalmaskodás bűnét, megnyírt fejjel, meg-
kötözve, megkorbácsolva vásárra vitték és eladták4 

Megnyírva eladták azt is, ki a biró harmadszori idé-
zésére sem jelent meg előtte, valamint azt, ki az 
igaztalan tolvaj fogásért járó bírságot nem tudta ki-
fizetni.5 Szabadság- és jószágvesztéssel sújtották a 
szabadot, ha tíz dénár értékűt lopott, a tolvaj fele-
séget és özvegyasszonyt pedig ezenfelül, mert vagyo-
nuk csekély volt, orrától illetőleg félszemétől is meg-
fosztották. Állás-, vagyon- és szabadságvesztés súj-
totta a tolvaj papot. Az említett szabad ember, lia 
lopása miatt üldözve templomba menekült, akkor 
ennek lett a szolgája.6 Ugyanazon törvényhozó ezt 
az esetet más, még szigorúbb törvényében akképen 
módosította, hogy az illető tolvajt az egyházból ki-
vezetve föfakasztás helyett vakítsák meg s fiz éves-
nél idősebb gyermekeit sújtsák jószág- és szabad-
ságvesztéssel.7 Még a szelid Kálmán is azt rendeli, 
hogy a tolvajt vakítsák meg, s bűnrészes feleségét 
és tizenöt évesnél idősebb fiait szolgaságra vessék.8 

A tíz-tizenöt éves fiúkat tehát már felelősekké telték 
atyjuk vétkeért. Örökös szolgaság lett a sorsa annak 
a szabad embernek, a ki másnak a szolgálóját vá-
lasztotta feleségül, vagy a ki felesége iránt való 
gyűlöletből magát szántszándékkal eladósítotla s így 
szolgálatra kötelezte. Az ilyent — úgy rendelkezik a 
törvény — lia valaha szabadon látnák, újra adják 
el.9 Örökre szolgáló legyen a tolvaj leány is, úgyhogy 
lia valaki megváltaná, veszítse el pénzét, a leány pedig 
a királyi udvarban szolgáljon tovább.10 A király javára 
külföldre adják el s javaitól is fosszák meg azt, a 
kitől a biró csak erőszakkal tudta megkapni az állí-
tólagos tolvajt, ha erről kitűnt, hogy ártatlan.11 A ki 
lopás után menekülése miatt az egyház szolgája lett, 
azt, lia a pap felszabadítaná, adják el külföldre, s ha 
aztán visszatérne, vakítsák meg. Kálmán király már 
csak külföldről behozott idegen ajkú szolgákat vagy 

I St. II. 32. 2 St. II. 26. Decalvari et depilari helyett 
eredetibb a decoriari. AC. I. 28. 

3 St. II. 41. * Lad. II. 11. s Lad. III. 26. Col. I. 42. 
« Lad. III. 4, 5, 6, 8. Syn. I. 57. ^ Lad. II. 12. 8 Col. I. 56. 
9 St. II, 27. Syn. 52. "> Lad. III. 7. 

II Lad. III. 9. Tur. cod. szövege a helyes. 



382 RELIGIO LXVI. évi'. 1907. 

szolgálókat engedte külföldre eladni, a magyarországi 
születésű eket nem.1 

Zsidó nem vehetett keresztény feleséget, szol-
gát vagy szolgálót, sőt keresztény napszámosokat 
(mercenarios) sem tarthatott; hanem kénytelen volt 
pogány szolgákkal műveltetni földjeit. Ha már előbb 
szerzett keresztény szolgát vagy szolgálót, szabott idő 
alatt el kellett adnia, mert különben elvették tőle és 
szabadon bocsájtották. A ki zsidónak adott el keresz-
tényt, a kapott árt elvesztette.2 Ez intézkedések a 
keresztény hit s a szolga lelki üdvössége érdekében 
történtek. 

Testi éleiét és épségét egyrészt bőjtöléssel, 
vezekléssel, másrészt jelentékeny marha- vagy pénz-
birsággal védelmezték. Ha szabad ember ölt meg 
szolgát, mindenesetre böjtölt s egy szolga nem csekély 
értékét veszítette el, akár a saját szolgáját ölte meg, 
akár a másét, meri ezt a saját szolgájával vagy egy 
szolga árával kellett pótolnia. Ha szolga ölt meg 
szolgát, szintén böjtölnie kellett negyven napig s 
aztán egyik törvény szerint a gyilkos szolga ura a 
megölt szolga urának más szolgát vagy megfelelő 
árt tartozott adni, Szent István másik törvénye sze-
rint pedig a gyilkos szolgáért fél szolgaárt kellett 
fizetni vagy, lia a szolga erre nem képes, a szolgát 
el kellett adni és árán a két gazda egyenlően osztozott.3 

Hogy a szolga mit éri urának, megítélhetjük 
azon tinó- vagy vele egyértékű pénza-számokból, 
a melyeket miatta fizetni kellett. A szolgát, ki szabad 
embert ölt meg, ura csak 110 tinóval válthatta meg 
a haláltól, ha akarta, a mi a legmagasabb vérdíj a 
szabad ember életéért szent István törvényeiben.4 

Az úr tudtán kívül megkísérelt szolgaszabadításért az, 
a ki szolgát diákká akart tenni, egy szolgavállságot 
és még 50 pénzát fizetett;5 a ki pedig a király vagy 
előkelők elé vitte a szolgát szabadítás végett, ha 
gazdag volt a szabadító, 50 tinót, ha szegény, 12 tinót 
fizetett, s ebből a szolga urát 10, illetőleg 2 pénza 
illette, a többi a királyt.0 A tolvaj szolga orrát, a 
második esetben füleit csak 5 tinóval menthette meg, 
ha bírta, máskülönben levágták.7 A szökevény kóbor 
szolgát ura 5 pénzával váltotta ki attól, a ki elfogta,8 

a tolvaj szolgát pedig 1 pénzával azon egyháztól, a 
hova menekült.9 

A szolgák vétségeit urok is megsínylette. Az még 
nem volt baj, ha a szolgát kopaszra nyírták, mert 
másnak a szolgálójával paráználkodott; de az már 
veszteség volt, ha az a szolgáló a paráználkodás 
után belehalt a szülésbe, mivel akkor a szolgát el-

1 Lad. III. 4. Col. I. 77. 
2 Lad. I. 10. Syn. I. 60. Col. I. 74, 75. 
s St. II. 13, 36. (AC. I. 143, II. 3.) 
4 St. II. 37. s Syn. I. 65. 
6 St. II. 19. után hiányzik, de megvan az AC. I. 21-ben. 
7 St. II. 39, 40. 
8 Col. I. 43. Una pensa, az Ilosvai-cod.-ben : quinque 

pensis. 8 Lad. III. 5. 

adták és fele árát a szolgálónak gazdája kapta meg.1 

Ugyanily osztozás történt az olyan szolga árán is, ki 
ura tudtán kívül részt vett valamely nemesi ház meg-
támadásában.2 A tolvaj szolga, ha hat dénárnál 
kevesebb értékűt lopott, elvesztette félszemét, lia hat 
dénár értékűt vagyr többet lopott, mindkét szemétől 
megfosztották s ura a kárt kétszeresen tartozott vissza-
téríteni.3 László más szigorú törvénye szerint, ha a 
szolga vagy szabad ember lúdat, tyúkot (gyümölcsöt 
vagy más hasonlót) lopott, elvesztette félszemét s 
a kárt vissza kellett téríteni ; ha tíz dénárnyi vagy 
nagyobb értéket lopott, első izben a szolga orrát 
vesztette el (vagy megváltotta öt tinóval) s a kárt 
kétszeresen térítte meg, hacsak templomba, püspök-
höz vagy a királyi udvarba nem menekült ; másod-
izben fölakasztották.4 Sőt már az első ilyen nagyobb 
lopásért is fölakasztották, ha tetten érték, kivéve ha 
szökött szolga volt, mert az ilyent csupán megvakí-
tották s megkímélték az akasztófától vagy nyelve 
kivágásától azért, hogy ura, lia rátalál, megkerestet-
hesse vele, a mit esetleg elvesztett.5 

A szökött szolgák vagy elveszett jók keresésében 
a gazdát vagy követet nem volt szabad akadályozni, 
s aki akadályozta vagy megverte, 10 pénzát érő 
ugyanannyi linót adott.0 Szökött szolgát senki sem 
tarthatolt magánál időn túl, hanem csak királyi 
engedéllyel vagy adományból, máskülönben az illető 
kétszeresen tartozott visszaadni s ezenfelül fizetett 
55, 25, 5 penzát állása s vagyona arányában, Kálmán 
törvénye szerint pedig (egyszerűen visszaadta a szol-
gát és fizetett) 55 pénzát.7 De a királyi engedély és 
adomány is csak addig volt érvényes, míg jogos ura 
nem jelentkezett, s ennek jeléül a szolgát félig le 
kellett nyírni és nem volt szabad megházasítani, 
mert különben az illető 10 pénzát fizetett s a nöiil 
adott szolgálót is oda kellett adnia a szolga jogos 
urának.8 Mivel a Vata-féle lázadás korában sok 
szolga megszökött, I. András és Béla idejében a kar-
kas vagy sarkas biró összeírta a szolgákat. Ezt vette 
László király az utóbb megszökött szolgák és királyi 
szolgálatra kötelezettek hivatalos összegyűjtése alap-
jául. Elrendelte, hogy a kiket ezek közül bárki magá-
nál tart, Nagyboldogasszony ünnepén mutassa be a 
királyi kúriában Szent István ünnepéig, vagy igazolja 
ott hozzá való jogát, ha t. i. a karkas-féle összeírás sze-
rint ez kétséges volna, mert különben 55 pénzát fizet 
és kétszeresen kell visszaadni.9 A mit szépszerével Szent 
István ünnepéig át nem szolgáltattak, azt a királyi 
és ispáni jókszedők hivatalból nyomozták ki és gyűj-
tötték össze: a juhokat és szarvasmarhát (boves) 
Szent Mártontól Szent Györgyig (nov. 11. ápr. 24.), 

i St. II. 26. 2 Lad. II. 11. 3 Lad. III. 8. 
< Lad. II. 2, 14. és 12. V. ö. St. II. 39, 40. 
s Lad. II. 12, 14. » St. II. 23. Lad. III. 29. 
' Lad. III. 21. Col. I. 42. s Col. I. 41. 
9 Lad. III. 2. sarchas (Ilosvai-cod. sarkas, Tur.-cod. 

arch as). 20. 
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a többi jókat (ioch TC. = usucapio)1 Szent Györgytől 
Szent Istvánig (jun. 24). Minden ispánság székhelyén 
épített a király és ispán lovásza a külvárosban, a 
vár alatt (in suburbio) istállót, s ott tartották a jókat 
Szent Mihály ünnepéig (szept. 29) és ki-kivitték a 
vásártérre mutogatni azoknak, akik valamijöket el-
vesztették és keresték. A ki ráismert szolgájára vagy 
jószágára, kiválthatta: szolgaszemélyért 90, lóért 12 
és szarvasmarháért 5 dénár váltságot kellett fizetnie. 
A minek nem akadt gazdája, azt Szent Mihály ünnepe 
után elosztották olyképen, hogy a püspök követe 
(nuncius) átvette a tizedeket, aztán 2/s rész lett a 
királyé és V» ív/- ispáné, de nem teljes joggal, hanem 
az esetleg még jelentkező gazda jogának a fönntar-
tásával, azért nem volt szabad az osztalékot eladni 
vagy rejtegetni, hanem csak dolgoztatni. A jókszedő-
ket jószág- és szabadságvesztés sújtotta, ha a király 
föntebbi rendeletét híven végre nem hajtották, ha a 
jók igazi gazdájától a magáét megtagadták vagy 
másnak adták ki. Az ispán jókszedőjét, ha maga is 
szolga volt, hűtlenség esetén urától elvették. A ki jók-
szedőtől illetéktelenül átvette az idegen jószágot, az 
is ügy bűnhődött, mint a hűtlen jókszedő. A ki a 
jókszedőknek nem szolgáltatta át a nála levő jókat, 
tizenkétszer annyit tartozott visszaadni. Ha a jók-
szedő eladott valamit vagy elrejtett, háromszoros 
visszatérítéssel és 10 pénzával, ispánja pedig hasonló 
hűtlenségért 55 pénzával lakolt.2 Kálmán király ide-
jében is fönnállóit még a jókszedés, a hűtlen szedő 
és az illetéktelen átvevő 10 pénzányi büntetésével, 
valamint a 90 dénáros váltságdíjjal együtt.3 

A szolga állapotának emelkedését jelzi az, hogy 
nemcsak ispáni jókszedő, hanem már Szent István 
törvénye szerint királyi jószág (curlis regalis), sőt 
királyi város, megye (civitas) élére állított tiszt, ispán 
is lehet a szolga.4 

Szent István a királyi méltóság javai közt a szol-
gákat is elidegeníthetleneknek mondja oly értelem-
ben, hogy ezeket senki el ne ragadja, magához ne 
vonja s fölöttük jogot ne szerezhessen, t. i. a király 
adománya nélkül.6 Másnak a szolgáit sem engedi 
urok tudta és beleegyezése nélkül elidegeníteni azál-
tal, hogy a király vagy az előkelők elé vigyék föl-
szabadítás végett, vagy diákká kitanítsák s a diáki 
rendbe fölvegyék.6 üe Szent István épen nem elvi 

1 Lad. III. 13. reriim fugitivarum (furtivarum TC) collec-
tor, quem vulgariter jokergech (ioccedeth TC, jocterdeh IC) 
dicunt. Col. I. 44. iocuscidarius TC, iocusidarius IC; a Corp. 
Jur-ban hiányzik. 

2 Lad. III. 13. 20. 8 Col. I. 44. vendiderit helyett TC 
és IC-ben : pro nonaginta alicui denariis dederit. 

4 St. II. 50. «curiae regali vei comitis praeficitur» helyett 
jobb a TC szövege : «curti regali vei civitati preficitur», mert 
királyi kúria csak egy volt s ennek élén a nádor-ispán állott, 
a kinek tisztje mégis csak túlságosan magas lett volna a föl-
szabadításra még nem érdemesített szolgának. A civitas jelen-
tőségéről alább szólunk. 6 St. II. 6. 

6 St. II. 19. után (AC I. 21), 38 (AC II. 5), Syn. I. 30. 65' 

ellensége a szolgaszabadításnak és a szabadságnak. 
Kijelenti, hogy minden ember egy állapotú,1 s hogy 
Istenhez méltó és az embereknek legjobb, ha élete 
pályáját mindenki a maga szabad tevékenységében 
tölli el, azért egy ispán vagy vitéz se merjen szabad 
személyt szolgaságnak alávetni, máskülönben meg-
fizeti vérdíját. A ki eddig szolga volt s (isten) ítélettel 
igazolja szabadságát, az megszabadul, de eddigi ura 
nem bűnhődik.2 A ki saját szolgáit és szolgálóit tanú-
bizonyság mellett szabadsággal megajándékozta, ha-
lála után senki se merje őket szolgaságba hajtani. 
Ha szabadságukat megígérte, de a tanúsításban (hite-
les végrendelkezésben) halála meggátolta, akkor 
özvegyének és fiának joguk legyen ama szabadságot 
tanúsítani, igazolni s a férj lelke üdvösségére tetszés 
szerint tort rendelni (agapen facere),3 vagyis a föl-
szabadítottakat torlókká tenni, azt a kötelezettséget 
róni rájok, hogy bizonyos ajándékokkal valamely 
egyházban gyászistentiszteletet és alamizsnaosztást 
végeztessenek a megholtért. A kiket a lelkek üdvös-
ségeért szabadítottak föl olyképen, hogy egyháznak 
szolgáljanak, azok csak az illő egyház papjának tel-
jesítsék a szolgálatot.4 Erdélyi László dr. 

A középkori munkaszervezetek és az egyház. 
II. 

A régi ipartestületeket már jelzett humanisztikus 
föladataikban különböző pénzforrások támogatták. 
Ilyenek voltak először is az évi befizetések; melye-
ket házról-házra járva hajtottak be az erre kirendelt 
közegek s melyek hetenkint két-három dénárra rúg-
tak. Azután jöttek a perselyek. Némely helyeken min-
den kereskedő boltjában perselyek voltak kifüggesztve, 
melyekbe minden eladás után úgy a boltos, mint a 
vevő bedobta a maga obulusát. Majd a bírságokból 
befolyt pénzek következtek. Birság nagyon sokféle 
volt. így a körmenet elmulasztásáért, az ünnepi mi-
sén, temetésen stb. való meg nem jelenésért, vagy 
idő előtti távozásért. Megbírságolták a mestert, a ki 
ünnepeken nem zárta be a boltját, a ki gyertya-
világnál dolgozott, a ki a céhmester első idézésére 
meg nem jelent, a ki elhalt tagtársa fölött virrasz-
tani vonakodott. Mindezek a bírságok a jótékony-
ságra szánt pénzalap növelésére szolgáltak. 

Ide tartoztak még a különféle fölvételi díjak, 
melyeket az új inasok, legények, mesterek fizettek s 
a mit viaszgyertyában, vagy készpénzben róttak le. 

Igaz, hogy ezekből a pénzekből sokat elnyelt a 

Szent István két idézett törvénye közt némi eltérés van, a 
mikét külön törvényhozásból érthető, úgy, amint az Admonti-
codex-ből is kitűnik, hol a két határozat két külön decretum-
ban foglal helyet. Az első szerint, ha gazdag a szabadító, 
akkor 50 linót fizet s ebből 4/s a királyé, Vs a szolga uráé ; 
ha szegén}', akkor 12 tinót fizet s belőle bie a királyé, 1/s a 
szolga uráé. A másik törvény szerint a szabadító ugyanannyi 
szolgát ad, a kiknek 4/e-a a királyé és 2/e-a a szolga uráé. 

i St. I. 4. 2 St. II. 20. 3 St. II. 17. 4 Lad. I. 30. 
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hiú pompa fitogtatása is. Az egyháznak a munka 
társadalmával való szoros szellemi kapcsolatát bizo-
nyították az egyházi körmenetek külsőségei is. Lel-
ket emelő volt látni ilyenkor a középkori városok 
sziik utcáin kanyargó menetet, az ünnepi diszben 
sorakozó céhekkel, fölgyújtott gyertyák és kibontott 
zászlók mellett s a mesterségek jelvényeivel, metyek 
között az ötvösök ezüst- vagy arany veretű kupája, 
az ácsok baltája, a csizmadiák árja művészi kidol-
gozásukkal tűntek ki. Valóságos ceremóniával ren-
dezték ezeket a meneteket. A mesterségek rangsora 
előre meg volt szabva. A posztócsinálók, pénzváltók, 
szűcsök, ötvösök, mézeskalácsosok és még néhány 
más iparág képezték a mesterségek arisztokráciáját. 
De még ezek között is állandó versengés tárgya volt 
a rangelsőség, úgy, hogy a vita századokon át tar-
tott s a parlamenteknek is bele kellett avatkozniok. 
A vagyonukra, virágzó üzletükre dölyfös céhek nem 
tűrték meg hogy valaki közéjük tolakodjék. így szo-
rították ki soraikból a süvegeseket, a bormérőket stb., 
a kik szintén elsőséget igényeltek maguknak a többi 
céh előtt. 

De térjünk vissza a körmenetekre. Mikor 1504-
ben Anna királynő tartotta bevonulását Párisba, a 
szűcsök, ötvösök, mézesbábosok, posztócsinálók céh-
mesterei meghívást kaptak a tanácskozóra, hol uta-
sították őket, hogy válasszanak ki maguk közül négyet-
négyet, szép piros ruhába öltözve, a kik a mennye-
zetet tartsák a királynő feje fölött s küldjenek ki 
még 25—30-at testületükből, a kik a polgármestere-
ket és tanácsosokat kisérjék. 

A kiséret következőleg alakult meg: elől lépke-
dett két vérvörös poroszló, a kik megnyitották a 
menetet. Utánuk a bőráru sok sorakoztak, majd a 
polgármester, a tanácsosok és tisztviselők, valamennyi 
bársonyban, selyemben. Következtek azután a céhek, 
első sorban a posztókereskedők hetvenen, előttük 
lovon a céh legidősebb tagja, kezében pálcával, az-
után a mézesbábosok huszonnégyen, a pénzváltók, 
ötvösök és így tovább kettesével, szép rendben a 
többi polgárok. Valamennyi diszes karmazsinpiros, 
hamvasszürke vagy ibolyakék ruhában. A mennyezet, 
melyet fölváltva vittek s melyet külön e célra ké-
szítettek, rózsákkal és liliomokkal áttört aranyszövet-
ből készült. 

Sok pénzébe került a céheknek az ilyen parádé, 
a melyre rendesen már hetekkel előbb készülődtek, 
Azonkívül ott volt még a szentelt kalács ünnepe is, 
melyei bizonyos időben fölváltva tartoztak szolgál-
tatni pénzbüntetés terhe melleit. De dehogy enged-
ték pénzbüntetésig jutni a dolgot! Ellenkezőleg, abban 
vetekedtek, hogy ki adja a legszebb, a legnagyobb 
kalácsot, mert ez az ünnepélyük megint tarka cé-
cóknak, túlcsapongó vígságnak szolgált alkalmul. 
A kalácsot diadalmasan hordozták körül vállukon a 
városban, földíszítették apró zászlókkal, mindenféle 
szinü pántlikákkal és csokrokkal, maguk pedig ál-

arcban, jelmezekben seregeltek körüle. így kisérték 
síp és dob hangjai mellett a templomba, a hol nagy 
ceremóniák közt szentelték föl. 

Ha e régi céhek philanthropikus és charitativ 
törekvései az egyház belső szellemi irányzásának kö-
szönhették eredetüket, úgy viszont ezekben a cere-
móniás szokásokban is az egyház külső befolyása 
nyilatkozott meg. Ugyanez mutatható ki a szorosab-
ban vett munkásszervezeteknél, a legényegyleteknél 
is szimbolikus fölavatásaikkal, melyekbe őskeresz-
tény szokások és vallásos elemek vegyültek. De ezek-
nél is a szociális gondolat lép előtérbe: a segédek 
és munkások önálló szervezkedése a mesterek túl-
kapásai ellen, a helyközvetítés ügye, a melyért a 
legénynek béréből bizonyos összeget kellett fizetnie 
az egylet pénztárába. Viszont azulán az egylet gon-
doskodott munkahiány idején a tag vándorló-köny-
véről, igazolványairól, ellátta őt útiköltséggel, kikí-
sérte a határig, bűcsulakomát adott tiszteletére s 
gondoskodott róla, hogy a «herberg»-ekben, a ván-
dorlegények szokott tanyáin, tárt karokkal fogadják. 

De itt is meg voltak a társadalmi hierarchia bi-
zonyos fokozatai, voltak a legények között is aspi-
ránsok, fölvett rendes tagok és különösen beavatot-
tak. Egyes felekezetek közt sokszor folyt áldatlan 
versengés, épen mint ma a keresztény-szociálista és 
a nemzetközi szociálista munkásság közt, a fölvétel 
egyházi ritualészerűleg folyt le, a jelöltet a «herberg»-
ben, a franciáknál az úgynevezett «mére»-ben, a le-
gények állandó tanyáján, a keresztet, jászolt, a négy 
evangélistát, a szent sírt stb. ábrázoló jelképes tár-
gyak közt kérdezték ki a fölvétel előtt, a mely alka-
lommal a passió jeleneteit példázták Pilátussal és 
Kaifással s a jelöltnek meg kellett esküdnie, hogy 
sohasem árulja el az egyesület titkát sem jelszavát, 
még gyónásnál sem. Azután különböző próbáknak 
vetették alája. Megkérdezték: «Kit keressz itt?» «Is-
tent és az apostolokat!» volt a felelet; mire megra-
gadták, megtépdeslék ruháját s mint Krisztust Pilá-
tus, a birák elé hurcolták. 

És mégis, elég különös, de épen az egyház volt 
az, mely üldözőbe vette utoljára is ezeket a szak-
egyesületeket, a szervezett munkásosztály első csiráit, 
íme hogy vélekedik egy papi pályára lépett volt 
egyesületi tag az idő folytán elfajult intézményről a 
XVII. században : 

«Ezek a legények Istent káromolják, vallásunk 
misztériumait profanizálják, tönkreteszik a mestereket, 
a midőn megfosztják üzletüket a szolgálószemélyzet-
től, ha valamelyikük a miatt lesz panaszt, hogy sértést 
szenvedett és tönkre teszik önmagukat is azokkal a 
bírságpénzekkel, melyeket egymással fizettetnek, hogy 
eligyák : azonkívül, hogy egyesületük mitsem használ 
nekik a mesterségre, bíráskodást gyakorolnak egy-
más közt, tiszteket választanak, elnököt, titkárt, jegy-
zőt, leveleznek az egyes városokkal s jelszót ad-
nak ki maguk közt, melyet titokban tartanak, a 
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melyről megismerik egymást s mindenütt támadó 
ligába szövetkeznek azok ellen a legények ellen, a 
kik nem vesznek részt áskálódásaikban, ütik és bán-
talmazzák őket s kényszerítik, hogy társaságukba 
lépjenek.» 

Mintha csak a mai munkásszervezeteket jelle-
mezné a XVII. századbeli író, erőszakos terrorizmu-
sával, a munkások zsírján élősködő kolomposok el-
vetemült izgatásaival s még élesebben kidomborítja 
az elhatalmasult szervezetek visszaéléseit egy 1730-ból 
kelt hatóségi rendelet, mely ekkép indokolja meg az 
egyesületek szigorú megrendszabályozását. «Állandó 
viszálykodást szítnak — úgymond — mellyel már 
is számtalan rendzavarást eredményeztek. Összeve-
rődnek s az utakat elállják s azokat, a kik nem tar-
toznak pártjukhoz, fütykösökkel, dorongokkal verik, 
a milyeneket némelyek mindig magukkal hordanak. 
Még többet is tesznek; éjjelenkint meztelen kard-
dal és tőrrel csavarognak s dühtől, szenvedélytől in-
gerelve, egymást ölik verekedés közben. Számtalan 
eljárás folyt ellenük, sok elfogatási parancs, de a 
hihágások büntetlenül maradtak, mert megszöknek 
és máshova mennek dolgozni. «Syndicatust» (ezt a 
szót használja a XVII. század elejéről kelt okmány) 
alakítottak egymás közt, mely határozatokat hoz az 
asztalosok és ácsok testületei ellen, hogy megtiltsa 
bizonyos legényeknek bizonyos műhelyekben dol-
gozni stb.» 

Ilyenek voltak azok a legényegyesületek, melyek 
ellentétes érdekeket képviselvén a mesterekével, azok-
kal állandó harcban álltak, folyvást munkafölfüg-
gesztéseket és zárlatokat szítottak, igen sokszor adtak 
alkalmat hatósági beavatkozásokra, melyeknek vége 
az lett, hogy papírjaikat, pénzeiket lefoglalták. 

A mi a mesterek szakegyesületeit illeti, ezekre 
is az egyház már a séno-i zsinaton, 1524-ben ki-
mondta az anathemát. «Ezek az egyletek — így szól 
á zsinati végzés — csak azért látszanak megalakulni, 
hogy a tivornvázást és hatalmaskodást elősegítsék, 
a helyett, hogy a választott védszentek ünnepeit arra 
használnák, hogy részt vegyenek a miséken, telhetet-
len lakomározásokban töltik azokat s erre a bűnös és 
profán célra fordítjákazirgalmasságra szánt filléreket.» 

Ebben a kárhoztató szózatban az egyház csak 
hű maradt ahhoz a hagyományához, mely már a 
XII. század végén arra birta, hogy betiltsa a mester-
egyesületeket, mint a pogány erkölcsök tűzhelyeit. 
Nemsokára azután 1539-ben a világi hatalom is csat-
lakozott ez állásfoglaláshoz s a villers-cotterets-i 
hires edictum kimondta úgy a legényegyesületek, mint 
a mesterek egyletei bezárását. Ám de nem oly könnyű 
volt ennek a rendeletnek érvényt szerezni. A beszün-
tetett egyesületek helyett újak támadtak gombamódra 
a földből, tagjaik száma megszaporodott s túlélték 
még a forradalmat is, sőt voltak köztük, melyek meg-
érték még a XX. század küszöbét is. 

Várnai Sándor. 

heologiai iskoláztatásunk. (ii.> 
Fakultásunk tanrendje, melyet Ehrhard a töb-

biekkel az elavultak közé sorol, nyolc szemeszterre 
terjedőleg úgy van beállítva, hogy minden szak-
tárgynak egy, hangsúlyozom, csak egy tanára van 
(10 rendes tanár), a ki tárgyát egy tanéven belül 
heti 9 órában végig, azaz teljesen előadni tartozik. 

Ime mindjárt ebben a két vonásban, hogy min-
den tárgyra csak egy tanár van és hogy ez az egy 
tanár egy év lefolyása alatt tárgyát egész terjedelmében 
elvégezni tartozik, mutatkoznak a tanrend elavultsá-
gának a jelei, miután minden egyes rendes tárgy 
anyaga ma már annyira fölszaporodott, hogy kerek 
egészet belőle csak némileg is részletező előadás 
mellett elvégezni csak nehezen és szinte túlterhelő 
munkával lehetséges. Már pedig, hogy a hallgató a 
szaktanár vezetése mellett az egész tárgyban nyerjen 
legalább alapozó áttekintést, hogy az egészet ka-
thedráróí előadva hallja, theologiáról lévén szó, föl-
tétlenül szükséges. Hiszen a hallgató most először 
ismerkedik meg a theologiával és az egyes szakokkal, 
ez ebben a szakban az első tanulmánya, tehát ebben, 
mint minden alaposságra számító tudományos mun-
kánál, először is az alapokat kell jól leraknia, hogy, 
lia a hajlama úgy tartja, aztán a további részletező 
munkának neki indulhasson. 

A nehézség, vagy lia úgy tetszik, az elmaradott-
ság tehát először is az egy-tanár-rendszerben 
keresendő és másodszor abban, hogy ez az egy tanár 
egy éven belül az egész anyagot elvégezni tartozik, 
miután a hallgató a már egyszer hallgatott tárgyra 
egyetemi évei alatt többé vissza nem tér. Ez a sze-
mináriumi rendszer, mely ott, a hol pusztán a nép 
lelkipásztorai nevelkednek, a vidéki theologiai isko-
lákon talán beválik, de a tudományegyetemen, mely-
nek feladata a theologiai tudomány művelésébe be-
vezetni a hallgatókat, nem felel meg céljának. 

A monarchiában ettől, mint Ehrhard is kiemeli, 
csak az innsbrucki theologiai fakultáson van eltérés, 
hol több a tanár, ennélfogva a tárgyak beosztása is 
ésszerűbben van rendszeresítve, úgy hogy például 
csak tárgyammal, a dogmatikával, illusztráljam a 
helyzetet, ott ezt az egy tantárgyat (az alapvetővel 
együtt) négy éven át két rendes tanár adja elő; egy 
szemeszteren át csak egy-egy traktatussal foglalkozik 
egyik is, másik is, még nálunk arra az egy tanárra 
egy szemeszterben négy traktatus esik. Vagy mint 
Münsterben láttam, az elmúlt második szemeszter-
ben a rendes tanárrcsak a malasztról szóló tant tár-
gyalta, míg a magántanár a szentségekről értekezett. 
Hogy mily más természetű lehet az ilyen előadás, 
a kellő tudományos részletezés és elmélyedés mel-
lett mily más a tanár és tanuló munkája és a mun-
kának az eredménye, azt gondolom, magyaráznom 
fölösleges. 

Hozzájárul ehhez, hogy külföldön a tulajdon-
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képeni kutató munkát még külön, a tanár vezetése 
alatt álló ú. n. «theologiai szemináriumokban» végzik, 
a miben azonban csak a kiválóbb növendékek 
vesznek részt. A münsteri dogmatikusnak pl. van 
külön theologiai szemináriuma az egyetemen, azaz 
külön órák a források tanulmányozására és a kér-
dések tudományos kezelésére. A berlini protestáns 
theologiai fakultáson pl. Harnack 3 részben hirdeti 
órái t : publice, private és privatissime. Az elsőkön 
mindenki vehet részt, a másikon a beiratkozott 
hallgatók, a harmadikon (a szemináriumon) a ki-
választottak a hallgatók sorából. 

Egészen más tanrend ez, mint az egy-tan ár-
rendszer mellett, azért nevezi Ehrhard elavultnak a 
theologiai fakultáson. 

Egy másik elavultsági jele a mi tanrendünknek 
a tantárgyak száma. Ujabb időben a régibb keretből 
újabb ágak fejlődtek, illetőleg váltak ki, melyek ma 
épen nagyon népszerűek (összehasonlító vallástudo-
mány, dogmatörténet, vallásbölcselet, ker. archeologia 
stb.) Ezek a mi tanrendünkben nincsenek külön 
képviselve és behozataluk egyébtől eltekintve az 
eddigi nyolc szemeszter helyett tizet kívánna. 

Ilyeneket ért Ehrhard, midőn haladásról beszél 
és a kinek csak némi élettapasztalata van az em-
berek körül, elgondolhatja, hogy mily körülményekkel, 
illetőleg minő nehézségekkel járhat egy fakultásnak 
ilyen irányban való átalakítása, illetőleg fejlesztése. 
Kell megfelelő helyiség, kellenek új kathedrák, új 
tanárok, a mi nálunk, lévén az egyetem állami 
kezelésben, egy igen nehezen szerezhető dologba, 
t. i. sok pénzbe kerül. 

És a változtatás még egy körülménnyel áll 
kapcsolatban, a mire kevesen gondolnak, a központi 
papnevelő átalakításával. A mi hallgatóink egyúttal 
már fölvett papnövendékek, kik az egyes egyház-
megyék részéről küldetve az egyetemmel kapcsolatos 
papnevelő-intézetben rendszeres előkészítő nevelés-
ben részesülnek, meghatározott napirend és házi-
teendők mellett. 

Hogy ez a körülmény milyen befolyással van 
tanrendünkre, egy példával illusztrálom. Meghivatván 
az egyetemre, azon gondolkoztam, hogy az adott 
helyzetben rendes óráim mellett hogyan lehetne a 
kutató munkának szolgáló theologiai szemináriumot 
bevezetnem. Rendes óráim a tananyag rendszeres 
előadására alig futják ki, tehát azonkívül kellene 
2—3 órát fordítani a szemináriumi foglalkozásra. 
Ez a foglalkozás, mint a külföldön is látjuk, az esti 
órákra esik, miután a hallgatók nappal a rendes 
órák hallgatásával vannak elfoglalva, tehát hallgatóim-
nak erre való idővel kellene rendelkezniük. De 
nem rendelkeznek. S lia minden tanár bevezeti a 
maga külön szemináriumát, akkor a növendékek a 
papnevelőbe csak hálni fognak járni . Mit szólnának 
már most ehhez az illető főpásztorok és a köteles-
ségeiket végezni akaró papnevelői elöl járók? Szóval, 

ha az ember a mai tanrend mellett csupán magán-
buzgóságból is akar haladó lépést tenni, száz aka-
dályba ütközik.1 

Ez a körülmény nincs meg a külföldön. Ott 
(Németországban) a mieinkhez hasonló papnevelő-
intézetek, egy-kettő leszámításával, nincsenek. A theo-
logusok, mint civilek, a saját költségükön látogatják 
a theologiai fakultást s csak a negyedik évre vétetnek 
föl papnevelőbe, lesznek klerikusokká. Legföllebb a 
konviktus tagjai, afféle kosztos deákok, a kik teljesen 
rendelkeznek idejükkel, tehát teljesen a tanár rendel-
kezésére állanak bármely időben. Ott tehát a kutató 
munkának ez az akadály sem áll útjában. 

Az előadottakból kitetszik, hogy ha mi a haladás 
út jára akarunk lépni; ha, Ehrharddal szólva, eleven 
hata lommá akarjuk tenni a theologiát, sok, a saját 
hatáskörünkön kívül álló, körülménynek kell előbb 
megváltoznia. 

És ennek dacára is nem Ehrhardnak kellett 
jönnie, hogy tanrendje elavultságára figyelmeztesse 
theol. fakultásunkat; érzi] ezt maga is és évek óta 
foglalkozik az átalakítás tervével modern irányban. 
Előttem fekszik 1897. január 15-től kezdve a kari 
iilési jegyzőkönyvek egész sora, melyekben a fakultás 
nemcsak fölvetette, nemcsak részletesen megtárgyalta 
a tanrend megváltoztatásának kérdését, hanem egész 
tervezetet is készített ebben az irányban s azt a 
püspöki kar elé terjesztette. Alapgondolatai: a tan-
folyamnak négy évről ötre emelése ; az előkészítő 
ker. bölcselet bevezetése; rendszeresítése új tan-
székeknek olyatén részletes hittudományi szakok 
számára, melyek mostani tanrendünk szerint más 
tudományágakkal kapcsolatosan adatnak elő ; továbbá 
«a szemináriumi intézmény», melyben a vezető tanár 
a hallgatókat egyes kérdések tudományos, irodalmi 
föl- és kidolgozására oktatja és vezeti s a mely egy-
úttal, mint a jegyzőkönyv hangsúlyozza, előmozdítaná 
a papjelöltek tudományos kiképeztetését is s köz-
vetlenül előkészítené őket a napjainkban igazán 
szükséges irodalmi működésre; végül a magántanári 
intézmény fejlesztése, a szigorlatok reformja s az 
előadások nyelve. 

A fakultás tehát épen tíz évvel proprio motu 
megelőzte Ehrhard kritikáját. 

A püspöki kartól a szünidő alatt érkezett le a 
fölterjesztett javaslat, kisérő megjegyzésekkel s mi 
azonnal a tanév elején újból munkába vesszük. 

Tehát igenis nálunk is mozog a föld s teljes tuda-
tában vagyunk magunktól is tanrendünk elavult-
ságának. Nem is nézzük összetett kézzel, hanem 
reformra törekszünk. Állunk azon a szinvonalon, 
hogy a kor követelményeit magunktól is megértsük. 

1 Ezt a kutató munkát célozza az egyetemen a hittan-
hallgatók számára dogmatikából a jelen tanévre kitűzött 
pályatétel is : Hiven ismerteti-e Harnack (Dogmengeschichte 
III. 554. s k. 1.) Szent Tamás tanát (Sum. Theol. I-II-ae a. 
109 sq.) a malasztról ? 
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Nem hagyhatom végül megbeszélés nélkül Ehr-
hard kritikájában azt a pontot, melyben a tanrend 
elavultságának tudja be: miért jelen meg Ausztria-
Magyarországon oly ritkán egy-egy theologiai könyv, 
mely igazi haladást jelentene a theologiai kutatásban. 
Szóval szólnom kell a theol. irodalmi viszonyaink-
ról. Az Ehrhard által «sokoldalú tehetséggel megál-
dott katholikus klérusnak» nevezett papjaink miért 
termelnek oly kevés figyelemre méltó művet? 

Felelem, oly okok miatt, melyeket az egyetemi 
tanrendnek bárminő haladó irányban való átalakítása 
sem lesz képes teljesen elhárítani s melyek rendesen 
a profán téren is valami nagyobb szabású munkának 
a megjelenését hasonlóképen akadályozzák. Ugyanis 
nemcsak a theol. irodalom szegényes nálunk a ko-
molyabb irányú tudományos művekben a külföldhöz 
viszonyítva, hanem a profán irodalom is. 

A magyar nyelv határai, a nagy birodalmakhoz 
viszonyítva, igen szűk korlátok közé vannak szorítva ; 
e földön kívül nem értik azt sehol. Westerlandban 
félig tréfából, félig komolyan magyarul szóltam egy 
kiszolgáló személyhez, hogy egyszer nyelvemet is 
szerepeltessem. Rám nézett s kérdezte, micsoda 
nyelven beszélek? Magyarul —feleltem neki. «Diese 
Sprache verstehe ich nicht; wenn Sie wünschen 
deutsch, französisch, englisch, ja». Ez a személy jól 
fejezte ki a külföld viszonyát velünk szemben ; ott 
ha ismernek is, ha nevünket hallották, mint újságaik-
ban láttam, csak Ausztria valamiféle jelentéktelen 
kis provinciájának néznek. Ha valaki német, francia, 
angol nyelven ír munkát, vevőközönsége az egész 
világ ; ha magyarul ír, egy pár vármegyére számíthat, 
és nem is az egész országra, mert ennek a sok 
nemzetiségű országnak oly sajátosak a viszonyai; 
ha pedig theologiai könyvet ír magyar nyelven, akkor 
érdeklődő közönsége nem is egy pár magyar vár-
megye, hanem néhány száz pap csupán, a kik — úgy-
szólván mindig ugyanazok hűségesen viselik az 
irodalmi pártolás terhét. 

Ezt a körülményt sohasem kell elfelejteni, ha 
egyszer kedvünk kerekedik összehasonlításokat tenni 
a mi irodalmi viszonyaink és a külföldé között. 
Az iró és a közönség oly szoros viszonyban állnak 
egymással, hogy egyik föltételezi a másikat. Az iro-
dalom a közönség pártolása nélkül még sehol a 
világon nem fejlődött: a magyar theologiai irónak 
pedig nincs közönsége, olyan ő, mint az ambiciózus 
szónok, ki fölkészülve lép a közönség elé s alig talál 
magával szemben egy pár hallgatót. Kérdezzék meg 
csak az ilyentől, mennyire nőtt a kedve máskor is 
készülni ? 

Ezen a nyelvi korlátoltságon pedig nem hiszem, 
hogy embernek hatalmában állana valaha változtatni. 
Miért kívánnak tehát tőlünk oly irodalmat, a mi-
lyen a németeknek, franciáknak, angoloknak van? 

Nyitrán létemkor társaimmal szorgalmasan dol-
goztam, alig volt közöttünk, a ki 2—3 munkát nem 

adott volna ki korszerű, tehát hitünk szerint érdekes 
kérdésekről. Ha kérdeztük egymást, hány példány 
fogyott el a művéből, nagyot mondott, a ki három-
száz előfizetővel dicsekedhetett, a mi körülbelül 
annyit jelent, hogy jócskán ráfizetett a nyomdai 
költségekre. 

Ezek a mi viszonyaink s amolyanok a külföld 
viszonyai. 

Nemcsak magyar nyelvű közönségünk kicsiny, de 
azonkívül hozzájárul ehhez faji jellegünk; nekünk a 
komoly olvasás, tanulmány, nem lelki szükségletünk, 
mely nélkül nem tudnánk ellenni, mint azt a skan-
dináv népekről mondani szokás, hol akárhány egye-
temet végzett paraszt található s stortingja, ország-
gyűlése is, fele részben parasztokból áll. 

Mikor nálunk a szépmultú Magyar Sionnak és a 
Bölcseleti Folyóiratnak is meg kellett buknia, a me-
lyek pedig folyóirati természetüknél fogva, hogy úgy 
mondjam, könnyebb olvasásúak, hogyan jósoljunk 
akkor jövőt a komoly theologiai könyveknek, melyek 
olvasása csak a szaktheologus figyelmét képes le-
kötni? A ki utazott valaha külföldön s megfigyelte 
a különbséget az ottani világi katholikusok s a mi 
katholikusaink vallási képzettsége, intelligenciája és 
érdeklődése között, meg fogja érteni az irodalmi 
állapotok között mutatkozó különbséget is s nem 
fog szemrehányást tenni a tanrendnek a miatt, hogy 
nem állunk ott, a hol a külföld. 

Ez az indokolás azonban nem lemondást jelent, 
csak magyarázata a helyzetnek a célból, hogy meg-
értsük, mikép nálunk is van sok ember, a ki nem 
hever, dolgozik, de a lehetetlent lehetségessé változ-
tatni nem képes. 

IIa nehéz máskép, hát a folyóiratokba dolgozunk, 
miután tankönyvön kívül más könyvnek nálunk alig 
van keletje. Egyetemi tanár szerkeszti a Katholikus 
Szemlét, a Hittudományi Folyóiratot, az Egyetemes 
Kritikai Lapokat s mint olvasóim látják, a Religiót. 
Könyveket is irunk, sajnos azonban, hogy nálunk 
csak oly theologiai irányú könyv kelt föltűnést, mely 
elszólásokkal ékeskedik, mást alig vesznek észre. 

így fest a mi helyzetünk : törekednünk kell 
azonban annak lehető fejlesztésére. 

Németországból innen is, o n n a n is. Szó a mi Egyház 
szó, de kénytelen vagyok bevallani, bogy valahányszor . . , 
az ország halárait arra északnyugat felé átlépem, mindig V l 

bánt, hogy műveltebb néppel találkozom, mint idehaza, krónika 
Nem olyan hangulat ez, mint a hogy mondják, hogy a 
mindennapit, a megszokottat kevésre becsüljük s az 
idegent bámuljuk, hanem az embereknek és az álla-
potoknak mélyreható megfigyelése s értékelése kelti 
bennem ezt a hangulatot. Ugy szeretnék ilyenkor oda-
kiáltani az ország minden papjának, tanítójának és 
tanárának, a kikhez a kultura müvelése első sorban 
tartozik : tanuljatok, műveljétek magatokat állandóan s 
aztán menjetek a közönség közé, tartsatok neki fölolva-
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sásokat, tanítsátok ki őket faluról-falura, városról-
városra menve arról, hogy lelki műveltségünk még min-
dig alacsony, hogy komoly munkaszeretetünk kevés s 
hogy másutt nálunknál sokkal előbbre vannak az em-
berek minden tekintetben ! 

Az emberek ugyan másutt sincsenek hibák nélkül, 
de lehetetlen észre nem venni raj luk oly kiváló tulaj-
donokat is, melyekből nálunk nagyban és egészben kevés 
található. Mi nyersebbek vagyunk, nálunk jobbára a 
test, az anyag, az élvezetek kultuszában merül ki minden: 
ott a szellemiekre is sokat fordítanak ; az emberek közle-
kedése finomabb, összetartozásuk nagyobb, még a mulat-
ságaikban is nagyban különböznek tőlünk. Westerland-
ban ismételten résztvettem egy koncerten, a szereplő 
művészeknél is jobban lekötötte figyelmemet a közönség 
müveit magatartása. Ezek élvezték a zenét, nem beszél-
getett olt senki, nem zavarta a másikat s ha távozott 
is, figyelemmel a többiekre, a legnagyobb csendben tette. 
Tessék nálunk ilyen alkalommal, vagy a színházban 
megfigyelni a közönséget s viselkedését. Berlinben vasár-
nap néztem a múzeumokat, s nemcsak a műveltebb osz-
tálybeliekkel, de az alsóbb rétegekből valókkal is talál-
koztam, a kik nagy figyelemmel nézték a néprajzi, 
a régészeti tárgyakat, tanultak, mert ott a munkától 
ment időt így szokás tölteni. Würzburgban sajátszerű 
tapasztalatot tettem a közúti villamoson. Egyetlen szol-
gálattevő személy volt rajta, a gép vezető, senki más. 
A közönség jegyváltás nélkül foglalt helyet, maga dobta 
be egy szekrénybe a 10 fillért, a nélkül, hogy ellenőrizni 
kellene. S megtette mindenki a legnagyobb lelkiismere-
tességgel. Nálunk három ember is szükséges erre : gép-
vezető, jegyoszló és ellenőr; micsoda emberek lehetnek 
azok, akiknek így biznak meg lelkiismeretességében? 

Ha utcán mész, abból a lármás, frivol viselkedés-
ből, melynek sokszor még Budapesten is, az úgynevezett 
munkásnép részéről vagyunk tanúi, semmit sem látsz, 
pedig Németország városaiban, ahol nagyobb az ipar, 
mint nálunk, sokkal több van a munkásokból, de a 
szociáldemokratákból is, mint nálunk. A nép jelleme 
nem ismeri a nyerseséget, a parasztos duhajkodást, a 
szenvedélyek állati kitörését. Újságlap van sok, az aljá-
ból is ; de az oly haug, a minőt nálunk a «Népszava», 
a «Budapesti Napló», a «Magyar Szó» s hasonlók hasz-
nálnak, ott szokatlan, ott a szociáldemokrata s, nem 
vezettetvén a mindenből kenyérkeresetet csináló zsidó-
ság által, röstellene ilyen hangon beszélni. Ott egyáltalán 
a zsidóság vezető szereplése, olyan mint nálunk, isme-
retlen, szinte más képe van a társadalomnak. 

Egy más különbséget is venni észre a magas szín-
vonalon álló német sajtón. Nálunk, a mi szerencsétlen 
függő viszonyaink közt, örökké a meddő közjogi kér-
dések feszegetésével telvék lapjaink és a sokkal Pon-
tosabb társadalmi, kulturális, közgazdasági kérdések 
háttérbe szorulnak. Ott épen ellenkezőleg, közjogi vellei-
tásokat nem ismernek, hanem annál többet foglalkoznak 
és pedig nem afféle «kis zsidógyerekek», hanem tanult 
fejek, közhasznú kérdésekkel, a miből valóban lehet 
tanulni. 

Talán sehol sem nyilatkozik meg egy szempillan-
tásra Németország anyagi nagysága, hatalma oly módon, 
mint a Rajna vidékén. Szinte csak emiatt érdemes egy 
utazást tenni hajón Mainztól Kölnig. Egyik hajó a másik 

után, hol le, hol fölfelé szállít utasokat, kik gyönyör-
ködnek a természet panorámájában s abban a magas-
fokú föld- és szőlőkulturában, mely a partokon szem-
lélhető; szállít terményeket. S míg ezt szemléled, még 
Büdesheim mellett a partról feléd int a «Germania» 
kolosszális szobra, a «Wacht am Rhein», addig a folyó 
két oldalán sziinös-szüntelen robog a vasúti vonat, hol 
le, hol fölfelé; szinte kábító egy jelenség. Mi ehhez képest 
a mi «fejedelmi» Dunánk, itt-ott feltünedező gőzösével, 
partjaival s ezeken a partokon észlelhető kulturával ! 

S ez a Rajna-vidék, a világ népeinek bámulata 
tárgya, zömében katholikus ; tessék idejönni s a katho-
likus nép inferioritásáról beszélni; arra vannak a cen-
trumpártnak hatalmas és tántoríthatatlan oszlopai ; ott 
az általános választói jog nem gyengíti, hanem erősíti a 
katholikus pozíciót. Nem kell ezt a népet vezetni, nem 
kellenek itt «hecckáplánok», kik fiatalos lelkesedést 
öntsenek az öregebbekbe ; ez a nép maga viseli szivén 
katholikus ügyét, a saját lábán jár, nem kell erőltetni, 
mivel ez a nép tanult, fölvilágosodott a saját hitében, a 
saját érdekeiben. A vezető «Kölnische Volkszeitungon» 
kívül minden városkának van saját napilapja, van a 
hetilapok egész légiója; de micsoda tartalmú lapok, 
micsoda tanultság és intelligencia nyilatkozik meg 
ezekben ! 

Csodálatos, a mit a helyzet magyarázatára mondott 
nekem a trieri pásztor (így nevezik ott a katholikus 
plébánost). «Nincs itt az egész tájon arisztokrácia, csak 
nép ; a nép demokratikus hajlamú s bensőleg katholikus. 
A szomszéd Franciaországnak baja az ellenkező állapot». 
Mélységes nemzetgazdasági és kulturális gondolat. Azt 
akarta mondani: A francia arisztokrácia mindig fölfelé 
nézett s nem törődött a néppel ; a kormányforma válto-
zásánál az arisztokrácia elvesztette lábai alól a talajt, 
az elhanyagolt nép meg elromlott s csak gyűlölni tanult. 
A Bajna-vidék népe mindig csak magára támaszkodott 
s fejlődött észben és erőben, az idő viharai folyton 
edzették. 

S e hatalmas nép szereti, tiszteli múltját, büszke 
annak emlékeire. Egy-egy városban nem is egy, hanem 
sokszor két-három góthikus templom is ékeskedik ódon, 
megfeketéllett falaival. A mi nálunk a Szepességen, ezen 
a régi szász telepítvényen, Lőcsén, Bártfán stb. látható, 
a mult kulturának tiszteletreméltó emlékei, az ott töme-
gesen van fölhalmozva. Az megesik, hogy mint Nürn-
bergben, ezen tetőtől-talpig, egész a bástyafalakig, itt-
feledett középkori darabban a protestáns góthikus Lorenz-
kirche, Sebalduskirche, szebb, mint a katholikus temp-
lom s csak pénzért lehet belejutni ; de a protestánsok is 
csak azzal dicsekednek, a mit egykor a katholikusoktól 
elvettek. Ezek is, mint a brémai protestáns dóm, katho-
likus alkotások, szobraikkal, feszületeikkel, ornamen-
tikájukkal, söt még püspökszobraikkal együtt, úgy 
ahogy a XVI. században elhagyott anyjuktól kézre-
kerítették. Azért szereli az okos angol ezt a A'idéket s 
látogatja is, mert meg tudja becsülni a középkor mun-
káját, melyen a jelen haladásunk emelkedett. 

De tudatában is van a germán nép szellemi felsőbb-
ségének. Semmi sem mutatja ezt annyira az utazónak, 
mint Berlinben a parlamenti épület előtt fölállított 
Bismarck-szobor környezetével. Szemben vele Moltke 
szobra s köröskörül a Siegesalle a Holienzollern-szob-
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rokkal. Ez a hely, melynek szinte külön levegője van, 
a német népbe nagyságának s fölényének egész tudatát 
képes belelehelni. 

A hatalmas Bismarck-szobor mellékalakjai között 
lába alatt görnyed a Glóbust tartó Atlasz. Ez az egy 
jelenet mindennél többet mond : az egész világ szellemi 
befolyását, lehet mondani irányítását. Ha ezt kiegészítjük 
a «Zeughausban» látható ágyúkkal, győzelmi jelvényekkel 
s az emeleten látható freskókkal, melyek az 181,3., 1864., 
1866. és 1870-iki diadalaikat örökítik meg; továbbá az 
«Unter den Linden» végén álló egyetemmel, mely filo-
zófiájával tényleg befolyásolja az összes szellemi áram-
latokat : akkor elgondolhatjuk, hogy az a nem vállára 
akasztva, hanem vállán puskáját hordó német katona 
épen úgy tele van büszke öntudattal, mint a német 
tudós, mert nagy eredményekre mutathat. 

A hamburgi Staat (pedig csak egy város) gyönyö-
rűséges Rathhaus-án olvasható az intő szózat : «Liber-
tatém, quam peperere maiores, digne studeat servare 
posteritas». 

Ebből az emelt öntudatból értettem meg a Schell— 
Commer-eset jelentőségét is, mellyel a katholikus és a 
liberális lapok egyaránt foglalkoztak. Az emberek szájá-
ból vettem ki, a mit újságaikba nyíltan kiírni röstelettek. 
A Schell védelmében (meg kell adni, hogy nem tanait, 
hanem személyét védelmezték) az a hátsó gondolat set-
tenkedett, a mi őket különösen bántotta, hogy a roma-
nizmus itélt egy germán ember felett s a pápa egy 
osztrák embert dicsért meg egy germán ember rovására. 
Ezért nem hagyták egykor Luthert sem, ha személye 
keveset jelentett is a megindult vallási mozgalomban. 
Nemzeti üggyé avatlák. ezért nem engedhettek. De azt is 
láttam, hogy a katholikus sajtóban nem engedték ma-
gukat szélsőségekre ragadtatni ; Commeren, Schellhez 
egykor intézett barátságos leveleinek közzétételével, el-
verték ugyan a port, de a mozgalmat, tisztelettel a 
Szentszék iránt, okosan lefújták. 

Germania nagyságának egy másik kézzelfogható jele 
a berlini Völkerkunde-múzeum. Folyton figyelmezteti 
a szemlélőt, hogy nemcsak otthon nagy, hanem a kon-
tinenseken is hatalmas birtokai vannak. Afrikai, amerikai, 
ázsiai, óceániai gyűjtemény az, úgy összeállítva, hogy 
az ottani népek tipusait, kulturáját, életmódját lehet 
rajta tanulmányozni. Minden földrajzi tanárnak kellene 
ezt meglátogatni, többet tanul ott, mint száz leírásból, 
miként az Altes und NeuesMuzeumban az egyptologiából. 

Képtáraiban azonban, mint Münchenben is, a sze-
cesszió szertelenkedésein kívül egy különös tapasztalatot 
szereztem. Az ó-kori pogány világba visszatérő festő-
művészet egy sajátszerű sablont kultivál. Míg az ó-kor 
szobrain a férfiak mezítelenek, a nők födve, ma megfordí-
tották a dolgot s a nő mezítelenségét sokszor a leg-
visszataszítóbb s a karnalitásnál semmi más eszmét ki 
nem fejező módon ábrázolják. Háromezer éven belül 
mindössze ennyi a haladás. 

Sok épülésem között csak egy dolog nem szolgált 
épülésemre — Drezdában. Megnéztem a képtárt, a külön 
szobában elhelyezett Rafael-Madonnát is; megnéztem a 
gazdag udvari kincstárt s azt találtam, hogy a hol annyi 
művészeti kincs van összehalmozva, ott a protestáns 
nemzet katholikus királyi háza «Domkirchejének» az 
egészből nem jutott semmi, az egy minden ékes-

séget nélkülöző pajta. Valóban ritka kivétel Német-
országban. 

Feledhetetlenül bevésődött azonban emlékezetembe, 
ha már Isten házáról van szó, egy vasárnap, melyet 
Münsterben töltöttem. Westfalia eme főhelye nemcsak a 
Rathausában lévő «Friedenssaal»-járól nevezetes, a hol 
1648-ban a 30 éves háborúnak véget vető s vallássza-
badságot biztosító westfáliai békéi kötötték s mely nem-
csak régi berendezésével, hanem a résztvevő követek 
arcképeivel is ékeskedik ; hanem nevezetes a hitéletéről 
is. Délelőtt a nagymise alatt telvék a templomok (a 
protestánsok is ebben utánozzák a katholikusokat, már 
csak a paritás kedvéért is) s üresek az utcák, a sétányok. 
Ezt sehol másutt ily mértékben nem tapasztaltam. Az 
intelligencia épúgy imádkozik imakönyvből, mint a nép, 
az áldozók száma pedig, osztálykülönbség nélkül, szá-
zakra megy. Ezek valóban összhangzatos egész emberek, 
a kikben egyformán van meg vallásuk értése s külső 
megvallása. 

Hadd vonom le most már röviden a látottakból a 
tanulságokat. 

Senki sem vallja be szívesen a saját inferioritását ; 
de hasztalan a népek versenyében minden önhizelgés, 
nekünk még az anyagi és szellemi kuliurában nagyot 
kell művelődnünk. A sedani nagy győzelem után az a 
szó járta Németországban, hogy a szadovai mester verte 
le a franciákat. Ezzel tipikusan van kifejezve az iskola 
szerepe egy nép életében ; minden, de minden a nép 
művelődésén fordul meg. 

Kevesen tanulnak nálunk igazán, ez a mi főbajunk. 
Kevesen törődnek igazán a nagy néprétegek szellemi 
müvelésével, ez nem kisebb bajunk. A nyerseség, a 
munkátlanság, az élvezetvágy nem engedi velünk meg-
ismertetni a szellemi javak nagyságát, nem vezet el 
azok szeretetére s buzgó művelésére. Nálunk tulajdon-
kép kevés ember van a helyén; az állások a kulturális, 
a társadalmi s az állami életben ugyan mindig be van-
nak töltve, de sok ember, ha egyáltalán foglalkozik is, 
többnyire mással foglalkozik, mint a mivel kellene. 
Azlán örökké politizálunk, szónokiunk és szidjuk egy-
mást, ahelyett, hogy becsületesen dolgoznánk s min-
denki megtenné a kötelességét. Pedig az a zajtalan és 
kitartó munka az áldások forrása: az alkot és gyarapít. 
Németország felől szoktak nálunk jelentkezni a kultu-
rális mozgalmak, hej ha már egyszer alaposan tanul-
nánk is — Németországtól s a német néptől dolgozni. 

' — k. 

Modern kathol icizmus. Irta Prohászka Ottokár. J roda-
Budapest. A Szent-István-Társulat kiadása. 1907. 71 1. j 
Ara 1 korona. 

II. Kár, hogy nem inkább a mai elpogánvosodott 
kuliurán mutogatta az orvoslás módjait, hanem csak a 
mi aktiv részünket hangsúlyozta «a XX. század mun-
kájában». Zseniális esze sok pontban meggyőzte volna 
ezt az eltévelyedett kulturát «a helyes s jogos alkalmaz-
kodásról», mellyel a kereszténységnek tartozik. így azon-
ban a lévedező könnyen megerősödhetik abban a néze-
tében, hogy az örvényeken mi «építsünk neki hidakat», 
azaz mi alkalmazkodjunk hozzá. Az ilyenfajta kiegyez-
tetés, az ilyen megalkuvás pedig a kereszténység részé-
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ről egyáltalában lehetetlen, mert tudvalevőleg nem áll 
az igazság érdekében. Hajdanta is «a nyugati világ ala-
kult át a kereszténység elvei szerint» s nem megfordítva. 

Nekünk e tekintetben ma sem áll rendelkezésünkre 
más módszer, mint egykoron az apostoloknak, a kik 
«szembeállították lelkük pünkösdi világát az akkori kul-
turával s meghódították azt Krisztus számára». Tegyük 
mi is ezt; de tegyük s be fog következni a kiegyeztetés. 
Máskép nem tehetünk. 

Más kérdés egészen, ha a kereszténységről magáról, 
a saját belső életében tekintve, van szó. Ha ugyanis a 
mai kultura még oly barátságos is volna a keresztény-
séggel, nevezetesen a katholieiznmssal szemben, mint 
a milyen nem, akkor is sürgethetnénk az egyházban 
minél nagyobb haladást, a kinyilatkoztatott igazságok-
nak minél mélyebb megismerését s minél virágzóbb 
hitéletet. 

S erre tér át Prohászka dr. a második szakaszban, 
az «öntudatos vallásosság» cimén. Hazafelé beszél s a 
modern katholikusra nézve a következő posztulátumot 
állítja föl : «A haladás vágya nem hunyja be szemét, 
hanem virraszt s kutat tovább... nem szabad őt lein-
tenünk, hogy eddig s ne tovább, hanem arra kell ipar-
kodnunk, hogy a vallásosság terén is nagyfokú művelt-
ségre tegyen szert ; ne legyen az egyoldalúan csak az 
ész műveltsége, hanem egész ember belső világának át-
szellemülése. E részben rendkívül hátra vagyunk, mű-
velt vallásosságú ember kevés van ; kevés van abból a 
műveltségből, mely mély, sokoldalú s vallásos isiegyen». 

Mi művelt, fejlett vallásosságot sürgetünk — mondja 
tovább — s gyönyörű buzdító fejtegetéssel kiséri az 
imént fölállított posztulátumot. Mi haszna azonban, 
hogy csak gyönyörű, ha nem egyúttal praktikus is, ha 
az író csak félgondolatokkal, igazság-szilánkokkal szi-
porkázik. Mit fogjon meg ugyanis abból a vallásos mű-
veltségre törekvő katholikus ember, ha csupán ezt mond-
juk neki : «viszonyba kell lépnünk a végtelen Istennel s 
nemcsak nemesen, de istenileg is kell élnünk . . . Tudni, 
ismerni kell az igazat, alakítani a szépet, gyakorolni a 
jó t s átélni az Istent... az erkölcs az eszmények verő-
fényében rátalál minden erkölcsi jónak s törvénynek 
örök forrására» ? De nem részletezzük előtte, nem mu-
tatjuk meg neki a módját: miként kell lépnünk vi-
szonyba az Istennel, miként kell átélni az Istent s mi-
csoda eszmények verőfényét keli keresnie? Ha meg 
épen így buzdítjuk, hogy : «tehát szabadon ki kell 
eveznünk a mély tengerre s kultúránknak megfelelő magas 
fokra kell emelnünk vallásos életünket is» (16.1.), egysze-
rűen zavarba hozzuk, a mennyiben a kereszténységgel 
szemben közönyös vagy ellenséges mai kultura példájára 
ő is gondolhatja — s tényleg hányan gondolkoznak is 
úgy ! — bogy az ember a kereszténység nélkül is lehet 
vallásos, sőt, hogy a mai műveltség, mely nem szorul 
többé vezetőre, ezt egyenesen így is kívánja. 

A szakasz alapgondolata tehát, mely egyenesen az 
egyes emberhez fordul s tőle kívánja erőinek, tehetsé-
geinek használatát az öntudatos vallásosság kifejleszté-
sére, nagyon helyes. Helyes a buzdítás is : ne vétkez-
zünk természetünk ellen, hanem fejlesszük ki tehetségeit 
minden irányban ; bontsuk ki szárnyait a legmélyebb s 
legerősebb vágynak, mely Isten felé vezet. Helyes, mon-
dom, de nem teljes, ha, mint itt, a katholikus emberről 

van szó, a kinél mind ez a munka, legalább Krisztus 
rendelkezése szerint, az egyház vezetésétől el nem vá-
lasztható. 

Ezt a szempontot, ennek a hangsúlyozását a mai 
kultura által megviselt ember vallásosságra való buzdí-
tásánál nemcsak nem szabad elhallgatni, de ellenkező-
leg, folyton és folyvást különös nyomatékkal ismételni 
kell ; mert különben a magára hagyatott s magát a val-
lás dolgában nagykorúnak képzelő mai ember összes 
Isten felé irányult törekvéseivel, eszmények keresésével, 
vallásosságának a kultura mai fokára való emelgetésé-
vel, mint a tapasztalat mutatja, mindenhová jut el : 
szabadkőmívességbe, piklecizmusba, s mindenféle iz-
musba, csak a katholicizmushoz nem. 

Ha tehát a mai katholikust öntudatos, művelt, fej-
lett vallásosság megszerzésére buzdítjuk, ékesen szóló 
ráhatásunkkal ne lebegjünk magasan fölötte a levegő-
ben, mert ennek a pillanatnyi hangulatkeliésen kívül 
alig lehet más eredménye. Művelt vallásosságú ember 
kevés lévén, a vallásos műveltségre vezető eszközök föl-
keresésében magától nem igazodik el, ha mi hozzá le 
nem ereszkedünk s ha egyenesen rá nem mutatunk 
ezekre az eszközökre. 

Micsoda tényleges haszonnal járt volna tehát az, 
ha Prohászka dr. az ő ragyogó és vonzó tollával, a 
nagy közönség számára írt e művében s épen az «ön-
tudatos vallásosság» fejtegetésénél rámutat ezen eszkö-
zök néhányára s azt ajánlja. 

Ha buzdítását rövidebbre fogva, ezekkel is foglal-
kozik ! 

így, hogy valamit említsek, a müveit vallásosság a 
vallási megismerésből táplálkozik : a katholicizmust 
ismerni kell tanaiban, intézményeiben. 

Az első eszköz tehát : könyvet kézbe magyar ! A mi 
közönségünk nagy része napilapján kívül alig fog vala-
mit kezébe, komoly olvasmányt épen nehezen. Ilyen 
ferde hajlam, ilyen sötétség mellett hogyan legyen vallá-
sosai! művéltté? Hiába minden általános buzdítás, ha 
a baj gyökerére nem szegezzük a fejszét. Egy izraelita 
ügyvéd beszélte, hogy ő becsületbeli kötelességének 
tartja járatni az «Egyenlőség»-et, az izraelita felekezeti 
lapot, a melynek utján hitsorsosai gondolkozásával áll 
összeköttetésben. Vájjon a mi műveltebb katholikusaink 
csak gondolnak is arra, hogy családjukban katholikus 
folyóiratot járassanak? A ki erre és ilyenekre (pl. gyó-
násra, imára stb.) nem buzdítja a katholikusokat, az 
hiába sürget müveit vallásosságot, szava csengő érc és 
pengő cimbalom marad. 

Résztvettem egy ízben az «Urak Mária-kongregációjá»-
ban. Sohasem felejtem a «művelt katholikusok»-nak ezt 
a képét. Kezdődött előadással egy hitigazságról, folyta-
tódott ájtatosságban s végződött eszmecserével barátsá-
gos asztalnál. Ott láttam egy csoportban, a társadalom 
minden intelligens köréből, művelt és fejlett vallásos-
ságéi katholikusokat, a kik nemcsak ismerik egyházukat, 
s tanairól úgy tudnak beszélni, mint egy pap, hanem 
szentségeihez is járulnak. Ime egy másik mód, egy má-
sik eszköz az öntudatos vallásosság megszerzésére. 

Ellenben ismertem egy müveit katholikust, a ki 
magára hagyatva kereste vallásosságának elemeit, fej-
lesztette tehetségeit minden irányban, csak abban nem, 
a melyben a katholikus embernek keresnie kell ; leg-
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kedvesebb olvasmánya, melyből vallási eszméit is kon-
struálta, Schoppenhauer volt. 

Mennyivel többet használt volna tehát Prohászka dr., 
ha konkrét eszközöket ajánl, ha azokat mutatja be, ha 
okos eszével vezetőnek áll be a modern ember mellé, 
ha részletesen jelöli meg az utakat és módokat, mint ha 
csak általánosságokban beszél, a mivel niuló hangulat-
nál egyebet alig lehet kelteni. Es a hangulat elmúlása 
után a müveit világ halad tovább a maga útján. 

Hasonló hiányosságban szenved a következő lontos 
3-ik szakasz : a művelt katholikus hitbeli s erkölcsi 
krédója. Szép, gyönyörű s igaz minden sora. Való igaz, 
hogy «valóság és tények, ezek hitünk alapja és gerince». 
Hogy «gyönge s beteges hangulat az olyan vallás, mely 
csak érzelem és ömlengés, melynek nincs valósága s 
legjobb esetben oly esztetikai érzelgés, mely elernyeszt 
s ki nem elégít». Való igaz, hogy «a kereszténység erős, 
sziklaszilárd hittel lépett föl, mely a történeti Krisztus-
ban az Istenembert s az egyházban az Istenembernek 
századokra kiterjeszkedő orgánumát látta». Az is igaz, 
hogy «a ki — krédót keresve — kapkod Krisztus s a 
filozófok közt, az elgyengül szkepticizmusban; az élet 
emlőitől elszakad s a filozófiához, az emberi ész e 
gyönge leányához pártol, kinek nincs hivatása, hogy 
vérszegénységében erős nemzedékeknek anyja legyen». 
Az is bizonyos, hogy az embereknek az kell, hogy «alá-
zatos s jó szívvel forduljanak Isten felé s a piaci lár-
mától fölnézzenek a góth tornyokra ; ne csak a piac 
kövezetét koptassák, hanem lépjenek be a dómba, 
mely a piacon áll, lépjenek be s menjenek föl egész az 
oltárig». 

Azonban, ha a művelt katholikus hitbeli krédóját 
akarom röviden kifejezni, mindezekkel a nógatásokkal 
és kerülgetésekkel keveset használok neki, a krédót 
még sem mondtam el neki úgy, a hogy az foghatólag s 
igazán katholikus értelemben hangzik. Ellenben, lia azt 
mondom, a müveit katholikus krédója ez: hinni mind-
azt, a mit Isten kinyilatkoztatott s az ő egyháza, hogy 
higyjük, elénkbe ad; — akkor ennek a krédónak egész 
tartalmát látja s tudja, hol kell ezt a krédót keresni. 
Az Apostoli Cselekedetek és szent Pál levelei bizonyít-
ják, hogy az apostolok «lelkük pünkösdi világát» ilyen 
érthető s egyenesen ráutaló formában tárták a világ 
elé, egyenesen beszéltek. A krédót nem nekünk kell 
magunknak megkeresnünk, mint valami ismeretlen kin-
cset, hanem azt az egyház állapítja meg, ha katholiku-
sok akarunk maradni. Ezt a helyzetet se a műveltség, 
se a modernség cimén megváltoztatni nem lehet, ez a 
katholicizmus oeconomiája. Ebben nincs különbség a 
müveit ember és az egyszerű nép között: mindnyájunk 
hitbeli krédója egy. 

Hát az erkölcsi krédó? 
Nagyon szép azt mondani, hogy «a mi erkölcsünk 

az az öntudatos, ideális, krisztusi bensőség, melynek 
külrevaló vetülete a keresztény élet» (22.1.) ; az is gyö-
nyörű, ha mondom : «az isteni akarat megtestesülve s 
az eszményi világot emberi életben kialakítva Krisztus-
ban iép elém s én hódolok neki» ; de célravezetőbb, ha 
rámutatok az eszközökre, a parancsokra, melyek ben-
nem a krisztusi bensőséget kialakítják s elmondom vilá-
gosan, hol van Krisztus akarata letéteményezve ? 

Krisztus az erkölcsi krédót ily röviden s minden-

kitől érthető módon kifejezte : tarlsd meg a parancso-
latokat. S én is ezt mondanám : a művelt ember erkölcsi 
krédója Isten és egyház parancsolataiban s azok meg-
tartásában foglaltatik. 

Ellenben, lia csak ennyit mondok : lelkünkben cso-
dálatosan fölséges égbolt emelkedik, telehintve a köte-
lességek s erények csillagaival, oly szubjektivizmusra 
utalok, melyet az ember könnyen félreérthet s önmagát 
képzeli a saját erkölcsi törvényhozójának, a mint ezt 
ma, sajnos, az emberek sorba gyakorolják is. 

Igen, az erkölcsiség «az én lelkem nagysága», de 
csak akkor, lia az Isten és az egyház parancsainak 
megtartásában nőtt naggyá, nem pedig a magára hagya-
tott eszem szürke gondolatain. 

Ezt kell kiemelnünk, a kis katekizmus nyelvén vilá-
gosan kell beszélnünk ; akkor megértik az emberek azt, 
mit mondok nekik s ez a rövid, világos kredo akkor is 
fejükben marad, ha tényleg cselekedniük is kell. Mi 
haszna, ha elszoktatjuk az embereket a katholikus 
beszédmódtól, ha az ingadozó szubjektivizmust ápoljuk 
bennök, nem lesznek attól katholikusabbak. 

* 

Tóth Zsigmond : Az öröklés és a se j t tan . (Ter-
mészettudományi Közlöny 1907. augusztusi füzet.) 

Tóth dr. az említett ci men egy szakavatott cikk-
ben értekezik a sejttan jelentőségéről az élővilág jelen-
ségeinek magyarázatára vonatkozólag. A sejtelmélet 
adta — úgymond — a vizsgálók kezébe azt a fonalat, 
mely végig vezet az élővilág jelenségeinek szövevényes 
labirinthusán s azok megfejtéséhez is eljuttat, ilyen 
minden izében bonyolult folyamat többek között az 
öröklés. Heiderrel tart, a ki szerint az öröklés folyamata 
oly jelenségekből tevődik össze, a melyek végelemzés-
ben a sejt életjelenségeiben lelik magyarázatukat. 

Ennek értelmezése céljából a szaporodás, illetőleg 
a nemzés tényére megy vissza. Módjai (véve a növény-
és állalvilágot) beláthatatlanul sokfélék, azonban az 
eredmény mindig csak egyféle, tudniillik olyan utód, 
mely lényeges tulajdonságaira nézve a szülőhöz teljesen 
avagy többé-kevésbbé hasonlít. De épen a hasonlóság — 
úgymond —• érdekel bennünket, mert ez magában fog-
lalja mindazt, a mit öröklött jellemvonásoknak nevezünk. 

A fiók mindig egy megtermékenyített petesejtből 
fejlődik. Ebből kiindulva értelmezi a petesejt és a hím 
csirasejt egymáshoz való viszonyát, a mint azt a kutatá-
sok eddig kideríthették, mert a két kicsiny sejt egybe-
olvadása révén jön létre a megtermékenyített petesejt s 
ezzel indul meg a fejlődés az egyén felé. E kicsiny sej-
tekben kell a hasonlóság okát keresnünk, mely a szülő 
és fiókja között van és pedig a női csirasejtben az anya 
tulajdonságait, a hímcsirasejtben pedig az apa tulajdon-
ságait. 

Nagy készlettel fejtegeti ezután a kérdést, hogy a pete 
és a hímcsirasejt lényeges részei közül melyek az örök-
lődő tulajdonságok hordozói? Az eredmény, melyre jut, 
ez : az átörökítés folyamatában a csirasejtek mindkét 
részének, vagyis magjának és protoplazmájának egy-
aránt része van, a főszerepet azonban kétségen kívül a 
csirasejtek kromoszómái viszik. Hogy az apai és anyai 
kromoszómák, továbbá a petesejt plazmája miként hat-
nak egymásra, nem tudjuk, de ilyenkor valószínűleg 
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nagyon bonyolult és rendkívül finom mikrochemiai 
folyamat megy végbe a megtermékenyített petesejtben. 

A világos elöadású s tudományos értékű fejtegetés-
ben csak egy dolog hiányzik : a kellő megkülönbözte-
tés. Az aláhúzott helyeken mutatkozik a hiány. A pete-
sejtből, mint anyagból, mikrochemiai folyamat útján 
bizonyára az ember anyagi része, a lest fejlődik; a bio-
logus itt a testi hasonlóságnak keresi az okát, annak, 
mint midőn azt mondjuk : ez a gyermek arcvonásaira, 
testtartására úgy hasonlít az anyjához, mintha szemé-
ből eselt volna ki. Miért beszél tehát Tóth dr. öröklött 
jellemvonásokról, hiszen arcvonás és jellemvonás két 
egészen különböző dolog. Ez utóbbi lelki jelenség, kü-
lönböző a tesli jelenségektől, melyei egymagából a pete-
sejtből lélek nélkül megérteni nem lehet. 

Ne zavarjuk össze a biologiát a pszichológiával; 
mert testi tulajdonságainkat örököljük ugyan szüléink-
től, de a jellemet, a jó jellemet magunknak kell nagy 
munkával kialakítanunk magunkban, a petesejl dacára. 

* 
Kis Paj tás . Képes heti gyermeklap. Szerkesztik 

Szepessy László és Pelikán Krizsó. 1907. I. évfolyam. 
Budapest. Előfizetés 6 korona. 

A mi a «Zászlónk» a középiskolai fiúifjúság, a mi a 
«Nagyasszonyunk» a serdültebb iskolás lányok számára, 
az a «Kis Pajtás» az elemi iskolások számára. Mind a 
három első sorban a katholikus iíjúság számára. Úgy 
elnézem ezt a három folyóiratot, újabb termék, újabb 
vállalkozás mind a három, a «Kis Pajtás» épen csak 
az idei. Ime, ez sem volt nekünk, ezek is az újabb 
lendületnek a tanúi, mint sok egyéb nem volt a sajtó-
ban, a társadalmi szervezkedésben .. . 1890. előtt. 

Igen nehéz az efféle gyex-meklapot szerkeszteni, 
mint a milyen nehéz a kis elemistákat, vagy épen az 
óvodásokat jól, megfelelően tanítani. Külön világ a kis 
gyermek lelki világa, éretlen, kezdetleges. Minden kezdő-
félben van csak benne, szemléletei, képzetalkotása, érzel-
mei megfelelően az agy és idegrendszere fokozatos ki-
fejlődésének és a szellemi munkához való lassú szokta-
tásának. Hol vagyunk mi felnőttek ettől a munkától, 
ettől a kezdettől? Gyakorlott idegekkel, gyakorlott, sok-
szor szinte már elkoptatott aggyal, a képzetek, a tapasz-
talatok nagy számával megrakva, szinte vissza kell fej-
lődnünk, ha a gyermekkel az ő hangján az ő képzet-
körébe visszahelyezkedve akarunk beszélni. Ha el akar-
juk találni azt, a mi őt érdekli, figyelmét leköti és 
gyönyörködteti. 

Más mérték az tehát, mellyel az ilyen gyermeklapot 
kell mérnünk, mint a hogy a felnőttek számára való 
olvasmányokat szoktuk mérlegelni tartalmilag, alakilag. 
Az idevaló dolgozatok egy külön, sajátságos műfajt 
képeznek, melyről nem tárgyal a retorika. Azt úgy el 
kell találni, meg kell csinálni, arra külön írói hivatás-
sal kell birni. Az írónak az illúziók és a hallucinációk 
ugyanazon mesés országát kell fölidéznie lelkében, a 
melyek a gyermekkort az élet tavaszának szép virágai-
val hintik tele, midőn még nem ismeri a dolgok valódi 
értékét, nem itél, hanem csak élvez és álmodik. Nem 
csalódik, hanem hisz és örül. Ép azért mindjárt itt je-
gyezzük meg, hogy Auer bús költeményei, az élet nehéz 
küzdelmeiről szólók, a «Kis Pajtás»-ban meghaladják a 
gyermeklap mértékét. 

Mivel ilyen különleges a gyermek lelki világa, azért 
nem egyszer merült föl a kérdés, kell-e a gyermeknek 
olvasmányt, épen lapot adni a kezébe, vagy nem taná-
csosabb-e meghagyni őt játékai közt? A mai álláspont az, 
hogy a gyermek lelki és testi fejlődésére egyformán kell 
gondot fordítani a ráeszmélés első idejétől fogva. Lehet 
a gyermeknek, sőt tanácsos is lapot is — gyermek-
lapot — adni a kezébe, de ez a lap legyen valóban neki 
megfelelő : képes, mely szemléleteit neveli és tartal-
mával illúziói és haltucinációi közé beilleszkedik. Gon-
dolkozzék az ő módján, beszéljen az ő njTelvén, az új 
képzeteket pedig akkép nyújtsa neki, hogy azok egy 
részt túl ne terheljék, a meglévő képzetei közé könnyen 
legyenek beilleszthetők és másrészt nemesítőleg is has-
sanak reá. A gyermek első benyomásai nemcsak tartó-
sak, hanem az egész életre alapvetők is egyúttal, legye-
nek tehát méltók e célhoz. 

Mérték alá fogva már most magát a lapot, a «Kis 
Pajtás»-t, látjuk, hogy képes is, szöveges is és tekintve, 
hogy első évfolyammal van dolgunk, mindkét szem-
pontból meg lehetünk vele elégedve. A képek szem-
pontjából több teljes, kidolgozott kép kellene, kevesebb 
karcolat és karrikatura. A majommulatság-féléket telje-
sen mellőzni kellene, se nem valószerük, se nem mulat-
tatók, hanem ízlést rontók. Hogy az egyház időszakai 
szerint vallásos képeket és szövegeket is vesz föl, igen 
diszkréten, csak dicsérni tudjuk. A címlapon azonban 
miért használják oly gyakran a vöröses szint? 

A szövegben, az előadásban már is elég magas 
fokra emelkedett, érthetőbben szólva a legtöbbször el-
találta a gyermekhangot és érdekes is tudott lenni. 

Külön kell kiemelnünk a szerkesztő Szepessynek 
verseit, igen ügyesek, találékonyak és gyermeknek valók. 
Olykor-olykor, diszkréten, vallási gondolatot is vehetne 
tollára; ludja ő a módját, hogyan? Úgy lassankint a 
gyermekbe is kell már belecsöpögtetni, szinte megérez-
tetni vele, hogy ő katholikus gyermek. Nem mondom, 
hogy nem tette, de mondjuk, 3—4 esetben még máskor 
is megtehette volna. 

A dolgozatok legtöbbje jó, némelyik azonban ne-
hézkes. A Vörösmarty földolgozója szintén érezte a ne-
hézséget és talán nem is egészen célszerűen válogatta 
meg jellemző részleteit. Ajánlok nagyobb belemarkolást 
a magyar mondavilágba, amúgy módjával a magyar 
multat is meg lehet így ismertetni a gyermekkel. Azután 
vannak e célra alkalmas vallási legendáink is, évenkint 
kettőt-hármat lehetne földolgozni a gyermekek erkölcsi 
eszmekörének fejlesztésére. 

Ezek azonban oly kívánni valók, melyekre maguk 
a szerkesztők is rájönnek, ha alkalmas munkatársakra 
akadnak. ítéletünk általában a folyóiratról az, hogy az 
az igényeknek már is megfelel, tehát pártolásra és fejlesz-
tésre érdemes, azért melegenisajánljukaszülőkfigyefmébe. 

Országos JÇath. S aj tó-Egyesület. 
A pécsi kath. nagygyűlésnek maradandó alkotása, 

a melyért egymagáért érdemes volt azt megtartani : 
az Országos Kath. Sajtó-Egyesületnek létesítése. 

Gerely József, az «Egyházi Közlöny» szerkesz-
tője, a kérdést minden oldalról megvilágító alapos 
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előadásával végre tetté érlelte a rég vajúdó jó szándé-
kot ; javaslatát a közgyűlés elfogadta, sajtó-bizottsá-
got küldött ki és P. Soós karmelita, nyomban körül-
járván a hallgatóság között, e célra közel 4500 koro-
nát gyűjtött össze. 

Ez már nem beszéd, hanem cselekedet, mely — 
Isten bennünket úgy segéljen — föltétlenül életképes 
alkotássá növi ki magát, ha Gerely előadását széles 
e hazában házról-házra, körről-körre, palotáról-palo-
tára körülhordozzák s megismertetik a katholiku-
sokkal, a néppel és az intelligenciával. Annyira hiába-
valóknak még se képzelem magunkat, hogy ezt 
végre-valahára meg nem értenők. Egy siralmas ének 
az, telve szomorú adatokkal ; egy képkiállítás az, 
melyben a mi képünk a legcsunyább, akkor, midőn 
arra, hogy szebb, hogy igen szép legyen — Gerelylyel 
szólva — nem kérdezem, hogy van-e pénz, mert tudom, 
liogy van. Még van. 

Csak egypár adatot közlök ebből a hatalmas 
előadásból. 

Németországban, hol a katholikusok száma ke-
rekszámban 18 millió, 110 katholikus napilap jelenik 
meg, összesen 650—700.000 példányban. 

Ausztriában, hol a katholikusok száma 20 millió, 
már csak 23 katholikus napilap jelenik meg, körül-
belül 95-100.000 példányban. 

Magyarországban, hol a katholikusok száma 
10 millió, csak 6 katholikus napilap jelenik meg 
30—35.000 példányban. 

Tehát a három országban a napilapok száma 
úgy viszonylik egymáshoz, mint 18:4:1-hez. De akár 
az egyiket, akár a másikat vesszük, mindenik eltűnik 
a rettentő számú liberális napilap mellett, melynek 
túlnyomó nagy részét a katholikusok pénze tartja 
fönn. 

Ezek a beszélő számok. 
Egy más adat. Nincsen Magyarországon elmara-

dottabb, elhanyagoltabb intézmény a sajtónknál 
és nincsen kevésbé méltányolt, silányabbul hono-
rált harcosa a hitvédelemnek, mint a katholikus 
újságíró. 

Viszonyainkat P. Kolbbal szólva így jellemzi: 
Cikkekben és katholikus nagygyűlések alkalmá-

val minden oldalról fölhangzik a szinte parancsoló 
kiáltás egy nagyobb, erősebb, hatalmasabb katholi-
kus sajtó után. Erre válaszul azonban bátran föláll-
hatnának itt a sajtó képviselői és beleharsoghatnák 
széles e birodalomba a kiáltást a katholikus közön-
ségnek önérzetesebb, áldozatkészebb, céltudatosabb 
eljárása után: katholikusoknak milliói! hozzatok 
ezredrésznyi áldozatot sajtótokért, mint a mennyit 
mi hozunk és tiétek lesz a világnak legnagyobb, 
leghatalmasabb, legkiépítetlebb sajtója ! Most azon-
ban? Mialatt néhány előrelátó férfiú csaknem elvér-
zik a sajtóért, addig számos igen vagyonos ember 
előtt az egész sajtókérdés hétpecsétes könyv, vállal-
kozás, melyhez röstelkedésből hozzájárul némi ősz-

szeggel, melyet tulaj donképen szivesebben fordított 
volna valami «hasznosabb» célra. És népünk ? A katho-
likusoknak nagy tömege? Sejtelemmel sem bir saj-
tója föllendülésének nagy jelentőségéről. Mert külön-
ben nem támogatna száz meg száz egyletet, jó 
ügyet és alapítást készséggel, ellenben háromszor 
fogához ver minden krajcárt, mielőtt a sajtónak 
szánná. Népünknek sejtelme sincs arról, hogy saj-
tójának fölvirágzásától lehet csak remélnie javu-
lást és változást a nyilvános, állami, szociális, 
tudományos, gazdasági és ipari életben, hogy 
katholikus sajtó nélkül mihamar a francia katho-
likusok sorsára jutunk. Tájékozatlanság és egy-
kedvűség — ezek miatt nem képes a mi sajtónk 
előbbrejutni. 

Szórói-szóra illik mindez mireánk. Es valóban 
a francia katholikusok sorsára jutunk, ha most ideje-
korán nem segítünk az állapotokon és nem változ-
tatjuk javunkra az erők elhelyezkedését. Nem látjuk-e, 
hogy Franciaország után most Spanyol- és Olaszor-
szág van soron? Olaszországban már megindult az 
izgatás és hajsza a legaljasabb eszközökkel a szerze-
tes és kongregációs intézetek ellen. Ugyanígy kezdték 
Franciaországban is. Nem adok 10—20 esztendőt és 
az egyházgyűlölet elvégezte munkáját Olaszországban 
is. S akkor mireánk kerül a sor, ha továbbra is 
egykedvűek maradunk. Különösen mireánk, a hol 
van még mit elvenni. 

Jó lesz tehát, ha legalább olyan bölcsek leszünk, 
mint az egyiptomi fáraó volt, a ki hallgatott József 
tanácsára és a hét bő esztendőben elejét vette az 
Ínségnek, mellyel a hét szűk esztendő fenyegetett. 
Mi még benne vágyunk a bő esztendőkben. De a 
hétből hatot már alighanem elvesztegettünk. Mi lesz, 
ha a hetedikben sem szedjük össze, nem biztosítjuk 
magunkat ? . . . 

Egy más helyen ezt mondta: 
Itt katholikus közmunkáról van szó. Többet 

mondok: népmisszióról van szó. Mert ma már nem 
elegendő a szent népmisszió, melyet a derék jezsuita 
és lazarista páterek tartanak. Minden lusztrumban 
egyszer-egyszer. Ennek a nagy sajtóbeli missziónak 
lélekzetvétel nélkül folyton működésben kell lennie. 
Ma már nem elég a pap lelkipásztorkodása en 
détail — irodalmi, sajtóbeli lelkipásztorkodásra van 
szükség en gros. 

A sok adat között majd így sóhajt föl : Vala-
hányszor valamelyik nagyobb beneficium élvezője — 
püspök vagy prépost, kanonok vagy más valaki — 
tíz- és százezreket hagyományoz apró-cseprő össze-
gekben különféle jó célokra s az örökösöknek, el-
szorul a szivem ezen a rövidlátáson s arra a gon-
dolatra, hogy ezekkel a kávéskanálnyi összegekben 
szétadagolt, de milliókra menő százezrekkel mivé 
lehelne tenni a katholikus sajtót! És egypár ilyen 
buzdító nagy példával hogy megindulna a kisebb 
tehetségüek áldozatkészségének lavinája! 
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A bécsiek Pius-Verein-jára, melyet Kolb jezsuita 
lelkesítése ugyanilyen célra hozott létre, rámutatva, így 
szólt: Hiszem,hogy majdcsak előbújik a föld alól nálunk 
is, helyesebben leszáll a felhők mögül az a lángszavú 
férfiú, a ki szent Ambrus, vagy Chrysostomus, vagy 
amiensi Péter, vagy P. Kolb, vagy Prohászka Ottokár 
nyelvén odadörgi fő- és alpapoknak, fő- és köz-
rendűeknek : nem az iskola, templom, zárda, kórház, 
árvaház építése most az első és fődolog, hanem a 
sajtó kiépítése! 

De nem idézek többet belőle, át kell azt olvasni 
egészen, ilyen vádiratot még nem szerkesztettek a 
magyar katholikusok mulasztásairól. 

Csak az elfogadott határozati javaslatot közlöm, 
mely a legközelebbi teendőket jelöli meg: 

A VII. katholikus nagygyűlés mélyen áthatva 
attól a tudattól, hogy a különböző világnézeteknek 
és irányzatoknak küzdelmében, a vallásnak a vallás-
talansággal, az erkölcsnek az erkölcstelenséggel, a 
katholicizmusnak az ellenfeleivel való nagy harcában 
napjainkban a sajtó döntő jelentőségű fegyverzet és 
félelmetes tényező, a nép irányításának és nevelésének 
elsőrendű eszköze, aggódva látja a hazai katholikus 
sajtónak, a hit, erkölcs és igazságszeretet e nagy-
fontosságú védelmi eszközének aránylagos gyönge-
ségét és elégtelenségét a hitközömbös, sőt ellenséges, 
hit és erkölcsrontó, egyházellenes sajtónak túlnyomó 
számával, erejével és anyagi fegyverzetével szemben: 
ezen a végzetessé válható aránytalanságon segítendő, 
múlhatatlanul szükségesnek találja egy egyesületileg 
jól szervezett katholikus sajtótámogató és terjesztő 
intézménynek sürgős létesítését ; valamint a katholikus 
sajtó- és védőirodának további kiépítését, továbbá az 
országos templomi sajtó-vasárnap behozatalának ille-
tékes helyen való hathatós kérelmezését; végül a 
tervszerű katholikus sajtó- és könyvierjesztésnek (kol-
portage) meghonosítását. 

Mindezek létesítésének elvi és gyakorlati szem-
pontból való megvitatására, az eljárási módozatok-
nak, a szervezés mikéntjének, a fönnálló intézmé-
nyekkel való kapcsolatának, szóval a sikeres meg-
valósítás kérdéseinek és föltételeinek tüzetes tár-
gyalására a nagygyűlés avatott férfiakból sajtó-
bizottságot küld ki azzal a megbízással, hogy a 
föntemlített intézményeknek tényleges életbeléptetését 
eszközölje. 

A sajtó-bizottság tehát, mely ezeket életbelép-
tesse, megvan ; annak most már tennie kell róla s a 
bizottságok rendes eljárása szerint azt többé ad 
graecas calendas el nem tanácskozhatja. S mivel 
Madách szerint : a tett halála az okoskodás, ne sokat 
okoskodjék, hanem rövid időn belül léptesse életbe 
a szerveket, indítsa meg a pénzgyiijtést és sajtónknak 
föl kell virágoznia. Ma még van pénz, hát kerüljön 
belőle a saj lóra is előbb, míg majd nem lesz, míg ma jd 
minden késő lesz. Opportune, importune neki a 
cselekvésnek ! 

K. T r e n c s é n . Nagyon tanulságos, a mit az «Eszter-
gom» aug. 25-ik számában olvastunk. «Nincsen messze már 
az az idő, midőn csak az egyházi birtokok s a hitbizomá-
nyok mondhatók egvedül magyar földnek, mert kézen fekvő 
statisztikákból az tiinik ki, hogy ma már kétszer annyi föld 
van (az ország töredékét képező) zsidóság kezén, mint egy-
házi és hitbizományi kezekben. Mert nézzük csak : R. kath. 
érseki és püspöki birtok 709.193 kat. hold. ; görög kath. 
érseki és püspöki birtok 151.175 kat. ho ld ; görög keleti 
érseki és püspöki birtok : 20.695 kat. hold ; hitbizományi bir-
tok 2,329.206 kat. hold. Összesen 3,210.258 kat. hold. Ezzel 
szemben zsidó kézben 5,970.140 kat. hold volt már 1897-ben, 
tebát már 10 év előtt.» Oldják még fel a kötött birtokot, az 
is mind nem a nép, hanem a zsidók kezébe fog kerülni, 
a mint odakerült a nép gyámoltalansága folytán az 1848-ban 
fölszabadított jobbágyok földje. Ugye önök azt ott Trencsén-
ben mint szomorú valóságot napról-napra nézik ? 

lí . T o r j a . Az egész évre. Az előbbi számot Gyulafehér-
várra küldtük. 

G. B u d a p e s t . Még egyet szerettem volna, ha felvesz 
javaslatába: a kaih. hírlapírókat képző egyesületet, vagy mi-
nek is nevezzük, szóval egy oly egyesület felállítását, mely 
jogi, történelmi, dogmatikai stb. előadások tartásával hírlap-
íróink készségét a kath. ügy szolgálatára nevelje. Mert ilye-
neknek se vagyunk bőviben ; a kath. sajtó pedig arra való 
képzett írók nélkül, ha még úgy fizetjük őket, színvonalra 
nem emelkedhetik. Állítsunk az anyagi eszközök miatt sajtó-
egyesületet, de azt a másik szempontot se hanyagoljuk el. 

P . E s z t e r g o m . Még nem kaptam meg ; lia megjön, 
közlöm. 

L . Bo ldogas szony . Köszönöm a szives érdeklődést. 
Munka az egész ; dolgozunk, mert ez a hivatásunk. 

M. B á r t f a . Jó azonnal tudatni a lakásváltozást; rajtam 
nem múlik a dolog eligazítása. 

A. B u d a p e s t . Kár, hogy augusztus végén nem küldte 
be, nem oly elhamarkodva teljesíthető az ilyen kivánat. 

L. B u d a p e s t . A jövő számban közlöm. 
Gy. L e m l i é n y . A püspök úr az egész évre fizetett elő. 
Sz. B á t o r . Nagyon szívesen tenném, ha lehetne. Nem 

ismeri ön a mai nyomdai viszonyokat, mit kell ma a «Religio» 
kiállítású lapért fizetni. A munkabérek talán bennünket nyom-
nak legjobban. Hiszen ha azt mondom önnek, hogy sok munka 
mellett csak az én anyagi támogatásommal tartható fel a lap 
a mai színvonalon, akkor azt hiszem, mindent megértett 
belőle. Ha rajtam állana, meg lehet győződve, hogy a sze-
gényebb ellátásuaknak akár fele áron is adnám. A kath. szer-
kesztőnek ma jobbára a szent ügyért való lelkesedésből 
kell élnie. Olvassa csak el a sajtóról szóló előző cikket. 

K. Ny i t r a . Örömünnepükben szívből veszek részt. 

TARTALOM: Schell és Commer. II. — Az új 
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TUDOMÁNYOS, TÁRSADALMI É S IRODALMI KATHOLIKUS FOLYÓIRAT 
Megjelenik - július és augusztus hónapot kivéve - minden vasárnapon. 

Die Organisation der "Laien." (i.> 
Az újabb német reformkatbolikus mozgalmak-

ban, melyeknek némely hulláma hozzánk is elvető-
dik, egyik pontként szerepel a világiak szorosabb 
bevonása az egyház ügyeibe. Azonban annak a köze-
lebbi körvonalozását, hogy miben álljon, nevezete-
sen hogy mely tevékenységi körre vonatkozzék ez a 
sürgetett munkamegosztás, nem találjuk. Ehrhard 
is, maga Schell is csak nagy általánosságban beszél-
nek róla műveikben. Annál nehezebb pedig ezt elkép-
zelni, mert a német katholikus világiak, a papság 
és a világiak kánonjogilag szabályozott mai szervezete 
mellett is, ugyancsak tevékenyen közreműködnek az 
egyházi élet fölvirágoztatásán : a sajtóban, az iskolai, 
az egyleti és a politikai téren; úgy, hogy szó a mi 
szó, mi magyar katholikusok igazán csak irigykedve 
tekinthetünk rájuk. Vallásos életük egyénileg is példás, 
úgy hogy a német világi katholikus szemében az egy-
ház ügye ugyancsak nem pusztán a papok ügye, mint 
nálunk; hanem közös ügy annyira, hogy lia a papság 
nem is járna elől jó példával, mint a hogy előljár, a 
világiak maguktól se igen adnák föl a kath. ügyet. 
Azt ők, nem a hangulatok után indulván, hanem irodal-
milag is képzettek lévén, a magukénak tekintik, sérel-
meit a maguk sérelmének, győzedelmeit a maguk győ-
zelmének. Nekik a «sancta Mater ecclesia» életvalóság. 

Micsoda újabb munkamegosztásról beszélhetnek 
tehát a papi reformerek ? A templomi szertartások 
végzését, a prédikálást, a gyóntatást talán csak nem 
akarják megosztani a világiakkal? A papságnak ott 
jószága nincs, hogy talán az egyházi javak körül 
való gazdálkodást kívánnák tenni közössé. Szóval, 
irataik nyomán nehéz a kérdést tisztán látni, kíván-
ságuk természetét megérteni. Tavaly a «Hist. politische 
Blätter» egyik cikkezője olyasmit pengetett, mintha 
a világiaknak részt kellene juttatni a kath. tanok 
feldolgozásában, illetőleg modernizálásában, termé-
szetesen olyan Schell-féle értelemben. De ez, mint 
a dolog természete mutalja, különös egy kíván-
ság. Mert hiszen ebben, már t. i. a tbeologiával való 
foglalkozásban, természetesen nem a Schell-féle irány-
ban, hanem a theologiai ismeretek gyarapításában, 
eddig se akadályozta őket senki. 

Az egyház örömmel nézi fiainak tanai tanul-
mányozásában való buzgólkodását, nagy tisztelettel 
vette körül pl. Estorás Pál egykori nádorunkat 
theologiai munkái miatt. Ezt tehát, mint valami újabb 
vívmányt, nem kell követelni. 

A minap aztán, Renz münsteri egyetemi theol. 
tanárnak, Scliell követőjének, Breslauba történt át-
helyezésekor a dolog egyszerre világosabbá lett. Ki-
pattant t. i. a titok, hogy ezek a theologusok tulaj-
donképen mi célra sürgetik a világiak bevonását az 
egyház ügyeibe és miféle ügyeibe? A dolog úgy 
történt, hogy valamelyik beavatott társ, mint a 
hogy utána a lapokban nagy boszankodva írták, 
árulása folytán hire ment Rómába, hogy Német-
országban a centrumi képviselőkből, a theol. és 
világi tanárokból, egyes más nevesebb katholiku-
sok bevonásával, titkos liga alakult, mely petitióra 
készül Rómába, elsősorban az Index ellen (ebből 
lehet talán a mozgalom forrására következtetni), 
azután pedig, hogy, majd rendszeresen szervezve, 
más reformokat is fog sürgetni. Oly titokban indult 
meg ez a mozgalom, ez a szervezkedés, hogy Mün-
sterben, a hol állítólag központja volt, a mint ott 
helyben hallottam, se a püspöknek, se más egyházi 
férfiúnak, a beavatottakon kívül, sejtelme se volt a 
dologról. Az időelőtti fölfedezés tudvalevőleg véget 
vetett ugyan a mozgalomnak, azonban némi világos-
ságot derílett magára az addig homályos kérdésre, 
hogy a reformtheologusok mi célra tartják szüksé-
gesnek a világiak bevonását az egyház ügyeibe? Ki-
derült, hogy tulajdonképen a saját külön theologiá-
jukat remélték ily uton a «maradiakkal» szemben 
diadalra juttatni; a mi természetesen mint terv is, 
épen a világi katholikusok katholicitása érdekében, 
az egyház fejének legerélyesebb közbelépését kívánta, 
mert hiszen theologiájuk felülkerekedése nem jelen-
tene egyebet egy újabb kiadású protestantizmusnál, 
abból pedig egyszer is elég volt. 

A mit még a liga leleplezése után sem gyanitot-
tottak teljesen annak céljáról,1 azt aztán egész nyíltan 

1 A Rómába intézendő petíció, mint petició, egészen ár-
tatlan és megengedett dolog, melyhez minden katholikusnak 
joga van. A vatikáni zsinat világosan mondja : a római pápa 
a liivek legfőbb birája és az összes, az egyház megítélése alá 
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feltárta az egyik elvtárs, «Ein katholischer Geistlicher 
aus Süd-Deutschland» (arra felé van Würzburg vagy 
München) a «Frankfurter Zeitung» julius 21-iki szá-
mában, a ki, elkeseredve X. Piusnak Commerhez 
intézett levele és az index ellen peticionálni akaró 
liga elárulása miatt, mindent kifecsegett, a mit addig 
a vezető reformtheologusok oly simán kezeltek. Cikké-
ből az ide vonatkozó részt szórói-szóra közlöm, hogy 
lássuk, a német racionalizmus mily mélyen belevette 
magát ott némely kath. theologus lelkébe. 

«Mély ellenszenv nyilatkozik — írja az Ein 
Geistlicher — ezekben a római mestercselekedetek-
ben (Glanzleistungen) a világiak ellen is a kath. 
egyházon belül. A világiaknak tehát nincs semmi 
mondanivalójuk, csak a magasabb klérusnak; az 
előbbenieknek nincs más kötelességük, mint enge-
delmeskedni és türelmesen elfogadni mindent, a mit 
felülről parancsolnak nekik. Ehhez a középkori né-
zethez Róma szigorúan ragaszkodik. Minden ember, 
a ki a mai felfogás szerint gondolkozik, csodálkozva 
kérdezi, mi különös (Furchtbares) lehet egy az indexre 
vonatkozó kérelemben, vagy mi különös lehet a 
laikusok szervezkedésében (an einer Organisation 
von Laien) ma, a XX. században? Miért nem 
nyilatkozhatnának egyházukhoz hü férfiak, a kiket 
az index szomorú intézménye bármely pillanatban 
sújthat (ime itt az ok!), illendő módon erről az in-
tézményről ? A kérdéssel minden elfogulatlan ember 
tisztában van, csak a «magasabb» klérus Rómában 
és másutt, sajnos, nincs tisztában. Azért a kath. vilá-
giaknak csak azt a tanácsot lehet adni, hogy a tör-
vényesen biztosított szervezkedéssel ne hagyjanak föl 
s a megkezdett úttól az utolsó hetek eseményei 
miatt ne riadjanak vissza. Róma és a magasabb klérus 
semmitől se fél annyira, mint a szervezkedéstől. Az 
ilyen szervezkedések ugyanis, ha létrejönnek, a min-
denekfölött uralkodó szerzetesrendek, de különösen 
a jezsuiták klikkjének leghatásosabb versenyt támaszt-
hatnak. A jezsuiták csak azért erősek, mivel jól van-
nak szervezve. Hogy tehát mellettük mások meg ne 
erősödjenek, minden más szervezkedési gondolatot 
csirájában elfojtani törekesznek. 

Egyetlen pont, mely első tekintetre sajátságos-
nak tűnhetett föl, a múnsterieknél a titokzatosság 
volna, mert minden más kifogásol hatatlan rajtuk, 
miután a laikusok részén a szervezkedést csak a kleri-
kális nagyravágyás és gőg képes kárhoztatni. A titok-
ban való készülődésnek és eljárásnak pedig elegendő 
alapja volt. Ha máskép járnak el, a résztvevőkre 
gyűlöletes módon rájok támad a centrumpárti sajtó 
egész vagy legnagyobb része. Hiszen egy dél-német-
országi (bajor) centrumpárti lap már is azt írta, 
hogy a világiak olynemű szervezkedése, mely az 
egyházban keresztülviendő reformok céljából alakul (l), 

tartozó ügyekben az ő Ítéletéhez lehet fordulni. De a jelen 
esetben annak a petíciónak a miliő sajátságos jelleget adott. 

«magától értetődőleg egyházellenes és esztelen el-
járás.» El lehet képzelni, mit írtak volna ezek a 
magas szellemű lapok, ha az illetők a tervet a nyil-
vánosság előtt akarják megvalósítani. Ennek a «ka-
tholikus» sajtónak, a mennyiben figyelemmel kísér-
hettem, egyetlen szava sem volt az ilyen szervezkedés 
jogosultsága mellett, még ha azt föltételesnek tekint-
jük is. 

Miért is tartották Münsterben kívánatosnak az 
ilyen laikus szervezkedést i1 Nem vagyok ugyan tájé-
kozva részletes indítékaik körül, de megvallom, hogy 
magam is hajlandó volnék hozzájuk csatlakozni, 
miután elismert tény, liogy az egyház vezetői önszán-
tukból még sohasem mentek bele valami jelenté-
kenyebb reformba. Ez a történelemben ezerszer be-
bizonyított tény. Az egyházat mindig rá kellett kény-
szeríteni a reformokra. Ha az egyháztól függött 
volna, ma is azt kellene hinnünk, hogy a nap kering 
a föld körül; Galilei, ha meg nem halt volna, még 
mindig a fogságban ülne ; trienti zsinat nem ült volna 
össze, bibliai kritika sem támadt volna, hisz a fej-
lődéstan még ma is eretnekségszámba megyén, el-
tekintve a számos belső reformtól, mely a középkor 
óta elintézésre vár — hasztalanul. Hogy egyéb poli-
tikai kérdésektől eltekintsünk : Törökország mellett, 
s ez egész biztosra vehető, egész Európában egyedül 
és kizárólag ma csak az egyházi államnak nem volna 
még népparlamentje, lia szerencsére a népakarat 
vihara jó ideje el nem söpörte volna. Hogy tényleg 
úgy állna a dolog, mutatja az 1848-iki év, a midőn 
Rómában valami parlamentfélét akartak életbelép-
tetni és mutatják a római kúria által akkor hivata-
losan közzétett nyilatkozatok. 

Nem, Róma sohasem nyul, sohasem fog ma-
gától nyúlni reformokhoz, sohasem lép előbbre, 
sohasem kél erélyes versenyre. Mivel pedig egy 
Schell, egy Murri s mások erélyesen mutattak rá a 
haladás szükségességére, mivel a kath. körök lanylia-
ságát ostorozták, mivel az elmaradt rómaiaknak 
(Römlingen) az «inferioritást», ösztönül a buzgóbb 
tevékenységre, folyton szemükre hányták — innen 
a gyűlölet ellenük. 

Ilyenformán az egész mai mozgalom legmélyén 
a német s más katholikusok inferioritásának égető 
kérdése rejlik. A münsteriek akarták a német katho-
likusokat a legdurvább inferioritás egy darabjától : 
a minden meghallgatás nélkül elitélő, az egész világ 
előtt megbélyegző, tekintet nélkül eljáró, szeretetet 
nem ismerő, szűkkeblű, sötétben ítélkező Indextől 
megszabadítani: Schell, Muth stb. akarták a katho-
licizmust az irodalomban, a tudományos téren, a 
belletrisztikában stb. emelni — ime, ezért indítottak 
ellenük igazi inkvizitori módon rendszeres hajtóvadá-
szatot és megrágalmazták őket ; és ha ma még az égő 

1 A hogy az ügyek állása mutatja, Renz és a Schell-szel-
lemü theologusok indextől való megóvása érdekében. 
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máglyák szokásban volnának, hát akkor tudjuk a 
többit. Az inkvizítorok régtől fogva mindig kedélyes 
emberek voltak. 

Ott a középkor — itt az újkor! E körül forog 
az egész kérdés. Álljon-e föl továbbra is a középkor 
a maga szűkkeblű bornirtságában, a maga üldözési 
mániájával, a maga klerikális nagyravágyásával, a 
maga rothadtságában és maradjunk-e továbbra is szel-
lemi inferioritásunkban; vagv pedig számoljanak-e le 
véglegesen a katholikusok, a nélkül, bogy egyházuk-
hoz hűtlenekké válnának, a középkorral és mo-
dern, haladó emberekké váljanak-e : ez a benső 
pszichologikus magva a mai mozgalomnak.» 

így magyarázta meg részletesen az «ein kath. 
Geistlicher», hogy mire lett volna jó a reformtheo-
logusok által befolyásolt világiak külön szervezkedése 
a német egyházban. A Rongék, a Döllingerek szel-
lemi utódai bölcsen észrevették elődeik példáján, 
hogy mit sem ér a reformátori szerep, ha szervezett 
csapat nem áll a reformátor háta mögött. Oda for-
dultak tehát a theologiai kérdésekben kevésbbé jár-
tas és a haladás jelszavával mindig fogható világi 
katholikusokhoz s titokban kezdtek toborozni sere-
get, mellyel nyomást gyakoroljanak ők: a «Kirchen-
treue Männer» Rómára, a maguk céljai érdekében. 
A parazsból velük akarták kikapartatni a gesztenyét. 
Innen a hadjárat első és főpontjául az Indexet tűz-
ték ki; az lábatlankodott főkép a reformtheologusok 
útjában; ezzel koppintottak folyton körmeikre. Gon-
dolták, hogy e tekintetben a jó nevű világiak útján 
hamarább érhetnek célt Rómában, eltávolíthatják az 
Indexet az útból s akkor szabad a vásár az ő kiszá-
míthatatlan következményű theologiájuk számára, 
melynek jellemzését minap, Schellről szólva, hallottuk. 

Ez lett volna tehát a laikusok annyira ártatlan-
nak feltüntetett petíciójának, valamint szervezkedésé-
nek a célja, balekfogás, egy manőver Róma ellen, 
sajnos, épen a paptanárok egy része állal megpen-
dítve. Érthető azért, hogy midőn, amúgy titokban jól 
fonván a szálakat, szinte a célnál képzelték már 
magukat, hogy mennyire meglephette őket Gommer 
könvve, mely váratlanul úgy csapott közéjük, mint 
a villám a tiszta égből s részletesen feltárta theolo-
giai tani reformjaik minden tévedését. Nyomban, 
úgy gyanítom, épen ennek a könynek a hatása alatt 
következett annak az egy elvtársnak az «árulása» is, 
s ők egyszerre leleplezve iátták magukat. 

Keserves egy föleszmélés volt ez számukra, az 
bizonyos, de a katholicizmus javára. Mert ez a theo-
logiai mozgalom sokkal veszedelmesebb volt, illető-
leg lett volna az egyházra, ha meg nem állítják, 
mint a minő négy-öt évtized előtt volt a Günther-
féle dogmatikus mozgalom, épen a miatt, hogy még 
ez inkább csak az iskola falai között mozgott, Schellek 
a kath. világiak köreiben is terjesztették eszméiket. 

Sajátszerű egy eljárása ez a tagadás ősi szelle-
mének. Mivel a német kath. egyházra a legelkesere-

dettebb ellensége se foghatná rá ma az elvilágiaso-
dás, a romlottság vádját, mint Luther idejében, egy 
század óla a soha nem hiányzó nyugtalan szellemek 
folyton az egyház, illetőleg dogmatikája tanain fab-
rikálnak. Tehát nem erkölcsi, hanem tani reformokon 
mesterkednek, s a német racionalista filozofia be-
folyása alatt természetfölötti jellegéből szeretnék ki-
vetkőztetni a kereszténységet, misztériumait kiküszö-
bölni, szóval az egészet a racionalizmus színvonalára 
szeretnék leszállítani. 

Róma az ő Indexével állja útjukat s az a lárma, 
melynek most voltunk tanúi, száz év alatt már leg-
alább tízszer ismétlődött; legalább tizedszer kellett 
már megállítania Rómának a Schell-féle racionali-
záló theologusokat, a ki (t. i. Schell) különben maga 
sem eredeti, hanem a régi Kuhn és Deutinger-féle 
nyomoknak a taposója. 

Róma tehát ezúttal is, midőn tilalomfát állított 
ezen ú. n. reformtheologusok elé, nem a haladást 
gátolta, hanem az isteni kereszténységet óvta a maga 
jellegében; mint annyiszor tette a múltban, s mint 
előreláthatólag még sokszor fogja tenni a jövőben. 
Miután azonban az «ein Geistlicher» a leintés foly-
tán elkeseredett ember módjára a maradiság vád-
ját vágja Róma szemébe, s sok egyebet összebeszél, 
eszmecsere okáért szükségesnek tartjuk még egyszer 
visszatérni egyes állításaira. 

Az új római Dekrétum. (n.) 
Sorrendben a 4. elitélt tétel így hangzik : 
4. Az egyházi tanítóhivatal még dogmatikus meghatározásai 

által sincs hivatva a Szentírás hiteles értelmét megállapítani. 
Szóval a tanítóegyház az semmi, a reformtheo-

logusok «tudománya» az minden, az a követendő. 
Kutatni és folyton kutatni nekik a fő, ha soha senki 
sem is fogja tudni véglegesen, hogy hát mit is tanít 
tulajdonkép a Szentírás? Nemcsak a tekintély elvé-
nek, melyre pedig Krisztus hierarchikus egyházát 
alapította, ilyenformán vége van, hanem a Szent-
írás egész jelentőségének is. Mi végre is való az 
olyan könyv, mely midőn igazságot van hivatva 
hirdetni, senki benne azt meg nem állapíthatja? 
Loisy máskép magyarázza, mint Murri és a követ-
kező modern exegeta ismét máskép fogja értelmezni, 
talán épen cáfolni fogja két elődjét. És így vég nél-
kül. Kinek higyjünk tehát? vagy semmit se higyjünk, 
csak disputáljunk? Csak ezért adatott volna vájjon 
a Szentírás? 

Eszeveszett egy gondolkodás ez, a minőt az egy-
ház sohasem ismert el; azért ezt a vadonatúj kri-
tikus «gondolatot», mely megtagadása a tanítóhiva-
talnak, krisztusi letéteményről lévén szó, szintén 
kárhoztatni, elitélni volt kénytelen. 

5. Mivel a hitletétemény csak kinyilatkoztatott igazságo-
kat tartalmaz, az egyház illetékességéhez semmi tekintetben 
sem tartozik ítélkezni a profán tudomány állításairól. 
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Rosszul veszi ki magát, mondjuk nyomban, ha 
az ilyen emberek csak említik is a kinyilatkoztatást, 
már t. i. abban az értelemben, a hogy ezt a műszót 
a theologiában érteni szokás. Nem komoly dolog 
olyasmiről nagyképűsködve beszélni, a mit az illető 
nem hisz.— A tétel különben, helyes értelme szerint, 
a profán tudománynak csupán azon nézeteire, föl-
tevéseire és állításaira vonatkozhatik, melyek a ki-
nyilatkoztatott igazságokkal összefüggnek, azokkal 
érintkeznek; mert másnemű profán kutatásokról, 
ismeretekről, tételekről az egyház sohasem szokott 
nyilatkozni, sem Ítélkezni, sohasem mondta magát 
e tekintetben arra illetékesnek. 

Hogy a chemiában hány elem van, hogy az 
elemek átváltoztathatók-e ; hogy a villamosságot 
fluidumnak, vagy az atomrezgés egy sajátszerű ne-
mének tartsuk-e ; hogy a bacillus-elméletről mit gon-
doljunk, vagy a fjordképződésről s hasonló ezer 
más kérdésről: az egyházat még senki sem hallotta 
nyilatkozni, az a tudomány szabad búvárkodásához 
tartozik. Az egyház ismeri illetékességének határait 
és semmi érdeke azokat a tudomány rovására át-
lépni; vajha a tudósok is hasonló mérsékletet tanú-
sítanának ! 

De vannak aztán tételek és állítások, melyek 
profán tudományi létükre annyira összefüggnek a 
kinyilatkoztatásban letéteményezett tanokkal, hogy 
azok tagadása ezeknek a tagadását is vonja maga 
után; ilyen esetben az egyház a saját megtámadott 
területét az ellenkező tanoknak elitélésével védeni 
kénytelen. S megjegyzendő, hogy a kutató profán 
tudomány ilyen esetekben előbb-utóbb még mindig 
az egyháznak adott igazat. 

így pl. az ősnemződés kérdése, keletkezhetik-e 
szervetlen anyagból szerves lény, a természettudo-
mányra tartozik s Pasteur kísérletéig, ki végleg el-
döntötte, hogy omne vivum ex ovo, sokan valónak 
is tartották. Az egyházat annyira nem érdekelte a kér-
dés, hogy egy szent Ágoston, szent Tamás is lehet-
ségesnek mondották. De mihelyest valaki, túllépve a 
természettudományi kísérlet és tapasztalat határait, 
az ősnemződést a teremtés ténye helyébe akarja ál-
lítani, a miről semmi tapasztalata : az egyház ellene 
szól, elitéli, mert az ilyen «tudós» gyarló eszével 
illetéktelenül az istenileg kinyilatkoztatott s az egyház 
őrizetére bizott tannal akar perbe szállni. 

így profánnak látszik az az állítás is, hogy az 
anyagon és erőn kívül a természetben semmi sem 
létezvén, az ember is anyag csupán, nincs lelke és 
szabad akarata. Az ilyen materializmussal szemben, 
mely csak a tudomány színét viseli, az egyház ál-
lást foglal (de a komoly tudomány isi). Mert ha 
nincs lélek, nincs vallás se, a kereszténységnek nincs 
semmi értelme, az egyiknek tagadása a másiknak 
tagadását vonja maga után; s ha az embernek nincs 
szabad akarata, nincs morál, nincs beszámítás; vagyis 
az ilyen látszólag profán tudományos tanok, melyek 

azonban csak tudósi vélelmezések, aláássák a keresz-
tény tan alapjait. 

Az egyház szembeállítja az ilyen napi vélekedé-
sekkel szemben a saját kinyilatkoztatott tanait, az 
isteni hitelességű állításokat s azt mondja: ember 
nem jól kutattál, mivel tévedtél, tanod helytelen. 
Hogy mennyire igaz ez, mutatja Büchner a «Kraft 
und Stoff» mű szerzője. Diadalai óta alig mult el 
egy évtized s ma már egykori híveinél is olvasom, hogy 
Büchner elavult. Ugyanez áll Darwin még nemrég 
híres elméiétérői is. 

A müncheni Frohschammer, a filozófus, tanítja 
a generacianizmust ; az egyház indexre tette könyvéi, 
mert ez a tan, a léleknek a szülőktől nemzés útján 
való keletkezése, kétségbevonja a lélek szellemi vol-
tát s anyagnyelvűségre vezet. 

Tehát van eset, mikor az egyház illetékességé-
hez tartozik Ítélkezni a profán tudomány állításairól 
is; oly esetek ezek, midőn a tudóst téves kutatása 
illetékessége határain túl ragadja s beleütközik a ke-
reszténységbe. 

Szép is volna, ha az egyháznak a saját, illetőleg 
a rábizott tanai érdekében, melyeket a világnak 
szeplőtelenül hirdetni tartozik, mondom ha az egy-
háznak ily esetben sem volna joga nyilatkozni; hisz 
akkor megmételyezhetnék híveit az ellenkező tanok-
kal s ő összetett kézzel nézhetné a pusztító műve-
letet. Ez vájjon az egyháznak Krisztustól kijelölt 
hivatása-e ? Szent János, a szeretet apostola, ezt írja 
II. levelében: «Ha ki hozzátok jő és e tudományt 
(Krisztus tanát) nem hozza magával, ne fogadjátok 
őt házatokba s ne is köszönjetek neki», (v. 10.) 

Különben a reformtheologusok első sorban a 
saját érdekükben akarják az egyházat megfosztani 
eme jogától. Ok azt mondják, a Szentírást csupán 
történelmi szempontból vizsgálják s történeti úton 
alapítják meg róla való nézetüket ; a történelem mint 
profán tudomány fölött pedig az egyház illetékesen 
nem Ítélhet. Szemfényvesztés, ámítás azt hinni, mintha 
az evangéliumokkal így lehetne elbánni s rájok két-
féle mértéket, történetkritikait és vallástheologiait 
alkalmazni. Erre már Ehrhard is azt mondta : ehhez 
nem csatlakozhatom, mert kettős igazság nem igazság. 

Látjuk ebből, hogy a tételnek épen az ellenkezője 
az igaz, azért kárhoztatta az egyház. 

6. Az igazságok megállapításánál akképen működik 
közre a tanuló és a tanítóegyház, hogy a tanítóegyháznak 
nincs más föladata, mint csupán jóváhagyni a tanulóegy-
házban közkeletűvé vált vélekedéseket. 

Más formában ez ugyanaz, mint a mi a 2-ik 
tételben foglaltatik; a juhokat teszi a pásztorok ve-
zetőjévé s a tanítóegyháznak amolyan Dobzse László-
féle szerepet szán, a mi az egyház legbensőbb termé-
szetével ellenkezik. 

7. Valamely téves tan elitélése esetében az egyház nem 
követelhet híveitől belső meggyőződést, mellyel Ítéletéhez 
ragaszkodni tartozzanak. 
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Ilyen képtelen nézetre csak úgy juthat a reform -
theologus, hogy teljesen megtagadja a tanítóegy-
háztól a «charisma veritatis»-t, az igazság adomá-
nyát, melyet Krisztus igért apostolainak és azok utó-
dainak (Máté 28, 20; Ján. 16, 13.). Tudomást se 
vesznek ezek az egyházban rejlő isteni elemről, ha-
nem egyszerűen az emberek csoportjának nézik az 
egyházat, mely keretben aztán csak azt méregetik, 
kik vannak benne többen: elöljárók vagy alatt-
valók-e? s e szerint sorakoztatják, illetőleg demokrati-
zálják az igazságot. 

Ha a tanítóegyház nem követelhetne híveitől 
belső meggyőződést, belső odaadást ítéleteihez, mit 
jelentene ez ? Azt, hogy elég számára a csendes részvét, 
elég afféle külső megnyugvás, mint midőn valami 
erőszakoskodó emberrel állunk szemben s azt gon-
doljuk : szamár vagy ugyan, nincs igazad, de a kel-
lemetlenségek elkerülése okából nem mondunk neki 
ellent. 

A ki így beszél, az elvesztette az egyházról való 
helyes fogalmat, az egyszerűen emberi alkotásnak, 
közönséges történeti fejlődésnek nézi, melyet az idő-
viszonyok hoztak létre; annak az egyház nem többé 
a köztünk élő Krisztus. 

Az előző két (étellel szorosan összefügg s mintegy 
folyománya az előbbieknek a következő 8-ik s azért 
minden kommentár nélkül adjuk: 

8. Minden vétektől mentek, a kik az Index-kongregácio 
vagy más római kongregációk által hozott ítéleteket egy-
szerűen semmibe se veszik. 

Az eddig tárgyalt nyolc tétel az exegetáknak és 
a kritikusoknak a Szentszékhez való viszonyára vonat-
kozik a Szentírás értelmezése tekintetében. Ilyeneket 
hirdetnek a reformkatholikusok, mert a fejlődési elmé-
letet nem vihetik be máskép a szentiratok boncolásába ; 
nem minősíthetik őket addig közönséges emberi 
okmányoknak, melyekből aztán, kényük-kedvük sze-
rint tépegetve azokat, megkonstruálják az első ke-
reszténységet, mint első primitiv fokát az egyház 
további fejlődésének: míg műveleteikben folyton aka-
dályozza őket a Szentszék. Azért először is ennek 
üzennek hadat, az indexxel az egész apostoli tanító-
tekintélyi az egyházból kiküszöbölni iparkodnak. 
Hasonló eljárás ez, mint midőn Luther az útjában 
álló pápát és püspököket az egyházban nem létezők-
nek nyilvánította. 

A tanítóegyház tekintélye ne terjedjen ki a kri-
tikusokra; a tanítóegyház ne határozza meg vég-
legesen az igazságokat; a tanítóegyház csak áment 
mondjon a felszínen lévő vélekedésekre; a kritikus 
ne törődjék a kongregációk Ítéletével : ezek a gon-
dolatok vonulnak végig az elitélt nyolc tételen. 

A Szentszéknek ilyen tanok ellen dekrétumával 
annál inkább föl kellett lépni, mert az efajta reform-
theologusok ezúttal katholikusoknak is vallják magu-
kat, tehát a tévelyt az egyházon belül akarják elter-
jeszteni. Tanulókból vezető tekintélynek tolják föl 

magukat, a Szentszék fölé helyezkednek, a mit egy-
kor az eltévelyedett pisai és konstanzi zsinatok is 
csak az egyetemes zsinatoknak mertek tulajdonítani. 
A ki csak némileg ismeri is a katholicizmust, lát-
hatja, hogy a Szentszék, kárhoztatván e tételeket, 
nem az igazi tudománynak, vagy tudományos hala-
dásnak üzent hadat, hanem a féktelen emberi gőg-
nek, melynek jelszava a : non serviam. Forradalmi 
szellem ez a bit tudományban, oly fokban, a minő 
eddig a legnagyobb hereziseknél is ehhez képest 
csak kisebb mértékben mutatkozott. Azért kellett 
tehát ezekre a főbenjáró tévedésekre külön dekré-
tumban (rendeletben) is rámutatni. 

A következőkben a reformtheologusok, elvégez-
vén a magok dolgát, illetőleg biztonságba helyezvén 
a saját becses személyüket, a theologiai tanok meg-
hamisítására mennek át. 

Egyházjogi kodifikáció. <i.> 
Feltűnő dolognak tartom, hogy Szentséges Atyánk-

nak, X. Pius pápának Arduum sane kezdetű 1904. évi 
március 19-ről keltezett motu proprio-ja, melyet az 
egész katholikus egyház püspökeihez intézett, nagyobb 
szellemi mozgalmat nem idézett elő, élénkebb iro-
dalmi tárgyalásokat nem keltett. Nálunk, Magyaror-
szágon, épen csak hogy fölemlítették ezt a rendkívül 
fontos pápai körlevelet. A külföldi egyházjogi szak-
irodalomban is csak itt-ott feszegették és ismertet-O 
ték ezt a kiválóan érdekés pápai rendeletet. Még 
legbővebben foglalkozott ezzel a kérdéssel Boudin-
bon párizsi jogtanár az általa szerkesztett «Canoniste 
contemporain» hasábjain, hol «De la codification du 
droit canonique» cimen az 1904. évfolyam novem-
beri, továbbá az 1905. évfolyam január, február, 
március, április, május, szeptember és október havi 
füzeteiben hosszabb értekezést közöl eme pápai kör-
rendelet kapcsán az egyházjogi kodifikáció kérdésé-
ről. Továbbá Willien tanár, a ki ugyanezen egyház-
jogi szakközlönyben, az 1906-iki évfolyam február, 
április, június, július, szeptember, november, decem-
ber havi, továbbá az 1907-iki évfolyam február— 
aususztus havi füzeteiben «Les réformes du droit 
canonique et les postulata du concile du Vatican» 
cimen hosszabb lélegzetű cikksorozatot közöl, habár 
nem is egészen járatlan nyomok után haladva. 
Lnemmer «Zur Codification des canonischen Rechts. 
Freiburg. Herder. 1899.» cimű emlékiratában részle-
tesen tárgyalja a kánonjogi kodifikáció történelmi 
fejlődését és az idevonatkozó reformjavaslatokat. 
Azonban a fönntidézett pápai körrendelet (de Eccle-
siae legibus in 111111111 redigendis) kapcsán nem indult 
meg élénkebb irodalmi vita. 

Miben rejlik ennek a majdnem általánosan ész-
lelhető részvétlenségnek és hallgatásnak oka? Talán 
az egyházjogi téren szinte már elodázhatatlan sürgős-
ségű reformoknak nagy száma, vagy a tárgy iránt 
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való érzéketlenség és tájékozatlanság, vagy bizonyos 
fokú bizalmatlanság a vállalat közeli sikere iránt, 
vagy a titokban folyó tárgyalások okozzák-e ezt a 
közönyt, ki tudná megmondani. 

Bármi legyen is azonban ennek az oka, kétség-
telen, bog}7 az egyházjog igen sok részében, de leg-
főképen a házasságjog terén égető szükség van több 
reformalkotásra és gyökeres újításra. Úgy az egyház-
jogász az elmélet terén, mint kiváltképen a lelki-
pásztorok a gyakorlati élet tarka mezején érzik 
különösen a házasságjogi reformok szükséges voltát. 

Nem egyszer akad fönn és nagynehezen tud 
kiutat találni az egyházjogtanár a jogi elméletek és 
egymástól sokszor homlokegyenest ellenkező véle-
mények útvesztőjében, tanácstalanul áll, mittévő 
legyen, melyik nézetet fogadja el, miféle gyakorlati 
útbaigazítást adjon hallgatóinak, a kikre egykor a 
jogelveknek és törvényeknek a gyakorlati életben 
való megvalósítása fog bízva lenni. Gyakran alig 
képes eligazodni és epedve várja, mikor jön el az 
újkori Gratián, aki megalkotja, nyélbe iiti a husza-
dik század számára az annyira szükséges «concordia 
discordantium canonum»-ot, a modern kor egyház-
jogi vade mecimi-át. 

Még nagyobb a zűrzavar és bonyodalom az egyházi 
jogszolgáltatás terén. Legtöbbször a «mundus se 
expediet» kényelmes szólama képezi a vezérelvet a 
legfontosabb és legéletbevágóbb kérdések elintézésé-
nél is. Az egyes egyházkormányzati és bírósági ügyek 
elintéztetnek ugyan, azonban hány sebet ütnek a 
kánonokon, csak Gratián a megmondhatója. Valósá-
gos egyházjogi farsangolás járja sok helyen. 

Innét könnyen érthető, hogy az egyházjogi 
reformok és egy egységes egyházi törvénykönyv 
alkotása után való óhaj egyre általánosabbá és erő-
sebbé vált, a mi sok szempontból nagyon is meg-
okolt. 

De ha az egyházjog több részében észlelhető a 
zűrzavar,úgy mint előbb említettem, leghatványozottabb 
fokban érezhető a házasságjogi téren, a mely pedig 
ez idő szerint az egyházjognak leggyakorlatibb és vo-
natkozásaiban fölötte fontos része. Épen ez okból leg-
inkább a házasságjogi téren van reformokra és 
kodifikációra szükség. 

Nem is mai keletű az egyházjogi reformok és 
kodifikáció után való óhaj és törekvés. Számos 
kísérletezés is történt már ennek megvalósítására. 
Már a tizenhatodik század utolsó évtizedeiben tör-
téntek ez irányban lépések. Ilynemű, habár siker-
telen kísérletezésnek tekinthető a Mathieu Péter 
lyoni kanonista (f 1621.) által szerkesztett és 1590-ben 
közrebocsátott «Liber septimus decretalium», a mely 
az eddigi közhitelességű egyházi törvénykönyvek 
kiegészítése gyanánt akart szerepelni. Azonban a 
szerzőnek egyházjogi téren való járatlansága követ-
keztében a mű úgy tárgyi, mint alaki szempontból 
nagyon tökéletlen, hiányos és fogyatékos volt. A könyv 

1623-ban indexre is került ugyan, mindennek dacára 
azonban mégis a Corpus iuris canonici több kiadá-
sába fölvétetett függelék gyanánt. 

Ugyancsak ez időtájbán XIII. Gergely pápa 
(1572—1585.) kezdeményezésére egy hivatalos törvény-
könyv szerkesztése és közrebocsátása vétetett tervbe, 
a melybe az 1317. óta felgyülemlett joganyag volt 
volna fölveendő és célszerű módon feldolgozandó. 
Az előmunkálatok végzésével a pápa 1580-ban három 
egyházjogi téren jártas bíborost bízott meg ; V. Sixtus 
pápa (1585 -1590.), XIII. Gergelynek közvetlen utóda, 
pedig egy külön bizottságot nevezett ki a megkez-
dett munkálatok továbbfolytatására és befejezésére. 
A bizottság tagjai által kidolgozott törvénykönyv-
tervezet egyes részei már 1592-ben és 1593-ban 
készen voltak s öt év múlva 1598-ban Pinelli bíbo-
ros végre nyomtatásban is bemutathatta az általa 
összeállított munkát VIII. Kelemen pápának (1592— 
1605.) a szükséges jóváhagyás, szentesítés és kihirde-
tés céljából. Azonban a kész törvénykönyv-tervezet 
kihirdetése még sem történt meg sem VIII. Kelemen 
uralkodása idejében, sem később, V. Pál pápa(1605— 
1621.) alatt, a ki pedig a Pindeli-féle tervezetet újból 
átvizsgáltatta és átdolgoztatta. 

A tizennyolcadik században a nagy egyházjogász 
pápa. XIV. Benedek (1740—1758.), uralkodásának 
hatodik évében összegyűjtette az ez ideig kibocsátott 
rendeleteit, a melyek úgy jogtörténeti vonatkozások, 
mint tárgyi gazdagság tekintetében egyaránt fontosak 
és a keleti egyház jogviszonyaira nézve is jelentősek. 
Gyűjteményét «Jam fere» kezdetű bullájával a 
bolognai egyetem tanáraihoz és hallgatóihoz meg-
küldve kihirdettette és törvénykönyv jogerejével 
látta el. 

A mult században is több ízben történtek az 
egyházi törvénykönyv megalkotására nézve, kivált-
képen 1864-től kezdve, mikor IX. Pius pápa (1846— 
1878.) a vatikáni zsinat kérdését fölvetette. A katho-
likus világ több részéről, nevezetesen a közép-európai 
modern államokból, több püspök az okból, mivel a 
trienti zsinat fegyelmi és egyházkormányzati törvényei 
az idők változott viszonyainak és szükségleteinek 
már jórészben nem felelnek meg és mivel a nagy-
számú egyházi törvények tömkelegében nagyon nehéz 
eligazodni, 1865-ben oly értelmű javaslattal és kére-
lemmel lépett föl, hogy az érvényben levő tételes 
egyházi jogszabályok összegyűjtessenek, egy egységes 
törvénykönyvbe összefoglaltassanak és a jogigények-
nek és szükségleteknek megfelelően újítások, célsze-
rűbb és egyszerűbb törvények alkottassanak. A szüksé-
ges módosítások ügyében a püspökökhöz 1867-ben 
intézett kérdésekre a földkerekség minden tájáról 
bőséges és alaposan megokolt válaszok érkeztek, 
a melyek gazdag joganyagot szolgáltatlak a zsinat 
előmunkálatainak teljesítésével megbizoll zsinati 
közegeknek és bizottságoknak. 

Tauber Sándor dr. 
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Magyarország társadalma a két szent király, az 
első zsinatok és \álmán törvényeiben. (vi.) 

A szolgákon kívül mindenki a szabadok (liberi) 
társadalmába tartozik. Legalább a törvény sok eset-
ben csak szolga és szabad közt tesz különbséget s e 
szerint szabja meg a büntetést. A szabadok közt 
azonban sokféle osztályozást találunk. 

Szent István atyai tízparancsolatában említ ne-
mesebbeket (nobiliores) és korban élemedettebbe-
ket, idősebb, jobb, felsőbb és tisztességes senioro-
kat szemben az ifjabbakkal, kevésbbé bölcsekkel, 
botorokkal, kérkedőkkel és középszerűekkel, mikor 
arról szól, liogy kiktől kell tanácsot kérni. A király-
hoz legközelebb állók közt említi szolgáin és fiain 
kívül kísérőit (satellites) és barátait, kiknek paran-
csol és tanácsol.1 A főpapok rendje után fölsorolja 
az előkelőket, ispánokat és vitézeket (principes, comi-
tés, milites), kiket ne tekintsen a király a maga 
szolgáinak, hanem atyáinak és testvéreinek.2 Említi 
még a külföldről betelepedő vendégeket és jöve-
vényeket.3 

A további törvényekben is említve vannak az 
előkelők (primates,4 principes,5 oplimates),6 a főpa-
pok és apátok után, szemben a vitézekkel és a nép-
pel. Vannak nemesek és nem-nemesek (nobiles et 
ignobiles), közemberek (vulgares,plebei, de plebe), kik 
esetleg nem képesek birságot fizetni ;7 s vannak neme-
sek vagy vitézek, aztán más szabadok a szolgákkal 
szemben.8 Előfordulnak nagyobbak és kisebbek, sőt 
közönségesek is, a kiknek vérdíja feleséggyilkolás ese-
tén 55,10 és 5 tinó (maiores, minores ; comités, milites, 
vulgares),9 vagy más bolygó szolgájának és marhájá-
nak visszatartása esetén később a birsága 55, 25, 5 
pénza (comes, minister, plebeus).10 Vannak tehetősek, 
gazdagok (valentes, divites) és közemberek, szegé-
nyek, fogyatékosak (vulgares, pauperes, tenues), a kik-
nek birsága esküszegés és jogtalan szolgaszabadítás 
esetén 50 és 12 tinó.11 Végre, hogy a társadalmi osz-
tálynevek sora teljes legyen, meg kell még említenünk 
a törvényben előforduló cives, civiles, ewri, wzbeg 
(uzbech), castellani, vdornich (uduornich), coloni, 
hospites slavi, latini, ismahelitae és a iudaei neveket. 
Megkíséreljük e sokféleségben egyszerűbb rendet 
teremteni. 

A tehetősség alsó határa az, ha valaki az esetleg 
rárótt legnagyobb birságot, vérdíjat, a 110—100 pén-

I St. I. prol. és 7. a st. I. 4. 3 st. I. 6. 
4 St. II. 23. Lad. III. 10. 5 Lad. II. 1. III. 15. 
6 Lad. I. praefat. II. 1. III. 1. ' Lad. II. 9, III. 2, Syn. 

I. 52. 8 Lad. II. 11. Más a vezeklésök is, ha pogány szer-
tartást űznek: a nagyobb 11 napig szigorú böjtöt tart, a 
kisebb 7 napig, de veréssel. Syn. 7. 

9 St. II. 14. 33. io Lad III. 21. A «lixa» itt marhát jelent : 
«nullus recipiat servum alterius vei lixas», V. ö. Lad. II. 8. 
«bona (scilicet vineae, terrae, lixae, servi) dividantur in tria, 
unde duae partes (2/3) dentur cognatis iugulati.» 

I I St. II. 15. és 19. után (AC. I. 17. 21.) 

zát még meg tudta fizetni, s ez körülbelül meg-
felelt annak az összegnek, a mennyit a megyeispán 
a maga szabadjaitól dénárokban évente rendesen 
összeszedhetett (100 pénza 275 o. é. forint ezüstje), 
úgy hogy e bevételből egy páncélos lovagot küldhetett 
a király táborába. Ezen ispáni censusnál kezdődött, 
mint minimális évi bevételnél a gazdagság, előkelő-
ség; az 55—40 pénzányi (legalább (110 o. é. frt. 
ezüstjével egyenlő) hasonlóan szedett évi jövedelem 
volt a hűbéresek középosztályának a censusa, a mely-
ből egy páncéltalan vitézt kellett hadba küldeni ; 
végre a még kisebb évi jövedelemnél megszűnt a 
hadbaküldés kötelezettsége s legfölebb a személyes 
hadbamenés marad fönn az ilyen közemberekre, köz-
szabadokra nézve.1 

A rangsor ezen megállapítása után bizonyosabb-
ról a bizonytalanabb felé haladva lássuk először 
azokat, a kikről legtöbb adatunk van s a kik egy-
szersmind a rangsor élén állanak. 

A király mindenki fölött áll s közvetlenül alája 
tartoznak az országnak és saját örökségének (haeredi-
tas) főtisztjei, továbbá a földesurak (seniores), kiket 
együttesen nobiliores, principes, primates, optimates, 
maiores, valentes és divites nevekkel emlegetnek a 
törvények. A világi főembereket az egyház iránt való 
tiszteletből megelőzi a főpapok rendje, a melynek 
tagjai fölött csak a király és a püspökök Ítélkezhet-
nek. Ugy az egyházi, mint a világi főemberek tagjai 
a törvényhozó gyűlésnek.2 Az ország ősi főbirájának 
vehetjük a királyi népek és valamennyi szolga össze-
íróját, a karkast (sarchas, sarkas, archas).3 

A királyi kúria főtisztje és a király mellett fő-
bírája a nádorispán (platinus comes), kinek távollé-
tében van ideiglenes helyettese (qui in vice eius 
remanserit). A nádorispán az udvarnokok (vdornic, 
uduornich) főtisztje ép úgy, mint a többi királyi 
uradalmaké az ispánok (comités). Az udvarnokok 
fölszabádított földműves-szolgák, kiknek fölszabadított, 
de udvari alsóbb szolgálatra kötelezett állapotát jelzi 
az, hogy lopás esetén a szabadok módjára Ítélték el 
őket, de tanúskodásukat — a miben a törvény nagyon 
kényes és követelős — nem fogadták el a szabadoké 
közt.4 A királyéhoz hasonló ispánkara van I. András 
és Béla herceg kora óla az ország harmadán ural-
kodó hercegnek is.5 

Az ispánok karában királyra, országra nézve 
legfontosabb állást töltött be a halárispán (comes 
confinii). «Ha nagy hír jutott a határra» (si magna 
fama marchiam intraverit), az ispán két követet 
(nuncios) küldött négy hadilóval a királyhoz, meg-
vinni neki a háborús mozgolódás hirét. A két követ 
a saját élelmével tette meg az utat, élelméről maga 
gondoskodott, de a királyi kúriába érve, a nádor-
ispán megtérítette nekik oda- és visszamenőre is az 

1 Lad. II. 8. Col. I. 40. 2 Lad. I. praefat. 3 Lad. III. 2. 
4 St. II. 55. & Lad. III. 3. 
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útiköltséget. Ha valamelyik hadiló útközben elhullott, 
15 pénza kártérítést kapott a gazdája, ha pedig csak 
megsérült, a kártérítés félannyi lett. De ha sértetle-
nül tért is vissza a követ, útját egy hadjáratnak 
számították.1 A lórablás megakadályozása végett 
Szent László királyi engedélyhez kötötte a marha-
s különösen a lókivitelt. s ennek ellenőrzése is a 
határispán feladata volt. A ki eladás végett lovat 
vitt a határra királyi engedély nélkül, a határispán 
köteles volt a lovat elvenni, gazdáját pedig tömlöcbe 
küldeni, míg a saját megyeispánjától meg nem érke-
zett az igazolás. Ha bűnösnek bizonyult az illető, 
tolvaj módjára veszett el, t. i. fölakasztották; de ha 
kapott is igazolást, a királyi engedélye hiányáért lovát 
elvesztette.2 Határispán, ha lovat vagy marhát adott 
el külföldre királyi engedély nélkül, elvesztette ispáni 
tisztségét; a határőrök (custodes confiniorum, vulgo 
ewri), ha ispánjuk tudta nélkül cselekedtek olyasmit 
és szegények, elvesztették szabadságukat; elöljáróik 
pedig hasonló vétségért vagyonukkal együtt elvesz-
tek, csupán fiaik és leányaik maradtak szabadok.3 

Külföldi vendég a határon szintén csak királyi enge-
déllyel vehetett lovat s kereskedhetett egyebekkel ; az 
engedély megnyerése végett a határispán követe el-
kísérte őt a királyhoz, a ki meghatározta, hogy mit 
és mennyit enged meg, s azt azután a király porosz-
lója előtt kellett megvásárolni.4 Magyarországi szüle-
tésű embert, szolgát vagy szolgálót nem volt szabad 
külföldre eladni, kivinni, s állatot sem, kivéve az 
ökröt. A mely ispán ez ellen vét, így szól Kálmán 
törvénye, vagy tisztségét veszítse el, vagy pedig 
vagyonának kétharmadát, s csupán egyharmada 
maradjon meg felesége és örökösei számára.5 Az 
országból távozók a lefizetett vámokról kérjenek 
pecsétet (pecsétes írást) a király és ispán vámszedői-
től (telonearii), kik a kijáratnál, kapunál vannak, s 
a viaszba egyik felől a király vámszedője, másik 
felől az ispáné nyomja bele urának a jegyét (figurám). 
A ki pecsét nélkül próbál kimenni, mint törvénysértő 
50 pénzát fizessen.6 

A határispán rangja hadi és forgalmi jelentősége 
dacára nincs megkülönböztetve a vár- vagy megye-
ispánétól (comes civitatis, parochianus, megalis). Tanús-
kodás dolgában ispáni rangban van az a szolga is, kit 
királyi jószág vagy vár, város élére állítottak (curti 
regali vei civitati).7 Ez egyszersmind mutatja, hogy rész-
ben minő körből emelték fel az ispánokat. Az ispánnak 
is van kúriája, s a ki oda utazik, annak a lovát még 
a királyi követ sem veheti el.8 Ispánokhoz szintén 
szegődnek külföldről bejött diákok káplánokul, kikkel 
szerződésük szerint jól kell bánni, mert mielőtt ott-
hagyná az ily diák a maga urát, a király tudni akarja 
tőle a szenvedett igazságtalanságot.9 De diákot, papot 

1 Col. I. 36. 2 Lad. II. 16. » Lad. II. 17. « Lad. II. 18. 
5 Coll I. 77. 8 Col. I. 82. a TC. szerint, mert a Corp. 

Jur. nyilván nagyon keveset mond, egy pénzát. 7 St. II. 50. 
s Lad. III. 28. 9 Lad. I. 18. Col. I. 5. 

az ispán csak a megyéspüspök útján vegyen magához 
istentisztelet tartására s az ispán házi papja templomon 
kívül csak utazás alkalmával misézhet az arra szolgáló 
sátorban. Ha az ispán másutt is kényszerítené misé-
zésre, 55 pénzát fizet, vagyis fél vérdíjat.1 Általában 
világi ember, ispán, vitéz, ne gyakoroljon hatalmat 
az egyházban, csak a püspök.2 Az ispánhoz szabadok 
is csatlakozhatnak, kiknek szabadságát nem szabad 
sérteni.3 

Az ispánság nem szállhat apáról fuira.4 A mely 
ispán hűtlenséget követ el a királyt illető jövedelem-
rész átszolgáltatásában, háromszorosan téríti meg a 
visszatartott részt.5 A királyt pedig minden jövede-
lemnek, kóbor szolgának, bitang jószágnak, vámok-
nak és dénároknak a 2/3-a illette meg, s VB rész 
maradt az ispánnak. Ha bitang jószágból az ispán vala-
mit elrejt vagy elád a szétosztás előtt, 55 pénzát fizet. 
A dénárokat a számadással együtt évenkint Szent 
Mihály ünnepéig Esztergomba kell szállítani s ott 
kapja ki belőlük az ispán a maga részét. A ki a 
szabott időre teljesen be nem szállítja a dénárokat, 
kétszeresen téríti meg a hiányt.8 

A megyei jövedelmek egyik terhe az, hogy ha 
a király vagy a herceg valamely megyében megjele-
nik, akkor hadilovat kell neki adni, a melyrért, ha 
esetleg elhull, 15, ha pedig csak megsérül, félannyi 
pénzát fizet az ispán a ló gazdájának,7 ép úgy, mint 
a királyi kúriába küldött lóért a nádorispán. Ha az 
ispánnak vannak a falvaiban saját szabadjai, a kik-
től lovakat kaphat és 100 pénzát gyűjthet, akkor 
ezen jövedelemből állítson a királynak egy vértest 
(lovagot); ha annál kevesebbet, de legalább 40 
pénzát szedhet, akkor egy vért nélküli vitézt (könnyű 
lovast) vezessen a hadba. A negyven pénzánál 
kevesebb bevételt tartsa meg az ispán a maga 
céljaira.8 Erdélyi László dr. 

Magyar főpapok legrégibb látogatásai a római 
kúrián. 

A visitatio sacrorum liminum máig kötelező 
formáját V. Sixtus pápa 1585. december 20-ikán 
Romanus Pontifex kezdetű konstituciójával állapí-
totta meg ;9 de az anyaszentegyház alapítása óta meg-

1 Lad. I. 29. Syn. I. 35. 68. 2 Col. I. 65. II. 11. 3 Lad. 1.30. 
« St. II. 35. s st. II. 42. 8 Lad. III. 20. Col. I. 25. 78. 79. 

7 Col. I. 36. regalis (equus exercitualis), IC-ben megalis, 
TC-ben helytelenül legalius (törvényesebben ?), a minek ott 
nincs értelme. 

8 Col. I. 40. Alább látni fogjuk, hogy egy szabadtól 8 dénárt 
szedtek. Mivel egy pénzában 30 dénár, száz pénzában pedig 
3000 dénár volt, ennélfogva 3000:8 = 375 szabad ember és 
háznépe — 30 házat véve egy falunak : 12 falu — volt szük-
séges ahhoz, hogy dénáradójukból az ispán egy páncélost 
állíthasson a király hadába. Sőt kétannyi kellett, ha az illető 
szabadok összessége lovakat, szekereket és szolgálatokat is 
nyújtott a határukon áthaladó királynak. Col. I. 45. 

9 V. ö. Lucidi, De visitatione sacrorum liminum instruc-
t s s. C. Concilii, III. (Róma, 1899.), 1 - 6 . 
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volt a főpapok azon kötelessége, hogy időközönkint 
meglátogassák az egyház fejét s neki egyházmegyéik 
állapotáról jelentést tegyenek. Az ily látogatás első 
példáját maga szent Pál apostol hagyta hátra.1 Lu-
cidi Angelo munkájában 2 összegyűjtötte mindazon 
emlékeket, melyek bizonyítják, hogy e kötelezettség 
teljesítése minden században dívott. Idők folyamán 
azonban egyes püspökök, hogy a római út kellemet-
lenségétől szabaduljanak, felmentést eszközöltek ki 
a pápától a visitatio alól. IV. Sándor pápa 1257-ben 
az összes engedélyeket visszavonta Importuna nimis 
rendeletével.3 

A visitatio sacrorum l iminum minden főpapnak 
kötelessége volt, kinek javadalma konzisztóriumi, 
melyet a pápa adományozott, vag}7 a melynél a meg-
erősítési jogot gyakorolta. A visitatio reális és ver-
bális. Az előbbivel össze volt kötve pénzajándék a 
pápa és a bíbornoki kollégium számára; a verbális 
egyszerű látogatásból állott. Azon főpapok száma, 
kiknek visitatio reálist kellett végezni, nagyon kor-
látolt volt.4 A visitatio sacrorum liminum alapjában 
véve a római kúria látogatása, bárhol tartózkodott, 
úgy, hogy hosszú időn át a név és a tény7 egymást 
nem fedték.5 

A magyar főpapoknak visitatio sacrorum liminum 
teljesítésére a legrégibb adatokat a vatikáni levéltár 
Libri obligationum sorozatában találjuk. A pápai 
kincstár föladata volt e látogatások ellenőrzése s így 
került teljesítésük följegyzése a pápai adókönyvekbe. 
A vonatkozó kötetek második felébe jöttek «Litterae 
visitationum verbalium et absolutionum», vagy «Lit-
terae verbalium camerae» alatt a feljegyzési reges-
ták a főpapok látogatásáról, melyről gyakran való-
ságos nyugtatványt vagy elismervényt adott a kúria, 

1 A galatákhoz írt levelében említi (1, 18.) : «Azután 
három esztendő múlva Jerusálcmbe mentem, hogy Péteri 
lássam és nála tizenöt napig maradtam». Hogy a nemzetek 
apostola kétséges kérdésekben felvilágosításért és tanácsért 
szent Péter apostolhoz fordult, bizonyságunk Theodoret 
levele szent Leo pápához : «Si Paulus, praeco veritatis, tuba 
Spiritus sancti, ad magnum Petrum se contulit, ut iis, qui 
Antiochiae de legali conversatione ambigebant, explicatio-
nem ab ipso referret, multo magis nos, humiles et pusilli, 
ad apostolicam sedem vestram accurrimus, ut ecclesiarum 
ulceribus remedium a vobis accipiamus». Opera Theodoreti, 
edit. Paris, an. 1642., III., 984., epist. 113. 

2 De visitatione sacrorum liminum etc., I. (Róma, 1899.), 
1—16. 

3 Raynaldus ad ann. 1257. — Bull. Magnum, III., 383. — 
Benedict. XIV. De Synodo dioec., lib. 13., cap. 6. 

4 A következőket sorolják föl a pápai adókönyvek el-
szórtan : a yorki, toursi, sensi, reimsi, roueni, bourgesi, can-
terburyi, armaghi s esztergomi érsekeket ; az arrasi St. Vaasti, 
a Sens melletti S. Columbiai, a Tours melletti marmontiersi, 
az angersi bourgdeuili, a canterburyi St. Augustini és a 
clunyi apátokat s a humiliatusok rendjének milanói mesterét. 

5 V. ö. Kirsch, Die Finanzverwaltung des Kardinal-
kollegiums im XIII. und XIV. Jahrhundert, (Münster i. W., 
1895.), 22—23. — Baumgarten, Untersuchungen und Urkun-
den über die Camera collegii cardinalium für die Zeit von 
1295 bis 1437, (Leipzig, 1898), CXXI. köv. 

nyilván azért, hogy az ellenőrzés mindkét részről 
könnyebb legyen. 

A XIV. század közepe előtt csak tizenkilenc 
adatra bukkantam, melyek hazánkra vonatkoznak. 
Nem csudálkozhatunk, ha meggondoljuk, hogy a 
vatikáni levéltár sorozatai közül ép ez a legfogyaté-
kosabb, melynek kiegészítő kötetei a római állami 
levéltárban sem tartalmaznak visitatióra regesiákat. 
Már 1394. augusztus 17-ikén maga a pápai kincs-
tár panaszkodik «propter carentiam aliquorum lib-
rorum».1 

A látogatási kötelezettséget a magyar főpapok 
többnyire megbízott képviselőjük által rótták le. Az 
időköz, mely multán e kötelesség meg-megújúl, vál-
tozó és 2—3 év között ingadozik. 

A legrégibb magyar visitatio (III. Endre korá-
ban) 1297. má jus 10-ikén történt, a mikor Lodomér 
esztergomi érsek a bíbornoki kollégiumot megláto-
gatta és öt márka aranyat fizetett.2 Ez az egyetlen 
adatunk, mely7 visitatio reálisról szól; a többi mind 
verbális. 

1328. május 9-ikén (Károly Róbert királyunk 
idejében) Péter boszniai püspök, a ki, mivel püspöki 
széke az Alpesen túl van,3 három évenkint tarto-
zik látogatást tenni, István káplánja által végzi e 
kötelezettséget.4 

A zágrábi püspök azonban csak két évenkint 
köteles az apostoli szentszéket meglátogatni, a mint 
László püspök 1329. február 14-ikén Gergely bexini 
főesperes út ján teljesítette,5 a ki ugyanezen év jtilius 
23-ikán Jakab pannonhalmi apát képviseletében is 
eleget tesz e kötelezettségnek.0 Jakab apát látogatási 
kötelessége két évenkint tért vissza, a míg utódát, 
Miklós apátot, már csak há rom évenkint terhelte. 
1331. október 15-ikén Gergely háj i prépost teljesíti 
hely7ette.7 

1 Obiig.., 48., fol. 164. t. 
2 Obiig., 1. A., fol. 8. A kollégium 19 bibornoka között 

fölosztották ezen összeget, melyből mindegyik két uncia és 
két sterling súlyú aranyat kapott. Valószínű, hogy az eszter-
gomi érsek ugyanekkor hasonló összeget ajándékozott a 
pápai kincstárnak, mint a bibornokoknak. Ez időtájt egy 
arany márka értéke 55V2 arauy forint volt ; minden márkát 
8 uncia képezett. — V. ö. Hirsch, Die päpstlichen Kollektorien 
in Deutschland während des XIV. Jahrhunderts [Quellen 
und Forschungen, III. Band], (Paderborn, 1894), LXXIII. 

3 «Curia existente citra montes», a mi valamennyi ma-
gyarországi főpap nyugtájában előfordul. 

4 Obiig., 12., fol. 153. t. 
b Ugyanott, fol. 159. 
« Ugyanott, fol. 164. 
7 Ugyanott, fol. 189. 
Az ily elismervény ekkép szólott : «Universis etc. Gas-

bertus etc., quod cum religiosus vir dominus fráter Nicholaus 
abbas monasterii de sacro monte Pannonié de Ungaria 
teneatur singulis trienniis, curia existente citra montes, 
sedem apostolicam visitare, ipsam pro uno triennio per ma-
gistrum Gregorium prepositum ecclesie sancti Laurentii 
de Hiy (sie) procuratorem suum visitavit. Niehil tarnen etc. 
In cuius etc. Datum Avinione 15. Octobris (a. 1331., ind. 14., 
pontif. 15.).» 
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1335. május 6-ikán Dörögdi Miklós egri püspök 
helyett s nevében Dömötör Lőrinc klerikus látogatja 
meg az avignoni udvart.1 A következő (1336.) évben 
De Vendis Péter titeli prépost három magyar főpap 
visitatióját végzi: március 30-ikán László zágrábi 
püspök, november 11-ikén pedig László kalocsai 
érsek és Rudolf váci püspök képviseletében.2 

Telegdi Csanád esztergomi érsek Miklósfia Mik-
lós esztergomi kanonok áltat 1337. május 14-ikén, 
Lőrinc boszniai püspök szeptember 9-ikén Angelus-
fia János avignoni prokurátor útján végzik a visi-
tatiot.3 

Az esztergomi érsek s a boszniai, pécsi, egri és 
a zágrábi püspökök két évenkint, a kalocsai érsek 
és a váci püspök ellenben minden három évben tar-
toztak a római kúriában megjelenni. E kötelezett-
ségnek az esztergomi érsek és a zágrábi püspök 
lelkiismeretes pontossággal feleltek meg. 

Telegdi Csanád 1339. március 18-ikán, 1340. 
április 5-ikén és végül 1342. március 27-ikén Agyai 
Péter fia, Miklós klerikus által látogatja meg az 
apostoli szentszéket.4 László zágrábi püspök 1338. 
április 9-ikén Péter dubicai főesperes útján, 1340. 
március 30-ikán és 1342. április 8-ikán Reatei János 
zágrábi kanonok által teljesíti látogatását.5 

Rudolf váci püspök 1340. február 12-ikén Mik-
lós váci olvasó-kanonok által újra elvégzi a visita-
tiot.*5 Hasonlókép cselekszik Lőrinc boszniai püspök, 
a kit ugyanazon év április 5-ikén Konrádfia Miklós 
klerikus képvisel.7 

Még csak 1351-ből (Nagy Lajos kora) maradt 
ránk két magyar visitatio nyoma: az egyiket Pereg-
rin boszniai püspök nevében Miklós boszniai nagy-
prépost november 4-ikén végzi ; a másikat pedig 
Miklós pécsi püspök helyett december 24-ikén 
De Montilio Péter pécsi kanonok teljesíti.8 

Föltűnő, hogy a nyitrai, csanádi váradi, knini, 
szerémi és erdélyi püspökök neveivel adattöredé-
künkben nem találkozunk, holott az adókönyvekben 
ez időtájt mindegyik magyarországi püspök köte-
lezvényének és kinevezési díjfizetésének regestái fönn-
maradtak. Hazai emlékeink ez időből egy esetet emlí-
tenek, a mikor II. Benedek veszprémi püspök 1300-ban 
a jubileum alkalmával Rómában időzött.9 

Noha 1351. után irott nyomát nem is találjuk a 
magyar főpapok római látogatásának, magyar papok 
állandóan tartózkodtak a pápai udvarnál, a hová 
hazájukból vagy saját, vagy küldőjük ügyeinek el-
intézésére utaztak. A középkorban Magyarország és 
az apostoli szentszék között oly sűrű volt az érint-
kezés és gyakori az összeköttetés, hogy az egyiknek 
története a másikét szövi át. Lukcsics József dr. 

i Obi., 17., fol. 94. a Ugyanott, fol. 101. t. és fol. 107. 
a Ugyanott, fol. 131. és fol. 116. t. 4 Obiig., 18., fol. 121., 
131., 149. t. s Ugyanott, fol. 112. t., 131., 150. 6 Obiig., 18., 
tol. 129. t. 7 Ugyanott, fol. 131. t. s Oblig., 28., fol. 142. 
f. és fol. 144. ., 94. köv. 

zemináriumok és kongregációk-
Lélekemelő látvány színhelye volt julius 3-ikán 

a Damjanich-utcai Regnum Marianum nagyterme. 
A kongregációk praesesei tartották értekezletüket, 
beszámoltak munkásságukról, megbeszélték teendői-
ket. Öröm volt látni azt a sok lelkes diáklelkipász-
tort, a kik a Mária-kongregációkban építik a Regnum 
Marianumot. Azzal a benyomással távoztunk onnét, 
hogy a kongregációk ügye országszerte örvendete-
sen virágzásnak indult. 

Természetesen volt ott szó a praesesek kikép-
zéséről is. Az egyik előadó, a kongregációk ügyének 
egyik lelkes úttörője hazánkban, be is jelentette, 
hogy a legközelebbi értekezleten a praesesek neve-
léséről tart előadást. Érdeklődéssel várom a tanul-
ságos előadást, nem is akarok elébe vágni. Más ol-
dalról azt a konkrét indítványt tették az értekezle-
ten, hogy e célból alakítsunk a szemináriumokban is 
kongregációkat, hogy kispapjaink már a szeminá-
riumban megismerkedjenek a kongregáció vezetésé-
vel és az életbe kilépve, kész praesesek legyenek. 

Ez a gondolat nagyon tetszetős, az ajánlott esz-
köz nagyon egyszerű, érthető az az általános tetszés, 
a mivel az értekezleten fogadták. Az ember szinte 
csodálkozik, hogy ezt a Kolumbus-tojást eddig senki 
sem tudta kitalálni. Hogyan van, hogy szemináriu-
mainkban, a hol az ájtatosságoknak legkülönbözőbb 
alakjai otthonosak, eddig épen kongregációt nem 
alapítottak, holott a szemináriumi kongregáció arra 
volna hivatva, hogy a praesesek iskolája legyen? 
Ezt a kérdést akarom szemináriumaink szempontjá-
ból meg'-világítani. 

Semmi sem volna könnyebb, mint egy szeminá-
riumban kongregációt alapítani. Megvan a praeses 
a spirituális személyében, a tagok a kispapok, van 
kápolna, nem volna nehéz a napirendben alkalmas 
időt kitűzni. Miért nem alapítottunk mégsem kongre-
gációkat? Ne higyje senki, hogy talán nem ismer-
tük a kongregációk intézményét. Magam 24 év óta 
tagja vagyok a kongregációnak. Nem is mulasztás-
ból, feledékenységből vagy véletlenségből történt ; 
fölvetették már azelőtt mások is ezt a gondolatot, 
eléggé meghánytuk-vetettük ezt. 

Azért nem alakítottunk a szemináriumokban 
kongregációkat, mert a szemináriumban mind az, a 
mit neki a kongregáció nyújthatna, már tökélete-
sebb mértékben megvan, a kongregáció célját, esz-
közeit a szeminárium már mind magában foglalja. 
Ha szemináriumban kongregációt állítanánk föl, ezzel 
semmit sem adnánk hozzá a szemináriumhoz, mint 
új neveket új tartalom nélkül. 

A kongregáció összes írói a kongregáció cél-
jának a következő három dolgot mondják: Szűz 
Mária tisztelete, a tagok keresztény tökéletessége és a 
tagoknak állásukhoz mért apostolkodása a világban. 
Ezt mondják a statuta generalia, ezt Bús kalauza 
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(14, ]., 23. 1.), a Sodalen-Correspondenz összes cik-
kei, ebben nincs semmiféle nézeteltérés. 

Mindez a szemináriumnak is nagy feladata. 
Szűz Mária tisztelete a katholikus ember vallásos-
ságának fő ismertető jelei közé tartozik és ha az 
egyháznak jó papokat akarunk nevelni, a szeminá-
riumnak a Mária-kultusz tűzhelyének kell lenni. 
A mennyire szemináriumainkat ismerem, úgy is van, 
különböző áhitatgyakorlataik között több jut Szűz 
Mária tiszteletére, mint bármely kongregációban és 
kongregáció fölállítása után is alig lehetne messzebb 
menni e téren. A kongregációk tagjaikat keresztény 
tökéletességre akarják vezetni. Ez a célja az egész 
szemináriumi nevelésnek, azzal a különbséggel, hogy 
a keresztény tökéletességet itt lehetőleg még maga-
sabb fokban akarjuk elérni, hisz leendő papokról 
van szó. Egy jól vezetett szemináriumban e téren 
tényleg sok történik; de azért szívesen tanulunk 
bárkitől, bármelyik kongregációtól, nem zárkózunk 
el semmi elől. A kongregáció harmadik célja, hogy 
tagjait ne csak buzgó keresztényekké, hanem apos-
tolokká nevelje, a kik a kongregációban nyert vilá-
gosságot, erőt, malasztot maguk körül terjeszteni 
igyekeznek. A Sodalen-Correspondenz első évfolya-
mának első két számába irt erről Duhr két szép 
cikket: Das Laienapostolat in der Marianischen 
Congregation. A szemináriumban is apostolokat ne-
velünk, még pedig olyanokat, a kiknél az aposlol-
ság nem csupán dicsérendő buzgóság, mint egy 
világi hívőnél, hanem élethivatás, a kik nem csak 
üres óráikat, hanem egész életüket felebarátaiknak 
szentelik. A kongregáció céljait mind megtaláljuk a 
szemináriumban, úgy hogy a szeminárium célja a 
kongregációt mint nagyobb a kisebbet magában 
foglalja. 

Miféle eszközökkel törekszik a kongregáció cél-
ját megvalósítani? A statuta generalia a következő-
ket sorolja föl : praesidis adhortatio, lectio librorum 
devotorum, preces et cantica communia, piae medi-
tationes, sacra communio, exercitia spiritualia. Van-e 
ezek között egyetlen egy olyan, a melyet kispap-
jaink a szemináriumokban nem ismernének és nem 
gyakorolnának? Bús kalauzában a kongregáció eszkö-
zei közé a következőket sorozza : a heti gyűlés, a 
szentségek vétele, lelki gyakorlatok, önkéntes erény-
gyakorlatok, májusi ájtatosság, szentek tisztelete. 
Mindezek, a heti gyűlést kivéve, a rendes szeminá-
riumi lelki élethez tartoznak. Mivel a heti gyűlés is 
a praeses exhortációából és közös imákból áll, más 
név alatt ugyan, de mint exhortatio domestica ez is 
megvan a szemináriumban. 

így tehát minden, a mit a kongregáció nyújt-
hatna, már megvan a szemináriumban, sőt a föl-
sorolt három cél mindegyikének tekintetében több 
történik, kell is többnek történni, mint bármely 
kongregációban. Távol van tőlem az a gondolat, 
hogy szemináriumaink már elérték volna az ideális 

magaslatot, a melyen állniok kell. Van itt még elég 
javítani való. Azért igyekezünk okulni, tanulni, ha-
ladni évről évre. A mi követésre méltót a kongre-
gációkban vagy egyebütt látunk, sietünk szeminá-
riumainkban meghonosítani. Csak attól idegenke-
dünk, hogy a kongregáció szervezetét, mint üres 
formát, melybe új tartalmat önteni nem tudunk, 
pusztán a divat kedvéért ráerőszakoljuk a szemi-
náriumra. 

Erre az ellenvetésre egy jeles praeses azzal felelt 
nekem, hogy épen a kongregáció szervezete az, a 
minek a szeminárium hasznát látná. Ugyanis a kon-
gregáció szabályai szerint valamely társadalmi osz-
tályból csakis a kiválóbbakat rekrutálja, első sorban 
ezeket igyekszik magasabb tökéletességre emelni, 
hogy ezek mintegy a többiek apostolaivá legyenek. 
Az említett jeles praeses a szemináriumban is úgy 
kontemplálta a kongregációt, hogy az csak a kis-
papok kiválóbbjait vegye föl tagjai közé. 

Ebben az alakjában a szemináriumi kongregá-
ciót egyenesen károsnak tartom. Először is kis-
papjaink a fölvételnél legalább annyira meg vannak 
válogatva, mint a kongreganisták. Semmivel sem 
indokolható tulhajtása volna a kongregációnak, ha 
valaki egy kispapot egyszerű tagul sem akarna föl-
venni. A melyik kispap kongreganistának nem jó, 
kispapnak sem jó. De ettől eltekintve, hová vezetne 
növendékeinknek intézményes megosztása buzgókra 
és lanyhákra, kongreganistákra és kizártakra? Ha 
ezt nem lehet megtenni szerzetházakban a szerzete-
sekkel, nem lehet megtenni a szemináriumokban 
sem. Ha pedig ez lényeges pont a kongregáció szerve-
zetében, ez is mutatja, hogy a kongregáció nem a sze-
mináriumba való. Ugyanaz az elv, a mi a világban 
szétszórtan élő híveket egy családdá tudja össze-
fűzni a kongregációban, bomlasztólag hat, hogyha 
egy már meglevő, más törvények alapján egyesített 
család testébe ojtjuk bele. 

Látszólag erős érvet szolgáltat a kongregációk 
története amellett, hogy a kongregációk szemináriu-
mokban is üdvösen működhetnek. Steinhuber «Ge-
schichte des Collegium Germanico Hungaricum» 
cimű művében olvassuk, hogy a kollégiumban fönn-
állásának első évtizedeiben volt virágzó Mária-kon-
gregáció. Borromei szent Károly milanói szemináriu-
mában szintén volt és ezek példájára bizonyára más 
szemináriumokban is. De hát lehet-e azon csodál-
kozni, hogy a kongregáció akkor, mikor ifjú erejé-
nek leghatalmasabb kifej lését érte, hódító útjában 
mindenüvé utat nyitott magának, oda is, a honnét 
később térhiány miatt visszavonult? A Sodalen-Cor-
respondenzben olvassuk, hogy a XVII. században Ná-
polyban papok számára volt kongregáció, sőt magá-
ban Bómában volt egy kongregáció püspökök, érse-
kek, bibornokok számára. Csak nem következtetjük 
ebből, hogy ma is alakítsunk ilyeneket? A mai 
jónevű szemináriumok legnagyobb részében nem 
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találunk kongregációkat. A jezsuiták által vezetett 
innsbrucki konviktusban nincs kongregáció, bár 
ugyanott a jezsuita atyák számos más kongregációt 
vezetnék. A kalocsai szemináriumok viszonyát a kon-
gregációhoz a 20—25 évvel ezelőtti időből ismerem. 
A kongregációnak a kispapok úgy a kis-, mint a 
nagyszemináriumból csak tiszteletbeli tagjai voltak, 
a heti gyűléseket nem látogatták, csakis az ünnepé-
lyeken vettek részt. Ezt mindenki természetesnek 
találta. Úgy fogtuk föl, hogy a lelki nevelést a világi 
ifjak a kongregációban, a kispapok a szeminárium-
ban kapják. 

Ez a helyes fölfogás. A mi a kispapnak a sze-
minárium, az a világi hivőnek a kongregáció. Két 
testvérintézmény ez, körülbelül egy korúak, a sor-
suk is nagyjából közös. Mindegyiknek megvan a 
maga kitűnő szervezete és egészen önálló föladata. 
Laienapostolat, buzgó, hitvalló, apostoli lelkű világi 
katholikusok iskolája a Mária-kongregáció, a szemi-
nárium a faiskola, a melyből az egyház képzett, ön-
zetlen, áldozatos, szeretetből magukat mindenkinek 
mindenévé odaadó papokat nyer. 

Volt idő, mikor szemináriumaink egyszerű kon-
viktusok voltak. Ilyen szemináriumban magam is 
szószólója volnék a kongregációnak, hogy a hiányzó 
lelket valamivel pótoljuk. De egy igazi szeminárium, 
a milyent a trienti zsinat, Loyolai szent Ignác, Borro-
mei szent Károly, Ober, szent Vince terveztek, mái-
magában egy Mária-kongregáció annak nagy céljá-
val, összes eszközeivel, kegyelmeivel. A tagavatás tör-
ténik a tonsura föladásakor, a mikor a kispap magát 
még teljesebben szenteli Isten szolgálatára, mint a 
kongreganista az ő felajánlása által. 

Ha mégis hiányzik valami a szemináriumban, 
a mi megvan a kongregációban, az csak a számos 
bűcsu lehet, a mivel a pápák a kongregációt gazdagí-
tották. Sajnos, ebben a pontban jóval szegényebbek 
a szemináriumok, pedig egy édesanyának az örök-
ségén van joguk osztozni. A búcsúk a lelki életnek 
inkább jutalmát, mintsem eszközét képezik é s azok 
előtérbe állítása a lelki élet hanyatlásával jár ; külön-
ben is annyi módja, alkalma van a katholikus em-
bernek búcsunyerésre, hogy a kongregáció búcsúiért 
kispapjaink másféleképen kárpótolhatják magu-
kat. Azért mégis szeretnénk, ha szemináriumaink 
e tekintetben is kiállanák a versenyt a kongregá-
ciókkal. 

Ha ellenezzük is a kongregációk alapítását sze-
mináriumainkban, egész erőnkből rajta leszünk, hogy 
szemináriumaink lelkes, képzett praesesek iskolái 
legyenek. Ezt más eszközökkel fogjuk elérni, anélkül 
hogy, mint említettem, szemináriumainkat meg kellene 
terhelni oly intézménnyel, melynek új tartalmat adni 
nem tudunk. Az eszme felvetése annyiban célszerű-
nek mondható, hogy alkalmul szolgált a kérdés rész-
letes megbeszélésére. 

Hanauer A. István dr. 

Modern kathol icizmus. Irta Prohászka Ottokár. J r 0 ( j t 
Budapest, a Szent-István-Társulat kiadása. 1907. 71. 1. 
Ára 1 korona. 

III. Az író, tovább haladva könyvében, mindjobban 
és jobban bontogatja gondolatait, mélyebben és mélyeb-
ben hatol bele a kereszténység és a modern kultura 
viszonyának taglalásába s a mint az előző pontokban, 
a kereszténység részéről kívánt «jogos alkalmazkodásnál», 
félre lehet őt érteni, úgy a rákövetkező 4-ik szakaszban, 
a kultura sajátos értékeinek megbeszélésénél is, hol világos, 
hol meg veszedelmesen homályos. Itt bocsátkozik tulaj-
donkép annak a részletes kifejtésébe : hogyan és miért 
kell tekintettel lennünk nekünk katholikusoknak a mai 
kultura sajátos értékeire és azokra az új nézőpontokra, 
melyek a gondolkozás előterében állnak ez idő szerint. 
Más szóval, itt oktat ki arról, hogyan kell katholikus 
vallásunkat az új irányzatba beleállítanunk? 

E pont körül,— úgymond — a mai kultura sajátos 
értékei becslésénél, zajlik a nézeteltérések s félreértések 
árja. Én meg hozzáteszem : e pontra támaszkodva szokta 
a mai «tudomány» lebecsülni a katholicizmust. Azért 
ez a pont különösen részletező és világos kifejtést igényel, 
a mit pedig Prohászka dr. könyvének e részletéről ismét 
nem lehet állítani. 

Tartok tőle azért, hogy nem minden olvasója fogja 
ezt a fejtegetését helyesen megérteni, oly finom, oly disz-
krét igyekszik lenni. A legkényesebb pontokat veszi itt 
tollára : a csoda, a szerzetesi élet s az emberi tevékeny-
ség vonatkoztatása az örök célra, egymásután kerülnek 
szóba a mai felfogás szempontjából. 

A szerző nagyon kiemeli ezt a mai felfogást, de nem 
emeli ki, nem részletezi ezzel szemben a helyes állás-
pontot épp oly mértékben, mint az előbbinél tette. 
Rövidsége és homályossága szinte maga kínálkozik 
többneinü félreértésre. 

A mai szellemi irányzat első elváltozása szerinte a 
világnézetre, az Istennek a világhoz való viszonyára, 
illetőleg e viszony régibb s mai felfogására vonatkozik. 
Mennyivel nagyobb s szebb lett a világ — úgymond — 
a modern hivő szemeiben, mint volt a középkor lelké-
ben ! S mindez a «mechanikus történésnek tüzetesebb 
fölismerése által». 

«A mi Istenünk — így ír — nem az az elszigetelt, 
Olympuson tanyázó hatalom, hanem az örök tevékeny-
ségnek istene, ki léleknél is bensőségesebben áthat min-
dent, a kiből a világmegmaradás mint örök, végtelen 
akció folyik; kinek gondolatai a fák, bokrok, virágok, 
jegecek, állatlipusok ; ki az alakító elveket az anyagba 
fektette s azokat tevékenységükben megtartja; ki a világ-
ban dolgozik s remekel arányokban s harmóniában.» 

E mélyített istenfelfogás következtében, Prohászka dr. 
szerint, miként kell módosulnia mai vallásos gondol-
kozásunknak ? «E világkép következtében — így felel — 
nem vagyunk többé hajlandók a világtörténés folya-
matát gyakori isteni közbelépésekkel megakasztani, a 
mire az ember régen, mikor nem volt oly tiszta képe 
a történésről, ugyancsak hajlandó volt.» (26. 1.) Vagyis 
a modern ember vallásossága nem keres többé a tör-
ténésekben oly sokszor csodát, isteni közvetetlen beavat-
kozást, mint régebben. 

Szerinte «ez nem rejt magában (a kinyilatkoztatott 
vallásra) veszedelmet, hanem csak mélyebb munkára 
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készteti a gondolatot». Nem rejt-e? nem tudom. Talán 
oly mélyen járó szellemeknél, mint Prohászka dr., a kik-
nél — s ezt különösen kell hangsúlyozni — a vallásos 
ismeret és a természet ismerete egyensúlyozzák egymást, 
nem ; de azoknál, a kiknek szemében nagyon is előtér-
ben áll «a mechanikus történés», ez az egyensúly, mint 
naponkint tapasztaljuk, könnyen kibillenhet az isteni 
mindenhatóság s a csoda lehetőségének rovására, hogy 
a középkor naiv s olykor túlzott csodahitével szemben 
a másik végletbe essenek s a «mechanikus történés» 
által nagyon is megkössék az isteni mindenhatóságot, 
melyet pedig a józan ész is elismer. Nagyon nehéz ebben 
a pontban a helyes középmértéket eltalálni s a «mélyebb 
munkára késztetett gondolatot» a hit határai között 
megtartani. Hisz az imádság magyarázatánál az «Ég és 
Föld»-ben Prohászka dr. sem találta el a helyes mértéket. 

Én értem ezt a «mechanikus történésről» szóló mély-
séges fejtegetését; tudom, mit akar mondani; de nagyon 
sok olvasójára épen azért, mivel — a mi a félreértést el-
oszlathatta volna a csoda lehetőségéről, történéséről 
egyáltalán nem szól, nem marad-e félgondolatnak, nem 
vezet-e olvasóinál a csoda tagadására ? nem merném 
állítani. 

A katholicizmus modernsége e pont szerint tehát 
abban állana, hogy kevesebb csodát keressen a törté-
nésekben s minél több természetest. 

A mai szellemi irányzatnak második elváltozását, 
melyet figyelembe kellene vennünk, Prohászka dr. elő-
adásában csak sejteni, de biztosan nem merem állítani. 
Itt még a félgondolata sem teljes, a szerző teljesen a 
homályba burkolódzik. Ugy látszik, azt akarja mondani, 
hogy a mai világ nem szereti az aszkezist, a testi ön-
megtagadást, a szerzetesi életet régi, szoros fogalmában. 
A modern érzés — úgymond — nagy súlyt fektet a ter-
mészetre . . . akarja, hogy a természet legyen erőnk s 
örömeinknek közvetlen forrása... Ki akarná a gondolatok 
s érzések ez áramát elzsilipezni ? , . . Nekünk való ez a szép, 
tehetségeinket izgató világ! 

Csakhogy — teszi hozzá — a természetnél magánál 
meg nem állapodhatunk. (Talán azt akarja mondani : 
merő epikureusok még sem lehetünk.) Mélyebbre kell 
ásnunk, hogy a természeten túl a szellemhez s a szép-
ségen túl a lélekhez érjünk. Nekünk személyes viszonyok 
kellenek a természet éltető szellemével. 

De azért — folytatja — megértjük azt is, ki szikla-
barlangba vagy a sivatag magányába vonul, ha ugyan 
képes reá, hogy nagy szeretetével a sivatagot paradi-
csommá elváltoztassa. 

A gondolat egészen bizarr: a természetet élvezőtől, 
az epikureusról egyenesen a sziklabarlangba vonulóra 
ugrani át! Ily eljárás mellett az aszkezisnek, mely távol 
áll az ilyen szélsőségektől, a szerző felfogása szerint való 
értékelését meg nem állapíthatjuk. Nem tudjuk meg, 
mennyire értékeli magát az aszkézist? Teljesen homá-
lyossá válik pedig ez az értékelés az utolsó mondattal: 
«A ki ezt birja (t. i. a barlangba vonulást), ám tegye ; 
a ki pedig nem birja, az örüljön a virágnak, a nap-
sugárnak s ne gondolja, hogy szegényebb». 

Azt jelenti-e ez a mondat, hogy a világi életet élő 
ember ne gondolja magát szegényebbnek az aszkétánál? 
Azt-e, hogy az aszkétai élet nem tökéletesebb a világi 
életmódnál? A kifejezés mindenesetre legalább is nagyon 

homályos és nem előnyös félreértésekre, akár a szerze-
tesi élet lebecsülésére is adhat alkalmat; a katholiciz-
mus alkalmazkodásának mikéntjét a modern érzéshez 
pedig e pontban egyáltalán nem világítja meg. Én leg-
alább e pont alapján nem tudnám megmondani, hogy 
Prohászka dr.-nak mi a felfogása a szerzetesi intéz-
ményről ? 

Harmadik jellege a modern kulturának, e szakasz 
szerint, hogy hajlandó a vallás külső gyakorlatait kevésbe 
venni s inkább a bensőséget sürgeti ; sürgeti az egyéni 
elmélyedést s a szubjektív megtapasztalást; kiemeli a 
vallás szellemi karakterét s erélyesen küzd a formaliz-
mus ellen. 

Ezt az irányt — ügymond a szerző — örömmel kell 
üdvözölnünk, lia harmóniát tud hozni a belső s külső 
világ közé, s lia nem becsmérli a belsőnek, a valóságos 
érzésnek külső igaz kifejezését. 

Igaz minden sora itt, ebben a 3-ik pontban ; valóban, 
nincs mit hozzáadnunk, legföljebb azt, hogy e tekintet-
ben a katholicizmusra semmi «modern» feladat nem 
vár, miután az egyház állandó álláspontja : a vallásosság-
ban a bensőnek a sürgetése, lia a népek értelmi haladása 
mellett az lassabban is valósul meg. 

A negyedik pont, melyben Prohászka dr. a vallás 
viszonyának a mai kulturához való egy másik elválto-
zását hangsúlyozza, ismét kidolgozatlan, a nagy festő 
csak kontúrokat vetett a vászonra. Itt arról beszél, hogy 
azelőtt az élet minden terén az emberi tevékenység köz-
vetlen a vallás motívumaiból indult ki s azok szerint 
igazodott... Ezzel szemben most a kulturális tevékeny-
ségek függetlenítették magukat, közvetlen földi célokat 
szolgálnak, a nélkül, hogy a vallásra vonatkoztatnák ; 
ez a vonatkoztatás most az individuális életre van 
bizva. 

Prohászka dr. veszi a dolgot úgy, a hogy van ; eme 
modern felfogásnak szentesítését a kereszténység részé-
ről ő se ajánlja, de egyenesen nem is kárhoztatja. Mindig 
barátságosan bánik ezzel a vallási motívumoktól elfor-
dult kulturával. Főteendőt a helyzet ezen elvilágiasí-
tásában részünkről abban találja, hogy «e szédítő, vakító 
világban s e győzelmes tevékenységben egészen más 
vallásos kiképzésre van szükségünk s a családnak és a 
papságnak sokszorozott munkát kell kifejtenie, hogy 
megfelelő értelmi s érzelmi tartalommal lássa el a mo-
dern ember lelkét». (34. 1.) 

Hogyan, miképen? — nem mondja, pedig épen 
ezeken a pontokon szeretnők, ha lelke «pünkösdi világát» 
egész részletesen kitárná előttünk. Mert a bajokat meg-
állapítani könnyebb dolog, ahhoz sokan értenek; de a 
javításra okos utat-módot jelölni és a kereszténységet 
ezeken a pontokon diadalmassá tenni : ez a nagy kérdés, 
ez a nagy feladat. Könnyű azt is mondani : «Itt (a mo-
dern ember lelkének megfelelő értelmi és érzelmi tarta-
lommal való ellátásában) emelkednek löl azok az új 
igények, melyek gyakran a régi, naiv felfogásban kielé-
gítésüket nem találják s pszichológiájuknak megfelelő 
alapozást követelnek». De miben álljon a «régi, naiv 
felfogással» szemben az a ma szükséges pszichológiai 
alapozás? miként kelljen arra rávezetni a lelkeket, hogy 
az élet összes tevékenységeit a végső célra vonatkoztas-
sák : ez az, a miben épen az ilyen nagy gondol-
kodók adhatnának célszerű s eredményre vezető útba-
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igazítást. Ha nem adnak, mulasztást követnek el s 
indokolatlanul rejtik el a rájuk bizolt talentumot. 

Ilyen félig-munka, szinte görnyedve a félreértbető-
ségek súlya alatt, Prohászka dr. könyvének ez az egyik 
legfontosabb szakasza, a 4-ik szakasz. 

Giesswein dr. könyve a példa rá, hogy kétszer 
akkorára is nőhetett volna, mint a milyen most, csak 
adta volna a kérdéseknek teljes megoldását, a tiszta, 
világos és teljes eszméket. Félgondolatokkal akkor, midőn 
a katholicizmus nehéz helyzetéről, a modern, elpogányo-
sodott kulturával való kiegyeztetéséröl,szóval nehéz detail-
munkáról van szó, dolgozni nem tanácsos. Nem lehet 
csak annyit mondani: «nem vagyunk hajlandók a világ-
történés folyamatát gyakori isteni közbelépésekkel meg-
akasztani», vagyis hogy hajlandók vagyunk a csodákból 
engedni; nem lehet csak úgy egyszerűen tanácsolni, 
hogy a ki az aszkezist nem birja, «örüljön a virágnak, 
a napsugárnak s ne gondolja, hogy szegényebb» ; nem 
lehet egyszerűen csak annyit mondani, hogy az új igények 
a régi, naiv vallási felfogásban nem találják kielégí-
tésüket s pszichológiájuknak megfelelő alapozást köve-
telnek; hanem adni kell a tétel teljes kifejtését, amely-
ben a csoda, a szerzetesi élet is megkapja a kellő mél-
tánylást ; mert különben a theologiai kiképzéssel nem 
biró olvasó ezeket mind félreértheti s egyszerűen fittyet 
hányhat a kereszténységnek. A miből nem kiegyeztetés, 
hanem a kereszténységnek, mint naiv, elavult dolognak 
sutbahelyezése következhetik a modern ember szemeiben. 

Ezen a téren tehát csak teljes, kifejtett gondolat 
használhat. 

Ilyen aztán a «munka és vallásról» szóló ötödik 
szakasza, mely igen jó, kivéve, hogy talán a mult fel-
fogásnak sem felel meg teljesen az, hogy «eddig a mun-
kában inkább a büntetés jellegét láttuk». Az a keresz-
ténység, melynek alapítója egy ács nevelt fia volt, kez-
dettől fogva áldásnak nézte a munkát s azt a görög-
római világ felfogásával szemben egykori megvetett 
voltából kiemelte. 

Az evangélium és a szocializmus szembeállítása 
(38. 1.) egyik legvilágosabb részlete a könyvnek; valóban 
úgy van, «a szocializmus csupa irreális váltókkal dol-
gozik». Érdekes, miként cáfolja e szakaszban a katho-
likus népek ellen felhozni szokott vádat, hogy «maradiak 
a kulturális haladásban, a gyári nagyiparban s a szo-
ciális intézmények megalkotásában». 

«Ha hiányok közt választanom kellene — úgymond — 
szivesebben fogadnék a népek életében egy mínuszt a 
a technikai haladásban, mint a kedélyi s érzelmi élet-
ben, mert tudom, hogy boldogabbak lesznek azok, kik-
ben a cél dominál az eszköz rovására, mint azok, kik 
az eszközt emelik a cél fölé». Az emberi élet értékének 
kritériuma végre is nem az, hogy önzőbbek, számítób-
bak, anyagiasabbak legyünk. 

Ilyen fejtegetés után, a minőt itt Prohászka dr.-nál 
olvasunk, a munkát valóban nem lehet többé kijátszani 
a kereszténység ellen. Miért hogy nem fejtette ki a 4-ik 
szakaszt is ily helyesen és világosan? 

* 

A kathol ikus hit védelme. (Apologetika.) írta: 
Aubermann Miklós. Budapest, 1907. 144. 1. Ara 1 kor. 
80 fillér. 

Apologetika. írta : E. Cauly reimsi érseki helynök. 

Ford. Láng Ince dr. Budapest, 1907. 192. 1. Ára 1 kor. 
80 fillér. 

Apologetika. írta: Szuszai Antal. Győr. (Kiadta a 
«Borromeus» hitszónoklati folyóirat) 1907. 405. 1. Ára 
3 kor. 50 fillér. 

Újabban ezt a három új apologetikát vettük kéz-
hez. Az első kettő, Aubermanné eredeti, Lángé fordí-
tott, tankönyvnek van szánva. A harmadik, Szuszaié, 
meghaladja a tankönyv keretét ; de a hittanárnak, bár-
melyiket is használja tankönyvül a megjelent négy 
apologetika (Uhlyárik, Schütz, Aubermann, Láng) közül, 
mindig jó szolgálatot fog tenni mint segédkönyv az 
iskolai magyarázathoz, vagy épen iskolai fölolvasásra. 

A bevezetendő új tantárgy tehát bő terméssel szol-
gált, a hittanároknak van miben válogatniok és az 
iskolai használatban kipróbálniok. A hivatalos bírálat 
mindegyikről kedvezően nyilatkozott ; a végleges bírá-
latot majd a kathedrai próba fogja kimondani róluk. 

* 

Pati 'ologia Syriaca1 accurante R. Grafün, Phil, 
ac Theol. doctore, linquae Syriacae in Facultate Theo-
logica Instituti Catholici Parisiensis lectore. Pars I. ab 
initiis usque ad annum 350. Tomus II., cuius textum 
vocalium signis instruxerunt, latine verterunt, notis 
illustrarunt I. Parisot, F. Nau, M. Kmoskó. Parisiis 
MCMVII. Firmin Didót. Nagy 8-ad rét 1428 o. Ára 
35 franc. 

Több mint tizenkét év mult el az első kötet meg-
jelenése óta, míg különböző nehézségek leküzdése után 
végre sikerült e második kötet közrebocsátása is. Az első 
kötet Aphraates, Már Mattai püspökének XXII Demon-
stratio, szyrül tahwía, cimü theologiai értekezését tar-
talmazza I. Parisot, francia bencés recensiójában és for-
dításában. A XXIII. De Acino cimű Demonstratio a kö-
vetkező kötetbe szorult, melynek tartalma a következő : 

1. Aphraatis sapientis Persae Demonstratio XXII. De 
Acino. Textum syriacum ed. D. I. Parisot, presbyter 
et monachus Congr. Benedict. Galliarum. 

Ezen értekezés címe Is. 65s-ból ered ; a szerző föl-
fogása szerint Isten az első ember bukása után ültette 
az áldás szőlőjét, megígérve a megváltót ; de mivel a 
megváltónak a zsidó nép kebeléből kellett születnie, a 
messiási áldás miatt e nép minden bűne dacára kegyel-
met talált Isten előtt és noha sok üldöztetést szenvedett 
el, az igazak könyörgése megmentette, mert a világ 
kegyelmen épül (Ps. 89a). 

E tant a szerző az ószövetségből vett idézetekkel 
bizonyítja (§§. 12—45.) és végre kimutatja, hogy Jeru-
zsálem pusztulása után a messiási áldás Krisztus révén 
a nemzetekre szállt át; azért is az igazaknak ismét 
Istenhez kell fordulniok, irgalmáért kell esedezniök és 
akkor az Úr, a ki egyszülött Fiát küldte a földre, meg-
szánja népét és véget vet üldöztetésének (§§. 45—69). 

Az iratka 345. év Ab havában íródott ; ugyanazon 
évben, midőn Sapor a Huzitis tartományban a keresz-
tényeket tömegesen legyilkoltatta; célja a lehangolt, 
csüggedt szyr keresztények bátorítása, a miért a szerző 
az egyház megfogyatkozliatatlanságát és legyőzhetetlen 
voltát hangsúlyozza. A szöveghez (coll. 1—150.) szyr 

1 Francia katholikus irodalmi vállalat, melyben magyar tudós 
is részt vesz. Szerk. 
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szójegyzék (coll. 151—426.) és kimerítő tárgymutató (coll. 
427-480.) van mellékelve a szentírási helyek és a 
Wright-féle kiadás lapszámainak jegyzékével (coll. 480 — 
488.). 

2. Bardesanes, Liber legum regionum, cuius textum 
syriacum vocalium signis instruxit, latine vertit F. Nau, 
annotationibus locupletavit Th. Nöldeke. 

Bardesanes, szyrül Bar-Daiçân, az Edessa mellett 
elfolyó Daiçân patak után elnevezve, a III. század elején 
Edessa egyik legnagyobb kereszténye volt. Iratai majd 
mint elvesztek. Eusebios szerint (H. E. IV., 30.) a mar-
kioniták ellen írt és egy Antoninus Heliogabalhoz inté-
zett könyvet a fátuinról. E munkából idéz Eusebios 
(Praep. Ev. VI., 10, 1—48.) és a Recognitiók szerzője is 
(IX., 19-21.); megjegyzendő azonban, hogy a fátumról 
szóló könyv nem lehet azonos az Antoninushoz intézett 
irattal, ha az említett Antoninus Heliogabal császárral 
azonos, mert az iratka párbeszédformában halad és nem 
egy személyhez van intézve (V. ö. Harnack, Chronologie 
II., 130 köv. 1.) sőt egyáltalában az se bizonyos, ki írta 
a dialógust, inert Bardesanes nem mint szerző, hanem 
mint közbeszóló szerepel benne; lehet léhát, hogy a mű 
Bardesanes egyik előadásának vázlata valamelyik tanít-
ványa tollából. 

Nem kevésbbé bonyolult az a kérdés is, mit kell 
tartanunk Bardesanes tanairól. Eusebios szerint ugyanis 
Bardesanes kezdetben a gnosztikus Valentinos hive volt 
ugyan, de később megtért és az eretnekek ellen írt. 
Ezzel szemben Epiphanios azt állítja, hogy Bardesanes 
Antoninus idejében hitét férfiasan megvallotta és csak 
azután lett eretnekké. Szent Ephrem, a ki igen sokat 
foglalkozik vele polemikus költeményeiben, Manesszel 
és Markionnal egy sorba állítja azzal vádolván őt, hogy 
az aeonok (i&ye) tanát ő is elfogadta. A fátumról cím-
zett dialógusból azonban világosan kitűnik, hogy Barde-
sanes gnosztikus nem volt, mert az emanatió gondola-
tát és a theologiai dualizmus elvét sehol sem vallja, 
sőt a rossz princípiumnak, mint a teremtés okának, 
föltevését határozottan elveti. 

Nau-nak, a ki Bardesanest a gnoszticizmus vádjá-
tól már egy korábbi müvében tisztázta,1 ebben teljesen 
igaza van.Tény azonban az is,hogy Bardesanes tana az asz-
trológia és az egykorú görög bölcselet erős befolyását 
tükrözteti vissza és így nem csoda, hogy később a gnó-
zis gyanújába keveredett. Bardesanes szerint Isten öt 
elemből (helyesebben princípiumból 18-yë2 teremtette a 

1 Le livre des lois des pays. Paris 1899 p. 16—26. 
2 E szó jelentése a szyr nyelvben igen tág. Megfelel 1. a görög 

á f̂évvTjTo; kifejezésnek, a mint azt Eusebios szyrül megmaradt Theo-
phaniája muta t ja (Ed. Lee, Londini 1842 p. 3 = De laudibus Con-
stantini c. 11 ed. Migne, P. G. XX. coll. 1381, a hol «ő ugyanis i&ya 
vala» görögül: XI1®"' •yif -rjv à-;évvïjxo; és u. o. kyána d-Wya = çôacç 
à'yévvïjTo;.) 2. Aphraatesnél előfordul e kifejezés : íö-ya d-nacfseh, 
(Dem. XX1I1., 52. P. S. II., lOOis) a mi ott Istenről alkalmazva annyi, 
mint tens animae suae», «essentia sui ipsius» görögül aá-co-jávsíí'Áo; 
(Theophania V., 3. ed. Lee p. 175., = Demonstr. Evang. III., 3, 6. ed. 
(iaisford I,, 232. a Porphyrius idézte versben : Moùvot XaX3aîoc OOÇÎTJV 

7)3' äp' 'Eßpata — aÖTOfévsíRov ävaxxa asßa£0|j,svot 3-sov äfvtBg, 
a hol àTO-jévs3-Àos szyrül îfrya d-nacpseh.) 3. Ephraemnél îfl-vâ a gnosz-
tikusok aeonjait jelenti, vagyis valami istenségfélét, körülbelül olyan 
jelentésben, mint azt már Epiktetos Enchiriodionjában találjuk 
(II., 5, 13 ed. Dübner Parisiis 1840 p. 85. : a bölcs a halállal bát-
ran szembenéz, mert úgy vélekedik : où ydp sîtxt aïibv à).X' SvS-ptoTzo-
\iépo- tffiv itávctov.) 

világot : tűzből, szélből, vízből, világosságból és sötét-
ségből. Ezen elemek bizonyos szabadsággal rendelkez-
tek, mellyel visszaélve, természetellenesen összekeve-
redtek. E keveredésből származott a rosz a világon. 
Az így támadt anyagból Isten az ő Igéje által alkotla e 
világot, mely természetesen nem lehetett tökéletes, mert 
már az előző kavarodáson ment át. Hatezer cv múlva 
azonban a jelen állapot megszűnik és az elemek vissza-
nyerik eredeti természetüket. Az anyagi baj oka a csil-
lagok befolyása, az erkölcsi bajé az ember szabadsága 
és a daemonok csábítása. Isten ugyanis szabad akarat-
tal fölruházott angyalokat teremtett, a kiknek egy része 
az emberek leányaival egyesült és előbbi állapotából 
kiesett. 

Az ember szabad ugj'an, de mivel teste van, a 
csillagok befolyása alatt áll. Az emberi test nem halha-
tatlan és töl nem támadhat. 

Philoxenos szerint1 Krisztus természetfölötti szüle-
tését elfogadta ugyan, de emberi testét az égből szár-
maztatta. Ephraem ugyan másképen adja elő Bardesa-
nes tanítványainak idevágó tanát, mind a mellett 
nagyon valószínű, hogy Philoxenosnak igaza van, mert 
alig hihető, hogy Bardesanes a megváltónak az elemek 
összekeveredése folytán bűnössé vált testet tulajdonított 
volna, mely még hozzá a csillagok befolyásának is alá 
volna vetve ; úgy látszik, Bardesanes, hogy tanának 
logikai következményeit a christologia terén elkerülje, a 
régi doketák tanait elevenítette föl. 

Egyáltalában Bardesanes dialógusa igazhitüség szem-
pontjából nagyon gyanús. A szerző a kor divatja szerint 
az eklekticismusnak hódolt. Határozottan gnosztikus 
színezetű a következő mondás : Sunt, qui ulciscuntur, 
sicut leones et sicut tigres ; et sunt, qui sicut scorpio-
nes, nocent eis, qui ipsis nihil fecerunt; et sunt, qui 
trahuntur sicut oves et eorum ducibus non nocent. 
Sunt, qui secundum bonitatem trahuntur, alii vero se-
cundum iustitiam, alii vero secundum malitiam.2 E he-
lyen az emberek hármas beosztása jókra, igazakra, 
gonoszokra határozottan gnosztikus jellegű, a mint azt 
már az öreg Neander is észrevette. Csodálom, hogy e 
hely Nau figyelmét elkerülte. Ez különben Nau kuta-
tásainak eredményén nem igen változtat. Tény, hogy 
főtétele, Bardesanes keresztény monistikus álláspontja 
helyes; többi tanai a gnózis hanyatlását mutatják. 
Amint az egyház lassankint legyőzte a gnózisnak anarchia 
felé hajló tanait, a III. század elejétől kezdve a gnosz-
tikus tanok hivei, akarva nem akarva, kénytelenek 
revizió alá venni eszméiket és a győzelmes katholikus 
tannal megalkuvásra lépni. A dolgok ilyetén való fej-
lődését mutatja nemcsak Bardesanes, hanem a Pistis 
Sophia is. 

Nau dolgozata kél részből áll : a bevezetésben elő-
adja a Bardesänra vonatkozó régibb és újabb adatokat, 
előadja tanát (coll. 492—535.), majd a Liber legum regio-
num szövegét adja (436—611.), Georgios arab püspök-
nek iratai között megmaradt kivonattal együtt, mely 
Bardesän számításait mutatja be a bolygók keringésé-
ről (612—614). A szöveghez szójegyzéket és kimerítő 
tárgymutatót mellékelt a szerző (616—657). 

3. S. Simeon Bar Sabba'e. Praefatus est, textum 

1 P. S. II., 511. s §. Ki. p. s. II., 561. 
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syriacum vocalium signis instruxit, latine vertit, notis 
illustravit Michael Kmoskó. 

Szorosan véve a dolgot, szent Simeon seleukiai 
püspök és vértanú (+ 344.) irodalmi működéséről be-
szélni alig lehet. Az a néhány hreviáriumi himnusz, 
melyet egyes kéziratok neki tulajdonítanak, nagyon 
kétes eredetű holmi és irodalmi érték szempontjából 
ugyan keveset jelent. Tulajdonképeni jelentősége csupán 
a szent két martyriumának van, melyek értékelése a 
legújabb időkig sok vita tárgyát képezte. (Vége Uöv.) 

Kmoskó Mihály dr. 

A régi iskolából. 
A «Budapesti Hirlap» szept. 12-iki számában 

«Ut a végtelenbe» ci men tárcát hozott egy régibb 
gimnáziumról, melyben még minoriták tanítottak. 
Kedves kép a régibb időből. Az író szerint nem a 
mai látszatokkal dolgoztak akkor, hanem szorgalma-
sabb, becsületes emberek kerültek ki abból az isko-
lából. Ma ezeknek a régibb tanítványoknak sorá-
ból vannak az illető város ősz tisztviselői, de nem 
is sikkaszt ott senki sem. Hogy hogyan ment az 
akkor, érdekesen elbeszéli az iró az egyik Páterről, 
ki az érettségin még a főispán fiát is megbuktatta, 
mert nem tudott felelni. 

Borbélynál ültünk. A szomszédságomban egy 
korosabb izraelita olvasta a «Budapesti Hirlap»-ot 
és épen a tárcáját. 

— Uram, olvasta ezt? — kérdezi felém fordulva. 
— Olvassa el, kérem, én is ilyen iskolába jár-

tam, annak az írónak igaza van. Higyje el nekem, 
azok a páterek, családi gondok nélkül élvén, sokat 
törődtek velünk, nagyobb volt a fegyelem mint 
most és tanáraink nem voltak megvesztegethetők. 
Hej de megváltoztak az idők. 

Magam is családos ember lévén, most a tanév 
elején különösen érdekelt a dolog. Átolvastam. A tárca 
valóban érdekes volt. 

Vájjon miért figyelmeztetett engem rá ez az izrae-
lita? Úgy láttam, nem másért, mint hogy neki is 
tetszett a tanári függetlenség. y. 

* 

Látjuk ebből a kis közleményből, mily sokszor 
foglalkoznak az emberek a tanárokkal s az itt-ott 
előfordulható gyarlóságot mennyire megfigyelik. Ta-
nári függetlenség! Hangoztatják sokan, de arról a 
nyomásról, arról a befolyásolásról, arról a sok patro-
nuskeresésről, mellyel sokszor a tanárt egy-egy jobb 
családból való tanuló érdekében megkörnyékezik, 
nem szoktak megemlékezni. Tetszik nekik, ha a tanár 
igazságos ; de buktassa csak el az ilyet, van akkor 
lárma, kanapépör, úgy, hogy férfi legyen a talpán 
az a tanár, hogy az eljárásával járó sok kellemet-
lenséget, elkeserítést kiállja. 

A helyzet tulajdonképen az, hogy régente is vol-
tak nem befolyásolható tanárok, ma is vannak. Ré-
gente se tett mindenki úgy, mint az a Pater, ma se. 
Gyarlóságok mindig találkoznak. 

Ne csak a tanárokat kritizálják, hanem nézzenek 
magukra is a szülők ; hány szülő nehezíti meg köny-
nyelmű eljárásával, nemtörődésével az iskola mun-
káját? A mai beteg társadalomban hogyan teremtsen 
fegyelmet az iskola, mikor a tanuló annyi kártékony 
befolyásnak van kitéve mindenfelől? 

Á kritika ne csak az iskolát, hanem a miliőt is 
nézze. Szerk. 

H. B u d a p e s t . Azt olvasom a «Prot. Egyh. és Isk. Lap»-
ban, hogy dr. Bartók György erdélyi ref. püspök canonica 
visitatiót tartott és eközben részt vett szept. 1-én a bálványos-
váraljai templomszentelésen. Ez a legújabb hír jelezni látszik, 
hogy prot. atyánkfiainak már szenteltvizük is van. Igazán 
örvendünk a haladásnak. 

P . V e s z p r é m . Olvasom, hogyne olvasnám ? Valamikor 
gyönyörködtem kath. irányú cikkeiben ; most már Gyulai 
Pál gyönyörködik keresztyéni és Rómát simfelő cikkeiben és 
a milyen parabolikus fejlődésű az élete pályája, tartok tőle, 
hogy a mi egykori Vetési (Winkler) Józsefünk egy-két év 
múlva izraelita irányú szellemeskedéseket fog írni és egy-
formán fog simfelni katliolikusra és keresztyénre. Gondolom, 
ezt jelzi, midőn a «Budapesti Szemle» mostani számában már 
így ír : «A legkevesebb ember rendezi be erkölcseit vallása 
vagy egyéb világnézet alapján; a legtöbbnek erkölcsisége 
annyiféle elemből alakul ki, hogy ennek a legkevesebb hatása 
van rá». (388.1.) Fogazzaro «Szentjében» ezt még nem találtam. 

Sz. g r . Kalocsa . Valóban grófi cselekedet! A ki már 
tanulókorában így gondolkozik, mennyi jót várhat attól a 
közügy felnőtt korában ? Különben a magyar történet ismerő-
jének nagyon jól hangzik ez a név épen onnan Kalocsáról, 
II. Rákóczy Ferenc korából. 

I*. Szond . A kiadóban el-elvétik a dolgot, termé-
szetesen az én káromra. A második példányt ily esetben egy-
szerűen vissza kell adni a postásnak, ráirván : kettős példány. 

15. B u d a p e s t . En valóban nem tudom, jó lesz-e követni 
azt a tanácsot? Egyet tudok, hogy a 70—80-as években bele-
mentünk másokkal minden közös munkába s a vége az lett, 
hogy nem a mi szellemünk szerint alakítottuk át az intéz-
ményeket, hanem fölülről lefelé mindnyájan, pap és világi, 
liberálisok lettünk és minden elromlott. Tetszik rá vissza-
emlékezni? Jó lesz tehát az élet reális alakulásai felett gon-
dolkodni. 

A. Ef le r . Mi már elbúcsúztunk a kedves kollégától, a 
munkás, kötelességhü férfiútól ; lelkiismeretes, humánus és 
mindenfelett rendszerető vezetőt nyernek benne. Szeretetünk 
és barátságunk kiséri őt útjára. 

TARTALOM: «Die Organisation der Laien». I. — 
Az új római Dekretum. II. — Egyházjogi kodifikáció. I.— 
Tauber Sándor dr.-tól. — Magyarország társadalma, a 
két szent király stb. törvényeiben. VI. Erdélyi László 
dr.-tól. — Magyar főpapok legrégibb látogatásai a római 
kúrián. Lukcsics József dr.-tól. — Szemináriumok és 
kongregációk. Hanauer István dr.-tól. — Irodalom. 
Prohászka dr. : Modern katholicizmus III. — Aubermann— 
Lány—Szuszai : Apologetika. — Graffln : Patrologia 
Syriaca. Kmoskó Mihály dr.-tól. — A régi iskolából. 
-y-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 2<*. 
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R E L I G I O 
TUDOMÁNYOS, TÁRSADALMI ÉS IRODALMI KATHOLIKUS FOLYÓIRAT 

Megjelenik - július és augusztus hónapot kivéve - minden vasárnapon. 

EI .OFIZETESI ARA 

Egész évre... 
Félévre 

F E L E L Ő S S Z E R K E S Z T Ő 

K I 2 - D U D E K J Á N O S DR. 
« 6 . — EGYETEMI TANAlt 

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL 

Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 39. 

„Die Organisation der Laien. ai.) 

A tisztelt «ein Geistlicher von Süd-Deutschland» 
nem nagy jelét adta theologiai értelmességének ki-
fakadásaiban. Három mozzanat emelkedik ki cikké-
ben, mindmegannyi súlyos vád az egyház ellen, 
mellyel utcai torlaszhősként nemcsak izgatja a világi 
katholikusokat arra, hogy a megkezdett szervezke-
déstől vissza ne riadjanak, hanem egyúttal elméleti-
leg is igazolni iparkodik «az egyházban keresztül-
viendő reformok céljára» való szervezkedés szüksé-
gességét. S ez a három fő érve, illetőleg vádja: a 
szűkkeblű, a sötétben Ítélkező Index; az egyház 
megcsontosodott maradisága és végre Schellben a 
haladás meggátlása. Szinte érezzük, mint izzik lelké-
ben a harag és boszankodás egyrészt egyházának 
előtte kétségtelen inferioritása, másrészt a reform-
katholikusok által a tudományos, a belletriszlikai 
stb. téren megindított haladás kísérletének felsülése 
miatt, az átkozott Index által. Mintha mondaná: a 
kísérletnél mi theologusok gyengéknek bizonyul-
tunk, jöjjetek hát segítségünkre ti világiak,lépjetek szer-
vezett sorokba s rákényszeritjük az egyházra a mi 
felfogásunk szerint való haladást ! 

A belső forradalomnak képe ez, nem első és 
nem is utolsó az egyházban, a saját fiai részéről, a 
mint már szent Ágoston mondotta: inter vicissitudi-
nes mundi el consolationes Dei peregrinando pro-
currit ecclesia, küzdelmek között halad az egy-
ház előre ; de egyúttal mint minden eddiginek, 
úgy ennek a mozgolódásnak is csak az az egy hibája 
van, hogy theologiailag nagyon rosszul van meg-
indokolva. 

Nagyon rosszul van tájékozva ugyanis az egyház 
tanítói hivatása s a kezeiben letéteményezett pozitív 
keresztény tan természete iránt, a ki tőle az Index 
elejtését kívánja. 

Mi az Index? Könyvjegyzék, melybe az erre hi-
vatott Congregatio, mely az egyház fejének oldala 
mellett a legkiválóbb theologusokból van összeállítva, 
besoroz minden olyan könyvet, mely a keresztény 
tanokba ütköző állításokat foglal magában ; s eltiltja az 
ilyennek olvasásától a híveket. Az Indexre tétel tehát 
sem több, sem kevesebb, mint illetékes ítélet vala-

mely irodalmi terméknek a keresztény kinyilatkoz-
tatott tanokhoz való viszonyáról. 

Hogy ekkép jár jon el, az egyházi tanítói hivatal 
mind magának, mind a híveknek tartozik vele. Krisz-
tus hivatásául szabta : elmenvén, tánítsatok minden 
nemzeteket, megtanítván őket megtartani mind, a 
miket megparancsoltam nektek; elmenvén, hirdessé-
tek az evangéliumot minden teremtménynek. Krisz-
tus a saját tanát letéteményezte apostolaiban, ezt kell 
nekik tehát hirdetniük s a híveknek, a katholiku-
soknak, ezt s csakis ezt kell vallaniok, lia Krisztus 
tanítványai akarnak lenni. Az a kinyilatkoztatott 
tan pedig az utolsó apostol halálával be volt fejezve, 
ahhoz lényegileg nem járulhat semmi, abból utólag 
el nem vehető semmi. Ez a «legeltesd bárányaimat, 
legeltesd juhaimat» mértéke és terjedelme. Ez volt 
a mustármag, melynek a kifejtés, a részletezés által 
idővel terebélyes fává kellett nőnie ; a fa fejlődik, 
a tan részleteződik, de nem változhat át más fává, 
más tanná, mindig ugyanannak kell maradnia, ker-
tészévé pedig Krisztus nem mást, hanem a Péter-
apostoli tanítói testületet rendelte. 

A szent hittudomány abban különbözik minden 
más tudománytól, hogy alapelvei, alapigazságai az 
Istenre magára, az Isten és világ, az Isten és ember 
viszonyára és céljára vonatkozó tételek, melyekre 
mint az ész erejét felülmúló igazságokra — négyezer 
év küzdelmei a tanúság rá — csak pozitív isteni 
kinyilatkoztatás által juthatott el az ember: az abszo-
lút Esz által közöltettek az emberrel; ezekhez, mint 
változhatatlanokhoz, kell ragaszkodnia mindenkor, 
ezeket kell fejtegetnie. Ellenben minden más tudo-
mány, az emberi ész törekvéseinek nagy célja, küzdve, 
fáradva, tévedezve, szerzi ismereteit az Istennek a 
természetbe lefektetett gondolatairól, a természeti 
erőkről s azok működéséről, a földi élet berendezé-
sének módjairól. Ez az Isten szándéka az igazság két 
külön területéről, melyek egyike a tűlvilágot köti 
össze a jelen léttel és ezt magyarázza; a másika a 
jelen lét birodalmát vallja kutatási terének. Deus 
mundum tradidit disputationi eorum; a világot vete-
kedésök alá bocsátotta. (Eccle 3, 11.) 

A hittudományt tehát nem lehet a profán tudo-
mány mértékével mérni, s ennek természetes vajú-
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dásait nem lehet abba átvinni, hogy ott is, mint a 
fizikában vagy filozófiában, az ész kutatva és téve-
dezve, majd meg meglelve az igazságot, nézeteket 
változtatva, kiigazítsa maga magát. Ezt a munkát a 
theologiára nézve alapjában Krisztus végezte el, 
nekünk hagyván a kinyilatkoztatott tanok megisme-
rését, kifejtését és nem feltalálását. Ezt is pedig csak 
egy illetékes tekintély ellenőrködése, vezetése mellett, 
hogy sértetlenül maradjon meg «az evangelium». 

Ez a kereszténység természete, ez a hittudomány 
hivatása. Olynemű szabadságról, olynemű feltalálásá-
ról az ember előtt még rejtett igazságoknak, mint ez 
a profán tudományok feladata, ennél egyáltalán nem 
lehet szó, tehát a szabadjára hagyott tévedezésről 
sem ; mert ez a kereszténység pozitív természetének 
félreismerése volna. A kereszténység nem holmi 
problémák összege, melyen az emberek eszüket, 
tudásukat gyakorolják; hanem életelvek kódexe, me-
lyek szerint élnünk kell, hogy örökre üdvözüljünk. 
Krisztus jött, nem hogy természeti tudásunkat gya-
rapítsa, ez az emberi ész feladata ; hanem hogy 
általa az embereknek életük legyen és bővebben 
legyen. 

Ebből következik a tanító egyház viszonya a 
kinyilatkoztatott tanhoz. Őre ő annak és hirdetője 
s feladná egész hivatását, elárulná Mesterét, ki «vele 
van a világ végezetéig», ha azt a filozofiai sziszté-
mák módjára az emberek ingatag szabadságára bo-
csátaná. Ha így járt volna el mindjárt föllépése ko-
rában, egyszerűen beleolvasztották volna az akkori 
Schellek a görög-római kulturába s a világ ott ma-
radt volna, ahová addig az ész vezetése alatt jutott, 
a holtponton rekedt volna, se előre, se hátra nem 
mozdulva. Nem volna ma európai, s az ókoriakat 
messze meghaladó civilizációnk, még az ember esz-
méjével sem volnánk tisztában. 

Valamint pedig a tanítóegyház szóval és írásban 
hirdeti és értelmezi a reábizott tant, úgy hivei részé-
ről is ennek a megvallása szívben, szóval és írásban 
történhetik. Mivé válnék idővel ez a tan a világ 
folyásában, ha az emberek tetszésük szerint értel-
mezhetnék, ha akármit írhatnának róla s az egyház 
hallgatagon, kezeit összetéve nézné az irodalmi ötle-
tességet? Kötelessége, és pedig hiveivel szemben 
tartozó kötelessége tehát rámutatni arra: ebben a 
könyvben híven van tolmácsolva a keresztény eszme-
világ, amabban ellenben ezek és ezek a tévedések 
fordulnak elő. Ennek a könyvnek a tanát nem 
vallom magaménak, mivel nem hangzik össze a ki-
nyilatkoztatott igazsággal. 

Ime ez az Index az egyház kezében, mint köte-
lességei teljesítésének egyik eszköze, mely a mióta 
a könyvnyomtatás folytán a sajtó közkeletűvé lett 
s töméntelen terméket szór a világ forgatagába, nega-
tív kathedrája az egyháznak. 

így állván a dolog, ha egy világi szól ellene az 
Indexnek, arról azt mondjuk, hogy nincs tájékozva 

a kérdésben ; de ha egy theologus, «ein Geistlicher», 
támad neki, a kiben a kellő tájékozódásnak ugyan-
csak meg kellene lennie, az olyannál az észt a szen-
vedélynek kellett elhomályosítania, tehát kétszeresen 
leintendő. 

Az avatatlanok, vagy az avatatlanokat megtévesz-
teni akarók az utóbbi időben folyton ismétlik a frá-
zist: minek az Index, nem vagyunk mi gyermekek, 
hogy az egyház jelölje meg nekünk az olvasnivaló-
kat, magunk is tudunk különbséget tenni a helyes 
és helytelen között. Különben is a Congregatio az 
indexretevéssel csak reklámot csinál az ilyen műnek, 
mivel annál többen olvassák. 

A mi a nagykorúságra való hivatkozást illeti, 
annak a jelen kérdésben semmi értéke nincs. Lehet 
valaki nagy tudós egy bizonyos szakmában, a val-
lási kérdésekben ellenben járatlanabb lehet az egy-
szerű tanulatlan hívőnél, mivel nem érdeklődik irán-
tuk. Lám, ha oly éleseszű emberek, hozzá theologu-
sok, mint Schell s a többiek oly alaposan tudnak 
tévedni: miként igazodjék el a theologiai fejtegeté-
sekben egy világi, a ki egyáltalán nem szokott az 
ilyen foglalkozáshoz ? Nem az ízlés határoz itt, mint 
a profán téren, hogy valamely könyvnek az értékét 
rám nézve tetszésem szerint határozom meg ; hanem 
határoz az objektív igazság, melynek fokát nem min-
den olvasó tudja mérlegelni, mikor az sokszor a 
szakbeli theologusnak is nem kis nehézséget okoz, 
sok utánjárást, kutatást kíván. 

Nem úgy vagyunk mi gyarló emberek a vallási 
igazságokkal, mint a profán tudomány termékeivel ; 
azoknál az író, az olvasó is könnyen csalódásnak 
lehet kitéve. Az egyházra nézve pedig nem lehet 
mindegy, hogy mit néznek hivei keresztény gondolat-
nak; hanem esetről-esetre meg kell különböztetnie 
a tiszta búzaszemet a konkolytól s erre a különb-
ségre nyíltan rá kell mutatnia. Nem reklám ez az 
illető könyv számára, vagy ha igen, az csak olya-
noknál lehet, a kik már sem az egyházat, sem pedig 
a kereszténységet nem becsülik; a kik nem az igaz-
ságot keresik, hanem örülnek a támadásoknak, vagy 
hajhásszák a botrányokat. 

Még feltűnőbb, a mit az «ein Geistlicher» Róma 
maradiságáról mesél s fölötte jellemzők azok a példák 
is, melyeket ennek igazolására felhoz : a Galilei-eset ; 
a bibliai kritika lassű baladása; a fejlődéstannak, 
mint eretnekségnek megbélyegzése és a reformoknak 
a középkor óta való hasztalan várása. Ha csakugyan 
theologussal van dolgunk, akkor azt kell mondanunk, 
hogy mind ebben szenvedélyétől elragadtatva, jobb 
meggyőződése ellen — téved. 

A Galilei-eset felhozása, az egyház megbélyeg-
zése céljából, a történet ismerője előtt bárgyúság, 
mert az, mint már egyszer előadtuk,1 nem úgy tör-
tént, mint Geistlicherünk meséli. A szentírástani 

1 Religio 1907. 35. 1. 
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tanulmányok fejlesztése érdekében épen az utóbbi 
években állított föl a szentszék Rómában bizottságot, 
mely szemmel tartja a kutató tudomány vívmányait 
s azokat a bibliai kritika javára értékesíti. A fejlő-
désnek egyik legnagyobb képviselője a kath. tudo-
mány körében Wasmann jezsuita, ki a minap Ber-
linben is hirdette fölfogását, a nélkül, hogy valaki-
nek, épen Rómának, eszébe jutott volna őt eretnek-
nek bélyegezni. A középkor, illetőleg a trienti zsinat 
óta várt reformokat illetőleg pedig tudhatná az «ein 
Geistlicher», hogy a vatikáni zsinat csak azért ma-
radt félbe, s erre a föladatára nem térhetett át, hanem 
el lett napolva a mai napig, mivel Viktor Manó hadai 
már közeledtek Rómához s a mit cikkírónk «szeren-
csés» eseménynek nevez, 1870. szept. 20-án cl is fog-
lalták. A mi végül a parlamenti formát s a belőle vont 
ellenvetést illeti, azt egyszerűen nem lehet érteni 
épen egy ilyen modern, haladó s a középkor ellen 
küzdő ember szájában. Hát az egyházhoz tartozik-e 
az államok kormány form áj át meghatározni? Nem a 
népélet szabad fejlődésének eredménye-e ez? Ebben 
az «ein Geistlicher» sokat tanulhatott volna XIII. Leo 
pápától, a ki különösen a zilált francia viszonyok 
konszolidálása érdekében többször figyelmeztette a 
francia katholikusokat, nyugodjanak bele a meglévő 
kormányformába, mert az egyháznak minden kor-
mányforma jó, melyet valamely nemzet történeti 
fejlődéséhez képest magára nézve jónak talál. 

És lia már XIII. Leóról van szó, nincs tudomása 
a vádolónak arról, micsoda mozgalmakat indított 
épen ez a pápa a filozofiai, a történelmi és a ter-
mészettudományok körében, a kinek épen az volt az 
ideálja, hogy a mai egyházi férfiú necsak a theologiá-
ban, hanem a profán tudományokban is jártas legyen? 

Ne legyünk tehát igazságtalanok Róma irányá-
ban, nem kell arra rákényszeríteni a szükséges re-
formokat; ellenkezőleg, soke nemű törekvése a mai 
nehéz társadalmi és állami viszonyok között és nem 
egyszer, mint a szerzetesi élet reformja körül láttuk, 
az efféle «Geistlicher»-ek miatt indul meg nehezen, 
mivel reformáló törekvéseit nem előmozdítani, ha-
nem megnehezíteni iparkodnak. Mivel, a midőn tanai 
tisztaságát óvja, mint az újabb időkben a Schell-
féle eseteknél láttuk, az ilyenek még a kormányok 
nyakába is képesek kapaszkodni ellene. 

Oh ezek a folyton panaszkodó «Geistlicher»-ek 
szörnyű tévedésben és nagy elfogultságban leledze-
nek, midőn nem veszik észre, hogy az egyházi élet 
felvirágzásának sokszor épen ők a legnagyobb aka-
dályai, gőgjükkel, hiuságukkal és engedetlenségükkel. 
Hisz annak a római pápának s egyházmegyénként 
annak a püspöknek, szóval a cikkíró általa emlege-
tett «höherer Klerus»-nak csak örömére szolgál, ha 
jó és buzgó papjai vannak, kik mindenben, a hit-
életben, a társadalmi és a tudományos téren előbbre 
viszik a haladást. S ez a haladás tulaj donkép rajtuk 
fordul meg, mert a püspök csak egy, ők pedig sokan 

vannak; mindegyik tudja kötelességét, ám teljesítse 
azt az elsőtől az utolsóig mindenik s nem lesz panasz 
a hivek között a maradiság miatt. 

Csak minél kevesebb képzelődő s nagyszájú 
reformátor és minél több buzgó, dolgozó pap legyen, 
akkor a maradiságnak egy téren sem lesz nyoma ! 

Az igaz, hogy az egyház természeténél fogva 
konzervatív intézmény s ez épen áldás a rohanó 
világra; igaz, hogy — különbséget téve az egész 
egyház s mondjuk az egyes nemzetek vagy egyház-
megyék között itt-ott, helyenkint papjain keve-
sebb buzgóság, az újabb eszmei áramlatokkal szem-
ben a kellőnél nagyobb tartózkodás mutatkozik, a 
mi váltakozó közemberi jelenség; de hogy épen egy 
német pap vesse szemére az egyháznak a maradi-
ságot, az egyszerűen a fölhevült fantáziának s nem 
a higgadtan fontolgató észnek a nyilatkozata. Nézzen 
rá a protestantizmusra, annak a bomladozására és 
vizsgálja meg, mivé lett körében a kinyilatkoztatott 
kereszténység épen az efféle «haladás» folytán, mint 
a minőt ő most egyházában sürget s akkor kérdezze: 
azért jött a világra Krisztus, hogy ezt a vallási dis-
szonanciát létesítse? 

Hogy végre az egyház Indexével a kezében Schell-
ben a haladást gátolta volna meg, hasonlóképen 
nem igaz. Nem a haladást, hanem a keresztény tan 
elfdozofálását, meghamisítását akadályozta meg, s 
ezzel csak kötelességét teljesítette. Ilyen értékűek az 
«ein Geistlicher» frázisai, melyekből egy dolog tűnik 
ki, hogy ő is, mint a hozzá hasonlók, sok minden-
félével foglalkozhatik, csak épen a theologiával nem, 
a mi kötelessége volna. 

Látjuk az egészből, hogy «a világiak szervezke-
dését» ily módon s a szerző által hangoztatott célra 
igazolni nem lehet. 

Jlz új római Dekretum. (HI.) 
(A következő 9.—19. tétel a reformtheologusoknak magára 

a Szentírásra és annak okmányi értékére vonatkozó hamis 
nézeteit foglalja magában. Az egyház Ítélete szerint az ellen-
kező tan a kath. tan.) 

Tisztában lévén minden kath. hívőnek s elsősor-
ban a kath. theologusoknak a követendő tanok tekin-
tetében a szentszékhez való viszonyával (s ki nem 
tudta volna ezt eddig is?), tovább taglaljuk az el-
itélt tételeket. A következők (9.—19.) a reformtheo-
logusoknak a Szentírás természetéről s belső értéké-
ről terjesztett hamis tanait mutatják be. 

9. Fölötte nagy együgyűségről vagy tudatlanságról tesznek 
bizonyságot, a kik azt hiszik, hogy Isten valóban szerzője a 
Szentírásnak.1 

1 A vatikáni zsinat szerint (sess. 3. cap. de revelatione) : 
Spiritu Sancto inspirante conscripti (libri s. Scripturae) Deum 
habent auctorem. A tétel magával a zsinattal helyezkedik 
szembe. Ránk nézve érdekes, hogy ezt az ülést előkészítő 
bizottságnak előadója Simor János dr., bíboros, Magyarország 
hercegprímása volt. 
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Ime, a Szentírás hamis értékelése az evolucio-
nista reformtheologus kezében ! Nem Istennek mun-
kája,hanem tisztán az emberi szerzők terméke. Megtaga-
dása ez annak a kath. tannak, mely szerint a szent 
szerzők Istentől sugalmazva (inspiratio) írták köny-
veiket s a Szentírásnak egyszerűen az ind Zend-
Avesta, az egyiptomi papyrusok s a babyloni ékírá-
sok fönnmaradt emlékei mellé való sorozása. Emberi 
irat az szerintök, mint a többi, tehát hasonló el-
bírálás alá esik, mint a többi. 

Teljesen katholikusellenes álláspont. A kath. 
theologus vitatkozhatik ugyan az inspiráció módjá-
ról vagy az emberi szerzőnek hozzá való viszonyáról 
s más efféle részletes kérdésekről, a minők a tudo-
mányos kutatásnál esetről-esetre mindig föl szoktak 
merülni ; de magát a sugalmazás tényét, s ennek 
folytán az Isten szerzőségét, melyet az egyház a ki-
nyilatkoztatás forrásai alapján jól megindokolva 
(utoljára a vatikáni zsinaton sess. 3. can. 4.) dogma-
ként kimondott, nem tagadhatja. 

Hogy ez így van, annak részletes megindokolása 
a dogmatikára tartozik, a hol a többi között hi-
vatkozunk szent Pálra, a ki «az Istentől ihletett 
írásról» beszél (II. Tim. 3, 16.), hivatkozunk szent 
Péterre, a ki az ó-szövetségre vonatkozólag mondja: 
«emberi akaratból sohasem származott jövendölés, 
hanem a Szentlélektől ililettetvén, szólottak az Isten 
szent emberei» (II. Petri 1, 21.); fellát az egyház az 
inspiráció fogalmát, magát a szót is a Szentírásból 
vette, s nem ő gondolta ki. 

Csak egy megjegyzést kívánok tenni idevonat-
kozólag. A mi egyéni nézetemet illeti, eltekintve az 
egyház tanától, az összehasonlító vallástudománnyal 
való hosszú és beható foglalkozásom arra a meggyő-
ződésre vezetett, hogy a Genezis első lapja, a terem-
tés leírása, az új-szövetségben pedig az evangéliu-
mok, akármelyik időbe is helyezzük megiratásukat 
s akárhogy is illesztgetjük az emberi gondolkodás 
természetes fejlődési folyamába, emberileg nem kelet-
kezhettek. Minden fönnmaradt emlék arra mutat, 
hogy nem folyományai, hanem teljes ellentélei ezek 
az ó-koi összes népei általunk ismert vallási és filo-
zófiai gondolkozásának s oly magas tani többletet 
tartalmaznak, hogy ahhoz az alkotó elemeket azon 
idők történetében még hozzávetőleg sem tudtam 
találni. A mint azok az Iratok beszélnek, az 
ó-kori ember nem gondolkozott úgy; mutatják nyil-
vánvalóan az ismert geogoniák s Jézus korának 
összes vallásai. En tehát emberileg nézve is látom 
bennük a fensőbb inspirációt, a fensőbb eredetet. Ez, 
mondom, egyéni meggyőződésem, melyet összehason-
lító vallási tanulmányaim megérleltek bennem, a 
melyet akkor is vallanék, ha az egyház nem tanítaná 
az inspirációt. A fő indító ok azonban, a miért az 
egyháznak a tételt el kellett ítélnie, az, hogy dogmatikus 
tanával homlokegyenest ellenkezik: tehát kath. ember, 
lia annak akar maradni, a 9-ik tételt nem vallhatja. 

10. Az ó-szövetségi szent könyvek inspirációja (sugalma-
zott volta) abban állott, liogy a zsidó írók a vallási tanokat 
bizonyos különleges, a pogány népek előtt kevésbbé vagy 
épen nem ismert felfogásban hagyományozták át. 

Eszerint a tétel szerint a Szentírás, nevezetesen 
az ó-szövetségi könyvek, nem isteni mű ; hát akkor 
hogyan keletkeztek? Az evolucionisták felelete: úgy, 
mint minden más emberi irat, mint az ó-kor más 
irodalmi termékei, az emberi ész munkájából, mint 
ezt újabban Wellhausen magyarázta. E tételben re-
formtheologusaink tehát teljesen az evolucionisták 
sorába állottak s még sem átallották magukat kath. 
theologusoknak nevezni. 

A 10. tétel, mint a következők is, tulaj donképen 
csak részletezése a 9-iknek, az ó-szövetségre alkal-
mazva, azzal a hozzáadással, hogy habár közönséges 
emberi műnek is tartják azokat a könyveket, egy 
bizonyos sajátságos vonást, egy bizonyos különbséget 
rajtok az ó-korból fennmaradt vallási emlékek tar-
talmával szemben el nem tagadhatnak. Az a tiszta 
monotheismus, mely rajtok végigvonul s az ebből 
folyó többi vallási tanok nagyon elülnek még a leg-
műveltebb ó-kori népek vallásos felfogásától (a sok-
istenségű pogányság), összes vallási hagyományaitól, 
egyszóval világnézetétől. 

Tehát egy sajátszerű tani többlet az evolucio-
nisták szerint is eltagadhatatlan az ó-szövetségben; 
hogy hogyan jutottak erre az értelmi fejlettség tekin-
tetében az ó-kor nagy birodalmakat alapító, művé-
szeteket fejlesztő népeihez viszonyítva a korlátolt 
értelmű s jelentéktelen zsidó nép írói, arra még nem 
találtak kielégítő magyarázatot s az emberi termé-
szetes művelődés menetében nehezen is fognak ta-
lálni. Nekünk elég azt tudni, hogy ime a fejlődés 
hivei az inspiráció tagadása folytán megoldatlan 
nehézségekkel küzdenek s hogy elméletükben nél-
külözik a tudománykövetelte világosságot és meg-
győző erőt. 

Az egyház ellenben tanítja, hogy a zsidó írók 
különleges s a pogány népek előtl ismeretlen vallási 
felfogása az isteni kinyilatkoztatás és sugalmazás 
folyománya, tehát hogy műveik isteni szerzőségre 
vezetendók vissza. Nekem úgy látszik, mint már 
említettem, hogy ennek az egyházi tannak nagyon a 
kezére dolgozik az összehasonlító vallástudomány. 

11. Az isteni sugalmazás nem oly értelemben terjesz-
tendő ki az egész Szentírásra, mintha annak folytán egészé-
ben és minden egyes részében tévedéstől mentesnek volna 
tekinthető. 

A tétel elitélése az inspirációról vallott kath. 
tannak a folyománya, de a benne kárhoztatott tan 
enyhébb természetű az előzőnél. A ki a tételt vallja, 
az általában megengedi az inspirációt, csak terje-
delme tekintetében téved. Lehet, hogy ebben a hité-
ben a kéziratokon jelentkező eltérések, lectio varian-
sok s hasonló, a leírás folytán a Szentírás kéziratain 
idő folytán beállott változások irányítják. A trienti 



26. szám. RELIGIO 431 

zsinat is bizottságot küldött ki a használt Vulgata 
kiigazítására, tehát elismerte, hogy ilyen elváltozások 
lehetségesek. 

De egészen más dolog az ilyenféle kézirati el-
térések, melyeket a kutatás biztosan megállapíthat s 
kiigazíthat és egészen más az inspiráció terjedelme, 
magát a könyv emberi szerzőjét tekintve, ki az isteni 
sugalmazás befolyása alatt úgy egészben, mint a 
könyv egyes részeiben nem tévedhetett. Ellenkező 
esetben az inspiráció megosztása magát az egész 
isteni közreműködést tenné bizonytalanná, mivel 
lehetetlen volna eligazodni az iránt, meddig terjed 
az inspiráció ereje s hol kezdődik a tévedhetés. 

12. Az exegeta, lia hasznosan akar foglalkozni a biblikus 
tudományokkal, mindenekelőtt tegyen le a Szentírás természet-
fölötti eredetére vonatkozó mindenféle előítéletről s ne más-
kép értelmezze, mint a hogyan bármely más emberi eredetű 
okmányt értelmezni szokás. 

Sajátszerű egy furfangos észjárás és beszéd! 
Olvasván a tételt, az ember azt gondolná, hogy benne 
az evolucionista valami természetes, magától értetődő 
okos dolgot mond, pedig Talleyrand módjára csak 
a gondolatát leplezi. Fölfedező útra akar indulni 
olyasmi után, a mi már régen föl van fedezve és 
jámbor szemforgatással arra int, hogy ne máskép 
értelmezzük a Szentírást, mint a hogyan más okmá-
nyokat értelmezni szokás. 

Pedig tulajdonkép ő indul ki egy vaskos előité-
letből s ő olvassa és értékeli a Szentírást máskép, 
mint a hogy más hiteles okmányokat olvasni és 
értelmezni szokás. 

Avagy nem előzetes előitélet-e az, ha valaminek 
értelmezéséhez azzal a gondolattal fogok, hogy nem 
létezik semmi természetfölötti s ha olvasván a könyv-
ben csodákról és más természetfölötti elemekről, 
előbb azok szerint megtizedelem a hiteles könyvet 
s aztán azt fogadom el benne igaznak, a mi 
nekem tetszik? Pedig bármely autentikus okmány-
nak a tartalmát nemde valónak szoktuk venni? 
Tehát épen az evolucionista kezeli máskép a Szent-
írást, mint a hogy más hiteles okmányokat kezelni 
szokás és mégis bennünket int, hogy ne máskép 
kezeljük ! 

A tétet tehát nem egyéb, mint szines, megtévesztő 
burkolatba foglalt folyománya az evolucionista theo-
logusok abbeli nézetének, melyet a Szentírás eredeté-
ről vallanak. Pedig ebben a nézetükben szemben 
találják magukat a történelemmel, szemben a keresz-
tények millióinak 19 száz éves tanúságával. A Biblia 
nem valamely leveles ládában elzárt s csak ma fel-
színre került irat, melynek hitelességét előbb meg 
kellene állapítani, melynek tartalmát még okmányok-
kal kellene összehasonlítani, hogy róla Ítéletet mond-
hassunk : az a kereszténység magna chartája, mellyel 
megindult a keresztény térítés, melyet már mindjárt 
eredeténét barát és ellenség megvitatott, mely a nép-
nek folyton olvastatván, s mely a ker. ó-kor tudósai 

állal állandóan fejtegettetvén, a keresztény nép mil-
lióinak állandó ellenőrzése alatt állott. 

IIa pedig az evangéliumok hitelesek, a mint 
hogy azok, miért nem fogadja el tartalmukat az 
evolucionista,miként minden hiteles okmánynak a tar-
talmát elfogadni szokás? Tehát mi alkalmazunk rájuk 
más hermeneutikát, vagy az evolucionisták? Igen, a 
maguk szennyét kenik mi reánk, mondta a maga 
idejében Pázmány, s mi hasonlót mondhatunk az 
elfogult reformtheologusokról. 

A vita a természetfölöttinek létezéséről és el-
ismeréséről nem a Szentírás magyarázatánál kezdő-
dik, hanem azt megelőzőleg. Győzzenek meg arról, 
hogy a természetfölötti az Isten, az emberi ész, a 
természet és az igazság szempontjából lehetetlen; 
mutassák ki, hogy az emberi (szembetűnően téveteg) 
ész abszoluL forrása az igazságnak s hogy mindent 
tud, tud annyit, mint az isten: akkor máskép fogjuk 
magyarázni, helyesebben szólva, akkor mi is velük 
együtt fogjuk tizedelni a Szentírást; de lia ezt nem 
tehetik, akkor ne hányjanak szemünkre előítéletet 
mellyel ők telve vannak. 

13. Az evangéliumi parabolákat (példabeszédeket) maguk 
az evangélisták s a második és harmadik nemzedékhez tar-
tozó keresztények mesterségesen állították össze s ilyképen 
igyekeztek okát adni annak, miért volt oly kevés eredménye 
Jézus tanításának a zsidók között. 

Az evolucionista-bibliai mesterkedés egyik rész-
letes tétele ez, példája annak, miként bánnak a 
Szentírással, nevezetesen az evangéliumok értelme-
zésével, egészen máskép, mint más hitelesnek elis-
mert okmányokkal szokás. Ha elvetnék teljesen, ezt 
még meg lehetne érteni, mert az embernél sokszor 
fontos indító ok: stat pro ratione voluntas. De meg-
tagadni az evangéliumokat s bizonytalan eredetű 
tákolmányoknak feltüntetni azokat, és tartalmukra 
mégis történeti elméleteket építeni: oly ellenmondás 
a józan ész előtt, minél nagyobb nem is lehet. 

Jézus nekik pusztán ember; valótlan szerintük 
minden, a mi az evangéliumokban róla mondatik s 
mégis megrajzolják Jézus képét s azt is tudják -
mindig a megtagadott evangéliumok alapján — mit 
taníthatott Krisztus s mit nem tanított, mit toldottak 
be az evangéliumokba a későbbiek s mit nem. Az 
egész tehát egyszerű ráfogás s ennek dacára el-
járásukat mégis tudományosnak nevezik. 

Az alapmérték nem valamely fölfedezett s az 
evangéliumokra új világosságot vető okmányok, ha-
nem az általok elképzelt fejlődés, a szisztéma; gon-
dolják, Jézus korában a görög-római filozófiai fej-
lettség ennyit és ennyit enged meg Jézus számára, 
ifyen és ilyen tanokat, s nem többet; erre rámond-
ják: tehát Jézus ennyit és ilyet tanított s nem töb-
bet; a mi többlet találtatik, azt a második, a har-
madik keresztény generáció toldotta az evangéliu-
mokba. De vájjon így szokás-e bánni történeti és 
hiteleseknek elismert okmányokkal ! Hiszen így el-
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járva, tulaj donkép mi csináljuk a történetet s nem 
a mull hiteles eseményeinek számunkra való tárgyi-
lagos elbeszélése az ! 

Előítélet dolgozik bennük és semmi más s tudo-
mánytalan előítéletnek marad az mindaddig, míg az 
evangéliumokkal szemben más egykorú hiteles ok-
mányokkal elö nem állnak s állításaikat, minő a 
fönnebbi, így nem bizonyítják be. 

A theologia tanterve az egyetemen. (i.> 
A «Budapesti Szemle» f. évi augusztusi számá-

ban Kármán Mór a magyar egyetemek kérdéséről 
értekezik. Azt vitatja, hogy olyan egyetemre, mint 
a minő itt Magyarországon most kettő van, semmi 
szükség nincs ; hanem igenis a tudomány ápolására 
szánt intézetre van szükség. Szerinte az egyetemnek 
hármas föladata van: általános tudományos művelt-
séget adni, pályákhoz szükséges szakismeretet nyúj-
tani és tudósokat képezni. E föladatokhoz képest az 
egyetemet is három fokozatra osztaná, melyek külön 
de összefüggő testületeket képeznének. 

Kármánnak sokban igaza van; de azért terve-
zete nagyon eszményi, nehezen valósítható és rész-
ben fölösleges. A hármas célt az egyetem mai szer-
vezete mellett is el lehetne érni okos intézkedések-
kel. Az alapvető általános műveltséget részben már 
a középiskolának kellene megadni. De épen az a 
hiba, hogy a mai középiskola a helyett, hogy az észt 
fejlesztené, alapismereteket, általános tudományos 
műveltséget nyújtana, gondolkodni és tanulni taní-
tana, érdeklődést, kedvet keltene a tudomány iránt : 
valójában fölösleges részletes szakismeretekkel ter-
heli túl a tanulót, sokszor erejét fölülmúló föladato-
kat ró reá, miáltal megkeseríti iíjúságát, megutál-
tatja vele a tanulást, s materialista irányával kiöli 
belőle az ideálokat, köztük a tudományért való lel-
kesedést. Továbbá az alapvető tudományos művelt-
ség megadására vannak hivatva minden karon az 
alapvető tantárgyak. Csakhogy nem kellene a félre-
magyarázott tanszabadság nevében megengedni azt, 
hogy az egyetemi tanuló tetszésszerin ti sorrendben 
hallgathassa a tudományokat ; hanem (a mint ez a 
hittudományi és orvosi karon van) meg kellene hatá-
rozni a főszakok hallgatásának kötelező sorrendjét 
s az általános és alapvető tárgyakat a részletesebb 
és magasabb szakok előtt előadni. A mellett aján-
lani kellene, sőt kötelezővé tenni bizonyos általános 
szakok hallgatását idegen karokon. Evégből az ilyen 
szakokból minden karon az idegen hallgatók szük-
ségleteinek megfelelő, rövidebb, de az egész sza-
kot kimerítő előadásokról kellene gondoskodni. Igy 
lehetne pl. idegeneknek előadni a hittudományi 
karon a keresztény filozófiát, egyháztörténelmet, apo-
logetikát; a jogi karon közigazgatástani, pénzügy-
tani és magánjogi szemelvényeket; az orvosi karon 
népszerű orvostant, közegészségtant, első segélynyúj-

tást ; a bölcsészeti karon a filozófiát, magyar törté-
nelmet, fizikát, természetrajzot, stb. Ezáltal a karok 
is szervesebb kapcsolatba jutnának egymással s nem 
maradna jámbor óhaj a beiktatott hallgató azon joga, 
hogy bármely karon hallgathat előadásokat. Magát 
a szakismeretet minden karon megadnák a szakelő-
adások. A tudomány mélységeibe és forrásaiba pedig 
bevezetnének, szóval tudósokat nevelnének a felső 
előadások, t. i. a monografikus előadások és szemi-
náriumi gyakorlatok. 

Hasonló kérdésekkel foglalkozik a «Religio» f. évi 
27. és 28. számában Ehrhard strassburgi tanárnak a 
theologia nemzetközi helyzetéről és a theologiai isko-
láztatásról írt cikkével kapcsolatban. Hogy a theo-
logiai oktatás, mint a legtöbb külföldi országban, 
úgy nálunk sem felel meg a tudomány és kor igé-
nyeinek, hanem gyökeres átalakításra és javításra 
szorul, az bizonyos. Ez áll az egyetemre is. Külföl-
dön e téren sok üdvös újítás történt az utóbbi idő-
ben ; a bécsi egyelem theologiai kara pedig néhány 
év előtt egész tantervét és rigorosumi szabályzatát 
átalakította. Szerintem nem egészen szerencsésen. 
A budapesti theologiai kar sem maradt el a világtól : 
hét-nyolc év előtt egész évi munkával nagyszabású 
tervezetet dolgozott ki az egyetemi theologiai oktatás 
reformjáról, mely sokban hasonlít az innsbrucki tan-
tervhez s melyben a kar a tanfolyamnak öt évre 
emelését, korszerű új tantárgyak és szemináriumi 
gyakorlatok behozatalát s némely megnövekedelt 
tárgynak szétválasztását hozta javaslatba. A nagy-
mélt. püspöki kar, bár— ahogy látszik — gyakorlati 
szempontokból jobb szeretné a négyéves kötelező 
tanfolyamot megtartani s az ötödik évet a felsőbb 
theologiai képzés számára föntartani : mégis hajlandó 
volt a tervezethez elvileg hozzájárulni, melyet nem-
rég küldött vissza a hittudományi karhoz kiegészítés 
és némely részleteknek újabb megvitatása végeit. 
Ezzel az eszme, reméljük, közelebb jutott a meg-
valósuláshoz. Időszerű lesz tehát itt a «Religio» emlí-
tett cikkeinek mintegy folytatása és kiegészítése gya-
nánt az egyetemi theologiai oktatás űjj ászervezésére 
vonatkozólag néhány irányelvet kifejteni s azután 
egy konkrét lantervet bemutatni. 

Régebben a tanításban bizonyos mennyiségű 
ismeret közlésére és elsajátítására fektették a fősúlyt, 
aminthogy a gyakorlati életben ma is ez a tanítás 
célja. Azonban a puszta ismerethalmaz még nem 
valódi tudomány. Már a régi bölcselet úgy határozta 
meg a tudományt, hogy az a dolgok rendszeres isme-
rete okaikban, cognitio rerum ordinata ex causis. 
Igazi tudomány tehát csak azon ismeret, melyet 
okaira tudunk visszavezetni, melyet nemcsak a 
könyv vagy a tanár tekintélyére, vagy iskolai sug-
gestio alapján fogadunk el, hanem forrásaiból merí-
tünk s ekként belátunk, sőt a források kutatása által 
képesek vagyunk bővíteni, önállóan továbbfejlesz-
teni. Az ilyen alapos tudomány az igazság kénysze-
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révei hat ; tárgyilagos, mely kevés teret enged az 
egyéni véleményeknek, pártszempontoknak és meddő 
vitáknak ; és perdöntő, mert elvezet a tárgy olyfokú 
ismeretéhez, amilyen az adott esetben lehetséges és 
a melyet csak új fölfedezések dönthetnek meg. 
Az újabb kor kritikus szelleme pedig épen nem 
clc^szik meg a hagyományos ismeretek puszta tudo-
másulvételével, hanem minden ismeretnek alapjait 
kutatja és birálja, s csak azt fogadja el, a mit a mai 
tudományok módszerével be tud bizonyítani. Azon-
kívül az emberi tudomány az ész és tapasztalás 
korlátoltsága miatt nem kész és változatlan igazsá-
gok összege; hanem — eltekintve a kevés megdönt-
hetetlen igazságtól — folyton bővülő, haladó, fej-
lődő, részben változó ismeret, találgatásokból kiinduló, 
fokozatosan bizonyosodó tudás, melyet állandóan 
keresni, igazolni és tökéletesíteni kell. A tudományok 
roppant elágazása, az anyag határtalan bősége, a 
részlettanulmányok fontossága és lassúsága miatt a 
tudomány kutatása és fejlesztése mainap már nem 
egynéhány lángelméjű tudós műve. Ezrek és ezrek 
búvárkodó, gyűjtő és földolgozó munkájára van szük-
ség. így áll a dolog minden téren; a tudományos 
theologiában is. S az olyan theologia, mely ezt tagadná, 
vagy e munkából magát kivonná, igazán nem érde-
melné meg a tudomány nevet; az ilyen maga iga-
zolná azon korlátolt és fölületes emberek fölfogását, 
kik a theologiát tudománynak nem tekintik. 

Az egyetemi oktatásnak tulaj donképen ez a ma-
gasabb képzés volna a célja. 

Azonban, mint máshol, úgy nálunk is a gyakor-
lati élet az egyetemnek még egy másik célt tűz ki : 
a pályákra való előkészítést. Az egyház, állam és 
társadalom a karoktól végzett embereket vár, olya-
nokat, a kik egy egész tudománycsoportban tájékozva 
vannak, legalább annyira, hogy bizonyos állások be-
töltésére alkalmasak legyenek. Evégből szükséges, 
hogy a tanárok az egyetemen a gyakorlati pályára 
szükséges szakokat a tanfolyam alatt egész terjedel-
mükben előadják. Ámde az előadásoknak ezen tel-
jessége kizárja az anyag beható, tudományos tárgya-
lását. A kinek fogalma van a mai tudományoknak, 
névszerint a theologiai szakoknak mindegyre szapo-
rodó anyagbőségéről, a kérdések elágazásáról, bo-
nyolultságáról, az alapos forrástanulmány nehézségé-
ről, az irodalom gazdagságáról: az első tekintetre 
belátja, hogy egész tudományszakok előadása egye-
temi színvonalon egy-két félév alatt teljes lehetetlen-
ség. Hiszen tapasztaljuk, hogy még egyes fontosabb 
részek bővebb előadása is csak a többiek rovására 
történhetik. 

Nálunk tehát a gyakorlati élet és a tudomány 
igényei az egyetemre általában és különösen az 
egyetemi theologiai oktatásra kettős föladatot rónak: 
egyik a pályához szükséges szakismeretek közlése, má-
sik a tudományokba való behatolás és a búvárkodásba 
való bevezetés. Hogyan érjük el mind a két célt ? 

Mindenesetre legegyszerűbb volna apályára szük-
séges ismeretek általános közlését szakiskolákra bizni 
s az egyetemnek a tudomány önmagáért való műve-
lését fentartani és úgy intézkedni, hogy csak a 
szakiskolát (pl. papnöveldét, jogakadémiát) már el-
végzett theologus, jogász stb. jöjjön az egyetemre 
felsőbb tudományos kiképzés céljából. Ilyesmi van 
a francia és belga theologiai fakultásokon. Azonban 
a szakképzés és tudományos művelés ilyen külön-
választása, azonkívül, hogy a tanintézetek roppant 
költséges szaporításával járna, tudományos és tanul-
mányi szempontból sem volna célszerű. 

Mert először is valamely szak teljes áttekintése 
és egyes részletek magas színvonalú előadása szo-
rosan összefügg és kiegészíti egymást. Másrészről 
mivel a mélyreható felsőbb előadás a dolog termé-
szeténél fogva csak egyes kérdésekre vagy szaka-
szokra szorítkozhatik, kívánatos, hogy a teljes sza-
kot is magasképzettségű szakember adja elő s ne 
csak egyszerű tanító. Továbbá azon csekély érdeklő-
dés mellett, mely nálunk a komolyabb tudomány 
iránt van, valamint a tanulók nagyrészének s talán 
jobb részének szegénysége miatt, mely őket mielőbb 
kenyérkeresetre utalja és nem engedi, hogy a tudo-
mányt puszta kedvtelésből űzzék : félni lehetne, hogyr 

csekély kivétellel megelégednének a megélhetési biz-
tosító szakiskolával, nn'g a tudomány forrásaihoz, a 
magasabb tudományt művelő ideális célú egyetemre 
nem menne senki. Azért nálunk az, a mit néhány 
év előtt igen előkelő helyről hallottunk, hogy az 
egyetem csak művelje a tudományt s vezessen be 
a tudományos búvárkodásba, de ne adjon elő tan-
tárgyakat, ne examináljon, ne képesítsen, hiú ábránd.1 

De talán magán az egyetemen belül lehetne külön 
teljes szaktanfolyamot és felsőbb tanfolyamot szer-
vezni? Ez sem célszerű, mert ez is elszakítaná a tudo-
mány kárára a szakképzést a tudományos képzéstől ; 
megkétszerezvén a tanulási időt, elriasztaná a felső tan-
folyamtól a hallgatókat és a mellett rendkívül föl-
emelné az egyetem föntartásának költségéi. De meg 
fölösleges is volna, mert a kettős célt kevesebb 
pénzbeli és időbeli áldozattal is el lehet érni. 

Ennek azonban nincs más gyakorlatias módja, 
mint az egyetemi oktatást a kettős célnak megfele-
lően, kétfelé választani: pályára képesítő szaktan-
folyamra és felső tanfolyamra. Ilyesmi található né-
mely tantárgynál az innsbrucki egyetem theologiai 
karán. A szaktanfolyam felölelné a pályavégzettség-
hez szükséges tárgyakat egész terjedelmükben, de 
röviden; a felső tanfolyamhoz tartoznának a köte-
lező tárgyakból tartandó magasabb előadások, vala-
mint a nem kötelező tantárgyak. A két tanfolyamot 
részben párhuzamosan lehetne hallgatni ; de a bő-

1 Nálunk ehhez közel jár a bölcsészeti kar, hol nincs 
kötelező vizsgálat, a rigorosum sem szükséges, a tanári vizs-
gálat pedig az egyetemen kívül megy végbe. De alighanem 
ebben rejlik tanárképzésünk gyarlóságának egyik főoka. 
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vebb tudományos képzés, pl. a doktorátus megköve-
telné a kötelező tanfolyam bevégzésén túl is egy 
ideig a felsőbb előadások hallgatását. A rendes 
tanárok tárgyukból kétféle előadásokat tartanának : 
heti óráik egy részében szakelőadásokat, másik ré-
szében felső előadásokat. 

Ezen magasabb tudományos képzés eszközei, 
vag}'is a felső előadás módjai pedig volnának a mo-
nografikus előadások és szemináriumi gyakorlatok. 
Mindkettő beható ismeretet nyújt egyes fontos kér-
désekről, miáltal más kérdéseket is megvilágít. Azon-
kívül az előbbi megtanít a tudományos földolgozás, 
utóbbi a búvárkodás útjára és módjára s ezáltal 
képessé teszi a hallgatót, hogy más kérdéseket is ha-
sonló alapossággal kutathasson és tárgyalhasson. 

Monografikus előadásnak nevezem az egész tan-
tárgyat felölelő, egyszerűen közlő és röviden bizo-
nyító tanítással ellentétben az olyan magasabb elő-
adásokat, melyek a tudomány egyes fontosabb vagy 
korszerű kérdéseit részletesen, minden oldalról meg-
világítva, a források kutatásával és bírálatával, az 
érvek beható és alapos megfontolásával, irodalmi 
áttekintéssel tárgyalják. Az előadás akroamatikus, 
vagyis a tanár maga dolgozik és beszél, de a hall-
gatók esetleg kérdéseket tehetnek és a tanárral esz-
méket cserélhetnek. Magától értetik, hogy a tanárnak 
az egész tárgyat előlegesen ki kell dolgoznia; sőt 
jó volna, ha azt nyomtatásban is kiadná. 

A szeminárium az egyes tanszékek mellett föl-
állított gyakorlóiskola vagy tudományos mű bel}', 
melyben a tanítványok a tanár vezetése mellett dol-
goznak. Bár a tanárnak itt is előre föl kell dolgozni 
legalább nagyjában a kérdést, hogy az egész mun-
kát igazgathassa: mégis magában a szemináriumban 
tanítványait dolgoztatja; de maga is jelen van, őket 
vezeti és segíti, sőt velük dolgozik. Ily módon meg-
ismerik a forrásokat, a búvárkodás módját, a föl-
dolgozás módszerét és megszerzik a szükséges gya-
korlatot. A tanár fesztelen érintkezés közben mintegy 
észrevétlenül adja át tanítványainak azt az ismere-
tet és ügyességet, melyet maga hosszas tudományos 
munkálkodás állal szerzett, megkíméli őket a magá-
tóltanulás nehézségeitől, az időtrabló tapogatódzás-
tól, a tapasztalatlanság tévedéseitől. Ez a tudományok 
természete, forrásai és módszere szerint különféle-
kép történik. Tapasztalati tudományokban, pl. a ter-
mészettudományokban laboratóriumi kísérletek, elem-
zések, boncolások, mikroszkopikus vizsgálatok, gyűj-
tés, rajzolás és más effélék az eszközök. Történelmi 
természetű tárgyaknál, minők részben a theologiai 
tárgyak is, a gyakorló szemináriumban mennek végbe 
a források fölkutatása, olvasása, a palaeografiai gya-
korlatok, szövegösszehasonlítások, adatgyűjtés, össze-
hasonlítás, szövegbirálat stb. Nyelveknél olvasás, for-
dítás, elemzés, magyarázat, méltatás stb. szerepel. 
Irodalmi és eszthetikai tárgyaknál a szemináriumi 
munka remekművek tanulmányozásában, elemzésé-

ben, bírálatában, utánzásában, esetleg szónoki gya-
korlatokban állhat. Bölcseleti tárgyaknál a nagy gon-
dolkodók (pl. Aristoteles, szent Tamás, Kant stb.) 
műveinek tanulmányozásán kívül logikai gyakor-
latok, lélektani kísérletek, értekezések kidolgozása és 
viták; társadalmi kérdéseknél adatgyűjtés, statisztika 
sll). szerepelnek. Gyakorlati tárgyaknál a szeminárium 
az életből veit eseteket old meg, vagy az eljárás 
módjára tanít.1 

Közelebbről tekintve, a szemináriumi gyakorlat 
egy történelmi természetű tárgynál, minők pl. a szent-
írástudomány, egyháztörténet, dogmatörténet, jog-
történelem, következőleg megy végbe. A tanár a 
félév elején kijelöli a tételt, tájékoztatja hallgatóit 
róla, megjelöli a forrásokat és kiosztja azokat föl-
dolgozás céljából hallgatói közt, kiknek egyenkint 
részint előleges utasításokat ad, részint vezeti őket 
munkaközben. A munka részben a szemináriumi 
gyakorlóórán történik a tanár jelenlétében, részint 
otthon, a tanítvány lakásán vagy valamely könyv-
tárban. Mikor a munka részletei be vannak fejezve, 
a tanár átnézi azokat s következik az összefoglalás. 
Az egyes tanítványok sorban előadják munkájuk 
eredményét a gyakorló szeminárium helyiségében, 
miközben a tanárral és egymásközt arról eszmecserét 
folytatnak. Ily módon egy egész tudományos munka 
születik meg. így dolgoznak rendesen a német pro-
fessorok tanítványaikkal együtt. Velük gyűjtetik az 
adatokat, felülbírálják, átdolgozzák és kiadják. Ez a 
magyarázata annak, hogy olyan adattömegekkel áll-
hatnak elő, melyek összegyűjtésére az egyes ember 
élete rövid volna. De hát nem is maguk dolgoznak, 
hanem egy egész műhellyel, válogatott tanítványaik-
kal, kik e közreműködés által maguk is legjobban 
beletanulnak a munkába. 

Tekintve, hogy a tanfolyamnak öt évre való 
emelése ellen néhol aggodalmak merültek föl,2 olyan 

1 Hasonló szükséglet szülte a magyar papnevelő-inté-
zetekben az ú. n. egyházirodalmi iskolákat. Ezek azonban 
az egyetemi szemináriumokkal nem versenyezhetnek, mert 
nélkülözik a tanár vezetését, egymástól akarnak benne ta-
nulni azok, a kik még egyaránt kezdők, továbbá a tagokra 
bizzák azt, a mi a tudományban teljes áttekintést követel 
tudniillik a thémák megválasztását, és általában alapos tudo-
mányos buvárlat helyett inkább ügyes kidolgozásra, a stil 
fejlesztésére törekszenek. Mindamellett okos elöljárók veze-
tése és állandó közreműködése mellett az irodalmi iskolák 
némileg pótolhatják a szemináriumi gyakorlatokat. 

2 Az, hogy az egyházmegyék négy év helyett ötévenkint 
kapnak kész embert, jelentéktelen különbség, mely pap-
hiányt okozni nem fog. Egyéb okok csinálnak paphiányt : a 
pálya nehézségei, az ideális gondolkodás megfogyatkozása 
az ifjúságban, a keresztény családi nevelés hiánya, a hit meg-
gyengülése sőt kialvása a természettudományos és történelmi 
előadások folyamában, azonkívül a papi javadalmazások csök-
kenése a máshol emelkedő fizetésekkel szemben, a kaszárnya-
szerű szemináriumi nevelés, a nagykorú és müveit emberhez 
nem illő bánásmód, melyet sok helyen a pap még alárendelt 
közegek részéről is tapasztal stb. Az pedig, hogy a vidéki 
papnöveldéknek is utánozni kellene az ötéves egyetemi 
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tantervet csináltam, mely a tanfolyam egyszerű el-
végzését, sőt fokozott szorgalom mellett egy vagy 
két rigorosum letevését is lehetségessé teszi négy év 
kerelében ; de már az összes rigorosumok letevése 
és a doktori fokozat megszerzése olyan föltételekhez 
van kötve, melyeknek rendszerint csak az ötödik év 
hallgatásával lehet eleget tenni. Ezen ötödik évet a 
hallgatók, már mint fölszentelt papok, a bécsi Augusti-
neumhoz hasonló felső papnevelő intézetben tölt-
hetnék, melynek létesítése a központi papnevelő 
mellett, értesülésem szerint, nem is ütköznék nagy 
nehézségekbe. 

Figyelemmel voltam arra is, hogy sem a tanárok, 
sem a tanítványok órákkal túlterhelve ne legyenek 
s az utóbbiaknál az óraütközéseket ki lehessen ke-
rülni. Tervezetem a papnöveldei házirenden is csak 
annyiban tit csorbát, hogy hetenkint egyszer-kétszer 
néhány növendéket az esti (5—7) órákban igénybe-
vesz. Egyébiránt méltányos, hogy a papnövelde házi-
rendje is alkalmazkodjék egyben-másban az egye-
temi tanrendhez. 

A fokozott munkához természetesen több tanerő 
szükséges. Sok új tanárt kívánni azonban annyi 
volna, mint az egész tervezetet már eleve az ábrán-
dok világába helyezni. Ámbár a közoktatási kormány 
részéről a hittudományi kar több izben a biztató 
jóakarat jeleit tapasztalta; bár az is kétségtelen, hogy 
a katholikus eredetű és ma is jó részben katholikus 
alapítványi pénzen föntartott budapesti egyetemen a 
theologia korszerű fejlesztéséhez szükséges eszkö-
zöknek hiányzani nem szabad: mégis az állam sok-
oldalú szükséglete mellett mértéket kell tartani kivá-
nalmainkban. 

A kifejtett elvek alapján dolgoztam ki az egye-
temi theologiai oktatás tantervét, melyet a következő 
számban közlök s az illetékes tényezők figyelmébe 
ajánlok. Székely István dr. 

Magyarország társadalma a két szent király, az 
első zsinatok és J^álmán törvényeiben. (vu.) 

Az ispán, mint a megyei közigazgatás főtisztje 
és a királyi karhatalom képviselője, támogatni tar-
tozik a püspököt híveinek kormányzásában, az 
özvegyek és árvák védelmezésében, a keresztény bit-
élet föntartásában s az isteni, egyházi törvények 
szerint való igazságszolgáltatásban. Azért a papokkal 
együtt ügyeljen arra, hogy a vasárnapokat mindenki 
megszentelje a munkától való tartózkodással és 
templombamenéssel.1 Az esperes hírnökével, porosz-
lójával (nuncius) küldje ki ő is a maga poroszlóját 

tanfolyamot, mesebeszéd. Hiszen épen azért küldik a theo-
logust az egyetemre, hogy többet tanuljon mint otthon és 
magasabb képzettsége alapján esetleg tanár legyen vagy ve-
zető szerepre jusson. Már pedig az ilyeneknek minden pályán 
hosszabb előkészületre van szükségük másoknál. 

1 St. II. 2. 7. 8. 

a megrontok keresésére s a világi biró poroszlóját 
szintén támogassa, védje az elitéltek erőszakos, vere-
kedő ellenállásával szemben.1 

Az ispán bírája vitézeinek, de ezek a királyhoz 
fölebbezhetnek s vérdíjuk ötödét (10 pénzát) fizetik 
az ispánnak, lia ítéletét megvetve, alaptalanul tünte-
tik föl igazságtalannak a király előtt.2 A mely ispán 
vagy vitéz peres ügyben a királyi kúriába érkezett 
s ellenfelével együtt nem maradt meg a királyi 
palotában, a míg a király hírnöke szólítja, hanem 
királyi engedély nélkül hazamegy, az elveszti perét 
s mint alperes a mástól elvett dolgot kétszeresen 
adja vissza.3 Mikor Kálmán király a kúriában tár-
gyalni szokott csekélyebb ügyeket a tavaszi és őszi 
egyházmegyi zsinatok elé utalta, büntetés terhe alatt 
megparancsolta, hogy mind a (megye)ispán, mind 
a (királyi birtok-)ispánok jelenjenek meg a többi 
hatósági személyekkel együtt püspöküknél bírásko-
dás végett. Egyebek közt itt bírálják el egyik ispánnak 
a másikkal való viszálykodását, vagy legyen köztük 
biró a szomszéd ispán, vagy (az alperes ispán) népe (!)4 

Az ispán alattvalóinak összessége az ő népe 
(populus), mely egyszersmind népe a királynak, 
mint földesúrnak.5 A magánföldesúr, senior, egyenlő-
rangú az ispánnal nemcsak vagyonánál fogva s 
birság dolgában, hanem azért is, mert neki szintén van-
nak vitézei (miles), a kiket nem szabad tőle másnak 
rábeszéléssel elhívni s magához csábítani.8 Igy a 
senior bizonyára nem tartozik az ispán népe közé. 

De alattvalója az ispánnak a király adományá-
ban (donuni) részes «miles», a nemes ember (nobi-
lis), a magyar «nem»-ek, nemzetségek középbirtokú 
tagja, a ki a király adománya folytán mintegy hű-
bérese, vértes (loricatus) lovagja vagy legalább könnyű 
lovas vitéze lett a királynak és sokszoros alattvalói 
viszonyba került a királynak legközelebbi várispán-
jával, ki zsoldosokat is fogadott közülök. Rangosz-
tályban a vitéz — mint láttuk — a középső helyet 
foglalja el, a mi annyit jelent, hogy átlagos évi 
jövedelme és vérdíja fölér 55—40 tinóval vagy ezüst 
pénzával. Neki is van poroszlója és curtis-a vagy 
curiá-ja,7 a melyet ha más «nemes vagy vitéz» meg-
támad, ott harcot kezd vagy a vitéz feleségét megveri, 

1 Col. I. 60. 28. 2 St. II. 43. 3 Lad. I. 41. 
* Col. I. 2, 24, 7, 13. 
5 Királyi oklevelekben a földesurakkal szemben említett 

«populus» rendesen a királyi uradalom népét jelenti. V. ö. a 
pannonh. rendtört. I. 591—592. 1. Szent László levelét. Igy 
beszél a tihanyi alapítólevél is : A tihanyi apátság krit. ok-
levelei. Akad. Értek. Tört. XXI. 206. 1. 7. p. stb. 

0 St. II. 21. 23. Az egykorú II. Ilenrik császár oklevelei-
ben a «miles» jómódú hűbéres. Egyik ilyen vitéznek a csá-
szár egész praediumot és 100 háznépnek elegendő erdőrészt 
adományoz ; a lialberstadti püspökre átruházza bizonyos 
«miles»-ek, szabadok és szolgák fölött gyakorolt királyi jo-
gait; másutt nviltan hűbérnek (benefltium) mondja az egyik 
egyház miles-ének birtokát. Mon. Germ. Hist. Dipl. reg. et. 
imp. Germ. torn. III. 2. 15. 203. (1002. 1007.) 

7 Lad. III. 12. Col. I. 40. 
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akkor a támadó vitéz elveszti 10 tinaját, sőt vagyona 
kétharmadát, ha pedig ez a teljes vérdíjat ki nem 
futja, akkor megnyírva, megkötözve, megkorbácsolva 
körülvezetik a vásártéren és eladják. Más szabad 
emberek, kik vele támadnak, súlyosabb beszámí-
tás alá esnek, mint a haragtól elvakított fő támadó 
s 55 bizáncit (arany solidust, pénzát) fizetnek.1 

A király egyéb vagyona és szolgái mellett vitézeit 
sem engedi, hogy más magához vonja s fölöttük 
jogot szerezzen,2 és bántatlanságot biztosít mind-
azok követének (legátus, poroszló), kik megszö-
kött vitézüket vagy szolgájukat kerestetik.3 Az ispán 
ítélkezik vitéze fölött, de igaztalanul semmit sem 
vehet el tőle s igaztalan ítéletét a királyi kúriába 
lehet fölebbezni.4 

A «miles» név Szent Istvánnál leggyakoribb, de 
a másik két törvényhozónál is előfordul. Mellette 
Szent László uralma elején tűnik elő a szintén közép-
rangú embert jelentő «minister» név, mikor arról 
van szó, hogy más kóbor szolgájának vagy marhájá-
nak befogadása miatt a comes 55, a minister 25, a 
plebeus 5 pénzát fizet a kétszeres visszaadáson felül.5 

Itt a minister birsága nemcsak azt mutatja, hogy 
fizetője az ispán és közszabadhoz képest középső 
helyet foglal el, hanem azt is, hogy a milesnél vala-
mivel magasabb állású osztálynak a tagja, mert a 
nemes vitéz birsága három más esetben kisebb, mikor 
a közemberé változatlanul ugyanaz.® A ministerekre 
vonatkozó további adatokat Kálmán törvényeiben talál-
juk. Ezek szerint a király vagy a herceg nagyobb minis-
tereit és káplánjait,kiknek személyéhez méltatlan volna 
alsóbb biró elé állni, az egyházmegyei zsinaton Ítél-
jék meg, tehát ép úgy, mint az ispánok közt fönn-
forgó pereket.7 Ezt az ispáninak látszó rangot azon-
ban kissé leszállítja az a másik rendelkezés, hogy 
lia a király vagy a herceg nagyobb ministerei maguk 
közt vagy nagyobbakkal perelnek és restelnek a 
bíróhoz menni, pereiket a megyeispán és a biró 
döntsék el.8 A király megyéjében levő hercegi minis-
terek s a herceg megyéjében levő királyi ministerek 
szintén a (megye-)ispán és a biró előtt pereljenek, 
a kisebbek pedig a biró előtt.9 Ha a király esetleg 
várőrt (civis) küldene valamelyik ispánnak vagy 
ministernek, (a várőr) csupán hadba menjen, más-
különben (ha egyéb szolgálatokra is akarnák kény-

1 St. II. 33. (AC I. 35.) Lad. II. 11. 2 st. II. 6. 
3 St. II. 23. 4 St. 43. 44. Lad. I. 41. 
5 Lad. III. 21. Az 1055. évi tihanyi alapítólevél még csak 

lovasokat (équités) említ ott, a hol Szent László pannonhalmi 
összeírása már «minister»-eket nevez meg, amaz l/t, ez 
arányban az apátság többi szolgáihoz képest. A ministerek 
itt lovas szolgák, kik mindenféle szolgálatot teljesítenek, 
kivéve a szántást és szőlőművelést. Mindenesek, belső cse-
lédek ezek, tiszti osztály annyiban, hogy belőlük válogatja 
ki az apát gazdatisztjeit, követeit. Id. rendtört. I. 554. 1. A ti-
hanyi apátság krit. oklevelei. Akad. Értek. Tört. XXI. k. 281. 1. 

6 St. II. 14. 25. 33. (comes 55), miles 10, vulgaris 5 iuven-
cos. 7 Col. I. 9. v. Ö. 7. 8 Col. I. 11. 9 Col. I. 12. 

szeríteni) térjen vissza azon (várőr-)néphez, a mely-
ből távozott.1 Ezen adatokból világosan kitűnik, hogy 
a minister nem azonos a nemes vitézzel, hogy ennél 
kissé magasabb állású, de alacsonyabb rangú az 
ispánnál s ehhez hasonlóan hadban tisztje a várőr-
nek. Biztos következtetésünk van arra, hogy az ily 
ministerek későbbi neve a «jobbágy», s még bizonyo-
sabb az, hogy a «jobbágy» nevet már Kálmán korá-
ban is használták.2 

Véleményünk szerint a «minister» vagy «jobb-
ágy» név eredetileg a cívisek századosaira és tize-
deseire (centuriones, decuriones) illik legjobban:3 

amazok a nagyobb ministerek, «főtisztek», ezek a 
kisebb ministerek vagyis «altisztek». S ugyanily rang-
ban lehetnek a király, a herceg és az ispánok porosz-
lói, jókszedői, birtokispánjai (gazdatisztjei) stb. Mikor 
Szent László törvénye elrendelte országszerte a tol-
vajok kinyomozását, mindjárt az 1. pontban meg-
hagyja a királyi követnek (poroszlónak, nuncius), 
hogy az összes városokban hívja össze az őrök 
századosait és tizedeseit minden alárendeltjükkel 
egyetemben s parancsolja meg nekik, hogy mutassák 
meg azt, a kit lopásban bűnösnek ismernek.4 Ugyan-
ezen törvény szerint a ki a király és az előkelők 
törvényeit megszegi, lia ispán, tétessék le ispánságá-
ról, lia százados, veszítse el tisztségét és fizessen 55 
pénzát, ha vitéz, szintén fizessen 5ó pénzát.5 Kálmán 
király intézkedése szerint az egyes ispánok Magyar-
ország összes részeiben századosságok (centurionatus) 
szerint szedették be a dénárokat és vették bele a 
számadásba, aztán valamelyik emberökkel elküldték 
a pénzt és irott számadást Szent Mihály ünnepére 
Esztergomba, s az ispánok vagy századosok nem 
kaphatták ki belőle részöket előbb, mint a király 
(a maga kétharmad részét).0 

A századosságok a megyeispán hatósága alá tar-
tozó, de nem összefüggő királyi területnek oly részei, 
a melyeken várőrök laktak egy-egy százados kor-
mánya alatt. Nem tartoznak a századosok hatósága 
alá pl. a királyi birtokispánságok (curtis), a melyek-

1 Col. I. 38. v. ö. Monum. Germ. Hist. Dipl. reg. et imp. 
Germ. tom. III. II. Henrik okleveleiben: nullus archiepis-
copus . . cpiscopus . . marchio vel comes aut vicedominus, 
guastaldio sive cuiuscumque ministerialis nullaque iudiciaria 
potestas vel rei publice minister... nullius unquam potestatis 
minister vel missus . . (1004. 93. 1.) ; nullus rei publice minister 
vel exactor (1014. 395. 1.) ; nec cuiquam (advocatorum) . . 
l iceat . . pecora tollere, vel quiequam super officiates aut 
ministros sive mansionarios seu omnia iura abbatis con-
stituere. (1023. 643. 1.). 

3 Id. pannonh. rendtört. I. 552—556., továbbá 595. 1. 
«ego Acha Uespremensis ioubagio non ignobilis» 1116—1131 
közt; 596. 1. «nostris prineipibus, quorum hec sunt nomina : 
Felicianus arcliiepiscopus . . . episcopus . . . Fanzal palatínus 
comes . . . comes, aliique quamplures ministri nostri». 1137. 
Másutt az ily elsorolás végén centurio-k is vannak említve. 
U. o. 598. 1. 1146. 

3 V. ö. u. o. 554. 1. 1. jegyz. 
* Lad. III. 1. s Lad. III. 15. 6 Col. I. 79. 
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nek földjeit szolgák művelték ; továbbá az udvarno-
kok falvai, kiknek a nádorispán parancsolt ; sőt a 
megyeispán azon falvai sem, a melyeknek földjét 
vagy szolgákkal műveltette, vagy kiadta odatelepülő 
szabadoknak. E megkülönböztetés adatait már fejte-
gettük.1 A századosok hatósága csak a királyi megye 
cíviseire, várőreire és ezek tizedeseire terjedt ki, a 
többi megyei néppel szemben pedig csupán mint az 
ispáni karhatalom képviselői léphettek föl. Az ispán-
nak saját falvaiban a saját szabadjaitól való dénár-
szedését Kálmán törvénye világosan elválasztja a 
civisek földjén való dénárszedéstől. 

Minden szabadra nem terjed ki a királyi dénár-
adó terhe s a mennyiben az ispánok már kezdték 
egyformán szedni a szabadoktól, Kálmán ezt eltiltja. 
Itt a «szabad» néven csupán a közszabad értendő, 
nem pedig a senior és miles állású nemes ember, 
mert ezeknél legkevésbbé sem lehet szó dénáradóról. 
A dénárok két jogcímen terhelték a közszabadok 
eg}' részét: a személyes szolgálat és a terményszol-
gáltatás megváltása cimén, mert ezen két szolgálat-
tal tartoztak általában más földjének használatáért. 
Az egyik kötelesség megváltása cimén 4, mindkét 
kötelesség megváltása cimén 8 dénárt szedtek a ki-
rályi, ispáni és várőri földeket használó szabadok-
tól. Kálmán törvénye szerint azon hetes (tudnillik a 
várban egy-egy hetet szolgáló) várőröktől, a kik sza-
badokat fogadtak maguk közé (falvaikba, egy-egy 
szabad bérlőjük után) nyolc dénárt kell szedni s 
hasonlóképen a várőrök földjén lakó vendégtől (ho-
spes) is, hacsak nem akar a földhasználat feléért a 
várőrök hadjáratában, hadiszolgálatában résztvenni, 
a mely esetben csak négy dénárt kellene fizetnie a 
terményadó elengedéséért. A várban lakóktól (castel-
lani)2 mind az ottlakás szabadságáért (a hol ter-
mésük nincs), mind a személyes szolgálat helyett 
(pro opere) szedni kell dénárokat, tudniillik egy vár-
belitől összesen nyolc dénárt. Királyi földön lakó 
szabadok csak négy dénárt fizessenek (terményadó 
hetyett), lia a határukon áthaladó királynak lovakat, 
vontató szereket és zsoldos szolgálatot szoktak telje-
síteni. Ehhez alkalmazkodjanak azon szabadok is, 
kik amazok közt akarnak majd lakni, máskülönben 

1 St. II. 50. Lad. III. 3. Col. I. 40. 
2 V. ö. a német császárok okleveleiben : hominibus in 

castellis et prediis eiusdem monasterii habitantibus (I. Otto 
egy veronai monostornak 961. Mon. Germ. Hist. Dipl. reg et 
imp. Germ. torn. I. 321. 1.) ; omnium habitantium infra predic-
tam civitatem necnon et omnium residentium supra prefate 
ecclesie terram sive libellariorum sive precariorum seu ca-
stellanorum (I. Otto a pármai püspöki egyháznak adja Parma 
v á r o s t 962-ben. U. o. 334. 1.) ; civitatem vet castellum munien-
dum (u. a. 965. u. o. 401. 1.) ; omnes res prelibate ecclesie 
tam infra civitatem quam extra... cuin omnibus suis adia-
centiis et operis tam de castettanis quamque de colonis et 
cetera omnia servitia, que circumvicinis opidis ceteri castet-
tanis presidentibus exibent. (980. II. Otto a pármai kanono-
koknak, u. o. torn. II. 267. 1.). A legutolsó helyen már nyil-
vánvalóan várnagyokról van szó. 

távozzanak. A mások földjén dolgozó tót s egyéb 
szabad vendég csupán a szabadságáért fizesse (urá-
nak) a dénárokat (tudniillik négyet a termény-
adó helyett), de személyes szolgálat helyeit ne kény-
szerítlessék dénárokat adni (teljesíthesse a munkát 
természetben).1 Ezeket nevezték másképen «colo-
nus»-oknak.2 Erdélyi László dr. 

"Egyházjogi kodifikáció. (n.) 
A kodifikációra vonatkozó egy-két érdekes javas-

latot, tervezetet és kérelmet közlünk az alábbiakban, 
rövid összefoglalatban. 

Sforza Riario, nápolyi bíboros-érsek, 1869. decem-
ber 12-én Fessier, st.-pölteni püspökhöz, mint a vati-
káni zsinat titkárához egy emlékiratot intézett e tárgy-
ban. A memorandum, mely a Collectio Lacensis 7. 
kötetének 768—832. 1. olvasható, két részre oszlik 
(Pars príma: Quoad doctrinam, 2 capita; Pars 
secunda: Quoad Ecclesiae disciplinam, 5 capita.) Ez 
az emlékirat tulajdonképen azoknak a hosszas és 
beható tanácskozásoknak az eredményeit tartalmazza, 
melyeket még a vatikáni zsinat megnyitása előtt 
Sforza Riario bíboros-érsek Sorrento, Manfredonia, 
Chieti, Salerno, Reggio, Trani, Taranto, Conza, Bari, 
Gaëta érsekeivel és a nápolyi birodalomnak még más 
huszonkét püspökével folytatott e tárgyban. A zsinati 
ügymeneti szabályok értelmében a «Multiplices 
inier» bulla alapján ezt a memorandumot a zsinati 
bizottság elé kellett terjeszteni.3 

Az emlékirat második része (§. II. I)e mediis, 
quibus Ecclesiae actio expedilior fiat) azt az állítást 
igyekszik alapos érvekkel megokolni, hogy «novum 
iuris canonici corpus conficere necesse esse videtur» 
(új egyházi törvénykönyv szerkesztése szükséges). Ameg-
okolást ezekkel a szavakkal vezeti be: «quantum 
expediat novum iuris canonici corpus conficere, 
quod ingens camelorum onus evasit, ratione iuris 
novi et novissimi, neminem praeterire arbitramur». 
Uj egyházi törvénykönyv szerkesztésének és kibocsá-
tásának szükségességét a memorandum főként és 
első sorban azzal okolja meg, hogy a régi egyházi 
törvénykönyv anyaga az idők folyamán lassankint 
roppant módon fölszaporodott úgyannyira, hogy az 
emlékiratban használt hasonlat szerint a fölhalmo-
zódott joganyag összegyűjtésére szükséges köteteket 
több teve is alig volna képes cepelni. Ebből azután 
a jogelmélet és jogszolgáltatás terén szüntelen inga-
dozás, bizonytalanság és számtalan bonyodalom szár-

1 Col. I. 35, 45, 80, 81. 
2 Col. I. 19. vetcres coloni eiecti, terram non habentes 

a l ib i . . . ; si tamen . . . (terram) aliam h a b e n t . . . 
3 Az emlékiratba, mely nyomtatásban jelent meg, igen 

sok sajtó- és fogalmazási hiba csúszott be, különösen a 
második részbe. Ez okból Granderath a «Collectio Lacensis» 
hetedik kötetében jegyzetekben javítja ki ezeket a fogyatko-
zásokat és tévedéseket, 
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mazik. (Hinc dimanat, quod pro compluribus iuris 
disposilionibus est, cur pro et contra disputationes 
babeantur, et textus citandi et textus obiiciendi, 
decisiones et sententiae in quolibet sensu: adeo ut 
aegerrime definiri possint quaestiones, et acerrime 
disputatae numquam diudicentur.) 

Egy másik érv gyanánt az egyházjog kodifiká-
ciója mellett azt emliti föl az emlékirat, hogy a 
katholikus egyház mint az emberi társaságoknak 
mintaképe és a bölcseség kútforrása arra van hivatva, 
hogy a világi törvényhozókra üdvös befolyást gya-
koroljon és a valódi polgáriasodást előbbrevinni 
segítse, hogy tehát egy új egyházi törvénykönyv 
kibocsátásával ezeknek is jó példával és útmutatás-
sal szolgáljon. (Ecclesia, que est societas in exemplum, 
quae praeeuntem praebuit lacem, et normás ceteris 
omnibus legislatoribus praescripsil, quae fuit et est 
fous et origo sapientiae, et ad veram humanitatem 
excitandam comparata, in praesentia tanto operi 
lucubrando vires opesque suas intendere deberet.) 

Különösen négy szempontot kellene a memo-
randum szerint az új törvénykönyv szerkesztésénél 
figyelembe venni. Először is az örökérvényű jog-
elveket kellene leszögezni, másodsorban az egyház-
jogi anyagot egybegyűjteni és célszerű módon elren-
dezni, harmadszor az elavult törvényeket a törvény-
tárból kiküszöbölni, végül a fogyatékos és hiányos 
joganyagot megfelelő új törvények alkotásával kiegé-
szíteni. Ennek az eljárásnak a nápolyi emlékirat 
szerint megvolna az az üdvös eredményre, hogy a 
jogi téren észlelhető tájékozatlanság nagyban meg-
szűnne, továbbá a laikusok sem vethetnék a Szent-
széknek szemére, hogy az egyházi törvények nagy-
számú kötetekben szétszórtan vannak összehalmozva, 
végül az egyházjog tanulmányozása is élénkebb len-
dületet venne. A nápolyi memorandum végül azt is 
javasolja, hogy ne a modern világi kodifikációk pél-
dájára apró szakaszokba és cikkelyekbe foglaltassa-
nak az egyházi törvények. 

Ugyanez időtájban több franciaországi püspök, 
név szerint Dupont des Loges metz-i, Foulon iiancy-i, 
Rivet dijon-i, Colét luçon-i, Grimardias cahors-i, 
Ramadié perpignan-i, Devoucoux évreux-i püspökök, 
továbbá Lyonnet albi-i, Bernadou sens-i és Darboy 
párizsi érsekek a zsinati bizottsághoz intézett föl-
iratukban a többek között az egyházjogi törvény-
gyűjtemény sürgős átdolgozását és módosítását 
kívánja a változott szociális viszonyoknak megfele-
lően. Emlékiratukban körülbelül szintén ugyanazokat 
a nehézségeket, valamint érveket hozzák föl, mint 
a melyek a nápolyi püspöki kar fölterjesztésében 
lelhetők. Azt javasolják ez okból a francia püspökök, 
hogy a zsinat plénuma alkossa meg a fontosabb 
törvénycikkelyeket és jelölje meg általánosságban az 
utat, módot és irányt, a melyen az új törvénykönyv 
megalkottassék ; továbbá, hogy kiváló hittudósokból 
és egyházjogászokból és az összes nemzetek kebelé-

ből kiválasztott jeles férfiakból alakított bizotíság 
vigye keresztül a kodifikációt, megejtve a szükséges 
módosításokat és újításokat. A párizsi klérus egy 
kiváló tagja által szerkesztett és Chigi Flavius pápai 
nuncius számára szánt emlékirat (Note sur le futur 
concil oecuménique) 1809 január 10-éről keltezve 
szintén a kodifikáció szükségességét sürgeti, kiin-
dulva a francia visszás egyházjogi helyzetből, a mely 
úgyszólván homlokegyenest ellentétben áll több tekin-
tetben az egyetemes egyházjog tételes intézkedéseivel. 

Ugyanily értelmű kéréssel és javaslattal fordult 
1870. január 8-án több németországi püspök a zsinat-
hoz a kodifikáció ügyének gyors megvalósítása érde-
kében. Az az emlékirat és javaslat-tervezet is, melyet 
1870. január 29-én Dechamp mecheln-i érsek a maga, 
valamint a tournay-i, gent-i, brügge-i és namur-i 
püspökök nevében a zsinat kérvényi bizottsága elé 
terjesztett, hasonlóképen azt kívánja, hogy a vatikáni 
zsinat befejezése után az egyházjogi kodifikáció csak-
hamar megvalósíttassék. Ugyanily tartalmú kérést 
intéztek a zsinati bizottsághoz Baillargeon quebec-i 
és Connolly halifax-i érsekek is a magok, valamint 
tizenegy más éjszak-amerikai püspöktársuk nevében. 
(Postulatum, ut totius iuris ecclesiastici, curante 
Summo Pontifice, peracto Concilio Vaticano, fiat 
codificatio cum iis additionibus, quae praesenti rerum 
stalui utiliores et accomodatiores videbuntur.) Meg-
okolás gyanánt azt hozzák föl, hogy ezáltal az egy-
házjog ismerete könnyebbé és általánosabbá válnék; 
továbbá a kodifikáció szükségességét igazolja az is, 
hogy az egyetemes egyházjognak több tételes intéz-
kedése ellenkező jogszokások keletkezése folytán 
hatályát veszítette, mások ismét a jelen kor viszo-
nyainál fogva keresztül nem vihetők, azonban az egy-
ház érdekében könnyen módosíthatók. Bindi Henrik, 
pistoja-prato-i püspök pedig a középolaszországi 
püspöki kar nevében nyújtott be a zsinati kérvényi 
bizottsághoz hasonló irányú kérelmet és javaslatot. 

A vatikáni zsinat tárgyalásainak fölfüggesztése 
óta is többször ismétlődtek meg a kodifikációt sür-
gető kérelmek, sőt formális törvénykönyv-tervezete-
ket is készítettek egyes kánonisták. Ilyenek pl. : a 
Nápolyban 1873-ban közrebocsátott «Codex canonum 
Ecclesiae...» De Luise Gáspártól, a ki törvénykönyv-
tervezetét nyolc könyvre, 72 címre és 1122 cikkelyre 
osztja föl ; továbbá a XIII. Leo pápa ötvenéves papi 
jubileumának emlékére Colomiatti Manó által kiadott 
három kötetes «Codex iuris Pontificii seu canonici 
(Turin, 1888., 1891., 1893. XXIX. és 1093. lap.)» Ugyan-
ilyen kísérletnek tartható a Pillét, lille-i egyházjog-
tanár által szerkesztett «Jus canonicum generale dis-
tribution in articulos» (Párizs, 1890.); továbbá a 
Périès által 1894-ben kiadott «Code de procédure 
canonique dans les causes matrimoniales», a mely 
külön lenyomata a szerzőnek a «Canoniste contem-
porain» hasábjain megjelent tanulmányának és a mely 
sok anyagot vett Rauscher bécsi érseknek ismeretes 
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«Instructio pro iudiciis ecclesiasticis» könyvéből. 
Ugyanily kodifikacionális kísérletnek tekinthető Des-
bayes, lémans-i egyházjog-tanárnak «Memento iuris 
canonici publici et privati» cimű 1895-ben meg-
jelent jeles kis munkája, a mely azóta már több 
kiadást is ért. Ugyanilyen vállalkozásnak tartható a 
másfél évvel ezelőtt megjelent és Russo Fortunát 
palermo-i tanár által szerkesztett «Iuris canonici 
privati codex vigens», a melynek eddigelé tudtom-
mal csak az első kötete «De iure personali» jelent 
meg, melyet a szerző csekélységemnek is szives volt 
megküldeni. 

Mindezeknek az óhajoknak és kísérletezéseknek 
kielégítést akar nyújtani Szentséges Atyánk föntebb 
idézett «Arduum sane» kezdetű körrendeletével (De 
Ecclesiae legibus in unum redigendis). E rendeleté-
ben a pápa egy biboros-bizottságot nevez ki a kodi-
fikáció ügyének keresztülvitelére, a mely bizottság 
titkára Gasparri cesareai c. érsek, a hírneves egy-
házjogász lett, az elnökséget pedig maga a Szentsé-
ges Atya tartotta fönn magának. A bizottság tagjaivá 
jeles bittudósokat és egyházjogászokat nevezett ki. 
A pápa szándéka szerint az egész katholikus világ-
ról az összes püspökök metropolitáik közvetítésével 
javaslatokkal és módosításokat tartalmazó kérelmek-
kel fordulhatnak ehhez a bizottsághoz, a mely ezeket 
azután vizsgálat és megfontolás tárgyává teszi. Tudo-
másom szerint Magyarországból is küldtek be ilyen 
javaslatokat. Főpásztorom részéről és megbízásából 
én is készítettem ilyen javaslatokat és módosításokat. 

Remélhetjük tehát bátorsággal, hogy a kodifi-
káció ügye, bár sok mindenféle nehézséget és aka-
dályt kell még leküzdeni, nem fog most már abban 
maradni, hanem az egész egyház javára mihamarább 
meg fog készülni az annyira szükséges modern egy-
házi törvénykönyv. Tauber Sándor dr. 

vházi Budapes t . Magyar kuliara. Ez alatt a cím alatt 
" figyelemreméltó cikkelyt olvastunk a forró kánikula vé-
ag-

gén egy budapesti napilapban, a mely az igazi magyar 
ínikd. közvélemény befolyásolásáért folyó hírlapi versenyben 

a legnagyobb rekordot igyekszik elérni. S a mi külö-
nösen a magyar sovinizmust illeti, ebben a dologban 
el kell ismerni, az említett lap már régóta «versenyen 
kívül» áll. Hivatott cikkelyében a B. H. nagyon helye-
sen azt a tételt állítja föl, hogy a magyar faj nemzet-
föntartó felsöbbségének védelmére a műveltség hatal-
mas fegyverét kell alkalmazni, vagyis mint a régi, 
templomos és papos magyar iskola neveltjei mondani 
szokták : őseink karddal szerezték e hazát ; nekünk, 
utódaiknak, szellemi, valláserkölcsi fensőbbséggel lehet 
csak azt föntartani. Alaptételével tehát a nevezett lap 
tulajdonképen nem mond semmit se. 

Sokakra nézve egészen újnak mondható a lap to-
vábbi fejtegetésének tartalma ott, a hol azt mondja, 
hogy «jövendő kultúrpolitikánknak kevésbbé az elemi, 
mint inkább a középiskolai oktatás érdekében kell ál-
doznia». Miért? Mert elsőben is «tiszta nemzetiségi te-

rületeken kár elemi iskolákra költekeznünk, államosí-
tani pedig épen hiba» (a magyar szabadalmi soviniz-
musnak ez az államosításnak ez a károsul elismerése — 
ez az új fordulat) ; másodszor pedig azért, mert «a nép 
jövőben — egyelőre legalább — (cikkíró az általános 
választójogra gondolt) nem lesz ép oly biztos alapja a 
nemzeti államnak, mint az intelligencia s mindaddig, 
a míg helyes — és már valóban égetően szükséges — 
szociálpolitikai reformalkotás számukra ismét meg nem 
nyeri (miknek számára? és kit?), a magyar állam nem-
zeti érdeke az, hogy a középosztály értelmi (csak?) ere-
jének igen szükséges növelésére fordítsa minden anyagi 
(csak?) erejét». Cikkíró szerint csak a középosztály 
iskoláztatására fordított anyagi erő mondható abszolúte 
biztos eredményű kiadásnak. 

Az államosítás káros voltának elismerését tudomá-
sul vesszük. Azl pedig készségesen elismerjük, hogy 
minden országban az intelligens középosztályt illeti 
meg joggal és kötelességszerűen az ország vezetésének 
és kormányzásának a feladata. Hogy azonban a közép-
osztályt képző iskolákra fordított országos kiadások 
«abszolúte biztos eredményű» kiadások volnának, azt 
kétségbe vonjuk, sőt tekintettel magának az idézett lap-
nak nem egy nyilt vallomására, nyíltan és kereken ta-
gadjuk. Nem a B. H. cikkezett-e egy hónap leforgása 
alatl legalább is tízszer a mai magyar intelligenciát 
nevelő iskolák működésének szomorú eredményéről : 
a «szellemi proletárság» ijesztő szaporodásáról, a «pro-
tekció», «bizantinizmus» és a hazátlan és nemzetietlen 
«demagógia» elharapódzásáról — s a középosztályt 
képző mai magyar nevelés egyéb eredményeiről ? Külö-
nösen hát nem épen a B. H. állapította meg augusz-
tus 25-én a mai magyar gimnáziumról azt, hogy míg a 
régi, 48 előtti gimnázium «minden hibája mellett azt a 
nemzedéket nevelte nekünk, mely a modern Magyar-
országot megalkotta, addig a mai magyar középiskola 
«azt a csekélyebb értékű nemzedéket neveli, a mely (az 
előbbi nemzedék által alapított modern Magyarorszá-
got) szépen lassan elveszíti». Ime tehát rikító bizonyí-
ték a mellett, hogy a középiskolákra fordított országos 
anyagi áldozatok magukban véve bizony édes kevéssé 
alkalmasak «abszolúte biztos eredményt» fölmutatni. 

Az anyagi áldozatokhoz egyebek is szükségesek. 
Egyébiránt, lia az anyagi áldozatokhoz a szellemiek is 
hozzájárulnak, még akkor sem lehet — emberi dolgok-
ról lévén szó — «abszolúte biztos eredmény»-ekre szá-
mítani. Hiba mindig eshetik a kréta körül ; az emberi 
gyarlóság és rosszaság még a legbiztosabb alapokra 
fektetett számításokat is kijátszhatja. Maradjunk tehát 
a mellett, hogy igen nagy gondot fordítsunk, igenis, az 
ország középosztályát képző iskolák nevelő hatására, a 
népoktatást azonban semmi szin alatl el ne hanyagol-
juk. Apponyi Albert gróf épen a népnevelés emelésével 
kezdi nagyszabású kultúrpolitikájának megvalósítását. 
Ha a körülmények időt engednek neki, új lendületet 
fog ő adni a magyar köznevelésnek a közép- és felső-
iskolák fokozatain is. Ennyit a B. H. kultúrpolitikájá-
nak iskolai ágazatához. 

Most áttérünk egy másik tárgyra, a melyet ugyan-
annak a lapnak ugyanaz a cikkelye tolt homloktérbe. 
Ezt a tárgyat a régiek, gondolom Appelles gúnyos meg-
jegyzésének a nyomán igy fejtették ki: «Sut0r ne ultra 
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crepidam». A ki valamihez nem ért, abban a dologban 
szellemi röppentyűkkel való produkciókra ne vállalkoz-
zék, mert kárt tehet — önmagában. Az említett cikkíró 
a magyar «szupremácia» teljességének biztosításához 
föltétlenül szükségesnek tartja az iskolaügy reformja 
mellett a nemzetiségi törvény oly irányú revizióját, 
hogy «a magyar nyelv szükségesnek és nélkülözhetet-
lennek deklaráltassék az iskolán kívül, az életben is». 
Közbevetőleg legyen mondva: ezt nem törvényben kell 
«deklarálni», hanem az éleiben kell megcsinálni. Cikk-
író, miután ama deklarációját megtette, gúnyos han-
gulatba esett és az általános választói jog alapján ösz-
szeülendő magyar parlamentet már előre meggyalázza 
azzal, hogy ez a parlament cikkíró deklarációs politi-
kájához nem fog kötélnek állni. «Ezt a revíziót, úgy-
mond, bizonyosan nem fogja az a parlament megcsi-
nálni.» És itt cikkíró gyomrát egészen elönti az epe s 
a «szent Demokrácia» (sic) nevében a nemzetiségeknek 
mindenét föláldozó magyar faj sovinisztáinak ajkaira a 
következő gúnyos kifakadásokat adja, a melyek már 
odáig is csak sántítva haladnak, a hol a «krisztusi sze-
retet»-et még nem említenek, azontúl azonban, a hol 
ezt a szeretetet és annak fenséges oktatásait érintették, 
voltairei grimasszokká alakulnak át Krisztussal szemben, 
a kinek magasztos tanítását az evangeliumi tanácsok-
ról cégéres tudatlansággal és fönhéjázással persziflálják. 

Halljuk a magyar irodalomnak ezt az elfajult meg-
nyilatkozását szórói-szóra. «A szent Demokrácia dia-
dalmámorában (mikor az általános választói jog alap-
ján összeülendő új parlament a cikkíró részéről kívánt 
«deklarációt» a magyar nyelv érdekében nem lesz haj-
landó törvénybe foglalni), külső ellenségeink, nemzeti-
ségeink és nemzetközi demokratáink általános örömza-
jában vigaszkép akkor majd elmondhatjuk mi is, a 
magyar faj felsőbbségének hivei : domus meae clades — 
publica felicitate consolatur (az én házamnak gyásza a 
közöröm által megenyhíttetik).1 És ebben —ellenfeleink 
általános nagy örömében — kereshetünk majd vi-
gasztalást.» (A hasonlat már eddig is sántít, mert «pub-
lica félicitas» és «ellenfelek nagy öröme» mint ég és 
föld, oly különböző dolog. Ámde e sántítas ulán a sán-
tító gúny káromlásra vetemedik, mert igy folytatja :) 
«Akkor büszkén mondhatjuk el majd, hogv a világ leg-
erősebb nemzete mi vagyunk, mert hiszen bizonyára az 
a legerősebb, a ki legyőzte önmagát. Miután krisztusi 
szeretettel kiosztottuk mindenünket a vagyontalanok 
között — és valóban ezt parancsolja a lemondás tana — 
krisztusi türelemmel tarthatjuk oda bal arcunkat azok-
nak, a kik a jobb arcot már megütötték. Mert akkor 
méltán, valóban méltán elmondhatja magáról a magyar 
supremácia minden híve : az én országom nem e világ-
ból való». 

Ime a krisztusi szeretet és türelem tanának megrá-
galmazása és szellemének kigunyolása, a minő a «ma-
gyar kuliurában» eddig nem volt otthonos s a magyar 
irodalomban, legalább a «fensőbb»-ben, igazán párját 
ritkítja. Krisztus Urunkat a zsidó főpap szolgalelkű szol-
gája a synedrium előtt csak egyszer ütötte arcul, mond-
ván : «így felelsz te a főpapnak !» A B. H. cikkírója a 
cégéres vallási tudatlanság e megnyilatkozásában három 

1 A B. H. cikkírójának a fordítása. 

ütést mért a legfölségesebb tanítómester arcára azon 
a cimen, mert az önfeláldozó szeretetről és a békés tü-
relemről fönséges «tanácsok»-at, tehát nem a mint a 
cikkíró vakmerő tudatlansága állítja, «közönséges pa-
rancsokat» adott a keresztény emberiségnek és mert az 
Isten országáról, a melyet ő alapított, kimondta azt az 
elvet, hogy az ő országa «nem e világról való». 

Vegye tudomásul az idézett cikk írója, hogy szörnyű 
káromlásának súlya alatt csak egy mentsége lehet : az, 
hogy nein tudta, hogy mit beszél. Ámde az a kérdés, 
hogy ez a tudatlanság maga is már nem-e bűnös? 
Keresztény embernek értenie s tudnia kell tiszteletben 
tartani Krisztusnak azt a tanítását, hogy az ő országa, 
vagyis az általa alapítotl vallás «nem e földről való». 
Azt is tudnia kell keresztény embernek, hogy a vagyon 
teljes szétosztása a vagyontalanok közt, valamint a bal 
arcnak a jobb arc után való odatartása (a mi kézzel-
foghatóan képes beszéd a kifogyhatatlan, legyőzhetetlen 
türelem fensőbb tökéletességéről) nem «parancsok», 
hanem az élet fensőbb rendkívüli körülményeire vonat-
kozó nem kötelező utasítások és kioktatások, vagyis 
«evangéliumi tanácsok», a melyekről maga az Úr Jézus 
mondotta további tájékoztatás céljából : «qui potest ca-
pere, capiat», (a ki képes fölfogni, annak szól a dolog). 
A ki tehát nem érti a dolgot, annak nem illik gúnyo-
lódni. Ezúttal csak ezt akartuk mondani. 

* 

Berlin. Protestáns vallomások a würzburgi katho-
likus nagygyűlésről. Kezdjük a Norddeutsche Alig. Zei-
tung nyilatkozatával. «Esemény»-nek nevezi az 54. né-
met katholikus nagygyűlést, azután így folytatja : Előbbi 
visszatekintéseinkben azt írtuk, liogy a katholikus 
nagygyűléseket oly jól szokták szervezni, hogy Würz-
burgban nehezen fognak ügyrendi zavarok előfordulni. 
Várakozásunkban nem csalatkoztunk. A stuttgarti zilált-
ság szomorú színjátékához képest a katholikus nagy-
gyűlés a katholikus hitélet tevékenységének impozáns 
hadseregszemléje volt zárt sorokkal és egyöntetű eljá-
rással . . . A ki ezekben a nagy katholikus megnyilatko-
zásokban és intézményekben részt vett, az megérezte azt 
a forró lelkesedést is, mellyel a katholikus nép tömegei 
a katholikus érdekek s a vezető papok és világiak 
iránt viseltetnek... A szónokoknak igazuk volt, midőn 
a katholikus egyház kulturális befolyásaival dicsekedtek. 
A mi szellemi fejlődésünk legnagyobb részt azokon a 
kincseken alapszik, melyeket számunkra a középkori 
zárdák fegyvertárjai (armaria), az ő könyvtáraik men-
tettek meg. Az alsó és felső iskolaügy diadalútját a 
művelt világon a kolostorokból kezdte . . . Mint evan-
gélikus (protestáns) hajlandó az ember az intelligens 
katholikusok szomját tudomány és műveltség iránt 
kicsinyelni. Az idők és események másról győzik meg 
az embereket... A pápaságnak emlékezetünk szerint — 
ezek a berlini zárószavai — erősebb hódolat ennek a 
nagygyűlésnek liódolatánál nem jutott osztályrészül. — 
A Stöcker-féle Reich bevallja, hogy mély belátás tekin-
tetében a közéletre vonatkozólag széles evangélikus kö-
rökben szégyenletes elmaradottság mutatkozik a katho-
likus nagygyűléseken nyilvánuló tájékozottsággal szem-
ben. — A Kreuzzeitung-nak vannak természetesen kifo-
gásai is, azonban elismeri, hogy a katholikus nagygyű-
lésekből sok éltető elem folyik át a katholikus nép 
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tömegeibe és más vallásúak a jelenségek magával ragadó 
hatása alól nem vonhatták ki magokat. A vallásos 
lelkesedés mellett az intézmény sokoldalúsága hivja 
ki a csodálatot... A mi evangélikus bírálóra mindig 
nagy hatással van, az ezeknek a nagygyűléseknek a 
keresztény valláshoz való egységes és határozott ragasz-
kodása . . . kell-e még több ? ! 

* 

Lourdes . Az Immaculata megjelenésének félszázados 
évfordulója alkalmából — mgr Schöpfer lourdesi püspök 
a világ összes püspökeihez meghívó levelet intézett. Az 
évforduló jubileuma 1908. február 11-ike és 1909. február 
11-ike közt fog lefolyni. Az ünnepélyek rendben tartása 
céljából Lourdesban központi bizottság alakult. Való-
szinű, hogy X. Pius pápa a lourdesi megjelenés offi-
ciumát az egész egyházra ki fogja terjeszteni. 

* 

London. Az amerikai kézbe került Fülöp-szigetek 
(Philippinákj püspökei határozatot hoztak, melynél fogva 
a sziget pogánysorsban maradt néprétegének megtérítése 
céljából a misszió-ügyet új alapokra fektetik. Az afrikai 
marianhilli trappisták fognak néhány helyen missió-
állomást fölállítani. A főmunkára azonban a schlenti 
misszió-intézet van kiszemelve. Hogy mily nagy aratásra 
van itt kilátás, mutatja az, hogy egyedül az új-segodiai 
egyházmegyében 140.000 pogány megtérítése van célba 
véve. Mellékesen megjegyzem, hogy a Fülöp-szigetek az 
amerikaiaknak már eddig is 400 millió dollárjukba kerül-
tek, úgy hogy már azon kezdenek gondolkodni, hogy mi-
kép szabaduljanak a drága szigetektől.Csak Japántól féltik. 

* 

Páris . Az egyházi budget újjászervezése ügyében — 
mgr. Pechenard soissonsi püspök a «Croix»-val a kö-
vetkező javaslatot közölte : A kultusz-budget évi összege 
40 millió frankra emelkedett. 40 millió katholikus közül 
minden fejre egy frank esik. Minden tagja az egyház-
megyének, a ki vallásához ragaszkodik, ezt az egy 
frankot meg fogja űzetni. Azoknak a részéi, kik az egy-
házhoz hűtlenekké válnak, a jobb módúak bőséges ada-
kozása fogja pótolni. Minden plébános mellé világiak-
ból bizottság lesz állítva a pénzügyek kezelésére. Nagyobb 
bajt okoz az, hogy papi pályára kevesen jelentkeznek. 

— g —la. 

roda- Modern katholicizmus. Irta: Prohászka Ottokár, 
,m Budapest. A Szent-István-Társulat kiadása. 1907. 71. 1. 

Ara 1 kor. 
IV. Az első eset a szerző könyvében, hogy a katho-

likus népek maradiságáról sokszor hangoztatott modern 
fölfogást a maga értékére leszállította. Ezeket a téleleteket, 
ezeket a világos szembeállításokat értem én, midőn az 
ilyenek hiánya miatt a könyvnek majdnem minden lapját 
az ügy és a tisztánlátás érdekében megjegyzésekkel kisérni 
vagyok kénytelen. Prohászka dr.-nak sok magasztaló 
szava van a modern kultura érdekében ; ez az első eset, 
hogy volt magyarázó szava a kath. álláspont érdekében 
is. Pedig a nagy közönség részére szánt könyvben föl-
tétlenül szükséges, hogy a modern fölfogások elő-
adása mellett párhuzamosan az ellenkező helyes állás-
pont is bemutattassék és (pl. a csodánál, a szerzetesi 
életnél stb.) kellő védelemben részesüljön. 

A következő szakaszban, a hol pedig a ma annyi 
mozgalmat előidéző bibliai kritikáról szól (ez hivta ki 
a pápai Dekrétumot is), sajnos, ismét nélkülözzük ezt a 
szabatosságot. 

A szóban levő 6-ik szakaszban t. i. «tudományos 
kérdések» cimén taglalja a tudomány és a vallás közi 
folyó harcot, pedig ez a szembeállítás szerinte téves, 
mert «nincs köztük ellentét». «Különböztessünk — úgy-
mond — mindig a világnézet örök s ideiglenes elemei, 
a vallás örök igazságai s tényleg ideológiának mondható 
betétei közt. E megkülönböztetés elhanyagolásával kerül 
ellentétbe a hit s a tudomány». 

Ez ismét mintha a theologusoknak szólna; de a 
mily könnyű ezt az elvet így általánosságban fölállítani, 
oly nehéz azt a részletekben alkalmazni, nevezetesen a 
tekintetben, hogy mi legyen a vallás tanaiban, értjük 
természetesen a kath. vallást, az az ideológiainak mond-
ható s az örök elemtől megkülönböztetendő belét, melyet 
a kutatás jobbal cserélhet föl? Hol végződik a változha-
tatlan elem s hol kezdődik a változó ? 

Általánosságban szólva, igaz lehet az is, hogy «az 
örökérvényű igazságokhoz csatlakoznak nézetek termé-
szetről, szociális életről, történelmi eseményekről, melyek 
kezdetleges fölfogásnak s elégtelen megfigyelésnek meg-
nyilatkozásai ; lesznek ilyenek a bibliában is s csak a 
jobb értesülés küszöböli ki, vagy értelmezi helyesen 
azokat». 

Tessék azonban e kijelentés szerint eldönteni, ha a 
vallás és a tudomány képviselői a bibliában valamit 
vitatnak, hogy melyik részen van a kezdetleges fölfogás 
és elégtelen megfigyelés! tessék eldönteni akkor, ha 
valaki, mint pl. Gorka a kezdetleges fölfogás cimén az 
egész Mózest elveti! Avagy a reformlheologusok is, mint 
a római Dekrétumból látjuk, nem épen a jobb értesülés 
nevében akarják-e kiforgatni a bibliái? A biblikus tudo-
mányok terén — mondja tovább — «világítsa meg a 
dogmatika a filologiát s viszont a filologia a dogma-
tikát» ; de ha az a filologia — fölbiztatva — önhittségében 
szóba se akar állani a dogmatikával, hogyan kell akkor 
létesíteni az egyeztetést ? Mert azt tudja Prohászka dr. is 
jól, hogy nem mindenkor azok a «szűkkeblű» theolo-
gusok az okai a biblikus tudományban folyton duló 
harcnak, ha a kinyilatkoztatásban nem akarnak valamit 
«ideológiának mondható betétnek» elismerni; tudja jól, 
hogy ezen a téren nem pusztán az egyes szentírási 
adiafor helyek magyarázata és értelmezése körül folv a 
vita, hanem főképen az alap körül, maga a kinyilatkoz-
tatás léte vagy nem léte körül. 

Változtathatjuk, mint állítja, akárhányszor nézetünket 
a Pentateuchus első fejezetéről, elvállozhatik nézetűnk 
még Mózes pentateuchusi szerzőségéről is, nézhetjük a 
Pentaleuchust akár Sámuel idejébe eső kompilációnak 
is; azért egyetértés ama bizonyos «tudomány» és a kath. 
vallás között minden, a legvégső határig menő engedé-
kenységünk mellett sem log létrejönni, mert a keresz-
ténység és racionalizmus nemcsak az egyes magyaráza-
tokban, hanem az alapban — emberi, isteni mű-e? — 
térnek el egymástól. 

Azt mondja tovább Prohászka dr. : ne véglegesítsünk 
a Szentírás értelmezése tekintetében könnyen semmi-
nemű fölfogást ; legyünk otthon szívvel-lélekkel hitünk-
ben, de fejlődő félben levő nézetekkel s fölfogásokkal 
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szemben óvjuk meg szabadságunkat. Legyünk tehát 
szívvel-lélekkel otthon hitünkben, de ne véglegesítsünk 
könnyen semminemű fölfogást a Szentírás magyarázatára 
nézve ! Ez még általánosságban mondva is, némely szent 
történeti «adatra» vonatkozólag is megbízhatatlan egy 
elv, mert azok az «adatok» sokszor szervesen függnek 
össze egymással ; egyiknek megbolygatása a másikát 
vonja mnga után, kivált úgy egyszerűen az emberi véle-
kedésre bizva. Avagy hogyan egyezzem meg az ellenféllel, 
megtartva hitemet, akkor, ha az az egész Szentírásban 
fejlődőfélben lévő nézeteknél nem ismer el egyebet? 

Nem hiszem, hogy Proliászka dr. ezekkel a Szent-
írásra vonatkozó félgondolalaival hozzájárult volna a 
vallás és a tudomány között folyó ú. n. biblikus harc 
eligazításához a vallás, értem a kath. vallás javára. 
Félreértésre adhat alkalmat, egyeztetésre nehezen. Meny-
nyivel világosabb lett volna a dolog, ha a reformtheo-
logusok visszaéléseit e téren veszi tollára s arra mutat 
rá, miként nem kell magyarázni a Szentírást? Erről 
nem szól, hanem egyoldalúlag csak a theologusoknak tart 
oktatást a fölfogások véglegesítésének elodázásáról. 

Miért kelljen mindig csak nekünk engednünk s miért 
legyen mindig csak az ellenfélnek igaza ? Miért nyomjon 
többet a Szentírás — a holt betű — körül a szöveg-
kritika, mint a consensus Patrum? Furcsa is volna az, 
lia a biblikus tudományok terén mindig csak fejlődő-
félben levő nézetekkel lehetne dolgunk; mire jó akkor 
az egész szent könyv? 

Az Isten írott könyve : a Szentírás és az Isten íratlan 
könyve : a természet egymáshoz való viszonyításának 
nem ez lehet az irányító methodikája, kivált miután az 
előbbi értelmének őre az intellectus catholicus, az utóbbi-
nak értelmezője a téveteg s nézeteit folyton változtató 
egyéni ész. Ha a z o n a cimen, mert a vallás örök igazságai 
mellett vannak ideológiának mondható betétek is, a 
Szentírással így határozatlanul lehetne bánni, akkor az 
örök igazságok is bizonytalanok. 

Valami határozottabb mérték kell tehát a vallás és 
tudomány, illetőleg a bibliai kritika egyeztetésére, lia ezt 
az egyeztetést a vallás javára egyáltalán lehetségesnek 
tartjuk. Mert baj a megmerevülés, baj a gondolkozási 
restség; de baj a kevélység is, melyre mindig hajlandó 
a tudósok serege, kivált lia mi magunk kötött mars-
ruta nélkül útnak eresztjük. Racionalista szubjektiviz-
mus lesz annak az eredménye, mint ahogy álmiszti-
cizmusra vezethet, lia, mint a szerző a 28. lapon teszi, 
«személyes» viszonyokat kerestetünk az emberek és a ter-
mészet éltető szelleme, az Isten között. 

* 
Cursus brevis Phi losophiae . (Vol. II. Cosmo-

logia, Psychologia.) Irta Pécsi Gusztáv dr. theologiai 
tanár (Esztergom). Egy-egy kötet ára 5 korona, díszes 
vászonkötésben 6 korona. Kapható a szerzőnél, vagy 
könyvkereskedés útján. 

Ez a íilozofiának legszebb, legérdekesebb, leggya-
korlatibb része. Az onthologia elvont, sötét, elrejtett, 
mély világából feljövünk a napvilágra. Itt már nem-
csak az elvont fogalmak kiaszott csontvázai közt tapo-
gatózunk és csupasz észigazságok száraz csontjait ren-
dezzük, illesztgetjük, itt már a napsugárban fürdőző 
világot és annak négy kiterjedt országát, az ásvány-, 
növény-, állat- és emberországot és annak milliónyi 

alakjait vesszük szemügyre és pedig úgy, a mint látjuk, 
tapintjuk, konkrete, csonttal, hússal, vérrel, bőrrel. 

Pécsi dr., ki az onthologia mélységes bányáiban 
biztos, férfias léptekkel igyekszik előre, azt még inkább 
teszi most, mikor a természet, a lét és életnek inkább 
mintegy fölszinén kutat. Irányát, munkáját, erejét ismer-
jük az I. kötetből; a mit olt mondtunk, azt ilt is kell 
megismételnünk. A modern tudományosság fegyvertá-
rában megvasalt és fölszerelt lilozofia ez, teljesen ter-
mészettudományos alapokon nyugszik. 

A kozmologiában, a hol csak teheti, az első he-
lyen mindig fizikai, kémiai érveket hoz föl. A fiziká-
nak, kémiának, fiziológiának legújabb vívmányait bele-
viszi a tűzbe. Sokszor nem is filozófiában, hanem a ter-
mészettudományok egy-egy szakában érezzük magunkat. 

De lia még annyira modern, szent előtte a skolasz-
tikának ősrégi elve de materia et forma a testek leg-
bensőbb összetételében, a mii győzelmesen bizonyít az 
atomizmussal és dynamismussal szemben. Már hogy az 
egész világot ellepő étert akarja a skolasztikusok ma-
teria prímájává tenni, azt persze már nem lehet elfo-
gadni, hisz a materia prima forma substantialis nélkül 
a szerző által is vitatott skolasztikus elvek szerint is 
képtelenség. Azután, lia az éter még annyira «röst» is, 
valami, akárminemű ereje mégis csak van, de akkor 
már nem materia prima. 

Igen értékes tételeket állít föl a szervetlen testek 
erőiről. A modern fizika energetikai tételei! boncolgatja, 
az erők átalakulásáról, egyenértékéről, az erély megma-
radásáról. Ezt a részt a II. kötet legértékesebb részének 
tartom. Itt már birokra kel sok tekintetben a fiziku-
sokkal és nem fogadja el a meggondolás nélkül sokszor 
ismételt léleleiket. Hatalmasan és alaposan nekimegy 
az erély megmaradása elvének, elveti és méltán, az en-
trópia törvényét. Ezek apologetikus értékű tételek. 
Megtámadja Newton híres három mozgástörvényét is. 
De ebben már nem tudok vele egészen egyezni, nem 
Newton tekintélye miatt, hanem a következő okoknál 
fogva. 

Az actio és reac.tio-tétel (a hatás és visszahatás), 
mely szerint : a minő erővel hat A test B testre, ép oly 
erővel visszahat B lest A testre. Ez a tétel nem áll min-
dig, annyi bizonyos ; mert hisz a légy, a szúnyog, a 
szalmaszál, a porszem is lest én velem szemben, de 
ezek a testek már csak nem hatnak én reám vissza oly 
erővel, a minővel én tudok rájuk hatni. Ha Newton 
tétele igaz volna, akkor semmiféle lest sem szakadna, 
törne, kopna, romlana, pusziul na a másik lest beha-
tása folytán, akkor nem árthatna se tűz, se víz, se vil-
lám. És azért igaza van Pécsinek, hogy a reaclio vagy 
egyenlő az actióval, vagy kisebb az actiónál. 

De már semtniképen sincs igaza, hogy a reactio 
nagyobb is lehet az actiónál, mert Newton tételében a 
reactio valódi okozatviszonyban áll az actióval, mint 
okkal szemben, már pedig az okozat sohasem lehet na-
gyobb az oknál. Pécsit megtévesztette a fantáziája. 
O azt tartja szem előtt, mikor egy ruganyos testet 
nekivágnak egy más ruganyos testhez, akkor az látszik 
állani, a mit ő mond, de az a ruganyosság számlájára 
megy. Ezek helyett vegye csak azt a példát, mikor A 
test vagy húzza, vagy lolja B teslet. Ilyenkor a reactio 
vagy egyenlő az actióval és akkor egyensúly jön léire, 
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vagy a reactio kisebb és akkor A test elhúzza, eltolja 
B testet. De az sohasem állhat be, hogy a reactio na-
gyobb legyen az actiónál : akármennyit húzom, tolom, 
iitöm kezemmel az esztergomi bazilika falát, csak egyen-
súly fog létrejönni, mert bár óriási erő áll az én húzó, 
toló, ütő erőmmel szemben, ebből az óriási erőből csak 
az én erőmmel egyenlő erő reagál és innét az egyen-
súly ; én nem húzom, tolom el a bazilikát, de ő sem 
engem. 

Már Newton másik két tételét nem kell megváltoz-
tatni, azok igazak Pécsi kifogása ellenére is. Azt mondja 
Newton : «Minden test megmarad a nyugvás vagy moz-
gás állapotában, hacsak egy külső erő nem kényszeríti 
az állapotot megváltoztatni» és hogy «a test mozgása 
mindig egyenlő arányban áll a mozgató erővel». Ezek 
a törvények az élettelen testek valódi természetéből 
folynak. Az élettelen testeknek most is, a mint a terem-
tett világban látjuk őket, az a természetes sajátjuk, 
hogy nem mozognak, hacsak külső erő nem mozgatja 
őket és nyugvó vagy mozgó állapotukat meg nem vál-
toztatják, csak a mennyiben egy külső erő hat reájuk 
kényszeritőleg. A mit Pécsi dr. kifogásol, mintha New-
ton tétele elfelejtené a testek nehézkedését, az a felelet : 
dehogy! Hisz a nehézkedés is nem a testek benső ter-
mészetes ereje, hanem egy külső erő, mely a testek nya-
kába kapaszkodik és húzza őket lefelé, következőleg ez 
a nehézkedés ép úgy befoly a testek nyugvásába és 
mozgásába, mint minden más külső erő. 

De bár igazak Newton e tételei, ezekből nem kö-
vetkezik, hogy a test, ha egyszer megmozdítja őt egy 
külső erő, vég nélkül mozogna, hacsak nem volna aka-
dályozó erő, mely őt végre is megállítaná. Megállna az 
a test magától is nemcsak akkor, ha a köz akadályai, 
vagy mint Pécsi dr. mondja : a nehézkedés megakasz-
taná, megállna az minden akadály nélkül is, ha az a 
külső erő megszűnnék ráhatni. Kicsit messze eltértem 
az ismertetés határán túl, de a tárgy érdeke megkí-
vánta. 

A növénytan és állattan bölcselete nagyon szép és 
érdemes részeket tartalmaz, főkép az ösztönről szóló 
részt fejti ki bőven és érdekesen, alaposan, a mint azt 
másutt alig találni. 

A mi nekem legkevésbé tetszik, az a psychologia, 
illetve annak néhány főtétele. Tagadja a reális distinc-
tiót a lélek substantiája és képességei, erői között. 
Mire jó ez ? Az összes filozofiai tankönyvek állítják, ő 
tagadja, mert félti a lélek egyszerűségét. De hisz a sub-
stantia egyszerűsége nem szenved, ha mégannyi az 
accidense. Fölhozott érvei nagyon gyöngék, legkeveseb-
bet mondva, semmivel sem erősebbek, mint az ellen-
érvek. Tehát kár eltérni a közvéleménytől, mikor an-
nak semmi haszna nincsen, csak érthetetlenebbé teszi, 
a mi különben könnyebben érthető. 

A teremtményeknél oly természetes valami, hogy a 
substantia más, mint az ő sokféle különböző erői, csak 
az Istenben egy és ugyanaz minden. Ha igaz Pécsi té-
tele, akkor az emésztési erő = a látási erővel = az értelmi 
erővel = az akaró erővel, tehát az emésztési erővel gon-
dolkodom, a látási erővel akarok stb. Már ki fogja ezt 
elfogadni ? Tehát ha erős az emésztési erő, akkor erős 
és ép oly erős a látóerő is, sőt folytatólag, ha ez igaz, 
akkor az következik, hogy minél nagyobb valakinek az 

étvágya és minél többet bir megemészteni, annál na-
gyobb az intelligenciája és annál többet ér szükségké-
pen az ö morális ereje is ! Ha Pécsi tétele igaz, akkor 
hogy van az, hogy lehel valaki zseniális az eszével, de 
az akaratával szégyenletes gyönge. Ezek értheletlenségek. 

Másodszor visszatetszik, hogy annyi «abszurdum»-
mal halmozza el az értelmi megismerés processzusának 
magyarázatát, a mit eddig az összes skolasztikusok ad-
tak a mai napig. Pécsi dr. általában nagyon könnyen 
dobálózik az abszurdummal és sokszor szerénytelen han-
gon beszél, a mi nem vonzó oldala a különben nagyon 
érdemes műnek. Nehéz megérteni a «megértés» folya-
matát, nem tudunk belátni a lélek e titkos laborató-
riumába, az igaz ; de Pécsi causa exemplarisa sem ma-
gyarázza meg, sőt ez filius ante patrem magyarázat. 
A causa exemplaris csak úgy működhetik, ha az érte-
lem először megértette a causa exemplarist, de hiszen 
épen ezt a megértést kell először megmagyarázni. 

Az akarat képességét illetőleg nagyon felületesen jár 
el, mindenáron be akarja bizonyítani kedvenc tételét, 
hogy az értelem és akarat, az akarat és a lélek egy és 
ugyanaz. Szerinte az akarat csak a nisusban nyilatko-
zik, már pedig ez minden lényben, minden képességben 
megvan, tehát nincs külön akaratképesség a lélekben. 
Kérem az akarat nemcsak nisusban nyilvánul, az aka-
rat : szeret, gyűlöl ; vágyódik, irtózik ; örvend, gyönyör-
ködik, szomorkodik ; remél, desperál ; küzködik, ellen-
áll, haragszik. Ezt mind meg kell magyarázni, ez nincs 
minden lényben, nincs minden képességben. Pécsinek 
ez is argumentum : a jó és az igaz az egy és ugyanaz 
is lehet, tehát az akarat és értelem is ugyanaz. 

Már az akarat szabadságát nagyon szépen védi leg-
újabb elleneivel szemben, a rendeseken kívül két új ér-
vet állít föl. Nagyon élesen és részben új érvekkel bi-
zonyítja a lélek egyszerűségét, szellemességét, halha-
tatlanságát ; tönkresilányítja a modern lélekpótlókat. 
Apologetikus értékű igazságokat mutat be az agy mű-
ködését és szerkezetét illetőleg. 

Pécsi dr.-nak az a nagy érdeme, hogy a filozofiát 
mint a theologia becses fegyvertárát kezeli, így nagy 
hasznára van a tanuló theologusoknak ; ez a cél irá-
nyítja gondolatait, kutatásait és innét van az a feltűnő 
jelenség, hogy bár csak rövid tankönyvet akar írni, 
mégis sokszor oly mélyreható, úttörő munkát is végez. 
Bár nehéz dolgokat feszeget, az olasz világosságot és 
könnyedséget a német alapossággal igyekszik egyesíteni. 

Krammer György dr. 

Pat ro log ia Syr iaca acculante B. Graffin, Phil, 
ac Theol. doctore, linquae Syi'iacae in Facullate Tlieo-
logica Instiluti Catholici Parisiensis lectore. Pars I. ab 
initiis usque ad annum 350. Tomus II., cuius texlum 
vocalium signis instruxerunt, latine verterunt, notis 
illustrarunt I. Parisot, F. Nau, M. Kmoskó. Parisiis 
MCMVII. Firmin Didót. Nagy 8-ad rét 1428 o. Ara 
35 franc. 

II. A helyzet ez : Szent Simeon vértanúi halálának 
története két martyriumhan megörökítve fordul elő. 
A régibbet St. Assemani 1748-ban adta ki Rómában az 
Acta SS. Martyrum orientalium et occidentalium cimü 
mű I. kötelében a vatikáni könyvtár 100. sz. V. század-
beli szyr kéziratából. Rövidség kedvéért e szöveget 
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MSi siglummal jelöljük. A másik szöveget Hedjan laza-
lista adta ki az Acta Sanctorum et Martyrum cimü 
gyűjteményes mű II. kötetében (= MS2). 

MSi egy nagy martyriumgyüjteményből való, mely 
II. Sapor keresztényüldözése alkalmával legyilkolt 
papok és laikusok szenvedéseit adja elö időrendben és 
pedig az üldöztetések évei szerint, az egyes vértanúk 
elhalálozása napját holdhónapok alapján határozva meg. 
E gyűjteményt Assemani Abdiső" çauba-i püspök ver-
ses irodalmi katalógusa bizonytalan szavai alapján 
Márűtba, maipherkati püspöknek tulajdonította, a ki 
II. Jezdegerd perzsa királynál járt követségben, mint 
Arcadius császár megbízottja. 

Assemaninak ez a föltevése azonban nem állja ki a 
kritikát. Az említett gyűjtemény végén ugyanis a szerző 
megjegyzi, hogy az általa leírt martyriumok hősei közül 
az utolsók kortársai és személyes ismerősei voltak, a 
mit Marutha aligha állíthatott magáról, miután egészen 
407-ig a rómaiak folytonos harcban álltak a perzsákkal 
és így alig valószínű, hogy Marutha, mint a római 
császár alattvalója és a Perzsiában véres üldöztetések-
nek kitett keresztények püspöke a Sâhàn-Sâh országába 
bemerészkedett volna. Azonfelül a gyűjtemény elején 
egy a martyrok szenvedéseit dicsőítő homiliaszerű beszéd 
található, melyet Assemani teljesen ügyelmen kívül 
hagyott, mert azt a Bibi. Vat. 1G0. sz. már említett szyr 
kéziratában nem találta. 

Ez a beszéd a gyűjtemény epilógusának tanúsága 
szerint a mű testéhez tartozott. Ámde ez a beszéd még 
407 előtt, tehát Marutha perzsiai szereplése előtt íródott, 
mert abban a szerző az egyház békéjének helyreállí-
tásáért imádkozik és az egyház ellenségei a perzsák 
ellen rettenetes átkokat szór. Ezt Marutha semmikép 
sein írhatta, mert hiszen ő voll közvetítő a két ellenséges 
hatalom közölt és sokkal nagyobb diplomatának bizo-
nyult, sem hogy a kereszténység szellemétől oly távol eső 
szitokárban1 örömét lelte volna, mint azt a gyűjtemény 
szerzője cselekszi. 

Azonfelül Marutha nagyon jól ismerte a keleti egy-
házak gyöngéit és, a mint azt az ő elnöklete alatt 
411-ben tartott szeleukiai zsinat kánonjai mutatják, tel-
jesen tisztában volt azzal is, hogy Sapor keresztény-
üldözéseiben nagy része volt azoknak a viszályoknak 
is, melyek a mezopotámiai egyházak békéjét zavarták. 

MS2 egy későbbi gyűjteményből való, mely 424. után 

1 Kuriózum kedvééit ide iktatunk egy részletet a szerző át-
kozódásaiból : «És most, Uram, őrizz meg minket a vért nyaló 
tisztátlan kutyák táborától, mely minket körülvesz. Adj szánkba 
testté vált (?) átkokat, mert nyelvünk áldáshoz szokott. Nyújtsad 
meg ajkainkat, hogy meggörbülve kitáguljanak és esőhöz hasonlóan 
gyilkos nyilakat szórjanak ellenük, mert nem tudtak jó t cselekedni 
és szerették az átkokat és nem szerették az áldásokat (109. Zsolt. 
17.). Szenteld meg Uram, a kelet koronáját, engedd meg, hogy 
bevegye a te igaz megismerésedet, a hogy Cyrus teljesíti akaratodat. 
Adj nekünk Cyrust Cyrus helyett, Cyrushoz hasonlót és hétszeres 
bajjal torold meg elcsábítóinak b ű n é t . . . Igazságodat tüzszikrák 
alakjában vezesd ki orrlyukaikból, hogy megemésszék a megégett 
zsír bűzét. Gyúljon ki fölöttük kénes tüzet okádó felhő, mert 
megfertőztették a földet és'beszennyezték a teremtményeket . . . Te 
átkozódtál ; mondjuk mi is : átkozd meg őket, átkozd meg ! Az Űr 
angyala mond ja : vesd ki őket átokkal örökségedből és keljen föl 
előttük a lándzsa és a kard éle, melyet eljöveteledkor anyád eltá-
volított Ádám gyönge testéből. (Bedjan, Acta Martyrum et Sanc-
torum II., 91. sqq.) 

Íródott ; szent Simeon és társai szenvedéseit adja elő ; 
függése MSi-től nyilvánvaló ugyan, de szerzője régibb 
és megbízhatóbb források alapján is dolgozott. 

A legnehezebb kérdés volt szent Simeon vértanusága 
évét és napját meghatározni. MSi ugyanis a szent halá-
lát «a perzsák országának» 117-ik és Sapor 31 -ik évére 
teszi. Az első keltezésnek megfelel időszámításunk 339— 
40-ik, a másodiknak 342—3-ik éve ; vagyis a két adat 
ellentmond egymásnak. MS2 szerint szent Simeon halála 
a görögök 655-ik évében történt, mely egyúttal azonos 
volna Urunk kereszlrefeszitésének 296-ik, a perzsák or-
szágának 117-ik és Sapor 31 -ik évével. MS2 léhát az 
időadatok számát még eggyel, a görögök 655. évével 
szaporítja ;1 ennek megfelel A. D. 343—4. Kérdés : e 
különböző időmeghatározások közül melyik az igazi ? 
A régibb tudósok nézetei e téren eltérők. Nöldeke MSi-el 
tart és 339—40-re teszi szentünk halálát. Ugyan úgy 
Assemani ; Baronius a perzsa időszámítás alapján 343-ra 
helyezi, Ideler és Sachau 344-re, Bolandus 349-re. 

Első tekintetre nyilvánvaló, hogy belső érvek, való-
színűségeken alapuló egybevetések alapján a kérdést 
megoldani nem lehet, a mint a priori lehetetlen eldön-
teni, a sok adat közül melyik a helyes. Szerencsére 
Aphraates homiliáinak keltezései alapján az egész prob-
léma nehézség nélkül megoldható. Aphraates ugyanis 
utolsó Demonstratióját 345-ben írta és pedig saját tanu-
sága szerint abban az évben, a midőn kelet földjén a 
martyrok nagy öldöklése történt, Sapor 3(5-ik évében, öt 
évvel a templomok lerombolása után. A martyrok öldök-
lésének ideje teljesen megegyezik MS2 adataival, mely 
ugyanezt az eseményt 345-re teszi ; ha Sapor 36-ik évé-
ből leszámítjuk a templomok lerombolása óta elmúlt 
öt esztendőt, marad 31, mely szám mind a két marty-
riumban szerepel ; vagyis : Sapor 31-ik éve nem szent 
Simeon halálára, hanem az üldözés elejére vonatkozik, 
a mikor úgy Aphraates, mint a két martyrium tanúsága 
szerint Sapor azzal kezdte keresztényellenes intézkedéseit, 
hogy az egyházakat becsukatta és leromboltatta. Ezzel 
meg van magyarázva Sapor 31-ik évének jelentősége 
mind a két martyrium adathalmazában. 

Hogy pedig szent Simeon 344. nagypéntekén halt 
meg, szintén Aphraates XIV-ik Demonstratiójának tanú-
sága bizonyítja. MS2 szerint ugyanis szent Simeon a 
görögök 655-ik évének Nisán 14-én, nagypéntek napján 
fejezte be életét, tehát a julianusi naptár szerint 344. 
április 13-án. Ámde Aphraates említett Demonstrátióját 
ugyanazon év február havában intézte a szeleukiai ke-
resztényekhez. Ha már most szent Simeon halála ezen 
időpont előtt következett volna be, joggal várnók, hogy 
Aphraates e szomorú eseményre és óriási horderejű 
következményeire valahogy utalt volna. E helyett Aphraa-
tes a klérus hatalmi törekvéseit, a kebelében dúló ver-
senvgéseket, hanyagságát és egyéb bűneit ostorozza. 
Ebből az következik, hogy a szeleukiai egyház 344. február 
havában még mindig elég békés időket élt. Aphraates 
egyes elejtett szavaiból mindazonáltal kiérezhető, hogy 
a délmezopotámiai keresztények aligha érezhették ma-
gukat biztonságban és bizonyára újabb üldöztetésekre 
voltak elkészülve. 

1 A másik, MSi-ben nem foglalt adat, mely az üldözés évét a 
keresztrefeszítés alapján határozza meg, hasznavehetetlen. 
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Szent Simeon életrajzi adatainak ismertetése, a két 
martyrium kölcsönös viszonyának tárgyalása és az ül-
dözés időrendjének megállapítása három fejezetet vesz 
igénybe (coll. 662—714.) ; ezt követi a két martyrium-
nak újabb kéziratok fölhasználásával kiadott szyr szö-
vege latin fordítással (coll. 745—960.) és szyr szójegy-
zékkel (coll. 961—1047.). Végezetül a Szentnek tulajdo-
nított himnuszok szövege olvasható szyrül és latinul 
(coll. 1047-1055.). 

4. Liber Apocalypseos Baruch filii Neriae t r ans la tus 
de graeco in syriacum. 5. Epistola Baruch filii Neriae. 
Praefatus est etc. Michael Kmoskó. 

Baruch könyve számos kiadás és megbeszélés tár-
gyát képezte ezideig ; épen azért jelen kiadás tisztán 
arra szorítkozott, hogy philologiai és kritikai szempont-
ból az eddig megjelent szövegeknél jobbat nyújtson. 
A szyr szöveg az Apokalypsis testében új anyag hiányá-
ban nem igen változhatott, legfeljebb Charles és Rys-
sel egyes konjekturáinak értékesítésével lehetett a szöve-
get itt-ott jobb karba helyezni. E konjekturákon gya-
korolt óvatos kritika egyébbként nem egyszer arra az 
eredményre vezetett, hogy az említett tudósok a Codex 
Ambrosianus szövegét félreértették. A fordítás Ceriani 
szövegének módosított kiadása. Baruch levelének szövege 
a Charles által fölhalmozott kritikai apparatus fölhasz-
nálása alapján készült azzal a különbséggel, hogy jelen 
kiadás a Charlesnál C-vel jelzett szöveg lectióit állítja 
előtérbe, mely a többi kéziratokhoz képest egy régibb 
szövegtypust képvisel. A Praefatio szövegét (1059—1066.) 
az Apolypsis (1067—1207.) és Baruch levele követik 
(1028—1237) szyrül és latinul, szójegyzékkel és tárgy-
mutatóval (1238—1306.). 

6. Testamentum Patris Nostri Adam. P rae fa tus est 
etc. Michael Kmoskó. 

Ez egy három különböző töredékből álló apokryph, 
melyet első ízben Renan tett közzé 1854-ben. Az első 
töredékben Ádám megmagyarázza Sethnek a nap és éj 
óráinak jelentőségét és az élő és élettelen lények Isten 
előtt bemutatott hódolatának sorrendjét. A második 
töredék Ádám jövendölését tartalmazza Krisztus szüle-
téséről. A harmadik az angyali karok tisztségeit írja le. 
A két első töredék három szövegtypusban maradt meg, 
melyeket jelen kiadás eredetiben és latin fordításban 
mutat be. Az utolsó töredék, mely, mint említettük, 
angelologikus tartalmú, egyetlen kéziratban képviselve 
fordul elö és a Testamentumhoz való hozzátartozandó-
sága igen kétséges (coll. 1307—1360.). 

7. Ádám Testamentumát igen értékes függelékkel 
gyarapí to t ta F. Nau : Apotelesmata Apollonii Tyanensis 
cím alatt. Nau szerint a párisi 2419. sz. görög kézirat, 
mely Ádám Testamentuma első töredékét, azt a bizo-
nyos misztikus horariumot tartalmazza, a tyannei Apol-
lonius igazi müve volxxa. Innét szárnxaztatja Nau a szyr 
horarium szövegét is. Nau xxagy tudományos készült-
séggel védelmezi állítását a szöveghez írt előszóban 
(coll. 1362—1371.) ; igaza van-e, bajos eldönteni. Az 
dbwceXécpaxa görög szövegét négy párisi kézirat alapjáix 
adta ki (A = 2419, B =1148, C = 2316, D = suppl. gr. 
20.) latin fordítással (1372—1392.). A kötetet a Testa-
mentum szyr és göi'ög szójegyzéke fejezi be. (coll, 
1393-1422.). 

Kmoskó Mihály dr. 

evél a faluból. 
T. Szerkesztő úr! A mint a «Religio» szeptemberi 

számaiban megjelexxt cikkeiből kivettem, nyári üdü-
lése teljes testi és lelki sikerrel végződött. Pihent 
(nem sokat ! Szerk.) és kiheverte az elmúlt tanév fá-
radalmait, új erőt gyűjtött a folytatandó munkához. 
E mellett nem volt híján a lelki örömöknek senx ; 
látta azt, hogy a német s egyáltalában az észak 
katholikusai a vallási életben s a vallási kérdések-
ben mennyivel jártasabbak, gyakorlottabbak, mint 
minálunk; tapasztalta, hogy ott a vallás nemcsak a 
papság, hanem az egész katholikus ixép ügye; érint-
kezett és bámulta a szerény jövedelmű, mondhatni 
szegény, de a mellett hivatása magaslatán álló, buzgó 
és lelkes papságot. Szóval ott mindenütt érezte a 
katholikus hitélet lüktető erejét. Emberek közt járt, 
a kik nemcsak azért katholikusok, mert azoknak 
születtek, de tudásból, íxxeggyőződésből is azok s en-
nek tanújelét is adják. 

Összehasonlítva az észlelt viszonyokat és állapo-
tokat a mieinkkel, önkénytelenül is ama kérdés me-
rül föl : miért nincsenek nálunk is a németeknél ész-
lelt állapotok ? Miért oly ritka nálunk a katholikus 
hitélet úgy a nagj'-, mint a kisvárosokban és a fal-
vakban? Sok helyen megfordultam, de megvallom, 
katholikus hitéletet és egyházhoz való ragaszkodást 
csak egy felvidéki plébánia területén észleltem. (Van 
abból másutt is, ha xxem is mindenütt. Szerk.) 

A lanyhaság és nemtörődömség okait minden 
komoly észlelő könnyen föllelheti, az orvoslását is 
könnyű javasolni s az illetékesek és nem illetékesek 
tudatában is vannak annak, mint lehetne a jelen-
legi meddő állapotokon változtatni, ha hozzá nem 
volnának szokva a lanyhasághoz és a nemtörődöm-
séghez. 

Sokan a buzgók közül tépelődnek s fájdalom-
mal és keserűséggel gondolnak a jövőre; azonban a 
legtöbb, a ki tényleg valamit tehetne, a beati possi-
dentes elvét vallja s magában gondolja: utánam 
akár a vízözön. 

A szemináriumokból kikerült fiatal, segédlelkész-
kedésre menő papság, a kikről a t. Szerkesztő úr 
nagyon jól mondta egyszer: «ezek angyalok, a mi-
kor hivatásukat megkezdik», látva a való életet s 
azt a szomorú tényt, hogy az előremenetelnél, to-
vábbi anyagi boldogulásuknál a szent élet, a tudós 
buzgólkodás keveset használ; látván, hogy a jobb 
állás, avagy plébánia elnyerésénél az intrika, csúszás-
mászás, megalázkodás mit neixi tesz, sokszor pedig 
épen az az érdem, hogy valaki szabadgondolko-
dású pap, jó cimbora, kortes, mondom : ezek a fiatal 
lelkek a helyett, hogy a hivők egyenkénti meghódi-
tására vetnék magukat, elkeserednek, elbúsulnak 
(az áldozatos pap nem egy könnyen keseredik el 
Szerk.) s végre is azt gondolják, hogy majd akkor 
változik meg jobbra a helyzet, ha a megindult ár 
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minket is a német és francia papság sorsára juttat, 
akkor fog nálunk is a lelki és szellemi megújhodás 
bekövetkezni. 

A katholikus intelligencia nagyobb része vallá-
sával szemben úgy a városokban, mint a falvakban 
teljesen közömbös, még azok is, a kik a papi asz-
talok állandó vendégei. 

Vannak ilyenek is. Egyes ünnepeken szokás a 
honoratiorok közül néhányat meghívni. A jó ebédet 
megenni elmegy, de hogy megelőzőleg a templomba 
is betévedne a szentbeszéd és mise meghallgatására, 
az már ritkaság. Egy izben egy reformált ferenci-
klastromban ebédeltem ; mellettem ült egy öreg pá-
ter, a ki a régi időben quardián volt ; az akkori nagy 
ebédekről megemlékezve, megjegyezte:tessék elhinni, 
azok ártottak nekünk legtöbbet, a kik nálunk leg-
többet ettek. 

Hogy a városi munkásnép az egyházra nagy 
percentben teljesen elveszett, ismeretes dolog. Még 
csak a földműves és falusi néposztály van olyan 
állapotban, a mit ügy lehetne jellemezni, hogy 
inog, habozik, nem tudja, kinek higyjen. Elsősorban 
tehát ezt kellene fölkarolni, mert ezt legkönnyebben 
lehet még az egyháznak megmenteni. Ha ez is elfor-
dul az egyháztól, ennek, valljuk meg, elsősorban a 
vidéki lelkészkedő papság lesz az oka. 

Falusi földművelő nép közt nyaralva s a szom-
szédságban is megfordulva, ott észlelt állapotok nyo-
mán írom e levelet s hivom föl a t. Szerkesztő úr 
figyelmét egy hiányra, a melynek orvoslásával óriási 
eredményt lehetne elérni. 

A köznép vallási ismerete és tudása rendszerint 
gyönge lábon áll. A gyermek az iskolát elhagyva, 
vallási ismereteiben nem gyarapodik. 

Sokszor az alap is gyönge, mert még a jómódú 
magyar községekben is az iskolák ijesztően gyön-
gén állanak. Oly községben, a hol 00—70 család 
szokott nyaralni, a katholikus népiskola szánandóan 
nézett ki. Padlója valamikor vörös tégla volt, de 
csak volt, mert csak maradványok látszottak, a padló 
javarészét nyirkos föld képezte. Ennek megfelelő 
volt a többi berendezés. Az újonnan jött tanítónak a 
megyei közigazgatási bizottság útján kellett az iskola 
jókarbahelyezését kierőszakolni. Pedig van kegy-
ura és iskolafönntartó egyházi hatósága s a plébánia 
is egyike a jobbaknak. 

Egy izben szintén egy gazdag faluban (túl a 
Dunán) nyaraltam s gazdámmal beszélgetve, miért 
van az, hogy oly jómódú gazdák alig tudnak írni, 
olvasni, azt felelte: hogy lehetne az iskolában vala-
mit tanulni, a hol egy rosszul fizetett tanító 100-on 
felül tanít gyereket, mi magunktól nem értjük, hogy 
kellene az iskolán segíteni. A falu leányegyház, de 
van szép temploma, mindennek dacára lelkészt alig 
látnak, a halottakat is többnyire csak a harangozó 
és a kántor temeti. 

Nem csoda, ha az ilyen nép papját alig ismeri, 

nem szereti s nem is törődik vele, legföljebb a jó-
módját irigyli. 

Már most tessék ezt a jóravaló, jóratermett né-
pet venni ; gyönge iskolában tanult s ha némi val-
lási ismeretet szerzett is, azt nem ápolta, nem fej-
lesztette benne senki. Mily könnyű ezt hitéből kifor-
gatni, főkép ha vannak emberek, a kik erre egyenesen 
utaznak. 

A nép általános ismeretei és tudása az által, hogy 
a közlekedési viszonyok olcsó volta mellett tovább 
és többet jár, katonáskodik, tanultabb emberekkel 
érintkezik, olcsón, sokszor ingyen jut a mindenféle 
olvasmányhoz : fokozódik és bővül. Azt hiszem, iga-
zam van, ha állítom, hogy megfelelően bővíteni és 
fejleszteni kellene vallási ismereteit is, mert ellenkező 
esetben könnyen kiforgatható vallásából. De a t. 
Szerkesztő úr engedelmével erről majd jövőre írok. 

Katona József dr. 

T. B e s z t e r c e b á n y a . Történelmi babona «állami ter-
mészetű egyházi javakról» beszélni, mint Balthazár tisztele-
tes gondolja. Szent István magán családi birtokából alapí-
totta az első püspökségeket ; állami javakról, miután ilyesmi 
abban a korban nem létezett, csak az avatatlan beszélhet. 

G. B u d a p e s t . Üzenete nagyon megszomorított. Ezt írja : 
egyik kath. napilapunk egyik kiváló munkatársát harmadrész 
annyi munkáért és kétszer annyi fizetéssel magához csábította 
egy zsidó-liberális újság. S az illető ment, mert hát — drága 
az élet s kevés volt a fizetés. Az önfeláldozás pedig erény, 
melyet csak kivételes egyének képesek gyakorolni. — Hát 
kérem, nemcsak a pénzen, hanem az embereken is sok fordul 
meg az ilyen esetekben. Igen, élni kell ; de a mennyire be-
tekintésem van a hírlapírói viszonyokba, egyik-másiknak az 
a «kétszer annyi íizetés» sem elég ahhoz az életmódhoz, 
melyet folytat. S akkor aztán következik az elvfeladás, a folt-
nak árúba bocsátása, akár az ördögnek, csak adjon pénzt. 
Kevés az idealizmus, a meggyőződés, a jellem egyik-másik 
emberben, nem tudják megbecsülni az eszményi javakat s 
nem tudnak (lia elvek érdekében is !) takarékosan élni. Nem 
ismerem az említett esetet, de a mit mondtam, arról tapasz-
talataim vannak. Azért ajánlottam a múltkor a liirlapiró-képző 
egyesületet (sok szempont vezetett abban !) a sajtó-egyesület 
mellé. A mi ügyünk őszinte szolgálatához, nagyon-nagyon 
látom, nem elég — csak a pénz, sok egyéb is kell ahhoz, a mi 
a keresztény szellemmel együtt feledésbe kezd menni. 

TARTALOM: «Die Organisation der Laien». II.— 
Az új római Dekretuni. III. — A theologia tanterve az 
egyetemen I. Székely István dr.-tól. — Magyarország tár-
sadalma, a két szent király stb. törvényeiben. VII. 
Erdélyi László dr.-tól. — Egyházjogi kodifikáció. II. 
Tauber Sándor dr.-tól, — Egyházi világkrónika. —y—lá-
tói. — Irodalom. Prohászka dr.: Modern katholicizmus 
IV.— Pécsi: Cursus brevis Philosophiae. Vol. II. 
Krammer György dr.-tól. — Graffin : Patrologia Syriaca. 
Kmoskó Mihály dr.-tól. — Levél a faluból. I. Katona 
József dr.-tól. — Telefon. 

Laptulajdonos és kiadó : 

D U D E K J Á N O S dr. egyetemi ny. r. tanár. 

Stephanenm nyomda r. t. Budapest, VIII., Szentkirályi-utca 28. 
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TUDOMÁNYOS, TÁRSADALMI É S IRODALMI KATHOLIKUS FOLYÓIRAT 
Megjelenik - július és augusztus hónapot kivéve - minden vasárnapon. 

ELOFIZETESI AHA 
Egész évre... 
Félévre 
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F E L E L O S S Z E R K E S Z T Ő 

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

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL 

Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 39. 

T(eformok-
A reformkatholicizmusra vonatkozó előző fejtege-

téseink könnyen azt a benyomást kelthetnék egyik-
másik olvasónkban, mintha mi az egyházi életben meg-
kívánható mindennemű reformnak ellenségei volnánk. 
Távol legyen tőlünk ennek még csak a gondolata 
is; nem úgy ismerjük az egyháztörténetet és a jelen 
állapotokat, hogy az ilyenféle utópiának kedvünk 
volna hódolni. 

Minden, a mi él, fejlődik, alakul; az idő, a vi-
szonyok, a szükségletek módosító befolyásának van 
alávetve. A cselekvésmód, mely bizonyos körülmé-
nyek közölt jól beválik, visszás, sőt ártalmas lehet 
ugyanezen körülmények változása folytán. így van 
ez a haladó emberiséggel, így van ez az egyházzal 
is, melyben a változhatatlan isteni elem a változá-
soknak alávetett emberi elemmel áll szoros össze-
köttetésben. Emberek alkotják az egyházat, kiket 
üdvösségre kell vezetnie; de ezek az emberek nem-
csak gyarlók, a kikre — papokra és világiakra egy-
aránt — könnyen rátapad a föld pora, hanem az 
állami, a társadalmi és a tudományos viszonyok vál-
tozásai szerint magok is sok változásnak vannak 
alávetve gondolkozásban, cselekvésben, sőt vágyaik-
ban és érzelmeikben is. Uj igények váltják fel a régie-
ket; új fölfogások vágnak maguknak utat a közélet 
terén : nemcsak a nemzeti élet, hanem az egyház is 
folyton új korszakokba lép, melyek egész jellemük-
ben elütnek az előzőktől. 

Minő más volt a képe a katakombai, a III. Ince 
korszakabeli XIII. századi és a IX. Pius alatt még az 
egyházi államától is megfosztott egyháznak az állam-
hatalmi befolyás tekintetében. Mily mások voltak a pap-
ság viszonyai, anyagi helyzete és erkölcsei a XIV. és XV. 
században, a reservatiók, az annáták, a beneficiumok 
halmozása idejében s mily egészen más képet öltött 
ugyanez a szekularizáció után. Valamikor a nagy 
szerzetesrendek virágoztak, ma mintha inkább a kon-
gregációk volnának hasznosabbak a hitélet emelésére. 
Egykor a királyok, hercegek, grófok leányai töltötték 
be a szigorú kolostorokat, ma már a papi pályára 
is kevesebben vállalkoznak. Valamikor még (II. Endre 
idejében) a kalocsai érseknek is elég volt, ha irni, 

olvasni tudott; ma már a falusi lelkésznek is aka 
démiai képzettség kell. II. József idejében a beszter-
cebányai szabadkőművesek pert akasztottak a városi 
plébános nyakába, mivel nem akarta őket megáldoz-
tatni; ma sokhelyütt még a hivek is ritkán járulnak 
az Oltáriszentséghez. Valamikor nem egy püspök 
hadban, vadászatban töltötte az idejét; ma itt-ott 
még akkor is elégedetlenek vele, ha folyton a szék-
helyén, az egyházmegyei hivatalban foglalatoskodik 
és nem tér ki a szociális életre. Valamikor a hivek 
külső vallási élete bucsújárásban, a mainál jelenté-
kenyen több ünnep megülésében stb. merült ki ; ma 
egyúttal körökbe, egyesületekbe is csoportosulnak-
Valamikor a szószék volt az egyház kathedrája, ma 
ez nem elég, hanem a sajtóban is terjeszti eszméit. 

Ilyen a hullámzása az emberi elemnek az egy-
házban is. Ennek folytán nemcsak a viszonyok vál-
tozása, hanem az erkölcsöknek időnkint való hanyat-
lása is folytonos reformokat igényelt és igényel em-
bereken és intézményeken ; az erre vonatkozó intéz-
kedésekkel, a velejáró, sokszor heves mozgalmakkal 
tele vannak az egyháztörténet váltakozó századai. 

Tanain és alapszervezetén kívül tehát minden 
elváltozhatik és változik is az egyházban, megujul, 
átalakul ; hol javulásnak indul, hol ismét romlik és 
megújulásra vár. 

Ép azért a józan gondolkozású s az életet és 
egyháza történelmét ismerő katholikus egyáltalán 
nem lehet ellensége az egyházban időnkint szüksé-
ges kisebb-nagyobb reformoknak. Ilyen fejletlen gon-
dolkozású ember általában kevés is találkozhatik. 
Midőn tehát a reformkatholicizmussal, a mint neve-
zik s a mint az a Német-, Francia- és Olaszország 
némely köreiben, illetőleg theologusainál ezidősze-
rint jelentkezik, ellenkezünk, az részünkről nem a 
reformok ellenzése, hanem a célnak és a módnak 
támadása, a mint az eme mozgalomban jelentkezik. 
Ez a mozgalom különben nem is új (csak új neve 
van), hanem csak folytatása, részben kiszélesítése 
Németországban Günther, Döllinger, Franciaország-
ban Lacordaire, Bautain, Olaszországban Bonett)r, 
Rosmini s más régibb theologusok ma már szinte 
feledésbe ment s maguk idején hasonló hevesebb 
mozgalmakkal járó tani tévedéseinek. Szükséges erre 
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rámulatnunk a támadható félreértések kikerülése 
céljából. 

Egyházunk isteni szervezete, melyen mi nem 
változtathatunk, valamint a történet folyamán egy-
házunkban végbement sok üdvös reform példája 
(Aquinói Tamás, szent Bernát, Nerei Fülöp, Borromei 
Károly, Páli szent Vince, a trienti zsinat stb.) mu-
tatja, hogy hogyan néz ki a szükségessé vált refor-
moknak helyes útja-módja az egyházban s hogyan 
kell annak törvényszerűen végbemennie. Könnyű a 
ráutalás. 

Hierarchikus egyházunk fölülről lefelé és nem 
alulról fölfelé van szervezve, a mint azt minden 
hivő tudja s a kezdő theologus is bőven megindo-
kolva ismeri. Az egyház kormányzói hatalma nem 
a néptől, a hivek egyetemétől átruházott hatalom, 
hanem isteni jog, melyet Krisztus rendelt a hivek 
kormányzatára. Nem ti választottatok engem, hanem 
én választottalak titeket, mondta Krisztus. Azért a 
mint engem küldött az Atya, én is küldelek titeket, 
a saját misszióját ruházta át apostolaira s ezen a 
jogon ők elöljárói az egyháznak. A kötő és oldó 
hatalom tőle van s még ez is monarchikus alapon 
van szervezve. A ki Krisztus erre vonatkozó szavait, 
a mint azokat Péterhez (Máté 16, 19), majd pedig 
az összes apostolokhoz intézte (Máté 18, 18), össze-
hasonlítja, az egy lényeges különbséget vesz észre. 
Mindkét esetben ugyanazoknak látszanak Krisztus 
szavai: a mit megkötendesz, a mit megkölözendetek, 
s még sem ugyanaz a jogi hatályuk, mert csak az 
egy Péternek mondta : neked adom a mennyek országa 
kulcsait, a mit megkötendesz... A többieknek a kul-
csokról nem szólott semmit. A kulcsok hatalma, tehát 
a legfőbb hatalom, a hatalom forrása csak az egy 
Péternél van, minden abból ered, azon alapszik, 
még a többi apostolok és apostolutódok kötő és oldó 
hatalma is. 

A vezetés tehát isteni jogon az apostoli testület-
hez tartozik, azért fölülről kell jönnie Krisztus egy-
házában minden intézkedésnek s így a szükséges 
reformok megindításának is. Ha nem így történik, 
nem helyesen történik ; ha alulról olyan hangok kez-
denek hallatszani, mint az «ein Geistlicher» cikké-
ben hallottuk, hogy Rómára minden reformot rá 
kell kényszeríteni, megtoldva azzal a buzdítással, a 
világiak ne hagyjanak föl a reformok megindítását 
célzó szervezkedésükkel, akkor az egyszerűen forra-
dalmi hang, melynek nincsen helye a kath. egyházban. 

Hová jutna bármely rendezett társadalom s hová 
jutna a kath. egyház is, ha a kinek eszébe jut valami 
reformot sürgetni, az mindjárt sarkára állhatna s 
tűzzel-vassal keresztülerőltethetné gondolatait, illető-
leg ötleteit? Az ilyen eljárás egyszerűen hierarchia 
helyett anatchiára, az egyház megbontására vezetne, 
melyen ilyformán nemcsak a pokol kapui, hanem 
az emberi szeszély is erőt vehetne. A túltengésbe 
került efféle individualizmusnak hatásait látjuk a 

protestantizmuson, a melyben a hány fej, annyi 
vélemény, az eredmény pedig az általános feloszlás, 
a kereszténység válsága, melynek egyik tüneteként 
múltkor azt referálta a «Kölnische Volkszeitung», 
hogy Badenben a luth, néptanítók jó része már 
teljesen hitetlen. 

Tudjuk és érezzük azt mindnyájan, hogy az 
embernek Adám óta nehezére esik az engedelmesség, 
azért is az erények közé sorozzuk az engedel-
mességet és érdemszerzőnek tartjuk. Tudjuk, hogy 
vagy száz éve, a nagy francia forradalom óta, mind-
nyájan a forradalmi szellem hatása alatt állunk, 
mely nemcsak a politikai és társadalmi, hanem a 
tudományos téren is folyton kavarog és nem talál 
megnyugvást, különösen pedig kevésre becsüli a te-
kintélyt. De az egyház hivatása az emberiség törté-
netében nem az, hogy a válságos korszakokban el-
merüljön az áradatba, ússzék az áramlattal s a 
bomlasztó elemet szaporítsa ; hanem ellenkezőleg az, 
hogy mint konzerváló erő, az emberiséget az átala-
kulásból nyugvó pontokra vezesse, mint ennek nagy-
szerű példáját a népvándorlás mindent felforgató 
korszakában adta. 

Ezt illenék tudniok és ebben kellene elsősorban 
előljárniok a theologusoknak és az egyház minden 
hű fiának s lia mindjárt önmegtagadás árán is az 
engedelmesség erényétől nem volna szabad eltérniök. 
Ne abierint in viam gentium. Nem szabad tehát az 
egyházat felelősség mellett vezető tényezőknek amúgy 
is nehéz feladatát még jobban megnehezíteniök, vagy 
épen az embereket Róma ellen s az alsóbb törvényes 
elöljáróság ellen izgatniok ; ellenkezőleg a saját kö-
rükben mindent kell elkövetniök, hogy a kath. tan 
tisztán fenntartassék s a törvényes rend biztosíttassék. 

Erre azt szokták mondani a modern nevelésű 
emberek s az «ein Geistlicher»-től is azt hallottuk 
ellenvetésképen, hogy eszerint a katholikusnak nem 
volna más feladata, mint csupán engedelmeskedni 
s a felülről jövő parancsokat némán fogadni. Afféle 
«Maul halten und weiter dienen». Tehát eszerint ne 
is szólhassunk ahhoz, ha valamely reformnak a szük-
ségét érezzük? Nem szabad föltárnunk lelkünket a 
tapasztalt bajok orvoslása érdekében? 

De igen is ezt mind szabad megtennünk a kellő 
mód és tapintat szemmeltartásával, mint komoly 
férfiakhoz illik. A fiú mindig elmehet atyjához, a 
hivő a pásztorához s kitárhatja előtte tapasztalatait, 
óhajait az egyház ügyeiben is. Nemcsak püspökéhez, 
hanem Rómába is fordulhat mindenki, ha szükségét 
látja. A sajtó útján, kivált az egyházi folyóiratokban 
fejtegetheti eszméit, s ez ma a legszokottabb módja 
az eszmecseréknek. Hány üdvös eszme merül föl 
épen ezen az úton, hány terv adódik elő a minden-
féle reformok keresztülvitele érdekében ! Tehát ezer 
módja van a katholikusnak is szólani, szivét kitárni s 
néma hallgatásra senki sincs kárhoztatva. 

De ne fordítsuk meg a szerepeket s ne akarjuk, 
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hogy a pásztorból juh és a juhból pásztor legyen. 
Krisztus csak egynek mondotta egyházában: legel-
tesd bárányaimat, legeltesd juhaimat. Ne akarjuk 
óhajunkat parancsnak tekinteni, melyet az egyházi 
hatóság nyomban teljesítsen. A fiatal hév, melyet a 
tapasztalat még le nem hűtött s a szobai tudósok, 
ezek az életben többnyire igen impraktikus emberek, 
e tekintetben a leghevesebbek szoktak lenni : nyom-
ban szeretnék megmásítani a világot, pedig csak 
az Isten «Legyen!» szavára lett egyszerre minden. 
Tapasztalta ezt nem is oly régen Trefort, a 48-as 
reformkorszaknak egyik igen mozgékony alakja, ki 
mindent szeretett volna nálunk francia mintára át-
alakítani. Mikor aztán miniszter lelt és módjában 
állott volna terveit valóra váltani, azt szokta mon-
dani : abból a bársonyszékből beh' máskép látja az 
ember a világot ! 

Papiroson gyönyörű terveket lehet faragni, de 
az életben azokat megvalósítani nehéz, sokszor szinte 
lehetetlen; mert paragrafusokat könnyű írni és 
igazítani, ellenben embereket megváltoztatni igen-igen 
nehéz. Pedig minden reform emberek körül forog. 

Ne gondoljuk tehát, hogy az a felsőbb vagy 
épen a legfelsőbb egyházi hatóság ne látná azt, a 
mit mi látunk; sokkal többet lát és tud az, mint a 
köznapi reformer, mert onnan magasabbról szélesebb 
a látókör, mint alant; de a legjobb akarat mellett 
is sokszor alig tehet valamit vagy csak keveset az 
ügyek jobbrafordítása érdekében, mivel emberekkel 
van dolga. 

Föltéve azonban az esetet, hogy ott fönt sem 
megy minden úgy, ahogy mehetne és mennie kel-
lene, mert utoljára az elöljárók is emberek, azok 
is lehetnek gyarlók, hanyagok, kevésbbé rátermettek; 
akkor is van mód az óhajok kifejezésére, van tér a 
teendők fejtegetésére, ha nem másutt, hát az irodalmi 
téren, a mit fönt is észrevesznek; de egy csalhatat-
lanul biztos módja mindig van a javításnak és ez 
az önreformálás. Tegye meg mindenki kötelességét, 
dolgozzék, legyen kifogástalan életű és gyönyörűen 
alakul át jobbra a helyzet az egész vonalon. 

Aquinói szent Tamás a hittudományban, szent 
Bernát, Assisi szent Ferenc, Páli szent Vince s annyi 
igazi reformátor az egyház múltjában, az egyházi élet 
terén hatalmas változásokat idéztek elő, a nélkül, 
hogy eszükbe jutott volna forradalommal megfenye-
getni az egyházi elöljárókat. 

A mi reformkatholikusaink azonban egészen más 
célt követnek s más módot használnak terveikben. 
Csinálnak egy új dogmatikát (pedig tanaink szépek, 
hanem az emberek rosszak !) s nyomban szerveztetik 
a világiakat, hogy rákényszerítsék Bómára. Tehát az 
egyetemes zsinatok szerepét tulajdonítják maguk-
nak s azt a szerepüket parancsszóval akarják elismer-
tetni mindenkivel, magával az egyház fejével is. Az 
ilyen eljárás nem az egyház igaz reformátoraira, 
kiket az egyház érdemeiknél fogva a szentek sorába 

iktatott, hanem Lutherre emlékeztet, a ki megbon-
totta az egyházat, mivel szemmelláthatólag nélkülözte 
a reformátor legelső erényét, az alázatosságot. 

Tehát még a «reform» szóval is visszaélnek ezek 
a férfiak; mert ez alatt rendesen az erkölcsök 
javítását, a fegyelem és a buzgóság felfokozását szok-
tuk érteni; ők ellenben azon a cimen, hogy a kor-
szellemet kell kibékíteni a kereszténységgel, neki 
mennek magának a kereszténységnek, a tanoknak, 
azt lényegében felforgatni, filozofikus tartalommal 
megtölteni, szóval egész pozitív természetfölötti jel-
legében a racionalista tudománynak feláldozni akar-
ják. Hogy ebbe Róma s egy hithű fia sem akar 
belemenni, az — gondolom — a legutolsó hibájuk. 

Ezzel a «reformmal» ellenkezünk mi, ezzel szál-
lunk hadba, mert mi a reformot egészen másnak 
tartjuk. Különben az egész mozgalom átmeneti tünet, 
a minőkből az idők folyamán sokat látott a katho-
licizmus s aztán tovább haladt a Krisztus jelölte 
útján. 

A mi bennünket magyarokat illet, valóban ránk 
férne sokféle reform. Tiszta élet, együttérzés és foko-
zott tevékenység a papságban ; az egyszerűség vissza-
állítása és a sokféle címnek a beszüntetése. A hívek-
nek egyesületekben való csoportosítása, velük való 
testvéri érintkezés s a vallásiak mellett anyagi érde-
keiknek a gondozása. A sajtó felvirágoztatása s a 
tudomány buzgóbb mívelése. Az egyházmegyék fejei-
nek gyakori érintkezése papjaikkal és híveikkel, a 
főpásztori közvetetlenség és ellenőrzés s mindenben 
tervszerű, a szükségletekhez mért tevékenység. Nálunk, 
a még mindig arisztokratikus hajlamú nemzetnél, 
ezek volnának a legközelebb megvalósítandó reform-
pontok. 

Az új római Dekretum. (ív.) 
Hogy a tévedésnek is van logikája, ezeken az 

elitélt tételeken nagyon szembetűnő. Egyes csopor-
tokra lehet őket osztani s mindegyik, csoport tagjain 
egy és ugyanazon téves alapgondolat vonul végig 
más és más részletezéssel. A 9., 10. és 11-ik tétet 
tagadja a sugalmazást, vagyis megfosztja a Szentírást 
isteni értékétől; a 12-ik az előbbiekből kifolyólag 
előírja az exegetának, ne máskép értelmezze a Szent-
írást, mint a hogy más, tisztán emberi eredetű okmá-
nyokat értelmezni szokás ; a 13-ik aztán kikezdi az 
evangéliumok paraboláit s rajtok mutogatja az emberi 
eredetet, nem valami ellenkező okmányokra támasz-
kodva, hanem mivel ezt a fejlődés szisztémája úgy 
kívánja. Ennek a műveletnek egyszerű folytatásai a 
14., 15., Ili., 17. és 18-ik tétel, ugyanazt a fejlődési gondo-
latot más és más alakban az evangéliumokra alkal-
mazva. Az egységes alapgondolat folytán lássuk eze-
ket az utóbbi tételeket együttesen. 

14. Az evangélisták több elbeszélésükben nem annyira 
a megtörtént tényeket adták elő, mint inkább olyan költött 
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dolgokat halmoztak össze, a melyeket olvasóik számára 
hasznosabbaknak gondoltak. 

15. Az evangéliumok a kánon végleges megállapításáig 
folytonos adalékokkal és javításokkal bővültek, úgy hogy 
bennök Krisztus eredeti tanának csak igen csekély és bizony-
talan nyoma maradt fenn. 

16. János előadása nem tulajdonképen vett történet, 
hanem az evangélium fölött való misztikus szemlélődés; az 
evangéliumában olvasható beszédek pedig minden történeti 
alap nélkül szűkölködő theologikus elmélkedések az üdvözü-
lés titkáról. 

17. A negyedik evangélium túlozva adja elő a csodákat, 
nemcsak abból a célból, hogy még rendkivüliebbeknek tűnje-
nek föl, hanem azért is, hogy a megtestesült Igének művét 
és dicsőségét még jobban emeljék ki. 

18. János ugyan Krisztus élete közvetetlen tanujának a 
szerepében tetszeleg magának, valójában pedig nem más, 
mint a keresztény életnek, illetőleg az egyházban megnyilat-
kozott krisztusi életnek kiváló tanuja az első század végéről. 

Ezek a tételek egyenes folyománya a reform-
tbeolognsok a 12-ik tétel alatt elitélt ama nézetének, 
bogy az exegeta, ha hasznosan akar foglalkozni a 
biblikus tudományokkal, mindenekelőtt tegyen le a 
Szentírás természetfölötti eredetére vonatkozó min-
denféle előítéletről s ne máskép értelmezze, mint 
a hogy más tisztán emberi eredetű okmányokat 
értelmezni szokás. Tehát véleményük szerint ők a 
történeti módszer szerint vizsgálták az evangéliumo-
kat s ily módon jutottak az imént idézett tételekben 
foglalt eredményre. Arra az eredményre t. i., hogy 
az evangéliumok csupa toldozott-foltozott művek, 
egyszerűen legendás alkotások, melyeken sok isme-
retlen kéz dolgozott, úgy hogy most már igazán nem 
tudjuk történetileg megállapítani, mi is tekintendő 
bennök Krisztus eredeti tanának. 

Kezök alatt tehát szétmállottak az evangéliumok, 
elvesztették történeti értéküket, igazán emberi alkotá-
sokká lettek, melyekből már most igaz tudással csak 
annyit lehet gyanítani, hogy Krisztus valami vallási 
mozgalomnak a kezdeményezője volt, melyből — 
szinte ma már ismeretlen kezdetből — az a fejlődés 
indult ki, mely a különféle hatások alatt a 2-ik, 3-ik, 
és 4-ik században a dogmatikus katholikus egyházzá 
alakult. 

Miben állott most már az a csodálatos ú. n. 
történetkritikai módszer, mely ezeket a theologuso-
kat ilyen megdöbbentő eredményre vezette? Nem 
állott az sem történelemből, sem kritikából, hanem 
az evolúció apriorisztikus gondolatának az evan-
géliumokra való önkényes alkalmazásából. 

S megjegyzem hozzá, hog\r nem is ők jutottak 
erre az eredményre, egyetlen egy szó, egyetlen egy 
gondolat sem űj ezekben a tételekben ; hanem katho-
likus theologusok létére egyszerűen átvették ezeket 
az állításokat a mult századbeli racionálista-protes-
táns exegeták könyveiből, melyeknek száma légió. 
Ewald, a tübingai iskola, Strauss, Schwegler, Renan, 
Hilgenfeld, Reusz s annyian mások egész Harnackig 
százszor megírták már ezeket A mi megtévedt 
theologusaink tehát pávalollakkal ékeskednek. 

Az evolúció gondolata volt itt a mérték s nem 
a történelmi kritika. A történelem nem igy jár el, 
az az események megállapításánál okmányokat állít 
okmányokkal szemben s nem a saját szubjektiviz-
musát viszi bele az eseményekbe. Az evolucionisták 
ellenben abból indulnak ki : nincs természetfölötti, 
nincs kinyilatkoztatás, nincs csoda, tehát a hol ilyesmi 
előfordul, az szerintök nem történet, hanem legen-
dás költészet. Ebből áll az egész kritikájuk. 

Pedig már szent Ágoston mondotta, hogy a 
kereszténység — ez az akkori világ nézeteivel, erköl-
cseivel, társadalmi berendezésével homlokegyenest 
ellenkező intézmény — vagy csodák állal terjedt el, 
vagy e nélkül, de akkor elterjedése maga a leg-
nagyobb csoda. S ez a nagy világtörténelmi tény, 
melyet igazán eltagadni nem lehet, a reformtheologu-
soktól kellő magyarázatot kíván, Miért mondott 
mindenki ellent az életbelépő kereszténységnek, ha 
természetes fejlődés volt csupán, hiszen a természetes 
fejlődés a nép lelkében él és nyilatkozik, az az övé : a 
fejlődés ama fokán, a krisztuskorabeli görög-római 
világban miért nem ismert rá, mint saját gondola-
tára se zsidó, se pogány, hanem mindenki üldözőbe 
vette? Tudjuk, hogy Széchenyi István gróf és Kossuth 
Lajos a mult század első felében csupán a megérett 
egyenlőségi gondolatnak voltak tolmácsai hazánkban, 
a politikai és társadalmi fejlődés akkori fokának 
lelkes szóvivői : s a nemzet tapsolt nekik, mert a 
saját gondolatára ismert rá bennök; vájjon kinek 
jutott volna eszébe ezért üldözni őket, vagy épen 
keresztrefeszíteni ? 

Ilyen a fejlődés természete; ennek ellenkezőjét 
látjuk a kereszténység életbeléptetésénél. Eszerint már 
az ismert történeti keret sem felel meg az evolucio-
nisták az evangéliumok tanaira alkalmazott gondola-
tának. 

Ezzel kapcsolatban áll a másik tény, hogy a 
legendafejlődéshez idő kell, kedvező idő; ez pedig 
Krisztus korában s a közvetlenül rákövetkező időben 
teljesen hiányzott, oly értelemben, mintha legendák 
vetették volna meg a kereszténység alapját. Krisztus 
és apostolainak sorsa ismeretes, melyre aztán Néró-
val (64-től) fokozatosan következett az üldözések 
szakadatlan sora. Az első keresztények, kezdve a 
mindjárt Pünkösdkor Péter prédikációjára meg-
keresztelkedett 3000 zsidón, zsidókból és pogányok-
ból sorakoztak. Már most szem előtt tartva a legen-
dás elméletet, keltőt kérdezhetünk ezekre az embe-
rekre vonatkozólag: vájjon ezek, közel a színhelyhez 
és a lefolyt eseményekhez, csak úgy meggondolatla-
nul vélték föl a kereszténységet s csak úgy könnye-
dén lettek Nero égő fáklyáivá, melyekről oly meg-
hatóan beszél Tacitus (Annales 15, 44)? Vájjon ilyen-e 
az emberi természet? És másodszor, vájjon azért 
küzdöttek-e, azt vallották-e, a mi még majd csak 
utánuk legendaszerűleg fejlődésnek indult? Nemde 
tisztelt kritikusok nagy képtelenség ez! Az ember-
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uek ugyanis mindig volt magához való esze ; érdek-
ből, haszon miatt képes hazudni, de a szenvedéssel 
szemben mindig ugyanaz a kritikája, meggyőződés 
nélkül nem szokott áldozatot hozni. 

Nem kell tehát ezeket az iratokat, melyeket 
evangéliumoknak nevezünk, csak úgy elvontan 
magukban tekinteni, mint valami levéltárban eldu-
gott régi okiratot ; ezek szervileg összefüggnek az 
életbelépő kereszténységgel és az a szenvedésteljes 
kor a legerősebb bizonyítéka annak, hogy az evan-
géliumokban igenis valami egészen másnak kellett 
foglaltatnia az akkori emberiség természetesen fej-
lődő gondolatainál. 

Valamint pedig ez a sok szenvedő keresztény 
nem volt egyszerű fajankó, úgy az egyház sem várt 
a mai kritikusokra, hogy az első időben mindjárt 
megkülönböztesse a valódi evangéliumokat a legen-
dás termékektől. Mert Íródott ilyen is sok és Székely dr. 
kollegám épen most dolgozik az Apokrifok nagy 
kiadásán, mely a magyar közönségnek is alkalmat 
nyújt majd meggyőződni arról a rostálásról, me-
lyet az egyház mindjárt az első időben az iratok-
kal szemben gyakorolt, valamint a heretikusokkal 
szemben is, a kik a II. század elejétől fogva sere-
gestül kisérték. 

Nem oly idő volt az tehát, egyáltalában nem, 
melyben a legendák evangéliumokká képződhettek 
volna. 

Visszatérve azonban magukra a kritikusokra, a mi 
szétbontó műveletük tudománytalan s kritika nélkül 
való voltát legjobban mutatja, az az álláspontjuk 
teljes hamissága, a melyből kiindulnak s az evan-
géliumok értékeléséhez nekifognak. Kaulen világí-
totta ezt meg legjobban. (Einleitung in die heil. 
Schrift. 1886. 381. 1.) 

Úgy nézik t. i. az evangéliumokat, mint a hogy 
az irodalomtörténetben azokat a munkákat nézni 
szokás, melyek megindítói valamely szellemi mozga-
lomnak, vagy irodalmi iránynak; nálunk pl. Bessenyei 
«Agis» cimű drámájától (1772.) szokás az irodalmi 
megújhodás korszakát számítani. így indult volna 
meg szerintük az evangéliumi iratokkal a keresz-
ténység is. 

Teljesen hamis álláspont. A kereszténységet nem 
iratok (nem az evangéliumok) indították meg, hanem 
szóbeli tanítás. Krisztus nem írt semmit, hanem taní-
tott; apostolainak se azt mondta: leülvén, írjatok; 
hanem : elmenvén, tanítsatok. A kereszténység léte-
zett, életbe volt léptetve, egész keresztény hitközsé-
gek követték, mielőtt még csak egy betű is lett 
volna róla följegyezve. 

Az apostolok jártak-keltek, térítettek, élőszóval 
hirdették az igét ; ők voltak az evangélium és minden ; 
mint szent Chrysostom jellemzően írja : circuibant 
libri et legum codices vivi. Ok voltak az élő kódexek. 
Ebben a nagy térítőmunkában foglalnak helyet, 
ebből nőttek ki később az evangéliumok, mint tisztán 

alkalmi iratok. Már különös alakjuk is mutatja 
keletkezésük okát és célját. Nem valami rendszeres 
életrajzok vagy naplók, melyekből Krisztusról és 
működéséről valami rendszeres ismeretet lehetne 
szerezni; csak annyi van bennük, amennyi épen — 
Krisztus tana már javában hirdettetvén — az író 
részleges céljára volt szükséges olyanokkal szemben, 
a kik már előbb ismerték a kereszténységet s már 
benne éltek. Máté a zsidóságból megtért kereszté-
nyeknek még egyszer bizonyítja Krisztus messiási 
voltát; Márk a megtért rómaiaknak följegyez valamit 
Péter tanításából ; Lukács Theofilnak ír ; János a 
három evangélium kiegészítéseid csupán azokat a 
tanokat hangsúlyozza különösen, melyeket az első 
század végével keletkezett dokétákkal szemben az 
ázsiai keresztények megerősítésére különösen kellett 
hangsúlyozni. 

Bánk nézve valóságos töredékek ezek az iratok 
Krisztus tanának első hirdetése korából, mint a 
milyenné válik később minden irat, mely egy bizo-
nyos idő s bizonyos emberek céljaira, szükségleteire 
való tekintetből készült; szóval nem szisztematikus 
iratok, a minőbe valamely filozófus szokta foglalni 
tani rendszerét; nem olvashatjuk ki belőlük Jézus 
egész életét és tanát, hanem csak annyit, a mennyit 
az író a hirdetett igéből a maga különleges céljára 
írásba foglalni szükségesnek vélt s amit csak azok 
tudlak teljesen értékelni, a kiknek erre az írásra 
szükségük volt. «Sie sind keine überdachten Litera-
turwerke, sondern erfüllen ein praktisches Bedürf-
niss und ordnen Alles dem höchsten Zweck der 
apostolischen Wirksamkeit unter». 

Azért az ó-kereszténységben ismeretlen volt az a 
felfogás, mintha Krisztus tanát, szóval a keresztény 
hitrendszert az űj-szövetségi Szentírásokból kellene 
megismerni; a bibliás kereszténység protestáns talál-
mány. Tertullian ezt írja: «Hogy pedig az apostolok 
mit hirdettek, illetőleg, hogy Krisztus mit nyilatkoz-
tatott ki nekik, nem más ulon ismerhető meg, mint 
azon egyházak utján, melyeket maguk az apostolok 
alapítottak, hirdetvén nekik az evangéliumot élő 
szóval, majd később levélben». (De praescript. c. 21.) 

Látnivaló ebből, hogy nem az evangéliumok 
indították meg a keresztény mozgalmat, nem ők 
alakították át az életet, hanem az élő és mozgó 
keresztény élet egyes részleges szükségleteit voltak 
hivatva szolgálni ; nélkülök a keresztény egyház életbe-
lépett és épen úgy fejlődött volna ki, ha íróik soha-
sem is írnak, hanem megmaradnak az élő szónál, 
a mint tényleg a legtöbb apostoltól semmi írás sem 
maradt ránk. 

A reformtheologusok, illetőleg a kiket követnek, 
a racionálistakritikusok ellenben megfordítják a dolgot, 
s úgy tüntetik föl a tényállást, mintha a szentírók 
az evangéliumokkal vetették volna meg alapját a 
kereszténységnek s további fejlődésének és mintha 
ezek az iratok előbb léteztek volna, mint a föltámadt, 
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a csodákat művelő Krisztusba való hit, melyért a 
keresztények annyit szenvedtek. A fiú az atya előtt 
se a természeti rendben, se az erkölcsiben nem létez-
hetik előbb. 

Az is régibb racionálista eljárás, hogy a négy 
közül legjobban tépázzák Jánost (Kaulen 441. 1.), 
mert fejlődési elméletükbe a négy közül legkevésbbé 
illik bele; pedig tekintve, hogy János evangéliumát 
az első század végén a doketákkal szemben elégte-
len három első evangélium kiegészítésére írta, halomra 
dőlnek a belső érvek (ezek a legönkényesebbek), 
melyekkel a többi evangéliumokkal ellenkezésbehozni 
akarják. 

Helytelen lévén az álláspont, melyből az evan-
géliumokat értékelik, helytelen lévén a fejlődés 
gondolata, melyet az evangéliumokra alkalmaznak, 
természetesen fönnebb idézett tételeik sem egye-
bek mondvacsinált ráfogásnál. 

Tehát nem toldozott-foldozott müvek az evan-
géliumok, hanem történeti forrás, melyben Krisztus 
tana, az első igehirdetés részletei hiven tükröződnek 
vissza. 

Ebből folyólag, mint az előbbiek, azonképen 
igaz a következő tétel is, mellyel az újítók tulaj-
donkép maguknak akarnak hízelegni: 

19. A máshitű exegeták hívebben fogták föl és fejezték 
ki a Szentírás valódi értelmét, mint a katholikusok. 

És a kik ezeket a valótlanságokat állították, 
mind katholikus theologusoknak vallolták magukat. 
S mégis akad, a ki csodálkozik azon, hogy a Szent-
szék oly keményen itélt fölöttük ! 

A theologia tanterve az egyetemen. (n.) 
Tantervjavaslatom a következő. 

Az egyetemen a theologiai kötelező tanfolyam, 
mely megkívántatik ahhoz, hogy valaki pályavégzett 
legyen és végbizonyítványt (absolutoriumot) kapjon, 
négy teljes év, vagyis nyolc félév. Az egyes félévek 
érvényességéhez az egyetemi szabályok értelmében 
legalább húsz órának hallgatása szükséges. (Tft. 
szab. 44. §.) Azonban a magasabb theologiai kiképzés, 
névszerint a doktori fokozat elnyerése még egy ötö-
dik évi látogatást kíván meg. 

A karon előadott tantárgyak részint kötelezők, 
részint önkéntesek ; előbbiek a pályavégzettséghez 
szükségesek, utóbbiak a felsőbb kiképzéshez, vagyis 
a rigorosiírnokhoz kívántatnak meg vagy legalább 
ajánlatosak. A kötelező tantárgyakból részint elemi 
vagg szakelőadások tartatnak, részint felső előadások. 
A szakelőadások felölelik az egész tantárgyat a gya-
korlati pályákon és a felsőbb tanulmányokhoz szük-
séges rövid terjedelemben. A felső előadások a tu-
dományágak egyes szakaszainak vagy kérdéseinek 
alapos és részletes tárgyalásában állanak, a mi mo-
nografikus előadások vagy szemináriumi gyakorlatok 
alakjában történik. Ezen elemi és felső előadások-

ból valamint az önkéntes tantárgyakból kettős tan-
folyam alakul, alsó és felső, melyek közül az előbbi 
a pályára képesít, az utóbbi a magasabb tudományba 
vezet be. A két tanfolyam azonban nem különálló 
szervezet, hanem összefügg és egymást kiegészíti, a 
mennyiben a felső föltételezi az alsót, az alsóhoz 
pedig hozzátartozik bizonyos számú felső előadások 
hallgatása. Tehát tulaj dónké pen egy négyéves alap-
tanfolyam van és a részben vele párhuzamos ki-
egészítő felső tanfolyam. 

A) Kötelező tantárgyak. 
A pályavégzettséghez megkívánt négyéves tan-

folyam alatt az alábbi kötelező tantárgyakat kell 
részint elemi, részint felső előadásban hallgatni ; még 
pedig a tárgyak természetének megfelelőleg és a 
tanulmányok sikere érdekében lehetőleg a következő 
csoportosításban és sorrendben. 

I. év. 
Bölcselet (gondolkodástan, lény tan, világtan) heti 5 óra 
Ószövetségi szentírástudomány (int roductio; 

bibliai történet egyptomi és asszvr pár-
huzamokkal ; bibliai régiségtan) « 6 « 

Egyháztörténelem « 6 « 
Ókeresztény irodalomtörténet « 2 « 
Héber nyelv (fontos szövegek fordításával) « 3 « 

Összesen heti 22 óra. 
II. év. 

Bölcselet (lélektan, istentan, bölcselettör-
ténet) - heti 5 óra 

Újszövetségi szentírástudomány (hermeneu-
tica, introductio és II. félévben heti két 
óra exegesis) « 6 « 

Alapvető hittan és hitvédelem « 6 « 
Félévenkint egy tetszésszerinti felső előadás « 3 « 

Összesen heti 20 óra. 
III. év. 

Bölcselet (erkölcstan, jogbölcselet, társa-
dalomtudomány) heti 3 óra 

Agazatos dogmatika « 6 « 
Keresztény erkölcstudomány « 6 « 
Egyházi szónoklattan « 2 « 
Félévenkint egy tetszésszerinti felső előadás « 3 « 

Összesen heti 20 óra. 
IV. év. 

Agazatos dogmatika heti 6 óra 
Egyházjog « 6 « 
Liturgika (szentségekkel) « 2 « 
Hitelemzéstan és hodegetika (egyik félév-

ben amaz, másikban emez) « 2 « 
Félévenkint egy tetszésszerinti felső előadás « 3 « 

Összesen heti 19 óra. 

A negyedik évben a kötelező óraszámból hiányzó 
egy órát valami nem kötelező tárggyal kell pótolni. 
Azon esetre, ha a szónoklattan külön tanárt nyerne 
az egyetemi hitszónok személyében (a mit különben 
az alább kifejtendő okokból nem helyeslek), akkor 
a lelkipásztorkodástan tanára felemelné liturgiái vagy 
hodegetikai előadásainak óraszámát kettővel. (A hit-
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elemzéstan óraszámát felemelni, mikor nevelés- és 
tanítástani előadásokról külön is gondoskodva van, 
igazán fölösleges volna.) 

B) Önkéntes, de a bibliai szigorlathoz megkívánt 
tantárgyak. 

Káld és szyr nyelv heti 3 óra. 
Hallgatják rendszerint az I. évesek. 

Arab nyelv « 3 « 
Hallgatják rendszerint a II. évesek. 

C) Önkéntes tantárgyak. 
Jogtudományi szemelvények (a közigazga-

tási, pénzügyi, magán- és büntető jog-
ból), melyek a papi pályán szükségesek. 
Kívánatos az egyházjogi szigorlat előtt heti 3 óra. 

Lelkipásztori orvostan (közegészségtan, első 
segélynyújtás stb.) Kívánatos a lelki-
pásztorkodástani szigorlat előtt « 3 « 

Neveléstan « 2 « 
Tanitástan és módszertan « 2 « 

Mindkettő kívánatos a lelkipásztorko-
dástani szigorlathoz. 

Keresztény műtörténelem (katakombák, 
építő-, festőművészet stb.) Kívánatos a 
lelkipásztorkodástani szigorlathoz « 3 « 

Hasznos volna azonkívül a következő önkéntes 
tantárgyak előadása is: 

Asszyr nyelv, egyptomi és kopt nyelv, össze-
hasonlító vallástudomány, római jogi bevezetés az 
egyházjogba, stb. 

D) Felső előadások. 
Ezek, mint már előadtam, kétfélék : monografikus 

előadások és szemináriumi gyakorlatok s részben 
már a pályavégzettséghez, nagyobb mennyiségben 
pedig a rigorosumokhoz kívántatnak meg. 

Minden rendes tanár, a keleti nyelvek tanárának 
kivételével, a hatórás elemi tanfolyamon kívül köte-
les minden félévben legalább háromórás felső elő-
adást hirdetni. A bölcselet rendes tanára ötórás elemi 
és négyórás felső előadást tartana. Az ó- és újszö-
vetségi szentírástan tanárai legalább minden máso-
dik iskolai év egyik felében felső előadás gyanánt 
felső exegesist tartanak, vagyis fontos bibliai részle-
teknek teljes nyelvtudományi, történelmi és régiség-
tani apparatussal eszközölt magyarázatát. A felső elő-
adások félévenkint egy befejezett egészet képeznek 
és azokat egyik félévről a másikra átvinni nem 
szabad. A felső előadások nyelve a magyar. 

A végbizonyítvány elnyerése céljából minden 
hallgató a II., III. és IV. évben, mint a fönti kimuta-
tásból látszik, köteles félévenkint legalább egy, össze-
sen tehát legalább hat háromórás felső előadást 
(monográfiát vagy szemináriumot) hallgatni. Hall-
gathat egyidejűleg kettőt is; de többet csak meg-
okolt esetben a tanári karnak előre kikért engedel-
mével. Első éves theologus, kinél az előismeretek 
hiányzanak, felső előadást nem hallgathat, illetőleg 
a hallgatás nem számíttatik be. A szemináriumi gya-

korlatra a tanár annyi hallgatót és azt veszi föl, a 
kit akar. A hallgató a felső előadásokat tetszése 
szerint válogathatja meg, úgy azonban, hogy a négy 
év alatt okvetetlenül egy féléves ószövetségi és egy 
félévi újszövetségi exegesist hallgasson. (Erre azért 
van szükség, mert az elemi biblikus tanfolyamon 
kevés vagy épen semmi idő sem jut exegesisre.) Míg 
a rendes előadások anyagából kötelező félévi vizs-
gálatok, addig a felső előadásokból csak (pusztán a 
tanár előtt) colloquiumok tartatnak a félév vége felé, 
melyek nélkül a hallgatás érvénytelen. 

A szigorlatokhoz a pályavégzettség föltételein 
kívül a felső előadások hosszasabb hallgatása és a 
szemináriumi gyakorlatokban való bőségesebb rész-
vétel kívántatik. A négy szigorlat ezen föltételeit a 
hallgató rendszerint csak úgy teljesítheti, ha a négy-
évi kötelező tanfolyam elvégzése után még egy ötö-
dik évig az egyetemen (esetleg mint fölszentelt pap 
egy létesítendő felső papnevelő intézetben) marad s 
ezen évet a felső előadások szorgalmas látogatásá-
nak szenteli. Az ilyen ötödéves hallgató s általában 
végzett theologus akárhány felső előadást látogathat. 

Ekként az illetékes körökben megnyilvánult óhaj-
hoz képest a kötelező theologiai tanfolyam ugyan 
négyéves marad, de a doktorátus föltételei rákény-
szerítik az ötödik évfolyam hallgatására azokat, a 
kik az akadémiai fokozatot elnyerni óhajtják. Ugyanis 
minden szigorlathoz megkívántatik a szigorlat anyagá-
ból négy (mindkét fő tárgyából 2—2) felső előadás 
hallgatása. Ez összesen 10 felső előadás; tehát a 
négyéves tanfolyam alatt kötelező hat felső előadá-
son kívül még tíz. Ezek egy részét ugyan a hallgató 
fokozott szorgalommal a négyéves tanfolyam alatt 
is teljesítheti, de valamennyit nem. 

Ha valaki a theologiát vidéki papnöveldében 
végezte, csak úgy tehet szigorlatot, ha az illető tantárgy-
ból (akár párhuzamosan is) négy féléves felső előadást 
hallgat s a bibliai szigorlat előtt a keleti nyelvekből, a 
dogmatikai szigorlat előtt pedig a bölcseletből (a 
mennyiben azt hasonló terjedelemben nem hallgatta 
volna) pótvizsgálatot tesz. Vidéken végzett olyan 
theologusoknak azonban, kik valamely szakban már 
irodalmilag működlek vagy pedig szükségből az illető 
szakot vidéken egy leljes évig előadták : a kar a szigorla-
tot a felső előadások hallgatása nélkül is megengedheti. 

Idegen egyetemen végzett tanulmányok beszámí-
tásához mindenkor a kar külön engedélye szükséges. Az 
ilyen beszámítás azonban mindig csak úgy lehetsé-
ges, lia a végzett tanulmányok az itteniekkel körül-
belül egyenlő értékűek, vagy ha az esetleges hiányo-
kat más tárgyak tanulmánytöbbletei pótolják. 

A mostani négy szigorlatot és a fölavató érteke-
zést nézetem szerint meg kell tartani. Bármily ideális 
dolog is a szakdoktorátus, annyi bizonyos, hogy 
minden szakból tanárrá nem képesít és így nagyon 
megnehezítené a papnöveldei tanszékek betöltését. 
Elég volna azonban, hogy a keleti nyelvek köziil 
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csak a héber képezze a bibliai szigorlat tárgyát; a 
többinek hallgatása pedig legyen a szigorlat előfel-
tétele. Hasonlóképen a dogmatikai szigorlathoz meg 
kell kívánni a bölcselet előleges hallgatását (idege-
nektől közelítő óraszámban); de maga a bölcselet 
mint külön tantárgy ne legyen szigorlati anyag, a 
minthogy most sem az. Annak anyagát azonban a 
dogmatikában kérdezni kellene. 

Ezen tanterv megvalósításához a mostani tanár-
testületen kívül a következő új tanerők volnának 
szükségesek. 

1. A bölcselet meglevő rendkívüli tanszékét ren-
desre kellene emelni. (A mostani tanár egyénileg 
különben is rendes tanár). A rendes tanár adná elő 
a bölcseletet (választása szerint) az I. vagy II. éven 
öt órában, azonkívül négyórás felső előadást tartana. 

2. Szükséges volna egy új rendkívüli tanszék a 
bölcselet számára, melynek birtokosa előadná a böl-
cseletet az I. vagy II. éven öt, azonkívül a III-ik 
éven három, összesen nyolc órában. Felső előadásra 
köteles nem volna. 

3. A keleti nyelvek tanszékét rendesre kellene 
emelni. (A mostani tanár személyére nézve úgyis 
rendes tanár.) Ezen tanár venné át a kald-szyr és 
arab mellé a héber nyelv tanítását is. 

4. Föl kellene állítani egy második dogmatikai 
tanszéket, melynek tanára rendkívüli is lehetne s 
előadná az ágazatos dogmatikát a III. vagy IV. éven 
heti 6 órában. Felső előadásra nem volna kötelezve. 

Ez volna a lényeges szükséglet. Ha azonban ez 
is legyőzhetetlen pénzügyi nehézségekbe ütköznék, 
bár a tanterv nagy kárára, föl lehetne egyelőre ál-
dozni a második bölcseleti (rendkívüli) tanszéket. 
Akkor a megmaradt rendes bölcselet tanárnak kellene 
úgy az I. mint a II. éven előadni a bölcseletet felső 
előadás nélkül ; a harmadéven pedig a bölcselet elő-
adását a második dogmatikatanárra kellene bízni. 

A kötelező ó-keresztény irodalomtörténet elő-
adására lehetőleg magántanárt kellene alkalmazni ; 
máskülönben megbízott előadót, a ki lehetne a kar 
valamelyik tanára is. Az önkéntes tantárgyak közül a 
jogi szemelvényeket, a lelkipásztorkodási orvostant, 
nevelés- és tanítástant. műtörténelmet, római jogi 
bevezetést legjobb volna az illető idegen karokon 
előadni, lia azt meg lehetne valósítani. Ellenkező 
esetben magán a hittudományi karon kellene ezen 
tárgyak számára megbízott előadókat alkalmazni 
(a neveléstanra már van is), a kik az illető idegen 
karok magántanáraiból vagy tanársegédeiből kerül-
hetnének ki. Természetesen megfelelő tiszteletdíj 
mellett. A keresztény műtörténelemre azonban magán 
a hittudományi karon is lehelne magántanárt képe-
síteni, valamint más hasznosnak jelzett tárgyakra is : 
az asszyr, egyptomi, kopt nyelvre és összehasonlító 
vallástudományra. 

Talán feltűnik, hogy az egyházi szónoklattan 
tanáráról nem beszélek; holott a kar az egyetemi 

tanács hozzájárulásával már elhatározta, hogy a 
visszaállítandó egyetemi hitszónok egyúttal az egy-
házi szónoklattan tanára is legyen. Ámde a szónok-
lattant minden túlterhelés nélkül előadhatja a lelki-
pásztorkodás tanára, a mint hogy csaknem mindenütt 
az adja elő. Én tehát annak különválasztására semmi 
fontos okot nem látok. De jól megfontolva a dolgot, 
a szónoklattanárság és szónokság összekötését sem 
találom olyan helyesnek, mint első tekintetre látszik. 
Más szónoknak lenni és a szónoklattan tanárának ; 
a kettőre való képesség nem jár mindig együtt. 
A szónoklat művészet; már pedig a jó műkritikus 
nem okvetetlenül jó művész és a jó művész nem 
mindig alkalmas arra, hogy a művészet elméletének 
tanára legyen. Jungmannról, a nagy homiletikai íróról 
hallottam, hogy egyáltalában nem tudott prédikálni. 
Az egyetemi hitszónokságot igenis föl kell állítani, 
de külön. Mert lia a tanszékkel összekötjük, ritkán 
fogunk olyan embert találni, a ki szónoknak is, 
tanárnak is egyaránt kiváló ; sőt megtörténhetik, hogy 
a legjobb szónokot mellőzni kell, mert nem lesz 
tanári képesítése, vagy viszont. 

A vázolt tervezet föltételezi a magántanári in-
tézmény fejlesztését. A modern egyetem egyik alap-
elve a tanítás szabadsága, mely azt is magában fog-
lalja, hogy a nyilvános tanárokon kívül más alkalmas 
egyének is tarthassanak az egyetemen előadást. Ez 
buzdítja kivált a fiatalabb nemzedéket a tudomány 
művelésére, ez teszi lehetségessé a kisebb tudomány-
szakok ellátását és a mellett utódokat nevel az egye-
temi tanároknak. A magántanárság egyetemünk világi 
karain régen, sőt az orvosi és bölcsészeti karon talán 
túlságosan is ki van fejlődve. Hogy a hittudományi 
karon eddig alig egy-két esetben fordult elő, annak 
oka a komoly tudományos törekvések hiányán kívül 
abban is rejlik, hogy Budapesten kevés egyházi férfiú 
van, a ki a tudomány művelésére idővel rendelkezik, 
a vidéki theologiai tanárok közül pedig kevés van 
azon helyzetben, hogy hetenkint legalább egyszer 
Budapestre járhatna előadást tartani. Legtöbben nem 
is tudják, hogy joguk volna magántanári képesítésért 
folyamodni. 

Néhány magántanárra már azért is szükség 
volna, hogy meg lehessen szüntetni a tanárhelyette-
sítés eddigi módját. Jelenleg a központi papnevelő 
két praefectusa helyettesíti szükség esetén a kar 
minden tanárát és pedig nemcsak rövid időre, hanem 
hosszas betegeskedés vagy tanszéküresedés esetén 
egész féléveken át, úgy az előadásban, mint a vizs-
gálaton. Már olyan egyetemes tudós, a ki minden 
szakban bármely pillanatban az egyetemen helyt 
tudna állani, mai nap nincsen. A tervezett reform 
esetében pedig épenséggel lehetetlen volna a felső 
előadásokban a tanárt olyannak helyettesíteni, a ki 
nem szakember. Ha azonban néhány magántanár 
volna, akkor a helyettesítés nehézségei maguktól 
megszűnnének. 
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Meg kell azonban vallani, hogy hallgatóink cse-
kélg száma is nagy akadálya, miként általában a kar 
korszerű fejlesztésének, úgy a magántanárok szaporí-
tásának is. Ha nagyon sok magántanár volna, akkor 
a mi 85 — 90 hallgatónk a tanárok közt annyira meg-
osztanék, hogy némelyikre alig jutna egy-kettő, a mi 
természetesen a tanár munkakedvét is lehangolná. 
Egy felsőbl) papnevelővel lehetne valamennyire segí-
teni ; valamint azáltal ha a tanító-rendek legalább hit-
tanárnak szánt növendékeiket a budapesti hittudo-
mányi karon képeztetnék (miként a kegyes tanító-
rend teszi) és egyéb szerzetes-rendek is az egyetemre 
küldenének egy-egy tehetségesebb növendéket. A Páz-
mány-intézet áthozatalát azonban nem pártolnám. 
Nem árt a verseny; meg a külfölddel is jó fentartani 
a tudományos összeköttetést. 

Fontos dolog továbbá minden tantervnél az 
órarend is. Mivel a kifejtett tervezet egyik alapgon-
dolata épen az, hogy a hallgatók elemi tanulmányaik 
mellett szabadon látogathassák a felső előadásokat 
is, gondoskodni kellene arról, hogy az óraütközések 
lehetőleg kikerültessenek. E végre meg kellene a 
tanári karnak egyezni abban, hogy az elemi előadásokat 
d. e. 8—10 és d. u. 2 — 4 óráig tartja, a felső elő-
adásokat pedig 10—12 és 4—7 közt. Vagy pedig az 
elemi előadásokat délelőtt, a felsőket délután. Mivel 
a régibb tanárokat úgyis megilleti az óraválasztás 
joga, ezen intézkedés csak egy-két fiatalabb tanártól 
kívánna esetleg némi áldozatot. Mindenesetre szükség 
volna azonban a központi papnevelő és más inté-
zetek elöljáróságának abbeli előzékenységére, hogy 
növendékeiket hetenkint egyszer vagy kétszer az esti 
(5—7) órákban is a theologiai kar rendelkezésére 
bocsássák. 

Nem áltatom magamat azzal, hogy e tervezet 
mindenkinek legalább egészében tetszeni fog. Tudom, 
mily különbözők a felfogások, igények és ízlések, 
kivált tanároknál, kiknek mindegyike szeretné a 
saját tárgyát minél jobban előtérbe tolni. De talán 
lesznek, kik az alapgondolatot helyeslik, lia a rész-
letekben módosítást kívánnak is. Kigondolni utóvégre 
lehetne tökéletesebb tervezetet is, de számolni kell 
a megvalósítás lehetőségével, a gyakorlati szükség-
letekkel és az illetékes tényezők óhajaival is. Magam 
részéről igyekeztem mindezekre tekintettel lenni. 

Székéig István dr. 

A jellem és a modern világnézet. (i.> 
A mint a becsület általános tiszteletben részesül, 

úgy a jellem is azon tulajdonságok közé tartozik, 
melyektől senki sem tagadhatja meg a nagyrabecsü-
lést. Csak az a különös, hogy a jellemet a férfi maga 
számára foglalta le, mintha ez az ő kiváltsága volna, 
mely őt a nő fölé emeli, a kinek a kedélyt hagyja 
kárpótlásul. Természetesen tévedés ez, a mint alább 
ki fogjuk fejteni, alfélé babonás előítélet, melyet, mint 
sok más közéleti dogmaszerű szólamot, kényelem-

szeretetből szoktak ismételgetni az emberek, vala-
hányszor restelnek gondolkozni. 

A jellem olyasmi, a mi az ember erkölcsi lényé-
ből szükségképen következik, tehát a kinél erkölcsöt 
tételezünk föl, attól a jellemet sem szabad megta-
gadni. Lehet jó jellem vagy rossz jellem valaki, de 
jelleme van mindenkinek, a míg bizonyos szellemi 
önállóság mellett következetesen bizonyos erkölcsi 
elveket követ s ép azért a jellemtelenség rosszabb 
valami a rossz jellemnél, mivel az önállóságnak és er-
kölcsi elveknek hiányát jelenti, a mi az ember sze-
mélyi méltóságával homlokegyenest ellenkezik. 

Ennélfogva nagy fontosságú azon tényezők isme-
rete, melyek az emberben nemcsak a jellemet, de a jó 
jellemet létesitik s nem csak ebben vagy abban az 
emberben, hanem mindenkiben. Bizonyára az a 
világnézet viszi el e tekintetben a diadal pálmáját, 
melynek alapelvei alkalmasak ama föltételek meg-
valósítására, melyek egyedül képesek valódi és jó 
jellemeket nevelni a világnak s mindenki számára 
megnyitják ezt a dicső csarnokot. 

Eleve kimondjuk, hogy mint az erkölcs terén 
általában, itt is a kereszténységet illeti meg a dicső-
ség; minden keresztény, ha nevére méltó, fejlődhetik, 
sőt kell is fejődnie jellemmé s e célból nem kell 
egyebet tennie, mint vallásának alapigazságait kell 
magára alkalmaznia. Minden más világnézet nem 
építi, de sőt lerontja azokat az alapokat, melyek 
nélkül minden erkölcsi elem ingadozik s megfosztja 
az embert attól a szellemi energiától, melynek segít-
ségével emelkedhelik személyes önállóságra s maga 
urává leszen. Áll ez főképen a modern világnézetről, 
a mely nyilvánvaló tényekkel bizonyítja erkölcsi 
erőtlenségét, a mint erről fejtegetésünk folyamán 
alkalmunk lesz meggyőződni. 

Kérdezzük: mi a jellem? Az, a mi jellemzi az 
embert. Itt e szóra «embert» helyezzük a súlyt; 
mert mindent jellemez valami, minden dolognak van 
valami jellemző vonása, a mi minden mástól meg-
különbözteti. Az egyes embereket, mint embereket, 
vájjon mi különbözteti meg egymástól ? Nem a test-
alkat, nem a szin, sem más testi tulajdonság, hanem 
a lelkület, az ember külsején megnyilatkozó belső 
szellem. Szellemi lelke teszi az egyest emberré, az 
emeli ki az állatok sorából, ennek a tulajdonságai 
adják meg azokat a pontokat, melyekből az egyes 
embereket megkülönböztető körvonalak keletkeznek. 
A jellem tehát a lélek átsugárzása a testen, a rejte-
kéből előtörő, az arcra kiülő, ennek páratlan jelen-
tőséget adó lélek az. Az ember minden gondolatában, 
szavában, tettében és mozdulatában a lélek nyilat-
kozik meg összes tulajdonságaival, úgy hogy ha 
szemünknek és elménknek elégséges élesség állna 
rendelkezésére, egy ilyen megnyilatkozásban meg-
láthatnék az ember egész lelkét összes tulajdonaival, 
arckifejezésében megláthatnék egész jellemét. Ezen 
elmeél hiánya miatt arra vagyunk utalva, hogy az 
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ember ténykedéseinek egész sorozatát megfigyeljük 
lelkülete, jelleme némi megismerése végett. S a bol 
a sorozat egyes pontjai között az összekötő vonalat 
fölfedezni nem tudjuk, ott a jellemet sem tudjuk 
fölfedezni, egy megoldatlan talány előtt állunk, nem 
tudjuk, hányadán vagyunk az illetővel s ilyenkor 
nagyon könnyen arra a gondolatra jutunk, hogy az 
illetőnek nincs jelleme, mert cselekedetein nem 
húzódik végig az az összekötő vonal, melyet csak a 
lélek egysége eszközölhet rajtuk. 

Ennek folytán mondhatjuk azt is, hogy a jellem-
telenség nemcsak természetellenes állapot, hanem 
egyúttal lealacsonyítása is az emberi méltóságnak, 
mivel a lelket elrejti, azt a lelket, melynek uralkod-
nia kell az embernél úgy a belsőn, mint a külsőn ; 
ennélfogva mondhatjuk, hogy a jellemtelen ember 
külsőleg lelketlen s igy embertelen, vagy legalább 
nincs saját lelke, nem önálló ember. Van ugyan 
lelke, de az külsőleg csak általános tulajdonságaival 
jelentkezik, különben természetes energiája renyhe 
tétlenségre van kárhoztatva, mely föltétlen uralomra 
törekszik az egész emberben. Ha az erre szükséges 
elmeéllel rendelkeznénk s egy lényéből megismer-
hetnők a jellemtelennek egész lelkületet, iirt talál-
nánk szellemében, mert a szellem lényege az érvé-
nyesülő tevékenység, a hatás, az ilyennél pedig csak 
a szenvedőlegesség észlelhető, a hatás az másfelől 
jön. A szellem ugyanis kétféleképen érvényesiti létét, 
t. i. az értelem és akarat által, a hol e kettő hiányos, 
ott a szellem is hiányos s a hol teljes energiáját ki 
nem fejti, ott csak fogyatékosan van meg. Hogyan 
érvényesül tehát a kettőnek teljes energiája? E kér-
dés megoldása a jellem belső lényegének megér-
tésére vezet. 

Az értelem megismeri az igazságot s ösztönénél 
fogva meg nem elégszik az egyedi tények észlelésével, 
hanem a korlátolt anyag fölé emelkedik s az álta-
lános törvények és eszmék birodalmába hatol, egyes 
tényekből szabályokat hoz le, hogy ezekből megértse 
az előbbieket. Meg nem elégszik a mulandó szem-
pontokkal, hanem örök érvényű szempontból szem-
léli a dolgokat. S mire céloz ez? Talán csak azért 
közelíti meg az eszményi igazságot, hogy gyönyör-
ködjék benne? Az igaz, hogy gyönyörűséget talál 
benne s ha a léleknek egyéb képessége nem volna, 
ezzel elérné célját; de van akarata is, mellyel az ér-
telem a lélek egyszerűségénél fogva egyet alkot és 
pedig széfválaszthatatlanul. Célja tehát nemcsak 
benne, hanem a másik szellemi tényezőben, az aka-
ratban is keresendő. Az akarat a tettnek képessége, 
valaminek megvalósítására törekszik. De minek a 
megvalósítására? Az igaznak érvényesítésére, hogy 
jó származzék belőle. Az értelem tehát az akaratnak 
szövétneke, megvilágítja azt, a mit az akaratnak meg 
kell valósítania, miután mint együvé tartozó tényezők 
között csak egyetértő működés engedhető meg; ha 
az értelem fölfogja az igazságot, az akarat nem for-

dulhat ez ellen, hanem természeténél fogva annak 
ténylegesítésére kell törekednie. Úgy az értelemnek, 
mint az akaratnak tehát nein a szenvedőlegesség a 
föladata, hanem tevékenység; az egyik szabályokat 
alkot, a másik érvényesíti azokat s így uralkodik a 
szellem az egész emberen. A hol nem így van, ott 
a szellem más által vezettetik s lealacsonyító szolga-
ságban leledzik. 

Fönnebb mondtuk, hogy a jellem a léleknek 
átsugárzása a testen, a lélek pedig az említett két 
szellemi képesség tevékenysége által érvényesül; 
ebből következik, hogy jellem ott található, a hol 
határozott elvek vezetik az akaratot ügy belső, mint 
külső ténykedésében, mivel a cselekedetek révén 
sugárzik a lélek a testen át. Más szóval jellemes az, 
a kinek saját elvei vannak, melyek szerint tántorít-
hatatlanul tesz és beszél, a mint azt belsejében min-
denkor jónak ismeri, nem tekintve sem gáncsot, sem 
dicséretet, sem hasznot, sem kárt. A ki határozott 
elvek nélkül él, ma így, holnap ügy vélekedik és 
cselekszik, a mint vagy érdeke, vagy mások sugal-
mazása kívánja, az nem jellem. S míg az előbbi 
önálló egyéniség, a jellemtelen ingadozó nádszál, 
melyet minden fuvallat arra hajlít, a hol nem talál 
ellenállást. Az egész jellemű embernek minden tény-
kedése összhangzó : gondolkodása, akarása, beszéde, 
cselekvése egy szellemet árul el, egy törekvést nyil-
vánít. Az egész jellemű ember erős is, mert sem 
szeszélyből, sem szenvedélyekből, sem rokonszenvből, 
sem esetleges hasznossági tekintetektől nem hagyja 
magát vezettetni, hanem csak értelme megingat-
hatatlan elveitől. Lehetséges, hogy ezek az elvek 
tévesek s így rossz a jellem; de ez is tiszteletre-
méltó s magasan fölülmúlja a jellemtelenséget. 
A tévedő is meg van alanyilag győződve elvei igaz-
ságáról, tehát a szellem uralmát érvényesíti, személyi 
méltóságát megőrzi. Emberi méltóságát ez nem sérti, 
mert errare humánum est s fölvilágositás révén jó 
jellemmé válhat; de a jellemtelen egysemmiféle jel-
lem s nem is lesz más, nád és napraforgó marad 
mindig. 

Most már az a kérdés, hogy sziiletik-e az ember 
jellemesnek, vag)7 a jellem fáradozásának a gyümölcse ? 
Az ember mint egyén születik, tulajdonságait nem 
maga válogatja össze, neme, szülei s más körül-
mények működnek közre egyéniségének kialakítá-
sára; vájjon tehet-e az ember természete, hajlamai 
ellen ? Igen, az ember kiváltságai közé tartozik, hogy 
jellemét maga alakítja ki. Az igaz, hogy az embert 
hajlamai bizonyos irányba vonzzák, de azért mégis 
szabadon követi azokat, ellenük is határozhatja el 
magát. Hiszen maga a jellem sem fosztja meg szabad-
ságától, csak korlátozza s így a jellemből valószínű-
séggel következtethetünk a cselekvésmódra ; de a mint 
nem bir kényszerítő erővel, úgy számtani bizonyos-
sággal sem láthatjuk előre az akarat döntését. Az is 
igaz, hogy az emberrel veleszületett hajlamok még 
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inkább befolyásolják akaratát; mert habár az ember 
rendesen tudatában van annak, hogy jobb az erkölcsi 
kötelességet teljesíteni, teljesítése mégis áldozat és 
fáradalmakkal jár, melyek ellen a hajlam ágaskodik; 
azonkívül az erkölcsi jó érzékfölötti s így kisebb 
benyomást tesz s következőleg az akarat döntésénél 
lefelé huzatik, pedig itt is az esés könnyebb, mint a 
fölemelkedés. Ezekből a tényekből azonban csak az 
következik, hogy a jellemalakítás nem könnyű dolog 
s hogy alapja a szabadság megóvása. A ki akaratának 
szabadságát hajlamaival szemben megóvta, a ki ural-
kodik rajtuk s cselekedeteiben az értelem vezérli, 
annak külsején szelleme nyilatkozik meg. 

Ebből most már levezethetjük a jellemalakítás 
föltételeit. Az akaratnak említett erőssége ugyanis, 
mellyel szabadságát megóvhatja, nem születik vele 
az emberrel ; számtalan tényező törekszik az aka-
ratnak az értelem uralma alól való elvonására, ép 
azért az embernek hozzá kell szoknia, hogy minden 
akadály dacára az értelmét kövesse. Ennek első föl-
tétele az ember saját értékének a fölismerése. Minden 
dolognak értéke céljától függ; minél magasabb a cél, 
melyre valamely dolog alkalmas és rendelve van, 
annál értékesebb is s minél értékesebb, annál nagyobb 
gondozást igényel, annál nagyobb gondozására sar-
kalja az embert, hogy értékét el ne veszítse, illetőleg 
hogy céljára alkalmas maradjon. Ha tehát az ember 
fölismeri a saját értékét, nem marad közömbös ön-
magával szemben és semmi fáradságot sem fog 
sokallani gondozására s lia értékét helyes mérték 
szerint állapítja meg, vagyis célja szerint, akkor egész 
valóját ahhoz alkalmazni is iparkodik. A ki a ké-
nyelmes életben látja célját, tehát értékét abba 
helyezi, hogy teste semmi hiányt ne szenvedjen, az 
minden eszközt megragad testének ápolására s min-
den törekvését oda irányítja, hogy minél több élve-
zetet szerezzen. Itt jellemről lévén szó, vagyis a szel-
lem uralmáról, természetes, hogy az embernek oly 
célt kell vallania, mely a szellem uralmát föltétlenül 
megköveteli; csak ebben az esetben tarthatja az 
ember érdemesnek a fáradságot a szellem érvénye-
sülésének biztosítására. 

De mint minden emberi törekvésnél szükséges 
annak a tudata, hogy az ember képes eredményt 
elérni, úgy a jellemalakításnál is nem elégséges csak 
annyit tudni, hogy a szellem uralmában rejlik az 
ember értéke, hanem szükséges annak a fölismerése 
is, hogy az ember képes ezt az uralmat keresztül 
vinni, hogy ura önmagának úgyannyira, hogy semmi-
féle külső tényező sem korlátozhatja vagy akadályoz-
hatja meg törekvésében. A hol ezek az előföltételek 
hiányoznak, ott a mint jellemképzésről, úgy jellem-
ről se lehet szó, mert a helyzet föl nem ismerése 
eleve meghiúsít minden szellemi törekvést. Ezen elő-
föltételek mellett az ember hozzá foghat az önneve-
léshez, vagyis ahhoz a munkához, melynek ered-
ménye a jellem. Mihcdovics Ede dr. 

tagyarország társadalma a két szent király, az 
ső zsinatok és T^álmán törvényeiben. (Vm.) 

A «c/ws»-eket következetesen nem várjobbágyok-
nak nevezzük, mint íróink szokták mondani általá-
nosan, hanem várőröknek, mert igazán csak tisztjei-
ket illette a minister vagy jobbágy név; mert civis 
nevük a civitas jelentésével függ össze, ez pedig első 
sorban vár; s mert a törvények elég világosan meg-
mondják, hogy a civesekmagyar neve «őrök», még pedig 
a határőröktől való megkülönböztetés okáért «várőrök». 
Bizonyára érdekes, hogy a «Castrum» és «castrensis» 
szó teljesen hiányzik a Kálmánig terjedő egyszáza-
dos törvényhozásból, kivéve a több idegen szót át-
vevő Szent István-féle intelmeket, az uralkodás tíz-
parancsolatát, a melyben megvan ez a kettős kifeje-
zés: «civilates construuntur, castra . . . destruuntur».1 

Kastélyszerű kis várnak a neve, a «castellum» rejlik 
a Kálmán-kori «castellanus»-ok nevében,2 de ez 
szintén csak egyszer fordul elő az idegenből idesza-
kadt érseki diáknak, Albriknak törvény-kompilació-
jában a nélkül, hogy belőle nálunk igazi castellu-
mok létezésére kellene következtetnünk, a milyene-
ket a német császárok oklevelei is csak itáliai földön, 
a városokon kívül említenek.3 Itt tárgyalt törvé-
nyeinkben a magyarországi várnak neve a «civitas». 
Ezt rendesen «város»-nak fordítjuk s eredeti etymonja 
szerint nem is helytelenül. A «város» eredetileg 
«váras», oly helység, a melynek vára van, vagyis 
védelmül szolgáló kerítése.4 Mivel pedig ily védett 
helyek legbiztosabb s aránylag legnépesebb piacul 
szolgálnak a kereskedelemnek, rendesen vásárjogot is 
nyertek, de ez már nem lényeges kelléke, hanem csak 
járuléka a «vàras-helynek». A külföldön Szent István 
korában és előtte oly civitas-okat emlegetnek, a melyek 
a monostor számára védelmül vele egyszerre épül-
tek, tehát tulajdonképen csak védő kerítést jelente-
nek. Ilyen például a «monasteriiim in loco Tiala 
(Thiel, az utrechti püspökség birtoka) constructum 
cum nova atque lapidea civitate».5 

Első századi törvényeinkben a civis és civitas 
viszonyát elég világosan megállapíthatjuk a rájuk 

1 St. I. 7. 2 Cot. I. 81. 
3 Mon. Germ. Hist. Dipl. reg. et imp. Germ. torn. II. 

267. 1. : omnes r e s . . . tam infra civitatem quam extra, vide-
licet omnes domos, quae Papie habere videntur, castellum 
Palas ion i . . . ct ceterorum omnium inferorum castellorum 
incole . . castellum de S a l a . . . (980.) stb. 

4 Jó kései példánk erre «Vàras-Endréd» somogyi falu, a 
melynek neve 1536-ban még Felső-Endréd, 1572-ben Nagy-
Endréd s miután a török elfoglalta és benne kis várat épí-
tett, 1585-ben egyszerre Váras-Endréd néven tűnik elő, a vá-
sárnak minden említése nélkül (a tihanyi apátság urbáriu-
maiban, az adólajstromokban és Piski tihanyi kapitány szám-
adáskönyvében). 

s Mon. Germ. Hist. D i p l . . . torn. I. 206. 1. I. Otto 950. évi 
levelében. Továbbá : monasterium in loco Gesiki in . . . pre-
dio constructum . . . et omne, quod eiusdem civitatis interioris 
muri ambitu continelur. U. o. 239. 1. (952). 
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vonatkozó adatok együttes tárgyalásából. Szent István 
sokszor emlegeti a comes-t és miles-eit s csupán 
egyszer említ civis-eket, midőn azt mondja, hogy ha 
az ispán vagy más hu ember bárkit az Úr napján 
(ez még akkor mindjárt nem volt vásár-nap) ökré-
vel lát dolgozni, az ökröt vegyék el tőle és adják a 
cíviseknek, kik egyék meg, s ha lóval látják dolgozni, 
ezt is vegyék el, de ezt a sokkal nagyobb értékű 
állatot váltsa meg a gazdája ökörrel s az ökröt egyék 
meg a cívisek.1 E cívisek tehát birságból élnek, a 
király ispánja látja el őket hússal és bizonyára 
egyéb szükségesekkel is. Van rá eset, hogy a ki-
rály valamelyik derék szolgáját állítja a civitas 
élére,2 oda tehát nem kell okvetlenül nemes magyar 
ember, valamelyik nobilis senior vagy miles, elég 
hozzá a szolga vagy szababos, fölszabadított állapotú 
ispán, mert jobbára szolgáknak és szabados állapotú 
szegény cíviseknek parancsol. 

Szent László törvénye szerint ki kell irtani a 
tolvajokat s kinyomozásuk végett a király követe, 
hirnöke jelenjék meg minden civitasban, hívja össze 
«azoknak századosait és tizedeseit, a kiket közönsé-
gesen őröknek (vulgo ewrii) neveznek» és paran-
csolja meg nekik, hogy mutassák meg azt, a kit lo-
pásban bűnösnek tudnak.3 László másik törvénye a 
határszélek őrzőit (custodes confmiorum) nevezi 
«őrök» - nek (vulgo evvri)4 s ez alapon íróink az 
előbbi adatot is csak a határőrökre értik. De nyilván-
való, hogy civitas - ok, ispáni várak nem csupán a határ 
mentén voltak, hanem a legtöbb az ország belsejé-
ben feküdt. Ha tehát a királyi hirnök vagy poroszló 
«minden civitas-ban» összehívta a századosokat és 
tizedeseket, akkor ezeknek az alárendeltjei nem le-
hettek mind határőrök, hanem az őrségek többségé-
ben cives-ek, vagyis várőrök. A tolvajok nyomozásá-
val egyidőben elrendelte László király, hogy a ki-
nél I. András király és Béla herceg ideje s a karkas 
biró összeírása óta (szökött) szolgák tartózkodnak 
vagy valamelyik a cívisek, vagy(is) azok közül, ki-
ket őröknek (ewrek) mondanak, kétszeres visszaadás 
terhe alatt köteles őket Nagyboldogasszonykor a ki-
rályi kúriában bemutatni vagy hozzájuk való jogát 
igazolni.5 A szökött vagy elveszett jószágok össze-
gyűjtése végett minden ispánság székhelyén, a megye 
vára alatt fekvő községekben építsen a király és 
ispán lovásza (agaso) istállót6 s az összeszedett jókat 
folytonosan mutogassák a vásáron, vásártéren.7 Itt 
már meg van különböztetve a civitas mint vár az 
alatta fekvő suburbium-tól, a «váraljá»-tól. 

Kálmán és a püspöki zsinat törvényeiben látjuk, 
hogy a «civilis nép»-ből senkit sem szabad ura tudta 

1 St. II. 7. 3 St. II. 50. a TC. szövegének «civitas»-át a 
Corp. Jur. kései forrása vagy szerkesztője «comes»-re torzította. 

s Lad. III. 1. * Lad. II. 17. 5 Lad. III 2. 
6 Lad. III. 13. ad civitatem eiusdem provinciáé congre-

g e t . . . in suburbio stabulum faciant. 
7 Lad. III. 20. assidue in mercatu. 

nélkül diákká, pappá tanítani, vagy mint szökevényt 
befogadni és tartani,1 bizonyára honvédelmi okok 
miatt s mert az őrök, a cívisek eredetileg várvédelmi 
kötelezettségek föltétele mellett fölszabaditott rab-
szolgák, ép úgy, mint a hogyan a torlók gyászisten-
tiszteleti ajándékok kötelezettségével fölszabadított 
szolgák s a dolog természete szerint — mivel a föld 
csak művelve ér valamit, művelő pedig nem mindig 
akad — mind földjükkel, mind személyükkel elide-
genílhetlenül le vannak kötve az illető egyház iránt, 
ámbár máskülönben teljesen és örökre szabad embe-
rek. Ez ép annyira nem méltatlan az emberhez, mint 
a mennyire nem méltatlan az, hogy a pap örökös 
szolgálatra köti le magát az egyház iránt istentiszte-
leti s a katonatisztek ezrei életük javarészét a király 
iránt honvédelmi érdekek cimén. Az egykori rab-
szolga boldog, mikor a nevezett kötelezettséggel ura 
fölszabadította s addig használt házacskáját, marháit 
és földjeit örökre neki adta. Az ilyen libertus- vagy 
libertinusnak eszébe sem jutott olyasmit gondolni, 
hogy e kötelezettség elfogadásával talán sérelmet ejt 
a maga és utódainak emberi jogain. Sérelmeknek, 
csábításoknak a szabados ember is ki volt téve ura, 
illetőleg mások részéről, azért kellett gondoskodni a 
fölszabadítás föltételének biztosításáról. A cíviseknek 
adott föld bőven elég volt arra, hogy maguk közé, 
földjeikre szabad embereket fogadhassanak be s ezek 
meg szívesen megosztották a cívisek sorsát, terheit, 
hadi szolgálatát.2 E szolgálat abból állt, hogy a vár-
őrök, kik az év legnagyobb részét falujukban, csa-
ládjuk körében gazdálkodva élték át, számuk és a 
vár szükséglete szerint beosztva, évenkint egy vagy 
néhány hetet töltöttek a király vagy herceg megyéje 
s ispánja várában ; háború esetén pedig az ispán és 
századosok, tizedesek vezetése alatt csakis hadi szol-
gálatra voltak kötelezve, a minek akképen is eleget 
tehettek, ha ispánjuktól küldve követségbe mentek 
a királyhoz.3 

A hol ma a Corpus Jurisban comitatus van, ott 
e törvények szerint kezdetben csak az ispáni hivatal 
értendő,4 vagy helyében civitas volt az eredeti kife-
jezés,5 a miből az látszik, hogy a várispánság terü-
letét eleinte nem fogták föl földrajzi egységül. De 
László király törvényében már mintha volna az 
ispánság területének neve, a «provincia»,6 ámbár ez 
valószínűleg csak az ipán várának «vidék»-ét jelenti. 
Kálmán király törvényeiben határozottan megvan az 
ispánságnak mint kormányzatilag együvé tartozó te-
rületnek a fölfogása és közös neve: latinul «comita-
tus» «pa/'oc/i/a», melynek ispánja a comes parochia-
nus (későbbi átírásokban parochialis),7 magyarul 

1 Syn. I. 65. Cot. I. 39. 
3 Col. I. 35, 45. liber non a rege, sed ab ipsis civibus 

(susceptus). s col. I. 45, 38, 36. 4 St. II. 35. Lad. II. 17. 
6 St. II. 50. Col. I. 28. 
6 Lad. III. 13. ad civitatem eiusdem provinciáé. 
7 Col. I. 11, 36. in comitatum aliquem intraverit. 
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pedig «megyct» (mega), későbbi hangzóilleszkedéssel 
«megye»,1 mely édes testvér a szláv eredetű mezs-
gyával vagy mezsgyével s értelme nem más, mint 
«határ», e szónak mindkét jelentésében (határvonal, 
kerület és határolt terület). E gondolati egység kifej-
lődését elősegítette a sokkal egységesebb, összefüg-
gőbb püspöki megyék és lelkészi megyék (parochia 
episcopi, par. presbyleri) többszörös hasonlósága. 

Legutoljára hagytuk a rejtélyes «wzbeg»(TC uzbeth 
v. uzbech) név értelmezését. A szökött szolgák és őrök 
előállításával együtt László király és törvényhozói 
még elrendelték, hogy jelenjenek meg Nagyboldog-
asszonykor a királyi kúria előtt az wzbeg-ek is, 
akármely személyhez csatlakoztak.2 Első pillanatra 
hajlandó az ember «özbég» nevet olvasni s rajta va-
lamely törökfajta népcsoportot gondolni, mely a mo-
sonyvidéki besenyőkhöz vagy a székelyek királyi 
népéhez hasonlóan valahol tömegesen határőr-szol-
gálatot végzett.3 Ám ilyen homogén népségből nem 
igen válnak ki egyesek csak azért, hogy idegen ma-
gánurak szolgálatába szétszóródjanak.4 Másik meg-
oldásul kínálkozik a szintén rejtélyes vhvg (uheg) 
névvel való rokonit ás, a melynek rendes magyaros 
olvasása öliög, öheg lenne ugyan, de azért ebből még 
nem értenők meg a nevet. Jelentését következtethetjük 
két adatból. Az egyik adat közel esik Kálmán korá-
hoz és hiteles; e szerint az vhvg fölszabadított szol-
gát, szabadost jelent (libertos, quos vulgo vhvg vo-
cant).5 A másik, nagyon kései adat az előbbivel ellen-
kezőleg azt állítja, hogy az uheg pogány, barbár nép-
ből való logoly, kinek fölszabadítását az egyház sem 
óhajtotta, azért minden magyarnak megengedte, hogy 
ilyen rabszolgát tarthasson.6 Ez teljesen megbízha-
tatlan állítás és rossz értelmezése egy régi szónak 
oly időből, a mikor már igazi uheg-et aligha ismer-
tek. Mindenesetre elfogadhatóbb a másfélszázaddal 
korábbi adat, a melyben az vhvg nevet összefüggésbe 
hozhatjuk a teljesen magán álló wzbeg-gel. A Szent 
László-féle törvény, melyben ez utóbbi szó előfordul, 
szinte követeli, hogy a többi fölszabadított, szabados 
emberekre is gondoljunk, mikor szökött szolgákat és 
fölszabadított várőröket keresnek. Erezni kell, hogy 

1 Cot. I. 12, 36, 37. mega regis, mega ducis, megalis 
equus, civitatis mega (TC, nem comitis mega). 

a Lad. III. 2. 
3 Ezt a gondolatot támogatná a Üzbég falunév is 

(Nyitram.), csakhogy ennek legrégibb alakja 1156-ban «Jegu». 
«Magyarország vármegyéi és városai» : Nyitra vármegye. 
103. 1. Izbeg személynév előfordult 1150-ben. Id. pannonh. 
rendtört. I. 599. 1. 

4 Hiszen még olyan kereskedő nép is, mint a böször-
mény izmaelita, a melynek épen kereskedése érdekében el 
kellett volna keverednie a magyarság közölt, külön falvak-
ban együtt lakott és csak büntetésből szórták szét őket. 
Lad. I. 9. Col. I. 47. 

5 Id. pannonh. rendt. I. 595. 1. 1131—1141 között kelt 
oklevélből. 

6 Kézai krónikája legvégén. M. Florianus : Fontes. II. 
99. lap. 

a fölsorolás nem volna teljes, ha a szolgák és a királyi 
civis-őrök mellől a földesurak szabadosai, föltétele-
sen fölszabadított emberei hiányoznának: ezek meg-
kereséséről is kellett a tolvaj-, szökevény- és bitang-
nyomozó törvénynek gondoskodnia.1 Az wzbeg szó-
ban levő z betű könnyen lehetett az eredetiben 
ch vagyis sor fölé emelt c és rendes h betű, együt-
tesen ch hangjel, a melyet azonban Szent László ko-
rában z betű helyett is használtak.2 Ha már most az 
wzbeg-et ivch(bjeg-nek olvassuk, megközelítjük Kézai 
«uheg»-jét; ha pedig a be jegyeket elronlolt w-nek 
vesszük, megkapjuk az wchwg nevet, mely azonos 
vhvg-gal.3 

A törvények rendelkeznek még olaszokról (latini), 
izmaelita kereskedőkről és zsidókról, de csak hitéleti 
és vagyonjogi irányban, azért részletesen majd alább 
beszélünk róluk. Erdélyi László dr. 

B u d a p e s t . A szekularizáció tüzes üszkével való Egyház 
könnyelmű játék. Megverte Isten a magyart, hogy az 
soha össze nem tart. Régi közmondás, régi igazság. , . 
Szomorú, hogy most is bebizonyosodott. Most, midőn K r o n lK a 

annyi oldalról folyik ádáz aknamunka a magyar nemzet 
keresztény vallásossága és ezeréves állami önállósága 
ellen, most a Genfből importált jellege dacára leg-
magyarabbnak, egyedül magyarnak hirdetett ev. ref. 
hitvallásnak lelkészei országos lelkész-egyesületük alap-
kövéül nem valami vallásos vagy hazafiúi erényt tettek 
le, hanem letették lelkész-egyesületük alapjául a vallási 
gyűlölködést és a legújabb szociáldemokratikus polgári 
egyenellendedést és visszavonást. 

Szocialisztikus politikai osztályharcba való bele-
keveredésével az ev. ref. lelkészi karnak itt most nem 
akarunk foglalkozni, bár foglalkozhatnánk vele két címen 
is : elsőben azon a címen, összeilleszthető-e lelkészek 
lelkészi foglalkozásával a se Istent, se vallást nem ismerő 
szociálizmus pártolása ; másodszor azon a címen, be-
illeszthető-e helyesen lelkészek lelkészi szövetkezésébe a 
politikai téren való portyázás kalandos ötlete és eljárása. 
No de mi a dolognak ezzel az oldalával nem akarunk 
most tüzetesen foglalkozni. Nekünk az ev. ref. lelkészek 
vallási békebontásához van nehánv szavunk. Meggon-
dolták-e református lelkész atyánkfiai a dolgot, midőn a se 
Istent, se urat nem ismerő szocialisták vesszőparipájára, 
a szekularizáció hangoztatására felülve az országban a 
politikai forrongás tetejébe még a vallási villongás zász-
laját is kitűzni jónak látták? Sok jel mutat arra, hogy 
eljárásukban hiányzik a legfőbb dolog, a meggondolás. 

1 V. ö. Marczali : Magyarorsz. tört. az Árpádok korában. 
(Szilágyi: A magy. nemz. tört. II. köt.) 110. 1. más értelme-
zéssel hasonló következtetésre jut. 

2 Id. pannonh. rendt. I. 57. 1. előtt Szent István levele 
fac-similéjén : Or''hio = Orchio vagy Orzio (9. sorban) ; s 
u. o. 75. 1. Szent László levele fac-simléjén (alulról a 16. sor-
ban) : Ruochti = Ruozti. 

3 Helyes kiejtése talán ohog. A Turóczi-codex uzbech-je 
álalakítva uchbech-re, kiejtéssel ochbech, ochabech, ochabe, 
úgy tűnik föl, mintha volna köze a szláv ochaba szóhoz, mely 
«mentes», «szabad», «fölszabadított" jelentésű. V. ö. Melich 
cikkét a Századok 1907. 324—331. 1. 
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Elöljáróban figyelmeztetünk egy különös körülményre. 
Németországban, a honnan tudvalevőleg a protestantiz-
mus származott s a hol katholicizmus és protestantiz-
mus jelenleg is legélesebb ellentétben állnak egymással 
szemben, a vallási villongást szitó «Evangélikus Szövet-
ség» kebelében is legújabban nem a késhegyig menő 
vallási harc fúriája, hanem a katholikusokkal való «együtt-
működés» békemunkájának angyala lépett előtérbe. A ne-
vezett szövetség ezidei schweinfurti országos ünnepén 
Pürckhauer regensburgi protestáns lelkész azt a nálunk 
is nagy figyelemre méltó tételt fejtegette, vannak-e és 
mik «a protestánsok és katholikusok együttműködé-
sének alapjai a haza javára». Ha Németországban a 
protestantizmus jónak látja enyhíteni a vallási küzdel-
men és protestánsok — a többség — és katholiku-
sok— a kisebbség— békés, hazafias együttműködéseihez, 
annak lehetőségét belátva, utakat és módokat alapozni 
«a haza javára» : mit gondolnak magyar protestáns 
atyánkfiai, nem érkezett-e el az ideje annak, hogy pro-
testáns atyánkfiai — a kisebbség — nálunk is a «haza 
javára» való békés közreműködés utait és módjait keres-
sék az ország katholikusaival való vallási összeütközés 
vallásilag reájok nézve legalább is kétséges, hazafiúikig 
minden kétséget kizárólag káros és veszedelmes fordu-
latai helyett. Magyarország politikailag jelenleg nem oly 
békés időket él, hogy a külső és belső ellenségekkel 
folyó politikai élethalálharcot még vallási küzdelmekkel 
is lehetne hazafias kebelnek halmozni és tetőzni. A ma-
gyar hazának mainapság minden magyarnak teljes össze-
tartására van szüksége. 

Van még más oka is annak, liogy az ev. ref. lelké-
s z e k szekularizációs akaródzását egyenesen meggondolat-
lanságnak bélyegezzük. Protestáns lelkész atyánkfiai, 
midőn az egyházi javak zsidók és szociáldemokraták, 
vagyis a zsidók által vezetett szociáldemokraták részéről 
hangoztatott államosításának jelszavát magukévá tették, 
nem vették észre azt, hogy őket a szociáldemokraták és 
a híres társadalomtudományi szociológok egyszerűen 
becsapták. Hogyan? Hát úgy, hogy protestáns lelkész 
atyánkfiait az egyházi javak ellenségei felültették fűré-
szelő munkásokul az egyháziak anyagi ellátása tere-
bélyes, sokágú fájának épen arra a gallyára, a melytől 
a maguk megélhetését a 48-iki XX. t.-cikk félreértése 
alapján kétségtelen bizonyossággal várhatni remélték és 
remélik. A 48-iki XX. t.-cikk szelleme és a szociáldemo-
krácia szelleme közt nagy űr tátong. A 48-iki itt-ott 
kétértelmű szavakkal játszó szabadelvű, de vallást tisz-
telő és becsülő emberek voltak. Azért mondották ki azt az 
elvet, hogy a beveti hitvallások egyházi és iskolai kiadásai 
államilag fedeztessenek. Szóval, a 48-iki törvényhozók 
vallást ismerő és pártoló emberek voltak, míg a szociál-
demokraták a vallást egészen magánügynek tekintik, 
melyhez az államnak semmi köze, melynek sem egy-
házi, sem iskolai kiadásaihoz az államnak egy fillérjével 
sem hajlandók hozzájárulni. A szociáldemokraták lelké-
ben a szekularizáció, az államosítás nem azt jelenti, 
hogy el kell venni a katholikus egyház vagyonát és azt 
a felekezetek közt kiosztani, hanem azt jelenti, hogy el 
kell venni minden egyházi vagyont és azt szocialisz-
tikus elvek szerint állami közcélokra kell fordítani. Igaz, 
Balthazár esperes, a ki az újmódi ref. lelkész-mozga-
lomnak sugalmazója volt és most első vezére lett, azt 

mondotta, hogy ő csak a kath. egyháznak csak állami 
eredetű javait kívánja elvétetni és szétoszlatni. Az esperes 
úr ebben az újabb nyilatkozatában is figyelmen kívül 
hagyott kettőt. Első az, hogy régebbi és újabbi időből 
egyaránt most már minden hitvallásnak van hazánkban 
állami eredetű valamely javadalma is. Második az, hogy 
ha a szekularizáció áramlata nálunk sikerre vergődik, 
az nem Balthazár úr ferde izlése szerint egyedül a kath. 
egyház javait fogná elsöpörni, hanem magával fogná 
ragadni szocialisztikus program 111 szerint minden vallás 
templomát, iskoláját, vagyonát, úgy mint Franciaország-
ban. Azért mondtuk és mondjuk mi az ev. ref. lelkészek 
szövetségének szekularizációs fészkelődését tüzes üszök-
kel való könnyelmű játéknak. 

* 

Kóma. A «De modernistámul doctrinis» cimü leg-
újabb pápai enciklika, a mely az egyháznak egyik nagy 
örömnapján, Mária születése napján, folyó hó 8-án kelt, 
X. Pius pápaságának súlyra, hatásra, jelentőségre nézve 
legnagyobb eseménye, legkimagaslóbb ténye. Nem is 
tekintve tartalmát, már maga az ő külső megjelenése 
imponál. Az «Osservatore Romano»-ban, mely a napi-
lapok közül elsőnek közölte, 18 hasábot foglal el ivréten. 
Minden pápának a pápasága már magában véve «monu-
mentum aere perennius.» Ha az illető az ő pápaságát 
ezenfelül még az egyháznak ily nagyszabású tanításával 
köti össze, akkor az illető pápasága emlékezetességének 
jelzésére érc és márvány elégtelen, gyenge hasonlatok. 
Mert ércet és márványt az idő vasfoga lassankint képes 
megőrölni ; de a pápa tanításán, ha az, mint a jelen 
esetben, ex cathedra, a legfőbb tanítói hivatal teljes 
ünnepélyességével történik, idő és enyészet nem bírnak 
hatalommal. Verbum Domini manet in aeternum. Az Úr 
igéje örökké megmarad. Már pedig a pápa, ha isteni 
tanítóhivatala jogosultságának teljes fölhasználásával 
tanít, akkor az ő tanítása csalalkozhatatlanul és csal-
hatlanul Isten igéje, magának az egyházalapító Jézus 
Krisztusnak a tanítása. Igen jellemző és mindenkire 
nézve, legyen bár hitetlen vagy igazán hivő, az az intéz-
kedés, mellyel Krisztus Urunk szent Péternek, mint az 
apostolok fejének és az utódainak, a római pápáknak, 
a hiltanílás csalatkozhatallanságát megígérte, megalapí-
totta és meg is adta. Szavai ismeretesek. Szabadon 
idézem. «Könyörögtem érted Péter, hogy a te hited meg 
ne fogyatkozzék és te viszont testvéreidet erősítsd meg a 
hitben.» A pápa hitének megingathatlansága személyes 
kiváltsága ugyan a pápának, de nem határolódik el, nem 
szorítkozik az ő egyéni lelki jólétének az érdekkörére. 
A pápa csalatkozhatatlanságának a célja a pápán kívül 
van : a nagy világban, az egész emberiségben és abban 
áll, hogy Krisztus hite, vallása a földön enyészhetetlen 
legyen, hogy azon sem földi, sem pokoli gonoszság erőt 
ne vehessen. A pápa tévedéstől mentes tanítása, tudjuk, 
akkor szólal meg, mikor nem egy vagy két «testvér» 
hite inog vagy megdőlt, de a többi hittestvér hite 
veszélyen kívül van ; hanem akkor, mikor némelyek 
megfogyatkozott hite támadásba megy át és veszede-
lemmel fenyegeti a liivek, a «testvérek» egész közön-
ségét. 

Ebből a körülményből magából is kilátszik, hogy 
a «Pascendi dominici gregis» kezdetű pápai enciklikának 
mért kell nagy jelentőséget tulajdonítani, mért kell arra 
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minden hitét szerető embernek nagy súlyt vetni. Veszély-
ben forog Krisztus hitének épsége, tisztasága az egész 
földkerekségen. Ezt jelenti, ezt hirdeti a pápa hitvédő 
szózata. Vigyázzon minden katholikus magára, vigyázzon 
hitére, szól a pápai szózat angyali karok harsonájának 
erejével, mert egy divatos gondolkozás, mely Krisztus 
tanításával homlokegyenest ellenkezik, lelki járványos 
betegség jellegét kezdé magára ölteni itt is, ott is a föld 
hátán. X. Pius modernizmusnak nevezi az újmódi eret-
nekséget, a mely Krisztus hitével való teljes szakításra, 
apostasiára (apostasia a üde et religione Christiana) 
ragadja magával az elméket, ha azok magukat neki tel-
jesen átengedik. 

Hír és valóság szerint több jeles theologus dolgozott 
a pápai enciklikán ; de az mint egységes munka kézzel-
foghatóan viseli homlokán a fensőbb sugallat nyomait 
és a mostani pápának kiválóan gyakorlott, disciplinaris 
szellemét és fogásait. Ez az enciklika egyenrangú és 
méltó folytatása közvetetlenül IX. Pius és XIII. Leo 
hitet, gondolkozást és életet Krisztus Urunk tanításához 
idomító tanításainak, a melyeknek célja, a mint tudjuk 
s a mint szentséges atyánk már előbb is kijelentette : 
«restaurare omnia in Christo,» hogy Krisztus egyházá-
ban minden Krisztus szellemében frissüljön föl és 
ujuljon meg. Az olasz lapok hiteles olasz kivonatot 
kaptak az enciklikából. Más nyelveken is hivatalos for-
dítások fognak megjelenni. Bizonyára hivatalos magyar 
fordítás sem fog elmaradni. Nekünk elég az eredeti. 

Roma locuta causa finita est. A katholikus reform-
mozgalom zászlaja ki van tűzve. Most már a divatos 
véleményekkel és tanokkal tisztában lehet mindenki. 
És tisztában is lesz, a mint eddig volt, minden jóaka-
ratú ember. A «Pascendi dominici gregis» kezdetű 
enciklika célját el fogja érni. A kik inogtak, tántorogtak, 
meg fognak a hitben erősödni, ha követik a pápai 
tanítás sugallatát. A kik eddig se inogtak, azok hitükben 
még erősebbekké válnak. Mert a pápai tanításnak elma-
radhatatlan hatása és eredménye mindig a hitben való 
megerősödés szokott lenni. A mint az imádságról mondja 
egyik szent atya «ascendit precatio, descendit Dei mise-
ratio» : azonképen a hitben való pápai megerősítést 
nyomon követi a hitben való megerősödés minden jó-
akaratú, Istenre hallgató emberben. 

Egy példa. Még a pápai enciklika meg sem jelent, 
még a pápai tanításból csak a syllabusszerü Decrelum 
látott napvilágot, X. Pius erélyes tanítói föllépésének 
máris jelentékeny eredmény lett a gyümölcse. Az olasz 
szociális mozgalom egyik vezéralakja hitvallásszerű 
hódoló nyilatkozatot küldött a szent atyának, szószerint, 
a mint következik: «Fájdalmasan sújtva azon rendsza-
bályok által, melyeket Szentséged jónak látott ellenem 
alkalmazni, mindenekelőtt való kötelességemnek tartom 
Szentséged előtt kijelenteni, hogy nekem szilárd elhatá-
rozásom az egyház hü fiának maradni, következésképp 
az egyház és az apostoli szék tekintélyét érvényeseknek 
elismerni azáltal, hogy rendeleteinek, mint hivő, hitval-
lásomat és papi hivatásom gyakorlását alárendelem. És 
minthogy Szentséged legutóbb súlyos szavakkal külön-
féle tévedéseket — melyekben Szentséged a teljes eret-
nekség mérgét ismerte föl — nevezett meg és itélt el, 
azért én azokat kárhoztatom és elitélem. Fájdalmasan 
érint és bánt engemet az, hogy azt hihették, hogy azok 

egyikét-másikát nekem lehessen tulajdonítani, vagy 
írásaimban azoknak nyomát lehessen föltalálni. Szent-
séged továbbá elitélte azt, hogy különféle legújabb 
munkáimban, a* melyekben korunk eseményeit és a 
katholikusok politikai tevékenységének bizonyos formáit 
elemeztem, a Szentszék utasításaival szemben — a poli-
tikaiakat is ideértve — a szükséges tiszteletadásban 
hiányt tanúsítottam. Igen sajnálom, hogy írásaimmal 
Szentséged nem tetszését keltettem föl és azoknak hir-
detett új kiadását abbanhagyom ; és erősen fölteszem 
azt is, hogy jövőre — a politikában is — a Szentszék 
irányzására, a mint ez katholikusnak és papnak illik, 
nagyobb tekintettel leszek.» Önérzetes nyilatkozat; de 
lia őszinte, a hithűség tanúsítására és megóvására elég-
séges. ^ —y la. 

Linz. Mária-gyülekezeti nagygyűlés. Tartották 1907. 
szeptember 7—9-én a német nemzetbeliek számára. Meh-
ler prelátus, állandó elnöke e nagygyűléseknek oda nyi-
latkozott, hogy ily nagyszerűen még nem sikerült Mária-
nagygyűlés, mint a mostani. Külön tanácskoztak a női 
és külön a férfigyülekezetekről. A lelkes részvét legjob-
ban megnyilatkozott az ünnepélyes felvonulásban. A fér-
fiak a régi dómtól vonultak az újba szebbnél-szebb 
zászlók alatt, olvasót imádkozva. Mária-énekeket zenge-
dezve 60 gyülekezet vett részt, a bécsiek különvonaton 
jelentek meg, 70 pap volt velük. A nők az orsolyák 
templomából vonultak a dómba, 50 gyülekezet vett itt 
részt. Tízezer ember fér a dómba s alig volt képes min-
den tag bejutni a templomba. 

Az ünnepélyes gyűlésen vagy négyezer hallgató vett 
részt. A táviratok százával érkeztek. Száz elnök volt 
jelen, a kik a vezetésről külön is tanácskoztak. Hétfőn 
vagy ezren Pöstlingbergbe zarándokoltak a kegyhelyhez. 

Fontosak e nagygyűlés határozatai, melyekben a 
gyülekezet szelleme élénken visszatükröződik. 

aj A Mária-gyülekezetnek minden virága és gyü-
mölcse a régi, kipróbált szabályok hü megtartásából és 
hatásos keresztülviteléből származik. 

bj A gyülekezet szabályaiban és felfogásában irány-
adó Scliwärteber Ferenc S. J. Sodalis Marianusa, melyet 
hiteles források után kidolgozott s az illető egyházi 
elüljárók hitelesnek kijelentettek. (A mi szabályköny-
vünk is ugyanaz férfigyülekezeteink számára.) 

cj A gyülekezetnek minden javítása egyedül abban 
áll, hogy visszatérünk a gyülekezet régi szelleméhez, a 
kitűnő Mária-tisztelet szelleméhez, a komoly önmegszen-
tesülés és a korszerű apostolkodás szelleméhez. 

dj Minden gyülekezet főfigyelmét fordítsa a belső-
leges, vallásos élet komoly gondozására. Mindenekelőtt 
a szentségek gyakori vételét kell sürgetni. 

ej Minthogy a Mária-gyülekezetnek eredeti szelleme 
az apostolkodás szelleme, azért hivatásuk a tagoknak, 
hogy erősen közreműködjenek a korszerű vallásos, tár-
sadalmi és jótékonysági vállalatokban. Gyakorlati esz-
köz idevonatkozólag a szakosztály. 

f j Különbség nélkül legyen minden gyülekezetnek 
szabályszerű tanácsa, gyakori (havi) tanácsüléssel ; a 
jelölteket próbaidő alá vessék elengedhetetlenül ; a heti 
gyűlések rendes látogatását szigorúan vegyék s az apos-
toli működés egyik vagy másik ágát fölkarolják. 

gj A Mária-gyülekezetek támaszának tekintsék a 
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Mária-gyülekezeti sajtót és azt melegen pártolják. Nem 
jók a tagok gyülekezeti lap nélkül. 

i) A férfi Mária-gyülekezetek alapföladatuknak tekint-
sék a mélységes hitéletel ápolni. Ep azért a Mária-gyü-
lekezetnek egyenesen életkérdése a korszerű apostolko-
(lás a gyülekezet körén kívül. 

A gyülekezetből toborozzák a társadalmi mozgal-
mak és a katholikus egyesületi élet fáradhatatlan mun-
kásait, megbízható harcosait. 

E mélyen járó határozatok keretén belül fognak a 
Mária-gyülekezetek az elődök nyomdokain haladni, bátor 
harcosokat nevelni egyházunk és hazánk védelmére. 

Bótu Ernő S. ./. 

Troda- Modern katholicizmus. Irta: Prohászka Ottokár, 
j o m Budapest. A Szent-István-Társulat kiadása. 1907. 71. 1. 

Ara 1 kor. 
V. A tudományról s annak szabadságáról szólva, 

Prohászka dr. folytatólag ezt mondja ugyanabban a 6-ik 
szakaszban : «nem lelkesülök újonnan állítandó katho-
likus egyetemekért». Több okot említ föl e meglepő 
nézete mellett : hogy a katholikus és nemkatholikus 
egyetemek megkülönböztetése még tágabbra szakítja az 
örvényt a hit s hitellenség közt; hogy a katholikus egye-
temről leszorult elem az antikatholicizmus táborába 
szoríttatnék ; hogy tudományosságunknak nem volna 
nagyobb kihatása. Ellenben, úgymond, «mennyivel különb 
helyzetük van az igazán tudományos s a mellett katho-
likus egyetemi tanároknak a közegyetemeken, hol érint-
kezésben állnak a legkülönbözőbb elemekkel s bemutat-
hatják s szembeállíthatják tudományukat a hitetlen tudó-
sokéval hivő s hitetlen hallgatók előtt». (46. 1.) 

Ez az utolsó pont szépen hangzik a papiroson, az 
életben azonban úgy vannak az ilyen igazán kalh. tanárok 
a közegyetemeken, mint a meggyőződéses katholikus 
bizonyos liberális pártokban : vagy hallgatnia kell, vagy 
pusztulnia, úgy diszkreditálják a többiek. Eleven példáját 
láttam ennek Lubrich Ágostban, az igazán kath. szellemű 
egyetemi tanárunkban. Addig keserítették nyiltan és 
alattomban, míg végre a tanárvizsgáló-bizottsági tag-
ságáról is lemondott s lehetőleg mindenünnen vissza-
vonult. 

Azonban tegyük föl, hogy tényleg úgy állna a dolog 
a közegyetemekkel, mint Prohászka dr. mondja, akkor 
se lehet belátni a katholikus egyetem fölállításának elvi 
ellenzését. 

Hiszen a közegyetemeken azután is úgy járhatna el 
az ott működő katholikus lelkületű tanár, ha egy más, 
t. i. katholikus egyetem is léteznék. De továbbá s ez 
már elvi kérdés, ha van katholikus tudomány, miért 
nem lehetne katholikus egyetem ? Ha a közegyetemeken 
mindenféle tant hirdetnek, miért nem állhatna fönn 
olyan egyetem is, a hol tisztán katholikus tudományos 
tanokat hirdetnek ? A löveni, a freiburgi katholikus egye-
temek inferioritás hírében állanak-e? Én részemről az 
ilyen nézetben elvi lemondást látok s hogy úgy mondjam 
bizonyos következetlenséget ; ha ugyanis létezőknek is-
merjük a katholikus elemi és középiskolákat s létezé-
süket kívánjuk; ha hozzá katholikus középiskolai tanár-
egyesületet is akarunk állítani, a legfelsőbb fokú iskola 
miért ne lehetne katholikus? 

A «bujjunk el !» elve amúgy sem teszi kisebbé a hit 
és a hitetlenség közt tátongó örvényt. Egészen más, ha 
azt mondja valaki, hogy ezidőszerint nálunk katholikus 
egyetemet még bajos volna fölállítani, mert előbb elő 
kellene készülnünk arra, nem lévén most mindjárt hozzá 
kellő anyagi és szellemi erőnk. Ha azt mondaná, hogy 
a katholikus egyetem állításához más közélet, más köz-
vélemény kell, mint a minőt magunk közt — elveszítve 
katholikus egyetemünket is — fejlődni engedtünk, azt 
még úgyahogy érteném. De ha azok az apostolok lelkük 
pünkösdi világával majd más viszonyokat teremtenek 
nálunk is, részemről szívesen belemennék a katholikus 
egyetem állításába, mert annak létjoga van. 

Ámbár azonban nem tud lelkesülni újonnan állí-
tandó katholikus egyetemekért, mégis szépen kifejti, 
hogy igenis a katholikus egyetemek nem veszélyeztetik 
a tudomány s a tanárok szabadságát. A szabadosságot 
igen, a szabadságot nem. Van ott bárkinek, úgymond 
«észszerű szabadsága annyi, a mennyi elég, sőt sok is, a 
legtudományosabb hipotézisek megalapozására s a tudo-
mányok lelkes fejlesztésére». Az egyház barátja a szabad 
kutatásnak, de nem a szabad tévedésnek. 

«Egyházias érzületünk»-ről szól a következő 7-ik 
szakasz. Egy nagy konfesszió e szakasz, egy nagy hódolat 
az anyaszentegyház iránt. De az egyház emberi elemében 
a mai «öntudatosabb» ember számára Prohászka dr. 
nagy koncessziókat kíván. így, hogy a misén kívül lehe-
tőleg hazai nyelvünket használjuk az isteni tiszteletnél. 
Hogy a «nagykorúsítás után epedő embert neki meg-
felelően kell vezetni s intézkedni engedni öt is ; vezetnünk 
kell úgy, hogy ő is velünk jöjjön s velünk legyen». 
Azonban, hogy ez ne legyen amúgy reformkatholikusan 
félreérthető, jó lett volna nemcsak az egyház legfőbb 
tanítói tekintélyéről gyönyörűen értekezni, hanem az 
egyház hierarchikus szervezetéről is megemlékezni, mivel 
ez az az isteni elem, melyről az «öntudatosabb» mai 
ember könnyen meg szokott feledkezni. 

Kitanítja továbbá az olvasót, hogy a hiányos fölfo-
gások révén hibák, tévedések, visszaélések is csúszhatnak 
be az egyházba, például fölhozza a lorettói házról szóló 
legendát ; de az ilyeneknek — úgymond — semmi közük 
a tant kezelő krisztusi tekintélyhez. S ha már ilyenekről 
talált szükségesnek megemlékezni, akkor célszerű lett 
volna nem annyira arról beszélni, hogy «a marlyrolo-
giumban lehetnek szentek, kik nem léteznek», miután 
több martir lehetett, mint a hánynak nevét följegyezték 
a martirologiumban ; hanem inkább a búcsújárások igaz 
céljáról s az előforduló népies visszaélésekről lehetett 
volna megemlékeznie. Ennek az olvasó talán nagyobb 
hasznát vette volna. 

Az igaz azonban, hogy midőn ezt mondja: «Szeretjük 
az egyház intézményeit, a mi intézményeinket», ez nagyon 
szép sor ott a szakasz végén. 

A 8-ik szakaszban az «etikai reformtörekvésekről» 
értekezik s kimutatja, mi az értelme annak, ha a keresz-
tény erkölcstan a moralitás indító okai közé a jutalmat 
és büntetést is belefoglalja. «Ezt csak oly filozófok tagad-
hatják — úgymond — kik íróasztaluk mellett ütik össze 
a világ s az erkölcs reformját, de nem neveltek embe-
reket s annál kevésbbé barbár nemzeteket.» 

Elmésen tárgyalja a jelen élet viszonyát a túlvilághoz 
s elitéli azokat az irányzatokat, melyek «az élet teréről 
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el a túlvilág kizárólagos érdekeibe állítják bele az embert, 
lefokozzák a földi élet sajátos löladatait s élet s érzéki 
természet iránt túlságos közönyben nevelnek, ez állal 
elhervasztják az élet megengedett örömeit s egyoldalú 
világgyülöletbe kergetnek bele». A tevékeny modern 
szellem, úgymond, nem rokonszenvez ez irányzatokkal. 

Miután közben csak a stilitákat és a remetéket hozza 
föl erre például, nem tudok egészen tájékozódni az iránt, 
hogy ma kiket ért ezen irányzatok alatt? így a hogy a 
fejtegetést olvasom, a szerzetesi intézmény ellen irányuk-
nak lehet azt érteni; ez azonban téves fölfogás volna, 
mert a szerzetesség a katholikus egyházban az életei 
előkészületnek nézi ugyan a túlvilágra, anélkül azonban, 
hogy «a kultura elhervadt volna tőle», miután, mint 
Montalembert nagyon szépen kifejtette, épen a szerze-
teseknek van óriási részük az európai kultura megterem-
tésében. Már másodszor hozza szóba «az élet meg-
engedett örömeit», már másodszor ostorozza az azokat 
megtagadó «túlzó» irányzatokat; de a középúton járó 
szerzetesség létjogosultságáról nem ejt szót. 

Ismét tehát egy kidolgozatlan félgondolattal van 
dolgunk, mert Prohászka dr. nem beszél a szerzetesek 
ellen, miután egyúttal hangsúlyozza, hogy «nem emanci-
pálhatjuk magunkat a morális történeti kereteiből» s 
kortársaink nemi túlingerültségének tulajdonítja «az 
erőtlen nyávogást, melyre rágyújtanak, mihelyt cocli-
batusról s az evangéliumi tanácsokról ered meg a szó». 
A ki így védi az evangéliumi tanácsokat, az valóban 
nem lehet ellene a szerzetességnek, csak homályos a 
beszéde. 

Hogy nem a szerzetesi intézmény ellen beszélt, hanem 
valami túlhajtott aszkézis ellen (ámbár szeretném ezt a 
mai világban látni !), abból következtethető, hogy a sza-
kasz végén igazolva a coelibatust ezt mondja : «De legyen 
is aztán szolgálat belőle s ne naplopás. Legyen a coeli-
batusnak tartalma apostoli lelkület s a szerzetesi foga-
dalmak ne zsugorodjanak össze történeti formalitásokká». 

Végre az utolsó, a «Klerus-Iaikus»-ról szóló 9-ik 
szakaszban nagyszerű képet fest a tesvériségről s arról 
a nagy tevékenységről, melyet a klérusnak és a laikusnak 
kezet fogva kell kifejtenie, hogy mindenütt és minden-
kiben kialakuljon a krisztusi élet. «Legyen testvér laikus, 
klérus, apáca és hitves; legyenek apostolok, próféták, 
doktorok nem a rend, hanem a bennük lángadozó szellem 
erejében s ne tartsa magát a laikus az egyházban másod-
rendű katholikusnak.» 

Egy a célja a klerikusnak és laikusnak : a végcél 
az örök élet; a közvetlen cél pedig, melyen itt a földön 
dolgozunk, a krisztusi élet. Csak az utakban és esz-
közökben van a különbség. Tehát nem az autonómiától, 
melyet szóba se hoz, nem a jogok megoszlásától várja 
a nagy megújulást, hanem a lelki átalakulástól, mely 
által mindenki megleli a maga teendőit, a hierarchia 
megbontása nélkül is. 

Ez a tartalma Prohászka dr. müvének. Szép helyek 
és félgondolatok váltakoznak benne, melyekre, nehogy 
az olvasók félreértsék őket, szükséges volt rámutatni, a 
könyv ugyanis á nagyközönségnek van szánva. Ezek a 
félgondolatok a mű gyenge oldalai, melyek hogy kellő 
kidolgozásban nem részesültek, bizonyára a tudós szerző 
nagy elfoglaltságának lehet tulajdonítani. Már pedig 
Hegel szerint, minden csak időben és térben történhetik. 

A műből, kellő kiigazítások és részletezések mellett, 
igazán nagyszerű irodalmi termék válhatnék. 

* 

Jézus Krisztus egyházának tö r t éne te . A nagy-
közönség részére írta Chobot Ferenc, rákospalotai plé-
bános. I. köt. 1907. 378 1. Ára 6 kor. 

Bevezetésében azt írja a szerző, hogy vezetői a 
könyv megírásában a legjelesebb irók voltak, kik ma-
gyar, latin, angol, francia és német nyelven az egyház-
történet keretébe tartozó dolgokról írlak ; másrészt pedig, 
hogy könyvét a nagyközönségnek szánta s azért arra 
törekedelt, hogy az egyszerű nép olvashassa, a művel-
tek élvezhessék s a tudósok is megtalálják benne a 
legújabb történelmi kutatások eredményeit. 

Kérem, a mit a nép olvashat, tehát ami a nagyközön-
ségnek van szánva, abban a tudósok nem szokták keresni 
a legújabb kutatások eredményeit; mert a népszerű 
munkának egészen mások az igényei, semhogy ilyen 
követelményeknek megtelelhetne. Nem is szükséges; a 
fő az, hogy népszerűsítő céljának megfeleljen, a mi 
magában is oly nehéz dolog, hogy könnyebb talán tu-
dományos, mint a nagyközönségnek igazán megfelelő 
történetet írni. Tessék pl., hogy csak itthon maradjunk, 
Békefi dr. történeti monográfiáit olvasni, melyek nagy 
történeti kritikával készülnek, vagy a mi közkézen 
forog : Karácsonyi dr.-nak «Szent Istvánját» ; szűk-
szavúak, szinte szárazak azok ; mert a kritikus törté-
netíró csak annyit ír, a mit jól megrostált forrásaiban 
talál,legendákat nem keverhet közbe,bőbeszédű nem lehet. 

Azért rosszul járna a szerző, ha művére a szoros 
történeti kritikát alkalinaznók, abból a 378 lapból sok 
elhullana, pl. a történetíró nagyon keveset fogadna el 
az ő ereklyéiből, melyekre sokszor tér rá ; szent Iloná-
val, Konstantin anyjával, feleannyi templomot se épít-
tetne; az üldözések történetét kissé alaposabban, ért-
hetőbben szőnné be a római jogi életbe s így tovább. 

Maradjunk tehát csak annál a célnál, melynek ez a 
könyv tényleg szolgál s egyben hozzáteszem : jól szolgál, 
s akkor ismertetésünk is máskép fog kiütni, más 
eredményt fog megállapítani. Azt t. i., hogy én ezt a 
könyvet, mint kellemes olvasmányt, nagyon ajánlom a 
keresztény családoknak. A szerző jól tette, hogy ilyen 
könyvnek a megírására vállalkozott, mert elbeszélni jól 
tud s ilyen, a nagyközönség kezébe adható egyetemes 
egyháztörténetünk, mely kellemes és tanulságos családi 
vagy magányolvasmányul szolgálhatna, nekünk eddig 
nem volt. Hasonlít Horváth Mihály jórészt legendákon, 
krónikásokon fölépült nagy történetéhez, mely olvas-
mánynak sokkal könnyebb, mint a mai oknyomozó 
történeteink. 

Hozzájárul, hogy a szerző apologetikát is vegyitett 
közbe, különösen a Jézus Krisztusról szóló nagy sza-
kaszban ; azonkívül nagy melegség és egyházának őszinte 
szeretete ömlik át a köteten, megfelelően fötörekvéséhez, 
hogy «mindenki megtanulhassa belőle Jézus egyedüli 
igaz egyházát megismerni, szeretni és ezáltal lelki 
üdvességét keresni». 

A jelen kötet a történeti fejleményeket Nagy Károly 
föllépéséig, 768-ig öleli föl. Ez a keresztény ó-kor, me-
lyet, nem tudni mi okból, görög-római kornak is nevez. 
Á görög-római kor a Krisztus előtti kulturai haladás-
nak utolsó és betetőző szaka, lényegesen más jelleggel, 
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más eszmetartalommal, mint a Krisztussal kezdődő, az 
előbbinek, az ú. n. pogány kornak véget vető s máso-
dik felében a népvándorlás zajától betöltött korszak, 
mely egyúttal új népek, új államok keletkezésének új 
szaka is. 

A korszakot három időszakra osztja: az egyház 
megállapítása 67-ig Krisztus után, az egyház üldöztetése 
67—312-ig és az egyház fölszabadulása és hittanainak a 
kifejtése 313—768-ig. 

Az elsőben Krisztus életén és az egyház életbe-
léptetésén kívül legendák nyomán részletesen elmondja 
a 12 apostol és szűz Mária életét ; a másodikban külö-
nös súlyt fektet az egyház úgy anyagi, mint szellemi 
fegyverekkel történt üldöztetésére ; továbbá részletesen 
foglalkozik az egyház életével: a szentségekkel, az alkot-
mánnyal, a pápákkal. Ez a rész az, a hol ma épen az 
evolucionisták részéről nagy irodalmi harcok folynak, 
tehát a tudósnak épen itt lehelne keresnie és találnia 
a legújabb történelmi kutatások eredményeit. De a szerző 
ezekről tudomást nem vesz és helyesen, mert egy népies 
munkában ezek feszegetésének nincs helye. Röviden 
ismerteti az eretnekségeket és az egyházi irodalmat, 
könnyed modorban és a jellemző vonások kiemelésével. 

A harmadik időszak a szabad és alkotó keresztény-
ség szaka; ide tartozik a népvándorlás alatt végzett nagy 
alapvető munkája és tanainak a nagy eretnekségekkel 
(ariánok, monofiziták stb.) szemben való kifejtése. Kellő 
világossággal és nagy áttekinthetőséggel adja elő az erre 
vonatkozó történeti adatokat és az olvasóban szinte 
önként megérleli az egyháznak a mai emberiség fejlő-
dése körül szerzett véghetetlen érdemeiről való meggyő-
ződést. Hasonlóképen itt is találjuk az egyház belső 
éleiének képét (szentségek, szent idők, alkotmány, szer-
zetesség, irodalom stb.). 

Általános benyomásunk a könyvről jó. Ha nálunk 
az olvasási kedv ki volna fejlődve, nevezetesen ha nálunk 
az újságon kívül a komoly munkák tanulmányozása is, 
mint a műveltebb nemzeteknél, az emberek életszük-
ségletét képezné, ez a munka nagy keletnek örvend-
hetne. Mert kellemes és tanulságos s épen nem unal-
mas olvasmányt nyújt az egyház múltjáról, küzdelmei-
ről és arról a lassú, sokszázados munkáról, hogyan 
vonattak bele a népek és nemzetek a mai polgárosodás 
nagy folyamába. A szerzőnek különös adománya a köny-
nyed, kedves és folyamatos elbeszélés, épen olyan, a 
minőt az emberek általában kedvelnek; minden tulaj-
donsággal bir arra nézve, hogy a mit ír, azt olvashatóvá 
tegye. A különféle írókból, így Hergenrőtherböl stb., 
nagy szorgalommal gyűjtötte össze az anyagot s jó 
rendszerbe öntötte. 

Van még egy más szempont is, a miért erről a 
munkáról dicsérettel kell megemlékeznünk. Szerzője a 
lelkipásztorkodás terén működő férfiú. Tehát más a 
hivatásos foglalkozása s vidéken élvén, nem is rendel-
kezhetik azokkal a segítőeszközökkel, melyek egy ta-
nárnak — a központokban — könnyen rendelkezésére 
állanak. S mégis írásra vállalkozott, mint látom, nagy 
szeretettel és buzgósággal, holott épen talán történelmet 
vidéken írni a legnehezebb. Chobot példája tehát mu-
tatja, hogy semmi sem nehéz, ha az ember akar. «Az erő 
tudod micsoda? — kérdi Arany János — akarat, mely 
előbb vagy utóbb bizton diadalt arat.» 

A német katholicizmusnak épen az az egyik jellemző 
vonása, hogy sok irodalmilag képzett lelkipásztora van. 
Kezemben van épen egy könyv, egy mélységes theo-
logiko-filozófikus tanulmány, címe: Die Persönlichkeit 
Gottes und ihre modernen Gegner. Szerzője pedig: 
I. Uhlinann, Pfarrer ín Murg a. Br. 

A mi vajúdó közéleti problémánk megoldásának 
egyik pontja a tanuló, irodalmilag is foglalkozó papság 
megteremtése, a minek nem is gyanítjuk, mi minden-
féle más logikai folyománya van épen az illetők inagán-
és közéletének alakulására. 

A jelen munka szerzőjét ezért is dicséret illesse. 
Müvét melegen ajánlom. Hányszor merülnek föl a társas-
életben cgybáztörténelembe vágó kérdések, melyekről 
tücsköt-bokrot összebeszélnek. Jó, ha kéznél van egy 
ilyen könyv, mely nemcsak neveli a katholikus öntuda-
tot, hanem védelmi eszközül is szolgál az egyház sok 
kávéházi tudású ellenségének fölvilágosítására. 

* 

Jézusom ö römöm. Imakönyv.Szerkesztette Vargha 
Daniján dr., ciszt. r. főgimnáziumi tanár Székesfehér-
várott, 1906. Kis 16-odrét, 383 1. Ara kötés szerint 1—5 
koronáig. 

Kis ima- és énekkönyv elemi-, polgári- s középis-
kolai tanulók számára, felerészben imákból s felerész-
ben énekekből áll. Sok ilyenféle irodalmi termékünk 
van már, igazán nagy a válaszlék bennük ; s lia erről 
a kis imakönyvről, mint legújabb ilyen termékről mégis 
megemlékezünk, abban leli magyarázatát, mivel azt a 
benyomást leszi ránk, hogy szerzője maga is valóban 
imádkozó lélek lehet, a ki igazi hivatást érzeti megírá-
sára. Az imák megválogatása, a bennük nyilatkozó egy-
szerű, tiszta, őszinte hang, az alázatos lélek hangja, a 
legtöbb ima mellé tett nyerhető búcsúk, az imákat meg-
előző oktatások, szóval a könyv egész szelleme ezt a 
benyomást teszik ránk. Ezt becsüljük benne, mert eb-
ben az irodalmi nemben az imádkozó ember s nem a 
könyvgyártó könyvét szeretjük. 

A ki itt pusztán pénzért dolgozik, a ki maga is nem 
imádkozik, az ne írjon imakönyvet; pedig — úgy vet-
tük észre — ezen a téren is elég könnyű a vállalkozás, 
mint a mai tankönyvírásnál. Pedig ebben a nemben az 
üzleti vágy frázisokat gyárlhat : üres szív mit is mond-
hatna egyebet; de imákat nem termelhet, ily esetben 
az «olel pecunia» a betűkön üti ki magát. Mindjárt 
megérezzük. A fönséges dómokat vallásos szív ihlette, 
az rakta formába köveiket, de elállanak is századokon 
keresztül és az építési korukat «lesötétező» mai század 
lia ép oly áhítattal nézi azt a gyönyörűséges kölni 
dómot, mint a XIII. század vallásos gyermekei. A ko-
lozsvári Mátyás-szobor ellenben alig áll pár éve, már is 
kilyukadt lovának a — lába. 

Ilyen az imádság is írásban. Legjobb ugyan, ha azt 
nem a könyv betűiből, hanem lelkünkből olvassuk. De ha 
már segítségre van szükségünk, ha gyarlóságunkon, szó-
rakozott voltunkon imakönyvvel kell segítenünk, akkor 
írja azt meg olyan, a ki előbb maga végigimádkozta, 
a kinek őszinte hivő lelkéből fakadtak az imák, me-
lyeket másoknak ajánl. Megfordult kezünkben ima-
könyv; azt mondták rá: gyönyörű, mert poétikus. Pe-
dig minden másnak lehetett mondani, mint imakönyv-
nek ; írója bizonyára többször olvasta életében Ányos-
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nak : Egy boldogtalan panaszai a halavány holdnál 
cimíí költeményét, mint a hányszor bűnbánó szívvel tár-
salgott az Istennel. Ilyen ember ne merje profanáim a 
szent imádságokat. 

Vargha azt írja bevezetőül, hogy az imaszöveg ösz-
szeválogatásában kettős szempont vezette. Először az, 
hogy az Anyaszentegyház használt és elfogadott imái 
jussanak a kicsinyek kezébe s lelkéhez; másodszor az, 
hogy ezen imák lehetőleg búcsúval ellátott szövegek 
legyenek. Igen-igen, már az iskolás ifjúságot kell az 
Anyaszentegyház szellemével megtölteni, annál jobbat, 
üdvösségesebbet senki sem nyújthat neki; a lélek ko-
moly áhítatához és ne a poézishez, ne az érzelgéshez 
szokjanak, midőn imádkoznak; hisz arra az imára az 
élet válságos pillanataiban annyiszor lesz még szükségük ! 

A szerző, ki így beszél, rátermett arra, hogy ima-
könyvet írjon, mert van lelke és hite hozzá. Azért szíve-
sen mutattuk be olvasóinknak ezt az iljúsági imakönyvet, 
jóllehet van ezenkívül több más jó is. 

"Levél a faluból. (n.) 
T. Szerkesztő úri Folytatva elbeszélem falusi 

tapasztalataimat s elmondom, miként lehetne egyik-
másik dolgon segíteni. 

Hogyan is maradhatna hitbuzgó, vallásos az a 
szegény paraszt, a mikor látja, hogy az uri nép, a 
ki pedig a plébános úrral jó viszonyban van, a val-
lással mit sem törődik. Látja, hogy a sok nyaraló, 
a ki hozzája jár, egész nap pihen, jó módban él, a 
nélkül, hogy imádkoznék, templomba járna s meg-
ülné a vasár- vagy ünnepnapot. 

De nyomtatásban is furcsa tanokat olvas ; a sza-
badgondolkozók gondoskodnak arról, hogy 1—2 fil-
lérért olcsó olvasmányhoz jusson, a melyben a ka-
tholikusok legszentebb szertartásai kigúnyoltatnak, 
Isten említve sincs stb. A nép az 1—2 fdléres lapok 
révén olvasási kedvet kezd kapni, főkép télen akar 
olvasni. IIa egy-két nyomtatott lapot szerez, elteszi, 
jó lesz télire olvasni. 

Hallván gazdámtól, hogy télen olvasgatnak, kér-
deztem, mit? Bizony az aljából volt az. Piacon vett 
rémhistóriákkal telt 1 koronás naptár, «Budapesti 
Napló», «A Nap», a mit úgy néha a városból hoz-
nak, vagy hozatnak. Tetszik és imponál nekik a 
«Budapesti Napló», mert — mint mondta — az olyan 
világosan ír és «úgy oda mondogat». Székesfejér-
váron átutazva, az állomáson megforduló földműves 
és munkásnépnél ismételten láttam, mint szoron-
gatja «A Nap»-ot, a «Friss Ujság»-ot és a «Budapesti 
Napló»-t. 

Látván gazdámnál egykoronás, rémhistóriákkal 
telt naptárát, kérdeztem, miért nem veszi a Szent-
István-Társulat naptárát? Azt mondta, arra feléjük 
azt nem kapni. Nem is tudja, mi az a Szent-István-
Társulat. Megmagyaráztam neki a társulati pártoló 
tagság értelmét, nyomban fölkért, Íratnám be. Nem 
tudom, hány pártoló tagja van a Szent-István-Tár-
sulatnak, azt képzelem, hogy nagyon sok nem lehet, 

mert én még ilyet nem láttam ; de abban a tudatban 
vagyok, hogy a lelkészkedő papság buzgólkodásával 
a szám százezerhez közel állhatna, 

Gyerekkoromban láttam, hogy olyan vidéken, a 
hol a plébános fáradságot vett magának, az utolsó 
kis faluban is még a szegény parasztok is, a kik alig 
tudtak olvasni, tagjai voltak valami szent Vojtek-
egyesületnek, részint évenkint pár krajcárért, részint 
egy kisebb összegnek egyszerre való lefizetése mel-
lett minden évben őszkor kaplak egy csinosan ki-
állított, elég vastag naptárt, telve vallásos olvasmány-
nyal és egy tartalmas könyvet, tanulságos olvasmá-
nyokkal és elbeszélésekkel. Ez a két könyv szinte elég 
volt egy-egy családnak téli olvasmányul, nyáron erre 
úgy sem érnek rá. Ráadásul minden tag még tagsági 
diplomát is kapott, a mit berámázva a falra füg-
gesztett. 

A mi sikerül a szent Vojtek-egyletnek a tót vi-
déken, miért nem sikerülhetne a Szent-István-Tár-
sulatnak a magyar vidékeken? A Szent-István-Társu-
lat egyik főfeladata az is legyen, hogy a szegény 
földmivelő parasztnépet télen át hasznos, tanulságos 
és vallásos olvasmánnyal lássa el. (Gondoskodik is 
erről a Társulat a pártoló tagsággal, csak legyen, a 
ki terjessze. Szerk.) 

Két korona ár az megfelelő, mennyiségben nem 
kell annak soknak lenni, egy vaskosabb kötött nap-
tár megfelelő tartalommal, egy-két szórakoztató, ne-
velő és fölvilágosító füzet. A paraszt ember lassan 
olvas, de a mikor hozzájut, azt jobban emészti meg, 
mint sok intelligens olvasó. Ha az olvasást egyszer 
megízlelte, szívesen áldoz pár koronát olvasmányért, 
mert a téli hosszú estéken nem akar unatkozni. 

A Szent-István-Társulatnak ezt meg kellene tenni 
még akkor is, ha ráfizetne az ilyen kiadványokra s 
ezt pótolni kellene olyan alapokból, a melyeket a kath. 
egyháznak ily célokra föltétlenül létesíteni kellene. 
A Társulat pártoló tagjainak toborzására ott vannak 
a hivatásszerű ügynökök, a lelkészkedő papság. Min-
denik plébános a maga hivei között. A prospektus-
nak, a tagsági felhívásnak ott kellene kifüggesztve 
lennie a templom előcsarnokában. Mert hisz mi lenne 
más az ilyen olvasmányoknak a nép között való ter-
jesztése, mint vallásos népnevelés és fölvilágosítás, 
prédikálás nyomtatásban. Bátran lóghatnának a tem-
plom előcsarnokában a Szent-István-Társulat egyéb 
kiadványait tartalmazó jegyzékek is, árjegyzékkel 
együtt. Nem lógna az ott hiába. 

A plébános urak egyik legszebb hivatása, hogy 
híveikkel ezer és ezer ürügy címén érintkezzenek, 
velük egy-két vigasztaló, bátorító, tanító szót váltsa-
nak, ügyes-bajos dolgaik felől kikérdezzék, nekik 
tanácsot vagy biztatást adjanak. Tehetnek-e földmí-
ves avagy munkás híveikkel nemesebbet, mint ha reá-
vezetik, ha kell utánjárással, formális szuggeszcióval, 
arra az útra, a hol nekik megfelelő hasznos olvas-
mányokhoz olcsón hozzájuthatnak. Az nem elég, ha 
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a szószékről kikelnek a rossz olvasmányok ellen, mert 
a hivek lelke, ha egyszer megízlelte, szomjúhozza az 
olvasást s a szomjas ember, ha jó vízhez nem jut, 
a szenyesebbet is megissza. 

Kivétel nélkül minden plébánia jövedelméből 
kitelnék, hogy példaadásképen a plébános urak éven-
kint egy-két buzgóbb és szegényebb hivőt azzal jutal-
maznák meg, hogy saját zsebükből beíratnák pártoló 
tagnak, biztos vagyok benne, hogy az ilyen hivő a 
következő évben maga fizetné a tagsági diját. 

De hát mikor nálunk a plébános és a lelkész 
urak túlnagy száma maga sem tagja a Szent-István-
Társulatnak, pedig ha tudnák, azért a 10 korona 
tagsági díjért mit kapnak, szívesen lépnének be. 
Nem képzelhetek el egy a kor színvonalán álló papot, 
a ki akár a Szent-István-Társulat tagsága, akár egy 
«Religio» nélkül meglehetne, olyan az, mint orvos, 
a ki az egyetemről kikerülve többet folyóiratot nem 
vesz kezébe. 

Ha kath. folyóirataink a kath. intelligensebb és 
jobb módú családjaink olvasóasztalán teljesen isme-
retlenek; ha a Szent-István-Társulatnak főkép a 
vidéken oly kevés rendes tagja van, nekem az a 
meggyőződésem, ezen is elsősorban a lelkészkedő 
papság segíthetne. A plébánián a vidék intelligens 
kath. családjai rendszeresen megfordulnak s kell is, 
hogy megforduljanak, a plébanossal jó viszonyban, 
sokszor baráti lábon állanak, ünnepélyes alkalom-
mal vendégei. Bocsánatot kérek, szeretném én azt 
látni, hogy én nem találnám-e módját annak, hogy 
annak a földbirtokosnak, jobb módú jegyzőnek, tisz-
tartónak stb. egy-egy komolyabb egyházi ügyekről 
való beszélgetés, katholikus összetartás és hozzátar-
tozandósag emlegetése mellett egy egv ebéd vagy 
vacsora alkalmával nem tudnám-e beadni a kath. 
folyóiratra való előfizetést vagy egy Szent-István-
Társulati tagságot ? 

Olyan időket élünk, hogy a lelkipásztoroknak 
formálisan utána kell járni híveiknek, szeretettel 
körülvenni őket; égető szükség, hogy a hívekbe ele-
venséget, érdeklődést öntsenek, mert bizony mahol-
nap az egyháznak a vánkosát is elszedik a feje alól. 

Olyan katholikus társadalmat kell teremteni, a 
mely a maga meglevő jogait, miután számbeli több-
ségben van, elvenni nem engedi. Ennek a kath. tár-
sadalomnak pedig fejlődni és képződni a plébánia 
és a plébánosok körül kell; szükséges, hogy a magja 
ott legyen. 

Minden plébánosnak egy tábort kell maga mel-
lett szervezni a megbízható világi katholikusokból, 
eleinte annyiból, a mennyiből lehet, egy-kettőből, ezt a 
tábort lassan-lassan növelni, fejleszteni és szilárdí-
tani kell, úgy, hogy adandó alkalommal, lia a szük-
ség úgy kívánja, sikra szállni lehessen velük. Nem 
kell ezeknek valami külön szabályzat, csakhogy ők 
tudják, ők érezzék, hogy katholikusok s úgv is éljenek, 
ne szégyeljék magukat, ha szint kell vallani, hogy 

katholikusok, járjanak templomba, tartsák meg az 
ünnepeket és a keresztény parancsolatokat. 

Mikor tavaly Franciaországban az államnak a 
kath. vallástól való teljes elszakadását kimondták, 
itt a kath. körben nagygyűlést tartottak, hogy rész-
vétüket kifejezzék a francia hittestvérek sorsán. La-
pok útján értesültem erről, elmenteni oda. Mily elő-
kelő és tudományos férfiak álltak annak az élén ! 
Hány szép, élvezetes beszéd hangzott ott el ! Én 
azonban röstelkedtem, mikor láttam, hogy a hall-
gatóság zöme oly kis műveltségi fokon állott, hogy 
a beszédeket meg sem értette, föl sem fogta, sokan 
azt se tudták volna megmondani, hol van Franciaország. 

Hol volt a főváros intelligens kath. közönsége, a 
melynek elsősorban ott kellett volna lennie, hisz ez nem 
volt politikai népgyűlés. Hol voltak a főváros plébá-
nosai ? Egy-két plébános urat láttam csak. Ha min-
den budapesti plébánosnak már meg lett volna a 
maga igazán kath. társadalmi köre, s ha vele ott 
megjelenik, mily máskép néz ki az a nagygyűlés ! 
Öt-hatszáz uri hölgy és férfi egészen más külsőt 
adott volna az ülésnek s sokat, sok szépet tanultak 
volna. Nem mondom én, hogy a munkásemberek* 
asszonyok és a népkörök tagjai kevesebbet számíta-
nának, mint az uri katholikusok; de ezeknek sem 
volna szabad a kath. gyülekezetekből hiányozniok. 

Komoly az idő, megbocsátja t. Szerkesztő úr, ha 
az ön cikkei ilyen gondolatokat váltottak ki belőlem. 
Egyházunk érdeke kívánja, hogy nyíltan mondjuk 
el egymásnak tapasztalatainkat. Katona József dr. 

I». B r a s s ó . Más vidékről is értesítenek a baptisták ter-
jedéséről, valamint mások is kértek már arra, hogy a «magyar 
baptistákról», szervezetükről, hitvallásukról itt a Religióban 
közölt tanulmányomat könyv alakjában adjam ki. Mivel ilyen-
formán ennek a szükségét beigazolva látom, legközelebb 
sajtó alá rendezem. 

M. E y e r . Nagyon örülök, lia a fiatal leviták buzgól-
kodnak a tudomány elsajátításában; de a «Religio» irodalmi 
munkájában csak kellő végzettség után, a theologia teljes 
áttanulmányozása után vehetnek részt. A korai gyümölcs 
nem evésre való, annak meg kell érnie. Tehát csak gyűjtsön, 
tanuljon előbb sokat, a hasznos és komoly Írásnak majd 
megjön az ideje. 

TARTALOM: Reformok. — Az új római Dekre-
tum. IV. — A theologia tanterve az egyetemen II. 
Székely Islván dr.-tól. — A jellem és a modern világ-
nézet. I. Mihalovics Ede dr.-tól. — Magyarország társa-
dalma, a két szent király stb. törvényeiben. VIII. 
Erdélyi László dr.-tól. — Egyházjogi világkrónika. 
—y—la-tói. — Irodalom. Prohászka dr. : Modern katho-
licizmus V.— Chobot : Jézus Krisztus egyházának tör-
ténete. I. köt. — Vargha D. : Jézusom örömöm (ima-
könyv). — Levél a faluból. II. Katona József dr.-tól. — 
Telefon. 

Laptulajdonos és kiadó : 

D U D E K J Á N O S dr. egyetemi ny. r. tanár. 

Slephaneum nyomda r. t. Budapest, VIII., Szentkirályi-utca 28. 
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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. 
" EGYETEMI TANÁR 

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL 

Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 39. 

Jlz új római Dekrétum. (V.) 

(A következő 20—24. tétel egyrészt az isteni kinyilatkoz-
tatás fogalmát meghamisítja, illetőleg nem létezőnek veszi ; 
másrészt a kereszténységet dogmáival isteni kinyilatkoztatásra 
visszavezetni nem engedi, hanem csupán az emberi értelmi 
fejlődés egy bizonyos fokának megnyilatkozását látja benne.) 

Az evolucionisták, miután amúgy röviden elbán-
tak az evangéliumokkal s azokat antihistorikus mód-
szerükkel egyszerűen kivégezték, áttérnek a Szentírás 
tartalmával szervesen összefüggő elméleti kérdésre: 
a kinyilatkoztatás mibenlétére s adnak neki a fejlő-
dési szisztémának megfelelő, a keresztény világnézet 
állandó hagyományával ellenkező olyan más értel-
mezést, hogy magát a régi műszót: a «kinyilatkoz-
tatást» is vagy a szótárból kell egyszerűen törülni, 
vagy a fantáziaszülte szimbolumok közé helyezni. 

Az első három közülök így hangzik : 
20. A kinyilatkoztatás 1 nem lehetett más, mint az Isten-

hez való viszonyáról szerzett tudata az embernek. 
21. A katholikus hit tárgyát képező kinyilatkoztatás nem 

fejeződött be az apostolokkal. 
22. Az egyház által kinyilatkoztatottak gyanánt eléadott 

dogmák nem valami az égből lehullott igazságok, hanem egy 
bizonyos fajtája a vallási tények értelmezésének, melyre az 
emberi ész fáradságos munkával jutott. 

Hogy ezeket a tételeket, valamint az evolucio-
nisták hasonló állításait értékelhessük, folyton szem 
előtt kell tartanunk a 7ipwxov tpeuSĉ ç-t, a természetes 
fejlődés alapgondolatát. A szisztéma hivei előtt nincs 
semmi természetfölötti, nincs isteni beavatkozás, 
csak emberi fejlődés létezik úgy anyagi, mint erkölcsi 
téren. A mit az emberiség tud, a vallás tekintetében 
is, azt hogy mind magától tudja, azt a saját eszének és 
kutatásainak köszönheti. Ha a zsidó népnél, az ösz-
szes ókori népek vallásaitól eltérőleg, bizonyos val-
lási tani többlet (a monotheismus; «Ego sum, qui 
sum» [Exod. 3, 14.] csodálatos fogalma s a monotheis-
musból folyó többi tanok) jelentkezik, s ha a zsidó nép 
ezt isteni kinyilatkoztatásnak tulajdonítja, az szerintök 
nem kinyilatkoztatás, hanem különleges fejlődés. Ha 
pedig e sajátságos jelenségnek, ennek a «különleges» 

1 A kinyilatkoztatás (revelatio) más, mint a sugalmazás 
(inspiratió). Amaz a könyv tartalmára, ez a könyv írójára 
vonatkozik. 

fejlődésnek oka után tudakozódói, hogy miért épen 
ennél az alacsony értelmű népnél1 fejlődött ki ez a 
«különlegesség» s nem a sokkal értelmesebb baby-
loniaknál, egyptomiaknál, görögöknél, a berlini Ptlei-
dererrel, a ki ennek a nézetnek teljes elméletét fej-
tette ki s a kit követnek ezek a theologusok, azt 
felelik, oka: die besondere Anlage von Israel.2 

«Anlage», te varázsló szó, hányszor találkoztam 
már veled Renannál, Baurnál s másoknál; ők meg 
nem magyaráznak, én meg sohasem tudtalak meg-
érteni. Ki helyezett el téged épen Izraelbe, hogy 

1 Langen : «ein wenig spekulatives Volk»-nak nevezi, 
természetesen nem üzleti értelemben. Das Judenthum in 
Palästina zur Zeit Christi. 1866. 13. 1. 

2 Religionsphilosophie. 1884. 407. 1. A kinyilatkoztatás 
keresztény fogalmával szemben, mely az üdvösségre, az em-
bernek Istenhez való viszonyára, az Istennek emberre célzó 
szándékaira vonatkozó igazságoknak Isten részéről emberrel 
vagy az emberiséggel való közvetetten közlését jelenti, mon-
dom, a kinyilatkoztatás keresztény fogalmával szemben az 
evolucionista Pfleiderer így magyarázza azt, a mit mi ki-
nyilatkoztatásnak nevezünk : «Der Rationalismus hat darin 
Recht, dass er auch am religiösen Vorgang die Vernünftig-
keit und vernünftige Erkennbarkeit behauptet, und zwar 
in Hinsicht auf Form und Inhalt. Formal betont er die sub-
jektive menschliche Seite des Offenbarungsbewusstseins und 
protestirt gegen die supernaturalistische Meinung, als ob 
irgend eine religiöse Erscheinung so, wie sie in Raum und 
Zeil hervortritt, eine rein götliche, nicht durch den mensch-
lichen Geist vermittelte und bedingte Wirkung sei ; er macht 
dagegen geltend, das Alles, was im menschlichen Geist als 
Element seines Bewusstseins vorkommt, auch durch Selbst-
thätigkeit vermittelt ist, daher sowohl der Natur des Geistes 
im Allgemeinen, seinen psychologischen Gesetzen entsprechen, 
als auch von der Besonderheit jedes einzelnen Geistes, seinem 
jeweiligen Bewusstseinsinhalt, seinem Ort in Raum und Zeit 
mitbedingt sein muss. Mit dieser Einsicht ist jede mecha-
nische (ugyan?) OfFenbarungs-und Inspirationstheorie völlig 
ausgeschlossen, welche den menschlichen Geist nur als das 
todte Gefäss (furcsa ferdítés!) betrachten wollte, in das der 
Inhalt von aussen eingegossen würde, oder als den werk-
zeuglichen Mund, aus welchem ein fremdes Subjekt heraus-
redete». 419. 1. Ugyan kérem, hát mi emberek hányszor köz-
lünk egy másikkal valamit egy harmadik útján és senki sem 
akad fenn ennek a szerepén. Pfleiderer csak azért beszél így, 
mivel elfelejtette, hogy a kinyilatkoztatás tárgya nem a közön-
séges észigazságok, hanem főkép a hittitkok, melyekre, mint 
természetfölötti rendeltetésére is, magától nem juthat rá az 
emberi ész. Pfleiderer vagy nem hisz a személyes Istenben, 
vagy pedig a deistákkal skartba helyezte. 
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műveljed azt a csodát, minden fejlődésnek s minden 
észnek arculütőjét: kevesebb értelmesség és mégis 
több tudás másoknál? Izrael szomszédai, az élelmes, 
eszes phöniciaiak nem ismertek téged, sem a kissé 
távolabbi assyriak, babyloniak, sem az Izrael neve-
lői, az egyptomiak. Csak épen Izraelnek juttattad 
azt a csodás tani többletet, vájjon ki ért meg téged 
«Anlage» ? 

De hiszen úgy látom, a tisztelt evolucionisták 
sem értik az «Anlage»-t, csak tettetik magokat, azért 
nyirbálják meg az ó- és újszövetség könyveit oly 
kegyetlenül, hogy azt a bizonyos tani többletet, mely 
szisztémájuk útjában folyton lábatlankodik, ilyképen 
eltüntessék, vagy azt mondják r á : ez a tani többlet 
mind csak szimbólum, szimbolikus beszéd, nem jól 
értettük eddig. 

Igy eljárva, persze a világon minden szisztémát 
lehet igazolni, mint az evangelium szerint (Ján.9. fej.) 
azok a bizonyos zsidók tették a Jézus által meggyó-
gyított született vakkal, mikor kedvük szerint nem 
vallott, egyszerűen kidobták. 

Hogy valóban történt kinyilatkoztatás, mellyel 
az Isten kitanította a vallási igazság után epedő, de 
azt tévedés nélkül elérni nem tudó ó-kori emberisé-
get,1 erősítik a Szentiratok maguk. Jézus így szólt: 
«Senki sem ismeri a Fiút, hanem az Atya, az Atyát sem 
ismeri senki, hanem a Fiú és kinek a Fiú ki akarja 
jelenteni. Jöjjetek hozzám. . .» (Máté 11, 27.) Ime az 
isteni személyekről csak kinyilatkoztatás útján érte-
sültünk. Szent Pál meg ezt mondja: «Sok rendben és 
sokféleképen szólván hajdan Isten az atyákhoz a pró-
féták által, a napokban Fia által szólott hozzánk». 
(Zsid. 1,1.) Pedig ez a szent Pál nem szenved eszme-
zavarban, tud különbséget tenni ; jól ismeri azt a 
másik, tágabb értelemben vett kinyilatkoztatást is, 
mellyel a természet szól az észhez, mutogatván 
neki a teremtményeken Isten hatalmát és bölcseségét. 
«Mert a mi benne (t. i. Istenben) láthatatlan, úgy-
mint örökkévaló ereje és istensége — úgymond — 
a világ teremtésétől fogva munkáiból megérthető.» 
(Róm. 1, 19.) Tudja Pál, mit képes az ész magától, 
a saját erejével megismerni. Más tehát a «kinyilat-
koztatás», mint a mit az evolucionisták annak tar-
tanak, mint az Istenhez való viszonyáról az ész által 
szerzett tudata az embernek ; más, mint a filozofikus 
megismerés ; az egy pozitív, közlött tudás, melyről 
Péter apostol mindjárt az első napokban hirdette a 
jeruzsálemi zsidóknak: «Atyámfiai, férfiak! be kell 
teljesedni az írásnak, melyet megjövendölt a Szent-
lélek Dávid szája által». (Ap. Csel. 1, 16.) 

Erről a Jézusi kinyilatkoztatásról (a tanítása volt 
az) tartjuk, hogy az apostolokkal befejeződött, az 
evolucionisták szerint ellenben az embernek Istenről 
fejlődő tudata, melyet kinyilatkoztatásra magyaráz-

1 Mach: Die Nothwendigkeit der Offenbarung Gottes. 
Mainz, 1883. 

nak, nem fejeződött be. Ebben igazuk is van, mert 
az ész fejlődése, ismereteinek gyarapodása a termé-
szeti rendben folytonos, csakhogy ez filozófia és nem 
az a kinyilatkoztatás, melyről a Szentiratok beszélnek. 
A vallási ismereteknek két különböző rendje ez, 
melyet az evolucionisták ok nélkül tagadnak. 

Ismételjük tehát, hogy a katholikus hit tárgyát 
képező kinyilatkoztatás igenis befejeződött az apos-
tolokkal, úgy hogy ahhoz tárgyilag többé nem járul-
hat semmi, sem belőle el nem vehető semmi. Ez 
előttünk a Szentiratok alapján egészen bizonyos. 

Jézus, az Istenfia, az idő teljességében jött (Gal. 
4, 4.) és kihirdette az üdvösség tanait. Ezeket az ő 
tanait kellett hirdetniök az apostoloknak és kell hir-
detniük ezek utódainak is az idők végéig. «Elmen-
vén, tanítsatok minden nemzeteket, tanítván őket 
megtartani mind, a miket parancsoltam nektek és 
ime én veletek vagyok (a tanomat hirdetőkkel) min-
dennap a világ végezetéig.» (Máté 28, 20.) 

A világ végezetéig fog tehát hirdettetni Jézus 
tana, mind, a miket ő parancsolt s hogy ebben hiba 
ne essék, hogy tanát el ne változtassák, a maga min-
dennapi közreműködését, fensőbb isteni segítségét 
ígérte a világ végéig. 

Segítséget ígért nekik ugyan, de új kinyilatkoz-
tatást, valami új fejlődést nem s minden így fog 
maradni a világ végéig. Ez tehát tani befejezettséget 
jelent, mellyel szemben magoknak az apostoloknak 
hatalma is csak a hirdetésre terjedt. «Úgy tekintsen 
minket az ember, mint Krisztus szolgáit és az Isten 
titkainak sáfárait», mondta szent Pál. (I. Kor. 4, 1.) 

És a mint az apostolok óvakodtak mást hirdetni, 
mint a mit Jézus tanított nekik, úgy másokat is óvtak 
akár más tanok hirdetésétől, akár pedig követé-
sétől. «De ha mi, vagy az angyal mennyből hirdetne 
is nektek valamit azon kívül, mit nektek hirdettünk, 
átok alatt legyen», erősen figyelmezteti szent Pál a 
galatákat. (Gal. 1, 8.) Tanítványának, Timótnak pedig, 
a kit efezusi püspöknek rendelt, ezt írja : «Kértelek 
téged, midőn Macedóniába mentem, hogy Efezusban 
maradj és hagyd meg némelyeknek, hogy különbözőt 
ne tanítsanak s ne figyelmezzenek a mesékre». 
(I. Tim. 1, 3.) 

Az apostolok emez eljárását követte az ősegyház, 
melynek ellenállását semmi sem hívta ki annyira, 
mint valami új tan, új eszme, mely az áthagyomá-
nyozott, illetőleg a Jézus tanával nem egyezett; ezt 
soha és senkinél sem tűrte, ez ellen küzdött kimélet 
nélkül, a mint az egyház efféle küzdelmeinek érde-
kes képét festi Hagemann.1 Valóban az ősegyház 
meggyőződését fejezi ki a Barnabás apostolnak tulaj-
donított levél : Regula lucis est : custodi quod acce-
pisti, neque addens aliquid, neque detrahens (n. 19.) ; 
az igaz hitnek szabálya: őrizd meg, a mit átvettél, 

1 Die römische Kirche und ihr Einfluss auf Disciplin 
und Dogma in den ersten drei Jahrhunderten. Freiburg, 1864. 
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se nem adván hozzá valamit, se nem vévén el helőle 
semmit. 

Az apostolok közvetetlen tanúi voltak Krisztus 
tanításának (közvetetlen kinyilatkoztatás, mely hoz-
zánk közvetve, az egyház útján jut), szent Chrysos-
tom szerint : codices vivi, ők voltak hirdetésének 
kijelölt és megbizott közegei ; csak ők tudták mind, 
a mit Krisztus parancsolt nekik. Az utolsó apostol 
halálával elhalt az utolsó választott tanítványa Krisz-
tusnak; a kik utánok, az ő rendelkezésökből követ-
keztek, azok már csak őrei és terjesztői voltak a 
keresztén)' tannak, de nem többé a krisztusi kinyi-
latkoztatás személyes részesei. Tehát nyilvánvaló a 
tény, hogy a katholikus hit tárgyát képező kinyilat-
koztatás befejeződött az apostolokkal, a mit a 21. tétel 
tagad.1 

A 22. tétel aztán nem egyéb, mint az evolucio-
nista kinyilatkoztatási elméletnek alkalmazása az 
egyház dogmáira. 

Tudvalévő, hogy a dogma nem egyéb, mint az 
Istentől kinyilatkoztatott és az egyház által, hogy 
higyjük, elénkbe olyanul adott igazság. E szerint, 
hogy valamely vallási igazság dogma legyen, a keresz-
tény hitrendszerben kettő kívántatik hozzá: hogy a 
kinyilatkoztatás forrásaiban (szentírás és hagyomány) 
bennfoglaltassák és hogy az egyház, mint olyat, 
elénkbe adja. 

Midőn az evolucionista ezzel szemben azt mondja, 
hogy az egyház állal kinyilatkoztatottak gyanánt 
eléadott dogmák nem valami az égből lehullott igaz-
ságok, hanem egy bizonyos fajtája a vallási tények 
értelmezésének, melyre az emberi ész fáradságos 
munkával jutott, csak következetes szisztémájához, 
a minden természetfölöttit tagadó racionalizmushoz. 

Ha ugyanis a kinyilatkoztatás csakugyan nem 
volna más, mint az Istenhez való viszonyáról ésszel 
szerzett tudata az embernek ; lia a vallási fölismerés-
ben az ember kutató munkája volna minden s Isten-
nek nem állana módjában (ime mennyivel gyengébb 
az embernél 1), hogy vallási igazságokat közölhessen 
az emberrel, melyekre az magától jutni képtelen: 
akkor természetesen a dogma se lehetne egyéb, mint 
az emberi kutatás által fölismert vallási tények egy-
szerű értelmezése az egyház részéről. Az egyház afféle 
hivatalos beavatkozása a fejlődésbe, mely a raciona-
lista szemében bizonyára kevesebbet nyom a latban, 
mint ha például Rousseau, Goethe, báró Eötvös stb. — 
ezeket szokás olykor idézni — mondott valami ked-
vezőt a vallás érdekében. 

Csakhogy mindez az evolucionista ellenkezés 
csak annyi tudományos értékkel bír, mint az egész 
kinyilatkoztatás-elméletük, melynek értékét előbb 
méltattuk. 

Egyről azonban ne feledkezzenek meg az evo-
1 A kinyilatkoztatás elméletének gyönyörű s a legkisebb 

részletig menő kifejtését 1. Scheeben : Kath. Dogmatik I. 
8. s. k. 1. 

lucionisták, midőn önkényesen tagadva a kinyilat-
koztatást, a kereszténységet erejétől, megbízhatóságá-
tól, szóval az emberre oly megbecsülhetetlen isteni 
értékétől megfosztani akarják: ne feledkezzenek meg 
arról, hogy ezzel az emberiséget vallási szempontból 
ismét abba az állapotba akarják juttatni, melyben az 
ó-korban volt. Ez pedig nem kívánatos állapot az 
egyes emberre s nem kívánatos a társadalomra nézve. 
Minap kiadta «Az ó-kori nevelés történetét» Fináczy 
Ernő egyetemi tanár. Mélyen a forrásaiban tanulmá-
nyozta az ó-kort a ránk fönmaradt irodalmi emlé-
keiben. Összehasonlította az akkor divott eszméket 
az összes művelt népeknél a nevelés szempontjából 
s az összehasonlítás alapján milyen eredményre 
jutott? Csak két mondatát idézem: «Csak a mono-
theismusnak lehet nevelő hatása».Es: «A zsidók által 
kifejlesztett erkölcsi világnézetből hiányzott még egy 
aikotó elem. El kellett jönnie annak az időnek, mikor 
az emberek hite szerint az Isten egyszülött Fia vál-
lalja magára, hogy az emberiséget a tökéletes szere-
tet művével személyesen megváltsa s az emberi lélek-
nek űj, soha addig nem látott világokat nyisson. 
Megérett a kereszténység világhódító eszméje».1 

Ez a kinyilatkoztatás nélkül tévelygett, különben 
művelt ó-kor tanúsága, ráutalás az evangéliumokra; 
erről azonban az evolucionisták, mélyen elmerülve 
szisztémájukba, úgylátszik teljesen megfeledkeztek. 

A jellem és a modern világnézet (n.> 
Mint fönnebb rámutattam, a jellem az értelem 

és akarat müve, illetőleg iránya ; ennélfogva képzése 
e két tehetségben megy végbe. Etőször a fejnek kell 
rendben lennie; ismernie kell a célt melyért létezünk; 
tudnunk kell, mit kíván ez tőlünk, kötelesek vagyunk-e 
reá törekedni, vagy másra is fordíthatjuk-e munkánk 
egy részét. Meg kell győződnünk, hogy csak egy cél 
lehet irányadó, mert sok cél mellett szétszóródnak 
az ember képességei, cselekvésünk rendetlen lesz, 
már pedig a jellemnek egységesnek kell lennie. 
Vagyis az értelmet a célból levezetett megingat-
hatatlan elvek birtokába kell juttatni, mert a kétely 
lerontja az alapot, mivelhogy ingadozást szül s így 
az erélyes és következetes törekvést meghiúsítja. 

Másodszor az értelem elveit komolyan kell venni, 
mert az igazsággal játékot űzni nem szabad, az tisz-
teletet követel, ezzel az elme önmagának tartozik: 
vagyis az akaratot a meggyőződéshez kell alkalmazni, 
az elme szavát zsinórmértékül kell fölállítani, a mely-
hez hűséggel és becsülettel ragaszkodjék. Azaz az 
embernek meg kell győződve lennie, hogy elveihez 
való szilárd ragaszkodásában, azoknak megvalósítá-
sában áll becsülete. Ilyen meggyőződéssel kell hozzá 
fogni az akarat erősítéséhez, vagyis gyakorolni azt 
az igaznak végrehajtásában és pedig szakadatlanul 

1 Fináczy : Az ókori nevelés története. 1906. 297. 1. 
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minden nehézség dacára, az egész emberben és 
minden téren kell a meggyőződésnek érvényesülnie. 
A ki válogat és különbségeket tesz, más elveket 
követ a magán és másokat a nyilvános életben ; mást 
követ ismerősök s mást idegenek között, mást a 
mindennapi életben s mást külön alkalmakkor, az 
nem jellemes ember és nem is képződik ilyenné, 
legföllebb ügyes szinész, ki a szerepek szerint meg 
tudja válogatni az álarcot, de azért sem nem hős, 
sem nem király, sem más ilyenféle, ha mindjárt 
szerepüket jól is tudja játszani. A jellemképzéshez 
tehát folytonos fegyelmezés kell, mivel önuralom 
szükséges a jellemhez, hogy az ész a szívvel és aka-
rattal egyesülve vezesse az embert. 

A jellem megszerzése nehéz dolog s azért az 
ember magára hagyatva nem is érne el sikert. Már 
maguk körül az elvek körül is tévedhet az ember, 
mert ha igaz is, hogy a természet mindenkibe oltotta 
a jó és igaz eszméit, de az emberben más valami 
is található. Vájjon hogyan ismerje föl biztosan, 
melyik a romlatlan természet szava? Itt vezetőre és 
tanácsadóra van szükség, a ki határozottan s tévedés 
veszélye nélkül rámutat az igazságra. Azután az elv 
nagyon általános s így alkalmazása a tévedésnek 
tág teret nyit, tehát mintára, példaképre van szük-
sége az embernek, hogy túlzásokba és szertelensé-
gekbe ne tévedjen s jellem helyett torzképpé ne 
váljék. A makacsság és csökönyösség nem jellem, 
hanem annak torzképe, ha mindjárt csodálói akad-
nak is. 

Az ember ugyanis nem él magában a világon, hanem 
mások társaságában, a kikre tekintettel kell lennie, 
úgy azonban, hogy személyes önállóságáról meg ne 
feledkezzék. Másokhoz érzelmek kötik az embert, ez 
a természetes kötelék, a többi mind mesterkélt ; 
azért van oly nagy fontossága a jellemképzés-
nél a kedély képzésének; mert ennek helytelen 
képzése vagy jellemgyöngeséget vagy makacsságot 
szül, túlzást vagy az egyik irányban vagy a másikban, 
már pedig ebben is a középút az egyedül helyes. 

A kik az érzelmek jogosultságát tagadják s akik 
el nem ismerik, hogy a szivet is törvényeknek kell 
alávetni, azok valódi jellemekké nem képződhetnek; 
a szivet is kell nevelni és pedig hatásosan, mivel a 
szenvedélyekkel csak erélyesen lehet elbánni ; de 
azért elnyomni sem szabad, mert érzelmi világ nélkül 
nem egész az ember. Azért a jellemképzés kedély-
képzés nélkül téves eljárás, mivel az ember nemcsak 
önmagáé, hanem a társadalomé is, kedély nélkül 
pedig önzővé, szűkkeblűvé és makacssá válik, a mi 
a társadalmi együttlétet lehetetlenné teszi. A jellem 
korlátozza ugyan a kedélyt, de ez ismét szelídíti, 
nemesíti és tágítja a jellemet, mert tágabb teret nyit 
a szellem érvényesülésének. 

Mire is vezethetők vissza a jellem összes fogyat-
kozásai ? Két forrásra : szellemi gyöngeségre, a miből 
az önállóság hiánya következik, midőn t. i. nem 

magunkra, hanem másokra támaszkodunk, a kül-
sőtől függünk, nem pedig meggyőződésünktől, másokra 
nézve s nem lelkiismeretünkre, kint keressük az 
erőt és nem magunkban, másokban keresünk ment-
séget gyöngeségiink igazolására. A kinek értelme és 
akarata fogyatékos, az nem támaszkodhatik magára, 
hanem környezetére. A másik forrás a kedély erőt-
lensége, ez tesz önzővé és makaccsá, a minél külön-
ben gyakran közreműködik az értelem fogyatékos-
sága is. Épen azért szükséges a jellemképzésnél az 
értelem, az akarat és a kedély párhuzamos képzése, 
csak így lesz az ember önállóvá oly mértékben, a 
hogyan azt személyi méltósága megköveteli s csak 
annyira függővé másoktól, a mennyire ezt emberi 
volta magával hozza. 

A mint tehát az értelmet oda kell fejleszteni, 
hogy beláthassa az igazat és jót, vagyis hogy az 
ember saját fejével gondolkozzék; úgy az akaratot 
is annyira kell erősíteni, hogy el ne tántorodjék a 
meggyőződéstől másoknak illetéktelen ráhatása foly-
tán. Illetéktelen pedig az ilyen befolyás, ráhatás akkor, 
lia a kedély érdekében túllépjük azokat a határokat, 
melyeken belül a kedélynek érvényesülnie szabad 
és kell. Azért nem a futás és meghajlás a jellem 
nevelője, hanem a szembeszállás; elv gyanánt el-
fogadni valamely véleményt csak azért, mert mások 
igy gondolkoznak, gyáva meghátrálás valamit tenni; 
csak azért, mert általában mások úgy cseleked-
nek, vak rohanás a bizonytalanba, a szenvedélyek 
előtt való meghódolás jobb belátásunk dacára, az 
akaratnak megfutamodása az ellenség láttára. 

Pedig mindenki közel magához találja az össze-
hangzó képzés eszközét. A munka magában is tisz-
tító, erősítő és nemesítő hatással van az emberre; 
jellemképző tényező a társadalmi állásbeli munka is, 
vagyis az állásbeli kötelességnek következetes és 
pontos teljesítése. Ennek van jellemnevelési ereje, 
úgy az egyénre, mint a társadalomra nézve, a mint 
viszont ez a jellemességnek megnyilatkozása is. 
A kötelesség folytonos végzése erénygyakorlattal van 
összekötve, önuralmat és kitartást kíván ; ez magában 
véve már az akarat erejének megnyilatkozása s a 
helyres elvekhez való ragaszkodás. De van ennek az 
eljárásnak kedélyi oldala is; mert a mint a társa-
dalmi kötelesség magában foglalja a másokra való 
tekintetet, úgy a kötelességtudóban élénk az a meg-
győződés, hogy másoknak tartozik valamivel, vagyis 
ténykedése magában foglalja a kedélynek oly méretű 
érvényesülését, mely önállóságának épsége mellett 
a társadalmi együttlétet lehetővé teszi. Általános 
kötelességtudás jellemessé teszi az egész társadalmat. 
Minden állás ugyanis számtalan pozitiv és negatív 
kötelességet ró az emberre, az embernek társadalmi 
állásánál fogva sokat kell tennie és soktól tartóz-
kodnia, úgy hogy ennek betartása minden oldalúlag 
képzi lelkét. De ez a következetes kötelességtudás 
csak akkor lesz meg benne s akkor fog kivétel 
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nélkül érvényesülni, lia magasabb szempontból tekinti 
állását, vagyis lia végcélja lebeg szeme előtt, ha ez 
irányítja cselekedeteit. Csak ekkor fog minden tet-
tének olyan értéket tulajdonítani, hogy reá egész 
tehetségét fordítsa, akaratának egész erélyét érvénye-
sítse. Ilyen értelemben a kötelesség folytonos teljesí-
tése a jellemnek szüntelen képzése, a mivel az ember 
egész életén át foglalkozik. Mert a jellemmel is úgy 
van az ember, mint az erénnyel, hogy a gyakorlat 
teszi a mestert. 

Ezeket előre bocsátván, rátérünk most a keresz-
tény jellemnek leírására, hogy kimutassuk, miszerint 
csak a keresztény világnézet nyújt alapot valódi és 
egész jellem számára s hogy minden más gondol-
kodásmód vagy egyáltalában képtelen jellemképzésre, 
vagy csak egyoldalú korcsokat sziil. 

Ha a jellem általában elvek által meghatározott 
lelkület, vagyis az elmének és akaratnak elvek állal 
kijelölt együttes iránya, akkor a keresztény jellemen 
értjük a keresztény elveken nyugvó meggyőződést 
és ennek megfelelő akaratirányt. A keresztény jellem 
a keresztény tannak megvalósulása az ember lel-
kében, visszhangja az ember elméjében és akara-
tában. Midőn az ember az evangéliumi tant erős 
hittel befogadja, megáévá teszi s meggyőződésénél 
fogva akaratát hozzá szabja, lelkét oly irányba tereli, 
melyet keresztény életiránynak nevezünk, a külső 
érvényesítését pedig keresztény életnek. Minden irány-
nak meghatározója a cél s így a keresztény életnek 
is a cél ad jelleget, az a cél, melyre az embernek 
a keresztény tan szerint törekednie kell. Ennek ér-
telmében az ember célja: Istennek szolgálni, hogy 
ekkép üdvözüljön. «Féld Istent és tartsd meg paran-
csait, ez teszi az egész embert».1 Isten szellem és 
épen azért, a kik őt tisztelik, szellemben és igazság-
ban kell őt tisztelniök, vagyis neki szolgálniok. Ezen 
szellemi szolgálat csak abban állhat, hogy őt meg-
ismerjük és szeretjük, mivel elme és akarat alkotja 
a szellemet. Minden külső tettünkben meg kell nyilat-
koznia tehát Isten ismeretének és szeretetének, vagyis 
csak az a cselekedet mondható kereszténynek, 
melyben a keresztény hite, mely szeretet által mű-
ködik, érvényesül. 

A keresztény jellem eszerint Istenben való hiten 
alapszik s az akaratot szellemi irányba tereli. A ki 
azt teszi, a mit keresztény hite szerint tennie kell, 
és pedig belső meggyőződésből és akaratból azért, 
mert annak Isten előtt van értéke, az keresztény 
jellem. 

A kereszténység ezen önirányítás támogatására 
részleges elveket is szolgáltat, midőn előírja, hogy 
ne csak Istent szeressük mindenek fölött, hanem 
felebarátunkat is, mint önmagunkat; midőn óva int, 
hogj' mit használ az embernek, lia az egész világot 
megnyerte is, lelkének azonban kárát vallja s midőn 

1 Eccl. 12, 13. Eccli. 2, 1. 

azt hirdeti, hogy a ki kezét az ekeszarvára teszi és 
visszatekint, nem méltó a mennyek országára. Ezzel 
sürgeti az ideiglenes javak önző keresésének kerü-
lését és az embernek kitartását a szellemiek köve-
tésében. Ebből látjuk, hogy a kereszténység valódi 
jellemre neveli rá az embert; nem csak azért, mert 
a szellem uralmát követeli a szellemi cél fölállítá-
sával, de azért is, mert minden tétovázást kárhoztat. 
Az ideiglenes jót csak a szellem eszközének tekinti, 
a mely értékét nem magában birja, hanem azt a 
szellemnek tett szolgálatától kapja. A keresztény 
jellem elve tehát: mindig azt tenni, a mit Isten pa-
rancsol és a lélek üdve megkíván, mert csak ennek 
van valódi értéke. 

Azért az ember elhatározásait lelkiismeretének 
szavától teszi függővé; sem haszon kilátása, sem 
kényszer, egyszóval semmi külső tényező nem tántorít-
hatja el Isten törvényétől. Ehhez képest mondhatjuk, 
hogy a keresztény jellemes ember annyi, mint lelki-
ismeretes ember. Minthogy ily módon tekintete Isten 
felé irányul, a keresztény jelleme egységes és erős 
is ; csak egy főcélt és egy főszabályt ismer s ez változ-
hatatlan, mert az maga az Isten, tehát minden inga-
dozást kizár. A ki ennyire nem vitte, az nem töké-
letes keresztény jellem s kétes, vájjon van-e egyál-
talában valami jelleme? 

De vájjon nyujt-e a kereszténység biztos alapot 
arra, hogy az ember ide fejlődhessék? Fönnebb láttuk 
ugyanis, hogy a meggyőződés még nem jellem, mert 
ehhez az akaratnak megfelelő iránya is kívántatik, 
a keresztény hit pedig csak az elmét irányítja, hogyan 
közelíti meg tehát az akaratot ? Már maga az a tény, 
hogy a hit jó akaratot kíván, mert az embernek a 
jóra kell hajlania, hogy elfogadja a kinyilatkoztatott 
tant, mivelhogy ez nem kedvez önzö hajlamainak, 
mondom, már maga az a tény bizonyítja a hitnek 
befolyását az akaratra s így midőn a kereszténység 
hitet kíván, egyúttal az akaratnak meghajolását, 
fegyelmezését is kívánja, hogy minden nehézség és 
támadható ellenszenv dacára is valami felsőbbhöz, 
szellemi tényezőhöz alkalmazkodjék. A hit eszerint 
az értelemnek és akaratnak fegyelmezésével jár s 
midőn az ember hivésre határozza el magát, már 
legyőzte önmagát, tehát ez az első lépés is már 
jellemképző. A kereszténység azonban többet is nyújt, 
mert megadja a jellemképzés összes föltételeit. 

Mihalovics Ede dr. 

Magyarország társadalma a két szent király, az 
első zsinatok és T\álmán törvényeiben. <ix.) 

VI. A hitélet rendezése. Az uralkodás tízparancsolata 
szerint a királyi korona első ékessége és elnyerésé-
nek föltétele a katholikus apostoli hit, a melyet tet-
tekkel is kell tanúsítani. A hit őreit és malasztjainak 
osztogatóit, a püspököket, a király úgy becsülje, mint 
szemefényét. Birói székében ne esküdözzék. Gyako-
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rolja az imádságot és az erényeket. A hitszakadás 
fejének szolgáit ne támogassa, mert ezek megfertőz-
tetik a szentegyház népét, a mely itt még fiatal és 
zsenge.1 

A pogányság utolsó maradványainak kiirtására 
Szent László törvénye rendelte, hogy a kik kutak-
nál, forrásoknál, fáknál és köveknél pogányok mód-
jára áldozatot mutatnak be, marha-birsággal lakol-
janak, vagyis büntetésül marhát adjanak a bírónak. 
A püspökök zsinata a nagyobbmódú vagy állású ilyen 
emberekre tizenegy napi szigorú böjtöt, a kisebbekre 
veréssel súlyosbított hétnapi böjtöt szabott ki. Kálmán 
törvényírója, Albrik szerint Szent István király országa 
a barbár pogány hitről kényszerítve tért ugyan át a 
kereszténységre, de Kálmán király már nem találta 
méltó dolognak, hogy mikor a hit harcosát a halál 
sem tudná eltántorítani az igaz vallástól, még tovább 
is a büntetéstől való félelem gyötörje s azért enyhí-
tette Szent István törvényeit.2 A magyar már 
megtért. 

Kálmánnak csak a muzulmán vagy magyarosan 
böszörmény izmaeliták (kazárok) teljes megtérítésére 
volt gondja, a mi még Szent László előtt megkezdő-
dött, de a mohammedán szokások kiirtása nehezen 
ment. László király uralma végén elhatározták, hogy 
az izmaelita nevű kereskedők közül azokat, kik kö-
rülmetéléssel régi törvényükhöz tértek vissza, lakó-
helyükről más falvakba kell áttelepíteni. Kálmán 
király több törvényt hozott visszaesésük meggátlására 
és megtérésük gyorsítására. Elrendelte, hogy a ki 
izmaelitákat rajtakap felekezetük bármely bűnén (in 
quolibet suae sectae facinore, tudniillik mohamme-
dán módon való): bőjtölésen, étkezésen, disznóhústól 
való tartózkodáson, vagy mosakodáson, az a vádló 
részt kapjon az izmaeliták vagyonából, maguk az 
izmaeliták pedig a királyéi legyenek. Minden izmae-
lita falunak építenie kell templomot s ezt ellátni a do-
tációval, azután a falunak fele költözzön ki. Izmaelita 
a leányát ne merje összeházasítani a maga népéből 
való emberrel. Ha vendége van s lakomára hívott 
valakit, ő is, vendége is csak sertéshúst egyék.3 A zsi-
dók megtérítésére nem hoztak törvényt, csak arról 
intézkedtek, hogy a keresztények ünnepét és vasár-
napját munkával ne zavarja s hogy keresztény szol-
gának, nőnek ura ne lehessen, kereszténynek húst el 
ne adhasson.4 

A keresztény vallásgyakorlat szent helyeiül Szent 
István templomokat építtetett, legalább minden tíz 
falu népével egyet s elláttatta a kellő vagyonnal, ő 
maga adta az egyházi ruhákat, a püspök pedig pap-
ról és könyvekről gondoskodott. Szent László a ko-
rábbi lázadás alkalmával fölgyújtott és lerontott 
templomokat az illető parochia népével, a maguktól 

1 St. I. 1, 2, 3, 5, 9, 10. 
s Lad. I. 22. Syn. I. 7. Col. I. praefat. 
3 Lad. I. 9. Col. I. 46-49. 
4 Lad. I. 26, 10. Syn. I. 60. Col. I. 74, 75. 

leromlott templomokat pedig a püspökkel állíttatta 
helyre, ki ismét gondoskodott könyvekről (mert az 
ő papjai értették a könyvmásolást), a király meg a 
ruhákról és kelyhekről. A templomok helyreállítása, 
további föntartása és a templomlátogatás biztosítása 
érdekéből elrendelte, hogy a másfelé költözött fal-
vak térjenek vissza templomukhoz s a messzebb 
távozókra a második zsinat a visszatérés kötelezett-
ségén felül tíz pénza büntetést rótt ki.1 A templomok 
iránt való tiszteletből az odamenekült nagy bűnösök 
a legsúlyosabb büntetésektől megszabadultak.2 

Az istentisztelet és böjtök rendjét a püspöki zsi-
nat jegyzéke szerint kellett megtartani s templomban 
mást nem volt szabad olvasni és énekelni, hanem csak 
azt, a mit a zsinat jóváhagyott. A nagyobb egyházakban 
minden vasárnap fejtegetni kellelt a népnek az evangé-
liumot, az epistolát és a hitet, a kisebbekben pedig 
a hitet és az Úr imádságát. Húsvétkor, pünkösdkor 
és karácsonykor az egész nép gyónt és áldozott 
s ugyanezt tette a diákság minden nagyobb 
ünnepen.3 

Megtartandó ünnepek az Úr tisztelére: karácsony, 
Úrnak környékezete (régiesen a circumcisio), vízkereszt 
vigiliával, húsvét négy napon, szentkereszt találása, 
áldozócsütörtök, pünkösd négy napon, szentkereszt föl-
magasztalása ; Szűz Mária tiszteletére : Gyertyaszentelő, 
Nagyboldogasszony, Kisasszony; az apostolok kilenc 
ünnepe (december 27., május 1. vigiliával, junius 29., 
julius25., augusztus 24., szeptember 21., október 28., no-
vember 30., december 21.); magyarországi védőszentek 
ünnepei : István királyé, Gellért püspöké, Henrik bit-
vallóé (Imre hercegé), Mártoné ; egyéb ünnepek : Szent 
István vértanúé, aprószenteké, Szent György vér-
tanúé, Keresztelő Szent Jánosé (junius 24.), Szent Lő-
rincé, Szent Mihály arkangyalé, mindszenté és Szent 
Miklósé. Ezenfelül minden parochia tartsa meg a 
védőszentje ünnepét s a templomszentelés évfordu-
lóját. Ez összesen 40 ünnep és két vigília. Ehhez 
járult még nyolc vigilia : egy-egy Szent István király s 
Gellért vértanú, három-három pedig Szent Márton 
és — András király meg a püspökök fogadalmából — 
Szent Péter ünnepe előtt.4 Kálmán korában rendelték 
el pünkösd nyolcada utánra a Szentháromság meg-
ünneplését.5 

A ki az ünnepeket és vasárnapokat meg nem 
tartotta, László törvénye szerint 12 napig kenyéren 
s vízen böjtölt kalodában. Az első püspöki zsinat e 
büntetést leszállította a pogánykodás büntetésére : 
nagyobb, gazdagabb embereknél 11 napi szigorú 
böjtre, kisebbeknél hétnapi böjtre veréssel. Még le-
jebb szállott e büntetés a második püspöki zsina-
ton : szabad embernél háromnapi böjtre, a szolgá-
nál hét megcsapásra.6 Erdélyi László dr. 

1 St. II. 34. Lad. I. 7, 8, 19. Col. II. 12. 
2 Lad. III. 28. II. 2. stb. 
3 Syn. I. 26, 46, 2, 3. 4 Lad. I. 37, 38. & Col. I. 72. 
« Lad. I. 25. Syn. I. 8. (v. ö. 7.). Col. II. 14. (PC 15.). 
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A legújabb házasságjogi rendelet. (i.> 
Már régóta nem jelent meg olyan gyökeres újí-

tást magában foglaló és gyakorlati vonatkozásaiban 
mélyrehaló egyházi törvényalkotás, mint a «iVe te-
mere» szavakkal kezdődő és minap közrebocsátott 
pápai rendelet, Ezt a rendeletet a zsinati gyülekezet 
(Sacra Congregatio Concilii) folyó évi augusztus 2-án 
bocsátotta ki 0 Szentségének, X. Pius pápának 
egyenes parancsára és a tőle nyert fölhatalmazás 
alapján, miután ugyancsak 0 Szentsége utasítása 
folytán kikérte ez ügyre nézve a kánonjog kodifiká-
ciójával megbízott bizottság tagjainak véleményét is. 
A rendelet kibocsátását és az abban foglalt refor-
mokat megokoltakká, söt szükségesekké azok a bo-
nyodalmak és lelki veszedelmek tették, a melyek a 
külső alakszerűségek nélkül, titokban kötött eljegy-
zésekből igen sok helyen keletkeztek ; de kiváltképen 
szükségesekké tették eme reformokat és gyökeres 
újításokat azok a nehézségek, kételyek és lelkiisme-
reti bonyodalmas ügyek, melyeket a modern élet 
viszonyai között a trienti zsinat «Tametsi» fejezete 
(Sessio XXIV. de reformatione matrimonii cap. 1.) 
előidézett. 

Sok helyen ugyanis, különösen a déli román 
népek körében, hevesvérű fiatalok gyakran kellő 
megfontolás nélkül az első szenvedélyes szerelem 
mámorában egymás közt titokban, másoknak tudta 
és akarata nélkül, eljegyzést kötöttek, a melyek 
gyakran bünveszélyeknek, esetleg családi perpatva-
roknak és versengéseknek előidézői voltak ; de ezen-
felül azok miatt a jogkövetkezmények miatt, melyek 
az érvényesen kötött eljegyzésekből a tételes egyház-
jogi szabályok szerint folynak, számtalan bonyoda-
lomra, érvénytelen házasságra és nagy lelki vesze-
delmekre szolgáltak alkalmul. Ugyanis a jelenleg 
(egészen 1908. április 18-ig bezárólag) érvényben levő 
egyházjog értelmében titokban, négy szem közt, min-
den alakszerűség és ünnepélyesség betartása nélkül 
lehetett teljes jogérvénnyel biró eljegyzéseket kötni, 
föltéve természetesen, hogy a jegyesekben megvoltak 
a természetjog és a tételes egyházjog által megkívánt 
kellékek. 

A titokban kötött eljegyzésekből, különösen a 
fönnforgó köztisztességi érvénytelenítő házassági aka-
dály (impedimentum iustitiae publicae honestatis) 
miatt sokszor igen bonyodalmas helyzetek álltak elő. 
Nem egyszer fordult ugyanis elő, hogy az egyik vagy 
másik jegyes bármely okból egyszerűen faképnél 
hagyta titokban eljegyzett jegyesét és minden egy-
házhatósági közreműködés és lelmentés kieszköz-
lése nélkül házasságra lépett titkos jegyesének elsőfokú 
rokonával. Az ilyen házasság a fönnálló érvénytelenítő 
akadály miatt semmis, érvénytelen volt, akár volt 
tudomása egyik vagy mindkét féinek a fönnforgó 
érvénytelenítő akadályról, akár nem. Lehetett és le-
het ugyan az ilyen érvénytelen házasságokat utóla-

gos érvényesítés kieszközlése, illetőleg az u. n. gyö-
keres fölmentés által való érvényesítés útján (sanatio 
matrimonii in radice) orvosolni, mindazonáltal azon-
ban ez sokszor különféle okokból tényleg nem tör-
tént meg az ily módon együttélő felek nagy lelki 
hátrányára és veszedelmére. 

Még több zavart, kételyt és félreértést okozott a 
trienti zsinat «Tametsi» rendelete, a mely a mai 
társadalmi viszonyok között sokszor inkább káros, 
mint hasznos következményekkel járt és gyakran 
épen azokat a bonyodafmakat és bajokat idézte elő, 
a melyek elhárítása céljából azt a trienti zsinat tu-
lajdonképen alkotta. 

A «Tametsi» fejezet ugyanis kimondja, hogy 
azok a házasságok, melyek nem illetékes plébános, 
illetve a plébános vagy a megyés főpásztor fölhatal-
mazása folytán más áldozópap és két vagy három 
tanú előtt köttetnek, semmisek és érvénytelenek. 

Továbbá ugyancsak a trienti zsinat hatarozata 
alapján ez a «Tametsi» fejezet és az abban kifejezett 
törvény, a mely az u. n. trienti házassági formát 
írja elő és az alattomosság (clandestinitas) név alatt 
ismert érvénytelenítő házassági akadályt fölállította, 
csak ol)r plébániákban bír kötelező erővel, a hol ez 
törvényesen ki lett hirdetve, illetőleg a kihirdetéstől 
számítva harminc nap eltelt. Oly plébániákban ellen-
ben, ahol vagy egyáltalán nem volt kihirdetve, vagy 
pedig ellenkező törvényes jogszokás folytán érvé-
nyen kívül helyeztetett, jogerővel nem bir. Ily for-
mán sok plébániában az u. n. titkos házasságok 
(matrimonia clandestina), vagyis a trienti zsinat által 
előírt alakszerűségek nélkül kötött házasságok érvé-
nyesek voltak; más plébániákban ellenben a trienti 
forma hiánya miatt érvénytelenek voltak. 

Ebből azután igen sok bonyodalom, kétely és 
zavar keletkezett. A «Tametsi» fejezet alapján ugyanis 
az egyházjog megállapítja ugyan, hogy illetékes plé-
bánosnak az tekintendő, a kinek a plébánia terüle-
tén a házasulandó felek valamelyike állandó, rendes 
lakóhellyel (domicilium verum) vagy ideiglenes tar-
tózkodási hellyel (quasi-domicilium) bir. Az egyházjog 
megállapítja továbbá az u. n. kóbor személyek (vagi) 
illetékes plébánosát is, a kik t. i. mindenütt és mégis 
seholsem bírnak állandó lakóhellyel vagy ideiglenes 
tartózkodási hellyel. Mind ennek dacára, a ki csak 
egy kissé is jártas az egyházjogi elmélet és a gyakor-
lati lelkipásztorkodás terén, tudja, hogy sok esetben 
mily nehéz a plébános illetékességét megállapítani 
napjainkban, mikor a ki- és bevándorlási mozgal-
mak oly élénk hullámzásban vannak, különösen na-
gyobb városokban, a hol oly gyakran változtatnak az 
emberek lakást, a város egyik plébániájának terüle-
téről a másikba költözködve és a hol a lelkipásztor 
a hivek nagy száma és állandó hullámzása miatt 
nem képes nyáját ellenőrizni. 

Ennek következtében a plébános illetékességé-
nek hiánya folytán gyakran köttetnek érvénytelen 
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házasságok a lelkek nagy veszedelmére. Hányszor 
olvashatunk az «Analecta ecclesiastica», az «Acta 
S. Sedis», a «Canoniste contemporain» hasábjain leg-
főbb egyházi törvényszékektől hozott Ítéleteket, ame-
lyek e miatt kénytelenek érvényteleneknek nyilvá-
nítani sokszor olyan házasságokat is, melyek mái-
évek, sőt évtizedek előtt köttettek. 

Mindezek már régen azt az óhajtást érlelték 
meg különböző vidékek és országok nem egy püs-
pökében, kik főpásztori figyelmüket híveik lelki üd-
vének biztosítására e részben is kiterjesztették, hogy 
úgy az eljegyzések, mint a házasságkötések alak-
szerűségei tekintetében újabb megfelelő intézkedések 
történjenek. 

így már a trienti zsinat tanácskozásai közben a vér-
tanukról nevezeti Bertalan (Bartholomeus de marty-
ribus), Szent Domonkos-rendű tudós, braga-i érsek, 
valamint a portugalliai király is azt indítványozta, 
hogy a köztisztességi érvénytelenítő házassági aka-
dály egyszerűen törültessék el. Olaszország egy né-
mely püspöke szintén nyújtott be ily tartalmú javas-
latot. (L. Collectio Lacensis. 7. k. 842. 1.) 

A vatikáni zsinat megnyitása alkalmából meg-
ismétlődtek az ide vonatkozó kérelmek és javasla-
tok. A zsinat kérvényi bizottságához a francia-
országi, belgiumi, németországi és canada-i püspö-
kök nyújtottak be oly irányú kérvényt, miszerint a 
köztisztességi érvénytelenítő házassági akadály töröl-
tessék el. Az olaszországi püspökök pedig azt indít-
ványozták, hogy a titkos módon kötött eljegyzéshez 
tanúk jelenléte kívántassék meg. (L. Canoniste con-
temporain. 1906. juin. p. 375. Laemmer, Zur Codiii-
kation des canonischen Rechts. 136. 1.) 

A «Tamelsi» fejezet módosítása tekintetében 
pedig a nápolyi tartomány püspökei oly értelmű 
indítványt terjesztettek a vatikáni zsinat kérvényi 
bizottságához, hogy a «Tameisi» rendeletben előírt 
trienti forma betartása kivétel nélkül minden katho-
likus házasságkötésre kiterjesztessék. A nápolyi püs-
pökökkel ellentétben a francia püspökök azt kíván-
ták, hogy a gyakran előforduló érvénytelen házas-
ságkötések megakadályozása céljából a trienti forma 
csak a megengedett házasságkötésekhez kívántassék 
meg, az érvénytelenítést megállapító szentesítés azon-
ban helyeztessék hatályon kívül; valamint hogy 
kifejezetten kimondassék, miszerint a trienti forma 
megtartása az eretnekek és szakadárok házasság-
kötéseire nem vonatkozik. (Laemmer, i. h. 140. 1.) 

Mindezeket a kérelmeket, melyek azóta is külön-
féle változatokban több ízben megujíttattak, kielégí-
tette X. Pius pápának rendeletére kiadott «Ne temere» 
kongregációi dekretum. 

A rendelet, mely minden ellenkező jogszokást 
és kiváltságot hatályon kívül helyez, a jövő 1908. évi 
húsvét ünnepén (április 19-én) lép életbe. Addig 
azonban a régi, illetőleg ez időszerint is érvényes 
jogszabályok liirnak törvényerővel. 

Mivel a rendelet intézkedéseit egyháziak és vilá-
giak egyaránt ismerni és azokhoz alkalmazkodni 
tartoznak, közölni fogjuk azokat hü magyar fordí-
tásban,1 fölvilágosító jegyzetekkel kisérve, föltüntetve 
egyúttal a különbségeket, illetőleg változásokat a most 
divó házasságjoggal szemben, továbbá tekintetbe 
véve a polgári házassági törvény rendelkezéseit is. 

Tauber Sándor dr. 

Az autonom erkölcsbölcselet és a nemzet-
gazdaságtan etizálása. (I., 

A nemzetgazdaságtan s a nemzetgazdasági élet 
etizálásának kérdése korunk legaktuálisabb problémái 
közé tartozik. A gyakorlati élet ugyanis rácáfolt 
Marxra és Engelsre, a kik a gazdasági viszonyoknak 
és az ideológiai «felsőépítménynek» (jog, erkölcs, 
vallás, bölcselet, művészet) rohamos átalakulását a 
hégeli dialektikának és a tőkés termelés immanens 
törvényeinek természeti szükségszerűséggel ható ere-
jétől várták. A tudományban pedig általános ér-
vényre emelkedett az a meggyőződés, hogy a tör-
ténelmi materializmus túlzás s hogy az úgynevezett 
ideológiai tényezők, így az erkölcsi tényező is, nem 
merő reflexei, kisérő jelenségei, epifenomenonjai a 
gazdasági fejlődésnek, hanem önálló, ható és vissza-
ható koefficiensei az emberiség életének és fejlő-
désének. 

Ennek illusztrálására nem idézem Steint,2 Langet,3  

Woltmannt,4 Bernsteint,5 Masarykot,0 Nathusiust,7 stb., 
hanem a magyar szociológusok közül azokat, a kik 
a marxizmushoz közel állanak. így Somló Bódog 
«Allami beavatkozás és individualizmus» című köny-
vében ír ja: «A kultura összes többi részei épen úgy 
befolyásolják a gazdaság fejlődését, miként a gazda-
ság kultúránk egyéb részeit. Itt kölcsönhatás áll fenn 
a szó legszorosabb értelmében. A gazdaságnak tehát 
egyáltalán nincsen meg az az elsődleges és központi 
helyzete a társadalomban, mellyel szemben minden 
más tünemény csak másodlagos és mellékes volna».8  

«A mindenkori erkölcs szemmelláthatólag befolyásolja 
valamennyi többi intézményt».9 Ugyanezt mondja 

1 Az «Alkotmány» folyó évi 203. számában közölt for-
dítás egyik-másik helyen nem elég szabatosan adja vissza az 
eredeti szöveget-

2 L. Stein, Die socziale Frage im Lichte der Philosophie 
(Stuttgart 1903.) 302. és köv. 1. 

3 Fr. A. Lange, Die Arbeiterfrage (Winterthur 1894.) 381. 1. 
4 L. Woltmann, Der historische Materialismus. (Düssel-

dorf 1900.) 206. 1. 
5 E. Bernstein, Die Voraussetzungen des Soczialismus 

(Stuttgart 1906.) 178. 1. 
0 Th. S. Masaryk, Sociologischen und philosophischen 

Grundlagen des Marxismus (Wien 1893,) 36., 37., 129. §§. 
7 M. v. Natliusius, Die Mitarbeit der Kirche an der Lö-

sung der soczialen Frage (Leipzig 1904.) 139. és köv. 1. 
8 Somló Bódog, Áll. beav. és ind. (Budapest 1905.) II. ki-

adás 17. 1. 
9 Somló, u. o. 19. 1. 
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«Jogbölcseleti előadásaiban is».1 Jászi Oszkár pedig 
«A történelmi materializmus állambölcselete» cimü 
könyvében í r ja : «A történelmi materializmus már a 
legkezdetlegesebb viszonyok között is túlzás».2 «A homo 
oeconomicus mellett már a fejlődés legkoraibb lép-
csőin és ott van a homo philosophicus, aestheticus 
és morális.3 «Az ideológiai faktorok (vallás, erkölcs 
stb.) állandóan munkában voltak és iutenzivitásuk 
emelkedni fog... Ez a helyesebb fölfogás különben 
utat tör magának a történelmi materializmus tábo-
rában is».4 

A társadalomtudomány e szerint befejezett té-
nyeknek tekinti ma a következő tételeket: a törté-
nelmi materializmus nem bölcseleti rendszer, hanem 
legföljebb módszertani elv, mely a történeti kutatás-
ban a gazdasági tényezőnek szorgos tekintetbevételét 
követeli; a társadalmi fejlődésben az ideológiai 
tényezőknek, ig}' az erkölcsnek is, mindig önálló 
szerepe és nagy befolyása volt ; a társadalmi álla-
potok jobbrafordulását nem a hegeli dialektika 
negációs törvényétől, nem is a tőkés termelés immanens 
törvényeitől kell várni, hanem az erkölcsi movens 
megerősödésétől, az igazságosság, szeretet, testvériség, 
szolidaritás erőteljes érvényesülésétől, más szóval : 
oly kulturmunkától, melynek vezércsillaga az fjfroç lesz. 

A jelszó tehát: a nemzetgazdaságtan és a nemzet-
gazdasági élet etizálása. A mint összes bajaink kút-
forrása abban keresendő, hogy Smith Ádám és 
követői az etikát (az erkölcstant) a nemzetgazdaságból 
kiszorították ; úgy ezen bajokat megszüntetni is csak 
úgy lehet, ha az erkölcsi fölfogás át- meg átjárja az 
állam, a társadalom testét. Marx Beelzebubbai akarta 
kiűzni az ördögöt, mikor a tőkések önzésével a tö-
megek önzését állította szembe. Ma azonban érvényt 
szerzett magának az etikai irány, még pedig nemcsak 
a katholikus és a protestáns szociológusok között 
(a kik az elvet mindig vallották), hanem az úgy-
nevezett autonóm, Istentől független, dogmanélküli 
etika apostolai között is, — a kik minket eme fej-
tegetésünkben első sorban érdekelnek. 

Feje és vezére emez autonóm etizáló törekvé-
seknek Jodl Frigyes tanár, a független etika történet-
írója, a német etikai kulturmozgalomnak ünnepelt 
apostola és hangzatos nevű modern filozófus. Jodl 
«Wesen und Ziele der ethischen Bewegung in Deutsch-
land» cimű munkájában élesen elitéli az angol böl-
cselet azon eltévelyedését, mely Smith óta az etikát 
a nemzetgazdaságtantól elválasztotta és az önzés, a 
szabad verseny korlátlan érvényesülésétől várta az 
egyesek és a társadalom fölvirulását. «Az egész nem-
zedék», úgymond, «melyhez jómagam tartozom, az 
egyedül üdvözítő ego izmusról és az erősebb jogáról 
szóló prédikáció hatása alatt nőtt fel. Ha azonban 

1 Somló B., Jogb. előad. (Kolozsvár 1906.) I. füzet 54. és kő v. 1. 
2 Jászi Oszkár, A tört. mater, államb. (Budapest 1905.) 

II. kiadás 13. 1. 
3 Jászi Oszkár, u. o. 13. 1. 4 Jászi, u. o. 15. 1. 

visszapillantunk, be kell látnunk, hogy ez a nézet 
tudományos balhitnek bizonyult. Az egoizmusból és 
ennek kölcsönös társadalmi kiegyenlítődéséből nem 
jólét és haladás fakad, hanem a társadalmi osztá-
lyok egyre növekvő egyenlőtlensége, a gazdaságilag 
gyöngébbnek kíméletlen kizsákmányolása, a nemzeti 
vagyonnak kevés kézben való rohamos összponto-
sulása; a proletár tömegek ijesztő felhalmozódása, 
azon proletároké, a kik a létnivó legalacsonyabb 
fokára vannak leszorítva és a nemzetek létét és a 
közbiztonságot veszélyeztetik. Ily állapotoknak szük-
ségszerű következménye aztán a személyi jellem el-
aljasodása fent mint lent: amott elvetemültség, 
nyereségvágy, kicsapongás, kapzsiság, mások sorsa 
iránt való közönyösség, léha semmittevés; itt pedig 
szintén elvetemültség, de emésztő munkában, érzéket-
lenségben, brutalitásban és alkoholizmusban».1 Azért 
már «Volkswirtschaftslehre und Ethik» cimű mun-
kájában hangsúlyozza, hogy a modern etikai moz-
galomnak föladata az osztó igazságosság és méltá-
nyosság elvét érvényre emelni, a gyöngét megvédeni 
és erősíteni, az erőset helyzetének tekintet nélkül 
való kizsákmányolásában megakadályozni. Föladata 
szerinte első sorban az államnak, hogy nevelő és 
etizáló tevékenységet fejtsen ki, hogy «a kor erkölcsi 
eszméit saját tekintélyével körülvegye és mint szilárd 
szabályokat és mintaképeket állítsa a polgárok szeme 
elé».2 Ámde belátja, hogy «oroszlánrészét annak a 
jónak, a minek gyakorlására épen a leggazdagabbak 
volnának kötelezve, állami úton kierőszakolni egyál-
talán nem lehet — ezt az erkölcsi erők segítségével, 
a közszellem erélyes életrekeltésével kell elérni».3 

Megvallja Jodl, hogy a mai társadalom önző, szív-
telen, cinikus ; ámde az etikai mozgalomnak «nem-
csak az a célja, hogy az uralkodó osztályok egoiz-
musának korlátokat szabjon, hanem igazgatnia kell a 
széles néprétégek önzését is s meg kell azokat óvnia 
az önfölemésztéstől».4 «A népnek erőteljes és szigorú 
erkölcsökre van szüksége».5 

Jodl barátja, Garrique Masaryk Tamás, neves 
modern filozófus és elsőrangú szociológus, Marx 
amoralizmusával szemben szintén az etikai állás-
pontot hangsúlyozza. «Marx, lia már Krisztustól nem 
akart tanulni, tanulhatott volna a racionalista és 
szkeptikus Hume-től. Az ugyancsak nem volt babonás, 
se szentimentális, de azért megértette, hogy erköl-
csösség nélkül nem egész az ember. A másik példa 
Mill. Pozitivista ő és materialista, nem hisz Istenben, 
sem halhatatlanságban, de azért nem mondott le az 
etikáról és a humanizmusról, sőt önfeláldozást is 
követel».6 Meglepő, hogy a különben realista Masaryk 

1 Jodl, Wesen u. Ziele der eth. Bewegung in Deutsch-
land (Frankfurt a. M. 1901.) II. kiadás 7. 1. 

2 Jodl, Volkswl. u. Eth. 24. 1. 
3 Jodl, u. o. 25. 1. 4 Jodl, u. o. 35. 1. 5 Jodl, u. o. 35. 1. 
6 Th. G. Masaryk, Die socziologischen u. philosophischen 

Grundlagen des Marxismus, 131. §. 
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is «energikus szeretetet» követel korunk számára, 
«izmos kereszténységet, a mint a yankeek mondják». 
«Az igazi szeretet tartós, állhatatos, nem feledékeny. 
Nem elég csak akkor éreznie a nyomort, mikor a 
szegény az ajtón kopogtat, ma a szeretet annyit jelent, 
mint szünet nélkül dolgozni és küzdeni az erkölcsi 
és a fizikai nyomor ellen, még akkor is, ha szemeink-
kel nem látjuk».1 «A munka nem arisztokratikus 
sport, mely csak nagy akadályokkal szeret megküz-
deni, a munka, az igazi munka harcol a számtalan 
kicsiny, szembe nem szökő, közönséges ellenség 
ellen, az erkölcsi és a fizikai rossz eme mikróbái 
ellen».2 «Erkölcsre van szükség, de nemcsak a köny-
vekben, hanem az életben, a gazdaságban és a poli-
tikában. Minden cselekedet és gondolat kell, hogy 
alá legyen rendelve az etikának». «A modern etika 
hisz a haladásban, hiszi, hogy a társadalmi szolidaritás 
révén egyre erősebb egyéniségek fognak kifejlődni. 
Egyéniségek, nem egoisták».3 

Lange, a materializmus történetírója és az egyetlen 
filozófus, a ki a munkáskérdést bölcseleti szempont-
ból fejtegette, a társadalom jövendő, szociális beren-
dezkedését csak úgy tartja lehetségesnek, ha az em-
beriséget szigorú erkölcsökre, fegyelemre, illemre és 
mindazon társadalmi erényekre oktatjuk és neveljük, 
melyek nélkül kollektiv, kommunista életmód el sem 
képzelhető. 

S így mindazon szociológusok és bölcselők, 
többi között az új marxista iskola összes tagjai is, 
a kik a marxizmus «csalhatatlan», amorális «termé-
szeti törvényeiben» nem hisznek, az erkölcsi erők 
ujjáébresztésével, megerősítésével és terjesztésével 
igyekeznek az emberiséget egy jobb, humánusabb, 
egyenlőbb, szolidárisabb kor felé vezetni. Bernstein, 
a szocialista, mondja: «Kein zurechnungsfähiger 
Soczialist träumt heute von einem bevorstehenden 
Sieg des Soczialismus durch eine grosse Katastrophe». 
S ezt nemcsak Angolországról mondja, hanem idézett 
könyvében a többi államokról is így vélekedik. 

Tehát etizálni, még pedig Jodl szerint Kant 
etikájának szellemében. 

Természetes, hogy mi az autonóm etikusok ezen 
jobb belátásának csak örvendeni tudunk s azzal a 
mozgalommal, mely a nemzetgazdaságtan etizálásán 
fárad és a társadalmi állapotok jobbrafordulását az 
erkölcsi hatóerők hatványozott érvényesítésétől várja, 
melegen rokonszenvezünk. 

Azonban kénytelenek vagyunk Jodlékat először 
egy lényeges tévedésükre figyelmeztetni ; másodszor 
pedig eme nagy ügy érdekében föl kell vélnünk azt 
a kérdést: vájjon alkalmas-e a független etika ily 
nagy feladatok megoldására, van-e benne annyi benső 
erő, tartalom, a mennyi ily nehéz munka véghez-
viteléhez szükséges? A protestáns Nathusius is föl-
vetette a kérdést: «Van-e ezen új etikai iránynak 

i U. o. 132. §. 2 U. o. a U. o. 

oly hatalma, mely a gazdasági élet nyomán járó 
egoizmussal és anyagelvüséggel megküzdeni képes 
lesz?»1 «Lesz-e ezen etizált nemzetgazdaságlannak 
elég szilárd talaja korunk túltengő materializmusával 
szemben? Nem fognak-e az erkölcsi eszmék ma is 
nyomtalanul eltűnni az anyagi érdekek nagy forga-
tagában, mint az az előbbi korszakban történt?2 

A felelet — úgymond — attól függ, vájjon elég mély 
lesz-e az ember erkölcsi fölfogása s vájjon az ember 
transzcendentális jellege, örök hivatása elismertetik-e 
ezen etikai rendszerekben?» Jehlicska Ferenc dr.3 

Budapest . Tisza István gróf a szekularizációról. Tzgyhá 
A dunántúli ev. ref. egyházkerület Pápán tartotta minap v j l á g -
őszi közgyűlését. Ezen Tisza István gróf főgondnolt a , , 
szekularizáció ügyében igen tanulságos nyilatkozatot tett. " 

Tisza István grófnak ezt a nyilatkozatát, mint 
magyar kultúrtörténeti jelenséget és eseményt, nem lehet 
sein arannyal, sem ezüsttel, sem semmiféle anyagi érték-
kel fölbecsülni. Nem azért, mert a protestáns felekezetek 
kebelében mint igen illetékes, tekintélyes és befolyásos 
tényező hatásosan lefújta a református lelkészek buda-
pesti országos gyűlésének riadájóra támadt szekulari-
zációs hadjáratot a katholikus egyház vagyoni állása 
ellen ; hanem azért, mert ez a nyilatkozat megbecsül-
hetetlen betekintést nyújt Magyarország vallási és kultu-
rális életének múltjába, jelenébe és jövőjébe. 

Mindenekelőtt kiemeljük azt, hogy Tisza István gróf 
fölöttébb helyteleníti a szekularizáció kérdésének mostani 
fölvetését és eszejárása a helytelenítés megokolásában, 
leszámítva az ő speciális kálvinista álláspontját, a mely 
őt a szekularizációs mozgalom lefuvása dacára merev 
ellentétben tartja a katholikus vallással, nagyban és 
egészben egyezik az e helyütt minap kimondott kárhoz-
tató ítélet megokolása egy részével. Határozottan elitéli 
ő is azt, hogy protestáns lelkészek felekezeti körben 
pártpolitikai agitációkat kezdjenek és folytassanak. Őszin-
tén elismeri azt is, hogy a szekularizáció kérdésének 
fölvetése valóságos «kirohanás egy más felekezet viszo-
nyai ellen», «támadás a római katholikus egyház élveze-
tében lévő vagyon ellen», a mitől saját felekezeti ügynek 
tárgyalása közben szerinte — lámadó hitsorsaitól eltérő-
leg — minden felekezetnek tartózkodni kell. Határozottan 
kimondja azt is, hogy a szekularizáció kérdésének oly 
körben és oly módon való fölvetését, a mint ez hitsor-
sosai részéről a jelen esetben történt, «bűn»-nek tartja 
«hazánk ellen» és bűnnek saját «egyházuk» ellen. Mein 
Liebchen was willst du noch mehr. A katholikus egyház 
vagyonának védelmére Tisza Istvántól lehet-e többet 
várni ? 

A felekezeti harcnak e lefuvása és annak oly meleg 
hazafhü és református megokolása, oly férfiú részéről, 
mint Tisza István gróf, esemeny, melyet okvetetlenül 
regisztrálnunk kellett. Ámde a nevezetes nyilatkozatnak 
méltatása nem volna sem teljes, sem kielégítő, hogyha 
a «hazafias» lefuvás skorpió-farkában rejlő fulánkot nap-

1 Nathusius, Die Mitarbeit der K. etc. 142. 1. 
2 Nathusius, u. o. 143. 1. 
3 Üdvözöljük a tanult szerzőt a hazafias és hasznos munka 

terén. Szerk. 
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világra nem kerítenők elő. Tisza István gróf nagyeszű 
ember, Magyarország egyik legfurfangosabb politikusa. 
Neki mindig hátsó gondolatai is vannak és pedig úgy 
látszik, hogy nála főgondolatok tulajdonképpen mindig 
háttérben és pedig mindig «les»-ben állnak. Most is, a 
szekularizáció lefuvásának ily heves és lelkes külső 
modora mögött ott van az álnok gondolat, hogy — más 
úton, más módon lehet a katholikus egyházat Magyar-
országban tönkre tenni, mint ezt a szekularizációs ref. 
lelkészek kezdeményezték. Hogyan?... Egyszerű dolog. 
A régi protestáns fogás alkalmazásával: «a fölvilágoso-
dott magyar katholikusok nagy tömegé»-xe 1. Tisza István 
gróf zseniális eszéhez méltó ötlet és fordulat. Mintha a 
budapesti országos ev. ref. lelkészgyülésen megháboro-
dott és szociáldemokratákká átvedlett lelkészekhez ezt 
kiáltaná : Ti oktondiak ! Minek tennők mi protestánsok 
saját kezünket a felekezeti villongás égő parazsába? 
Hát nem tudjátok, hogy a mi régi sikeres szokásunk — 
pápisták által zaklattalni és pusztítani a katholikus 
vallást és egyházat ? ! Hogy tudtátok ezt feledni ? ! 
Quos ego ! 

És valóban, szól-e Tisza István gróf csak egy kukkot 
is a katholikus egyház vagyoni jogállásának sérthetet-
lensége érdekében? Mondja-e csak egyszer is, hogy e 
jogállást bolygatni nem szabad? Szó sincs róla. Nyoma 
sincs annak, hogy Tisza István gróf lelke a katholikus 
vagyon ellen intézett támadást jogtalan-nak, tehát liaza-
fiatlannak tartaná. O csak opportunítási okokból szállt 
síkra a szekularizáció hánytorgatása ellen ; opportunítási 
okokból csupán, a melyek minden «hazafias» látszatuk 
dacára merőben egyoldalú, felekezeli, protestáns érdekek. 
Vagy nem protestáns érdek-e az, hogy az atyafiak «ne 
intézzenek más felekezet viszonyai ellen oly kirohanást, 
a mely — mindennél alkalmasabb arra, hogy — őket 
gyűlöletes színben tüntessék föl az ő ellenfeleik?» Vagy 
nem-e szintén protestáns érdek, nem kockáztatni a 
«gyűlöletes szin» vállalásával azt a hires állítólagos «szoli-
daritás»-!, mely Tisza István és minden csökönyös pro-
testáns ember véleménye szerint az ő «egyházuk törek-
vései» és a «magyar nemzet nagy problémái között» fönn-
állóit ? Tehát a katholikus vallás ellen agyarkodó pro-
testáns érdek és nem a tulajdon tisztelete az, a mi Tisza 
István gróf lelkét a szekularizáció kérdésének fölvetése 
alkalmából szólásra késztette. 

A politikai bukása miatt duzzogó geszti főúr nyilat-
kozata Magyarország sok százados vallási és kulturális 
áldatlan küzdelmeinek misztériumáról, titkos kohójáról 
rántotta le a leplet. Az idegenből becsempészett, beszi-
várgott protestantizmus annyira megrontotta a vallás 
ügyeiben a túlságosságáról hires magyar egykedvűséget 
és higgadtságot, hogy a protestánssá változott magyar 
természet el se képzelheti többé sem magát, sem hazáját 
az ősi katholikus vallás elleni gyűlölködés és agyar-
kodás nélkül. Protestáns ember lelkében török, tatár, 
német, zsidó — kivált, ha fölvilágosait — mind kebelre 
ölelni való rokonszenves alakok. Ellenben magyar ember, 
ha ez az ő katholikus vallását szereti, védi, elárulni nem 
akarja, csökönyös protestánsaink szemében — szörnyű-
séges dolog elgondolni is — «klerikális», a kitől nem-
csak a protestáns öntömjénezés zavartalanságát kell 
szakadatlanul félteni és éjjel-nappali igyekezettel bizton-
ságba helyezni, hanem magának a «magyar nemzetnek 

nagy problémáit», sőt, a mi több, az «egész magyar föl-
világosodottságot (is) valláskülönbség nélkül». 

Tisza István gróf fölszólalásának az érdeme tehát 
tulajdonképen nem abban rejlik, hogy ő a szekularizáció 
feszegetése ellen hatalmas óvó szavát fölemelte, hanem 
abban, hogy leleplezte az okát annak, hogy itt e hazá-
ban miért nem lehet «boldog a magyar», vájjon miért 
nem juthat egyetértésre, a mely az országot boldog-
ságra vezetné. Leleplezte — persze véletlenül és elszó-
lással — leleplezte Magyarország vallási és kulturális 
bajainak azt az erjesztő kamráját, a mely okozza azt, 
hogy itt vallási béke nem lehet, mert itt egész feleke-
zetek élnek és mozognak, a melyek meg nem tudják 
bocsátani a katholikus egyháznak, hogy van és élni 
kíván, igazi ok helyett egyesegyedül arra támaszkodva, 
hogy atyáiknak és nekik ez a dolog így és csakis így 
kedves, nem törődve azzal, ha az áldatlan vallási tusá-
ban kimerül a nemzet és fölfordul az ország. 

Megbecsülhetetlen szolgálatot tett Tisza István gróf 
végül azzal is, hogy fölvilágosított bennünket katho-
likusokat arról, hogy hazánkban a protestáns vallásuak-
kal «együtt ággódó» vagyis azokkal egy követ fújó «föl-
világosodott katholikusok» száma — «nagy tömeg». 
Tömeg-e és vájjon nagy-e vagy kicsi az oly magyar 
katholikusoknak a száma még jelenleg is, a kik katho-
likus vallást a protestantizmus érdekeinek szolgálatá-
ban ostromolni, nyomorgatni, elárulni hajlandók, most 
nem feszegetjük s csak annyit állapítunk meg, hogy az 
ily katholikusok annyira nem «fölvilágosodottak», hogy 
teljes sötét tudatlanságában vannak annak, hogy ők 
vallásuk ellenségeinek a kezében csupán vak eszközök. 
Ezeket a vak eszközöket a katholikusok soraiban kell 
lealázó helyzetükből kiszabadítani és a katholikus öntu-
dat világosságába fölemelni. Ez a tanulság Tisza 
István gróf fölszólalásának reánk katholikusokra nézve 
legértékesebb gyümölcse. 

Katholikus fölvilágosodás jöjjön föl hazánk egére 
a te — napod! — y —la. 

A gye rmek lelki világából. Irta : Babarczi- Jroda-
Schwartzer Ottó dr. Budapest. 112 lap. Ara 1 korona j o m 
50 fillér. 

A nevelésben új szempontokat nyitottak s magába 
a tanításba is új módszereket vannak hivatva bevezetni 
a gyermek fejlődő lelki világának ma már egészen szak-
szerűen folytatott megfigyelései, adatok gyűjtése s a 
belőlük vont következtetések. Minden helyes paedagogia 
amúgy is kell, hogy a lélektanra legyen fektetve, ma 
azonban ez az eljárás differenciálódott annyiban, hogy 
új tudományággal : a gyermek-lélektannal egészen tárgy-
szerű, megbízható alapot nyert a gyermeknevelés. 

Ennek az ágnak egyik lelkes munkása, Babarczi-
Schwartzer Ottó orvosunk, a kinek a fönt idézett mű 
már a harmadik munkája e nemben. 

Levélformában van írva, tárgyalását egy anyának 
gyermekén tett megfigyeléseinek magyarázatához köti, 
kedves közvetellenséggel s oly világos részletezéssel, hogy 
a laikus is könnyen megértheti. 

Tudjuk, hogy a gyermeki lélek ébredése, megnyi-
latkozásai az agy, illetőleg az idegrendszer fejlődésével 
tartanak lépést. A képzetek kapcsolódása, az ellenőrző 
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képzeteknek az öntudatba lépése, tehát az ítélés a gyer-
meknél csak fokozatosan történhetik ; szervei gyengék, 
éretlenek ; a zsigeri élet csak lassan nyeri meg a szel-
lemi élethez szükséges föltételeket, erősödést. Mindezt 
részletről-részletre ismerni kell, hogy a külső ráhatás : neve-
lés, oktatás hozzá alkalmazkodhassék s természetellenes 
működésével, erőltetéssel, túlköveteléseivel ne rontsa el 
a lélekfejlődés meg nem másítható folyamatát. 

Babarc.zi-Schwartzer könyvében ezen a lelki folya-
maton vezet át bennünket a gyermek nyolc éves koráig, 
egy kutató orvos megfigyeléseinek s belőlük vont neve-
lési útmutatásainak kíséretében. 

Főbb pontjai, melyek körül tapasztalatait csopor-
tosítja : az «én» fokozatos kidomborodása a gyermek-
ben, melyet az akarat jelentkezésének kell tekintenünk 
(17. 1.) ; továbbá az érzékcsalódás (az illúzió és hallu-
cináció), mint a gyermeki agy fejlődésének normális 
tünete (32. 1.) ; a téves eszmék (52. 1.) ; a gyermekkori 
kényszereszmék, kényszermozgások és kényszercselek-
mények (67. 1.), Mind a fejlődő agy nyilvánulásai ezek, 
melyeken minden gyermeknek keresztül kell esnie. 5-ik 
levelében végre sorba előadja az ezen nyilvánulások 
helyes vezetésére vonatkozó nevelési föladatokat. 

A ki magyarázatait figyelemmel végigolvassa, be 
kell vallania, hogy sokat tanult belőlük s ha paedagogus, 
be kell látnia, hogy sok ember szerencsétlensége nem 
kis mértékben az avatatlan nevelők (pl. az ideges mamák) 
rovására is irandó. Nem értik vagy félreértik sokszor 
a fejledező gyermeki lélek nyilvánulásait ; azokat rosszul 
kezelik, rosszul ellensúlyozzák, büntetnek akkor, a mikor 
az egyszerű türelem használna legtöbbet s elnevelik a 
gyermeket. Nem egy szülő ismételhetné a könyvben 
idézett öreg emberrel : Hat gyermeket neveltem saját 
szisztémám szerint, mind a hat elzüllött, úgy látszik, 
az én szisztémám nem jó. (80. 1.) 

Babarczi-Schwartzer nem materialista, hanem komoly 
tudóshoz illően megmarad a saját területén. A lelket nem 
azonosítja az aggyal, hanem az agyrendszert és ideg-
rendszert a pszichikus folyamatok anyagi alapjának 
nevezi (35. 1.), vagy helyes megkülönböztetéssel így 
beszél : mindennapi tapasztalatom, hogy az agyfejlődés 
mentén megnyilatkozó szellemi funkciók a gyermek-
korban fiziologikus jellegükben többnyire föl nem ismer-
tetnek. (52. 1.) 

Érdekes, mint orvosnak, a nevelés föladatáról val-
lott nézete azokkal szemben, a kik szerint a fősúly előbb 
a testi nevelésre helyezendő. Helyesebben — úgymond — 
úgy kell a nevelés föladatát megállapítanunk, hogy a 
szellemi élet nevelésének teljesen egyensúlyt kell tartani 
a testi neveléssel, hogy ez a két szféra — a pszichikai 
és a fizikai — melyeknek helyes együttes működése az 
életért való küzdelemben oly fölötte fontos, ne egyik a 
másik rovására, hanem mintegy ideális testvéri szere-
tetben, eggüttesen ápoltassék és fejlesztessék. (19. 1.) 

Nagyon helyes, a mit a gyermek illúzióiról s azok-
nak helyénvalóságáról mond. A természet törvényei ellen 
vétenénk — úgymond — ha a gyermeket p. o. a babái-
val való illúzióiban és hallucinációiban megakasztanók 
(azaz, ha a valóságra figyelmeztetnők) ; mert ez által 
könnyen és gyorsan fejlődő üvegházi növényeket nevel-
nénk, melyeket az élet legkisebb vihara is ágról törne. 
A csodagyermekek (a kora érettek) pedig mindig szá-

nalmat gerjesztenek. (94. 1.) Nem értik tehát a gyermeki 
lelket azok sem, a kik a józanságra hivatkozva azt 
mondják : ne mondjuk a gyermeknek, hogy Jézuska 
hozta a karácsonyfát, vagy a kik az erkölcsi meséket 
hiábavalóknak tartják. 

A gyermeknevelésben sokszor gondolja alkalma-
zandónak az elterelési eljárást. Ennek föladata a gyer-
mek agyában oly ingerképet létesíteni, mely a kiküszö-
bölni óhajtott ingerképet az inger nagyságára és meny-
nyiségére nézve túlszárnyalja, a minek egyrészt az lesz 
a következménye, hogy az intenzivebb ingerkép elnyomja 
a kiküszöbölendő ingerképet ; másrészt meg az, hogy 
valahányszor egy ingerület, akár a projekció, akár az 
associáció útján a nem kívánatos emlékképet megőrző 
sejtcsoport felé menő rostokon igyekszik haladni, mind-
annyiszor a valószínűleg jobban kicsiszolt, mert több-
ször igénybe vett rostútra fog ez az ingerület átcsapni 
és ennek folytán azt az emlékképet fogja fölébreszteni, 
melyet annak idején az eredeti emlékkép legyőzésére 
fölidéztünk. — A nevelésnek ezt a metódusát fogja al-
kalmazni a nevelő mindazon esetekben, a melyekben a 
figyelmet más irányba akarja terelni. (92. 1.) A helyett 
pl., hogy a gyermeknek sokszor nem hozzáillő kérdéseire 
felelnénk, ezt az elterelési eljárást követjük. 

Nekem azonban úgy látszik, hogy a gyermeknél túl-
sokszor veszi igénybe az öntudat küszöbét át nem lépett 
képzeteket és sokat foglal a kényszercselekedet alá, a 
mi nem is az. (66. 1.) Hasonlókép nem vehetem magya-
rázatnak, a mit az ú. n. gyűjtési kényszercselekmények-
ről (lopási hajlamról mond, hogy az «egy különálló 
aberráció, mely a szellemi életnek egyébként normális 
műveleteit nem érinti» (69. 1.), átnyúl sokszor a meg-
lett korba is és hogy «úgy az agy szöveti elváltozása, 
mint az agy visszafejlődési folyamata egyaránt alapja 
lehetezeknek a gyűjtési kényszercselekményeknek».(71.1.) 
Hogyan különül el — kérdem — ez a képzet a többitől 
s az ellenőrző képzetek (Ítélet) miért veszítik el rá min-
den hatásukat? Továbbá hogyan képzelendő el az agy 
oly helyi szöveti elváltozása, mely a többi normális mű-
veletet nem érinti ? 

Azután van könyvében egy pont, mely nem saját 
kutatásainak eredménye, de melyet mégis az érzéki 
csalódások körébe vél vonni, mint nemrég Lehmann : 
Babona és varázslat cimű müvében is olvashattuk 
(II. 269. 1.) s ezek a szellemlátomások a felnőtteknél. 
Lehmann sugallott halucinációknak (V. ö. ismertetése-
met Egyet. Kritikai Lapok 1905. 30. 1.), szerzőnk pedig 
érzéki csalódásoknak nevezi. «Lehetnek — úgymond — 
a szellemi élet fokozott működése által föltételezett ér-
zéki csalódások, melyek egészen tiszta, sőt kombinált 
alakot öltenek és mégsem képezhetnek elmebetegségre 
utaló tünetet. Elég legyen rámutatnom a nagy vallás-
alapító Luther érzéki csalódásaira, a ki az ördögöt hal-
lotta, látta és szagolta ; Goethe érzéki csalódására, a ki 
önmagával vélt találkozni és a mult század legnagyobb 
államférfiának (Bismarck ?) csalódására, a ki egyik nagy 
parlamenti szónoklata közben egyszerre megállott és 
magából kikelve, dühtől elfojtott hangon azt kérdezte : 
«Wer wagt es mich einen Esel zu nennen?». Spinoza 
említi, hogy reggelenkint sokszor látott maga előtt egy 
«rühös szerecsent». Van Halmont többször látta saját 
lelkét emberábrázattal. Hallucinációkban szenvedett 
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XII. Károly svéd király, Mohamed, Brulus, Vaillant, 
Savonarola és igen sokat szenvedtek (?) alattuk a közép-
kor theologusai — különösen az ördöglátás által — a 
nélkül azonban, hogy az érzéki csalódások cselekvésü-
ket befolj'ásolhatták volna». (43. 1.) 

Az ördöglátás eszerint tehát a szellemi élet foko-
zott működése által föltételezett érzéki csalódás volna, 
az agynak, az érzéki szerveknek bizonyos zavara, mely 
azonban hogy mégsem képezhet elmebetegségre utaló 
tünetet.» Én az egészet Schwartzer részéről egyszerű oda-
sorolásnak nézem, mely azonban megindokolva, tudo-
mányosan megfejtve nincsen. A szellemi élet fokozott 
működése, mely annyi emberben található, miért nem 
jár többnél is ezzel az ördöglátó érzéki csalódással? Az 
önálló szellemi lények tagadása eszerint csak surrogatu-
mot keres s érzéki csalódással véli elütni a tény kérdést, 
a mi magyarázatnak kevés. 

Egy legújabb műben annak a középkori gyakoribb 
ördöglátásnak más magyarázatát olvasom. «Als die 
Menschen kein Verständnis hatten für die Geisteskrank-
heiten, für Wahngebilde des Gesichtes und des Gehörs, 
da benützte der Dämon diese Unkenntnis, um durch 
den unseligen Zauber- und Hexenwahn eine drückende 
Herrschaft auszuüben. Nachdem dieses Dunkel über 
geistige Vorgänge und geistige Krankheiten einigermas-
sen aufgehellt ist, ist Satan wieder am Werke, diese 
schwache Kenntnis auszubeuten, um durch Hypnotis-
mus und Spiritismus die jetzigen Geschlechter zu be-
herrschen». (Polz : Das Verhältnis Christi zu den Dämo-
nen. 1907. 90. 1.) Melyik a két magyarázat közül való-
szerűbb ? 

Különben is ez szerzőnknek egy kitérése csupán, 
mely nem függ össze tételével, a gyermek lelki világá-
nak fejlődésével. Mint orvos jól magyarázza az ide tar-
tozó tüneteket, de ott egy helyen, a hol a gyermek pa-
naszát tanítójára interpretálja, hogy a tanító bácsi őt 
nem szereti, mindenkit szeret, csak őt nem, folyton 
foglalkozik vele, a többivel nem annyit stb. (51. 1.), 
látom, hogy jó megfigyelő orvos, de nem volt tanító, 
nem ismeri az iskolát. A bajt a gyermeknek írja föl s 
az egészet, mint a fejlődő szellemi élet egyik megnyilat-
kozását, mint téves eszmét fogja föl. 

Hát ha a tanító eljárásában is volt hiba, úgy hogy 
a gyermeknek ő adott okot a téves ítéletre? A mi ta-
pasztalataink szerint a gyermek a vele való sokszori 
foglalkozást nem bajnak, hanem kitüntetésnek nézi, a 
mi a többiekben is irigységet ébreszt, úgy hogy rögtön 
elpanaszolják otthon. Minden a módtól függ, hogyan 
teszi azt a tanító ? A szeretetben nem egy könnyen téved 
a tanuló, sőt a kicsikének is már élesebb a szeme, mint 
gondolnók. Az adott esetben az a tanító nagyon komoly 
arccal, a szokottnál erősebb hangon és oly módon akar-
hatott jót a tanuló gyermeknek, hogy az eljárását ok-
vetetlenül zaklatásra magyarázhatta, a mit a társak 
ítélete is meg szokott erősíteni. 

Ép azért a gyermek lelki világának megfigyelésé-
ben és tanulmányozásában többnek kell részt vennie : 
tanítónak, pszichológusnak és az orvosnak ; ezek egy-
mást kiegészítve és ellenőrizve oldhatják meg a prob-
lémát, kivált ha annyi jóakarattal és elfogulatlansággal 
végzik föladatukat, mint ezt Babarczí-Schwarzer Ottó dr. 
tanulságos könyvében tapasztaljuk. 

Tetszik nekem az is, midőn inti olvasóit, különö-
sen a «mamuskákat», hogy «vak bizodalommal» köves-
sék a házi orvos tanácsait, mivel «a feltétlen bizodalom 
és vak engedelmesség fokozza az űgybuzgalmat, a ro-
konszenvet és a lelki együttérzést». És pedig azért, mert 
szaktudománya folytán ezt az orvos megérdemli. (99.1.) 

Lám, hogy mégis van terület, a hol a természet-
tudós is vak engedelmességet nemcsak föltételez, hanem 
követel. És ha mi is a lelki téren, pl. a gyónásban vagy 
a szerzeteseknél engedelmességről beszélünk, némelyek 
elszörnyülködnek, pedig a ki a gyóntatószékben ül, az 
is szaktudománya és rendi hatalma folytán feladatára 
«egyedül hivatott». 

B. Graffin.—F. Nau. P a t r o l o g i u Or ien tá l i s . Tome 
IV. fascicule 2. Les plus anciens monuments du 
Christianisme écrits sur papyrus. Textes grecs édités, 
traduits et commentés par le Dr. Charles Wessely, con-
servateur de la Bibliothèque impériale de Vienne. Paris 
1907. Firmin-Didot. Nagy 8-ad rét; 112 lap, 3 lap pho-
totypikus reprodukcióval. 

I. Egy szellemes író palimpszesztliez hasonlította a 
kelet régi kulturállamait, melyek földjébe minden hódító 
beírta nevét, rombolt és pusztított, a hogy csak tel-
hetett tőle, a nélkül, hogy ezeknek a nagy és valaha 
oly hatalmas birodalmaknak régibb kulturáját és annak 
maradványait teljesen megsemmisíthette volna. E ha-
sonlat különösen Egiptomra illik, mely már a Kr. e. 
VII-ik századtól fogva egészen napjainkig hódító 
kalandorok zsákmányát képezte, kik egészen úgy bán-
tak ezzel a szerencsétlen országgal, mint a középkori 
másolók régi kéziratokkal tettek, ha friss pergamentre 
szert tenni nem tudtak : darabokra szedték a régit és 
nedves szivaccsal a kódex régi szövegét eltüntetni ipar-
kodtak, hogy saját bölcseségüket írják rá, a nélkül, 
hogy megfontolták volna, érdemes-e a jobb régi szöve-
get az értéktelen újabb kedvéért tönkretenni. A rom-
bolás munkája szerencsére nem szokott úgy sikerülni, 
hogy a régibb szöveg teljesen eltűnjék ; a tudósok nagyító-
üvegei és chemiai reagenciái előcsalják a fakó betűket 
és napfényre hozzák a kódexek eltüntetett szövegeit. 

A hódítók barbarizmusának sem sikerült këme, a 
«sötét» Egiplom régi kultúrájának maradványait meg-
semmisíteni ; és most, hogy a politikai viszonyok lehe-
tővé teszik e titokzatos ország rendszeres fölkutatását, 
a pyramisok zugai, a nekropolisok sírjai, a sivatag 
homokja szinte ontják azokat az okmányokat, melyek 
révén betekintést nyerünk e csodálatos föld régi népei-
nek nyilvános és magánéletébe. 

Úgy látszik, maga az isteni gondviselés szemelte 
ki e földet, hogy régelmult idők s letűnt nagy nemzetek 
archívuma gyanánt szolgáljon. Míg nálunk a nyár esője, 
a tél jege a legszolidabb kőépiiletet is megrongálja, 
esetleg ledönti ; addig Egiptomban soha sem esik és a 
nedvesség iránt oly végtelenül érzékeny papyrus a siva-
tag homokjában századokig, sőt évezredig is sértetlenül 
megmarad, hogy egy későbbi hitetlen nemzedéknek 
emlékezetébe idézze az Üdvözítő szavait : Ég és föld 
elmúlnak, de az én igéim el nem múlnak. 

Azóta, hogy az angolok Egiptomot megszállották 
és ott rendet csináltak, az európaiak tudományszomja 
és a beduinok kapzsisága a papyrusok egész tömegét 
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hozta napvilágra, melyek tartalmuk és nyelvük sokféle-
ségével szinte elkábítják a kutatót. Akadnak közöttük 
imádság félék, amuletek görög és kopt nyelven írva, 
evangéliumtöredékek, konyhaszámlák, magánlevelek, ér-
téktelen följegyzések a lehető legnagyobb változatosság-
ban. Igaz ugyan, hogy ezek a holmik nem a legdísze-
sebb helyekről kerültek elő — a legtöbb a fayumi oázis 
faluinak szemétdombjain elhányva lappongott — de ez 
a körülmény értékükön mit sem változtat. így aztán 
érthetővé lesz az is, bog}'' e papyrusok hosszabb, össze-
függő szövegeket nem tartalmaznak, hanem rendesen 
kis elrongyolódott lapokat képeznek, melyeknek rende-
sen csak az eleje (recto = a hol a papyrusszálak víz-
szintes irányban futnak egymás mellett) van teleírva, 
míg hátuk (verso ||| a hol a papyrusrostok merőleges 
irányban baladnak) üres. 

Minket e papyrusmaradványok közül elsősorban a 
keresztény vonatkozásúak érdekelnek. Ezek azonban 
eddigelé mindenféle folyóiratokban szétszórva jelenlek 
meg, úgy hogy hozzájuk férni alig lehetett ; ép azért 
Graffin és Nau valóban köszönetet érdemelnek minden 
egyháztörténetírótól, hogy ezeket a töredékeket össze-
gyűjtve közzétették. Jelen füzet már csak azért is figye-
lemreméltó, mert szerzője, Wessely dr., a papyrologia 
terén elsőrangú tekintély, ki már vagy húsz éve fog-
lalkozik az ókori iratok ezen fajtájával, a mellett az egy-
ház hü lia és épen azért meg nem érdemelt mellőzte-
tésekben volt része. 

Wessely hat kategóriába sorolja az eddig fölfede-
zett keresztény vonatkozású papyrusokat,melyeket ugyan-
annyi fejezetben tárgyal. 

Az első fejezet négy, a Decius-féle keresztényüldö-
zésből megmaradt ú. n. «libellust» mutat be görög át-
írásban, francia fordításban, magyarázattal kisérve. (19— 
30 11.) 

* 

Mit kell értenünk «libellus» alatt? 
Szent Cyprián egyik levelében (LV, 14.) mondja: 

Mily kegyetlenség és mily keményszivüség a libellatiku-
sokat azok közé sorolni, a kik áldoztak (t. i. a pogány 
isteneknek), mikor az, a ki libellust kapott, azt állítja : 
«Én azt olvastam előbb és a püspök előadásából úgy 
vagyok értesülve, hogy a bálványoknak áldoznia és 
faragott képeket imádnia Isten szolgájának nem szabad; 
és azért, nehogy tiltott dolgot cselekedjem, midőn alka-
lom kínálkozott libellus szerzésére, melyet különben be 
sem szereztem volna, ha alkalom adtán nem jutottam 
volna hozzá, a hatósághoz mentem vagy más által meg-
izentettem, hogy keresztény vagyok, hogy áldoznom nem 
szabad, hogy az ördög oltáraihoz járulnom nem lehet, 
hogy pénzembe került, hogy tiltott dolgot elkövetnem 
ne kelljen». 

E szavakból látjuk, hogy Decius alatt a keresz-
tényeknek sorba kellett áldozniok a római istenségek 
előtt és ezen cselekedetükről bizonyítványt, libellus-t 
kaptak, mely tőlük az üldözés veszedelmét elhárította. 

Látjuk azt is, liogy sok hitében és bátorságában 
megfogyatkozott keresztény tényleg meg is tagadta Istenét. 
Ezek mellett voltak olyanok is, a kik az áldozás tényét 
úgy kerülték el, hogy az ellenőrző hivatalnokokat meg-
vesztegették és maguknak hamis libellus-t állíttattak ki. 

A Wessely által kiadott négy libellus közül az 
1., 2., 4. fayumi eredetű, a 3. Oxyrynchusból való. 

Alakjuk egy és ugyanaz, egyes kifejezéseik eltérők ugyan, 
de értelemre teljesen megegyeznek ; ép azért érdemes-
nek találjuk lényeges részeiket közölni, hogy e becses 
lapok olvasóinak fogalmuk legyen a római bürokratiz-
mus e szomorúemlékű termékeiről : 

X. falu áldozati és szentségi választmánya. N. N. 
illetőségű éves lakos ügyében. 2 Én, a ki az 

isteneknek mindig áldoztam, most is a ti jelenlétetek-
ben a rendelet szerint eljárva tömjén- és italáldozatot 
mutattam be s a szent áldozatokat megízleltem és ké-
rem aláírástokat. 

3 Valete. 
4 Én, N. N. beadtam. 
5 [Hivatalnok neve] aláírásommal tanúsítom, hogy 

N. N. velünk együtt áldozott. 
6 Az egyeduralkodó, Gaius Messius Quintus Traia-

nus Decius, a jámbor és boldog kaisar 1-ső évének 
hó napján.1 

Az egész «libellust» rendesen az illető falu jegyzője 
(*w[i,oypa[i.|jiaT£Ú;) állította ki, kivéve a 4-ik pontot, me-
lyet a félnek magának kellett sajátkezűleg aláírni ; ha 
pedig írni nem tudott, az aláírást valamelyik ismerőse 
végezte el helyette. 

Az egyes libellusokban előforduló személyek nevei 
ezek: 1. Aurelia Karnis, philagris-i (Fayum közelében) 
illetőségű nő ; áldozott payni 21-én Aurelius Serenus és 
Aurelius Hermas jelenlétében (250. június 14-én). 2. Aure-
lius Diogenes, Alexandru-Nesosból való férfi (fayumi 
oázis) ; áldozott Aurelius Syrus jelenlétében epiplii 2-án 
(250. június 25-én). 3. Aurelius.. . thion. Theodoras és 
Pantomymis fia Aurelius Dioscorus nevű fiával és Aurelia 
Lais nevű lányával együtt ; áldozott payni 20-án 2 (250. 
június 13-án). 4. Aurelius Syrus és testvére, Pasbes, 
nejeikkel: Demetriával és Saerapiassal Philadelphia vá-
rosában.3 (Er-Rubayyát, Fayumtól északra). Ezekhez 
járul egy eddigelé még kiadatlan papyrus, melynek ere-
detijét az alexandriai görög-római múzeumban őrzik. 
E papyrusról csak annyi hirlik, hogy kiállítója valami 
Petesuchos nevű fayumi istenség papnője. 

A mint előbb említettem, az itt jelzett papyrusok 
külső alakjukra mind egyformák ; keltezési idejüket alig 
két hét választja el egymástól;4 átadóik férfiak és nők 
egyaránt, nemcsak olyanok, a kik esetleg keresztények, 
hanem, mint annak a bizonyos papnőnek libellusa is 
mutatja, oly személyek is, a kik minden bizonnyal az 
egyházon kívül állottak. A libellusok formája a nép-
számlálásnál szokásos űrlapokéhoz hasonlít és minden 
egyes esetben valami rendeletre hivatkozik (SiáxEXeaa... 
xaxà xà 7ipoaxa)(évl>a illetve Ttpoaxexayjiiva vagy tteXeua&évxa). 

1 xoîç £7il xù>v S-uacffiv xai Eepffiv f;pvj|iévots KU)|Í.T); [a falu neve] 
rcapá [a libellatikus neve] À-6 XCÔJJIVJÇ [az illetőség helye] áxcöv [évek 
száma] 2 v.ctl àsi $-6<ov xoíj S-sotç äoexiXsoa xal vöv ènl napoúacv ú|itv 
xaxà xà Ttpoaxsxa-fjiéva 19-uaa xal ijrcscxa y.al xwv Espstov è-fSuxà|AT)v 
xal à£UÔ û|ià; ÜTioarjjieiwaaaSai. 3 SISTU ŜÎTS. 4 [Az aláíró sajátkezű alá-
írása] sra SéSwxa. 5 [A hivatalnok aláírása] s'ÍSa^ev 5p.âs 9-uaiàÇovxas. 
(N. N. úovxa ét[ia -rçjiJv xotvwvó; aearj(isíu>[iai). 6 ëxouç a' A6xoxpáxopoj 
xaEoapoj Tatou Msaaíou Kouívxou TpatavoO Asxíou Eüasßoü; (2eßaaxoö) 
[hó és nap.] 

2 Vége hiányzik ; e papyrus Oxyrynchosból való. 
3 Vége hiányzik ; a beadók nem tudtak írni, azért helyettük 

valami Isidoros írta alá az okmányt. 
4 Úgy látszik, a hatóságok tekintettel voltak arra a körül-

ményre, hogy június hóban Egiptomban befejezik az aratást és így 
az emberek ráérnek a hivatalos közegekkel érintkezni. 
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E körülmények összevetéséből Wessely azt következteti, 
hogy e libellusok kiállítása Decius külön rendeletére 
történt és a rómaiaknál bizonyos időközökben megej-
tett népszámlálással volt összekötve azon célból, hogy 
a hatóságok nemcsak az összeirandók vagyoni helyzeté-
ről és a kivetendő adók nagyságáról szerezzenek meg-
győződést, hanem egyúttal arról is, nem keresztény-e 
az illető ; mely célból az összeirandók egyszersmind 
tömjén- és italáldozatot bemutatni és az áldozatok 
húsát megízlelni tartoztak. így aztán természetes, hogy 
a hithű keresztények az áldozati tények meglagadása 
által okvetlenül elárulták magukat ; viszont érthető, 
hogy ily tömegmunka mellett az összeírást ellenőrző 
hivatalnoknak módjában állt kellő baksis fejében a 
vonakodókkal szemben elnézést tanúsítani és a libellust 
annak rendje és módja szerint számukra kiállítani, a 
nélkül, hogy az illetők áldozati cselekményt végrehaj-
tották volna. Kmoskó Mihály dr. 

Tisza István gr. a szekularizációról. 
A dunántúli ev. reformátusok közgyűlésén Pápán 

Tisza István gr. főgondnok fölhasználta az első al-
kalmat, hogy a minap alakult ref. lelkészegyesületet, 
a Balthazárékat, «a meggondolatlan szélmalomharcra», 
a «szükségtelen, meddő és káros küzdelmi jelszóra» 
figyelmeztesse, melyet a katholikus egyházi vagyon 
szekularizációjára vonatkozólag megindítottak. Már 
előbb foglalkozik vele —y —la munkatársunk, itt 
még egyszer visszatérünk rá. 

Helyteleníti már magának a külön lelkészi egye-
sületnek megalkotását is, mely az «egyetemes pap-
ság» prot. elvével ellenkezik s a «lelkészi karnak a 
világi elemtől való elzárkózását», a demagog elem-
nek felülkerekedését jelenti. Ebben veszedelem rejlik. 

«Meg vagyok győződve — úgymond — hogy min-
den egészséges egyháztársadalmi mozgalomnak az 
egyház alkotmányos szerveivel kapcsolatban kell 
állania és azzal egymással kölcsönhatást kell gyako-
rolnia. Az emberi természetben rejlik, hogy ilyen az 
intézmények alkotmányos szervein kívül álló egye-
sületek szervezését ritka kivétellel nyugtalanabb és 
szenvedélyesebb elemek ragadják kezeikbe és a termé-
szeténél, vérmérsékleténél csendesebb, a feltűnési vagy 
szereplési viszketegségből nem hajtott megfontoltabb 
(és tanultabb !) többség a vezetést ki hagyja siklani 
kezéből. Már pedig ha valaha, úgy a mai nehéz vi-
szonyok közt kétszerte szükséges, hogy koncentráljuk 
és kifejtsük egész erőnket a küzdelemben ott, a hol 
valóban szükség van rá, (pl. hogy az ország ne ke-
rüljön zsidó kézre Szerk.), de jól megválasszuk a 
csatateret, meggondolatlan szélmalomharcban ne fecsé-
relj ük erőnket. Fájdalom, már is aktuálissá vált ez az 
igazság (a külön alakult lelkészegyesületen). A lel-
készegyesületnek jóformán első életjele szükségtelen, 
meddő és káros küzdelmi jelszó kibocsátása volt.» 

Majd folytatólag nyilatkozott magáról a szeku-
larizációról. 

«Ha napirenden volna a szekularizáció kérdése, 
igyekezném azon ezer és egy okot kifejteni, a mely-
nél fogva e kérdés fölvetését a mi viszonyaink között 
általánosan károsnak és veszélyesnek tartom. E fej-
tegetésnek itt a mi tanácstermünkben nem volna sem 
helye, sem ideje. De egy körülményre rá kell mu-
tatnom. Ha bárki abban a nézetben van, hogy a 
szekularizációért meg kell indítani a küzdelmet, ám 
tegye ezt a politikai pártélet küzdőterén, igyekezzék 
az eszmének propagandát csinálni, általános politikai 
alapon annak híveket szerezni valláskülönbség nél-
kül ; de ne indítsa meg felekezeti alapon ezt a küz-
delmet, ne úgy állítsa azt oda, mintha egyik egyház 
papsága irigykednék a másikra és az általa élvezett 
anyagi előnyöktől akarná azt megfosztani... Midőn 
mint protestánsok szervezkedünk, lépünk a nemzeti 
közvélemény elé, akár hivatalos, akár társadalmi 
szervezetek alakjában történjék ez, saját sorsunkkal, 
saját vaggónunkkal, saját feladatainkkal (ez ez! de 
erre ritkán gondolnak ! Szerk.) foglalkozzunk, ne 
intézzünk más felekezet viszonyai ellen olyan ki-
rohanást, a mely valóban a felekezeti küzdelem színé-
vel bir és mindennél alkalmasabb arra, hogy gyű-
löletes sziliben tüntessenek föl ellenfeleink. 

Úgy érzem, kötelességet mulasztottam volna, lia 
az első kínálkozó alkalmat föl nem használom arra, 
hogy a szerencsétlen akció súlyos veszélyeire rámu-
tassak». 

Államférfiúi széles látókörre és a cselekedeteket 
magasabb szempontból mérlegelni tudó komoly 
férfiúra vall e beszéd. 

Tisza a szekularizáció kérdésének fölvetését a 
mi viszonyaink között általánosan károsnak és ve-
szélyesnek tartja, talán nem utolsó szempontból a 
miatt, hogy maholnap majd csak az egyházi birtok 
lesz nálunk az egyedüli magyrar birtok, a többi ritka 
kivétellel zsidó kézre kerül. De van a kérdésnek egy 
más oldala is és ez a jogi oldal, a hamissága 
annak a nézetnek, melyr előhaladt történeti látásunk 
dacára közéletünkben babonaként elterjedt, hogy a 
katholikus egyházi vagyon (a püspökségek és káp-
talanok ingatlan vagyona) állami eredetű vagyon. 
Mintha szent István, az első püspökségek föl-
állítója, állami vagyonból hasította volna ki ezek 
birtokát. 

A kérdéssel már egyszer szakszerűen foglalkoz-
tam1 és kimutattam, hogy fogalma sincs szent István 
koráról s az akkori magyar nemzeti viszonyokról, 
nevezetesen a birtokállapotról annak, a ki ilyesmit 
állít. Ennek a babonának hivatalos elterjesztője Deák 
Ferenc volt, ki a 48-ki országgyűlésen, teljes törté-
neti járatlansággal, a saját korának viszonyait átvéve 
az Árpádkori, nevezetesen a honfoglalási viszonyokra, 
állami eredetűnek jellemezte a magyar katholikus 
egyház birtokát. Fönntartója pedig a nézetnek az 

1 Religio, 1906. 8. s köv. 1. 
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egyetemen, a jogásznemzedék közölt, Timon Ákos, 
«Magyar alkotmány- és jogtörténet» tankönyvével. 

Timon vallja a «vérszerződést», a melynek egyik 
pontja szerint «a mit közös erővel szereznek, azon 
közösen megosztozkodnak». Az elfoglalt területet föl-
osztották Árpád fejedelem és a törzsek között ; nem 
volt itt más, csak kétféle magánbirtok, a fejedelmi 
családé és a nemzetségeké, mindkettő a foglalás ci-
mén ; senki birtoka, vagy egy magasabb egység bir-
toka, ma államinak nevezzük, nem létezett akkor, 
mert mint Timon is tanítja, ilyen magasabb közület 
az akkori fölfogás szerint egyáltalán nem létezett. 
Szóval állami birtokról abban az időben beszélni 
egy óriási anachronizmus. Ezt Timon dr.-nak is 
látnia kellene. 

De meg pozitive is tudjuk a történetírók kuta-
tásai alapján, hogy szent István a saját családi bir-
tokain, a saját magánvagyonából alapította a püspök-
ségeket, mintha királyunk most a holicsi családi 
birtokból apátságot vagy püspökséget alapítana. 

A püspökségek birtoka tehát oly természetű bir-
tok, mint a nemzetségek birtoka volt, a magánjog 
szentsége védi azt s az államnak, mely akkor fogalmá-
ban sem létezett, e birtokhoz semmi köze. Azért a 
míg jogállamnak marad a magyar állam, nálunk 
jogi alapon a szekularizáció lehetetlen. 

r T . A b a u j s z á n t ó . Nagyon helyes. A «Religio» szépen 
' kezd terjedni, úgy látszik sok apostola van. Csak egy do-

logra lenne még szükség, arra t. i., hogy a műveltebb csa-
ládokba is beutat találjon, mint ez a külföldön van meg-
honosítva. Állandó katholikus olvasmány nélkül a családok 
szelleme nem lehet az, aminőnek lennie kellene. Csak ily 
úton avattatnak bele a katholikus eszmekörbe. 

P . B u d a p e s t . A Hittanárok és H i t o k t a t ó k Országos 
Egyesületének 1907/8-iki programmja: a szakfolyóirat inten-
zív fejlesztése, a kateketikai szünidei tanfolyam előkészítése, 
a vallástanításra vonatkozó rendeletek összegyűjtése, az év 
folyamán a budapesti helyi kurzusok megindítása, a szem-
léltető eszközök szertárának felállítása és a vallástanárok 
anyagi helyzete lehető rendezésének szorgalmazása. In mag-
nis et voluisse sat est. Vállvetett munkával és a testületi 
szellem kifejlesztésével előbbre vihetjük a nagyfontosságú 
ügyet. 

S. Nágocs . Még 9 korona. 
T. T a m a m é r a . Hogy a kérdezett külföldi folyóirato-

kat hol lehetne kölcsönkapni, nem tudom. Vidékre ilyesmi-
hez valószínűleg csak baráti kéz utján lehet jutni. 

M. I n n s b r u c k . Minden tudományos kérdés helyt foglal-
hat a Religióban, ha helyes irányban van kidolgozva. A közlést 
legközelebb megkezdem, de a különlenyomat iránt nyomdám 
azt mondja, hogy az a munkás-dijszabásba ütközik. Nagyot 
változtak a nyomdai viszonyok. 

B. W i e n . Szép, ha «nagy élvezettel» olvassa a Dekré-
tumról szóló fejtegetést. Olvassa csak figyelemmel, végig fog 
vonulni szemei előtt az egész kereszténység, minden oldalról 
megvilágítva. Érdemes azt jól ismerni, hogy az általános eszme-
zavar senkit meg ne tévesszen. 

Cl—a. B u d a p e s t . Panaszosan említi, hogy a «Nagy-
asszonyunk» kezdetben jobban megfelelt céljának, hogy a 
Márialeányok lapja legyen; ma azonban már sok benne az 
eroticum. Beküldte hozzánk a szept. számot s utal a «Születés 

és jellem» cikkre, a «Maradj sírodban» versre s a Balassa 
Bálint tündérleányára. Miért nem szerkesztik afféle szellem-
ben, mint a «Zászlónkat» ? kérdezi, hisz ilyen erotikus elbe-
szélések nélkül is alig birunk leányainkkal. — Hát kérdésére, 
miért van ez így, én felelni nem tudok ; annyit tudok, hogy 
a németek az ilyenféle kiadványt igen szellemesen tudják 
megszerkeszteni eroticumok nélkül is. 

L. B u d a p e s t . Tévedés van a dologban. Prohászka dr. 
tanár korában tartott felolvasást a Pikler-féle «Társadalom-
tudományi Társaságban», de a társaságnak tagja nem volt. 
Ha most valaki azon a címen toborozza a fiatal jogászokat 
a társaságba, hogy hiszen P. is tagja volt, az helytelenül jár 
el. Önök számára ott van a «Magyar Társadalomtudományi 
Társaság», melynek tanáraik is tagjai. 

G. B u d a p e s t . Örülök, hogy a theologia egyetemi tan-
terve érdeklődésével találkozott. Levelét átadtam Székely 
István dr. úrnak, a ki arra a következőket feleli : 

Tantervemben az egyes osztályok lényeges tananyaga 
megegyez a mostanival, a felső előadások pedig különben 
is szabad választás tárgyai ; tehát átmeneti intézkedésekre 
szükség nincsen. A kik a tanterv életbeléptetése idején a 
theologiát hallgatnák, minden akadály nélkül átléphetnének 
a következő osztályba. Az átmenet ezen könnyűsége talán 
egyik jó oldala tervezetemnek. Nehézkes és bonyolult átme-
net évek során át óriási bajokat és zavarokat okozna. A mi 
pedig a tanárokat illeti, bármely tanév elején minden hosz-
szas átmenet nélkül ki lehet nevezni a két rendkívüli ta-
nárt, egyiket a dogmatika, másikat a bölcselet számára, 
azonkívül a héber nyelvet át lehet utalni a keleti nyelvek 
tanárához s a lelkipásztorkodástant föl lehet darabolni. Az 
ókeresztény irodalom és neveléstan mostani ellátása meg-
maradna. A többi új tantárgy nem tartozik a tervezet lényegé-
hez, tehát azok megvalósítása fokozatosan történhetnék. Ha 
pedig az egész tervezetet egyszerre életbeléptetni nem lehetne, 
akkor egyelőre csak egy új dogmatikatanár kellene, a böl-
cseletet a mostani tanár adná elő. Az egész tanterv teljes 
megvalósítása a kar költségvetését a mostanival szemben 
évenkint körülbelül 18—20.000 koronával emelné. 

B. U r i . Szívesen közlöm, jó lett volna azonban előbb 
beküldeni, hogy idején beilleszthessem a közlendők sorába. 
Nálam minden tervszerüleg történik, minden dolgozat csak 
kellő mérlegelés és áttanulmányozás után kerül a nyomdába, 
alapos munkát csak így lehet végezni. Lehetőleg a jövő szám-
han közlöm. 

V. S z é k e s f e h é r v á r . Még így sem késő. Fő az, hogy jó 
része nov. 5-ike előtt jelenjék meg; a pontosság miatt azon-
ban a korrekturát valószínűleg önnek küldöm meg, tessék 
aztán hamar visszaküldeni. 

TARTALOM: Az új római Dekretum. (Dogma-
tika.) V. — A jellem és a modern világnézet. II. Mihalo-
vics Ede dr.-tól. — Magyarország társadalma a két szent 
király stb. törvényeiben. IX. Erdélyi László dr.-tól. — 
A legújabb liázasságjogi rendelet. I. Tauber Sándor dr.-
tól. — Az autonom erkölcsbölcselet és a nemzetgazda-
ságtan etizálása. I. Jehlicska Ferenc dr.-tól. — Egyházi 
világkrónika.—y—Za-tól.—Irodalom : Babarczi-Schwartzer 
dr. A gyermek lelki világából. — Gralfin-Nau : Patrologia 
Orientális. (A Decius korabeli áldozati libellusok). I. 
Kmoskó Mihály dr.-tól. — Tisza István gr. a szekulari-
zációról. — Telefon. 

Laptulajdonos és kiadó : 

D U D E K J Á N O S dr. egyetemi nv. r. tanár. 

Stephaneum nyomda r. I. Budapest, VIII., Szentkirályi-utca 2S, 
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R E L I G I O 
TUDOMÁNYOS, TÁRSADALMI ÉS IRODALMI KATHOLIKUS FOLYÓIRAT 

Megjelenik - július és augusztus hónapot kivéve - minden vasárnapon. 

E L 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- EGYETEMI TASAK 

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL 

Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 39. 

Jlz új római Dekretum. (VI.) 

23. Lehetséges és valóban létezik is ellenmondás a Szent-
írásban elbeszélt tények és az egyháznak rajtuk alapuló dog-
mái között, úgy hogy a kritikus mint hamisakat elvetheti a 
tényeket, melyeket az egyház teljesen bizonyosoknak hisz. 

24. Nem Ítélhető el az exegeta, ha oly előzményes téte-
leket állit föl, melyekből a dogmáknak, történeti szempont-
ból nézve, hamis vagy kétes volta következik, csak egyene-
sen ne tagadja a dogmákat. 

A kath. dogmáknak folytatólagos evolucionista 
értékelése a 22-ik tételben fölállított szempont, illető-
leg a 20-ik tételben a kinyilatkoztatás természetéről 
vallott evolucionista nézet szerint. 

A katholikus és az evolucionista álláspontok, 
mint láttuk, a kinyilatkoztatás tekintetében homlok-
egyenest ellenkeznek egymással. Az evolucionistának 
a kinyilatkoztatás az emberi fejlettebb ész tudato-
sabb megismerése Istenhez való viszonyának, a katho-
likusnak Isten részéről oly vallási igazságoknak köz-
vetetlen közlése, melyekre az emberi ész részben 
vagy egyáltalán nem juthat el, részben ha el is 
jutott, megismerésében a föltétlen bizonyosságot nél-
külözte. Hasonlókép a Szentírás, nevezetesen az Új-
szövetség az evolucionistának egy toldozott-foltozott 
emberi irodalmi termék, mely legendás uton jött 
létre, a katholikusnak ellenben hiteles történeti for-
rás, melyre az egyház biztosan támaszkodhatik. 

A két ellenkező álláspontnak már a 22-ik té-
telnél láttuk és a fönnt idézett két tételben ismét 
látjuk egymást kizáró következtetéseit a dogmák, 
vagyis az egyház által a kinyilatkoztatás hitelesnek 
elismert forrásaiból merített s ilyenek gyanánt hir-
detett vallási igazságok természete tekintetében. Míg 
a katholikusnak a dogma egy föltétlenül elhiendő 
vallási igazság, mely Isten csalatkozhatatlan tekinté-
lyére támaszkodik; az evolucionistának csak egy 
bizonyos fajtája az a vallási tények, a természetes 
uton fölismert vallási igazságok értelmezésének, melyre 
az emberi ész fáradságos munkával jutott, mint ahogy 
még most is ügyekszik fogalmat szerezni az elek-
tricilás, a fény, a chemiai elemek stb. mibenlétéről. 

A ki evolucionista módon fogja föl a kinyilat-
koztatást s annak egyik forrását a Szentírást, annak 
a fönnebbi 23. és 24. tételekben foglalt nézetre kell 

jutnia. De már előbb kifejtettük, hogy ez a fölfogás 
hamis, hogy ez egy a priori fölállított filozofikus szisz-
témának önkényes alkalmazása a kinyilatkoztatásra, 
mely nem számol a történelemmel és a tényekkel; 
mely abstractiókkal dolgozik ott, hol valóságok igé-
nyelnek magyarázatot. A hamis alapfölfogással ter-
mészetesen elesnek a fönnebbi tételekben foglalt 
hamis következtetések is, melyek semmi reális alapra 
nem támaszkodnak. 

A 23. tételben a reformtheologusok mint törté-
netkritikusok lépnek föl az egyház ellenében s kezük-
ben a megtépázott, összetákolt legendás terméknek 
nyilvánított Szenlírással hetykén vetik oda: te egy-
ház ! dogmáid, melyeket a Szentírásban elbeszélt té-
nyekre támasztod, nem igazak, levegőben lebegnek, 
mert azok a tények, melyeket te valóknak tartasz, 
s velük dogmáidat megtámogatod, költemények, mesék 
s nem történeti tények, azokat csak a 2-ik, a 3-ik 
nemzedékhez tartozó első századi keresztények gon-
dolták ki az Ige nagyobb dicsőítésére. 

A mesének nyilvánított Szentírás és a történeti 
forrásnak elismert Szentírás között természetesen 
lényeges különbség van, mint pl. szent László legen-
dái s a rávonatkozó és a történet által megtörtén-
teknek kimutatott való tények között. Csak az a kér-
dés : legendák-e az evangéliumok, képződhettek-e az 
I. százád körülményei között legendákból evangéliu-
mok? Az előző pontban részletesen bevitattuk, hogy 
ez abszolúte nem történhetett meg s hogy az evolu-
cionistáknak az evangéliumokra, keletkezésükre, cél-
jára vonatkozó álláspontjuk, mint ha az evangéliu-
mok volnának a keresztény eszmefejlődésnek meg-
indítói, teljesen hamis, teljesen légből kapott. 

Hogy a tételben részletesen micsoda evangéliumi 
tényekre céloznak az evolucionisták, nem vesszük 
ki; a tételben csupán az elv van kimondva, részle-
tes ráutalás nélkül. De tudjuk, hogy pl. Benannal 
többen igyekeztek — természetesen a legendákká 
devalvált s összevissza forgatott evangéliumok alap-
ján — kimutatni, hogy Jézus nem Bethlehemben, 
hanem Názáretben született; voltak, a kik állították, 
hogy a Péter levelében említett «Babylon» alatt, 
(I. 5. 13.) honnan levelét írta, nem Bóma értendő, 
hogy ily módon is megdönthessék a római püspök-
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nek, mint Péter törvényes utódjának, egyházi főható-
ságát s hasonló tények tagadása fordul elő a raciona-
listáknál. 

De akár ilyeneket, akár más tényeket értenek, a 
tételben foglalt állításuk annyit ér, mint az elmélet, 
melyből a Szentírás természetére vonatkozólag kiindul-
nak. A széjjelszedett evangéliumokból, vagy levelek-
ből természetesen tetszés szerint lehet akármit állítani, 
vagy tagadni. 

A 24-ik tétel meg egyenesen fifikus s a ravasz-
kodásnak mintája. Azt t. i. az evolucionista is érzi, 
hogy szisztémájával, okoskodásaival, a Szentiratok 
fölforgatásával mégis csak különös helyzetbe jutott 
s ha theologus, magyarázat nélkül is megérti, bogy 
szecesszionista theologiájával árkon tul gyepmester 
lett, vagyis hogy elhagyta a kath. hagyományt. A lo-
gika azt követelné, hogy vonja le következményeit. 
A dilemma nehéz. Schellnek egyik protestáns tanár-
hoz (Nippoldhoz) irt s minap közzétett leveléből1 

láttuk, hogy a reformer jól tudja, ha kilép az egy-
házból, vége a «szerepnek», a világ azontúl elszáradt 
galynak nézi s tettekkel tényezőnek megszűnik lenni. 
Keres tehát a maga mentésére expedienst, mint Les-
sing «Bölcs Náthánja», ki mindig föltalálta magát. 

A reformtheologusoknak ilyen lehetetlenségeket 
áthidaló mentő expediense (úgy emlékszem Loisy, a 
párisi Institut calholique-on az exegesis tanára a föl-
találója), a 24-ik tétel akart lenni. Arra az ötletre 
jutottak, hogy a Szentírásban kétféle igazságot kü-
lönböztettek meg: egy történetkritikait és egy vallás-
theologiait. Az elsőhöz képest ők — úgy mondják — 
a Szentírást annak nézik, aminek mondják, legen-
dákból összetákolt későbbi terméknek ; az egyház 
viszont hogy vallástheologiai szempontból nézi s 
mint olyanra alapítja dogmáit. Azt mondják, ők nem 
tagadják ezeket a dogmákat, ezt az egyházi szem-
pontot, az maradhat ; de viszont, hogy annak sérelme 
nélkül ők, anélkül liogy megszűnnének katholikusok 
lenni, ragaszkodhatnak a történetkritikai álláspont-
jukhoz is. Vagyis az következik ötletükből, hogy a 
Szentírás lehet egyszerre fehér és fekete is és hogy 
igaza van annak, a ki fehérnek látja, de annak is, 
a ki feketének találja. 

Ez pedig annyi, mint a tételben olvassuk, hogy 
nem ítélhető el az exegeta, ha oly előzményes téte-
leket állít föl, melyekből a dogmáknak, történeti 
szempontból nézve, hamis vagy kétes volta követ-
kezik, csak egyenesen ne tagadja a dogmákat. 

Erre Ehrhardt is azt mondta: Loisy elveihez 
nem csatlakozhatom, mert azok kettős igazságra ve-
zetnek; kettős igazság pedig nem igazság. 

Egyenesen pellengérre állítják az egyházat az 
ilyenek, mert a maguk bőrét menteni akarván, elhi-
tetik a világgal, hogy az egyház dogmái a levegőben 
lógnak, hogy azoknak nincs ténybeli alapjuk, tudo-

1 L. Stimmen aus M. Laach. 191)7. 253. 1. 

mányos megállapításhoz meg hogy épen semmi 
közük nincsen, (végezték-e ezek a dogmatikát, hogy 
ennyi tudomásuk van róla?); hogy azok más rend-
hez tartoznak, mint a tudomány, mint mondják akár 
gúnynak vehető mosollyal, azok csak vallástheologiai 
igazságok, valamiféle szimbolumok. Az egyház szim-
bolizál: a legújabb világba dobott frázis. 

Már pedig ha a történeti kritika másnak mutatja 
a Szentírást, mint a vallási theologia s ha az egyház 
dogmái megállapításában a nem igaz Szentírásra 
támaszkodik, váj jon meggyőződéses férfiú-e a reform-
theologus, ha mégis azt mondja, hogy ő ennek dacára 
nem tagadja a dogmákal, a mikor pedig álláspont-
jából folyólag egyenesen tagadnia kellene azokat ? 
Nem meggyőződéses férfiú az ilyen, hanem chame-
leon, mivel egyáltalán nem igazat beszél. A dilem-
mát így megoldani nem lehet, a meggyőződésekre 
nem vonatkozik azok olyatén megnyilvánulása, hogy 
a kecske is jóllakjék, meg a káposzta is megmarad-
jon szólás, a meggyőződésnél ott a legszigorúbb vagy-
vagy határoz, ha valakinek egyáltalán van meggyőző-
dése. Eszerint a tételben foglalt állításban már nem 
is ismereti fogyatkozás,hanemjellemgyengeséga főhiba. 

Az egyház elítélve a 24-ik tételt, véget vetett a 
kétszínű játéknak és a ráfogásoknak. Hadd hulljon a 
férgese, úgy is az a sorsa. 

Szent Imre egyénisége az irodalomban. (i.> 
Szent Imre jelen évi — kilencszázados — jubi-

leuma alkalmából méltán fordul a figyelem az Árpád-
házi liliomos királyfi, az égi Védőszent alakja felé. 
A nagy évforduló föleleveníti ismét dicsőséges alak-
ját, a nemes lelkesedés kutat és keres: talál-e valami 
adatot, följegyzést és minőt szent Imréről. Szeretjük 
ragyogó fényben, tündöklő világításban látni első szent 
királyunk gyönyörű és megdicsőült fiát; örvendenénk, 
haatörténelemismegrajzolhatná szépséges egyéniségét. 

Az ihletett lelkület képzeletében megalkotja, a 
lelkesült szív gyengéd szeretetében kialakítja szent 
Imre alakját: de ez nem a történelem, ez a legenda, 
vagy a prédikáció szent Imréje. 

Szomorúan érezzük és fájdalommal tudjuk, hogy 
szent Imréről egykorú1 vagy kevéssel későbbi2 föl-

1 Szent István király «Intelmei» latin nyelvű és Szent 
István korából származó oktató irat, melynek szerzője Békefi 
Rémig dr. szerint szent Gellért. E becses műben szent István 
egy előljáró beszédben és 10 fejezetben ad intelmeket Imre 
fiának. — L. részletesebben «Magyar Századok» 1901. dec. 
a fönt jelzett cimen. Magyarul megvan Szabó K. és Békefi 
Rémig dr. fordításában. 

2 «Szent Imre herceg élete» (ezt nevezzük «Legendának») 
1110. körül keletkezett, latin nyelvű mű, mely 8 fejezetben 
beszéli el szent Imre életét és csodáit. Szerzője egy éltesebb 
papi ember. Latinul közölte Mátyás Flórián : Históriáé Hun-
gáriáé Fontes Domestici I. 129—139. (Quinqueecclesiis 1881.) 
Magyarra fordította Szabó Károly és Vargha Dámján. (Szent 
Imre emlékkönyv. Bpest. 1907. 142—150. 11.) 
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jegyzés alig van. És e panasznak részben igaza van, 
ámbár nem teljesen. Kétségtelenül sajnálhatjuk, hogy 
nem maradt ránk több adat szent Imréről, de a kor-
viszonyok és távolság meggondolásával könnyen 
megmagyarázhatjuk, miért nincs több hiteles följegy-
zésünk e dicső királyfiról. 

Első és legfőbb ok lehet, mert szent Imre nem 
történelmi egyéniség; mint ifjú nem szerepelt sem 
a politika, sem a külső élet szinterén. Nem fűző-
dik alakjához nagyobb történelmi esemény; csupán 
a nemzet reménye és várakozása tekintett rá. Mielőtt 
átvehette volna mint méltó utód az ifjú katholikus 
Magyarország kormányzását, a király és a nemzet 
nagy fájdalmára meghalt. 

Második ok az, hogy a magyarság egészen új 
viszonyok és rendszer közé szorítva, a gyökeres át-
alakulás súlyos napjait élte. Az egészen új vallási, 
állami és társadalmi rend nagy megrázkódtatással 
nehezedett az ifjú nemzetre. A százados pogányság 
kiirtása, a rablókalandozás megfékezése, a társadalmi 
rend behozatala, majdnem lehetetlennek látszó föl-
adat volt. A nemzet írástudó fiai valóban nem érlek 
rá arra, hogy az ifjan elhunyt királyfiról hosszabb 
följegyzést hagyjanak az utódokra. 

Harmadik ok lehet, hogy a külső harcok is na-
gyon lefoglalták, sőt megtizedelték az ifjú nemzetet. 
A tagjaiban megfogyatkozott magyarság újabb vér 
árán tarthatta meg csupán a földet, melyet Árpád 
magyarjai megszereztek. Újabb és újabb támadások 
érték szent István nemzetét, újabb és újabb harcokba 
kellett tehát bocsátkoznia. 

Az írás mesterségének nagy hiányossága is jelen-
tős körülmény e tekintetben. És ha valamit mégis 
megírlak a közvetlen kor gyermekei, azok az ese-
mények voltak ezek, melyek jelentőségben, hatásban 
fontosabbak voltak. 

Végül az idő messzesége, valamint azon esemé-
nyek zordonsága, melyek időről-időre drága hazánkra 
nehezedtek és sok becses emléket elpusztítottak : 
mind figyelembe veendők. 

A mégis rendelkezésre álló, kezeink között levő 
szent Imre-irodalmi adatok három nagy szempont 
szerint tömöríthetők ; hármas vonatkozásban jelöl-
hetjük meg ugyanis szent Imre irodalmából az ő 
egyéniségét. Ezek pedig a következők, más-más ki-
alakulásban: 1. A történelem szent Imréje, ki a tör-
ténelem egyszerű, de bizlos adatai alapján áll előt-
tünk. 2. A legenda szent Imréje a história följegy-
zései nyomán a nemzeti hagyomány és a színes kép-
zelet szülötte. 3. A vallás szent Imréje a lélek belső 
szépségének vizsgálásával az egyház szemében lát-
ható. (Főleg prédikációkban.) 

Az elsőben azt keressük : milyen a történelem 
hiteles világítása mellett szent Imre egyénisége, mi-
lyen a rideg följegyzések egyszerűségében e királyfi 
alakja, vagyis mit tud a történelem szent Imréről. 
A másodikban azt nézzük: melyek szent Imre iro-

dalmában a legendái elemek, mit tett az alakító kép-
zelet s a nemzeti hagyomány a történelem adatai-
hoz, vagyis milyenné varázsolta a legenda a törté-
nelem szent Imréjét. A harmadik szempont azt ku-
tatja, mit lát a hit szeme szent Imrében, milyen szép-
ségek vannak vallásos lelkében, minő erények ékesít-
hették ifjú szivét, hogy a magyar földről az égbe, onnét a 
csodák bizonysága alapján az oltárokra került. 

Meg kell vallanunk, hogy a történelem szent 
Imréje kissé gyenge, sovány alak. A legenda szent 
Imréje már sokkal szebb egyéniség, mert a históriai 
adatokhoz újabb, kiegészítő szépség járul. De mégis a 
legdicsőségesebbé szent Imre az egyház szemében, a 
bit világa mellett alakul ki, a mennyiben e harma-
dik tekintetben az első két rendbeli adatok teljes és 
lehető fölhasználásával, (a mennyiben a legendái elein 
nem ellenkezik vele), bontakozik ki szent Imre ifjú, 
nemes lelke és szive egész szépségében, fenséges 
gyönyörűségében. Elénk lép itt az a szent Imre, a ki 
a magyar ifjúság örök eszményképe, a ki Isten szent 
trónusa előtt «kiséri a Bárányt, bárhova megyen.» 

E hármas szempont szerint keressük szent Imre 
egyéniségét az irodalomban. 

I. 
A történelem szent Imrére vonatkozólag a követ-

kezőket mondja. 
Szent Imre szent István és Gizella fia. E név: 

Imre vagy Emericus, Henricus szóból származik. Hen-
rik német császár Gizella testvére volt, az újszülött 
kis herceg kereszlatyja, nevét is ezért kapta. Henricus-
ból lett Hemericus, ebből Emericus ; e latin nevet a 
magyarok Emerik-nek, majd Emrech-nek, ismét 
Emreh-nek, Emre-nek, sőt Imrének ejtették.1 

Szent Imre 1007-ben született. Igaz, sem az 
«Intelmek», sem a Legenda, sem Pelbárt2 nem emlí-
tik ezen évszámot, a magyar kódex3 pedig tévesen 
mondja, hogy szent Imrének «lőn pedég ő születése, 
mikoron Krisztus Úr-Fiú születetnék, utána ezer esz-
tendő telnék, mint az nagy krónikából kivehettek». — 
De a történetírók az 1007. évet fogadják el.4 Ezt 

1 Pray, Aunales regni Hungáriáé, lib. I. p. 20. Pauler 
Gyula : A magyar nemzet története az Arpádházi királyok alatt. 
I. 530. 1. — Az Érdy-kódex Emreh és Imreh, Imrö szóala-
kokat használja. 

2 Temesvári Pelbárt nagynevű Ferenc-rendi író (1435— 
1504.), kinek «Pomerium» c. művében (pars aestivalis, Ser-
mones de Sanctis) három kidolgozott szent beszédet találunk 
szent Imréről : sermo 217, 218 és 219. 

3 Az Érdy-kódexet 1527-ben másolta egy karthauzi szer-
zetes. Összes kódexeink között csak ebben van meg szent 
Imre élete és legendája. 61314—6175 E legenda szent Imrét 
«emre királynak» mondja. A vett idézet a 615. 1. van. — Szó 
van még szent Imréről ugyanezen kódex 489. lapján szent 
István legendájába beillesztve. 

4 Pray, J. m. I. 20. Acsády Ignác: A magyar birodalom 
története, I. 82 1. : «Imre herceg 1007. körül születhetett.» — 
Karácsonyi János : «Szent Imre része hazánk kormányzásá-
ban». (Sz. Imre emlékkönyvben 151. 1.) 
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pedig főleg a visszafelé menő számítás igazolja szent 
Imre későbbi életadataiból, a mint itt is következnek. 

Szent Imrének voltak testvérei, de ezek korán 
elhaltak. Hogy mikor, hány éves korban multak ki 
e világból szent István korábban született gyermekei, 
nem mondja meg a történelem. Sz. István nagyobb 
legendája így szól (C. V. 15.) S. Stephanus « . . . filio-
rum suorum obitus sensit.. . quos in ipsis infantiae 
gradibus insontes... abstulit» (Deus). E szerint tehát 
még ártatlan kisgyermek-korukban vette el őket 
Isten. — T. Pelbárt Szent Istvánról irt prédikációjá-
ban ezen szavakkal találkozunk : «Filii sui — S. Ste-
phani — parvuli, videlicet Otto et alii, quorum no-
mina tacentur, diu ante mortem regis decesserunt, 
solus beatus dux Emericus remansit.» — Acsády 
Ignác még a neveket is elsorolja : Levente, Péter, 
Ábel, Béla, Imre.1 (Ottót nem említi !) Szilágyi Sándor2 

ezeket mondja: «Fiait (szent Istvánét) elvette, a ki 
adta.» Illyés András3 szerint: «Multis pulchris fdiis 
benedixerat Deus Stephanum regem», majd később: 
«Multos pulchros fdios unum post alteram ex isto 
evocans mundo Dominus Deus, S. dumtaxat Emeri-
cus permansit.» BonfiniusnáP ezen szavak olvasha-
tók: « . . .Ex uxore hac plures fdios divum regem 
tulisse ferunt et imprimis Emericum, ut de caeteris 
sileam, quorum nomina non traduntur.»5 

Szent Imre Székesfehérvárott született. Ezt főleg 
Pray G}'.8 és Balics7 igazolják. Innét csakugyan 
könnyen juthatott Pannonhalmára és Veszprémbe, 
hol a történelem följegyzései szerint szeretett időzni: 
imádkozni és tanulni. 

Szent Imre első nevelői szülei voltak. Még ha 
nem volt is a királyi atya állandóan a családi kör-
ben, hiszen az országos ügyek gyakran elszólították, 
mégis az ő lelkének irányítása szerint nevelkedett a 
kis Imre herceg. Szent Istvánnak legfőbb gondja 
volt — írja Pauler Gyula,8 neves történetírónk — 
hogy oly utódra hagyja a kormányt, aki nagy mű-
vét megérteni és fenntartani képes legyen. A dolog 

1 Acsády I. i. m. 83. 1. De Acsády I. nem nevezi meg 
honnan vette e neveket. Más történetirónál nincsenek meg e 
nevek. 

2 Szilágyi Sándor: A magyar nemzet története, I. 301. 1. 
3 Illyés András : Exemplum seu Speculum vitae chris-

tianae (Vita Sanctorum), Viennae. Pars IV. 347. 1. 
4 Bonfinius : Decadis II. liber I. ed. Posoniana, 1744 ; 

137. 1. 
5 Karácson Imre dr. is tesz említést Imre testvéreiről, 

de nem névszerint : Szent Imre herceg, 145. 1. 
6 Dissertationes hist. Criticae, Posonii, 1774. 43. 1. 
7 Balics Lajos: A kath. egyház története Magyarorszá-

gon, 1885. I. 160. 1. 
8 I. m. 96. 1. És : «E gyermekbe, majd ifjúba igyekezett 

(szent István) mindazokat az elveket becsöpögtetni, melyek 
hosszú, fáradságos pályáján oly sikerrel vezették. U. o. — 
Szilágyi S. i. m. 1. 301.1. ezeket mondja : Imre «legfőbb tárgya 
volt (szent István) atyai szeretetének és gondoskodásának». — 
Karácson Imre i. h. Szent Imre «első nevelője maga szent-
életű atyja vala». 

természete mellett kitűnik ez Hartvik szavaiból is: 
«Quem (Emericum) quasi iam unicum caro diligens 
affectu precibus Christo cottidianis et eius genitrici 
Virgini commendavit.»1 

Szent István nevelői gondoskodása főleg az «In-
telmekből» sugárzik ki a maga szépségében, mely 
mű igaz, nem szent Imre kisgyermek korából szár-
mazik, hanem későbbi keletű, de bizonnyal nem 
nevelte Szent István más elvek alapján a kisded, 
mint később az ifjű Imre herceget. — «S. Stephanus 
rex non fuit contentus viva dumtaxat voce instruere 
filium suum et ducem Emericum, sed unum pul-
chrum spirituálém libellum etiam scripsit illi.» Illyés 
i. m. 347. 1. 

Szent Imre nevelését nyolcéves korában Gellért 
vette át a szülőktől. Ezen szentéletű és nagytudomá-
ny ú férfiú nyolc évig volt az ifjú Imre herceg mellett, 
tehát míg ez 16. évét el nem érte.2 Mint szent István, 
a király és atya, ép úgy nevelte szent Imrét Gellért, 
ki nagyon jól tudhatta, hogy az ifjű Magyarország 
leendő királyát és csak a «tegnapi» egyház legfőbb 
leendő patronusát oktatja s neveli. 

Kik nevelték még szent Imrét, nem tudjuk név-
szerint. E szavaknak «... edoclus (S. Emericus) per 
doctos ac sapientes magistros»,3 bizonyára megvan a 
maguk jelentős értelme. Valószínű, hogy szent István 
környezetéből kerültek ki az ifjú herceg nevelői.4 

Történelmileg bebizonyított tény, mert hiszen 
ebben valamennyi adatunk megegyezik, hogy szent 
Imre jámbor, buzgó, szent életű ifjű volt. Ennek 
bizonyítása nem szükséges, annyira nyilvánvaló és 
annyira természetes, hiszen ezért lett az egyház szentje, 
ezért helyezték az oltárra. — «Mivel a maga hasonla-
tosságára szokta a szülő gyermekét nevelni — irja 
Karácsonyi János — természetes, hogy6 ha szent 
Istvánnak szép jellemvonása volt, hogy szeretett imád-
kozni, akkor gyermekét is korán rászoktatta erre». — 
Dandulo olasz történetíró Imrét «szentnek» mondja." 
Temesvári Pelbárt említi szent Imréről írt egyik szent-
beszédében, hogy: «Ciaruit puritate (S. Emericus) 
innocentissima, quia nunquam mortaliter peccasse 
creditur.»7 

Szent Imre Legendája 2. fej. nyomán az összes 
irodalmi adatok átveszik a következő szavakat, me-

1 Vita S. Stephani, legenda maior, C. V., 15. — így Kará-
csonyi János : Szent István király élete, 28. 1. — Illyés i. m. 
347 : «. . . audiens (Emericus) salutares exhortationes patris» 

2 Karácsonyi J. Szent Imre része h. k. i. h. 152. 1. és 
ugyanazon szerző : Szent Gellért Csanádi püspök élete és 
müvei ; Bpest 1877. — Szilágyi S. i. m. I. 301. — Acsády I. 
i. m. I. 83. — A legenda nem említi Gellért nevét. 

3 Illyés A. i. m. 347. 1. 
4 Praynál (i. m. 24. 1.) ezt olvassuk : «Emericus iam 

quadriennis pia parentum cura ab optimis moderatoribus 
institutus . . . Acsády I. i. m. I. 83. 

5 Karácsonyi J. Szent Imre része h. k. 151. 1. 
6 Muratorinál XII. 233. 1. 
7 Pelb. i. m. s. III., 219. 
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Ivek méltán jellemzik szent Imre önmegtagadó, jám-
bor éleiét: «Beatus itaque Emericus modico conten-
tus sopore per singulas noctes, cunctis se in lecto 
collocantibus... in psalmis Deo deeantandis vigilabat 
et in uniuscuiusque psalmi fine veniam cum cordis 
contritione a Deo poslulabat.» Egészen ezen szavak-
kal jellemzi szent Imrét Pelbárt,1 majd meg az Érdy-
kódex (615.1.) : «szent Imre sokat vigyáz vala és kevés 
álmot veszen vala; mikor egyebek álom miatt el-
nebezültenek, ő akkoron. . . az szent zsoltárkönyvet 
eleibe vette és azt olvasta, szolgálván az Úristent és 
minden psalmusnak utána törödelmes szívvel és áj-
tatos lélekkel bűne bocsánatját kérte az Úristentől». 

Szent Imre nagyon szerette a tudományokat. 
Elvégezte kora iskolai tanulmányait és pedig részint 
Székesfehérvárott, részint Pannonhalmán. Latin nyelv-
ben elég járatosnak kellett lennie, mert nevelője, szent 
Gellért, latin nyelven tartotta, mint tudjuk, beszédeit; 
tehát szent Imrével is ezen nyelven beszélhetett. 
Az Érdy-kódex is ezt mondja (615. 1.): «Mikoron 
pedég deáki tudományban értelmes volna.» Dandolo 
szintén «litteratus»-nak mondja.2 

Történelmi hitelességűnek tarthatjuk, bár a történet-
írók erre nem is terjeszkednek ki, hogy szent Imre Isten 
különös kegyelméből magasabb fölfogásban szüzes-
ségei fogadott egész életére. A veszprémi szent György-
templomának éjjeli csodás jelenetét,3 ha talán már 
a legenda színezte is ki ennyire és köti helyhez, 
nem lehet tagadni főleg azt, a mit e jelenet magá-
ban rejt: hogy t. i. szent Imre tisztán, szeplőtlenül 
élt. Hiszen épen ez szent Imre legnagyobb és legszebb 
dicsősége: ezen az alapon lett az ifjúság örök példa-
képe. Ezt pedig csupán kemény önmegtagadó életé-
vel, testének szigorú fékezésével érhette el. Meg is 
említi a Legenda (c. 6.): «ieiuniis corpus maceravit, 
animam autem pane Verbi Dei saturavit ne carnis 
titiilacio ei dominaretur». «Deinceps autem specialiter 
directus a Spiritu Sancto : nonintermittebat cor-
pus suum affligere ieiuniis, vigiliis ac precibus ob-
servans mandatum benignissimi Salvatoris nostri: 
vigilate...» (Illyés. 351. 1.) 

1 H. H. Fontes Dom. I. 144. C. 2. — Pelbart s. L. (217.) C. 
«Legitur enim quod beatus Emericus modico contenlus 
sopore per singulas noctes cunctis in lecto se collocantibus . . 
in psalmis Deo dicendis, vigilabat et in uniuscuiusque 
psalmi fine veniam cum cordis contritione postulabat» 
Ugyanezen gondolat sermo III. : 219. B. — Ugyanígy ír Illyés A. 
i. m. 348 1. — Bonfinius i. m. i. h. «Emericus . . . ab ineunte pue-
ritia quo sanctitatis evasurus esset, facile declaravit, quippe 
qui cum esset somni parcissimus, a secunda fere vigilia 
noctis, ad lucem usque Davidicos rhythmos lectitabat et per 
singulos repetito mentis examine a Deo veniam implo-
rabat». — L. még Karácson Imre dr. i. m. 15 1. 

ä I. m. i. h. 
3 Legenda c. 5. H. H. F. D. I. 133. — Pelbárt s. 1. (217.) 

G. — Erdy-kódex 616. 1. — Bonfinius i. m. 138. 1. — Karácson 
Imre i. m. 19. 1. Pray i. m. 36 1. csak a tisztaságot emliti s 
azt mondja, hogy szent Imre ezt 13 éves korában (1020-ban) 
fogadta Istennek Veszprémben. 

A pannonhalmi csókjelenetet szintén nincs ala-
pos okunk kétségbevonni, bár a történelmi kritika 
még nem mondotta ki erre véleményét.1 Valami 
történelmi alapjának mindenesetre kell ennek is lenni ; 
a kiszinezés talán már legendái művelet. 

A történelem oknyomozással és kritikával 
megvitatta és bebizonyította, hogy szent Imre 
atyja és az országnagyok kívánságára házasságot 
kötött. 

Érdekes jelenség, hogy ámbár már az 1110-ben 
készült Legenda is említi szent Imre házasságát és 
majdnem valamennyi történetírónál előfordul ennek 
följegyzése, mégis megütközik még ma is a nemzeti 
kegyelet szent Imre házasságának gondolatánál. «Szent 
István legendája (szent Imre) nejét nem említi, de 
valószínű, irja — Pauler Gy. — hogy atyja megházasítá. 
A Vita sancti Emerici csak általánosságban szól róla: 
(fvirgo nobilis, utpote orta regali prosapia, beato 
Hemerico desponsata esset el adducta...»2 Ugyan-
ennyit mond Pelbárt is,3 a ki ezen Vita alapján 
dolgozott, a mint ki lehet mutatni. Az Érdy-kódex 
(616.1.) hasonlóképen szól : «Azonközben, kiben őneki 
ingyen hire sem vala, nemes szüzet liozának őneki 
házastársul királyi nemből».4 

Szent Imre nejéről három irodalmi vélemény 
van. Az első szerint II. Kresimir horvát és dalmát 
fejedelem leánya volt szent Imre hitvese. Ezt tartották 
és védelmezték Katona, Szalay L., Szabó Károly ; de 
főleg Horváth István vitatta a mult század első felé-
ben a «Tudományos Gyüjtemény»-ben.5 Ma is ezt a 
véleményt ismerik legáltalánosabban. — A második vé-
leményt a szent Margit legendája alakította ki, mely 
szerint a «görög császárnak leánya»8 volt szent Imre 
neje. Ezen véleménynek kevés követője akadt. — 
A harmadik véleménynek vannak ma a történet-
tudósok között legnagyobb hivői : hogy t. i. «Stepha-
nus contraxit amicitias cum Meszkóne Poloniae rege, 

1 Legenda c. 3. 4. II. II. F. D. I. 131—132. — Pelbárt s 
I. (217.) H. — Érdy-kódex 616. 1. — Bonfinius i. m. 138. 1. — 
Illyés A. i. m. 348. 1. 

2 I. m. 530. 1. 
3 S. I. (217.) G. 
4 616. 1. — Bonfinius i. m. 139. 1. ennyit mond. (liber 1.) 

« . . . quare excellentissimam forma et virtute virginem ac regali 
genere natam, huic desponsat páter ; . . . sed maiorem (si dici 
potest) quam antea castitatem servare comparit. Quin etiam 
uxorem, quam virginem Emericus acceperat sub coniugalis 
practextu consueludinis castissimam, santissimamque praesti-
terat, ratus multo fore praestantius, virtutum quam liberorum 
foecunditate pollere». 139. 1. 

6 XVIII. 1. füzet. 
6 Szent Imre jegyesére és tisztaságára a Margit legenda 

a következőket mond ja : «És meggondolja vala szent Imré-
nek életét és ő szentséges szüzességét, kinek mikoron volna 
nemességes jegyese, görög császárnak leánya, Istentől neki 
megjelentetett és az ő jegyesének szeplőtelen megtartá az 
tisztaságnak szüzességét ő életeknek mind napiban, miképen 
az ő jegyese szent Imrének halála után megbizonyítá». — 
Prav : Vita S. Elisabeth et Margaretliae, 264 ; Nyelvemléktár 
VIII. k. 16. 
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iia, quod Emericus duxit fdiam Meszkónis».1 Kará-
csonyi János egész értekezést írt.2 

Egészen bizonyos, hogy szent Imre nem szívesen 
lépett házasságra. Ezért mondja az Érdy-kódex(616. L) 
«mikoron nyilván ellene nem állhatna az atyai pa-
rancsolatnak, Úristennel közié dolgát és mind önön-
magát, mind házastársát szüzességben megtartá». — 
A külföldi följegyzés is megjegyzi, hogy «quasi vi 
compulsus per patrem et per nobiles terrae».3 Illyés-
nél meg ezt olvassuk : «Pater eius coëgit eum (S. Eme-
ricum), ut unam pulchram regiae stirpis puellam 
virginem sibi coniugem acciperet. S. dux Emericus 
diu reluctatus hac in re, sed ad ultimum, ne nimium 
contristaret patrem, obediens factus est».4 

Látható ezekből, hogy szent Imre csakugyan nem 
akart házasságra lépni, csupán atyja akaratából, ki 
szüzességi fogadalmáról mit sem tudott.5 

Karácsonyi János említett értekezésében kimu-
tatja, hogy szent Imre II. Meskó ismeretlen nevű 
leányával 1028-ban lépett házasságra. A jegyes, kinek 
neve ismeretlen, ekkor 13 —14 éves lehetett. — 
Egyezik Pray és Karácsony Imre adata, a kik e 
házasságot 1026-ra teszik. 

Szent Imre meg is látogatta Gnesenben apósát, 
a mint Karácsonyi János mondja. Hogy e látogatás 
mely évben volt, nem tudjuk biztosan. E látogatást 
így írja le az «Annales sanctae cruris Poloniae» : 
«... Qui (S. Emericus) veniens in Gnesnam et Poz-
naniam. . . Tandem eundo de Polonia e converso 
Ungariam cum Meszkóne, venerunt is Ciliciam causa 
venationis cervorum». 

Szent Imre e lengyelországi látogatásához eg}' 
kis adomány is van kötve. A mint a föntjelzett vadá-
szatról hazafelé tért, ütközben meglátogatta a Lysa-
gorán levő svetokryzki szent Benedekrendi monos-
tort ; e látogatás emlékére annak szép keresztet ado-
mányozott.8 E szent kereszt-ereklyével ellátott kis 
mellkeresztet szent Imre Vazultól, Nyugat császárjától 
kapta bölcsőajándékul, melyet Imre folyton mellén 
hordott.7 

Szent Imre nejével teljes tisztaságban éli, a mint 
erről szent Imre halála után maga az özvegy tesz 
bizonyságot. Már a Legendában (6. 1.) olvassuk : 
«Intactae suae coniugis incorruptam servavit virgini-
tatem.» — Pelbárt ezt mondja: «Ciaruit (S. Emeri-
cus) virginitate sacratissima matrimonii sacramento 
consecrata».8 Más helyen pedig : «Haec aulem cum 

1 Monumenta Germaniae ; Scriptores XIX. 667 ; Monu-
menta Poloniae III. 61. 

2 «Vélemény szent Imre herceg nejéről» cimen; Száza-
dok 1902; 105—III. 11. — Pauler Gy. i. m. szintén ezt véli. 
I. 530. 

3 L. 31. j. 
4 I. m. 351. 1. 
5 Karácson Imre, i. m. 31. 1. 
0 L. Karácsonyi János értekezését szent Imre nejéről. 
7 Rosty K. S. J. Magyar szentek legendája, 164. 1. 
8 S. I. (217.) F. — Pray, i. m. 36. 1. 

viveret, abscondite tenebantur ; sed post obitum eius 
sponsa virgo testimonii perhibuit.»1 

Történelmi bizonyosságú, hogy szent Imre a ki-
jelöli koronázási nap előtt meghalt. Általános a vé-
lemény, hogy csak kevés nap választotta el szent 
Imrét a koronázás ünnepségétől, melyre már nagy-
ban készülődtek. Virág Benedek «Magyar Századad-
ban azt mondja, hogy csak hat nappal történt szent 
Imre halála a koronázás napja előtt, üandulo írja 
(Muratori XII. 233.): Cogitavit renunciare saeculo 
(S. Stephanus) et fdio Almerico aeque litterato et 
sancto committere gubernacula regni».. . 

Szent Imre halála napjául és idejéül 1031. szeptem-
ber elejéi, sőt szeptember 2-át jelölhetjük meg. Szent 
István nagyobb legendájában ezt olvassuk (C. V. 15.): 
«iuveuis (S. Emericus) MXXXI. dominicae incarna-
tionis anno vitám exitialem commutavit». — Pauler 
Gyula ezt mondja erre vonatkozólag: «Szent Imre 
halála napját régi naptárak alapján, melyek adatai-
ban nincs okunk kételkedni, állapíthatjuk meg.2 Egy 
XII. századból ránk maradt misekönyvben ezt talál-
juk : «1031. Henricus, filius Stephani regis obiit.» — 
Egy 1424-ből származó római breviáriumban szep-
tember 2-ára ezen feljegyzés olvasható : «Deposilio 
sancti Emerici ducis et confessoris» ; az 1513-ból 
való esztergomi misekönyv szintén ugyanezt mondja. 

Szent Imre halálának módjára ismét kétféle 
vélemény van, ámbár ismét csak egyik az, melyet a 
nevesebb történettudósok elfogadnak. Az egyik véle-
mény azl mondja, hogy természetes halállal mult ki, 
a másik pedig, hogy vadkan áldozata lett. 

A Legenda nem említi szent Imre halálának 
módját; Pelbárt csak annyit mond, hogy körülbelül 
húszéves volt szent Imre, mikor meghalt. — Az Erdy-
kódexben szintén ilyenformán találjuk: «Előlvevé az 
szent királynak akaratját az Úristennek akaratja és 
szűz szent Imre királyt hamar annak3 előtte kivevé 
ez világból».4 Később pedig: «mikoron kimúlt volna 

1 S. I. (217.) G. Érdekes: a «sponsa» szó is kifejezi a 
matrimonium ratum, sed non consummatum-ot. — A Legenda 
szövege szerint vette át Bonfinius, hogy szent Imre hitvese 
megőrizte tisztaságát özvegységében is : «Post divi Emerici 
mortem, eius uxor integram utriusque virginitatem, dum 
perpetuam viri castitatem testari cupit, cogitur profiteri». 
Decadis II. liber. 1.; ed. Posoniana, 1744; 139. 1. — 
Illyés A. (352) is élénk színekkel mondja ugyanezt : «Relicta 
eius coniux vidua virgo recta confessa est coram omnibus 
mariti sui pure conservatam virginitatem ; — servus quoque 
ipsius enarravit, quam mirabiliter in templo s. Georgii glori-
ficavit Dominus Dens s. ducem virginem Emericum». Felkiált 
az iró : «O miranda gratia, ignem concupiscenciae gestans in 
gremio non urebatur eius incendio». — «O vere mirabilis virtus 
vivere supra humani generis morem despiciendo solatia co-
niugii et contemnere liberorum duleedinem». — Pelbárt s. 
217. G. 

2 I. m. 530; Knauz, Kortan 181. 1. — Ugyanígy szól: 
Karácsonyi János, Szent István király élete. 97. 1., — Péteri! : 
Sacra concilia Posonii 1741. pag. 34., — Acsády I. i. m. I. 83. 

3 Talán : «koronázásnak» előtte. 
4 Szent István legendájában, 498. 1. 
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ez világból».1 Bonfinius is csak ennyit tud: «ex 
hac . . . vita ereptus est».2 

A hildesheimi Annales ezt mondja: «Henricus 
Stephani regis íilius dux Ruizorum in venatione ab 
apro discissus periit flebiliter mortuus».3 Ma ezen 
véleményt fogadják el tekintélyesebb történetíróink.4 

Ezzel ellentétben van a Ribáry-Molnár-Marczali-
féle történelem, mely szerint súlyos betegség törte 
meg (szent Imre) ifjú életét.5 Karácson Imre szintén 
ugyanezen vélemény mellett van. Ezen két ellentétes 
véleményt talán azzal lehetne összeegyeztetni, ha föl-
tesszük, hogy a vadkan megsebesítette ugyan Imrét, 
de ezen sebében nem halt meg rögtön, hanem csak 
néhány napi «súlyos betegség» után. 

Hogy hol vadászott szent Imre, mikor a vadkan 
megtámadta, nem említik a források. 

Szent Imre halála után ifjú neje nyilvánosságra 
hozta szent Imre tiszta életét és a szolga a szent György 
templomában történt égi jelenetet,6 a mint már lát-
tuk. -— Szent Imre neje szent Imre halála után nem 
élt soká, mert min ta varsói kódex följegyezte: «Uxor 
vero eius, quae inviolata cum ipso permansit, VIL 
die in die Dominica migravit ad Deum. 0 gloriosae 
virgines — kiált föl e kódex — quae virginitatem 
suam Christo in tantum dedicaverunt, ut etiam in 
morte non separentur». 

Szent Imre korai s váratlan halála nagy gyászt 
és fájdalmat okozott szent Istvánnak és a nemzetnek.7 

Szent Imre testét Székesfehérvárott temették el, 
mint a Legendából világosan kitűnik (c. 7.): «tot 
tantis virtutum signis dies obitus sui trigesima co-
ruscavit, ut omnibus in regis űrbe, ubi sanctum 
corpus eius humatum est, non dies meroris, sed 
gaudii esset». — Karácsonyi János szavaiból világosan 
kitűnik,8 hogy nemcsak Székesfehérvárott temették 
el Imre herceget, hanem épen a Nagyboldogasszony 
templomában ; pedig e templom még akkor sem volt 
fölszentelve (consecrálva),9 mikor szent István király 
meghalt. De talán egy kis kápolnáját benedicálták, 
hogy az eltemetés megtörténhessék. — Pelbártnál 
nincs semmi adat az eltemetés helyére vonatkozólag. — 
Illyés A. szavai nagyon világosak: «Sancti Emerici 

1 616. 1. 
a I. m. 139. 1. 
3 Ann. Hildesheimenses ad annum 1031. Pertz, St. III. 

98. — M. Fl. H. H. i. m. 238. 1. 
4 Ugyanezt tartja Pauler Gy. i. m. I. 97. 1. is ; valamint 

Karácsonyi J. Szent István király élete. 96. 1. ; — és Acsádv 
I. i. m. 1. 83. 1. 

5 R. M. M. Világtörténelem. 1. 381. 1. 
8 L. 39. j. 
7 Szent István nagyobb legendája, c. v. 15. — «Sirató 

atyja vigasztalhatatlanig egész Magyarországgal a szertelen 
fájdalom és szomorúság miatt betegségbe esék». Régi kró-
nikás. — Acsády I. i. m. I. 83. 1. — Virág B. Magyar Századok 
I. 77. 1. Toldy F. kiadása. Bpest, 1862. 

8 Szent István király élete, 108. 1. 
9 A templom fölszentelését szépen írja le Illvés A. i. m. 

355. 1. 

ducis virginis sepultura magno cum honore Albae-
regalis fuit celebrata; felicis eius emigrationis die 
trigesimo.»1 

Bonfinius2 kifejez annyit, hogy mikor Konrád 
lovag Istentől vezéreltetve Székesfehérvárra jölt és 
először szent István sírjánál imádkozott, megjelent 
előtte álmában a szent király és ezt mondotta Konrád-
nak: «Emerici mei monumentum, quod iüxta est, 
adito». Illyés András még világosabban kifejezi a 
temetés helyét a Konrád-jelenetben, mondván: «Illico 
apparuit ei (sc. Conrado) S. Stephanus rex dicens: 
Conrade, surge cito et vade ad illám capellam, quae 
proximius est line ad me et in honorem filii Emerici 
dedicala est Deo, ipse speciale privilégium habens 
ob puram virginilatis suae conservationem». 

Szent Imre szenttéavatását így mondja el a Le-
genda «.. .rex ilaque Ladislaus utpote divinae reli-
gionis cullor exiniius, eonvocato concilio et indicto 
triduano ieiunio nonas Novembris corpus beati Heme-
rici cum honore elevavit, qua die et postmodum in 
multis miraculorum virtutibus confessoris sui mérita 
declaravit Jesus Christus Dominus noster, qui cum 
Deo Patre et Spiritu Sancto vivit et regnat in saecula 
saecülorum». (c. 8.) 

Szent Imre szenttéavatására vonatkozólag Bonfi-
nius a következőket mondja : « . . . eius sacello tantum 
religionis accessit, ut e remotissimis regionibus hue 
homines plane confluèrent, qui pro gravissimis rebus 
vota nuneuparent».. . «Cum haec regnante Ladislao 
accidissent, qui Dei quoque cultor erat eximius, tan-
tae rei admiratione percitus rex ille optimus, Pon-
tificum procerumque omnium frequentissimum con-
cilium habendum esse duxit, ut eorum auctoritate 
gravissima sanctio fieret, qua inter Divos Emericus 
referretur. Quin et omnibus triduana passim ieiunia 
edixit, mox nonis Novembribus circum lato singulari 
sacerdotum pompa Emerici corpore, urbem lustravit, 
dicavit mausoleum, ibique reconditum est, divinique 
honores exhibiti vota quoque frequentissima ibi 
quotidie suscipiuntur edunturque miracula».3 

Szent Imre szenttéavatása, mint sz. atyjáé is, nem 
történt az egyházi mostani formák szigorú megtar-
tásával, mint ezt szent Istvánéról mondja és leirja 
Karácsonyi János, de azért az egyház tekintélyével 
ment végbe.4 

Szent Imre ereklyéjéből itthon e szép [hazában 
semmi sincs. Egy részlet van Aachenben, hova Nagy 
Lajos küldötte az általa emelt magyar kápolnába. 
Az ereklyét több egyházi kinccsel együtt Henrich 
pilisi ciszterci-rendi apát vitte 1367. október 27-én.5 

Szent Imre székesfehérvári sírja ma ismeretlen. 

1 I. m. 352. 1. L. még : Károly János, Fejérmegye törté-
nete, II. k. 235. 1. 

2 I. m. 139. 1. 
3 L. Karácsonyi J. Szent István élete. 108—116. 
4 L. Békefi Bemig dr. : Pilisi apátság története. 162—168.1. 
5 Károly János : Fejérvármegye története, II. k. 183. 1. 
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A diszes bazilika elpusztult teljesen. Szent Imre szülő-
háza fölé Euphrosina,1 III. Béla anyja, kápolnát épít-
tetett. 1356-ban ezen szent Imre-kápolnának Berényi 
Pál, 1378-ban pedig Imre kanonok2 volt a gondo-
zója. 1380-ban Erzsébet királyné, Nagy Lajos kirá-
lyunk anyja, ezen kápolnának hagyományozta vég-
rendeletileg Béd nevű községet. Ursinus Velius3 

1527-ben ezt í r ja: «I. Ferdinánd az éjjel elmúlása 
után a koronázás szertartása előtt ebben a kápol-
nában tartózkodott. Ez az épület volt állítólag szent 
Imrének szülőhelye, később pedig, mikor a szentek 
sorába emeltetett, nevéről nevezték el». — Ezen 
utcában, mely ma is szent Imre utcája Székesfehér-
várott, találtak 1734-ben egy követ, melynek fölírása 
így hangzik: 

Beveren. Patr. Dominici praepositi. 
Hic divi Stepliani quondam sanctissima proles 

Dux Emericus dicitur esse natus. 
E követ Kálmáncsai Domonkos helyezte szent 

Imre szülőháza fölé emelt kápolnába a XV. században. 
Történelmi igazság, hogy az egész országban már 

kezdettől fogva megvolt és megvan ma is szent Imre 
őszinte tisztelete. A magyar ifjúság benső áhítattal, 
ifjúi lelkesedéssel választja a különböző helytken 
megalakított Mária-kongregációkban szent Imrét védő-
szentjének. Szent erényeit benső kegyelettel tanul-
mányozza és tiszteletére — főleg a jelen jubileumi 
évben — hála és örömünnepeket rendez. 

-K 
Ennyi adatunk van szent Imréről külön-külön 

a történelem világítása mellett. Nem nagyon sok fény 
övezi Clio följegyzéseiben a korán elhunyt királyi 
herceg alakját, de azért mint egyén, határozott kör-
vonalakban állhat előttünk. A mi adatunk a szent 
királyfiról eddig napfényre került, azokból, mint 
láttuk, csak szépet, fölemelőt, épületest olvashatunk 
ki. Megújúl lelkünkben a fájdalom, miért szállt ily 
korán sírjába, miért döntötte gyászba a nemzetet 
az, kiről ily szép, megható emlékeink vannak. De a 
kesergő hazafi szivét, a bánkódó hon lelkét meg-
vigasztalja a Szentlélek vezérelte Anyaszentegyház, 
midőn rámutat az ifjú Imre hercegben a századok, 
sőt ezredév alatt is élő égi Védőszentre, szent Imrére, 
ki az örök boldogságban imádkozik a magyar nem-
zetért. Vargha Dámján dr. 

A legújabb házasságjogi rendelet. (n.) 
Két részből áll a rendelet. Az első az eljegyzé-

sekről, a második a házasságokról intézkedik (de 
sponsalibus — de matrimonio). 

Az eljegyzésekre nézve a következő rendelkezést 
tartalmazza : 

1 Károly J. i. m. II. k. 184. 1. ; Fejér, Cod. Dipl. IX. 2. 
523. és 526. 1. 

2 Fejér, Cod. Dipl. IX. 7, 401. 1. 
3 De hello Pannonico, 1. 2. 

1. «Csakis azok az eljegyzések tartandók érvé-
nyeseknek és eredményeznek egyházjogi következ-
ményeket, a melyek írásos okmány által köttetnek, 
a melyet aláírnak a felek és vagy a plébános, vagy a 
megyés főpásztor, vagy legalább is két tanú. 

Ha mindkét fél, vagy az egyik nem tud írni, az 
az okiratban föltüntetendő; és egy másik tanú is 
alkalmazandó, a ki a plébánossal vagy a megyés fő-
pásztorral, vagy a föntebb említett két tanúval egye-
temben az okiratot aláírja.» (Ea tantum sponsalia 
habentur valida et canonicos sortiuntur effectus, quae 
contracta fuerint per scripturam subsignatam a par-
tibus et vei a parocho, auf a loci Ordinario, vel sal-
tern a duobus testibus. Quod si utraque vel alterutra 
pars scribere nesciat, id in ipsa scriptura adnotetur; 
et alius testis addatur, qui cum parocho, aut loci 
Ordinario, vel duobus lesfibus, de quibus supra, 
scripturam subsignet.) 

E pontban eltérés a jelenleg dívó jogszabályok-
tól abban áll, hogy míg eddig élőszóval és titokban, 
tanúk és minden alakszerűség nélkül lehetett teljes 
jogérvényű eljegyzéseket kötni, addig ezután, ennek 
a rendeletnek hatálybalépte után, csakis írásos szer-
ződésben lehet érvényes eljegyzést kötni, miként ez 
különös kiváltság és engedmény alapján Spanyol-
országban, a latin Amerikában stb. szintén szokásban 
van. Ez a rendelkezés sok visszaélést és bonyodalmat 
szüntet meg. 

Az írásos okmány kellékei is meg vannak álla-
pítva. Az eljegyzési szerződést magában foglaló eme 
okiratot névaláírásokkal kötelesek ellátni: aj a je-
gyesek és b) vagg a plébános, vagg a megyés főpász-
tor, vagy legalább is két, tanuzási képességgel biró 
tanú. Ha bármely okból nem képesek a jegyesek 
nevüket aláírni, mivel pl. nem Írástudók, vagy ujjuk, 
kezük fáj, akkor ezt külön föl kell az okiratban tün-
tetni s egy más tanúval kell a névaláírást pótoltatni. 

Csakis az ilyen eljegyzések eredményezik azokat 
a jogkövetkezményeket, a melyek az egyházjog taní-
tása szerint az érvényes eljegyzésekből folynak s 
melyeket az egyházjog részletesen kifejt. (L. Tauber, 
Manuale iuris canonici. 2. kiadás. 140. §. 382. 1.) 
A többi kellékek, melyeket a természetjog és a téte-
les egyházjog az eljegyzések érvényességére nézve a 
felek és a szerződés tekintetében előír, ezentúl is 
teljes érvényben fönnmaradnak. 

A magyar (polgári) házassági jogról szóló 1894. évi 
XXXI. törvénycikknek idevonatkozó rendelkezéseitől 
annyiban tér el ez a legújabb egyházi törvény, hogy 
míg az egyházjog értelmében az eljegyzésnek egyik 
első és legfőbb joghatálya abban áll, hogy a jegye-
seket ígéretük beváltására, vagyis a házasság meg-
kötésére nemcsak följogosítja, hanem egyenesen kö-
telezi is, addig az 1894. évi XXXI. t.-c. 1. §-a szerint : 
«az eljegyzésből nem származik kereseti jog a házas-
ság megkötésére». A 3. §. szerint csak kártérítési jog-
igényt támaszthat a jegyes azzal a jegyessel szemben, 
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a ki az eljegyzéstől alapos ok nélkül visszalépett, 
vagy erre a másiknak alapos okot szolgáltatott. A ma-
gyar házassági jog tehát az eljegyzést mint házassági 
akadályt nem ismeri el, hanem csak vagyonjogi követ-
kezmények tekintetéhen ruházza föl bizonyos mérvű 
joghatállyal. 

A Ne fernere rendelet további pontja megállapítja, 
kit kelljen plébános alatt érteni a dekretum szöve-
gében. Erre nézve így intézkedik: 

II. «Plébános elnevezés alatt itt és a következő 
pontokban nemcsak az értendő, a ki valamely káno-
nilag fölállított plébánia élére törvényesen állítva 
van, hanem az olyan vidékeken, a hol kánonilag fel-
állított plébániák nem léteznek, az az áldozópap is 
értendő, a kire valamely meghatározott területen a 
lelkipásztorkodás törvényesen bízva van és a plébá-
nossal egyenlőnek vétetik ; és misszióterületeken, a hol 
még tökéletesen szétosztott területek nincsenek, min-
den áldozópap, a ki a misszióterület főnökétől a 
lelkipásztori teendők végzésére valamely állomáson 
általában kijelölve van.» (Nomine parochi hic et in 
sequentibus articulis venit non solum, qui legitime 
praeest paroeciae canonice erectae ; sed in regioni-
bus, ubi paroeciae canonice erectae non sunt, etiam 
sacerdos, cui in aliquo definito territorio cura ani-
marum legitime commissa est, et parocho aequi-
paratur; et in missionibus, ubi territoria necdnm per-
fecte divisa sunt, omnis sacerdos a missionis Mode-
ratore ad animarum curam in aliqua statione uni-
versaliter deputatus.) 

Ez a pont világosan körvonalozza a «plébános» 
fogalmát ügy a modern országokra nézve, mint a mű-
veletlen, pogány tájakra nézve, a hol az egyházi 
hierarchia véglegesen még nincsen szervezve. E pont 
tekintetében nincsen semmi módosítás a régi sza-
bályokhoz viszonyítva. 

A rendelet második része a házasságkötésre vo-
vonatkozólag tartalmaz újabb előírásokat (de matri-
monio) : 

III. «Csakis azok a házasságok érvényesek, a 
melyek a plébános, vagy a megyés főpásztor, vagy 
az ezek egyikétől fölhatalmazott áldozópap és leg-
alább két tanú előtt köttetnek, azonban a következő 
cikkelyekben foglalt szabályok szerint és kivéve 
azokat a kivételeket, a melyek alább a VII. és VIII. 
pontok alatt foglaltatnak.» (Ea tantum matrimonia 
valida sunt, quae contrahuntur coram parocho vei 
loci Ordinario, vei sacerdote ab alterutro delegato, 
et duobus saltem testibus, iuxta tamen regulás 
in sequentibus articulis expressas, et salvis exceptio-
nibus, quae infra n. VII. et VIII. ponuntur.) 

IV. «A plébános és megyés főpásztor a házasság-
kötésnél érvényesen működnek közre: 

1. §. A javadalom birtokbavételének vagy hiva-
taluk elfoglalásának napjától kezdve, hacsak nyilvá-
nos hirdetés által névszerint kiközösítve vagy hiva-
taluktól felfüggesztve nem lettek; 

2. §. csakis területük határai között: a hol nem-
csak saját alattvalóik, hanem idegen alattvalók há-
zasságkötéseinél is érvényesen működnek közre; 

3. ha föl lettek szólítva vagy kérve és sem 
erőszak, sem súlyos megfélemlítés által kényszerít-
tetve nem veszik ki és hallgatják meg a házasságkötő 
felek beleegyezését.» (Parochus et loci Ordinarius 
valide matrimonio adsistunt §. 1. a die tantummodo 
adeptae possesionis beneficii vel initi officii, nisi 
publico decreto nominalim fuerint excommunicati 
vel ah officio suspensi; §. 2. intra limites dumtaxat 
sui territorii : in quo matrimoniis nedum suorum 
subditorum, sed etiam non subditorum valide ad-
sistunt ; §. 3. dummodo invitati ac rogati, et neque vi 
neque metu gravi constricti requirant excipiantque 
contrahendi!m consensum.) 

Ezekben a pontokban szabatosan körvonalozva 
van: hol, mikor és mily föltételek alatt működhetik 
közre érvényesen a házasságkötéseknél az erre hiva-
tott egyházi férfiú. Az 1. §. a házasságkötéseknél való 
érvényes közreműködés, vagyis nálunk esketés idejét 
állapítja meg a plébánosra, illetőleg megyés piiskökre 
vagy főpásztorra nézve. E pontban nincs eltérés a 
régi jogszabályokkal szemben. A 2. §. szerint a plé-
bános, illetve megyés főpásztor érvényesen adja össze 
a házasulandókat saját plébániája, illetőleg megyéje 
területén belül, legyenek bár a házasulandó felek 
saját hivei, vagy más plébános vagy megyés főpász-
tor hivei. Ez a pont tehát jelentékeny módosítást 
eszközölt a régi jogszabályokon. A jelen pont szerint 
a házasságkötés érvényességét nem veszélyezteti az 
a körülmény, ha az eskető lelkipásztor esetleg téve-
dett a házasulandó felek rendes lakóhelye vagy ideig-
lenes tartózkodási helye tekintetében. Ez a legnagyobb 
jelentőségű, legfontosabb gyakorlati módosítás. 

A 3. §. szerint a plébános, illetőleg megyés fő-
pásztor vagy az ezek egyike által fölhatalmazott áldozó-
pap közreműködése a házasságkötésnél érvénytelen 
akkor, ha az eskető papol az esketésre erőszak vagy 
megfélemlítés által kényszerítették. Itt is eltérés van 
a régi s jelenleg is dívó egyházjogi szabályoktól, mert 
ezek szerint jelenleg az eskető pap közreműködése ér-
vényesnek tartandó akkor is, ha csel vagy furfang, vagy 
erőszak alkalmazása által lett az ő jelenléte és közre-
működése kicsikarva. 

A magyar házassági törvény (1894 : XXXI. t.-c.) 
a házasságkötés kellékeire nézve a 28—40. §§-okban 
intézkedik, melyeket részletesebben megmagyaráz az 
igazságügyminiszter által 1895. julius 29-én 27.243. sz. 
alatt kiadott utasítás (47—68. §§.). Ezekben a para-
grafusokban kimondatik, miszerint «a házasságot pol-
gári tisztviselő előtt kell megkötni» : a) anyakönyv-
vezető, b) a törvényhatóság első tisztviselője, c) a 
főszolgabíró, d) a rendezett tanácsú város polgár-
mestere, e) az osztrák-magyar monarchia diplomáciai 
képviselője, konzula és ezek helyettese, a magyar 
kormánytól nyert fölhatalmazás korlátain belül 
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(29. §.). A 30. szerint «oly kötés, mely nem polgári 
tisztviselő előtt történt, a törvény erejénél fogva semmi 
vonatkozásban sem tekintetik házasságnak». Kivételt 
csak az képez, ha azt, a ki előtt a házasság köttetett, 
a közhiedelem polgári tisztviselőnek tartotta; ha 
azonban mindkét fél tudta az ellenkezőjét, semmis 
a házasság. A 31. §. szerint «a házasságkötésnél az 
anyakönyvvezető csak saját kerületében, más polgári 
tisztviselő pedig csak saját hivatalos hatáskörének 
területén működhetik közre». A 32. §. értelmében 
«a házasságot rendszerint azon anyakönyvvezető előtt 
kell megkötni, kinek kerületében a házasulóknak vagy 
azok egyikének rendes lakóhelye és ennek hiányá-
ban tartózkodási helye van». A 33. §. szerint «az 
illetékes anyakönyvvezető a házasulok kérelmére egy 
másik anyakönyvvezetőt fölhatalmazhat a házasság-
kötésnél való közreműködésre». A 36. §. nagyobb 
szabadságot ad a polgári tisztviselőnek a házasság-
kötésnél való közreműködésre abban az esetben, ha 
a házasulok egyike közel halállal fenyegető beteg-
ségben szenved. A 39. §. a házasságkötés alaki kel-
lékeiről intézkedik olyképen, hogy elrendeli, misze-
rint a házasulok kölcsönös házassági beleegyezésüket 
a polgári tisztviselő és két tanú jelenlétében sze-
mélyesen és föltétlenül tartoznak kijelenteni. 

Az 1894: XXXI. t.-c. 41—43. §§-ai azokat a semmi-
ségi okokat foglalja magában, a melyek miatt a há-
zasság alaki kellékek hiánya vagy fogyatékossága 
következtében érvénytelenül köttetett. 

Ezek a paragrafusok a code civile Napoleon és 
a modern polgári törvénykönyvek tételes intézkedései 
után készültek. Tagadhatatlan azonban, hogy a mo-
dern politikai törvénykönyvek idevonatkozó tételes 
intézkedéseinek hatása a «Ne tenure» dekrétum III., 
IV., V., VI., VII. pontjainál kiérezhető, a mi egyéb-
ként a mai viszonyok között könnyen meg is érthető. 

Tauber Sándor dr. 

Az autonom erkölcsbölcselet és a nemzet-
gazdaságtan etizálása. (IL) 

Autonom etikusaink először is abban a téves 
hitben leiedzenek, mintha korunk összes bajai onnét 
erednének, hogy Smith Ádám óta a független modern 
etika szorult ki a nemzetgazdaságtanból és a gyakor-
lati életből. Ha ez igaz volna, akkor teljesen helyén-
való lenne a független etika rehabilitációjáért küz-
deni és reményt is lehetne táplálni az iránt, hogy 
az autonom etika, ha visszanyeri jogait, elég rege-
neratív erővel fog rendelkezni a szocziális kérdés 
megoldására. Ámde ez tévedés. A smithianizmus 
nem az autonom, hanem a keresztény etikát szorí-
totta ki a nemzetgazdaságtanból s így világos, hogy 
az etizáló mozgalomnak célja nem a független eti-
kának, hanem a keresztény erkölcstannak visszaállí-
tása kell, hogy legyen. 

Máshelyütt alkalmam lesz bebizonyítani és bő-

ven kifejteni a következő igazságokat. Smith Ádám 
a maga erkölcsbölcseleti rendszerét nem választotta 
el nemzetgazdasági elméletétől. A «Wealth of Nations» 
és a «Theory of moral sentiment» c. müveinek szo-
ros összefüggését kétségtelenné tette az a nagy vita, 
melyben résztvett Buckle, Lexis, Lange, Zeyss1 és 
mások. Jodl is kénytelen belátni, hogy Smith a maga 
erkölcstani elveit a «Vizsgálódásban»2 is érvényre 
juttatta.8 Az autonom etika tehát nem szorult ki az 
ekonomikából. A hiba ennélfogva abban állott, hogy 
az angol etikusok, főleg Mandeville, Hume és Smith 
a keresztényr etikának hadat üzentek és helyettesí-
teni akarták azt olyan etikával, mely a metafizikai 
alaptól elvonatkozik, az erkölcsi kötelességet meg-
alapozni nem képes s melynek egyáltalán nincs 
meg az ereje arra, hogy az embert az erkölcsi tör-
vény megtartására hathatósan serkentse. E szerint 
az autonom etikának volt már alkalma kimutatni 
erejét, ámde kudarcot vallott. 

A keresztény etika feledésbe ment s az autonom 
erkölcstan hangzatos, de üres frázisai a gazdasági 
élet, az ipari termelés és a csereviszonyok ezernyi 
veszélyei között nem voltak képesek az embereket 
az erkölcs útján megtartani. Lábrakapott az önzés, 
a nyereséghajhászat, a munkások amaz embertelen 
elnyomása, kiszipolyozása, bestializálása, melynek 
idegrázó leírását lásd Marx «Kapital»-jának I. köte-
tében, Engels «Die Lage der arbeitenden Klassen in 
England» c. művében és Carlyle idevágó munkáiban. 
Minthogy pedig az angol autonom etika lényeges 
tehetetlensége onnét ered, hogy törvényeit és nor-
máit nem Istentől származtatja, tulajdonképen föl 
volnánk mentve a többi modern etikai rendszerek 
ezirányú bírálatától, mert hiszen eme leglényegesebb 
pontban valamennyien megegyeznek. 

Ámde a lárgy fontossága mégis megkívánja, hogy 
e helyütt legalább azt a rendszert tegyük röviden 
szóvá, melyre Jodl nagy súlyt helyez, t. i. Kant etikai 
rendszerét, mely az autonom erkölcsbölcselet büsz-
kesége, s melyet legszívesebben szoktak szembeállí-
tani a keresztény etikával. Kötelességünk ez azért is, 
mert Jodl szerint «azon etikai eszme, mely az etizáló 
mozgalomban az összes részleges követelések közép-
pontja kell, hogy legyen, nem fejezhető ki világosab-
ban, mint Kant szavaival: Legfelsőbb szabályként 
állítandó föl, hogy az emberiséget minden egyébben 
mindig célnak is, nem csupán eszköznek kell tekin-
teni.»4 Ennélfogva a kanti etikának feladata meg-
küzdeni a meggyökeresedett egoizmussal, kiküszö-

1 V. ö. R. Zeyss, Adam Smith und der Eigennutz. (Tü-
bingen. 1889.) 

2 Smith főművének, a «Wealth of Nations»-nak magyar 
fordítása : «Vizsgálódás a nemzeti vagyonosság természetéről 
és okairól.» Ford. Enyedy Lukács és Pólya Jakab. (Bpest. 1893.) 

3 V. ö. Jodl : Geschichte der Ethik. (Stuttgart u. Berlin. 
1906.) II. kiad. I. köt. 380. 1. 

4 Jodl. Volksw. 1. u. Ethik. 24. 1. 



26. szám. RELIGIO 431 

bölni az antiszociális hajlamokat és szenvedélyeket, 
megfékezni a knfár nyereségvágyat, megbékíteni az 
ellenséges társadalmi osztályokat, érvényre juttatni a 
javak termelésében, megosztásában és fogyasztásában 
az igazságosság és méltányosság elvét. Azonban mind-
erre a kanti etika teljesen képtelen. 

Képtelenné teszi erre mindjárt az, hogy az er-
kölcsi törvényt megalapozni és megfejteni nem tudja 
és minden értelmes megokadatolás nélkül jelenik 
meg benne az abszolút «legyen», még pedig katego-
rikus imperativus alakjában. Minden törvény törvény-
hozót, följebbvalói és alattvalói viszonyt tételez föl ; 
a hol törvényhozó nincs, ott törvényről, legyenről 
szó sem lehet. Az öntörvényhozó fogalma époly 
ellentmondás, mint az önbarát, önszomszéd, önnyu-
gat, önkelet stb. fogalmai. Azért Schopenhauer nyil-
tan bevallja, hogy az autonom etika, mely magasabb 
törvényhozót el nem ismer, az ember erkölcsi cse-
lekvését legföljebb leírhatja, de imperativusokkal 
nem irányíthatja.1 Oly erkölcsi törvénnyel tehát, mely 
teljesen légből kapott, melynek magasabb szerzője és 
hathatós ellenőrzője nincs, ugyancsak hiába igye-
keznénk a gazdagokat, a pénz embereit, az ipar feje-
delmeit a humanitás, az igazságosság és az erköl-
csösség útjára terelni. 

Ez még világosabban fog állani előttünk, ha 
szemügyre vesszük ezen erkölcsi törvény természe-
tét. Kant t. i. a «Tiszta ész kritikája» c. művének 
azon elvét, mely az emberi megismerést aprioriszti-
kus formákra és empirikus tartalomra osztja, per 
nefas erkölcstanába is átvitte és két etikai főművé-
ben a «Grundlegung zur Metaphysik der Sitten»2 és 
a «Kritik der praktischen Yernunft»-ban8 kimutatni 
igyekszik, hogy az etikában is vannak szintétikus 
Ítéletek a priori. E szerint a Kanti erkölcsparancs 
tisztán apriorisztikus forma,4 minden külső és belső 
tapasztalástól független s azért csak a cselekedetek 
formájára vonatkozik, nem pedig tartalmukra.5 fly 
módon igyekszik Kant az erkölcsparancsolatok álta-
lános érvényét biztosítani, miután Istent, a legfőbb 
erkölcsi törvényhozót, detronizálta. Ámde mit ér az 
ilyen üres törvény (cselekedjél erkölcsösen) az élet 
és kiváltképen a gazdasági élet számára? Az emberi 
öntudat, mondja Schopenhauer, a külvilág s annak 
minden ténye kivonatik lábunk alól. «Wir haben 
nichts, worauf wir stehen. Woran aber sollen wir 
uns halten ? An ein paar ganz abstrakter, noch völ-
lig stoffloser Begriffe, die ebenfalls gänzlich in der 
Luft schweben. Aus diesen, ja, eigentlich aus der 
blossen Form ihrer Verbindung zu Urtheilen, soll 
ein Gesetz hervorgehen, welches mit sogenannter 

1 A. Schopenhauer : Die beiden Grundprobleme der Ethik. 
S. W. Reklam-féle kiadás. III. köt. 502. és köv. 1. 

3 Kezemnél van a Fritsch-féle kiadás. (Leipzig.) 
3 Használom a Kehrbach-féle kiadást. (Leipzig.) 
4 Kant : Grundleg. zur Metaphys. 84. 1. 
s Kant, u. o. 49. 1. — Kritik der pr. V. 31. 1. 

absoluter Notwendigkeit gelten und die Kraft haben 
soll, dem Drange der Begierden, dem Sturm der Lei-
denschaften, der Riesengrösse des Egoismus Zaum und 
Gebiss anzulegen I»1 

Nemcsak hogy azt nem tudjuk, hogy Ai kötelez 
a jóra ; nemcsak hogy homályos marad előttünk, 
hogy miért vagyunk kötelesek szembeszállani leg-
erősebb szenvedélyeinkkel és elnyomni antiszociális-
önző ösztöneinket; hanem arra nézve sem ad e tör-
vény felvilágosítást, hogy konkrét esetekben miképen 
kelljen cselekednünk. Pedig ha igaz, a mit a burzsoá 
Jodl a mai uralkodó osztályokról bevallani kény-
telen, hogy t. i. a vagyon tökéletes társadalmi legi-
timációnak tekintetik, származzék az bármily forrás-
ból is; ha igaz, hogy az uralkodó osztályok a kul-
tura ellen való bűnnek tartják az alsóbb osztályok 
létnivójának emelését: akkor a társadalom erkölcsi 
regenerációjára világos, határozott erkölcstan kell, 
kötelező erővel, gazdag tartalommal, hathatós szank-
cióval. Ily nagy munkára üres agriorisztikus impe-
rativusok nem alkalmasak. 

Áll pedig ez az igazság kétszeresen a gazdasági 
ipari, kereskedelmi életre nézve, a hol az erkölcsi 
veszélyek nagyok, a bűn alkalmai ezerfélék, a nye-
reség kísértései majdnem ellenállhatatlanok. Jellem-
zik ezt Marx következő szavai: «Das Kapital hat 
einen Horror vor Abwesenheit von Profit, oder sehr 
kleinem Profit, wie die Natur vor der Leere. Mit ent-
sprechendem Profit wird Kapital kühn. Zehn Procent 
sicher, und man kann es überall anwenden; 20 Pro-
cent und es wird lebhaft; 50 Procent, positiv wag-
halsig; für 100 Procent stampft es alle menschlichen 
Gesetze unter seinen Fuss ; 300 Procent und es existirt 
kein Verbrechen, das es nicht riskirt, selbst auf Ge-
fahr des Galgens.»2 

Minthogy Kant a maga kategorikus imperativusá-
ból minden tapasztalati motívumot kizár és minden-
nemű alanyi és tárgyi elemet elvet, erkölcstörvénye 
számára anyagul nem marad más, mint annak for-
mája, ez pedig a törvényszerűség, illetve az általá-
nos érvény. Azért ezen erkölcstörvény így szól : 
«Handle nur nach derjenigen Maxime, von der du 
zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines 
Gesetz werde.»3 A «Kritik der pr. Vernunft» pedig 
így fogalmazza: «Handle so, dass die Maxime deines 
Willens jederzeit zugleich als Princip einer allge-
meinen Gesetzgebung gelten könne.»4 E szerint az 
embernek, ha erkölcsösen akar cselekedni, maga-
magának kell megtalálnia a törvényt, sőt mi több, 
oly törvényt kell keresnie, a mely általános szabály-
ként volna felállítható az összes eszes lények számára. 
Kant úgy látszik elfelejtette, hogy az etika minden 
ember számára való, hogy az erkölcsi kötelességet 

1 Schopenhauer : Die b. Grundprobleme. 510. 1. 
2 Marx : Kapital. I. 726. 1. 
3 Kant : Grundlegung. 55. 1. 
4 Kant : Kritik der pr. V. 36. 1. 
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lépten-nyomon kell teljesítenünk s hogy általános 
érvényű törvényeket kitalálni oly művészet és tudo-
mány, melynél magasabbat és nehezebbet képzelni se 
lehet. A köznép számára tehát, melynek Jodl szerint 
«szigorú és erőteljes erkölcsökre van szüksége», a 
Kant-féle etika teljesen hasznavehetetlen, mert hiszen 
közönséges embernek általános törvények keresésére 
sem ideje, sem tehetsége nincsen. Másrészt pedig a 
nagyon is reális, mindig éber, önző, antimorális ösz-
tönök megfékezésére empirikus, tartalmas, kividről 
jelentkező és kötelező erejű erkölcstörvény kell, a 
mint hogy másrészt bizonyos, hogy az apriorisztikus 
imperativus lélektanilag helytelen és tarthatatlan 
fikció. Hogy aztán ilyen légből kapott «apriorisztikus 
szappanbuborékok» a való életben teljesen hatás-
talanok, azt nem nehéz belátni. Schopenhauer 
szarkasztikusan megjegyzi róluk: «. . .deren Wirkung 
daher, dem Sturm der Leidenschaften gegenüber, 
so viel sein würde, wie die einer Klystierspritze bei 
einer Feuersbrunst.»1 «Wir müssen um so mehr be-
dauern, dass reine, abstrakte Begriffe a priori, ohne 
realen Gehalt und ohne irgend wie empirische Grund-
lage, wenigstens Menschen nie in Bewegung setzen 
können.»2 

Az erkölcsparancs azon további fogalmazása, 
melyet Jodl idézett,3 konkrétebbnek akarja azt föl-
tüntetni; azonban eltekintve attól, hogy e fogalma-
zás téves alapgondolatból fakad (az ember öncél), 
róla is ugyanazt kell mondanunk, a mit a többiek-
ről, hogy t. i. általános, üres és semmi kötelező erő-
vel nem bir. Hiába mondaná Kant ama piócáknak,4 

Lykurgusoknak, Shylockoknak,5 heródesi gyermek-
gyilkosoknak,6 kiket Marx a «Kapital» I. kötetében 
lefest s kiknek ma is elég követőjük van, hogy em-
bertársaikat ne csak eszköznek tekintsék, hanem cél-
nak is. A ki ilyen formulákkal akarja megreformálni 
a társadalom uralkodó köreit, az époly naiv opti-
mizmusban leledzik, mint annak idején az angol 
nemzetgazdászok és etikusok, a kik az államok föl-
virulását az általános önzéstől várták. 

Hallottuk továbbá, hogy Jodlék szeretetet hir-
detnek, önfeláldozó, állhatatos, munkás, izmos sze-
retetet, mely szünet nélkül küzd az anyagi és er-
kölcsi nyomor mikrobái ellen. Már pedig Kant a 
szeretetet az erkölcsi cselekvésből kizárja, az ember-
baráti, nemes érzelmek beavatkozását heteronomiá-
nak tartja s minden érzelmi motívumra az erköl-
csösség nevében anatémát mond.7 Nem szabad to-
vábbá felednünk azt sem, hogy Kant, Hobbes, Spi-

1 Schopenhauer: Die beiden Grundprobt. 523. 1. 
2 Schopenhauer : Die beiden Grundprobt. 524. 1. 
3 «Legfelsőbb szabályként állítandó föl, hogy az embe-

reket minden egyébben mindig célnak és nem csak eszkö-
zöknek kell tekinteni.» 

4 Marx: Kapital. I. 265. 1. 
5 Marx: Ibid. 251. 1. 
» Marx : Ibid. 368. 1. 7 Kant : Kritik der pr. V. 88. 1. 

noza, Hume, Holbach és Priesthy alapján elveti az 
akaratszabadságot,1 miáltal azután megszűnik min-
den erkölcsi felelősség, de meg minden erkölcsi ne-
velés, etizálás is, tehát a nemzetgazdaságtan s az 
állani és társadalom etizálása is. 

Mindennek alaposabb kifejtését más alkalomra 
tartjuk fönn; itt befejezésül kiemeljük azt a tételt, 
hogy az autonom etika lényeges okoknál fogva nem 
képes azon nagy feladatok megoldására, melyeket a 
modern etikai-ekonómiai mozgalom reá ró. A nem-
zetgazdaságtan és a társadalom regenerációjára az 
az erkölcstan hivatott, melynek kiszorítása nemünk 
romlását okozta; képes e regenerációra csak azon 
etika, mely az erkölcsi kötelességet kielégítően meg-
alapozza és az erkölcstörvényt világosan megma-
gyarázza, annak megtartása fölött hathatós szankció-
val őrködik; ez pedig a keresztény erkölcstan. Le-
gyen szabad Jodlékat arra figyelmeztetnem, hogy 
Kant etikájának gyöngeségét maga is belátta s er-
kölcstanának végén Isten létét és a lélek halhatat-
lanságát posztulátumként állította föl. Mert Isten 
nélkül és a lélek halhatatlansága nélkül nincs etika, 
nincs etizálás, nincs társadalmi regeneráció. 

Jehlicska Ferenc dr. 

Szegény ápolás.2 

1. Alig volt idő, a mely a pauperizmus veszedel-
meit oly fokban mutatta volna, mint korunk. A vál-
tozott viszonyok, a tudatlanság, balesetek és könnyelmű 
élet, másrészt a zsarolás, kiszipolyozás annyira vitte 
a dolgot, hogy egész osztályok alig képesek fönn-
maradni a puszta létért való küzdelemben. Bár maga 
a szegénység a lélekre nézve üdvös lehet, mert ön-
megtagadásra, önuralomra és türelemre ad alkalmat. 
Istenre utal, megóv a kevélységtől és alázatossá tesz ; 
sőt üdvös lehet a testre nézve is, mert hisz tudva-
levőleg a nagy jólét, túlságos evés és ivás a szerve-
zetnek is romlására szolgál : mégis «paupertas maxima 
meretrix».3 Ha a szegénynek lelkében nincs meg az 
erős hit, a gondviselő és végtelenül bölcs Isten iránt, 
akkor a szegény emberben elkeseredés, lázongás, 
hazudozás, lopás, paráznaság, részegség, stb. bűnei 

1 Kant: u. o. 120. 1. 
2 Közigazgatási Lexikon. III, 385. ; Ratzinger, Az egyházi 

szegényápolás története. Budapesti növendékpapság (3- 4 K) ; 
Schriften des deutschen Vereins für Armenpflege u. Wohl-
thätigkeit. Duncker u. Humblot 1—67. füzet ; A «Charitasver-
band» iratai (Charitas-Schriften) Freiburg : Münsterberg, Die 
Armenpflege. Berlin, Liebmann. 1897. Bibliographie des Armen-
wesens. Berlin, Heymann 1900. ; Roscher, System der Volks-
wirtschaft. V. kötet : System der Armenpflege u. Armen-
politik. Stuttgart, Cotta, 1894. ; Uhlhorn, Die christliche Liebes-
thätigkeit, 3 kötet. Stuttgart, Gundeld, 1882—90. Wetzer-Welte, 
Kirchenlexikon2. 1. 1354; Ehrle, Beiträge u. Reform der Armen-
pflege. Freiburg, 1881.; Handwörterbuch der Staatswissen-
schaften. I. 1052—1231. (Armenwesen.) ; Mihályfi Akos dr., 
Katholikus jótékonyság a nagy városokban. Budapest; 1901. 
(Kath. Körök Orsz. Szöv. kiadv. 8.) 

3 Hausner, Das menschliche Elend. Wien, 1879. 
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keletkeznek s képes elaljasodni, elzülleni, elvadulni 
A nő is elaljasodik, odadobja magát a bűnnek, 
kereseteszközzé teszi a saját testét (prostitúció). A lel-
ketlen gazdagok és hazátlan izgatók kétségbeesésbe 
űzik a szegény proletárt, annak lelkéből kitépik a 
vallást, az Istenben való hitet és megnyugvást. 

A lelkipásztor nem nézheti tétlenül a pauperiz-
mus égbekiáltó bajait. 

Az anyagi segítség mindenesetre igen fontos, 
de ne felejtsük el Roschernak gyönyörű szavait: 
«A szegényápolás lelke a szegények lelkének ápolása», 
vagyis: hogy az anyagi emelés üdvös legyen, szük-
séges annak a lelki emeléssel együtt járnia. Ez volt 
mindig az egyháznak elve. A fő mindig a lélek üdve ; 
e nélkül a legnagyobb anyagi segítség sem éri el 
társadalmi ideális jelentőségét. Nem szül megelégedést, 
de igenis újabb igényekre, újabb követelésekre nyújt 
alkalmat. Teljesen igaz, a mit oly szépen mond 
Elisabeth Fey: «Charity to the soul is the soul of 
charity», a lélek szeretete a szeretet lelke. (Ratzinger, 
Armenpflege, Freiburg, 1881. 540.). 

2. Az egyház mindjárt kezdetben szervezte a 
szegényügyet, melynek gondozója : a diaconus. A nagy 
szent atyák1 s ezek között különösen aranyszájú 
szent János, szünet nélkül sürgetik az alamizsnál-
kodás szent kötelességét, mely első sorban kötelessége 
a papnak : «Facilitates ecclesiasticorum patrimonia 
pauperum» s a trienti zsinat2 megparancsolja, hogy 
«res ecclesiasticas, quae Dei sunt, pauperibus distri-
buant (episcopi)» ; és látjuk, a mint a különböző 
szerzetházak és plébániák egymásután szervezik a 
szegényeket segítő intézményeket (szegényházak, kór-
házak, árvaházak stb). 

Megmérhetetlen az, a mit az egyház a szegény-
iigy terén úgy a múltban, mint a jelenben véghez 
vitt. (L. Ratzinger i. m.) Földes Béla is elismeri,3 

hogy: «legnagyobb tökélyre jutott a szegényügy a 
kereszténységben, sőt mondhatni, hogy a kereszténység 
tanainál máig sem jutottunk tovább. Az egyházatyákat 
egyáltalában az első társadalom-politikai íróknak 
tekinthetjük, a kik a gazdagság és szegénység kér-
déseit elsőkül mélyebben kutatták. Maga a keresz-
ténység pedig, mint a szegények küldetése lépett föl 
és főleg a hitsorsosok anyagi érdekeinek ápolásával 
sokat foglalkozott». S lia talán a kritika hiánya itt-ott 
méltatlanoknak is juttatott alamizsnát, a katholikus 
egyház szegényügyének szervezete és módja oly kitűnő 
volt, hogy az újabb törekvés az úgynevezett elberfeldi 
rendszer a régi egyházi szegénysegélyezés módját 
vette mintaképül. A szegényápolásnak ugyanis alapja 
a szegénynek fölkeresése hajlékában, hogy a segélyző 

1 Lactant. Instit. div. 5., c. 6. ; Ambros., De Officiis 2, c. 15. 
és 16. ; Clirysost., De eleemosyna (Opp. Montfaucon) III., 
265. köv. és De viduis III, 335. 

2 Cone. Trid. XXV. de ref. c. 1. 
3 Földes Béla, Társadalmi gazdaságtan.3 Budapest, 1903. 

II, 514. 1. 

személyesen tapasztalja a szegénynek nyomorúságát, 
viszonyait s ne csak pénzzel segítse, de jó szóval is 
vigasztalja. Az ily módon gyakorolt szegény ápolás 
lehetőleg el fogja találni a helyes módot és eszközöket, 
mert saját tapasztalatából ismeri meg a szükségnek 
fokát és minőségét. És ez a legfőbb. Nem minden 
segélyezés helyes, csak az, a mely az okosság elvei 
szerint történik. 

Maxime du Camp, hitetlen francia író, 1883-ban 
a liberális Revue des deux Mondesban adatokat 
közölt «a szegények kis nővérei» (Petites soeurs) 
tevékenységéről. S még a Harnack és Schürer által 
kiadott protestáns «Theologische Litteraturzeitung» 
is hálás köszönetet mondott neki, hogy a tiszteletre-
méltó intézménnyel megismertette őket. «Nem lehet 
a kereszténységnek szebb apológiája, mint e mű — 
írja a bíráló Schlosser — mely egy szegény szolgáló 
padláskamrájában kezdődött (1839. Jeanne Dugan, 
St. Servan-ban, Bretagné) minden nyilvános segély, 
sőt egy ellenséges korszellem ellenére, ma 217 házban 
3400 nővér vezetése alatt 25.000 segélytelen embert 
ápol».1 1888-ban 242 házban 4000 nővér 27.000 öreg 
embert és öreg asszonyt ápolt. Nálunk ugyanezen 
nővérek ily öregek, elagottak menhelyét vezetik 
Rákospalotán (István-telek). 

A keresztény szegényügy elvei a következők: 
1. Minden adománynak magán kell viselnie a 

keresztény szeretet jellegét. A szegényügy állami 
kezelése, a «humanitas» nevében gyakorolt segélyezés, 
a mint azt a tapasztalat is bizonyítja, soha sem képes 
elérni azt az ideális magaslatot, melyet a keresztény 
szeretet tanúsít.2 

A nyomor s vele karöltve a vallástalanság bor-
zasztóan szomorú aratást végez a mai társadalomban. 
S az ember természetében levő részvét még a vallás-
talan emberek szivét is megindítja e nyomor láttára. 
Iparkodnak ők is a «humanizmus» jelszava alatt 
segíteni pénzzel, kenyérrel, ruhával stb., de a lelket 
megenyhíteni, vigasztalni s a szív békéjét megadni 
egyedül csak a vallás és a vallásos felebaráti szere-
tetben tevékeny lélek képes. 

Az állami szegényügyi kényszer kioltja egyrészt 
az irgalmat, másrészt a hálát; a szegényben az ado-
mányhoz való jog keletkezik; de legkevésbbé képes 
elérni azt, hogy a szegény helyzetével megbékülve, 
megelégedjék. 

2. Az adománynak a szükséghez és egyénhez 
kell mérve lennie úgy a mennyiség, mint az adás 
alakjára nézve, vagyis individuálisnak, egyéninek 
kell lennie. Más az eljárás a testileg, más a lelkileg, 
más a csupán anyagilag nyomorultakkal szemben ; 
másfélekép kell segíteni a nőket, a felnőtteket, mint 
a gyermekeket, máskép az egészségeseket, mint a bete-
geket. Okosabb segíteni élelemmel, ruhával, főleg 

1 «Köln. Volkszeitung». 1884. május 14. 1. Hammerstein 
i. m. 175. 

2 Escott, A mai Anglia. Budapest, 1905. I. 318. köv. 
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pedig munkaszerzéssel vagy csupán kölcsönnel, mint 
pénzzel, a mivel sok szegény visszaél. Tanítás, báto-
rítás, vigasztalás is kell az adományhoz. S valóban 
csak önfeláldozó, vallásos szív segíthet a sok bajon, 
a mi a pauperizmussal össze van kötve, mint a 
milyen az iszákosság, prostitúció, renyheség, vasárnap-
szegés, stb. A segélyezettek megfelelően foglalkoz-
tassanak, de nem úgy, mint a fegyencek, mert így a 
jótékonyság gyűlöletessé válik. A segélyezés úgy 
adassék, hogy a segélyben részesülőnek önérzete a 
szükségen túl sértve ne legyen. 

A legjobb módja a szegények segélyezésének a 
személyes segélyezés. Az adományt a lelkipásztor 
vagy az egyes tagok (szent Vince-egylet) személyesen 
viszik az illető szegényhez. Az ily látogatás fontos 
pasztorális eszköz arra nézve, hogy a lelkipásztor az 
illető szegénynek lelkéhez férkőzhessék. Saját szemei-
vel látja a szükséget, a nyomort, de jó oktatás ez a 
világi segélyezőknek is. S jól esik a szegénynek is az 
osztálykülömbségek ilyen kiegyenlítése. 

3. A szegényügy rendszerei különbözők. Van: 
1. Önkéntes vagy kötelező, 2. egyházi, községi vagy 
állami, 3. házi vagy intézeti, 4. föltétlen vagy föltételes, 
5. megelőző vagy utólagos, 6. keresetképtelenek vagy 
keresetképesek számára, 7. állandó vagy ideiglenes. 
Az önkéntes szegénysegélyezés nem képes fedezni 
az igényeket s azért újabban szegényadó útján és 
általában közjövedelmekből is iparkodnak fedezni a 
költségeket. De ha az állam gondoskodik is arról, 
hogy közegei humánus módon bánjanak a szegények-
kel, «kellően gyakorolva, kétségkívül az egyházi a 
legtökéletesebb, mert mélyebb hatást keres, mint a 
községi vagy állami ; nemcsak anyagilag akar segíteni, 
hanem a lelket is föl akarja emelni és a testvéri 
érzületet az emberek között ápolni. A szegényügy 
legerősebb rugója kétségkívül a részvét, az irgal-
masság, a felebaráti szeretet, melyeket az egyház 
lelki eszközeivel inkább megnyerhet, mint az állam 
külső eszközeivel.»1 

Magyarországon eddig a szegényügy törvénnyel 
szabályozva nincs s így annak gyakorlása a társa-
dalmat terheli (egyének, egyesületek); szegényüggyel 
csupán három törvényünk foglalkozik, t. i. 1872: 
XXXVI. a főváros szegényügyével, 1886: XXII. a köz-
ségekről s 1898: XXI. t.-c. a nyilvános betegápolási 
költségekről. 

1872: XXXVI. t.-c. 105. §-a szerint, a mennyiben 
a jótékony intézetek segélye és egyesek könyörado-
mánya a főváros szegényeinek ellátására elegendő 
nem volna, a főváros gondoskodni tartozik a fő-
városban illetékes mindazon szegények ellátásáról, 
kik magukat közsegély nélkül föntartani egyáltalán 
nem képesek. 

1886: XXII. t.-c. 21. §. g) pontja a szegényügy 
kezelését a községi teendők közé sorozza. 

1 Földes i. m. 512. 

A miből kitűnik, hogy a szegényügy elsősorban 
a községek kötelessége, melyek azonban, mivel nem 
képesek összes szegényeiket ellátni, azért a megyének, 
sőt az államnak támogatását is igénybe vehetik. 
Sajnos, az anyagi eszközök és intézmények hiányában 
a szegények ellátása nagyobbára abból áll, hogy 
nekik megadják a koldulási engedélyt, miáltal a 
koldusok és csavargók száma szaporodik. Pedig a 
nyilvános koldulás sok veszélyt foglal magában. 
Ugyanis egyrészt gyakran érdemetlenek részesülnek 
a segélyben a valódi szűkölködők megrövidítésével ; 
másrészt sokszor undorító nyavalyák és testi fogyat-
kozásoknak mintegy közlátványra szánt kiállításával 
egészség- és erkölcsellenes hatást okoznak ; de meg 
alkalmat szolgálhat a munkakerülésre, csavargásra 
és vagyon elleni kihágásra : miért is a közrendészet-
nek egyik föladata ellenőrizni a koldulási ügyet, a 
dologkerülő koldusokat illetőségi helyükre eltoloncolni 
vagy kényszerdologházba küldeni, vagy a község 
területén szabályrendelettel megtiltani a koldulást. 
Ezért az 1879 : XL. t.-c. (a kihágásokról szóló büntető-
törvénykönyv) 62—68 §§. a koldulással való vissza-
élést s a csavargást bünteti. 

Úgy magánosok, mint egyesületek iparkodnak a 
szegénysegélyezést előmozdítani. Mindkettővel szem-
ben az államnak kötelessége a működésnek ez irány-
ban lehetőleg szabad tért engedni, az ily egyesületek 
létesítését előmozdítani, előnyök biztosítása vagy 
rendszeres segélyadás útján. Boroviczéng Nándor dr.1 

A jellem és a modern világnézet. (M.) 
Említettem, hogy a jellemképzés első föltétele az 

önbecsülés, mivel különben az ember közönbös ön-
maga iránt annyiban, hogy nem tulajdonít különös 
értéket sem gondolatainak, sem tetteinek, tehát arra 
sem törekszik, hogy azok hozzá méltók legyenek. 
A kereszténység ezen tekintetben ugyancsak fölemeli 
az embert, midőn nem csak azt tanítja, hogy az em-
ber értelmes és halhatatlan lélekkel bir, hanem isteni 
természet részének mondja, a ki hivatva van Isten-
nel legbensőbb módon egyesülni s örök boldogsá-
gában részt venni, ha megőrzi szellemének teste 
fölött való uralmát. Ennél magasabb célt és értéket 
nem lehet elképzelni, tehát erősebb indító okot sem 
lehet találni arra, hogy az ember magával törődjék. 
A keresztény ezeket hittel befogadván, nem lehet 
többé közömbös a saját tettei iránt, mert valóban 
nincs dolog, mely iránt jobban érdeklődhetnék. A kit 
ilyen indító ok sem tud megindítani, azt semmi sem 
indítja meg, az képtelen minden érdeklődésre. Ter-
mészetesen föltételezzük, hogy valóban hisz, mert 
csak ebben az esetben lehet reá nézve irányadó a 
keresztény tan. A ki nem hisz, az ezerszer hallhatja 

1 Hészlet a szerzőnek megjelenendő szociologiájából. 
Szerk. 
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ezeket a tanokat, hatásukat nem érzi, mert nem 
lesznek lelki tulajdonává. 

A kereszténység meggyőzi továbbá a hivőt arról 
is, hogy képes lelkületének olyan átalakítására, a 
minőt magasztos célja megkíván. Mert nemcsak sza-
bad akaratától teszi függővé erkölcsi tökéletesedését, 
tehát nemcsak arról győzi meg az embert, hogy 
egész valóján uralkodhatik ; hanem isteni kegyelemről 
is biztosítja, hogy a testi vágyakat és a földi tekin-
teteket legyőzhesse szellemének érvényesítésénél; 
csak jóakaratú törekvést kíván tőle, melyet Isten 
sikerrel koronáz. Ilyen biztatás azt a törekvést, melyet 
a keresztény önbecsülése szül, tetteknek forrásává 
emeli, az érvényesülés eszközei után serkenti, hogy 
megvalósítsa a magában rejlő lehetőséget. 

A keresztén)' ember öntudatos életet él s tudja 
miért és hogyan kell cselekednie, soha sem cselek-
szik ötletszerűen, hanem határozott szándékkal, mely-
nek irányát meggyőződése szerint elvei határozzák 
meg. Önállóvá lesz minden külső befolyással szem-
ben, mert saját meggyőződését követi minden kö-
rülmények között s ezekhez csak annyiban alkal-
mazkodik, a mennyiben ezt lelkiismerete megen-
gedi, de elveit meg nem tagadja soha. Mert meg van 
győződve, hogy ezen szabályok betartásától függ éle-
tének s így önmagának ériéke, minthogy csak ezek 
útján érheti el célját, melyért alkotva van. Ez a gon-
dolkodásmód áthatja egész szellemét úgy, hogy nem 
csak akkor cselekszik öntudatosan és önállóan, mi-
kor közvetlenül erkölcsi kötelességgel áll szemben, 
hanem az élet minden viszonyai között érvényesíti 
saját egyéniségét. Mivel a ki hozzászokott a legtá-
gabb téren önállóan eljárni, az az ezen belül talál-
ható kisebb körökben is hü marad elveihez. 

Bizonnyal az ember egész életét felölelő törek-
vés a legtágabb téren mozog, ilyen pedig a végcélra 
való törekvés; a keresztény ezen a téren önálló és 
öntudatos, tehát ezt a tulajdonságát átviszi a min-
dennapi élet oly mozzanataira is, melyek csak köz-
vetett s gyakran távoli vonatkozásban vannak az 
erkölcsi föladatokkal. Másoknak eljárása és véle-
ménye csak akkor lesz reá nézve irányadó, ha meg-
győződött annak helyes és célszerű voltáról, vagyis 
ha abban saját elveit fölismeri. 

A kereszténység az akarat edzéséhez megkívánt 
föltételeket is megadja, mert küzdelmet kíván, azon-
kívül állhatatosságot, kitartást és mérsékletet; nem 
elégszik meg fölületes érzelmekkel, terméketlen köny-
nyekkel és jámbor sóhajokkal, hanem azt kívánja, 
hogy a fejszét a fa gyökerére, az érzéki alsó vá-
gyakra kell szegezni, vagyis a legkedvesebb dolog-
ról való lemondást is kívánja, ha ez a szellem ural-
mát gátolná, ha az örök igazság érvényesítésének 
útjában állna. Ha kell, a haláltól sem szabad félni 
a meggyőződés nyilvánításánál. A kereszténység foly-
tonos áldozatot kíván, folytonos önmegtagadást a test 
és világ csábjaival szemben; ehhez bátorság, szabad-

ság és ideális emelkedettség szükséges, vagyis erős 
akarat és fenkölt gondolkodásmód, hogy a test vá-
gyai és világ előtt meg ne hódoljunk. Ebben rejlik 
a kereszténységnek jellemképző ereje. Azért szülte 
mindjárt kezdetben a meggyőződés vértanúinak nagy 
számát s két évezredes élete a világon és a testen 
diadalmaskodó hősök százezreivel ajándékozta meg 
a földet. 

Egy különösen kiváló követelése, melyet egy 
világnézet sem ismer, működik közre föltűnően a 
szellem uralmának biztosítására s így a jellemkép-
zésre, t. i. a szűzies tisztaság sürgetése. A leg-
erősebb ösztönnek fékezésére legnagyobb akaraterőt 
kíván, a mellyel ha valaki rendelkezik, szellemét 
minden téren érvényesíteni képes ; míg viszont, ha 
csak egy irányban is hódol a testnek vagy a világ-
nak, már ingatag lesz meggyőződésének következe-
tes nyilvánításában. A szűzies tisztaság ellen ágas-
kodó ösztön majdnem az önfentartásinál is erősebb, 
s árnyékként kiséri az embert, úgy hogy fékentar-
tása folytonos lélekjelenlétet és önmegtagadást kíván; 
azért szenved hajótörést az akarat leggyakrabban 
ezen a szirten s azért oly elnéző vele szemben min-
den más világnézet. Midőn a kereszténység a testisé-
get bitorolt előjogaitól megfosztja a tisztaságnak ál-
talános sürgetése által, az akaratot a legnehezebb erő-
gyakorlatra szorítja, melyet ha ez kiáll, föltétlen ura-
lomhoz jut minden téren, mert az elvhűség legna-
gyobb akadályát elhárítja, midőn önuralmat tanúsít 
a legerősebb szenvedéllyel szemben. Még csak elvek 
kellenek, hogy a szellem önállósága biztosítva legyen ; 
ezekről pedig, mint láttuk, szintén gondoskodott a 
kereszténység. 

Látjuk tehát, hogy a kereszténység a szivet, az 
érzelmek és szenvedélyek székhelyét fegyelmezi és 
pedig, a hol kell, erővel is; a kereszténynek nem 
szabad magát egyszerűen szive vágyainak átengedni, 
hanem azokat előbb meg kell vizsgálnia, vájjon a 
szellem igényeit kielégítik-e, vagy sem, vagyis meg-
egyeznek-e a végcél megállapította elvekkel. De azért 
el nem nyomja a kedélyt sem, sőt inkább kifejleszti 
azt, azonban abban az irányban, melyben érvénye-
sülnie kell, hogy az ember önzését korlátozza s egy-
oldalú és szűkkeblű jellemtől megóvja. Az a tény, 
hogy minden kötelességet Isten és felebarát iránt 
való szeretetre visz vissza, mutatja, hogy nem a rideg 
és merev stoikus jellem az ideálja, hanem az, mely-
ből a szeretet melege sugárzik ki. Mihalovics Ede dr. 

P a d e r b o r n . Korunk tudományos tudatának elem- fcgyfoäz 
zése és bírálata. Ezt a címet lehetne homlokára írni an- . . , 
nak az elnöki beszédnek, mellyel Hertling báró itt ° 
Paderbornban folyó évi szeptember 24-én a Görresről k r ónik a 

nevezett katholikus tudós társaság negyedszázados jubi-
leumi közgyűlését megnyitotta. Mindenekelőtt arra a 
kérdésre felel meg a bölcselet müncheni hírneves tanára, 
szükséges-e Németországban jelenleg a katholikus tudó-
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soknak elkülönített, vagyis külön tudós társasága ? 
A felelet az, hogy igenis szükséges, mert bár állam és 
egyház közölt Németországban béke honol1 a világné-
zetek ellentéte napról-napra mindenfelé élesebbé válik. 
A technikai művelődés haladásával, úgymond, széles 
népköröknek a pozitiv kereszténységtől való elidegene-
dése járt és jár párhuzamban. «A művelt és művelet-
len csőcselék vakmerő istentelenségében leplezetlenül 
nyomul előtérbe; de az a fölfogás is, a mely a tudo-
mány számára a föltevésnélküliséget mellőzhetetlen fölté-
telnek tartja, ugyanebből a forrásból fakad. Hiszen en-
nek a világnézetnek csak akkor van kézzelfogható tar-
talma, hogyha azt akarja kifejezni, hogy tudós és kutató 
számára sehol, a szellemi életnek egyetlen terén sem 
szabad tekintélynek, vagy mindig érvényes igazságnak 
lenni.» Míg ilyen áramlatok járnak-kelnek a társadalom-
ban és a tudós világban, addig a katholikus tudósok 
külön tömörülése elkerülhetetlenül szükséges. 

Ennek bevezetésül elmondása után Hertling báró 
áttért arra, mi nyugtalanítja jelenleg Németország katho-
likus köreit a tudományos világ egén mutatkozó felhők 
tekintetében. Érdekes Hertling beszédében az a nyilat-
kozat, hogy mikor a «Pascendi dominici gregis» pápai 
enciklika megjelent, az ő elnöki beszéde már készen 
volt, de neki azon az enciklika tanítása következtében 
semmit sem kellett változtatni. így gondolkoztak, gon-
dolkoznak és fognak gondolkozni a katholikus tudósok 
mindenkor. Hertling szerint a modernizmusnak a «né-
met katholikusok között követője és képviselője nincs, 
vagy ha voltak, számuk bizonyára nem nagy». 

Két dolgot egymástól jól meg kell különböztetni : 
elvben szilárdan ragaszkodni ahhoz, liogy hit és tudo-
mány, kinyilatkoztatás és ész között ellentét nincsen és 
nem is lehet, és azután minden egyes esetben e két 
tényező követelménye között a helyes viszonyt meglátni 
és megtartani. Ha hitnek és tudománynak egymáshoz 
semmi köze nem volna és a hitet például lehetséges 
lenne csupán az érzelmi világ kőiébe bezárni, akkor a 
kiegyeztetés műve könnyű volna, a nehézség megszűn-
nék. A jámbor kedély világa külön szentély lenne, mely-
hez az észnek kételye hozzá nem férkőzhetne. Ámde ez 
a hit tartalmát minden értelmi értékétől megfosztaná. 
De nem is lehetséges az ily elszigetelés. Tiltakozik ellene 
az emberi természet egységessége. Tisztult erkölcsi ön-
tudat előtt csak oly vallásos hitélet állhat meg, a mely 
az ész próbáját kiállja. Ilyen, páratlan tudományos pró-
bát kiállott tényezője a világtörténetnek a kereszténység. 

Kettőt kell vele szemben szem előtt tartani : azt, 
hogy a keresztény vallás se nem alanyi érzelmek tar-
talmának leülepedése, se nem bölcseleti elmélődés. 
A keresztény vallás történeti tény gyanánt lépett be a 
világba és azért történeti kérdések kisérik fejlődését sza-
kadatlanul. És ezek a történeti kérdések annál inkább 
növekednek jelentőségben, minél messzebb távolodik a 

1 Ezt a nyilatkozatot azzal az észrevétellel kell kisérnünk, 
hogy a császár unos-untalan hirdeti az ő vallástisztelő s a katho-
likus egyházat megbecsülő érzelmeit, azonban a birodalom hivata-
los politikája, Bülow kancellár vezetése alatt, a katholikusellenes 
«block» út ján mozog. A legutóbbi parlamenti választások tudva-
levőleg a szociáldemokrácián kívül, azt megelőzőleg, a katholikus 
centrum letörésére voltak irányozva. Persze, hogy ez utóbbi nem 
sikerült, de a feszült viszony megvan. 

múltba az isteni alapító élete és működése. Az előbbi 
századok mindenekelőtt azzal a kérdéssel foglalkoztak : 
ki volt, kicsoda Jézus Krisztus? Utóbb az a kérdés jött 
forgalomba: mit tudunk róla tudományosan? A szív, a 
benső élet, az isteni malasztra támaszkodó akarat ügyei 
a kutató és tépelődő ész kérdéseivel fűződtek össze. 
Mi, kik az egyházban Isten alapítását, Isten intézmé-
nyét látjuk az emberiség boldogítására, mi meg vagyunk 
óva attól, hogy előttünk maga a kereszténység lényege 
is kérdésessé, problémává váljék. Nehézségeink azon-
ban nekünk is vannak. És itt aztán szónok végigvezet 
a keresztény hittudomány fejlődésének, történetének az 
atyák korától a középkoron át egészen a legújabb időkig 
és megállapítja azt a tételt, hogy az egyházi theologia 
kiállta mindazt a vihart, melyek a tudományos újítások-
hoz kapcsolódtak. Ki fogja állni azt a vihart is, a mely 
jelenleg tombol az egyház élete és tudománya körül. 

Az egyházat jelenleg egészen más légkör veszi kö-
rül, mint a szentatyák és a scholastikusok korában. 
A világnézet nem egységes és azok a szálak, melyek az 
előbbi századok gondolatait és törekvéseit egy maga-
sabb más világ köréhez kötötték, lassan-lassan elsza-
kadoztak. A jelenkor törekvése, mélyebben mint valaha, 
az érzéki világba van bebonyolulva. Naturalizmus ural-
kodik mindenfelé. Még a vallásnak is csak annyiban 
van értéke, a mennyiben itt a földön használ. Ezren 
és ezren holt hagyománynak tartják a kereszténységet 
és az iránt már semmi érzékük sincsen. 

Sokan azt mondják, ennek a természettudományos 
haladás az oka. Szó sincs róla. Nem a természettudo-
mányok haladása oka sokaknál a kereszténységgel való 
szakításnak, hanem az, hogy a technikai kultura fényes 
köntöse alatt az emberek lelke elanyagiasodott, a mely 
ennekfolytán csak az érzéki világra fordít nagy egyol-
dalúsággal és félszegséggel figyelmet. Másik oka a ke-
resztény vallástól való elidegenedésnek a Ivant-féle kri-
ticizmus fölmerülése és elterjedése. Ennél a bölcselet 
története súlyosabb következményű, végzetesebb fordu-
latot nem ismer. Ez a kriticizmus minden ismeretet a 
tapasztalás körére szorított vissza. A mi azon túl van, 
tehát a metafizika, az csak látszata a tudománynak 
(Scheinwissenschaft). így erősítette meg a kriticizmus 
az anyagelvi fölfogást a lelkek fölött való uralmá-
ban. Ujabb megerősödést nyert a keresztény vallással 
való szakítás a minden természetfölöttivel szemben 
ellenséges úgynevezett történetkritikai módszer rombo-
lásai útján, a hol ez a szkeptikus módszer mindenütt 
és mindennel szemben, a hol a hagyomány természet-
fölötti erők közbelépését állapította meg, az elvszakítás 
és kárhoztatás áramlatába sodorta át az elméket. Ezzel 
az áramlattal szemben a régi apologetika fegyverei tom-
páknak bizonyultak. 

De hát jobbrafordulás ezen a téren nem várható. 
A hivők száma vájjon szakadatlan fogyásra volna kár-
hoztatva? Dehogy! Korunk naturalizmusát és szkepti-
cizmusát le lehet, le kell győzni annak a fegyvernek 
használatával, melyet szent Ágoston ajánlott. Az egyip-
tomiak aranyát át kell olvasztani a templomi szolgálat 
rendelkezésére. A szentatyák a maguk korának tudo-
mányos műveltségében korántsem voltak idegenek, sőt 
épen annak teljes birtokában fejlettek ki átalakító tevé-
kenységet — megállapítva a keresztény tudományt. így 
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kell eljárnunk most is. Hatalmunkba kell keríteni a 
modern tudomány minden értékes, igazi vívmányát. 
Két véglettől kell óvakodni : a csökönyös maradiságtól 
és a vaktában való rohanástól. Átmeneti időket élünk. 
Ilyen idő az egyház életében már több volt. Meglehet, 
hogy ez a jelenlegi valamennyinél kritikusabb, de re-
ményvesztésre, elkedvetlenedésre egy csöpp ok sem forog 
fönn. Az egyház hitkincse biztosítva van. Azl újra von-
zóvá, győzedelmessé kell tenni. Ez a mai kor föladata, 
világiaké és egyháziaké egyaránt. E végett alakult a 
Görres-társulat, mint világiak és egyháziak nem hiva-
talos, hanem önkéntes szövetsége a theotogián kívül min-
den tudománynak a keresztény vallás szellemével való 
összhangzásban tartása és fölvirágoztatása céljából. 
25 év előtt megalakulván a Görres-társulat, munkásságát 
három osztályban indította meg : a bölcseletiben, a tör-
ténelmiben és a jog- és államtudományiban. Az első 
osztály megalakulása után hat évvel «Philosophiai 
Evkönyv»-et indított meg, mely azóta húsz kötetig vitte. 
A történelmi osztály már 25 év előtt három kötetet mu-
tatott föl. Azóta a kötetek száma is, a vállalat tekin-
télye is emelkedett. E mellett ez az osztály Rómában 
«Történelmi Intézet»-et tart fönn, a mely a trienti zsi-
nat aktáinak kiadásával tündöklik. «Quellen u. For-
schungen aus dem Gebiete der Geschichte» cím alatt 
eddig 12 kötet jelent meg. A jog- és államtudományi 
osztály főmunkája a Staatslexikon szerkesztése volt, 
a mely már második kiadásban jeleni meg. A társaság 
negyedik osztálya, a természettudományi, kezdet óta 
tervbe volt véve, most már szerencsésen a megvalósu-
lás állapotába jutott. Az ötödik, a régiségtani osztály, 
szintén alakulóban van már klasszikus íilologusok és 
orientalisták számára. Szerencséje ennek az osztálynak, 
hogy nem Ígérettel, hanem tettel kezdi működését. 
«Studien zur Geschichte und Kultur des Alterthums» 
cimü gyűjteményes vállalatából már hét füzet jelent meg. 

Hertling beszéde végén azt indítványozta, hogy a 
Görres-társulat Jeruzsálemben állítson «intézetet» a 
keleti régiségek számára. Potentes potenter agunt. így 
cselekszenek a német katholikus tudósok. Potenter, ha-
talmasan. De hogy így járhassanak el, előbb magukat 
hatalommá kellett tenni a tudományban — nagy igye-
kezettel. Példák ők a tudományos munkában is az 
egész világ előtt. ^ 

Bréma. Protestáns vallás istentisztelet nélkül. Ennek 
az ideje is már megérkezett, a protestantizmus szülő-
földjén, Németországban. A «Christliche Welt» című 
protestáns lapban (33. sz.) olvasható augusztus 4-éről 
a következő templomi jelentés : 

«St. Remberti : Kein Gottesdienst. 
St. Martini : Kein Gottesdienst. 
Diakonissenhaus : Kein Gottesdienst. 
Brüdergemeinde : Kein Gottesdienst. 
Horner Kirche : Kein Gottesdienst. 
Hastedter Kirche : Kein Gottesdienst. 
Waller Kirche : Kein Gottesdienst.» 

Ez magyarul mind azt jelenti, hogy az említett va-
sárnapon istentiszteletnek hire se volt. Dr. Rade az idé-
zett lapban ezt a megjegyzést fűzi a jelentéshez : «Ilyen 
templomi hirdetést még nem láttam, templomterületet 
sem ismerek még, a hol a vasárnapi istentiszteleti rend-

del és szokássa] így bántak volna el». A Preussische 
Kirchenzeitung» 35-ik száma a szomorú hírt megtoldja 
azzal, hogy az utóbbi öt templomban és a Moorlosen-
Kirche-ben augusztus 11-én sem volt istentisztelet, a 
Hastedter és Moorlosen templomban augusztus 18-án 
sem volt. Nevezett lap ezt a drasztikus képet azzal igyek-
szik megmagyarázni, hogy a brémai istentiszteletnélküli 
protestantizmus a — szabadalmi theologia folyománya. 

A «Bremer Kirchenzeitung» a dolognak következő 
magyarázatát adja: «A Brüdergemeinde» Brémában nem 
hitközség, hanem «Landeskirchliche Gemeinschaft», a 
melynek tagjai egyúttal valamely bitközségnek tagjai. 
Összejöveteleiket sohase tartják vasárnapon. Hogy va-
lamely egyesület más társulathoz hasonlóan néha szün-
napot tart, mi csodálkoznivaló van azon. A diakonissa-
házban augusztus 4-én nem volt istentisztelet, mert a 
«pastor» akadályozva volt, de volt augusztus 3-án ; és 
így a betegek nem károsodtak, az egészségesek meg el-
mehettek valamely közeleső templomba. Altenheimről 
is ugyanezt kell mondani, a hol az istenlisztelet «szünidő» 
alatt szintén szünetel. A hátralevő öt templomról (St. Rem-
berti, Martini, Horn, Hastedt és Walle), melyekben au-
gusztus 4-én és más vasárnapokon (!) istentisztelet nin-
csen, tudvalevőleg szabadelvűek és radikálisok. (A templo-
mok ?) Rembertit egyébiránt most festik ki». 

Azt kérdezzük, az Ausztriában a katholikusok «Los 
von Rom» mozgalmát csináló «Evangelischer Bund» 
nem-e okosabban cselekednék, lia Brémában próbálna 
saját hitsorsosai körében szerencsét? 

* 
Páris . A modern vandalizmus pusztításai napról-

napra szaporodnak. Templomrablások napirenden van-
nak. Némely nap kettőről-háromról is kénytelenek hírt 
adni a napilapok. Ezeket a templomrablásokat mindig 
vérlázítóbb szentségtörésekkel követik el az elvadult em-
berek. Célpontja a betöréseknek mindig a tabernaculum, 
a szentségház. így például minap Keleti Pyrenéek nevű 
departementben két helyen feltörték a templomot : Ast-
rében és St. Hyppolyteban. Mind a két helyen gyaláza-
tos szentségtörést követtek el. Ellopták az oltáriszentséget. 

Büntetni pedig az ily szentségtöréseket a francia 
állam nem bünteti. A gonosztevők csak mint egyszerű 
betörők jönnek tekintetbe. Ervasban (Indre département) 
nagymise alatt nagy tömege az «antiklerikális»-oknak 
tört be a templomba és forradalmi dalok dalolásába 
kezdtek bele. Nem is hagyták abba, míg csak a pap a 
prédikálószéket el nem hagyta. A profanáció következ-
tében a toursi érsek a templomot becsukatta. 

Elbenfben az irgalmas testvéreket űzték ki a kór-
házból, a hol egy négy hónap előtt kelt hatósági jelen-
tés szerint (50 éven át «kifogástalan feddhetlenség»-gel 
műkődének. így megy ez napról-napra. 

Szóval, nem lehet azt leírni, a mit a francia egyház szen-
ved, tanulságául annak, hogy jaj az egyháziaknak ott, a 
hol az istentelenséget nagyra engedik növekedni, jobban 
szeretve a kényelmei a munkánál és küzdelemnél. —y—la. 

Vértesy Jenő : Kölcsey Ferenc. Budapest, 1906. Jroda-
209 1. Ára 6 K 40 f. jQ m 

Szeretem ezt a félszemű nagyembert, mivel a régi 
szabású nagyjaink közül való, abból a csodálatosan 
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termékeny nagy korból, mely csak úgy ontotta az irodalmi 
és a politikai nagyságokat, a mult század első felében. 

Különösen hangzik mindenesetre, pedig úgy van, 
hogy «csak a XIX. század első tizedeitől lehet szólani 
magyar irodalomról a szó igaz értelmében». Addig csak 
egyes íróink voltak, de irodalmunk nem volt. Kazinczy 
verte fel az írói hajlamot, tartalmat, irányt, elveket 
hozzá hü tanítványa, Kölcsey Ferenc hozott forgalomba. 
() irodalmunk első kritikusa és esztétikusa ; ő honosí-
totta meg nálunk a balladát, melyből aztán Arany János 
remekeket alkotott; az irodalmi emlékbeszédeknek ö a 
megteremtője, mely nemben legtovább Gyulai Pál vitte ; 
mint politikai szónok elsőrangú s a lírában az 1823-ban 
írt himnuszát, Isten áldd meg a magyart ! a nemzet 
imájává emelte. Beszélyekben is próbálkozott, a «Vadász-
lakával», a megyei börtönrendszert ostorozó elbeszélé-
sével, előfutára volt Eötvös «Falu jegyzőjének». De kü-
lönösen értekezései olyanok, a minőket az ő idejéig 
nem írtak. Ö s utána Eötvös a legtöbb eszmével, a leg-
több gondolattal termékenyítették meg a magyar közéletet. 

Ilyen helye van Kölcseynek irodalmunkban, az 
alapvető munkások között dolgozott. De egyénisége is 
kiváló, ritka, szinte páratlan a jellem és morál dolgá-
ban. Mikor ismerősei hivatalvállalásra nógatták, mert 
csekély vagyona mellett ráfért volna egy kis jövedelem, 
azt mondta : szegénységemhez hozzáteszem lelkem füg-
getlenségét és gazdag vagyok. (41. 1.) Moralitás dol-
gában szinte szentnek mondották. Wesselényi Miklós br. 
mikor halála liirét hallotta (1836-ban) az ő egykori 
pozsonyi dietai bajtársának, az ellenzék szivének, meg-
hatva azt mondta : nem közénk való volt ! Aminek értel-
met ad az a tény, hogy érett férükorában is elpirult, 
ha sikamlós anekdotát hallott. (64. 1.) Ez olyan vonás, 
mint mikor Arany Jánosról olvassuk, hogy szerelmes 
verset nem írt soha. 

Erről a nagy emberünkről szól a fenti mű, mint a 
magyar történeti életrajzok egyik kötete. Megrajzolja 
Kölcsey (1792—1836.) élet- és korrajzát, hogy megvilá-
gítsa irodalmi működését. Hatalmas bevezetéssel mu-
tatja be Kazinczyt, a mult század elejének irodalmi 
vezérét, hogy látassa velünk a hátteret, az irodalmi 
viszonyokat, melyek közt az ifjú Kölcsey találta magát 
s Sző-Demetertől, ahol született, Álmosdtól (Biharmegye), 
ahol apja lakott, egész Csekéig (Szatmánnegye), hol bir-
tokán élt és meghalt, elkíséri összes viszonyai között, vá-
zolja a társadalmi és politikai viszonyokat, mert ezek mind 
ható tényezők az író pályáján s befolyásolják működését. 

Igen érdekes a debreceni kollégium viszonyainak 
ismertetése (30—7. 1.), melyben Kölcsey iskoláit végezte 
és soha sem szerette. Érdekes továbbá az írók helyze-
tének ismertetése, micsoda más emberek voltak azok 
a maiakhoz viszonyítva. «A XX. század fiának csodá-
latosnak tetszik ez az írói élet a maihoz viszonyítva. 
Semmi nyoma annak a lázas sietségnek, ideges mun-
kának s az utána következő közönynek, a mi most ural-
kodik. Az írói társaság nem vegyes (mint most «kis 
zsidó gyerekekkel» telítve, Szerk.), mind úr és magyar, 
ki a szülői háztól hozta a hagyományt magával. Fővo-
nás az egymás tisztelete, megbecsülése. Mindnyájan na-
gyon komolyak. Amikor írnak, nem gondolnak pénz-
hajhászatra, nem a pillanatnyi sikert kergetik; írnak, 
a mit a lelkük sugall. Nem félnek, hogy nem fogja 

olvasni a közönség. Kicsiny ugyan ez a közönség, de 
az övék». (82. 1.) 

Említésre méltó, hogy úgy Kazinczy, mint Kölcsey 
a katholicizmushoz vonzódott, mert ott «költőibb, mű-
vészibb a vallás». (26. és 87. 1.) 

Sok kellemetlenséget okoztak neki kritikái, melyek-
kel javítani, emelni akarta az irodalmat. Berzsenyi 
sohasem bocsátott meg neki, Kazinczy is elhidegült tőle 
élete végén. Ebben mindig egyformák az emberek, sze-
retik a dicséretet, ki nem állhatják ellenben ha valaki 
hiúságukhoz nyul; de azért únos-untalan hangoztatják, 
persze mikor nem róluk szól a nóta : nincs valamire 
való irodalmunk, mert nincs komoly kritikánk. Nagy 
kritikusunkat, Gyulai Pált, az irői nép nem sze-
relte és most sem szereli, mert amúgy tekintet nélkül 
szokta nyilvánítani meggyőződését, még az olvasókö-
zönség bálványával, Jókaival szemben is. Pedig tanul-
ságosabb kritikát egyhamar nem fognak írni nálunk. 

A jelen mű jobb, olvashatóbb Jancsónak Kölcsey-
ről írt életrajzánál, de úgy érzem, még ez sem tökéle-
tes. Kedves mint olvasmány, de az oknyomozás, Kölcsey 
irodalmi működésének méltatása, műveinek részletesebb 
bemutatása hiányos; ezek rovására inkább az életviszo-
nyait rajzolja, pedig azok csak eszköz az író megérté-
sére. Úgy értem a dolgot, mint ahogy azt Gyulai Vörös-
marty életében kezeli. Ezt a mintát mindig kellene követni. 

De némi hiányai dacára is melegen ajánlom, mint 
a magyar történeti életrajzokat, Történelmi Társulatunk 
ezen nagyértékü vállalatát egyáltalán, mely most már 
22. évfolyamában tart. Mennyi történeti kincs van azok-
ban összegyűjtve, mennyi nagy alakunk a mai történeti 
tudás szerint bemutatva (Bocskay, Pázmány, Bethlen, 
Rákóczy Györgyök, Széchy Mária stb.). Ityenkor, a liosz-
szú téli estéken alkalmas az ilyen olvasmány. Nemcsak 
lelki gyönyörűséget, okulást szerez, tehát kedvesen töl-
teti el velünk az időt; de a megfogyott magyar nemzeti 
érzelem ápolására is fölötte szükséges. Nálunk merte 
fejét fölemelni a nemzetietlenség, hát vegyük elő ezeket 
a köteteket, merítsünk belőlük lelkesedést és akkor 
kiűzzük a fölcsöpörödött kufárokat a nemzeti szen-
télyből, mert félmüveitek ők és hazaellenesek. 

* 
Krisztus keresz t je és a veres szocializmus. 

Harminc májusi beszéd a társadalmi kérdésről. Cseh 
nyelven szerkesztette : Dvoreczky János. Fordította : 
Huszka Endre. A.-Hámor u. p. Diósgyőr. Borsodmegye, 
1898. Kapható a fordítónál. Ára 2 korona 20 fillér. 

Krisztus keresztje és a vörös zászló viaskodnak 
most. A kereszt fölfelé mutat, türelmet, szeretetet, alá-
zatosságot, társadalmi békét hirdet, önmegtagadásra int ; 
a vörös lobogó a szenvedélyekre apellál, társadalmi, 
polgári forradalmat hirdet, melynek gyümölcse lenne a 
földi, elvesztett paradicsom. 

A keresztnél áll az egyház. Hallatja hatalmas szavát, 
mely a szív fenekére ér, kitartásra Iii, a megtévesztések 
ellen küzd, kezében az evangéliom, az emberi jogok és 
kötelességek új szövetségi magna chartája. Egyesít, tö-
mörít, szervez. Fönségesnél fönségesebb intézményeket 
emel, hogy enyhítse a szenvedést, az élet keresztjének 
hordását, a kulturának, a művelődésnek újabb utakat 
vágjon a műveletlenség rengetegében ; milliókat visz 
magával a józan haladás, az igaz törekvések vonalain. 
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A vörös lobogót a polgári forradalmi párt veszi 
körül. Nagy tábor környezi. Van benne sok szökött 
katona. A szigorú fegyelem és önfegyelmezés krisztusi 
igáját megvetve, ledobva : a korlátokat alig ismerő, szen-
vedélyekre épített ellentáborban küzd. Harcol a kereszt, 
viaskodik az egybáz ellen. 

A harcmodor minden eszközét ott találjuk a vörös 
szocializmus háborújában. Vannak gyűlései, van szerve-
zete, van sajtója, vannak «apostolai», van pártfegyelme. 
Tanait nem eldugva, de nyíltan, a piacokon árulja. 
Nagy tömegeket csoportosít, azokat mozgatja, tolja elő-
térbe. Összezavarja az eszméket és a zavarosban halász. 
A kiforgatott fogalmak űj világot nyitnak a tudatlanok 
előtt. Fölötte tetszetősek. Délibábokként ragyognak az 
elkáprázott szemekben. A tömeg rohan vakon és vadul, 
mert hisz valóságukban. 

Szegény lelkek. Álmodozók ! Híjában van futástok. 
Beteges fölfogástoknak áldozatai vagytok .. . 

Az egybáz a lelkek elszakítását, az ellentábor roha-
mos növekedését nem nézheti tétlenül. Az eszmék zava-
rában nem állhat ölbe tett kezekkel, de kell, hogy ki-
álljon a fórumra, nem félve az érhető gaz támadásoktól, 
melyeket megszokott, melyeknél még nagyobbakat is ért, 
az üldözések korában sok sebtől vérezve, de végre is 
fényes diadalt aratva. Győzött a kereszt — akkor is. 

Gyülésre-gyüléssel, röpiratra-röpirattal, sajtóra-saj-
tóval, beszédre-beszéddel kell válaszolnia. Az igazság 
abszolút értékét, becsét a szenvedélytől lángoló tömeg 
fölfogni nem tudja. Ha éri támadás, könnyen meginog. 
Végre is enged. Majd maga is beáll az ellenséghez, tóllja 
annak szekerét, mert azt hiszi, hogy eddig ámították. 
A kiket jó barátainak tartott, azok ellenségei. 

Ennek a megingásnak, megtántorodásnak, a kereszt 
hűtlen elhagyásának útját kell állania. Útját azzal, hogy 
az ellenfél részéről jövő támadást visszaverjük, a hitet 
megvédjük, megőrizzük híveink lelkében. 

Erre egyik mód a szentbeszéd, a prédikáció. A jelen 
idők űj eszméit tisztázni, azok értelmét megmagyarázni, 
a lelkipásztor eminens föladata. 

Hasznos szolgálatot tenne az, a ki a jelen kor tár-
sadalmi kérdéseit megvilágító beszédgyiijteménnyel meg-
ajándékozná a papságot. Ezt a kívánalmat kielégíti 
Huszka Endre fordításában megjelent mű : «Krisztus 
keresztje és a szocializmus». 

Hogy állításom való, elég, ha rámutatok a 238. 
oldalra terjedő mű néhány prédikációjának tárgyára. 
Első beszédben az «egyenlőséggel» foglalkozik. Kimutatja, 
hogy miként a természetben a fák, az állatok, a halmok, 
a vizek nem egyenlők, épen úgy a társadalmi életben 
sincs meg a teljes egyenlőség. Az állapotok egyenlőtlen-
sége a dolgok természetéből, a rend fogalmából ered. 
Téved a szerző, a mikor ezt mondja : «A papi, nemesi és 
munkásosztály szerzője az Isten». Az Isten nemes és 
nem nemes osztálykülönbség szerzője nem lehet. Az Isten 
rendet akar és parancsol. A rend fogalma pedig felsőbb-
séget és engedelmeskedőket kíván. A papi osztály nem 
isteni eredetű. Legalább az új-szövetség papsága — mint 
osztály nem, mert csak apapirend,azordo,mintszentségaz. 

A második beszédben fonlos dolgokat feszeget és 
bizonyít. Fölösleges-e az osztálykülönbség ? Beigazolja, 
hogy a szociálista állam egy non sens. Benne a társa-
dalmi élet teljesen fölbomlanék. 

Harmadik beszédjében bebizonyítja, hogy az egyház 
a munkásnép barátja. A szegényügy, az oktatás, a beteg-
ápolás az egyház nevelő hatása alatt emelkedett nagyra. 

A VII—XII. foglalkozik a hittel, Isten létével. A XII. 
a hitetlenség pusztításaira mutat. Nyomában bűnök, 
hitetlenség, kétségbeesés, az emberi méltóság lealacso-
nyítása támad. 

A XV., XXIV., XXX. a keresztény szocializmus leg-
főbb sarktételeit védi a szociáldemokrácia ellen. A magán-
tulajdon szent és sérthetetlen. A társadalmi élet alapja 
a család. A szabad szerelem, az élvezetek, szociálista 
frázisok erkölcstelen és képtelen voltát plasztikusan 
mutatja be. A gyermeknevelés fontosságát magyarázza 
és részt kér belőle az anya részére. 

A harminc beszéd tehát felöleli a szociáldemokrácia 
főbb tévtanait, azokat világos, lelkes, kimerítő beszédek-
ben megcáfolja. Huszka Endre plébános évekkel ezelőtt 
eszközölt fordításával jeles dolgot végzett. A műből 500 
példányt nyomatotl. Sajnos, kilenc év ulán még most 
is egy nagy ládára való van belőle, circa a lele. A szo-
ciáldemokrácia térhódításainak idejében a lelkészkedő 
papságnak megbecsülhetetlen szolgálatot tesz a mű. 
Dacára a kilenc esztendőnek, akluálilásában csak nyert. 
Sőt liova-tovább egyre keresettebbé fog válni, ha idő-
közönkint a papság tudomására jut. 

A mű aktuális volta adta kezembe a tollat is, hogy 
dacára a kilenc esztendős fordításának, a «Religio» olva-
sói számára a jó ügy érdekében azt ismertessem. 

Csepela Lajos dr. 

R. Graffin.—F. Nau. Pat ro logia Orientális. Tome 
IV. fascicule 2. Les plus anciens monuments du 
Christianisme écrits sur papyrus. Textes grecs édités, 
traduits et commentés par le Dr. Charles Wessely, con-
servateur de la Bibliothèque impériale de Vienne. Paris 
1907. Firmin-Didot. Nagy 8-ad rét; 112 lap, 3 lap pho-
totypikus reprodukcióval. 

II. A második fejezet a keresztény vonatkozású papy-
rus-leveleket mutatja be. Ezek száma csak három, de 
valamennyi rendkívül érdekes. Lehetetlen megilletődés 
nélkül olvasni e másfél ezredévnél régibb okmányokat, 
melyek minden sora hangosan tanúskodik hitvallásunk 
ama pontja mellett : Credo . . . sanctam Ecclesiam catho-
Iicam, mert e szerény papircafatok mutatják, hogy a 
régi keresztények hogy összetartottak, mennyire megvolt 
bennük az a tudat, hogy mindnyájan egy nagy egészet 
képeznek, melynek összetartó köleléke a tevékeny s áldo-
zatkész keresztény szerelet. 

A Wessely által eredetiben és fordításban közölt 
levelek közül (31—47.1.) legfontosabbik az, melyet 1890-ben 
fedeztek föl az el-Chargeh nevű oázison és a mely ma a 
British Múzeum papyrus gyűjteményében a 713. szám 
alatt szerepel. Szövege ez : 

«Psenosiris presbyter Apollon presbyternek, szeretett 
testvérének, üdvözletet küld az Úrban. 

Mindenek előtt köszöntelek téged és a környezeted-
ben levő testvéreket az Istenben. Értésedre akarom adni, 
hogy a sírásók beljebb szálították a helytartóság által 
az Oázisba küldött Politikét. Erre én őt a derék és hivő 
sírásók örizetére biztam, a míg fia, Neilos, meg nem 
érkezik, ki ha Isten nevében eljő, tanúságot fog lenni 
mindarról, a mi vele történt. Viszont te is add tudtomra, 
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lia itt valamire szükséged volna, nekem, a ki szívesen 
megteszem. 

Boldogulást kívánok neked az Urban». 
Címzés : «Apollon presbyternek Psenosirios presby-

lertől az Urban». 
A levél értelme, a mint az legott föltűnik, az, hogy 

Politikét keresztény volta miatt a helytartóság (Vjyenovía) 
az Oazisba internálta. Ott egy Apollon nevű keresztény 
pappal találkozott, ki őt a kysis-i sirásók gondjaira (xwv 
vexpoxácpwv eiç xrjpYjatv) bizta, a mint tényleg a levél a 
kysis-i sirásók archívumából került elő. így magyarázza 
e levelet Deissmann és maga Wessely is, a ki elveti 
Dietrich egy más értelmezését, mely szerint a levélben 
nem az élő Politikéről, hanem múmiájáról volna szó. 

A levél valószínűleg a Diocletíán-féle üldözés idejé-
ből való, mert azt kell következtetnünk belőle, hogy a 
kereszténység már a sivatag belsejében is elterjedt, a mi 
Decius idejében kevésbbé valószínű. 

A második levél (136. sk. 1.) Amherst lord gyűjtemé-
nyéből való. Szövege nagyon töredékes. Annyit ki lehet 
venni belőle, hogy egy római keresztény Alexandriába 
akar utazni, de mivel Fayumban, űgy látszik, némi kis 
pénzecskéje van, arra kéri barátait, hogy a pénzen vásznat 
vegyenek, azt Alexandriába szállíttassák, ott majd elad-
ják és az összeget nyugta ellenében Maximosnak, vagy 
Primitinosnak adják át, a kik gondoskodnak róla, hogy 
a pénz Rómába kerüljön. A levél bizonyos Theonast is 
említ; Harnack szerint (Sitzungsberichte der berliner 
Akademie 1906, 984—995. 11.) e Theonas azonos az ale-
xandriai püspökkel, Maximos utódjával (265—281), a 
kiről a levél szintén megemlékszik. Érdekes e papyrus 
azért is, mert alsó része a Genezis öt első verséi a LXX 
és Aquíla szövege szerint adja. Ez utóbbi így hangzik : 

sv xecpaXeiú exxtaev auv xov oupavov 
xat x[rj]v yrjv rj §s yrj rjv xsvw[ta xat [o]u 
•ö-ev xat [sjiTCv -ô-ç [y]e[v]íjSi]Tü) cpw[ç xat] 
eysv[ex]o cpwç [xat etSejv TO cpa>[ç ox]t aya 
0-ov.. .ftStexfwptaev]? & [lexo^j cpaj[xoç] 
x[at] jjiexô u TOI» [axoxo]UÇ xat eye VETO eafrcjepa 
xat [... Ttjpwt rjfiepa 7Tpwxr). 

Feltűnő, hogy az Aquila-féle szöveg Gen. 1, 2 b és 5 a-t 
elhagyja. Ugy látszik, a másoló a levél szélére hamarosan 
odafirkálta a szöveget, a nélkül, hogy pontos munkát 
akart volna végezni. Jellemző benne a aùv xöv oupavöv 
kifejezés, mely mint szent Jeromos 57-ik leveléből isme-
retes, nem más, mint a héber 'äf)- hassamaim szolgai 
fordítása. Megjegyzendő azonban, hogy szent Jeromos, 
a midőn Aquilas szolgai fordításán megbotránkozva azt 
írta, hogy xaxoÇrjXwç et syllabas interpretatur et literas 
dicitque aí>v xöv oùpavàv xaî abv zrjv y rjv, nem egészen 
a mi szövegünkre gondolhatott, mert ebben a második 
aùv hiányzik, a minek révén az egész mondatnak tűr-
hető jelentése volna, ha a fordító aùv xû oùpaxû-x ír, 
mivel ily módon azt jelentené : «Kezdetben teremtette 
Isten az éggel együtt a földet is». 

A harmadik keresztény vonatkozási! levél Wessely-
nél Jusztin levele Paphnutios-hoz. Ezt a levelet Heidel-
bergben őrzik; valószínűleg a IV. század első feléből 
való. Szövege a következő : 

«Uramat és szeretett testvéremet Paphnuthiost, Chri-
stophoros fiát üdvözli Justinos». 

. . . kegyességednek kedves uram. Meg vagyunk 
győződve, hogy életmódod az égben vagyon (Philipp : 
III. 20.), azért is téged urunknak és közös patrónusunk-
nak tekintünk. Hogy azonban ne sokat írjak és ne sokat 
beszéljek — mert a sok beszédben nem igen kerüli el 
az ember a vétkeket (Prov. X, 9.) — kérlek Uram, emlé-
kezzél meg rólam szent imádságaidban, hogy részem 
legyen a bűnöktől való megtisztulásban. Én ugyanis a 
bűnösök közé tartozom. Méltóztassál elfogadni ezt a kevés 
olajat Makarios testvérünk által. Számtalanszor köszön-
töm összes testvéreinket az Úrban. 

Az isteni gondviselés tartson meg az emberi kor 
legvégső határáig Krisztus Urunkban, egészségben». 

Cím (verso): 
«Uramnak és kedves testvéremnek Paphuthiosnak, 

Christophoros fiának Justintól». 
A levélben említett személyeket nem ismerjük. A ma-

gam részéről azt hiszem, hogy Paphuthios valami remete 
lehetett, a kinek Justinos olajat küld ajándékba és viszont 
arra kéri, hogy imádságaiban emlékezzék meg róla. 
A régi remeték életében ilyen esetek nem ritkák. 

A közölt levelek ugyan semmi különöset nem tar-
talmaznak, de még ilyen alakjukban is mutatják, mily 
óriási erkölcsi erő rejlett a kereszténységben, mely a 
római birodalom legtávolabb eső pontjaiba elhatott és 
a szétszórt keresztény hívőket az egyházban, mint a 
keresztény szeretet látható társaságában, egyesítette és 
szervezte. Látjuk e levélből a keresztények áldozatkész-
ségét egymás iránt, látjuk, hogy segítik egymást, hogy 
tartanak össze. Ez a szeretet és e szeretetnek nagy ereje 
győzte le a pogányságot. Vajha mi is össze tudnánk 
tartani ! Más volna a mi helyzetünk is. Kmoskó Mihály dr. 

I.. Gyoi 'ok. «A Kor» cimű folyóirat ismeretterjesztő, 
családi lap ; a mennyire ismerem hasonlít a német «Stein der 
Weisen»-hez, hoz földrajzi, geologiai, természettudományi 
stb. más cikkeket. Komoly lapnak látszik ; szelleméről, új 
kiadvány lévén, még nem tudok biztosan tájékozódni. 

P . H e r l n e k . A pécsi «szabad tanítási» kongresszusról 
mások is nyilatkoztak önéhez hasonló értelemben. Hogy a 
magas absztrakciók közt mozgó beszéd félreértésre vezethet, 
arra majd a tapasztalat tanít rá ; de a jó szándékot méltá-
nyolni kell. 

K. E g e r . Nagyságod előbb fizet, mint kell, köszönöm ; 
vannak, a kik még 1907-re se gondoltak, pedig ma-holnap 
már vége is lesz. Szegény kath. sajtó ! 

TARTALOM: Az új római Dekretum. VI. — Szent 
Imre egyénisége az irodalomban. I. Vargha Dámján dr.-
tól. — A legújabb házasságjogi rendelet. II. Tauber 
Sándor dr.-tól. — Az autonom erkölcsbölcselet és a 
nemzetgazdaságtan etizálása. II. Jehlicska Ferenc dr.-
tól. — Szegényápolás. Boroviczény Nándor dr.-tól. — 
A jellem és a modern világnézet. III. Mihalovics Ede 
dr.-tól. —Egyházi világkrónika. —y—/a-tól. — Irodalom: 
Vértesy : Kölcsey Ferenc. — Dvoreczky—Huszka : Krisztus 
keresztje és a veres szocializmus. Csepela Lajos dr.-tól.— 
Graffin —Nauj Patrologia Orientális. (A régi kereszté-
nyek összetartása.) II. Kmoskó Mihály dr.-tól. — Telefon. 

Laptulajdonos és kiadó : 

DUDEK JÁNOS dr. egyetemi ny. r. tanár. 
Slephanenm nyomda r. t. Budapest, VIII., Szentkirályi-utca 28. 
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Megjelenik - július és augusztus hónapot kivéve - minden vasárnapon. 

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

Egész évre K 12.— 
Félévre « 6.— 

FELELŐS SZERKESZTŐ 

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

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL 

Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 39. 

Jlz új római Dekrétum. (VII . ) 

(A következő 25. és 26. tétel a hit, vagy hivés természe-
tével foglalkozik, részint önmagában tekintve, részint a dog-
mák szempontjából és egészen hamis szinben tünteti föl.) 

A kinyilatkoztatás és a dogmák hamis értelme-
zése után sorra kerül a hit ténye ; az a sokszor 
szóba kerülő és mégis oly kevéssé ismert s annyi-
szor félreismert hit, a tudás mellett ez a másik tény-
kedése értelmes lelkünknek. A reformtheologusok 
ebben is segítették előmozdítani a mai eszmezavart, 
tanítván ilyeneket: 

25. A hit végső elemzésben a valószínűségek kisebb-
nagyobb halmazára támaszkodik. 

26. A hit dogmáihoz csupán gyakorlati jelentményük 
szerint kell ragaszkodni, a mennyiben t. i. a cselekvés paran-
csoló szabályainak tekintjük, nem pedig mint a hivést sza-
bályozó elvekhez. 

Hitről lévén szó, itt ebben a keretben természe-
tesen a keresztény, máskép isteni hitet (assensum 
ftdei christianae) kell érteni, mely szorosan meg-
különböztetendő a közéletben és a tudományban 
mindennapos emberi hittől (ftdes humana), midőn 
vagy valamit elbeszélő embernek, vagy a tudomány 
körében valamit állító tudós szavára hiszünk el. 
Ember az, ki mindezekben az esetekben, az isteni és 
az emberi hitnél, hittel fogad el valamit igaznak, el-
hisz valamit és mégis különbséget teszünk a keresz-
tény hit és az egyszerű emberi hit között, nem a 
hivő emberre való tekintetből, ki mindkét esetben 
ugyanaz az ésszel megáldott ember egyformán, hanem 
a kétféle hitnek benne való keletkezése, tárgya és 
indítékai miatt. 

Világosabb lesz a dolog, lia előbb szembeállítjuk 
a tudást a hittel. Mit tesz tudni? és mit tesz hinni? 
A tudás részünkről a dolognak okaiban való meg-
ismerése. Már Aristoteles mondta ezt így.1 A hit 
ellenben valaminek az ember részéről való elfoga-
dása, a mit az illető maga nem lát be, nem látja 
okaiban, hanem annak szavára, a ki állítja, valónak 
fogadja el.2 Szent Ágoston szerint: cpiid est fides? 
nisi credere, quod non vides.3 

Mikor tudunk valamit, ámbár az emberek igen 
pazarak a tudással való dicsekvésben és sokszor a 
bizonytalan nézetet vagy véleményt is már annak 
tartják, mondom, mikor tudunk valamit, akkor az 
illető dolog vagy kérdés nyilvánvaló előttünk okai-
nak ismereténél fogva ; mikor pedig elhiszünk vala-
mit, ez a nyilvánvalóság hiányzik, hanem pótolja a 
beszélőnek vagy állítónak tekintélye. Tehát a tudás 
és a hit egyképen észbeli működés és a bizonyos-
ságban sem különböznek egymástól, mindkét esetben 
teljesen bizonyosak lehetünk a dolog ilyen vagy 
amolyan voltáról; hanem különböznek egymástól az 
indítékban, mivel a tudás mellett nemcsak a dolgot 
magát látjuk, hanem azt is, hogyan és miért van 
úgy, a hogy van ? A hivés esetében ez az utóbbi 
elem hiányzik; vagyis a tudás a nyilvánvalóságra 
(evidentia), a hit ellenben tekintélyre (auctoritas) 
támaszkodik. A nyilvánvalóság az észt kényszeríti a 
dolog elfogadására, a hitnél ellenben az ész az akarat 
elhatározása után indul. 

Nézet vagy vélemény egészen más, mint a hit. 
Hiányzik benne a biztosság és ha valamit ily alapon 
fogadunk el, egyúttal tudatában vagyunk annak is, 
hogy az máskép is lehet, m i n t a minek tartjuk, hogy 
csak valószínűségek alapján fogadjuk el; miután 
ezidőszerint sem mi, sem más a dolog valóságának 
fölismerésére még nem jutott el. Ezzel rokontermé-
szetű a föltevés (hypothesis).1 

Az imént jellemzett tudásból nekünk emberek-
nek kevés jut és nemcsak Tárkányi mondja (A Szent-
háromságban): kimérte Isten a tudás határait; hanem 
a komoly tudósok is ezt kénytelenek megállapítani. 
Ulrici a «Gott und Natur» cimű művében beható 
vizsgálat alá vévén a fizika tételeit, arra az ered-
ményre jutott, hogy lia mi mindazt, a mit a fiziká-
ban igazán tudunk, elválasztjuk attól, a mit hinnünk 
kell, az legalább is felére zsugorodik össze. Legújab-
ban a kémiában elemeknek vallott anyagoknak át-
változhatóságáról kezdenek beszélni, a mi annyit 
jelent, hogy a mit e tekintetben eddig tudásnak gon-
doltunk, az valójában nem volt tudás, nem volt az 

1 Aristoteles : Anal. Post. 1. 1. c. VII. 3 Sz. Tamás : S. 
Th. I. Il-ae, q. 67. a. 3. 3 Augustinus : Tract. 40 in Joan. n. 9. 

1 Dupeyrat: Manuductio ad schol. Philosophiam. 1887. 
I. 138. 1. 
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elemeknek tartott testeknek okaikban való fölisme-
rése. Fraas hires geologikus munkájában «Vor der 
Sündfluth» azt mondja, hogy a lét kezdetéről, a föld-
alakulás első korszakáról sokan okoskodtak már, 
«merkwürdigerweise sind wir aber — jegyzi meg 
hozzá — hierin um kein Haar breit weiter gekom-
men seit den Zeiten der sieben Weisen Griechen-
lands, fünf Jahrhunderte vor Christus».1 Du Bois-
Raymond a természettudósok berlini kongresszusán 
hét világtalányt emlegetett, melyekkel szemben a ter-
mészettudomány tehetetlenül áll : az anyag és erő, 
a mozgás eredete, az élet keletkezése, a természet 
célszerű berendezése, a legegyszerűbb érzéki észre-
vevés keletkezése, az eszes gondolkozás, az akarat-
szabadság.2 

A komoly tudós tehát nem úgy hánytorgatja a 
«tudást» s nem farija oly olcsó és közkeletű dolognak, 
mint ezt a köznapi élet keveset gondolkozó embereinél 
tapasztaljuk. A legreálisabb, a legkézzelfoghatóbb 
tudományban is a hit mindennapi dolog s csak azért 
nem irtózunk tőle, nem fintorgatjuk ezzel az emberi 
hittel szemben orrunkat és nem féltjük tőle eszün-
ket, mert kötelező, a mi édes vágyainkat, szenvedé-
lyeinket megkötő erkölcsi parancsokkal nem jár. 
A világfi kedvére élhet, akár a Föld kering a Nap 
körül, akár megfordítva; a tudományban akár ezt, 
akár azt tartják igaznak, ezt vagy azt hiszik, ez az 
ember erkölcseire nem nehezedik kötelező erővel. 

A hit eszerint egészen ésszerű, embernek meg-
felelő észbeli ténykedés, gyakoroljuk is eleget, min-
dennap, úgy a tudományban, mint az életben, az 
emberekkel való érintkezésben. 

Kifogása az embernek csak a keresztény, vagyis 
az ú. n. isteni hit ellen szokott lenni, midőn kinyi-
latkoztatásról van szó, mert elfogadása mellett mind-
járt parancsolatokkal is alkalmatlankodik és azt 
mondja: ha így hiszesz, akkor így is kell élned. 
E nélkül a körülmény nélkül a keresztény vallásnak, 
mert nagyon szép az, rengeteg sok őszinte híve lenne. 

Ez a keresztény hit a közönséges, mindennapi 
emberi hittől abban különbözik, hogy a mit általa 
igaznak elfogadunk, az nem, mint amannál, valamely 
ember szavára, hanem a kinyilatkoztató Isten tekin-
télyére támaszkodik. Tehát az indítékban van a 
különbség ; az emberi hitnél embernek hiszünk, a 
keresztény hitben Istennek. Azonkívül a kinyilatkoz-
tatás szerint még amahhoz elég magának az ész 
természetes ereje, a keresztény hit az ész közreműkö-
désén kívül az isteni malaszt behatását is kívánja. 
«Senki nem jöhet én hozzám (ha hallja is tanításo-
mat), hacsak az Atya, ki engem küldött, nem vonza 
őt», mondta Krisztus. (Ján. 6, 44.) Az isteni hithez 
tehát isteni elem (malaszt) is kell. 

Erről a hitről, mely ép oly ésszerű, eszünknek 
1 Fraas : Vor der Sündfluth. (Eine Geschichte der Ur-

welt.) 1866. VIII. 1. 
2 Pesch : Die grossen Welträthsel. 1883. I. 24. 1. 

megfelelő, mint a mindennapi emberi hit, össze-vissza 
beszélnek az emberek: félnek tőle, mert parancsok 
kisérik. Ép azért «multa increduli credunt, ne cre-
dant!» Az egyiknek a keresztény bit valami rajon-
gás, mely a beteges szívből ered ; a másik szerint, 
mint minap olvastam : «ésszel vallásra téríteni hiába-
való; az észnek itl nincs szava, az megáll a kapu-
ban, a hol a hit fogja kézre az embert ; a vallásos-
ság is az érzések egyike, a hitetlenség az érzés csonka-
sága»,1 vagyis a hitet szintén elválasztja az észtől és 
az érzelmi világba utalja. A harmadiknak, mint a 
napokban erről eszmét cseréltem: a keresztény hit 
meggátolja a haladást, a kutatást, azért ügyesebbek 
a szabadgondolkodók. Mintha a hitnek tárgyi köre 
a társadalmi vagy a természettudományi igazságok 
vizsgálatára vonatkoznék. S ki tudná még elszámlálni, 
mi mindent elképzelnek róla az emberek, ahelyett, hogy 
csak egyszer is komoly tanulmányozás alá fognák, 
vagy a hozzáértőtől fölvilágosítást kérnének róla.2 

Pedig a hit, a keresztény vagy isteni hit, hivés 
is csak oly működése eszünknek (est assensus men-
tis), mint a tudás, mint más ismeretszerzés; szin-
tén indítékokra támaszkodik, nem ok nélkül való. 
Mikor a Szentháromságot igazságnak vallom, ez eszem 
részéről ép oly működés, mint mikor a vonzóerőt 
elfogadom ; a különbség csak az, hogy ennél létének 
elismerésénél a tapasztalatra, amannál az Istenfiának 
fölismert Krisztus tanúságára támaszkodom. 

Tehát indítóokok nélkül egyik sem szűkölködik, 
mind a kettő bizonyossággal jár s nem kevesebb 
tanulást igényel a keresztény hitigazságok megisme-
rése, azok kinyilatkoztatott voltáról való meggyőző-
dés, mint akár a fizikai tételek tanulása. 

A ki öntudatosan akarja vallani a keresztény 
hitet, annak előbb sokat kell tanulnia, kutatnia, hogy 
ésszerűen hihessen. Erről nem igen tudnak embe-
reink, mert rájuk nézve mindezt a munkát a hittanár 
vagy a plébános pótolja. Pedig van dogmatikánknak 
egy érdekes szakasza : «De fidei genesi», a hit kelet-
kezéséről szóló,3 mely a hit tényének elemeit mutatja 
be, azoknak az igazságoknak előzetes megismerését, 
melyeket a hitre előzményeseknek szoktunk nevezni 
(praeambula fidei). Érdekes egy elemzése ez a hitnek, 
melyet ismernie kellene mindenkinek, a ki a hitről 
okosan akar beszélni. Itt látná meg csak az ész sze-
repét, munkáját a hitet megelőzőleg és a hitel köve-
tőleg és eszébe se jutna többé azt rajongásnak nevezni, 
az érzelmi világ homályos birodalmába terelni, vagy 
Vértesyvel azt állítani: az észnek itt nincs szava. 

A fönnebb idézett 25-ik tétel, mely azt vallja, 
liogy a (keresztény) hit végső elemzésben a valószínű-
ségek kisebb-nagyobb halmazára támaszkodik, nem 

1 Vértesy : Kölcsey Ferenc. 1906. 88. 1. 
2 Vajó : A hit. 1904. Nálunk azonban ilyet nem olvasnak, 

csak disputálnak. 
3 Franzelin : Tractatus de div. tradit. et scriptura. 1882. 

584. 1..— Hurter : Dogm. I. 432. 1. 
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abban téved, mintha a hitet elválasztaná az észtől, 
hiszen a valószínűségek mérlegelésével is az ész fog-
lalkozik; tehát a hit szerinte is az ész körébe tar-
tozik. De téved abban, hogy, mint az előző fogalmi 
magyarázatokból mindjárt ráismerünk, a hitet a vé-
leménnyel zavarja össze, illetőleg cseréli föl, s épen 
azért a keresztény vagy isteni hitnek az indítékát 
rosszul jelöli meg. 

A hitre előzményes igazságok erkölcsi bizonyos-
ságot szülnek, tehát már e szempontból se lehel 
csupán valószínűségekről beszélni. 

Hogy van Isten, hogy Isten nyilatkozott, hogy 
melyik az ő kinyilatkoztatása, aminek ismerete a hitre 
előzményesen szükséges, mind oly kérdések, neve-
zetesen az utóbbi kettő, melyeket az ész erkölcsi bizo-
nyossággal megállapíthat. (Azt mondjuk: erkölcsi és 
nem abszolút bizonyossággal, mert a kinyilatkoztatásra 
vonatkozó kérdések történetiek, a történelemben 
pedig más, mint erkölcsi bizonyosság [morális certi-
tudo] nem létezik.) Tehát nem valószínűségre, hanem 
bizonyosságra támaszkodik a keresztény hit. 

De még ezek sem a keresztény hitnek tulajdon-
donképeni alaki indítékai (motívum formale fidei 
christianae), annál kevésbbé lehetnek ilyenek valami-
féle valószínűségek. Ezt állítani a Hermes-féle (f 1831-
ben) tévedésre vezetne. A keresztény hitnek tulajdon-
képen való indítóoka a kinyilatkoztató Isten tekin-
télye; nem azért valljuk a keresztény igazságokat, 
mivel a hitre előzményes igazságok meggyőztek ben-
nünket, vagy egyiknek több, másiknak kevesebb 
bizonyossággal igazaknak látszanak, hanem mivel 
Isten, ki maga az igazság, ki sem nem csal, sem 
nem csalódik, azokat kinyilatkoztatta.1 

Ez az a legfőbb bizonyosság, melyre hitünkben 
támaszkodunk s a miért a kinyilatkoztatás tételeit 
igazaknak tartjuk; a hiendőségi indítékok (a többi 
közt a csodák és jövendölések) amúgy sem vonat-
koznak a tanokra, hanem a kinyilatkoztatás lényére. 

Nagyon téved tehát a tétel amiatt, mivel, való-
színűségekről beszélve, megdönti a keresztény hit 
erősségének alapját s a hitet magát az ingatag véle-
mények szintájára sülyeszti alá. 

Hasonlókép vagyunk a 26. tétellel. Ez két téve-
désnek a kombinációja, a rosszul értelmezett hitnek 
a dogmák természetéről vallott hamis fölfogással 
való egyesítése. 

Az illető úgy képzelte a dolgot, hogy valamint 
az államban a törvényekhez, mint a cselekvés sza-
bályához, ragaszkodni kell, ha mindjárt bensőleg meg 
is volnánk győződve a törvény hibás vagy helytelen 
voltáról: úgy az egyházban is, mint rendezett társaság-
ban, a dogmákat a cselekvés parancsoló szabályai-
nak kell tekintenünk, a nélkül, hogy azok igazságá-
ról meg volnánk győződve, vagyis a nélkül, hogy 

1 Innsbrucker Zeitschrift für kath. Theologie. 1880. 36.1. 
Über den Glaubensakt. 

azokat hitünket szabályozó elveknek tekintenők. 
Azt gondolta, hogy azért kell így eljárnunk, mert 
minden társaságban rendnek kell uralkodnia, a mi 
nem egyéb, mint a dogmatikának az egyházjoggal 
való fölcserélése. 

Ez csak olyanféle megkülönböztetés, mint az a 
modern fölfogás, mely a magánbecsületet megkülön-
bözteti a nyilvános vagy a politikai becsülettől. 
Mintha az ember báromféle morált is követhetne. 
Mintha az ember a dogmákat külső magatartásában 
követve bensőleg más hitet vallhatna, mint a minőt 
a dogmák előírnak. 

Ez az alakoskodók hite, a kik a kinyilatkoztatást 
nem tartják kinyilatkoztatásnak, hanem a fejlettebb 
értelem megnyilatkozásának ; a kik a dogmákat nem 
tartják kinyilatkoztatott s az egyház által olyanokul 
elénk adott igazságoknak, hanem «egv bizonyos fajta 
vallási tények értelmezésének, melyre az emberi ész 
fáradságos munkával jutott», de azért külső társadalmi 
helyeztüknél fogva mégis hitről beszélnek. 

Az egész tétel tehát nem egyéb, mint a 24-iknek 
más formában való megismétlése, az a bizonyos ala-
koskodás, mely evolucionista létére kath. színben 
szeret hivalogni. 

Vannak-e még vademberek és emberevők? 
Biró Lajos, a ki éveket töltött Új-Guineában élő 

pápuák közt s megfordult a Csendes-Oceán más 
szigetein is, a fönti cimen rendkívül tanulságos föl-
olvasást tartott Pozsonyban az orvosok és természet-
vizsgálók ezidei vándorgyűlésén.1 

Nemcsak tagadólag felel a fenti kérdésre, hanem 
tapasztalati bizonyságot tesz az emberi nem egysége, 
szellemerkölcsi volta mellett s azokról a népekről, 
melyeket «a természettudományosan nem képzett 
hajósok, regényességet hajszoló utazók adatai után 
Európából ki nem mozdult tudósok» vad népeknek 
jellemeznek, ekkép végzi felolvasását: tanulni kell 
tőlük ! 

Hogy milyen ma a hangulat az egy-két évtized 
előtt még orgiákban tobzódó s a vallás ellen a leg-
merészebb következtetésekre hajló darwinizmus elle-
nében, mutatja ennek a komoly és tanult utazónak 
a magatartása, nyoma sincs többé ennek a «föltevés-
nek» értekezésében. Csak ennyit mond, illetőleg így 
kezdi fölolvasását: Az emberiség fejlődésében általá-
nosan föltételeznek egy olyan korszakot, a mikor az 
ember úgy egyéniségében, mint embertársaihoz való 
vonatkozásában a legkezdetlegesebb fejlődési fokon 
állott. 

Igaza van, föltételeznek ilyet, de nem a tapasz-
talat, hanem a szisztéma nevében. Csak két tényt 
említek. Virchow, a hírneves berlini anthropologus, 
a palaeontologia adatairól így nyilatkozott: «Ha azt 

1 Közli a «Természettudományi Közlöny» okt. füzete. 572.1. 
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a negyedkorszakban élt s azért őseinkhez a leszár-
mazó vagy tulajdonképen hozzájuk felnyúló sorrend-
ben közelebb álló fossilembert tanulmányozzuk, olyan 
emberre akadunk, mint a milyenek mi vagyunk.. . 
A régi troglodyták, cölöpépítkezők és a tőzeg lakói 
igen tiszteletreméltó társaságnak bizonyultak. Fejeik 
oly nagyságúak, hogy némely mai balandó épen 
megtisztelve érezhetné magát egy olyannak a bir-
tokában».1 Ez a legősibb emberi leletek tanúsága. 

A másik tényt magának Birónak felolvasásában 
találom. A pápuák — úgymond — még most is 
hamisítatlan kőkorszakban élnek, élő prototípusa ők 
a kezdődő társadalomnak, s erről, mint élő példáról, 
következtethetünk legjobban arra, milyen lehetett a 
mi eleink élete valaha, több ezer évnek előtte? 

Milyen lehetett? Birónak a pápuákról közölt 
adatait mérlegelve, semmiesetre sem olyan, a minőt 
mi «a legkezdetlegesebb fejlődési fokról», mondjuk 
a darwinistákkal : a «homo alalus»-ról képzelünk. 
A pápuák s a velük szomszédos melanéziak és poli-
néziak prototípusai a kezdődő emberi társadalom-
nak s Biró mégis ezt állapítja meg róluk: «Az euró-
paiak erkölcsi fölfogása és gyakorlata a pápuákon 
csak ronthat, de nem sokat javíthat ; mert vétkeik 
és kihágásaik átlagos mértéke kisebb, mint a mi 
társadalmunkban.» (577. 1.) Hát micsoda kezdődő, 
tehát alacsony kultúrájú társadalom az a pápuáknál, 
melyet magunkkal, a XX. század európai müveitjei-
vel összehasonlítva, ahhoz képest csak szégyelhetjük 
magunkat ? 

Ez a tény határozottan a legkezdetlegesebb fej-
lődési fok prototípusa ellen szól, t. i. a pápuáknak ez 
a fejlett erkölcsi érzéke. 

A másik tény, mely ezt a kezdődő társadalom 
prototípusát jellemzi, a nyelv felettsége a pápuák-
nál. Biró ezt mondja: Sajátságos Új-Guineában a 
nyelvek széttagozottsága és rendkívüli száma. Némely 
részében tíz-húsz falu beszél egy nyelven, másutt 
majdnem minden falunak külön nyelve van. Vala-
mennyi nyelv egy nyelvcsaládhoz tartozónak látszik 
ugyan, de egymástól annyira különböznek még nyelv-
tani szabályaikban is, hogy még csak tájnyelvnek is 
alig mondhatók. Nyelvük szerkezete épen nem kez-
detleges, szóbősége olyan gazdag, hogy csupán az 
állatok és növények neveiből néhány százat könnyen 
összegyüjtheltem. Ismerek olyan pápuanyelvet is, 
melyben a magyar nyelvben sajátságos tárgyas és 
határozatlan igeragozás is minden változatában meg-
van. Ha nyelvük fejlettségét tekintjük, azt lehet kö-
vetkeztetni, hogy e vadnak nevezett nép a kulturá-
nak valamikor magas fokáról hangatlott alá. És 
mivel itt olyan sokféle nyelven beszélnek, nem ritka 
a benszülöttek közt az olyan ember, a ki három-
négyféle nyelven beszél. Gyermekeiket e célból gyak-

1 Vírcliow : Die Freiheit der Wissenschaft im modernen 
Staat. 1877. 30. 1. S a mai napig ilyen a helyzet. 

ran cserébe is adják más faluba, nyelvet tanulni. 
(576. 1.) 

Ez volna a legkezdetlegesebb fejlődési fok pro-
totípusa ? 

Nem és nagyon is nem. Tehát azt az általunk 
képzelt kezdetleges állati embert sem az ősi leletek-
ben, sem a mai természeti népek közt nem találták. 
Mivel ilyen fok nem is létezett soha, csak a kigon-
dolt szisztémában. A valóság az, hogy a tudomány 
nem ismer más embert, lia nem a tudósra, hanem 
adataira hallgatunk, mint a minőt a Genezis II. feje-
zete mutat be. Teremtett, értelmes, beszélő embert 
kezdettől fogva, a kit más fejlődés nem előzött meg. 
Ha máskép beszélnek egyesek, mint a Haeckelt 
imádó Gorka Sándort hallottuk nemrég,1 az a mai 
sejtnek, a mai embriológiának önkényes magyará-
zata, olyan hazárdjátékféle visszafelé, a tudomány 
szine alatt. 

Tehát ez volna az a «föltétele/.ett» legkezdetlege-
sebb fejlődési foka az embernek a kétféle — palaeon-
tológiai és etimológiai — tények világossága mel-
lett. A föltételezettnek a tagadása, melyre pedig 
Piklerék egész szociológiájukat alapítják. 

Ezt, mint becses tanulságot leszögezvén, kisérjük 
Bírót tovább a fölötte érdekes előadásában. 

A hogy a mi felfogásunk elképzeli magának a 
vadembert, mondja, olyant a valóságban még a 
pápuák közt se találunk. A természeti embernek, 
vagy vadembernek csúfolt pápua és szomszédjai 
átlagos emberek, annak összes jó és rossz tulajdon-
ságaival. A pápua nem vadember, sem külső meg-
jelenésében, sem egymással való éleiében, sem az 
idegennel való érintkezésben. Csupán csak hogy 
másféle műveltségű társadalomnak tagi a, melyben 
ő az otthonos, sőt az ő körükben az ott megjelenő 
európai tűnik föl vadembernek. 

A pápua külső megjelenésében nem tesz ránk 
olyan benyomást, hogy vadember áll előttünk. 
Mintha egy bizalmaskodó, nyájasképű falusi ember 
állna olt, alacsony termettel, sötétbarna szinben, a 
lágyékkötőn kívül ruha nélkül, (forró égöv alatt lakik,) 
felborzolt parókaforma göndör hajjal, karjain, mellén, 
nyakán csigákból készült, sajátszerű ékszerekkel. 
Szavaiban, tetteiben a náluk szokásos illendőség az 
irányadó. Európainak legfeltűnőbb az ilyen vadaknak 
tartott embereken az a méltóságteljes önuralom, 
a mellyel indulatait fékezi, a mi nálunk is jellemzi 
a falusi embert. Vígság, fájdalom és harag kitörése 
bizony sokkal élénkebben nyilvánult a műveltebb 
európaiakon (íme 1), a mikor a pápua rendesen olyan 
arccal vonult félre, mintha valami illetlen jelenetnek 
lett volna akaratlan tanúja. Ugyanez az önuralom 
szabályozza a pápua magaviseletét családja tagjaival 
és embertársaival szemben. 

Házasságkötésnél a nőért kialkudott díjat fizet 

1 Gorka : Az ember. (A műveltség könyvtára. 1905). 37. s k. 1. 
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a vőlegény s az asszony hiúságát elégíti ki, ha men-
nél drágább a férjének. De ezt nem tekintik az asz-
szony megvásárlásának, mert ez csak jutalom a csa-
ládnak a nevelésért és kárpótlás azért, hogy egy 
munkás tagját más családnak engedte át. Visszásnak 
tetszik, ha rágondolok — jegyzi meg Biró —- a mi 
műveli állapotunkra, a hol hozományt vár a sze-
relmes vőlegény, a ki esküszik, hogy választottja 
nélkül élni sem tudna. 

Mindenki bizonyos munkát teljesít ; a férfiak 
irtják ki a termőföldnek való erdőket, feltörik a 
talajt, gondoskodnak beültetni valóról ; az asszonyok 
dolga a föld beültetése, gyomlalása, a napi élelem 
hazahordása. 

Politikai egységről Uj-Guineában szó sem lehet, 
a lakosság a rokonság szerint oszlik meg; szükség 
szerint egybegyűlnek és közösen tanácskoznak ügyeik-
ről. A föld- és ingatlan vagyon rendesen a községé 
(kollektivizmus) s abból osztanak ki mindenkinek, 
családja nagysága szerint, termőföldeket. Pénzérték 
ismeretlen náluk, e helyett cserekereskedés folyik. 

Erkölcsi életük szintén megüti az általános em-
beri erkölcsösség mértékét. Érzékük van a jó és rossz, 
erkölcsös és erkölcstelen iránt; elismerik a jót, meg-
róják és a maguk módja szerint megbüntetik a rosz-
szat; a mi nálunk erény és bűn számba megy, azt 
ott is annak tekintik. Legjobb erkölcsbirói fórum 
náluk embertársaiknak véleménye. Minket iskola, 
vallás és társadalom rendszeres nevelésben buzdí-
tanak a jóra, szigorú törvények tiltanak a rossztól, 
tehát hasonlíthatatlanul jobbaknak kellene lennünk 
e vadembereknél s nem válik becsületünkre, hogy 
az élet- és vagyonbiztonság jobb lábon áll ott az 
őserdőkben, mint európai városaink utcáin. (Ez szép !) 

Szellemi tekintetben a pápuák körülbelül ugyan-
olyan életet élnek, mint földrészünkön akárhol egy 
világtól elzárt, Írástudatlan falu lakossága. Tanulékony-
ságukat az itt-ott fennálló hittérítői iskolák tanítói 
nem győzik eléggé dicsérni és sokszor hallottam 
őket, mondja, megelégedve mondani, hogy boldog 
volna az az európai tanító, a kinek olyan kedvvel 
tanuló, fogékony és jóviseletű tanítványai volnának. 

Művészi érzékük fejlett. Művészetük tanulmá-
nyozása különösen kedves foglalkozásom volt s meg-
lepetéssel tapasztaltam, hogy a legújabb európai mű-
vészet iránya a szecessióban, a pápuák kőkorszak-
beli művészeti stílusa felé hajlik. (Érdekes jelenség!) 

Vallásról egészen más értelemben lehet szó a 
pápuáknál, mint minálunk. Teremtőt, jó és rossz 
szellemeket, boldogabb túlvilági életet hisznek ők is ; 
de vallásos életük nem a nagy nyilvánosság előtt 
folyik le, a vallás és hitélet zártkörű, abba csak a 
férfiak vannak beavatva, asszonynépség és a fiú-
gyermekek csak épen a nyilvános szertartásokat 
láthatják. 

Szóval Biró szerint nincsenek vademberek, annál-
kevésbbé vad népek. Ezek a kifejezések csak a mi 

nemtudásunkat és előítéleteinket burkolják. Lehet 
szó másféle műveltségről, állíthatunk fel benne fo-
kozatokat, de másokat lenéznünk nem szabad. 

A mi az emberevést illeti, olyan értelemben, 
a milyennek mi azt itthon elgondoljuk, nem diva-
tozik sehol a világon, még a különösen emberevők-
nek ismert melanéziaiak és salamonszigetiek közt 
sem. Mindenütt csak társadalmi kinövés és torzulás 
az. Történt közelemben, mondja Biró, hogy tőlünk 
15 férfi és 2 nőből álló szolgacsoport honvágytól 
űzetve csónakon megszökött. A tenger árja ellenkező 
irányba, Ausztrália felé hajtotta őket. Eleségük ha-
mar elfogyott, dereglyéjük a Louisiád szigeteknél ért 
partot. Csak két legény és egy leány volt életben, 
a többi a hosszú uton éhenhalt ; de eszükbe sem 
jutott, hogy valakit maguk közül megegyenek. 
A kanibalizmusnak oka olykor a vérboszű ; ha meg-
eszik az ellenséget, boszúból teszik, de ez csak ritka 
kivételes eset azért, hogy az illetőnek ne lehessen 
tisztességes temetése. Mert náluk a becsületben töl-
tött élet legfényesebb jutalma a bizonyos ünnepélyes 
formák közt lefolyó eltemetés. (A halottégetők tanul-
hatnának tőlük!) Európai embert még sohasem ettek 
meg. Az emberevés gondolatát jóformán az európaiak 
terjesztik ezekről a népekről. 

Szóval mindenben ugyanaz az észjárás, mint a 
mienk. «Az anyaföld, így zárja be értekezését, mety-
ből az ember véteték, ugyanazt az emberfajt szülte. 
Műveltsége, társadalma lehet fokozatokra osztható, 
de szelleme és erkölcsi élete felett ugyanazon ter-
mészeti törvények uralkodnak. Az ember mindenütt 
ember, az általánosan emberi mindenütt egyformán 
nyilatkozik meg szellemi és erkölcsi életében... Épen 
azért nem kell lenézni ezeket az embereket, hanem 
tanulni kell tőlük.» 

A jellem és a modern világnézet (iV.> 
A keresztény jellemnek hajlékonynak kell lennie 

és szelídnek, a makacsságot és erőszakot ki kell 
zárnia, mert szeretet az alaptörvénye. A keresztény 
föl nem adhatja elveit és soha sem cselekedhetik 
ellenük; de a mint nem erőszakolhatja azokat má-
sokra, épen úgy türelemmel kell várnia a kedvező 
pillanatra, míg érvényesítésük lehetséges lesz. Mert 
önzésre vezethető vissza mind az oly törekvés, mely 
minden áron az egyéniségnek érvényesülését célozza. 
Csak a szenvedély erőszakos, mint a láng, a szeretet 
szülte érzelem szelid és lassan hat, mint a kisugárzó 
meleg. 

Azért van oly nagy külömbség a keresztény jel-
lemes férfi és a stoikus római között; ez visszata-
szítóan embertelen, míg amaz minden szilárdsága mel-
lett vonzó és tiszteletet parancsoló. A kínpadra hur-
colt vértanúk részvétet és tiszteletet keltenek, míg 
az érzéketlen stoikusok, kik hidegvérrel vágják föl 
ereiket, csak borzadályt kelthetnek az emberben. 
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S a kitartást is csak a kiképzett kedély képes 
biztosítani, a minek szintén a keresztén)7 jellem a 
bizonyítéka. Mert a jellemnek érvényesülnie kell 
nemcsak a nagy dolgokban, hanem apró-cseprőkben 
is; nemcsak a nagy akadályok legyőzésében, hanem 
kis bajok elviselésében és az egyhangúság szülte 
unalom eltűrésében. A szeretet szelídsége nélkül 
nincs türelem, nincs a kicsi dolgokra is kiterjedő 
gondosság, nincs állandóság, ellenkező esetben a 
a szenvedély foglalhatja el a szivet, ha az teljesen 
el nem tompult. A szenvedély azonban a milyen 
erőszakosan és hirtelenül támad, épen oly hirtelenül 
ki is alszik, tehát nem állandó, sem kitartó ; s azon-
kívül a szenvedélyt csak nagy dolgok ingerlik s mér-
sékletet nem ismer. Innen a külömbség a türelmes, 
mások gondozásában fáradhatatlan, halálig kitartó 
keresztény jellem és az öngyilkos római jellem kö-
zött, a mely ugyan nagy dolgokra határozta el magát, 
de a sikertelenség által teljesen levertnek érezte 
magát; innen a lényeges külömbség a keresztény 
szentek és az ó-kori héroszok között. 

Említettem, hogy a jellemképzéshez vezető kell, 
mert az ember tévedhet az elvek körül, vagy leg-
alább bizonytalanságban lehet, a mi a jellem hatá-
rozottságának és jóságának hátrányára szolgál. A ke-
reszténységben ilyen vezető áll mindenkinek rendel-
kezésére, senki sincs magára hagyatva, hogy útvesz-
tők áldozatává legyen. Itt van az isteni tekintélyen 
alapuló tanító intézet, az egyház, ez senki elől sem 
zárkózik el, hanem kezét nyújtja mindenkinek, a ki 
jó akarattal a jóra törekedni akar. Mindenkinek ki-
jelöli helyét és kötelességeit, melyeket gyakorolva 
másoknak használ és önmagát képzi ; s nem elég-
szik meg a puszta fölvilágosítással, hanem buzdít, 
támogat és erősít, hogy az ember önképző munkájá-
ban el ne lankadjon, vagy ha ellankadt, ismét föl-
üdüljön. Az élet minden viszonyai s az egyéniség 
minden változatai számára vannak szabályai és segítő 
eszközei. Követendő példákkal, mintákkal is szolgál, 
a világ szemei elé állítván Krisztust, a kiben az 
isteni természet az emberit a maga eszményiségében 
világította meg; azonkívül szentjeiben, kik a leg-
külömbözőbb társadalmi állásokban megvalósították 
a keresztény jellemet, buzdító élőképeket nyújt az 
emberiségnek. S így mindenkinek lehetővé teszi, 
hogy jellemmé fejlődjék. 

Krisztus ugyanis nem volt úgynevezett nagy 
ember, nem volt hódító, sem államférfiú, sem mű-
vész, sem író, a ki rendkívüli körülmények között 
élt s a világ folyásába rendkívüli módon, erő-
szakos kézzel, a világ bámulatát fölhívó eszközök-
kel nyúlt volna; hanem olyan férfiú, a ki szerény 
és hétköznapi viszonyok között töltötte életéi, de 
úgy, hogy ismerős kortársai meghajoltak a szerény 
külsőben lakozó lelki nagysága előtt s az utókor 
kénytelen kelletlen csodálattal bámulni páratlan 
egyéniségét. A tisztelet ezen adóját azért kénytelen 

mindenki vele szemben leróni, mert jellem és pedig 
a legtökéletesebb emberi jellem volt. Minden gon-
dolatában, szavában és tettében ugyanaz az elv ér-
vényesül, ugyanaz az akarat és érzelem nyilvánul, mely-
lyel szellemének olyatén uralmát árulta el, melynek 
titka az elme, akarat és szív összhangzó voltában rejlik. 

A szentek hasonlókép nem oly cselekedetek által 
biztosították emléküket az utókor számára, melyeket 
a világ nagyoknak nevez, mert legtöbbje nem is élt 
oly körülmények között, hogy ilyeneket végbe vihe-
tett volna ; hanem azáltal, hogy állapotbeli kötelmeik 
teljesítésében egyéniségüknek megfelelően megvaló-
sították a keresztény elveket, vagyis keresztény jel-
lemek voltak. 

Azért a keresztény jellem nem jelent egyforma-
ságot; nem nyomja el az egyéniséget, sőt megköve-
teli érvényesülését, kívánja, hogy mindenki a saját 
hatáskörében valósítsa meg a keresztény eszmét, a 
szerint, a ki mire és hogyan képes. Innen van, hogy 
majdnem minden szent egy tipus, mindegyik bizo-
nyos oldalról tűnt ki különösen. S épen azért min-
den keresztény megtalálhatja mintaképét a nélkül, 
hogy saját egyéniségéről lemondania kellene s meg-
valósíthatja magán a keresztény jellemet. 

Az értekezés elején említettem, hogy bizonyos 
balvélemény a férfi számára foglalja le a jellemet; 
ennek a babonás hitnek is a kereszténység vetett 
véget. A kereszténység minden ember számára való 
vallás, tehát oly erkölcsi éleinek alapja, melyet min-
den embernek egyaránt élni lehet és kell s követ-
kezőleg jellemet nevel mindenkiben. A nő is ember, 
elmével és akarattal bir, tehát a keresztény elveket 
csak úgy kell elsajátítania s akaratát csak úgy kell 
hozzájuk alkalmaznia, mint a férfinak. Hogy érzelem-
világa nagyobb szerepet visz lelki életében mint a 
férfinál, az nem változtat a dolgon; ebből csak az 
következik, hogy számot kell vetnie ezzel a körül-
ménnyel. A férfi abban a veszélyben forog, hogy 
zord és rideg legyen, a nő pedig abban, hogy érzel-
meinek túlcsapongásai miatt állhatatlan legyen. De 
a mint a férfinak föladata, hogy szivének szenve-
délyein uralkodjék úgy, hogy rokonszenvi érzelmeit 
fejlessze, úgy a nőnek kötelessége kedélyét keresz-
tény elvekből folyó érzelmekkel megtöltenie s úgy 
megerősítenie, hogy ne a pillanatnyi benyomás uralma 
alatt álljanak, hanem a keresztény elvek által vezet-
tessenek. 

A keresztény nő jelleme külömbözik a keresz-
tény férfiétől, mert az egyik nő, a másik pedig férfi, 
de megegyezik mindkettő abban, hogy fegyelmezett-
sége ugyanazon elvek érvényesülésének kifolyása. 
Azért tud a kereszténység, ha nem több, legalább 
annyi szent nőt fölmutatni, a hány szent férfit. Hiszen 
csak az életet kell megfigyelni ; mellőzve a keresz-
tény hitvesek és anyák nagy számát, hány jellemet 
találunk azon szüzek sorában, a kik az emberi nyo-
mor enyhítésének szentelik egész életüket és pedig 
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oly kitartással és önfeláldozással, liogy az akarat-
erőnek oly fokát árulják el, mely a férfit is meg-
szégyeníti. 

Ha egyéb érdeme nem volna a kereszténység-
nek, az az egy tény, hogy megteremtette a nő jel-
lemét, elégséges volna elévülhetetlen dicsőségének 
biztosítására. Keresztény erkölcsöt adott neki s ezzel 
jellemessé tette, fölemelte lealázó helyzetéből s ezzel 
önérzetét visszaállította, mintákat állított szeme elé 
s ezzel önbizalmat öntött beléje. 

A keresztény jellemről mondottakat röviden át-
tekintve azt találjuk, hogy megteremtője és éltető 
eleme a hit, remény és szeretet, a mely erények 
különben is a keresztény élet gyökerei. A bit nem-
csak elvekkel látja el az elmét, hanem fegyelmezi 
is azt és az igazsághoz való ragaszkodásban erősíti, 
a mennyiben az akaratot is belevonja a meggyőző-
dés kialakulásába. A remény elhatározásokra indítja 
az akaratot, mert a siker kilátásával kecsegtet, a 
csüggedésnek elejét veszi isteni segély biztosításával 
s míg egyrészt önbizalmat önt az emberbe, másrészt 
ismét a túlzástól és gőgös vakmerőségtől óv meg, 
mert Istentől teszi függővé minden törekvés sikeres 
kimenetelét. A keresztény bizik magában, mert Isten-
ben bízik; a római bizott saját erejében, de csak 
addig, a míg a szerencse kedvezett s azért erőszako-
san fogott nagy tervei kiviteléhez, de a sikertelenség 
leverte lábáról. Innen van, hogy kitartása esélyektől 
függött és csak a nagy dolgokra terjedt ki, míg a 
keresztény következetesen a legkisebbtől a legnagyobb 
dologig ugyanazzal a gondossággal, türelemmel és 
eréllyel szolgálja elveit. így marad összes köteles-
ségeinek folytonos gyakorlatában minden nehézség 
és egyformaság, dacára, a mi által napról-napra erő-
södik életirányában, vagyis jellemében. A szeretet 
tökélyre viszi azt, a mit a két előbbi erény létesí-
tett, mivel a rokonszenv kötelékeivel köti az elmét 
a meggyőződéshez s míg egyrészt az akarat erélyét 
fokozza, addig másrészt önzés szülte érdességét le-
csiszolja. A kedélyt, melyet már a remény bele vont 
a jellem alakításába, teljes jogaiba helyezi úgy, hogy 
korlátain túl ne lépjen. A keresztény jellem tehát 
a hit, remény és szeretet kinyomata az ember lel-
kületén s külső megnyilvánulása az ember egész 
életén. Mihalovics Ede dr. 

Magyarország társadalma a két szent király, az 
első zsinatok és J^álmán törvényeiben. (x.) 

Vasárnap és nagyobb ünnepeken mindenkinek 
meg kellett jelennie a parochia templomában, ki-
véve a tűzőrzőket. Erre a papoknak és ispánoknak 
kötelességük volt ügyelni s a hanyagot megveretni, 
megnyiratni. Ha a távoli falvak lakói nem jelenhet-
tek meg, pl. rossz időjárás miatt, legalább egy közü-
lök mégis elment zarándok-módra bottal s a töb-
biek nevében fölajánlott az oltárra gyertyát és 

három kenyeret.1 A ki mise alatt neszezett vagy be-
szélgetett, ha nagyobb ember volt, megpirongatva 
kiutasították, ha kisebb és közönségesebb, akkor a 
templomnak pitvarában mindenki előtt megkötözve 
megverték s haját lenyírták.2 Templomon kíviil, sá-
torban misét hallgatni csak a királynak és ispánjai-
nak volt megengedve, misézni vagy miséztetni pedig 
a püspököknek és apátoknak, de csak utazáskor.3 

A vasár- és ünnepnapok megszentelésének negativ 
része az, hogy akkor nem szabad dolgozni, még zsi-
dónak sem, mert elveszik tőle marháját, lovát, a 
melyet marhával visszaválthat és szerszámait, ruhá-
ját, a melyekért (marha)bőrt adhat váltságul.4 Va-
dászni sem szabad ama napokon, mert az ünnep-
sértő elveszti kutyáit, lovát, a melyért marhát adhat ; 
a pap vagy diák pedig ez esetben a vezekléssel, böjt-
tel való elégtételig föl van függesztve állásától.5 Az 
Úr napjain és ünnepeken tilos a templom elhanya-
golásával vásárt járni (mercatum frequentare), mert 
az illető elveszti lovát ; tilos vásárt állítani, mert le 
kell rontania (mercatum constituere, destruere), más-
különben 55 pénzát fizet, vagy későbbi törvény sze-
rint a kapott árt az eladó négyszeresen fizeti bírsá-
gul és még vezekelni köteles.6 

Föntebb már volt szó a nagy ünnepeket meg-
előző egy-háromnapos, évente összesen tíz napnyi 
vigiliáról, mely a sajátos istentiszteleti szertartásokon 
kívül bőjtöléssel is járt. Pénteken és kántornapokon 
egy heti elzárás és bőjtölés büntetésének terhe alatt 
tilos a húsevés. A kántornapokra voltak bizonyos 
helyi szokások, a melyeket az illető helyeken tovább 
is fönn kellett tartani.7 Az olaszok (latini) a magyar 
szokástól eltérőleg a negyvennapi nagyböjt tartama 
alatt is megették hétfőn és kedden a húst. László 
király és tanácsosai ezt nem tűrték, hanem meg-
parancsolták, hogy az olaszok húshagyó után szintén 
hagyják abba a húsevést, vagy ha a jobb magyar szo-

1 St. II. 8. Lad. I. 11. 2 St. II. 18. 
3 Lad. I. 29. Syn. I. 35. Col. I. 68. 
4 St. II. 7. Lad. I. 26. A «cute redimat» kifejezést hibásan 

fordítják úgy, hogy az illető «szerszámait és ruháját, ha akarja, 
váltsa meg bőrével» (!). A lenyuzás halálát jelentené s a tör-
vényhozók föl sem tehették, hogy valaki szerszámait és 
ruháját a saját bőrével «akarja» megváltani, mikor a sokkal 
értékesebb lovat az ennél 10—15-szörösen olcsóbb marhával 
válthatja meg (Col. 1. 36.) A «cute» a szövegből kitetszőleg a 
«cute bovis» helyett áll. A «bőrrel való megváltás»-nak igen 
szabados értelmezése a «verés», valamint a «decorietur» sem 
jelent igazán nyuzást, szabadabb fordítással verést, hanem 
«bőrig való lenyirást», a mit másképen «decalvetur, depiletur» 
szóval fejeznek ki (St. II. 26.). Az utóbbi szóban a «pilis» szó 
rejlik, a mit «tonsura, hajkorona» néven vesz föl hajnyirás-
sal az «Isten szolgája», a diák és szerzetes. 

5 Lad. I. 12. 
6 Lad. I. 15, 16. Syn. I. 44. Col. II. 13. A «festivitates 

vendere», «festa vendere» természetesen nem jelenthet «iinnep-
eladàst», mert ilyet még a simoniára vonatkozó törvények 
sem ismernek, hanem jelenti az «ünnepen való eladást» (in 
die festő vendere). 

7 St. II. 10, 9. Col. I. 71. 
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káshoz nem akarnak alkalmazkodni, távozzanak az 
országból, de a pénzt, mit kereskedéssel itt szereztek, 
hagyják itt. A tüzes vassal való (isten)itéletet a 
negyvennapi bojt idején szabad gyakorolni, kivéve, 
ha vérontás bizonyításáról van szó.1 Ez valószínűleg 
a «treuga Dei» Európaszerte terjedő szokásának a 
hatása, mellyel a vérbosszú türtőztetésére, szelidíté-
sére használták föl a vezeklés hosszú idejét. 

A simonia ellen való küzdelem hatása az, hogy 
pap a mise fölajánlására ne szerződjék s a keresz-
teléséit vagy temetésért ne fogadjon el árt, értéket.2 

A házasság szentségéhez megkövetelik a forma-
szerűséget és ítyilvánosságot olyképen, hogy a házas-
ságkötés az egyház színe előtt, pap és alkalmas tanúk 
jelenlétében, a lekötés valamely jelével s mindkét 
fél beleegyezésével történjék, máskülönben ne tekin-
tessék házasságnak, hanem paráznaság müvének.3 

Házassági akadály volt az izmaelitaság, mert ilyen 
leány nem mehetett nőül izmaelitához ; továbbá aka-
dály a szolgaállapot oly értelemben, hogy a szolgát 
vagy szolgálót csak ura házasíthatta meg s a szöke-
vény vagy kóbor szolga, kit a király az igazi gazda 
jelentkezéséig másnak ajándékozott, ezen ideiglenes 
gazdától csak úgy kaphatott feleséget, ha a szolgával 
együtt a nőül adott szolgálót is kész volt átengedni 
az esetleg megjelenő régi gazdának.4 Ha szabad 
ember szolgálót vett nőül, kit gazdája feleségül adott 
ugyan, de föl nem szabadított, akkor a szabad ember 
örökös szolga lelt két oknál fogva: mert feleségével 
együtt kellett élnie, a ki fölött gazdájának az uri 
joga nem szűnt meg, s mert emberi szabadságát nem 
átallotta fölcserélni a szolgasággal. Ez ép oly vétség 
volt, büntetése is tehát ép úgy örökös szolgaság, 
mint ha valaki gyűlölt feleségétől azzal akart sza-
badulni, hogy önként adósa és szolgája lett másnak. 
De ez utóbbi esetben az asszony szabadsága meg-
maradt akkor is, ha követte férjét a szolgaságba.5 

A házasság fölbonthallanságát szigorúan csak László 
utolsó törvénye (1092.) és a l l . zsinat mondja ki,6 míg 
Szent István és az I. zsinat megengedték a sértett fél 
ú j házasságát a másik fél életében akkor, ha ez gyűlölet-
ből külföldre szökött vagy önként adóssá és szolgává 
lett s ha házasságtörése bebizonyult.7 A szétválást 
uj házasulás nélkül amazok is megengedik, emezek 
pedig büntetésből eltiltják a házasságkötést a vét-
kes félnek, hacsak a püspök jónak nem látja meg-
engedni. A házasságsértő másik büntetése a vezeklés. 

A diákok, papság és hivek rendes gyónása- s ál-
dozásáról már szóltunk. Ezenfelül kötelező volt a 
gyónás valamely tanúskodás előtt8 és súlyos beteg-

1 Lad. I. 31. Syn. I. 45. 2
 Syn. I. 41, 43. 

s Col. II. 15. (CP. Syn. II. 16.) 4 Col. I. 48, 41. 
s St. II. 27. Syn. I. 52. Col. II. 8 után (Syn. II. 7. PC). 
8 Lad. I. 20. Col. II. 7, 8. (Syn. II. 4, 5, 7. PC). 
7 St. II. 28. Syn. I. 52. (1, 2, 5.). Az utóbbi tehát — mert 

itt visszaesés alig képzelhető — 1092. előtt jött létre. 
« Col. I. 26, 27. 

ség esetén. A ki gyónás nélkül halt meg, mert meg 
sem akart gyónni, azt pogány módra gyászistentisz-
telet és alamizsna-osztás nélkül, a templomot kör-
nyező temetőn kívül temették el, valamint azt is, ki 
más házára törve, ott eleseit, vagy a püspöktől ki-
közösítve, bűnbánat nélkül halt meg. De teljes egy-
házi tiszteletlel temették el a templom temetőjébe, 
udvarába (cimiterium, atrium ecclesiae) azt, a ki 
előre nem látott veszedelemnek esett áldozatul, vagy 
a ki nem a maga mulasztásából halt meg gyónás 
nélkül, hanem rokonainak hanyagsága folytán. A szol-
gáért ura, a szegényért, vándorlóért (hospes) a falu-
nagy (villicus) és két esküdt (seniores villae) volt 
felelős. Mulasztásuk esetén a vétkesek a papoktól 
kirótt böjtöléssel, Szent László törvénye szerint az 
ünnep- és bőjtszegők módjára 12 napi kenyéren és 
vizén, kalodában való vezekléssel, végre a püspöki 
zsinat határozata értelmében még tovább, t. i. 40 
napig tartó bűnbánattal lakoltak.1 

A halót lak napja még nincs említve a mindszent 
ünnepe után, jóllehet a clunyi bencések hatása foly-
tán a treuga Deivel együtt ez is kezdett terjedni 
Európában. De azért ősi szokás volt megülni a ha-
lottak torát (agapen facere) istentisztelettel s a szer-
tartásokat végző papoknak, imádkozó szerzeteseknek 
és szegényeknek adott ajándékokkal, alamizsnával 
(divinum officium, elemosynae) már a temetéskor s 
utána is havonként vagy évenként egyszer. Az évi 
tor ajándékainak szolgáltatására kötelezni szokták a 
végrendelkezők fölszabadított szolgáikat, a szabado-
sokat valamely egyház részére (később előforduló 
nevük a «torló» v. «dtisnok» = exequialis ;)2 a min-
den hónap elején tartatni szokott tornak pedig ré-
szesei életükben és haláluk után a kalendások, a 
kalandos társulatok tagjai, kik a parochia papjának 
vezetése alatt állottak, belépésükkor kézfogással test-
vérséget fogadlak és a havi tor költségeihez hozzá-
járultak. A ki utóbb ki akarta magát vonni a költ-
ségek terhe alól, keze váltságául tíz pénzát fizetett. 
Apátoknak és szerzeteseknek nem illett és klauzu-
rájukkal össze nem fért megjelenni a kalendák 
vendégségén, a hol bizony leitatások, lerészegedé-
sek is történtek, a mikért a vezető papokat felelő-
sekké tették.3 

A hitéletnél kell még említenünk az esküt (iusiu-
randum, sacramentum), a mellyel a törvényhozók 
erősítették nagy elhatározásukat, hogy kíméletlenül 
kiirtják maguk közül a lopás bűnét,4 s a melyet az 
istenitélet három hiteles tanúja tartozott letenni,5 

vagy azon peres fél, a kinek a biró esküt itélt meg. 
Végül érinti a hitéletet a babonaság is, a mely-

lyel hamuban stb. jósolgatni szoktak, s befolyást tu-
lajdonítottak az észbontó, megigéző rontásnak és a 

1 St. II. 11, 33. Lad. I. 25. Syn. I. 9, 10. Col. I. 73. 
2 St. II. 11, 17, Lad. I. 30. » Lad. I. 14, 39. Syn. 1. 47. 
4 Lad. II. 1. III. 1. & Lad. I. 28. 
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boszorkányoknak (sortilegium, maleficium, striga), 
kiknek létezését azonban már Kálmán kora tagadta.1 

VII. Vagyonjog és gazdasági élet. A magántulajdont 
Magyarországon a korábbi közös birtoklás mellett 
Szent István alapította meg az ingatlanokon, mert 
ő adott jogot minden nemes magyarnak arra, bogy 
a nemzetség közös földjeiből neki kiosztott részeken 
és a király adományain úr lehessen, velük rendel-
kezhessék, szétdarabolhassa őket, adhassa feleségé-
nek, fiainak és leányainak, rokonainak vagy az 
egyháznak s rendelkezését más az ő halála után 
se merje megrontani. A szabad rendelkezés joga 
alól csak a püspökségek és ispánságok javait veszi 
ki. Birtokvesztéssel csupán azokat fenyegeti, a kik a 
király élete ellen törnek, országát elárulják vagy kül-
földre menekülnek. Más vétségért nem kíván jószág-
károsítást senkinek, de viszont megköveteli, hogy az 
ő királyi méltóságához tartozó dolgokat, vitézeket, 
szolgákat se bolygassa más, magához ne ragadja, el 
ne vonja és fölöttük jogot, kedvezményt szerezni ne 
merjen.2 Még a királyi örökségnél is jobban kell 
óvni s gyarapítani az Isten háza javait és eltávolí-
tani a király mellől rossz tanácsosait, kik az egyházi 
javaknak ellenségei. Az özvegynek joga van gyer-
mekei mellett maradni; de lia újra férjhez megy, 
semmit se kapjon az árvák javaiból, csak illendő ruhá-
kat. A gyermektelen özvegy is élvezheti holtáig férje 
javait, halála után pedig férjének vérrokonsága (paren-
tes), ennek nemlétében a király legyen az örököse.3 

Kálmán király törvénye különbséget tesz a 
Szent Istvántól és más királyoktól adott birtok kö-
zött: amarra érvényes marad a korábbi örökösö-
dési törvény, mely a rokonokra és egyházra korlát-
lanul kiterjed; ellenben Szent István utódainak ado-
mányai csak a fiúra s ennek nemlétében a fitestvérre, 
erről megint a fiára szállanak át, ha pedig fitestvér 
sincs, a királyra háramolnak át örökségül. A vásá-
rolt örökség egy örököstől se vétessék el, csak tanú-
bizonyság igazolja hozzá való jogát.4 

így összesen négyféle birtok támadt: az ősi nem-
zetiségi foglalásból s osztozásból nyert jószág, a Szent 
Istvántól kapott adomány, a későbbi királyok ado-
mánya és a vásárolt birtok. Tulaj donképen csak ezen 
utolsó szerzemény áll a tulajdonosnak teljesen sza-
bad rendelkezésére. A nemzetségi birtok elidegení-
téséhez még a XIII. században is szükségét érezték 
annak, hogy a rokonok beleegyezését megnyerjék; s 
e birtokkal egyenlőjogú lett és csakhamar megkülön-
böztetés nélkül összeolvadt a Szent István-féle ado-
mány, a melyről oklevelet nem kaptak, így hát ba-
josan is tudták volna sokáig nyilvántartani a kétféle 
birtoknak különböző eredetét. Az utolsó akarat jogi 
hatását illetőleg pedig már Szent István egyenlővé 
tette a nemzetségi birtokot és királyi adományt, de 

1 St. II. 31, 32. Lad. I. 34. Col. I. 57. 2 st. II. 5, 6, 35. 
3 St. II. 1, 24. 4 Col. I. 20, 21. 

feltűnő, hogy a lehetséges örökösök fölsorolásában 
a rokonokon kívül mást nem említ, mint az egyhá-
zat, a mely minden hivőnek anyja, papjai minden-
kiért fáradoznak1 s a hívőknek lelkiatyái, tehát lelki 
rokonai. Szent István az ősiségét, a nemzetségi bir-
tokjogot csak az egyház miatt s a lelki üdvösség ér-
dekében lazította meg. A másik birtokforrást, a királyi 
fiscus jogát,2 Kálmán király juttatta kifejezésre az 
örökösödésben, midőn ezt Szent István utódainak 
adományaira nézve csak a rokonság első fokáig és 
férfi ágán engedte érvényesülni s azt akarta, hogy 
ilyen legközelebbi férfirokon nemlétében a király 
új adományozással éreztesse hűbérúri jogát és éleszt-
hesse az új adományosnak hűségét. Ez visszatérést 
jelent az eredeti hűbériséghez. 

Hatással volt erre IV. Henrik küzdelme, mely 
élénken megvilágította a hűbérúri jogokat egyházi s 
világi hűbéreseivel szemben; de hatással volt rá 
Kálmán udvarának szegénysége is, meg az a hűtlen-
ség, a melyet Almos herceg támadásaiban a saját 
alattvalói részéről tapasztalt. Az udvar szegénysége 
indította az egyházi jogok képviselőit, a püspököket 
arra, hogy az egyházak minden egyéb birtokának és 
jövedelmének épségben való tartása meflett a Szent 
István utódaitól adott halászatok fölöslegét az egy-
házak és monostorok részéről visszaadják a királynak.3 

A magánbirtokok forrásaik szerint: nemzetségi 
közbirtok osztaléka, a király és seniorok hűbéries 
adománya, szabadoknak, vendégeknek, várlakóknak 
(castellani), telepeseknek (coloni) átengedett bérletek, 
vásárolt birtokok. Az egyházi birtokok törzstömege a 
nagy javadalmaknál főkép királyi adománj'ból szárma-
zott ; de sokat adtak a magánosok is : seniorok, nemes 
vitézek, a falvak lakói a saját lelkészeiknek, egyházaik-
nak, püspökök és szerzetesek a maguk monostorának. Az 
igért adományt nem szabad letagadni és visszavonni.4 

Az egyházaknak szóló hagyatékok tisztasága s az 
egyháziakat érhető gyanúsítások elkerülése érdeké-
ben diákoknak tilos a végrendelkezésnél tanúskodni, 
hogy a holt kéz adományához szó ne férhessen.5 Az 
egyházalapító kegyúrnak tilos egyházát eladni s tilos 
másnak ilyent venni. Világi kegyúr nem rendelkez-
hetik az egyházi vagyonnal és papot sem fogadhat 
a püspök tudta nélkül.6 De az egyházi javadalmasnak 
sem szabad egyháza, monostora dolgait és szolgáit 
családi birtokára vinni s a sajátjaként elidegeníteni. 
A püspök csak jövedelmeinek negyedéről rendelkez-
hetik szabadon és az apát a maga rokonainak nem adhat 
többet, mint más szegényeknek.7 Erdélyi László dr. 

1 St. II. 4. 2 Fiscus név említése: St. II. 16. Lad. II. 1. 
3 St. II. 5, 34, 45. Lad. I. 5, 21, 23. Syn. I. 1. 
* Syn. I. 59. 5 Syn. I. 42. 68. Col. I. 65. II. 11. 
« Lad. I. 6, 24. Syn. I. 12—15, 38. 
7 St. II. 2. Col. I. praefat., 1, 15, 16, 17, 18. Igy pl. a pan-

nonhalmi apátságtól elvették a győri halászoktól fogott vizák 
harmadát ; de mert ezt a haljövedelmet Szent István király 
adta a monostornak, II. Géza visszaítélte. Id. pannonli. rend-
tört. I. 238. 1. 
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A legújabb házasságjogi rendelet. (m.) 
A dekretum V. pontja a házasságkötéseknél 

megengedeti módon való közreműködés kellékeit 
állapítja meg: 

«V. Megengedett módon működnek közre : 
1. §. Miután törvényszerűen megállapíttatott a 

házasuló felek szabad állapota, a jogban előírtak 
betartása mellett. 

2. §. Miután ezenfelül megállapíttatott, hogy a 
házasulok egyikének a házasságkötés helyén rendes 
lakóhelye van, vagy legalább is egy hónapig ott 
tartózkodása. 

3. Ha ez nincs meg, akkor arra, hogy a plébá-
nos és a megyés főpásztor megengedett módon 
működhessenek közre házasságkötésnél, az egyik 
vagy másik házasuló fél illetékes plébánosa vagy 
megyés főpásztora engedélyére van szükségük, ha-
csak súlyos szükség esete fenn nem forog, a mely 
ez alól fölment. 

4. §. A kóborlókra nézve, a szükség esetét leszámítva, 
a plébánosnak nem szabad ezek házasságkötéseinél 
közremunkálkodni, hacsak az ügyet a megyés fő-
pásztor vagy az általa felhatalmazott áldozópap elé 
terjesztvén, a közreműködésre engedélyt nem nyert. 

5. §. Minden esetben szabály gyanánt tekintendő, 
hogy a házasság a menyasszony plébánosa előtt köt-
tessék meg, hacsak valami jogos ok ettől ki nem 
ment». (V. — Licite autem adsistunt. §. 1. Constito 
sibi legitime de liberó statu contrahentium, servatis 
de iure servantis. §. 2. Constito insuper de domi-
cilio, vel saltern de menstrua commoratione alterutrius 
contrahentis in loco matrimonii; §. 3. quod si defi-
ciat, ut parochus et loci Ordinarius licite matrimo-
nio adsint, indigent licentia paroclii vel Ordinarii 
proprii alterutrius contrahentis, nisi gravis intercé-
dât nécessitas, quae ab ea excuset. §. 4. Quoad vagos, 
extra casum necessitatis, parocho ne liceat eorum 
matrimoniis adsistere, nisi re ad Ordinarium vel ad 
sacerdotem ab eo delegatum delata, licentiam adsis-
tendi impetraverit. §. 5. In quolibet autem casu pro 
regula habeatur, ut matrimonium coram sponsae 
parocho celebretur. nisi aliqua iusta causa excuset.) 

Az Y. pont 1. §-a értelmében tehát legelőször is azt 
kell törvényes módon igazolni, hogy a házasulandó 
felek szabad állapotú személyek. A 2. §. szerint pedig 
azt kell igazolni, hogy a házasságkötés helyén az 
egyik vagy másik házasuló vagy rendes lakóhellyel 
bír, vagy legalább is már egy hónap óta ott tartóz-
kodik. Ha pedig a házasuló felek egyike vagy másika 
sem rendes lakóhellyel nem bír a házasságkötés 
helyén, sem legalább egy hónap óta ott állandóan 
nem tartózkodott, akkor a 3. §. értelmében rendes 
körülmények kőzött, a sürgős szükség esetét leszá-
mítva, a megengedett módon való esketéshez meg-
kívántatik az illetékes plébános vagy megyés fő-
pásztor felhatalmazása. Ha a házasságkötésnél közre-

működő pap ezt nem veszi figyelembe, a házasság 
nem lesz ugyan érvénytelen, azonban a pap tiltott 
módon cselekszik és mint lejebb látni fogjuk, a 
X. pont szerint bűnhődik. A 4. §. nem tartalmaz sem-
miféle újítást a jelenleg dívó jogszabályokkal szem-
ben, mert most is megkívántatik a kóborlók házas-
ságkötésénél való közreműködésre nézve a megyés 
püspöknek vagy helyettessének előzetes engedélye. 
Az 5. §. általánosítja azt az egyébként is bevett gya-
korlatot, mely szerint a házasságkötés rendszerint a 
mengasszony illetékes lelkipásztora előtt megy végbe. 

A magyar polgári házassági jog ez irányú intéz-
kedései a föntebb érintett törvényszakaszokban és 
igazságügyminiszteri utasításban foglaltatnak. 

A VI. pont a szükséges felhatalmazás tekinteté-
ben rendelkezik: 

«VI. A plébános és megyés főpásztor más meg-
határozott és bizonyos áldozópapnak engedélyt adhat 
arra nézve, hogy területe határain belül a házas-
ságkötéseknél közreműködhessen. 

A felhatalmazott azonban, hogy érvényesen és 
megengedett módon működjön közre, köteles meg-
tartani a felhatalmazás korlátait és azokat a szabá-
lyokat, melyek a plébánosra és megyés főpásztorra 
nézve a föntebbi IV. és V. pontban meg vannak álla-
pítva». (VI. Parochus et loci Ordinarius licentiam con-
cedere possunt alii sacerdoti determinato ac certo, 
ut matrimoniis intra limites sui territorii adsistat. 
Delegatus autem, ut valide et licite adsistat, servare 
tenetur limites mandati, et regulás pro parocho et 
loci Ordinario n. IV. et V. superius statutas.) 

Ez a pont sem foglal magában eltérést a jelen-
leg érvényben levő egyházjogi szabályok intézkedé-
seitől. 

A magyar polgári házassági jogról szóló 1894. 
évi XXXI. t.-c. 33. és 34. §-a intézkedik ebben a 
tárgyban polgárjogi hatályosság tekintetében. A 33. §. 
szerint «az illetékes anyakönyvvezető a házasulok 
kérelmére egy másik anyakönyvvezetőt felhatalmaz-
hat a házasságkötésnél való közreműködésre». A 34. §. 
szerint pedig «a főispán, Budapesten a főpolgármes-
ter a házasulok indokolt kérelmére megengedheti, 
hogy a házasságot a törvényhatóság területén a 29. §. 
b)—d) pontjaiban említett azon polgári tisztviselő 
előtt kössék meg, kinek kerületében a 32. §. szerint 
illetékes, vagy a 33. §. szerint felhatalmazott anya-
könyvvezetőnek székhelye van». 

Ily felhatalmazásnak a modern államok törvény-
hozásai is helyt adnak. így például a német birodalmi 
polgári törvénykönyv 1247. §., az olasz Codice civile 
di regno d'Italia 96. §., az osztrák Allgemeines Bür-
gerliches Gesetzbuch 81. 82. §§. stb. És ez nagyon 
természetes is, mert hiszen sokszor igen méltányos 
és fontos okok miatt nem működhetik közre bizo-
nyos házasságok megkötésénél az egyébként arra 
felhatalmazott és feljogosított illetékes anyakönyv-
vezető. 
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A dekretum VII. és VIII. pontja arra az esetre 
nézve intézkedik, mikor a házasuló felek egyike vagy 
másika súlyos, halálos betegségben szenved, vagy 
halálos veszedelemben forog, a házasság megkötése 
pedig nem halogatható, pedig sürgős és fontos okok 
kívánatossá teszik annak azonnal történendő meg-
kötését. Erre nézve így intézkedik a rendelet: 

«VII. Halálos veszedelem esetén, lia a plébános 
vagy a megyés főpásztor, vagy ezek egyikétől felha-
talmazott áldozópap nem lelhető, akkor, a lelkiis-
meret megnyugtatása és ha erre szükség van, a 
gyermek törvényesítése céljából, a házasság érvényes 
és megengedett módon megköthető bármely áldozó-
pap és két tanú jelenlétében. 

VIII. Ha az az eset fordulna elő, hogy valamely 
vidéken plébános vagy megyés főpásztor, vagy ezek-
től felhatalmazott áldozópap, a ki előtt a házasság 
megköthető volna, nem kapható és ez az állapot már 
egy hónap óta tart, a házasság érvényes és megen-
gedett módon köthető a házassági kölcsönös bele-
egyezésnek a jegyesek által két tanú előtt történt 
kijelentése által». (VII. Imminente mortis periculo, 
tibi parochus, vei loci Ordinarius, vei sacerdos ab 
allerutro delegatus, haberi nequeat, ad consulendum 
conscientiae et (si casus ferat) legitimationi prolis, 
matrimonium contrahi valide ac licite potest coram 
quolibet sacerdote et duobus testibus. VIII. Si con-
tingat ut in aliqua regione parochus loci vei Ordi-
narius, aut sacerdos ab eis delegatus, coram quo 
matrimonium celebrari queat, haberi non possit, 
eaque rerum conditio a mense iam perseveret, matri-
monium valide ac licite iniri potest emisso a spon-
sis formali consensu coram duobus testibus.) 

A rendelet VII. pontja értelmében tehát bármely 
pap jelenlétében lehet halálos veszedelem esetében 
(pl. súlyos betegség, kivégzés előtt, hajótörés alkal-
mával stb.) érvényes és megengedett módon házas-
ságot kötni. így újból megerősíttetik a S. C. Inquis. 
1899. december 13-iki, illetőleg 1888. február 20-iki 
rendeletében adott felhatalmazás. (L. Tauber, Manuale 
iuris canonici. 2. kiad. 143. §. 388. 1.) A VIII. pont 
értelmében pedig abban, a modern vidéken ritkán 
előforduló esetben, ha egy hónapon keresztül eskető 
plébános, püspök vagy más pap kapható nem volna, 
két tanú előtt is lehet érvényes és megengedett 
módon házasságra lépni. 

A magyar házassági jogról szóló 1894:XXXI-ik 
törvénycikk 36. §-a szintén bizonyos tágabb terje-
delmű felhatalmazást ad a polgári tisztviselőnek a 
polgári házasságkötésnél való közreműködésre arra 
az esetre, ha a házasulok egyike közel halállal fenye-
gető betegségben van. A közeli halállal fenyegető 
betegség megállapítása a körülmények figyelembe-
vételével a polgári tisztviselőtől van függővé téve. 
Ilyenkor a polgári tisztviselő előzetes kihirdetés és 
felmentés nélkül is közreműköd hetik az ilyen házas-
ságkötésnél, lia mindkét házasuló elölte, esetleg eskü 

alatt is, kijelenti, hogy legjobb tudomásuk szerint 
köztük házassági akadály nem forog fenn. A külföldi 
polgári törvénykönyvek nagyobbrészt ilyen esetek-
ben is fölmentést kívánnak, például a svájci szövet-
ségi törvény 37. §-ának második bekezdése, a belga 
törvény 154. §-a, az osztrák polgári törvénykönyv 
II. 5. §. ; a francia Code civil szerint pedig a 
házasságot ily esetben is ki kell legalább egyszer 
hirdetni. 

Közismert dolog továbbá, hogy az 1894:XXXI-ik 
törvénycikk 123. §-ának első és második bekezdése 
szerint a lelkész két hónapig terjedhető fogházzal és 
ezer koronáig terjedhető pénzbüntetéssel büntettetik, 
ha összeadja egyházilag a feleket, mielőtt igazolták 
volna, hogy a házasságot a polgári tisztviselő előtt 
megkötötték; ha pedig kiderül, hogy a házasság 
a polgári tisztviselő előtt előzőleg megköttetett, a 
cselekmény, mint kihágás, 300 koronáig terjedhető 
pénzbüntetéssel büntetendő ; a harmadik bekezdés 
azonban kivételt állapít meg a lelkész büntethetősé-
gére nézve abban az esetben, ha az egyházi össze-
adás az egyik félnek közel halállal fenyegető beteg-
ségében történt. Az ilyképen egyházilag kötött házas-
ság azonban a belügyminiszter 1896. évi április 8. 
28.363. számú határozata és más felsőbirósági ítéle-
tek szerint polgárjogi vonatkozásokban érvénytelen 
és így az állami anyakönyvbe sem vezethető be. 
Más külföldi törvénykönyvek szintén büntetés terhe 
alatt tiltják az egyházi összeadásnál a polgári házas-
ságkötést, a halálos betegség esetéi leszámítva ; így 
például a belga büntető törvény 267. §-a, a svájci 
szövetségi törvény 59. §-a, a németalföldi büntető 
törvénykönyv 440. §-a, a francia Code pénal 200. 
§-a stb. 

A dekretum IX. pontja a házasságkötések anya-
könyvelésére nézve intézkedik és pedig a következő-
képen : 

«IX. 1. §. A házasság megkötése után a plébá-
nos vagy helyettese azonnal jegyezze he a házasul-
tak anyakönyvébe a házasultak és tanuk neveit, a 
házasságkötés helyét és napját és más egyéb adato-
kat, miként ez a szertartáskönyvekben vagy pedig a 
megyés főpásztor által előírva van ; abban az eset-
ben is meg kell ezt tenni, ha a házasságkötésnél 
más áldozópap működött is közre, a plébános vagy 
a megyés főpásztor által felhatalmazva. 

2. §. Ezenkívül a plébános a kereszteltek anya-
könyvébe is jegyezze be, hogy a házasullak ezen 
vagy azon a napon plébániájában házasságot kötöt-
tek. Ha a házasult fél másutt lelt megkeresztelve, 
akkor a házasságkötést teljesítő plébános a házas-
ságkötésről szóló értesítést küldje meg akár közvet-
lenül, akár a püspöki iroda közvetítésével a keresz-
telést végző plébánoshoz, hogy a házasságkötés a 
kereszteltek anyakönyvébe bevezettessék. 

3. §. Valahányszor a házasság a VII. vagy VIII. 
pont értelmében köttetik meg, az első esetben a pap, 
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a második esetben pedig a tanuk egyetemlegesen 
tartoznak a bázasullakkal együtt afelől gondoskodni, 
hogy a házasságkötés az előírt könyvekbe bevezet-
tessék». (IX. §. 1. Celebrato matrimonio, parochus, 
vel qui eius vices gerit, statim describat in libro 
matrimoniorum nomina coniugum ac testium, locum 
et diem celebrati matrimonii, atque alia, iuxta modura 
in libris ritualibus vel a proprio Ordiuario prae-
scriptum; idque licet alius sacerdos vel a se vel ab 
Ordinario delegatus matrimonio adstiterit. §. 2. Prae-
terea parochus in libro quoque baptisatorum adnotet, 
coniugem tali die in sua parochia matrimonium 
contraxisse. Quod si coniux alibi baptisatus fuerit, 
matrimonii parochus notitiam initi contractus ad 
parochum baptismi sive per se, sive per curiam epi-
scopalem transmittat, ut matrimonium in baptismi 
librum referatur. §. 3. Quoties matrimonium ad nor-
mám n. VII. aut VIII. contrahitur, sacerdos in priori 
casu, testes in altero, tenentur in solidum cum con-
trahentibus curare, ut initum coniugium in praescri-
ptis libris quam primum adnotetur.) 

Ennek a pontnak az intézkedései nagyjában meg-
egyeznek azokkal a püspöki rendeletekkel és utasí-
tásokkal, melyek e tekintetben nálunk is kibocsát-
tattak és jelenleg is érvényben vannak. 

A magyar polgári törvényhozás is hasonlóképen 
intézkedik a polgári házasságkötéseknek polgári 
anyakönyvvezetésére nézve. E tárgyban az 1894. évi 
XXXIII. t.-c. 63—67. §-ai, valamint a m. kir. bel-
ügyminiszter 1895. évi junius 29-én 60.000. sz. alatt 
kiadott utasításának egyes cikkelyei, továbbá az 
igazságügyminiszter állal 1895. jul. 29-én 27.243. sz. 
alatt kiadott utasítás 69—78. §-ai intézkednek, a 
melyekhez az állami anyakönyvvezetők alkalmaz-
kodni kötelesek. 

A «Ne temerev dekretum X. pontja büntető szen-
tesítéssel látja el a rendeletben foglalt előírásokat. 

«X. A plébánosok, a kik az itt előírtakat meg-
szegik, a megyés főpásztorok által büntettük minő-
sége és súlya szerint büntettessenek. És ezenfelül ha 
valakinek a házasságkötésénél az V. pont 2. és 
3. §-ában foglalt előírása ellenére működtek közre, 
stóladíjaiktól is megfosztassanak és ezeket a házasul-
tak illetékes plébánosához küldjék meg». (X. Parochi, 
qui heic hactenus praescripta violaverint, ab Ordi-
nariis pro modo et gravitate culpae puniantur. Et 
insuper, si alicuius matrimonio adstiterint contra 
praescriptum §. 2. et 3. num. V., emolumenta stolae 
sua ne faciant, sed proprio contrahentium parocho 
remittant.) 

A rendelet szavai elég világosak és szabatosak, 
miért is bővebb magyarázatot nem igényelnek. 

A rendelet utolsó (XI.) pontja tüzetesen megál-
lapítja, hogy a dekretum intézkedései kikre nézve 
bírnak kötelező erővel és kikre nézve nem bírnak. 
És e tekintetben is csak örülnünk kell e rendelet 
kibocsátása fölött, mert ezáltal a pont által is sok 

kételyt és bizonytalanságot szétoszlatott és sok vitá-
nak véget vetett. 

A rendeletnek emez utolsó pontja így hangzik: 
«XI. 1. §. A föntebb alkotott törvények kötelező 

erővel birnak minden katholikusra nézve, a ki a 
katholikus egyház kebelében kereszteltetett meg és 
abba valamely eretnekségből vagy szakadásból vissza-
tért (jóllehet akár ezek, akár azok attól később el-
pártoltak), valahányszor egymás közt eljegyzést vagy 
házasságot kötnek. 

2. §. Kötelező erővel birnak a föntebb említett 
katholikusokra nézve akkor is, ha akár megkeresz-
telt, akár meg nem keresztelt nem-katholikusokkal 
kötnek eljegyzést vagy házasságot, a vegyes vallás 
vagy valláskülönbség akadálya alól nyert fölmentés 
után is, hacsak valamely részleges helyre vagy vidékre 
nézve más pápai rendelkezés nincs. 

3. §. Akár megkeresztelt, akár meg nem keresz-
telt nemkatholikusok, ha egymás közt kötnek eljegy-
zést vagy házasságot, nem köteleztetnek az eljegyzés 
vagy házasság katholikus alakszerűségének betartá-
sára». (XI. §. 1. Statutis superius legibus tenentur 
omnes in catholica Ecclesia baptisati et ad earn ex 
haeresí aut schismate conversi (licet sive hi, sive illi 
ab eadem postea defecerint), quoties inter se spon-
salia vel matrimonium ineant. §. 2. Vigent quoque 
pro iisdem de quibus supra catholicis, sí cum aca-
tholicis sive baptisatis, sive non baptisatis, etiam 
post obtentam dispensationem ab impedi mentő 
mixtae religionís vel disparitatis cultus, sponsalia vel 
matrimonium contrahunt ; nisi pro aliquo particu-
lari loco aut regione aliter a S. Sede sit statutum. 
§. 3. Acatholici sive baptisati sive non baptisati, si 
inter se contrahunt, nullibi ligantur ad catholicam 
sponsalium vel matrimonii formám servandam.) 

A rendelet érvénybelépte után tehát nem lehet 
többé kétség és vita aziránt, vájjon a trienti házas-
ságkötési forma a tiszta katholikus, vegyes és tiszta 
akatholikus házasságokra kiterjed-e, vagy sem. Egy-
általában számtalan félreértés, bonyodalom és zavar 
szűnik meg ennek a legújabb egyházjogi rendeletnek 
világos és szabatos előírásai folytán. 

Még talán csak az volna kívánatos e tárgyra 
nézve, lia a rendelet kibocsátása előtt kötött érvény-
telen házasságok utólagos érvényesítése bekövetkez-
nék, a mit a Szentszék az egyes püspökök előterjesz-
tésére és kérelmére bizonyára nem tagadhatna meg. 

Alapos egyúttal a reményünk arra nézve is, 
hogy eme fontos házasságjogi rendelet után a kodi-
fikáló bizottság kezdeményezésére más egyházjogi 
reformok is közre fognak bocsáttatni, melyekre 
bizony nem egy tekintetben égető szükség volna. 

A «Ne temere» rendelet minden oldalú megvilá-
gításával szolgálatot véltünk tenni a lelkipásztoroknak, 
hogy a mint a jövő évben életbe lép, teljes tájéko-
zottsággal kezelhessék a fontos házassági ügyet. 

Tauber Sándor dr. 
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yházi Budapes t . Protestáns és katholikus nyilatkozat a 
' szekularizáció ügyében. Az újabb protestáns nyilatkozat 
, ° ebben az ügyben a Darányi Ignácé, a ki mint a duna-

melléki ev. ref. egyházkerület főgondnoka hallatta óvó 
szavát itt Budapesten. Megegyezik Tisza István dunán-
túli főgondnokkal abban, hogy a ref. lelkészkongresszus 
hajszáját a katholikus egyház vagyoni állapota ellen ő 
is erélyesen, sőt Tiszánál jóval erélyesebben helyteleníti 
és kárhoztatja hazafiúi és protestáns vallási érdekek 
veszélyeztetése miatt. Abban is egy nyomon jár a két 
protestáns főgondnok, hogy a katholikus egyház vagyoni 
állapotának bolygatását a világért se nevezné a maga 
nevén, vagyis arról Darányi se mondja ki egyenesen és 
őszintén, hogy az jogtalanság lenne. Különbözik Darányi 
nyilatkozata a Tiszáétól abban, hogy nincs benne semmi 
sértő a katholikusok ellen, vagyis ő nem követi Tiszát 
ennek abban az ő eljárásában, hogy utalna a régi pro-
testáns eljárásra, a mely abban áll, hogy a katholikus 
egyházat Magyarországban, a mint Tisza mondta, a katho-
likus hitök elveihez és érdekeihez hűtlen, ú. n. «fölvilá-
gosodott» katholikusok «tömege» állal kell zaklaüatni s 
jogállásában, birtokviszonyaiban megingatni. Ennek az 
alattomos protestáns politikának Darányi nyilatkozatá-
ban nyomát sem találtuk. Jogosság cimén nem védi 
a katholikus egyház vagyonát; védi azt csupán hazafiság 
és a veszélybe kerülhető protestáns érdeke k cimén ; de 
alattomos aknamunkára nem buzdít, mint Tisza István 
tette. Ez utóbbi tekintetben Darányi nyilatkozata Tisza 
nyilatkozatának magasan fölötte áll. Ezt el kell ismerni, 
a mi részünkről. 

De más tekintetben is tökéletesebb Darányi nyilat-
kozata a Tiszáénál. És ezt aztán Darányi javára protes-
táns részről kell elismerni. Tisza István gróf az ő erő-
szakra hajlandó természetével indokolás nélkül, való-
ságos «quos ego»-féle fenyegetés alakjában vágta oda 
Magyarország ev. ref. lelkészei testületének a fejéhez a 
szekularizáció bolygatásának a tilalmát, nem hivatkozva 
arra, hogy micsoda jognál fogva fújja le ő — a «világi» — 
a lelkészek mozgalmát. Darányi ezt megmondja, vagyis 
Darányi főgondnoki fölszólalásának jogosultságát is meg-
indokolja. És valamint Tisza István főgondnoki nyilat-
kozatát az ő autokrata föllépése az ev. ref. lelkészekkel 
szemben teszi történeti nevezetességüvé: úgy most Darányi 
nyilatkozata nevezetessé azáltal válik, hogy ő a—«világi» -
a lelkészekkel való hatalmi, tiltó föllépésnek döntő pro-
testáns okát adja. Megmagyarázza ugyanis az ev. ref. 
egyház országos lelkészkongresszusának Darányi, hogy 
a protestáns egyházban a «lelkészek» sorsának, beszélő 
jogának és hallgatni kénytelen kötelességének a gyeplője 
a «világiak» kezébe van letéve. 

Érdemes itt Darányit saját szavaival megszólaltatni. 
«Főtiszteletü ker. közgyűlés! A mi egyházunk az egye-
temes papság elvén épült föl. Mi a zsinat-presbyteri 
rendszer alapján állunk ; minálunk a lelkészek a vilá-
giakkal együtt képviselik, együtt alkotják a reformált 
egyházat. Minálunk királyi, vagyis világi a papság és 
szent a nép. Ezekhez az alapokhoz, ezekhez az elvekhez 
ezentúl is tántoríthatatlanul ragaszkodni kívánunk. Át-
vettük egy más nemzedéktől és sértetlenül kívánjuk 
átadni az utódoknak.» Ebben a rendkívül becses nyilat-
kozatban két dolog foglaltatik. Az első — erélyes tilta-
kozás az ev. ref. lelkészek országos kongresszusa ellen a 

tekintetben, mintha a ref. egyházban a lelkészek testülete 
külön, a világiak nélkül valami döntő súllyal bírhatna 
valami tekintetben. 

Ez a protestantizmus kebelében befelé, maguknak 
az atyafiaknak szól. A második dolog ebben a nyilat-
kozatban a protestantizmus kebeléből kifelé nekünk 
katholikusoknak szól és ebben áll : nézzétek csak, li 
katholikusok, már negyedtel század telt el azóta, hogy 
itt e hazában mi protestánsok azt valljuk, hogy Krisztus 
Urunk oly egyházat alapított, a melyben a papság magá-
ban véve semmi, a világiakhoz viszonyítva alárendelt, 
mert a nép maga magának a papja, maga magának a 
királya s a «lelkészek»-et a királyi és papi nép csak oly 
föltétellel állítja maga elé papolni és imádkozni, hogy 
csak azt papolhassák és csak azt imádkozhassak, a mi 
a hitében souverain nép lelkének tetszik ; ime, ti Magyar-
országnak századok óta annyi és annyi millió katholi-
kusa, negyedfél száz év alatl nem bírtátok annyira vinni, 
hogy ezt a hitet, hogy ezt Krisztus Urunk rendelte volna 
igy, nem bírtátok nemcsak megdönteni, de még csak 
megingatni se a józan ítéletre annyi sok jó tulajdon-
sággal fölékesített magyar népnek a lelkében. Mekkora 
szemrehányás! Protestáns atyánkfiai bizonyára tudo-
másul veszik Darányi Ignác beszédéből, a mi abban 
nekik szól. Mikor fogjuk mi katholikusok tudomásul 
venni a leckéből azt, a mi nekünk szól?! 

A szekularizáció pengetése alkalmából az ev. ref. 
lelkészek országos kongresszusának hajrájára nemcsak 
protestáns főgondnoki lefújások keletkeztek, de katholikus 
nyilatkozat is kezdett megpróbálkozni. Értjük a kassai 
«Autonom Katholikus Kör» emlékiratát, melyet a szeku-
larizáció ellen irányuló tiltakozásul az ország vallás- és 
közoktatásügyi miniszteréher intézett a «katholikus auto-
nomia» minél előbbi megvalósítását megsürgetve. A min-
den esetre figyelemre méltó memorandum a többi közt 
Apponyi Albert grófhoz a következőket mondja: 

«Excellenciádnak nyilvánosságra is került bölcs és 
igazságos nyilatkozatából örömmel értesülünk, hogy 
magas figyelmét nem kerülték el az ev. ref. lelkészek 
országos egyesületében elhangzott beszédek és az ott 
elfogadott határozat, mely a békétlenség csóváját ipar-
kodik milliók lelkébe vetni a végből, hogy a katholikus 
egyház megfosztassék amaz anyagi javaktól, melyeket 
közel egy évezreden át a legigazságosabb jogcímen bir 
és a metyeket mindenkor a hazai kultura javára kama-
toztatott. A magyar katholikus egyház jogosan bírt 
vagyona s ezzel vallási, erkölcsi s egyéb kulturális tevé-
kenységének nélkülözhetetlen föltétele, de nemkülönben 
hazánk politikai és társadalmi békéje, a lelkek nyugalma 
s a kulturális fejlődésnek állandósága egyaránt szüksé-
gessé teszik, hogy ily birtokfosztó és békebontó velleitá-
sokkal szemben álljon egy hatalmas katholikus szer-
vezet, mely épen erejének tudatában nyugodtan és 
méltóságteljesen tudja a katholikus egyház igazait a hit 
és haza érdekében megvédelmezni. Ez a szervezet pedig 
csak a katholikus autonómia lehet, mely az összes katho-
likusoknak választott képviselői személyében nemcsak 
jogilag, hanem mintegy érzelmileg is egyesítené a katho-
likus erőket az egyház kulturális munkájára s jogainak 
védelmére. Ezeknek megfontolása bírta rá a kassai katho-
likus kör választmányát, hogy Excellenciádat az auto-
nómia ügyében ismételten tett nyilatkozatainak alkal-
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mából hálásan üdvözölje s legmélyebb tisztelettel arra 
kérje, hogy az autonómia megvalósításához még szük-
séges előzetes lépéseket megtenni méltóztassék». 

Nekünk kedvünk volna e nyilatkozatnak ahhoz a 
kifejezéséhez, hogy a kontemplált «katholikus autonómia» 
«nemcsak jogilag, hanem mintegy érzelmileg is egyesítené 
a katholikus erőket az egyház kulturális munkájára s 
jogainak védelmére». Talán a jog, illetve az érzelem 
világát megfordított sorrendben kellett volna itt említeni, 
mert hiszen az a «katholikus autonómia» nem annyira 
a katholikus érzelem, mint a jogvédelem egységét lesz 
hivatva Magyarország katholikus millióinak az életébe 
bevinni. A katholikus érzelem egységét oda készen kell 
magukkal bevinni híveknek és papoknak egyaránt, más-
különben nem egységes katholikus jogvédelem, hanem 
egységtelen katholikus viszálykodás lesz a dolog vége, 
mint volt például az első katholikus autonómiai kon-
gresszusban. —ŷ —io. 

Iroda- A keresz ténység lényege. Irta : Zubriczky Ala-
lom rï1' 1907. 96 1. Ára 1 korona. 

A szakértő örül az ilyen könyvnek. Jelét látja benne 
annak a fokozódó haladásnak, mely újabban magyar 
theologiai irodalmunkban tapasztalható. A másolók, az 
átírok helyébe önálló, széles látókörrel biró s meg-
emésztett tudománnyal rendelkező egyéniségek lépnek, 
a kik nem alkalmilag néznek bele a könyvekbe, hanem 
állandó foglalkozásul művelik a tudományt. 

Zubriczky dr. széles tudásával egy modern kérdés-
sel foglalkozik e könyvében, melyet a német romboló, 
úgynevezett «kritikai iskola» feszeget, mi legyen a keresz-
ténység lényege ? A kérdésnek az az értelme, hogy a 
racionalista kritikusok megnyirbálván az evangéliumo-
kat s Krisztust, mint afféle bölcs embert, az evolucio-
nista folyamatba állítván bele, keresik, mi lehetett az 
ő eredeti tana, mivel az evangéliumok mai tartalmát 
nem ismerik el hitelesnek, hanem későbbi eredetűnek. 

Feuerbachon kezdve, ki elsőnek vetette föl ily for-
mában a kérdést, végig megy a kísérletezők csapatán 
egészen a berlini Harnackig, ki e tekintetben a protes-
tánsok között most a primadonna szerepét játssza s ki-
nek ily cimű munkáját a «Sárospataki Ref. Lapok» is 
nemrég lefordítva egész terjedelmében hozták hittársaik 
tanulmányozására. 

Természetesen Zubriczky is ennek szentel legtöbb 
helyet s kritikája Harnack darvinista-evoluciós rend-
szeréről, melyen dogmatörténete is alapszik, kitűnő. 
(41—50. 1.) «Míg ez a hit a természettudományokban az 
újabb biologiai kutatások hatása alatt egyre jobban fosz-
ladozik, addig a történeti tudományokban, kivált az 
ó-keresztény irodalom- és irodalomtörténet megvilágítá-
sánál oly makacsul tarlj a magát.» (4b. 1.) 

De biztos a reménye, hogy «nemsokára el kell jönnie 
az időnek, mikor a Harnack-féle dogmatörténet divatját 
múlja és helyt enged a józanabb evolúciónak». (49. 1.) 

A kereszténység lényegét keresve, először is jól kör-
vonalozza a kérdést, hogy elejét vegye minden félre-
értésnek; azután Harnackot követve, annak ellensúlyo-
zására fejtegeti a három eszmét, melyet a keresztény-
ségben, jól értve, alapvetőnek lehet tekinteni : az Isten-
fiúságot, a tökéletesebb életet és Isten országát. (63. 1.) 

A fejtegetés magas és elmés s nevezetesen mint 
Harnack korrelctivuma, mintegy felelet az ö téves fölfo-
gására, különös súllyal bir. Különben a katholicizmus-
ban, elvonatkozva a Harnackoktól, a kérdés megoldása 
sokkal egyszerűbb s mindenki által érthető, ha rámu-
tatunk a tizenkét ágazatú apostoli hitvallásra. Minden 
kor ebben látta a kereszténység lényegét röviden össze-
foglalva, minden hivő tudásának tárgya ez. Tertullián 
meg ezt mondja: «Substantia novi testamenti quod 
exinde Pater et Filius et Spiritus, très crediti unum 
Deum sistant», a Szentháromságot mondja lényegnek. 
(Adv. Prax. c. 30.) 

A kik érdeklődnek a magasabb eszmei mozgalmak 
iránt, azok élvezetlel fogják olvasni ezt a finom kriti-
kával teli könyvet, mely oly ügyesen mozog s mesterileg 
forgatja védő fegyverét a divatok után induló támadók-
kal szemben. * 

Cauly apologet ikája . A «Katholikus Szemle» leg-
utóbbi számában az apologetikus tankönyvek között 
Cauly fordított apologelikájáról is esett szó. Láng Ince 
tanár, a könyv fordítója, ehhez fölvilágosításkép a követ-
kezőket írja: 

Ha mélyebben kutatjuk Cauly könyvei sikerének 
okát, azt magának az írónak jeles egyéniségében talál-
hatjuk föl. Cauly ugyanis kitűnően egyesítette személyé-
ben mindama tulajdonságokat, melyeknek bírása már 
előre is szép sikert jósol a tankönyvirodalom terén. 
Jó tankönyv írásához az elégséges tudományon kívül 
talán még inkább szükséges mély pedagógiai érzék, melyet 
csak az ifjúságnak meleg szeretete és hosszas tapasztalat 
által lehet megszerezni. Ezek a kellékek nagy mértékben 
vannak meg Cauly-ban. 

Egészen tisztában van az ifjúság lelki érdekeivel és 
ezen édekek szemmeltartása irányítja mindvégig mun-
kájában és igazán az ifjúságnak kíván azzal szolgálni. 

Cauly a hagyományos alapon akar maradni, de a 
változott viszonyok számbavételével ; a régi apologetikák 
programmjától eltérni nem tartja célszerűnek, de azért 
mégis a kor szükségeinek magaslatára emelkedni kíván 
minden erővel és azért jelszava : non nova, sed nove. 

És épen e tekintetben, úgy hiszem, épen pálya-
nyertes apologetikáink lényeges hibában szenvednek, 
a mennyiben szerény véleményem szerint a korszerű-
séget túlságosan keresik, fontos és alapvető apologetikus 
kérdések rovására. Ennek kell tulajdonítanom azt az 
aránytalanságot, mellyel pl. Uhlyárik könyve lapokon 
át tárgyalja a leszármazási elméletet és darvinizmust s 
általában a modern kérdéseket és oly röviden végez a 
vallás mibenlétével és ehhez rokon kérdésekkel, a szent-
könyvekkel, a lélek szellemi voltának, a gondolkodás-
képesség és a szabadakaratnak bizonyításával, Jézus 
csodáival és jövendöléseivel, messiási és isteni jellegével, 
a kereszténység isteni sajátságaival és az egyházra vonat-
kozó fontos igazságokkal, ismertetőjegyeivel ; ugyanez 
az aránytalanság mutatkozik Szuszai apologetikájában is. 

Úgy hiszem, ebben túlságosan követtek egyes nem 
annyira a püspöki utasításokban foglalt, mint inkább 
kívülről jövő irányításokat ; ámde az iskolai használatra 
szánt könyvek még a VIII. osztályban sem lehetnek egyes 
hullámzó napikérdések és irányzatok visszatükrözései, 
hanem csak megállapított, biztos alapigazságok tanítói. 
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Hogy mennyire kíván Cauly tisztán a nevelés szol-
gálatában állni és minden más érdeket kizárni, azt szépen 
föltünteti az a hasonlat, mellyel a nagy apologiák föl-
adatával szemben az iskolai apologetikák föladatát oly 
mesteri vonással és mély belátással megállapítja. «A mi 
célunk nem az, hogy békés keresztényeket, kiknek hiva-
tása a jelenkor munkássága és viszontagságai közt tölteni 
életüket, a középkori, páncélba öltözött lovagok módjára, 
tetötöl-talpig a háborúra fölszereljünk; hanem mi üdvös 
dolgot müvelünk, ha őket megerősítjük a hitben, melyet 
szeretnek és nagyrabecsülnek, ha őket fölvértezzük a 
tudatlanság vagy rosszakarat támadásai ellen; ha keblüket 
és szivüket befödjük védő paizzsal, lia kezükbe kardot 
adunk, mely segítségükre van, hogy magukat védelmez-
hessék, és ha a szükség azt hozná magával, akár táma-
dást is intézhessenek az ellenség sorai közt, a kiket 
könnyű zavarba ejthetni és a nyeregből kiforgathatni 
ügyes és gyors válasszal.» 

Egy szóval a föladatnak bölcs megértése és tüzetes 
megállapítása, annak mindvégig való szigorú szemmel-
tartása, az ebből folyó összhangzó arányosság és a célnak 
paragrafusról-paragrafusra való mind biztosabb meg-
közelítése, ez a folytonosan növekvő érdekesség, a mi 
minden iskolakönyv szigorú követelménye, ez az, szerény 
véleményem szerint, a mi páratlan helyet biztosit Cauly 
apologetikájának a kath. hittankönyvirodalom körében. 

Igaz, hogy mások előtt egy iskolai apologetika tulaj-
donságainak megállapításában, értékének megítélésében 
egyéb szempontok irányadók, melyeknek talán Cauly 
műve nem felel meg teljesen ; de az említett szempon-
tokból, melyeket én Cauly-val egyedül helyeseknek vallok 
és a melyeknek betartása szerény véleményem szerint 
a középiskolai hitoktatásunkban egyedül vezethet ered-
ményre, mondom, ezekből a szempontokból Ítélve meg 
a dolgot, Cauly könyve akármely hittankönyvvel bátran 
kiállja a versenyt. 

Hátra van még, hogy megfeleljek azokra a kifogásolt 
dolgokra, melyekre Zubriczky dr. szíves volt a figyelmet 
fölhívni. 

Először is túlságos terjedelmesnek találja a könyvet 
iskolai használatra. De azt hiszem ebből a szempontból 
épen az eredeti apologetikák sem teljesen kifogástalanok, 
mert ha a Cauly-féle apologetikának kompressz szedésü 
részeit apró betűvel nyomták volna, úgy függelék nélkül 
nem sokkal bővebb volna egyik-másik eredeti apolo-
getikánál. Pedig inkább nagyobb nyomást alkalmazni, 
mint túlságos sok apró betűt, más szempontból igen 
fontos. Akkora anyagot, mint a mennyit a tanítási terv 
kijelöl, de egyáltalán apologetikát VIII. osztáty számára 
szűkebbre szorítani alig lehetséges a nélkül, hogy fontos 
dolgok ki ne maradjanak, avagy a fölvett dolgok kidol-
gozása legalább a világosság rovására ne történjék. Már 
pedig jobb, ha a könyv kimerítőbb, úgy hogy tetszés 
szerint lehessen belőle kihagyni, mintha hiányos, úgy 
hogy jegyezni kell hozzá, a mi tanárra és tanítványra 
gyűlöletes és a mit az utasítások is tiltanak. 

A mi az elavult kronológiai adatokat illeti, arra 
nézve megjegyzem, hogy maga Cauly sem tartotta művét 
teljesen hibátlannak és egyenest kikérte kartársainak 
erre vonatkozó észrevételeit. Hogy mindamellett maradtak 
a könyvben ilyen hibák, annak okát abban látom, hogy 
ezek a kronológiai adatok (pl. az ószövetségi szent-

könyvek megjelenésének pontos évszámai) az apologeti-
kában nagyon másodrendű dolgok és a tulajdonképi 
érvelésre semmi befolyással nincsenek. 

Azt a vádat azonban, mintha a történelem általában 
gyenge oldala volna, épen nem érdemli meg, legalább a 
fölhozott adatok ezt semmikép sem igazolják. A Gene-
zisről a fordításban elnézésből áll «a létező» helyett 
«a lehető» ; hasonlóképen a Gallienust illetőleg is be kell 
vallanom, hogy ott magam voltam a hibás, a mennyiben 
a szerző történeti biztosságára támaszkodva, a franciás 
Gallieu-t Gallienusnak vettem. Hogy szent Lukács volt-e 
festő, vagy nem, azt még végleg nem sikerült eldönteni, 
a mire nézve utalok Belser, Einleitung in das Neue 
Testament. 113. lap 2. j.-re. Hogy a 11. lapon levő idé-
zetet Lucretius helyett Petroniusnak tulajdonítja, az 
a legjobb íróval is megtörténhetik. A mi az «átokkal 
sújtani» kifejezést illeti, nagyon jól tudom, hogy, mint 
sok más szavunkat, úgy ezt is a protestánsok könnyen 
félremagyarázzák és hogy egyes kényes katholikusok 
sem szívesen hallják ; de iskolai könyvben a magyarosság 
szempontjából mégis inkább az átok, mint az anathema 
szót tartottam célszerűnek. Hogy a 186—7. lapokon levő 
szentatyákat nem időtani beosztás szerint, hanem csak-
úgy találomra akarja a szerző elsorolni, azt néhány 
sorral följebb ő maga mondja. 

Végezetül legyen szabad még egy fontos észrevételt 
tennem. Tudatában voltam annak, hogy előre is némileg 
odiozus dologra vállalkoztam, mikor iskolai apologetika 
fordítására adtam magamat, mert hiszen ismételten 
hangoztatták illetékes férfiak, hogy a megírandó iskola-
könyvek lehetőleg fordítások ne legyenek. Mindamellett 
a jelen apologetikával szemben, jelességei folytán, azt 
hittem, bátran kivételt lehet tenni és lia még oly gazdag 
volna magyar hittanirodalmunk, magyar nyelvre fordítása 
még akkor sem lett volna fölösleges dolog. Láng Ince dr. 

* 
R. Graffin.—F. Nau. Pat ro logia Orientalis. Tome 

IV. fascicule 2. Les plus anciens monuments du 
Christianisme écrits sur papyrus. Textes grecs édités, 
traduits et commentés par le Dr. Charles Wessely, con-
servateur de la Bibliothèque impériale de Vienne. Paris 
1907. Finnin-Didot. Nagy 8-ad rét; 112 lap, 3 lap pho-
totypikus reprodukcióval. 

III. Wessely könyvének harmadik fejezete az új-
szövetségi könyvek papyrustöredékeiről1 számol be 
(48—56. 11.). E töredékek száma ugyan összesen csak 
három, mindazonáltal szövegkritikai és történeti értékük 
nagy. Amennyiben az eddig ismert evangéliumi kéz-
iratok legrégibb példányai a IV. század közepéig crnek, 
e papyrusok révén legalább is egy félszázaddal meg-
közelítjük evangéliumaink keletkezési idejét. Ez pedig 
jelentékenj' haladás, ha tekintetbe vesszük, mily hord-
ereje van a kritika előtt minden egyes okmánynak, 
melynek révén evangéliumaink régi szövegéről közvetet-
ten és authentikus képet nyerhetünk. 

i Az ó-szövetség görög fordításának legrégibb maradványa a 
British Museum CCXXX sz. papyrusa III. századból ; tartalmazza a 
Zsoltárok könyvének egy részét (Ps. 127—tői). Héber papyrusok szent-
írási tartatommal igen ritkák, eddig csak egy ismeretes, az úgyne-
vezett Papyrus Nash (Cambridge Univ. Libr. Ms. Or. 233.). Ez is 
inkább liturgikus papyrus ; tartalmazza a tíz parancsolatot (Ex 
202—27) a sma'-val (Deut. (>1.5). V. ö. Peters, Die älteste Abschrift 
der zehn Gebote der Papyrus Nash. Freiburg i. Br. 11)05. 
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Opinionum commenta delet dies. Annyi bizonyos, 
hogy a Baur által divatba hozott hyperkritikát, minden 
hibás föltevésével egyetemben, fatális szerencsétlenség 
üldözi. Föltevései közül egyetlen egy sem vált be ez 
ideig. Micsoda hűhóval hirdette a világnak a tübingeni 
iskola «tudományos» axiómáit az evangéliumok mythi-
kus tartalmáról s azon állítólagos ellentétről, mely a 
régi kereszténységben a petrinismus és paulinismus 
között létezett volna, egy tucat más föltevéssel egye-
temben, melyeknek az lett volna föladatuk, hogy a hyper-
kritika méregkeverő alchimista konyhájában a keresz-
ténység aranyát értéktelen ólommá változtassák. 

Addig, mig ez a tudományosnak látszó föltevés 
tisztán az elmélet terén mozgott, a dolog ment valahogy. 
Mert nem szabad felednünk, hogy a tübingeni iskola 
alapelve, az evangéliumok mythikus értelmezése, tisztára 
apriorisztikus volt. Először kimondták, hogy az evan-
géliumok csodái, természetfölötti tényei, mesék, a folks-
lore szüleményei. Hogy ezt az állításukat lehetségesnek 
tüntessék föl, tagadásba kellett venniük az evangéliumok-
nak a hagyomány által meghatározott keletkezési idejét 
és azt a II. század közepe felé, sőt távolabbra is helyez-
ték. Csak aztán próbálták beszerezni a szükséges törté-
neti érveket. 

Itt, a pozitív történet terén, érte el a nemezis a 
hyperkritikát. A józan ítélet nyomása alatt semmivé lett 
az állítólagos ellentét a petrinismus és paulinismus 
között1 és ezzel megdűlt a tübingeni iskola «Geschichts-
construction»-ja ; s amint elvesztette lábai alatt az addig 
biztosnak vélt talajt, a visszavonulás az egész vonalon 
megindult, olyannyira hogy Harnack, a protestáns kri-
tika ez az oszlopos képviselője, a harmadik evangélium 
szerzőjének már szent Lukácsot vallja.2 

Minden esetre furcsa egy jelenség, hogy a kritika 
oly sok és oly fáradságos munka után végre ismét arra 
az eredményre jut, melyet a hagyomány ősrégi időtől 
fogva hirdetett. Annyi bizonyos, hogy a hyperkritika 
szkepszise az evangéliumokkal szemben teljesen indo-
kolatlannak bizonyul. Mert hiszen ha Homer eposzaitól 
eltekintünk, melyeknek maradványait több régi papyrus 
őrizte meg, a klasszikus ókornak a kereszténység ős-
korával egyidős termékei közül alig találunk egyet, 
melynek kéziratai régiség dolgában az evangéliumokéval 
mérkőzhetnének. A Szentírás vatikáni és szinai kéziratai 
a IV. század közepéig nyúlnak vissza ; a Wesselynél 
közölt két evangéliumi papyrustöredék a III. században, 
legkésőbb a IV. század elején íródott. Oly tény ez, mely 
a kanonikus evangéliumok nagy régisége és elterjedése 
mellett bizonyít. Érdekes jelenség az is, hogy mind a 
két papyrus-töredék szövege a vatikáni és a szinai kéz-
irat szövegéhez áll legközelebb ; mivel pedig ezeket a 
töredékeket Oxyrhynchosban találták és így egyptomi 
eredetük kétségtelen, következik, hogy a már régebben 
hangoztatott nézet, miszerint Szentírásunk e két leg-
régibb kézirata Egiplomban készült, e papyrus-töredékek 
révén újabb megerősítést nyer. 

Az első papyrus-töredék egy papyrus-könyv két leve-

1 V. ö. Waitz, Die Pseudoelementinen, Leipzig 1904 p. 200—214 
(Texte u. Untersuchungen hsg. v. Gebhardt u. Harnack. N. F. B. X. 
H. 4.). 

2 Lukas der Arzt, der Verfasser des dritten Evangeliums und 
der Apostelgeschichte. Leipzig, 1906. 

lének maradványa. Az első levélből azonban csak egy fosz-
lány maradt, melyen egymás alatt e három szó olvasható : 

eyev [ 
nocp [ 
F F [ 

E három görög szóból persze teljes lehetetlenség 
meghatározni a szöveg tartalmát ; annál kevésbbé, mert 
a második levél szent Máté evangéliumának első feje-
zetével kezdődik, úgy hogy egyáltalában nem tudni, mi 
lehetett az előző lapon. A töredék szövege egy-két he-
lyesírási eltéréstől eltekintve, a rendes görög szöveggel 
teljesen megegyezik. 

A második töredék, mely Wessely szerint 200—300 
között íródott, szintén két, sajnos nagyon rossz karban 
levő levélből áll ; mind a kettő szintén egy egész könyv-
nek a maradványa, mely szent János evangéliumát tar-
talmazta. Az első levélen (recto) az első fejezet 23—31. 
verséig és (verso) ugyanannak 33—41. verséig terjedő 
része olvasható; a második lap a könyv végéből való; 
tartalma : János evang. 20, 11—17. (recto) és 20, 19—25. 
(verso). A második levél az elsőnél sokkal rosszabb 
karban maradt meg. A szöveg a vatikáni és szinai kéz-
irat szövegével rokon. 

A harmadik töredék a IV, század elején íródott, 
amint az palaeograpliiai sajátságaiból következtethető. 
Áll tizenegy sorból, melyek szép unciális Írással szent 
Pál a rómaiakhoz írt levele első hét versét tartalmazzák. 
A másoló úgy látszik nagyon hanyagul végezhette dolgát ; 
kihagyta az aùxoô...xXïjxol szavakat (6. vers) és olykor 
helyesírási szarvashibákat követett el, amidőn pl. azt 
írta : XTZOOZO?MV EIÇ IMAXWOV TZKTTBOÇ (sic !). A szöveg kü-
lönben a rendes. 

Ezekután azt hiszem teljesen igaza van Wesselynek, 
amikor azt mondja: «En ce qui concerne la qualité 
du texte, nous n'y trouvons que de petites variantes 
qui ne sont pas plus grandes que celles des manuscrits 
en onciales déjà connus. L'histoire diplomatique du 
Nouveau Testament est arrivée maintenant grâce aux 
papyrus jusqu' au Ile on au commencement du Ille 
siècle». Kmoskó Mihály dr. 

P . Nyi tva . Épülök a Sajtó-Egyesület érdekében kifejtett 
buzgólkodásukon. Mozogni, agitálni és áldozni : ettől virul 
fel a véghetetlen fontosságú iigy. A papság mindig elsőrangú 
tényezője volt a művelődésnek; ha a Sajtó-Egyesületet az ő 
utánjárásával létrehoznunk sikerül: nagyobbat tett, mint ma 
gondolni lehet. 

TARTALOM: Az űj római Dekretum. VII. — Van-
nak-e még vademberek és emberevők? —A jellem és a 
modern világnézet. IV. Mihalovics Ede dr.-tól. — Magyar-
ország társadalma a két szent király stb. törvényeiben. X. 
Erdélyi László dr.-tól. A legújabb házasságjogi ren-
delet. III. Tauber Sándor dr.-tól. — Egyházi világkrónika. 
—y —la-tói. — Irodalom: Zubriczky: A kereszténység 
lényege. — Cauly: Apologetikája. Láng Ince dr.-tól. — 
Graffm-Nau: Patrologia Orientális. (Az új-szövetségi 
szentírás papyrus-töredékei). III. Kmoskó Mihály dr.-tól. — 
Telefon. 

Laptulajdonos és kiadó : 
D U D E K J Á N O S dr. egyetemi nv. r. tanár. 

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

D U D E K J Á N O S dr 
EGYETEMI TASAK 

SZERKESZTŐSÉG ES KIADÓHIVATAL 

Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 39. 

TUDOMÁNYOS, TÁRSADALMI É S IRODALMI KATHOLIKUS FOLYÓIRAT 
Megjelenik - július és augusztus hónapot kivéve - minden vasárnapon. 

Az új római "Dekrétum. (vin.) 

(A 27—38-ig terjedő tételek csupa Chistologia tagadó 
irányban. Az új-szövetségi szentiratokat két ellenkező szem-
pontból, az egymással szembenálló történetkritikai és vallás-
theologiai szempontból mérlegelő evolucionisták bemutatják 
Jézust, a hogy a megtépett szentiratok roncsai szerint az ő 
szemükben kinéznie kellene). 

Ha az evolucionisták a kereszténységgel össze-
függő összes alapkérdéseknél, végig az egész vonalon, 
egy egész világgal különböznek a keresztény világ-
nézettől; ha szerintük nincs kinyilatkoztatás, hanem 
csak fejlettebb tudat az Istenről, a mint azt az ész 
fokozódó művelődése hozza magával ; ha szerintük 
a Szentírás csak a theologusnak Szentírás, az evo-
lucionistának ellenben Jézus koránál jóval későbbi 
toldott-foltozott legendás irodalmi termék : akkor 
szerintök az a Jézus Krisztus sem, a kiről az evan-
géliumokban olvasunk, maga a történeti Krisztus, 
hanem annak egészen másnak kellett lennie, olyannak, 
a ki az ő evolúciós elméletükbe beleillik s a kit, Har-
nack gondolatait külön pontokba szedve, 12 tételben 
ekként mutatnak be : 

27. Jézus Krisztus istensége nem bizonyítható be az 
evangéliumokból, ezt a dogmát a keresztény gondolkozás a 
messiási eszméből vezette le. 

28. Jézus, eljárván föladatában, nem azzal a célzattal 
beszélt, hogy magát Messiásnak tüntesse föl s csodáinak sem 
ennek a bizonyítása volt a célja. 

29. Meg lehet engedni azt a fölfogást, hogy a történeti 
Krisztus sokkal alantabb fokon állt a hitünk tárgyát képező 
Krisztusnál. 

30. Az összes evangéliumi szövegekben az «Isten Fia» 
elnevezés csupán a «Messiás» névvel egyértékű s távolról 
sem jelenti, hogy Krisztus valóságos és természetes Fia 
Istennek. 

31. Pál, János, továbbá a niceai, efezusi és kalcedoni 
zsinatok tana Krisztusról nem az, melyet Jézus tanított, 
hanem egyszerűen a keresztény gondolkozás által Jézusról 
kifejlesztett tan. 

32. Az evangéliumi szövegek természetes értelme nem 
egyeztethető meg azzal, a mit theologusaink Jézus Krisztus 
öntudatáról és csalatkozhatatlan tudásáról tanítanak. 

Álljunk meg ezeknél a tételeknél. Látjuk, hogy 
nem az evangéliumi, hanem ez a Krisztus illik bele 
az evolúció rendszerébe. Tehát meg is rajzolták ma-
guknak, lehúzván az evangéliumi Krisztusról mindent, 
a mi az egyszerű «okos ember» mértékét megha-

ladja. Mert Krisztus szerintök ember volt, egyszerűen 
csak ember, mint bármelyikünk, de okos ember, 
mint Plato vagy Aristoteles, vagy az egyptomi Philo. 
Ez a fölfogás Strauszé és Benané, részletesen kifej-
tette Pfleiderer1 s még inkább Harnack,2 a két mű-
ködő berlini prot. theologiai tanár s különösen az 
utóbbi ebben ez időszerint a vezető szerepét viszi. 

Mig azonban a tételekben inkább csak azt hall-
juk : mi nem volt s minő nem volt a történetkriti-
kai iskola Krisztusa, Harnack a tanát is bemutatja, 
mit tanított voltakép ez az okos ember? 

Nagyon keveset : nem azt, a mi az evangéliumok-
ban neki tulajdoníttatik, ez hogy a későbbi gondol-
kozásból van oda átvive. S hogy nem is tanított 
természetfölötti dolgokat. A valódi Krisztus legjobb 
esetben hogy három eszmét hirdetett: Istenfiúságot, 
a tökéletesebb életet s Isten országát. De azt sem 
úgy, a mint mi gondolni megszoktuk. Az istenfiúság 
Harnack szerint nem jelent egyebet, mint a szeretet 
erkölcsi viszonyát Isten és ember között s Jézus is 
csak ilyen viszonyban gondolta magát az Istenhez; 
az Atyával való lényegegységről, szóval magasabb 
rendű fiaságról Jézus nem beszélt. Jézus is hogy 
csak olyan istenfiának tartotta magát, mint mi em-
berek, a teremtmények. Az «Isten országa» alatt 
pedig, hogy az általános emberszeretet által eggyé 
fűzött szellemi testvéresülést értette; az egyházat 
Harnack nem találja az evangéliumban.3 

Ekkora a különbség az evangéliumok és Harnack 
Krisztusa között. Ennyire apad le a «történetkritikai» 
iskolában Jézus személyével, tanával együtt. S hon-
nan tudja ezt Harnack, ezt a történeti kérdést? Va-
lami űj forrásokra, új okmányokra bukkant talán? 
Nem; ezt a fejlődési szisztéma kívánja így; a dar-
winista evolúció rendszere, melyet Harnack a vallási 
kérdésekre s így az evangéliumokra is alkalmazott. 
Pedig a Darwin-féle evolúció gondolata már a termé-
szeti kérdéseknél is lejárta magát ; azért igaza van 
Zubriczkynak, hogy «nemsokára el kell jönnie az 
időnek, mikor a Harnack-féle dogmatörténet divatját 

1 Pleiderer : Religionsphilosophie 183. s k. 1. 
3 Harnack : Dogmengeschichte 1894. I. 56. s k. 1. Más mü-

veiben is folyton erre tér vissza. 
3 V. ö. Zubriczky : A kereszténység lényege 1907. 63. s k- 1. 
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mulja (a mint divatját multa a Baurféle iskola) és 
helyet enged a józanabb evolúciónak.» 

Ebből a Harnackféle álláspontból kell mérlegelni 
a fönnebb idézett tételeket is, mivel ennek a fáján 
nőtt virágok azok egytől-egyig. Azért nem is úgy 
kell őket olvasni, a mint hangzanak, hogy ez meg 
az nincs meg az evangéliumokban ; hanem úgy, 
hogy : ezt meg ezt nem engedi meg az evolúció szisz-
témája, hogy benne legyen az evangéliumban. Szó-
val olyan emberekkel van dolgunk, a kik akkor is 
meg tudnák mondani, hogy mit kellett volna taní-
tania Krisztusnak az észbeli fejlődés ama korszaká-
ban, ha evangéliumaink egyáltalán nem léteznének. 
Jósolnak ők s nem történetet írnak, a mint Freppel 
kimutatta kitűnő könyvében.1 

A 27. tétel szerint, hogy Jézus Krisztus istensége 
nem bizonyítható be az evangéliumokból. Felelem : 
az evangéliumokból igen, a fejlődési rendszerből 
nem. De midőn ezt állítom és nyomban be is bi-
zonyítom, ismételnem kell, a mit az előbbi tételek-
nél (13, 14.) kifejtettem, hogy az evangéliumok al-
kalmi iratok s nem naplók, vagy katekizmusok, a 
szisztematikus teljesség hiján vannak; nem velük 
indult meg a kereszténység, hanem ellenkezőleg az 
evangéliumok a már életbe lépett és terjeszkedő 
kereszténységnek származékai. Mindegyik egy alkalmi 
célra Íródott s ehhez alkalmazkodik tartalma. Ezt 
azonban csak azért hangsúlyozom, mert az evolucio-
nisták nem a helyes nézőpontból kezelik az evan-
géliumokat, másnak nézik, mint a mik azok erede-
tileg voltak. 

De annak dacára is, hogy alkalmi iratok, elég 
anyagot nyújtanak a fönnebbi tételek megcáfolására. 
Lássunk néhány példát. A zsidókkal vitatkozva, ezt 
mondta Jézus. «Ha az Isten volna Atyátok, bizonnyal 
szeretnétek engemet ; mert én az Istentől származ-
tam és jöttem: nem is jöttem én magamtól, hanem 
ő küldött engem». (Ján. 8, 42.) Más alkalommal : 
«Úgy szerette Isten a világot, hogy az ö egyszülött 
Fiát adá, hogy minden, a ki ő benne hisz, el ne 
vesszen, hanem örök élete legyen.» (Ján. 3, 16.) 
«Mindenek átadattak nekem Atyámtól és senki nem 
ismeri a Fiút, hanem az Atya, az Atyát sem ismeri 
senki, hanem a Fiú és kinek a Fiú ki akarja jelen-
teni.» (Máté 11, 27.) Ez a comprehensiv ismeret, mely 
csak az Istent illeti meg. »A papi fejedelem monda 
neki : Kényszerítlek téged az élő Istenre, hogy mondd 
meg nekünk, ha te vagy-e Krisztus, az Isten Fia. 
Feleié neki Jézus: Te mondád . . . a papi fejedelem 
megszaggatá ruháit, mondván : Káromkodék ! Mi 
szükségünk van még tanukra?» (Máté 26, 63—5.) 
Ime, istenségének megvallása volt oka halálának is. 

És még az a csodálatos önszembeállítása az 
emberekkel: «Van, a ki dicsőít engem, az én Atyám, 

1 Freppel : Kritische Beleuchtung der Renanschen Schrift: 
Das Leben Jesu. 17. s k. 1. 

kiről ti mondjátok, hogy Istenetek.» (Ján. 8, 54.) Filep 
Cesareájánál ez a jelenet folyt le: «Simon Péter 
mondá: Te vagy Krisztus, az élő Isten Fia. Jézus 
mondá neki: Boldog vagy Simon, Jónás Fia! mert 
nem a test és vér jelentette ezt ki neked, hanem 
Atyám, ki mennyekben vagyon.» (Máté 16, 16.) Csupa 
nyilatkozatok Jézus istenségéről. 

Nincs ellenben egyetlen egy hely sem az evan-
géliumokban, hol Krisztus Istent az ő és az emberek 
közös Atyjának nevezné, mindig megkülönbözteti 
magát tőlük. «A ti Atyátok tudja, mire van sziik-
ségtek, mielőtt kérnétek őt. Ti tehát így imádkoz-
zatok: Mi Atyánk! ki vagy menyekben, szenteltessék 
a te neved.» (Máté 6, 8—9.) 

Mindmegannyi evangéliumi bizonyíték ime Jé-
zus istensége mellett, melyet még sok mással le-
hetne megtoldani.1 

A 28. tételt, mely Jézusban a messiási tudatot 
akarja megtagadni, rövid egy-két idézettel cáfoljuk. 
Jézus a zsidók előtt messiási voltát bizonyítván, ezt 
mondta: «Vizsgáljátok az írásokat, mert ti azt véli-
tek, hogy azokban vagyon örök életetek ; és ezek 
azok, melyek bizonyságot tesznek felőlem ... ha Mó-
zesnek hinnétek, bizonyára nekem is hinnétek ; mert 
ő én felőlem irt.» (Ján. 5,39.46.) Utal a messiási jöven-
dölésekre. S utalván csodáira, egyenesen megjelöli cél-
jukat: «Ha a tetteket nem cselekedtem volna közöt-
tök, melyeket senki más nem cselekedett, vétkök nem 
volna (hogy nem hittek bennem) ; most pedig láttak 
és gyűlöltek engem is, Atyámat is.» (Ján. 15, 24.) 
Más alkalommal ismét: «Ha nekem nem akartok 
hinni, a tetteknek higyjetek.» (Ján. 10, 38.)2 Ez egye-
nesen messiási tudatára mutat. 

A 29. tételt így fogalmazzuk : az evolucionisták 
képzelt Krisztusa valóban alantabb fokon áll, mint 
hitünk Krisztusa, kit az evangéliumokból ismerünk ; 
tévedésük abban van, hogy ők a szisztémájuk köve-
telte Krisztust nevezik «történetinek», pedig arról 
egy történeti okmány sem szól. Már pedig a történet 
a mai fölfogás szerint nem a priori felállított szisz-
témák kedvéért, hanem okmányok alapján készül. 

A 30. tétel a természetes istenfiúságot akarja 
megtagadni Krisztustól. Ez Harnack három eszméi-
nek egyike.8 Zubriczky lapokat szentel eme tévedés 
nyilvánvaló értékű megcáfolásának s kimutatja, hogy 
a kétféle Istenfiúságnak : a valóságosnak (Jézusé) és 
a fogadottnak (mienk a malaszt által) megkülönböz-
tetése egyik alapvető vonása a kereszténységnek már 
a szentiratokban s vörös fonálként vonul végig az 
egész ó-keresztény irodalmon.4 

Már a 27. tétel cáfolatánál idézett szentírási 

1 V. ö. Pesch : Praelect. dogm. 1894. I. 82. s k. 1. 
3 Tillmann : Der Menschensohn. 1907. 79. 1. 
3 Harnack a Krisztusról, mint Isten fogadott fiáról szóló 

tanával egyszerűen a régi arianizmus tévedését újította föl. 
L. Egger: Theol. Dogm. ("ed. 6-a) 134. 1. 

4 Zubriczky i. műve 64. s k. 1. 



26. szám. RELIGIO 
431 

helyek mutatják ezt. Mi egyebet jelent pl. mint 
Krisztus valóságos Fiúságát s a mi fogadott fiúsá-
gunkat a következő hely : «Úgy szerette Isten a vi-
lágot, hogy az ö egyszülött Fiát adá, hogy minden, 
a ki ő benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete 
legyen ?» (Ján. 3, 16.) Vagy midőn Jézus imádkozott, 
«hogy mindnyájan egygyé legyenek, a mint te, Atyám, 
én bennem és én tebenned (perichoresis), úgy ők 
is mibennünk egygyé legyenek». (Ján. 17, 21.) A szent-
írás valóban nagyon élesen kiemeli Krisztus való-
ságos Fiúsága és a mi fogadott fiúságunk közt meg-
lévő különbséget. 

A 31. tétel más formában megismétlése a 27. 
tételnek s azt akarja mondani, hogy a fejlődési szisz-
téma által követelt «alantabb fokon álló» Krisztus 
kiknek köszönheti a hit, illetőleg az evangéliumi 
Krisztussá való későbbi kifejlesztését? Furcsa egy 
állítás. Elképzelhetetlen ugyanis, hogy a kalcedoni 
zsinatig (451-ig), tehát jóval később a keresztény 
gondolkozás által Istenfiává fokozatosan kifejlesztett 
Krisztus, az Istenfia,eszméje miként került volna a Har-
nack szerint is az I-ső századból való evangéliumokba, 
hol már Péter mondja: «Te vagy Krisztus, az élő Isten 
Fia» (Máté 16, 16.)? 

A 32. tétel egy evolucionista részlet az «alantabb 
fokon álló» történeti (?) Krisztusról, mint pusztán 
emberről. Itt már a theologusokat állítják szembe 
az evangéliumi szövegekkel, mintha Krisztusnak oly 
tudást tulajdonítanának, mely az ő «Krisztusukat», a 
merő embert, nem illetheti meg, illetőleg, mely tu-
dás, a mint mondják, az evangéliumi szövegek ter-
mészetes értelmével nem egyeztethető össze. Hát az 
bizonyos, hogy akármit is mondjanak a theologusok 
az evangéliumi Krisztusról, az az evolucionisták 
önalkotta Krisztusára sohasem fog ráilleni, mert ilyen 
sohasem létezett. 

A theologusok Krisztust «megtestesült Igének» 
(Ján. 1, 14.) tartják, ki «Isten alakjában lévén, nem 
tartotta ragadománynak, hogy Istennel egyenlő; ha-
nem szolgai alakot vévén, hasonlóvá lett az em-
berekhez és külsejében ügy találtatott, mint ember.» 
(Filipp. 2, 5.) Ennek folytán tanítják az «unió hypos-
tatica»-t, az önálló állagi vagy személyi egyesülést: 
Krisztus igaz Isten és igaz ember, úgy azonban, hogy 
tökéletes emberi természete az Ige szeméiyével egye-
sült. Egy személy tehát és két természet, következő-
leg emberi természete is az isteni személy tulajdona, 
önálló emberi személyi jelleg nélkül. (Una est utri-
usque naturae persona.) «Te (te, a kivel beszélek) 
Krisztus vágj', az élő Isten fia» (Máté 16, 16); egy 
személy, két természet. «Ha megismerték volna, soha 
a dicsőség Urát meg nem feszítették volna» (I. Kor. 
2, 8.); tehát Krisztusban a személy egy, de két 
természete van : éj) azért az isteni természete szerint 
való dicsőség Ura emberi természete szerint megfeszít-
hető volt. 

Krisztusban ebből következőleg az emberi tudás 

is az isteni személy tudása, és mint ilyen csalatkoz-
hatatlan, emberi tudatlanság nem ékleleníthette,1 mert 
az a személyre hárult volna vissza. Ha tehát Krisz-
tus azt mondta, hogy az Ítélet napját nem tudja 
(Márk 13, 32.), annak az az értelme, hogy nem tudja 
közölhető tudással, nem tartja szükségesnek közölni 
az emberekkel. A theologusok tanítása tehát tel-
jesen megfelel az evangeliumi szövegek természetes 
értelmének. 

Szent Imre egyénisége az irodalomban. (».> 
A legenda szent Imréjét a történelmi följegyzé-

sek és csodák alapján a nemzeti hagyomány és 
a szines képzelet rajzolta meg. 

A legenda, mint költészettani műfaj, vallásos 
monda. A mi ugyanis a mondai kialakítás a világi 
profán adatokra, ugyanaz a legenda a vallásos ese-
mények földolgozására ; más szóval : a miféle alkotó 
tevékenységet végez a mondai szerkesztés, épen olyan 
szerepe van a legendának a hiten alapuló vonatkozások 
szerves, szines megszerkesztésénél. Ilyen fölfogásban 
mondhatjuk, hogy szent Imre legendája a magyar 
ősmondakörök vallásos irányú folytatása. A keresz-
ténység elterjedése után ugyanis kettős mederre ha-
sad hazánkban is a költészet folyamata; az egyik a 
réginek folytatása s ez marad mondai földolgozás; 
a másik egészen új s ez változott vallásos színe-
zetű, ez a legendái alakítás. 

A monda még a XI. s következő századokban is 
a pogány, illetőleg nem vallásos elemeket szerkesz-
tette egységes egészekké; a legenda ellenben már 
ekkor a vallás motívumait dolgozta föl; mindkettő 
buzdító, lelkesítő, gyönyörködtető célzattal munkál-
kodott. Az első természetszerűleg nem ismerte ma-
gáénak szent Imrét; ellenben a legenda, lassúbb fej-
lődésben ugyan, de kezd szent Imre egyénisége körül 
kialakulni. 

A kereszténység fölvételével benső, gyökeres lelki 
átalakuláson megy keresztül a magyar nép lelkü-
lete, megszentelődik, fölfogása megtisztul, gondolkozás-
módja megnemesedik, képzelete a vallás aranyfényé-
ben színesedik. A mondai költészettel ellentétben 
tehát a legenda a vallás emlőin táplálkozva, ennek 
szolgálatában áll. Szent Imre legendája is ezen keret-
ben születik meg. Célja ugyanis szent Imre lelki 
szépségének és szive tisztaságának bemutatása ke-
resztény világnézetben, de magyar vonatkozásban. 

Szent Imréről mondai alkotás nem keletkezhe-
tett a dolog természete alapján. A mennyiben azon-
ban Toldy Ferenc hun-, magyar- és király-monda-
körről beszél, annyiban mégis mondhatjuk, hogy szent 
Imre legendája a király-mondakörnek egyik és pedig 
első szines tagja. 

i S. Thomas : Sum. Theol. P. III. q. 9. a. 8. — Scheeben, 
Kath. Dogmatik. III. 178. 1. 
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Szent Imrét a vallás igazságai tették naggyá, 
széppé, tehát csupán ezen alapon fejlődhetett alakja 
körül a legenda. 

Szent Imre ifjú, rövid életében nemzeti hőstettet 
nein vihetett véghez, nemzeti cselekvény keretébe 
tehát nem lehetett beleállítani : nemzeti hőssé nem 
alakulhatott ki. Ifjú egyéniségének csupán az oltárok 
fényében s a vallás légkörében volt szerepe. De éle-
tében még ezt sem ismerte a magyar nép, hiszen az 
ifjú királyfi szentsége rejtett kincs volt és maradt 
egész életében. Szent István is csak rejtekben szem-
lélte gyermekének áhítatos életmódját és «nagy óva-
tosan titokban tartotta», mint a legenda mondja. 
(2. fejezet.) 

Olyan eleven és színes legendái földolgozást tehát 
nem kereshetünk szent Imre egyénisége körül, mint 
a milyen alakul például szent Lászlóra vonatkozó-
lag. E nagy magyar királyunk ugyanis egész Nyugat 
ideális vezérférfia volt, a kit a hagyomány szerint 
a kereszteslovagok is megválasztottak európai had-
seregük élére s a kinek pénze, füve, vize és minde-
nekfölött «hősi egyénisége» uralkodóvá lett az összes 
európai népek irodalmában és művészetében. 

Szent László vitéz egyénisége, lovaghőstettei való-
ságos nyitott könyv volt, szent Imréé ellenben «be-
födött edény», melynek szépséges tartalma és égi 
illata — mint a legenda mondja — csak az «edény 
széttörése után áradt szét, hogy a mi benne rejtve 
volt, nyilvánosságra kerüljön». Szent Imre lelkének 
szépségei csak halála után jutottak köztudomásra, 
hiszen ekkor nyilatkozott meg szent Imre szolgája, 
ki tanuja volt sok csodás jelenetnek és ekkor tett 
vallomást ifjú arája is Imre szent szüzességéről. 

Mindezek alapján világos, miért nem vehette a 
nép képzelete szárnyaira a szent királyfit még életé-
ben, miért nem regélhetett róla «csodás meséket» a 
dajka. 

Pedig életének külső körülményei eléggé kedvezők 
voltak. A szívben, lélekben megtisztult és a szent 
vallással övezett népképzelet megszentelődve benne 
láthatta először a keresztény vallás csodás erejét. 
Ekkor ugyanis már a nemzet nagy része nem a 
pogány és tisztán emberi kiválóságért hevült : a ke-
reszténység elterjedésével a szív és lélek nemessége 
volt az ideál, ez ihlette meg, ez hatotta át. Szent 
Imréért, szép egyéniségéért tehát méltán lelkesedhetett 
volna, ha komolyan ismeri. 

A szent királyfi halála után azonban mind több 
és több oldalról dicsőül meg a liliomos lelkű Imre 
herceg. «Halálának harmincadik napján erényei annyi 
csodás fényben jelentkeztek — írja a legenda — 
hogy Fehérvárolt, hol szent testét temették, ez a 
nap nem a gyásznak, hanem az örömnek napja volt. 
Még atyja sem bánkódott többé halála miatt, hanem, 
mivel meg volt győződve arról, hogy fia elnyerte az 
örök üdvösséget, édes örömmel telt el.» 

A sírjánál történt csodák nagy száma és válto-

zatossága fényt derített szent Imrére. A megdicsőülés 
átsugárzik a magyar népre, melynek lelke megragadja 
a mennyei glóriával övezett gyönyörű királyfi alakját 
és megkapva tovább szerkeszti a róla hallott csodás 
eseményeket és adatokat. A mint a székesfehérvári 
templom szent-Imre-kápolnája újabb és újabb csodák 
színhelyévé lesz, megindul a nemzeti önérzet és meg-
tisztult büszkeség szülte képzelet színes működése, a 
csillagok lakóját csillagok fényébe öltözteti, így bon-
takozik ki azután lassan-lassan, de mindig szebben 
a legenda szent Imréje az eleinte homályos nemzeti 
levegőből és köztudatból. 

És ez annál könnyebben történhetett, mert szent 
Imre a keresztény magyarság első zsengéje, első 
virágszála, mely e földön gyökerezve és fejlődve itt 
nyillolt ki az aranykalászos rónán és bérckoszorűs 
hegy tövében, a magyar folyó virágos rétjén. Hozzá 
még királyi család sarja, ki az első koronás főnek 
szülötte, ki egyúttal apostollelkű és szent atyának 
gyermeke. Ennyi fényes külsőség vette körül szent 
Imre korai életét. Mindez valóban alkalmas keret 
volt szent Imre legendájának kialakulásához. 

Mikor 1083-ban István és Imre szenttéavatása 
megtörténik, akkorra a csodák fénye, a nemzeti kép-
zelet ragyogása aranyozza meg az ifjú herceg kedves 
alakját. A nép között mind jobban és élénkebben 
terjedt szent Imre iránt az érdeklődés és ezen nem-
zeti kegyelet és vallásos tisztelet avatta szentté s 
helyezte az oltárra. 

Majd megrajzolta a népképzelet szent Imre képét. 
Glóriás ifjú alak, körülötte angyalok lebegnek, lábai 
előtt a magyar korona, mely korai halála miatt 
fejére nem kerülhetett; szeme ég felé tekint, előtte s 
fölötte Isten szent kegyelmének sugara világít. 

Ez a legenda szent Imréje. 
De távolról sem szabad ezt a legendás szent Imrét 

tisztán képzeleti alkotásnak tekintenünk. A legenda 
szent Imrét angyali fénnyel, mennyei ragyogással, a 
csodák elragadó dicsőségével vette körül. És ezen 
csodák bizonyára nem a képzelet szüleményei, de 
kétségtelen, hogy a magyar nép jámbor lelkülete 
még toldott valamit azokhoz, a mik a szent királyfi 
székesfehérvári sírjánál történtek. A csodák csak az 
alapot adták a képzelő erőnek ; a kiszinezés, a meg-
rajzolás lehet alkotott elem. Nem sértheti tehát a 
vallásos kegyeletet s a mélységes hitet, ha a legendák 
szent Imréjéről úgy beszélünk, mint részben képze-
leti, megrajzolt alakról. A csodákat nem vonjuk két-
ségbe, de a megrajzolást, a kiszínezést bátran a kép-
zelet eredményének tekinthetjük. 

Szent Imre ezen az alapon valóban alkalmas 
volt, hogy ifjú, tiszta, szent alakja köré legendái 
elemek szövődjenek, hogy a ragyogó fantázia kiszí-
nezze azt, a mit ezen kedves szenten iláott. 

Már a XI. század vége felé sok szép, bájos el-
beszélés foroghatott a magyar nép ajkán szent Imré-
ről, melyeket azután az apák elbeszéltek fiaiknak, 



26. szám. RELIGIO 431 

ezek az unokáknak és talán mindig jobban kiszínezve, 
kiszélesítve. Eleinte nem írták le ezen vallási és tün-
déri fényben uszó kedves elbeszéléseket, hanem száll-
tak szájról-szájra, apáról fiúra. Csak a XII. század 
elején akad egy köllői lélek, a ki összegyűjti ezen, 
népajkán élő adatokat és kiváló szervezőerővel össze-
írja azokat. Az összeszedett elemeket bevonja a vallás 
áhítatával, összekapcsolja a hit erejével; keretbe fog-
lalja a külön részeket, melyeket még saját lelkének 
őszinte tiszteletével is áttüzdel. 

így jött létre a szent Imre-legenda. 
De a legenda leírója nem tudta a nép ajkán élő 

összes adatokat összegyűjteni, mint ő maga mondja, 
midőn azt írja, hogy szent Imre egyre növekedett, 
de évei számával gyarapodtak dicső és kiváló erényei 
is. Ezeket nincs módunkban — írja továbbá — mind 
elszámlálni ; egy-kettőt azonban,«melyekről biztos tudo-
másunk van, hogy feledésbe ne menjenek, híven el-
beszélünk.» Másutt meg így szól a legendaíró: «Kiváló 
csodái közül szintén elbeszélünk egyet, melyet Isten 
csak a mi időnkben vitt véghez hitvallója dicsősé-
gére ; ámbár ez is, meg egyéb csodái is, minden le-
írás nélkül is annyira átmentek a köztudatba, hogy 
fiaink mindenesetre ismerni fogják és elbeszélendik 
unokáinknak». 

A megszerkesztett szent Imre-legenda 1110. körül 
keletkezhetett, mint a történetírók kimutatják. Ez a 
latin nyelvű kis mű valóságos kis köllői alkotás. 
«Történeti költészet» — mint Toldv Ferenc írja ezen 
kor irodalmi termékeiről. 

Szent Imre legendájának szerkezete egyszerű és 
világos. Rövid bevezetés után elmond néhány szép, 
élénkszinű vonást az ifjú Imre herceg életéből, azután 
a halála után való csodákból említ föf kettőt. Nincsen 
benne sok esemény, de a lélek bensejének jellem-
zése élénk és határozott. Szemeink előtt látjuk az 
ifjú Imre herceget, a ki Isten kegyelmének birtokosa 
s a ki a csodák fényében és a hit erejében lép elénk. 
Mély egyházi fölfogás hatja át a legendát; különö-
sen kiemeli a kegyelem értékét s jelentőségét. Nyilván-
valónak látjuk, hogy szent Imrében követésre méltó 
magyar szentet állít a magyarság elé. A mennyire 
csak megnemesíthet vallás egy magyar ifjút, olyan 
e legendának szent Imréje. 

De kisugárzik e legendából még a középkor 
lelke is. A kegyelem szentségében élő szent Imrét 
Isten csodákkal tünteti ki : az ég közel van a magyar 
földhöz, érintkezik vele ; azonban csak azért, hogy 
szent Imre lelkének szépsége s értéke annál jobban 
kitűnjék: Isten csodát tesz, hogy megdicsőítse őt. 

Nem sok életadat, de szép szerkesztőerő jellemzi 
szent Imre legendáját. A mű nyolc fejezetre oszlik. 
Az 1. bevezetés, mely az Intelmek szakaszait jelöli 
meg; a 2. szent Imre bűnbánó, jámbor életéi és 
annak szépségét rajzolja; a 3. a pannonhalmi csók-
jelenetet; a 4. Mór erényeinek érdemét és próbára-
tételét; az 5. a veszprémi szüzességi fogadalmát; a 

6. szent Imre házasságát említi és az önmegtagadás 
érdemét; a 7. caesareai Özséb látomását s szent Imre 
temetését; a 8. Konrád német lovag csodáját és a 
szenttéavatást mondja el. 

Az egész legendán bizonyos eleven szemlélhető-
ség leng át. A részek szorosan kapcsolódnak egy-
máshoz és egységes egészet alkotnak. Valóban csodál-
kozhatunk, hogy a XII. századból ilyen szép irodalmi 
termék örökítette meg a szent királyfi egyéniségét 
és benne a magyar alkotó erőt s szerkesztő tehetséget. 

Vargha Dámján dr. 

A párbérről. 
Párbér gyűjtőnév alatt ama szolgálmányokat ért-

jük, miket a római katholikus lelkészkedő papság a 
pároknak lelki gondozásáért, egyházlátogatási jegyző-
könyv, emberemlékezetet meghaladó időtől fennálló 
javadalmi összeírások, hiteles adatok, rendeletek, a 
legfőbb helyen is megerősített kétoldalú szerződések 
vagy jogszokás alapján, telek vagy házaspárok vagy 
özvegyek után: férfiaktól vagy nőktől, vagy atyjok-
kal közös háztartást vivő házasfiúktól, vagy szabad-
ságolt katonáktól részint természetben, részint ellen-
értékben, megszabott mennyiségben és minőségben 
igényel. 

Földi, anyagias dolognak látszik, azonban lelki 
jelleget ölt fel ama szoros kapcsolatnál fogva, mely-
ben a kereszténység főbb szempontjaival áll. Meg-
élhetését, állandóságának folytonosságát, fizikai élet-
szükségletei kielégítését célozza a lelkészkedő pap-
ságnak; valójában olyan jogügylet, melynek alapján 
a jogelőd jogait és kötelességeit a jogutódokra ruházza ; 
de melyet csupán magánosak a közigazgatási bíró-
ság által nem intéztethetnek el. 

Kizárólag a király Ő Felségét, mint legfőbb kegy-
urat és felügyelőt illeti a párbérkörüli legfőbbfokú intéz-
kedés; mely jogával legutóbb 1906. év november 26-án 
élt, mikor legmagasabb rendeletével utasította a 
Congrua-bizottságot, hogy rendezze a lelkészi párbért. 
A mire azonban a vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter 1907. év julius 1-én megjegyezte, hogy ennek a 
nagyhorderejű és sokoldalú kérdésnek közmegnyug-
vást keltő megoldása igen nagy körültekintést és 
beható előzetes tárgyalásokat igényelvén alig remél-
hető, hogy az már a közel jövőben eszközölhető 
legyen. 

Az érdekelt testülettől, a papságtól s annak egy-
öntetű kérelmezésétől függ már most e megvilágí-
tásra váró, életbevágó, égető, aktuális kérdés meg-
oldása, melyet főleg azok sürgetnek, kiknek fő jöve-
delmi forrását a párbér képezi ; és a kik nem a mai 
formában való fönntartását, de ellenértékben való 
megváltását óhajtják. 

Ez különben nyílt kérdés; vita tárgya lehet. 
Ami azonban kétségen kívül áll, az az egy óhaj, hogy 
az amúgyis alacsony járadék biztosíttassék ; s ne 
sajnálja senki a katholikus lelkészkedő papságtól sem 
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a kenyeret akkor, mikor rendezett körülmények közt 
látjuk a más osztályhoz tartozó atyánkfiait. 

1. A lelkészkedő papnak joga van a párbérhez. 
Junktim van a lelkészkedő pap ténykedése és járan-
dósága közt. Már a javadalom eredete is erre vall. 
A javadalom u. i. jog, mely az egyház szolgáit illeti, 
hogy részesedjenek az egyház vagyonából tisztessé-
ges ellátásuk végett. E jog még az apostolok idejé-
ből származik. Ők u. i. Krisztus urunk nyomdokait 
követve, a hivek ajándékaiból éltek. A javak gyara-
podIával azok kezelése átment a püspökökre, a fő-
esperesekre és gazdákra, kik a kezelés módjáról a 
tartományi zsinaton számoltak be. Ha azonban a 
javakat úgy értjük, hogy azoknak örökös vagy ideig-
lenes birlalói voltak az egyházi férfiak, akkor a javak 
eredete az V. században keresendő, mikor a java-
dalom szó már használtatott a rómaiak példájára, 
kiknél szokásban volt, hogy a köztársaságban érde-
meket szerzett férfiak bizonyos javadalmat nyertek 
az állami kincstártól tisztességes ellátásra. 

Teljes joggal élvezi a javadalmas javadalmát; 
hiszen esküt is azért tesz, hogy semmit el nem ide-
genít; mindent visszaszerezni igyekszik, a mi java-
dalmához tartozik. Mint jogszerű haszonélvezője java-
dalmának a kötelességszerű illeték befolyására teljes 
jogot tart. Tekintve magasztos hivatását, javadalma 
gyümölcsét lelkipásztori ténykedései alapján jogosan 
élvezi; e jogát féltékenyen őrzi. 

2. E jognak alanya a lelkészkedő pap. A papi 
rend általában, mint Krisztus szervezte testület, Isten 
ügyének képviselője, az oltárnál szolgálván, az oltár-
ról él. Az egyházi tekintélyt fönntartja külső fény-
nyel is; Isten tisztelése, a vallás erősbülése, a papi 
tisztség disze, követelménye. 

E végből bár nem tartja célnak a földi dolgokat 
és nem nyugtalankodik mértéktelen buzgalommal 
aggódva, félve, hogy nem nyeri el, mit elnyerni óhajt 
vagy hogy elveszti, a mit már elért ; s bár értékét 
Isten előtt, fölényét az emberek előtt abban látja, ha 
kicsinyes gondoskodással nem csüng a földieken, 
állása rovására; mégis nagyon jólesik neki, hogy 
gondoskodva van az anyagiakról számára is. 

Az apostoloknak is volt javadalmuk. (Ap. Csel. 
4, 34.); a hivek lábaikhoz tették le javaikat. Szent 
Pál bővelkedett (Filip. 4, 18.), Timótot (I. 3. fej.). 
Tituszt (I. 8.) inti, hogy vendégszeretők legyenek, 
Istentől nyert előrelátásával jelezvén, hogy utódjaik 
birlalói lesznek javaiknak, melyekből vendéglátást is 
gyakorolhatnak. 

A jogrend hivei azért nem rövidítik meg a lel-
készt e jogos jólétének birlalásában, melyre őt a tör-
vényes fölhatalmazás jogosítja. Szükséges neki, akár-
csak a birtokától ma is megfosztottan fogolyként 
élő szent Atyánknak a lelkek kormányzásában, hogy 
a földiekben független legyen. 

3. Tárgya a lelkészkedő pap e jogának maga a 
javadalmi párbér is. A pap u. i. már fölszentelése 

alkalmával bizonyos cimű javadalomra jogosíttatik, 
hogy testi szükségletei, anyagi ellátása gondjaitól 
szabadulva, szabadon és buzgón élhessen hivatásá-
nak. «Titulus» nélkül nem szentelhető föl. Költött 
címre fölszentelésnél még a fölszentelő püspök is föl-
függesztetnék. A pap u. i. vagyonszei'ző foglalkozás-
tól el van tiltva. Pedig nemcsak ruhára, élelemre 
van szüksége; hanem papi ellátásához mért bűtor-
zatra, könyvekre, üdülési, vendégszeretet megkívánta 
és a szegények számára jutó jövedelemre is. Azért 
még a püspök asztala címére is csak a káptalan bele-
egyezésével szentelhető föl. Ha patrimoniumra (atyai 
örökség) szenteltetnék is; annak biztosnak, ingatlan-
nak, gyümölcsözőnek, sem adóssággal, sem jelzálog-
gal megterheltnek nem szabadna lennie. Alamizs-
nára vagy misedíjra sem szentelhető fel, hacsak bi-
zonyosan tudva nincs, hogy elégséges ellátására. írás-
ban beadott magánigéret sem elég erre nézve. Ren-
des javadalom szükséges tehát címnek, melyet béké-
ben bírhat és mely állandó tartózkodást igényel; az 
felelvén meg lelkipásztori hivatásának. 

Ide vág a trienti zsinat 21. ülésében, a II. feje-
zetben az egyházi fegyelem tárgyában hozott ama ha-
tározata, hogy nem illik azoknak, kik az isteni szol-
gálatra alkalmaztatnak, a papirend dísztelenségére 
koldulni; de tapasztaltatván az is, hogy sok helyütt 
azoknak, kik csellel akarnak javadalomhoz jutni, 
semmikép sem engedélyeztetik az egyházirend föl-
vétele ; határozta a zsinat, hogy a világi pap, legyen 
bár különben megfelelő erkölcsű : az egyházi rend 
fölvételéhez ne bocsáttassék, hacsak alaposan tudva 
nincs, hogy egyházi javadalma van, mely neki tisz-
tességes fönntartására elégséges. 

Azért, az eleinte kizárólag a hivek ajándékaiból 
élő papság később az élet fönntartására szükséges 
földeket, szőlőket nyerte ; melyeket csak a püspök 
engedélyével adhatott bérbe; de amelyeket ugyancsak 
a püspök intézkedésére bármikor fölmondhatott bér-
lőjének. Szokásba vétetett, hogy a föld terményeinék 
élvezete a lelkészi ténykedések ellenértékéül szolgált. 
E junktim emelte a javadalmas anyagi helyzetét. 

A wormsi zsinat 868-ban minden egyháznak egy 
telket szavazott meg, VIII. Bonifác idejében a lel-
készkedő papság már javadalmasnak hivatott a fekvő 
birtokok, puszták és más ingatlanok révén, melyeket 
a hivatalért, egyházi ténykedések teljesítéseért nyert. 
Az 183ii-iki magyar országgyűlés rendelte, hogy min-
den lelkész egy telek ingatlan után járó legelőterü-
letet is kapjon; 1856-ban az alesperesek és alispá-
nok őrködésre hivattak föl, hogy tagosításkor min-
den lelkész egész, a kántor féltelek birtokban része-
sedjék; valamint a leány-egyház, ha iskola nélkül 
szűkölködik, féltelket nyerjen iskolaépítésre ; egy 
hold földet meg példány-szorgalmi kertnek, hol az 
illető tanító fanemesítésre és növények ápolására 
oktatja majd az iskolaköteleseket. 

Ezekhez járult a hivek kegyelete, szeretete, bi-
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zalma teremtette lelkiviszony folytán a hitközség 
részéről szolgáltatott, a hitközség terhére 1783, 1786, 
1791, 1814, 1824-ben írásban is (Canonica Visitatio) 
foglalt szerződésen alapuló, felsőbb helyeken is meg-
erősített, bizonyos mértékben és mennyiségből álló 
gabonaféle (élet), tűzifa, szárnyas; páronként vagy 
úrbéri telek, vagy lélekszám szerint, özvegyenkint, a 
féríiak, úgy mint nők részéről fizetendő szolgálmá-
nyok; melyeket a jogos birlaló eddig visszkereset 
megajánlása mellett még, hivatkozással a szolgál-
mány dologi természetére, más vallásúaktól is bevé-
teleztetett. 

4. A javadalom ez egyik nemére, t. i. a párbérre 
nézve üdvösebb volna, lia a Canonica Visitatióban 
jelzett mennyiségnek megfelelő, a plébániai hivek 
által törvényes bizottság előtt, pénzbeli ellenérték 
biztosíttatnék; és a kötelezett összeg az egész közön-
ség által negyed- vagy félévenkint a lelkész kezei-
hez kifizettetnék; a nélkül, hogy a lelkész sok idő-
veszteséggel, üggyel-bajjal kényszeríttetnék azt be-
szedni; a tapasztalat bizonyítván, hogy a ma beszol-
gáltatott terményjárandóság a mellett, hogy selejtes 
minőségű és nem egyforma mértékű, sokszor viszály-
kodás, összekülönbözés tárgyát is képezi. Mely sé-
relmek mind megszűnnének, lia a kétoldalú — em-
lített — szerződésekben kiszabott illetmények az 
érintetlen kikötés szerint készpénzben szolgáltatná-
nak be. 

Ma már a lelkészi szolgálmányok pénzben meg-
váltása ügyében az esztergomfőegyházmegyei érsek-
vadkerti esperesség lelkészkedő papsága remények-
kel kecsegtető indítványa folytán országos mozgalom 
indult meg, erről beszélt Bakos János a VII-ik orszá-
gos katholikus nagygyűlésen; jogosultságát az orszá-
gos katholikus szövetség, a sajtó is, a vezető férfiak 
is elismerik ; a szűkösen élő hivek maguk sem bán-
ják, a lelkészkedő papság meg tárt karokkal fogadja. 

Dráveczky Kálmán. 

A jellem és a modern világnézet. (v.> 
II. Vegyük most szemügyre a modern világnéze-

tet, mely ellentétbe helyezkedik a kereszténységgel, 
vájjon micsoda jellemeket érlel? Gáncsolási viszketeg 
nélkül mondhatjuk, hogy a modern ember jellem-
gyönge, sőt egyes intézményeinek virágzása épen 
ebben leli alapját. Mert például mit csinálna az a 
sok hírlapíró, hova lenne az a sok vállalat, ha az 
emberek legalább nagyobb részének saját önálló 
meggyőződése volna s nem kellene neki szuggerálni, 
hogy mi legyen a nézete. Vagy jellemszilárdságnak 
tudható-e be az az általános renyheség, mely min-
dent az államtól vár, önálló társadalmi tevékenységet 
nem ismer, minden kezdeményezéstől fázik, ha csak 
előbb a hatalom támogatását nem biztosította? Vagy 
minek tulajdonítandó az állhatatlanság, mely min-
den köztevékenységnél megnyilatkozik, kezdetben 
tűlcsapongó buzgóság s folytatása elposványosodás, 

mivel ismét valami űj eszme vonja magára a figyel-
met? Ez csak általános jellemgyöngeségből magya-
rázható. Pedig ha legalább a többség jellemes volna, 
mivé lehetne a világ a kultura vívmányainak segé-
lyével ! Például az általános szabadság elve milyen 
erkölcsi és anyagi emelkedésnek lehetne forrásává 
s látjuk, hogy az állami mindenhatóság túltengése 
miatt épen erkölcsileg sülyednek az egyesek s a 
tőke zsarnoksága miatt nyomorult rabszolgaságban 
sínylődnek. S ez ajellemgyöngeségnek következménye, 
mert hiányzik az egyénekben az akarat bátorsága, 
hogy szembeszálljanak a túlkapással. 

Még inkább észlelhető e gyöngeség az egyesek 
belső életében. Vájjon hányan merik meggyőződé-
süket nyilvánítani, mielőtt tudnák, hogy környezetük 
vagy legalább a többség ugyanazon véleményen 
van-e? Ellenkezőleg, inkább másoktól sajátítják el 
a legtöbben nézeteiket, az erőszakosak karjaiba vetik 
magukat, ők meg semmit sem vélnek. Minek is, hiszen 
van közvélemény, hatalom, azok majd gondoskod-
nak elvekről, legalább békénk van s talán előnyünkre 
is válik, míg az önálló nézet bajt hozhatna. Ezt már 
csak nem mondhatjuk jellemnek! S még hagyján 
volna, ha legalább valami jó közmorál, közjellem 
uralkodnék, de épen ez hiányzik a modern kornak 
s azért romlik az egyén, mert csak kevésnek van 
elég ereje arra, hogy szembeszálljon az erkölcs nél-
küli környezettel. A kik magánkörben eléggé jók, 
a nyilvános életben saját jobb belátásuk ellenére 
jellemtelenek ; a magánembernek egészen más nézetei 
vannak a magánéletben, mint a minőkért a köz-
pályán látszik küzdeni. Magánbeszélgetésben sopán-
kodnak bizonyos intézmények és állapotok fölött, a 
nyilvánosság előtt pedig, a hol tehetnének valamit 
azok megszüntetésére, nagyhangú szólamokkal pálcát 
törnek mellettök s nekimennek minden ellenkező 
törekvésnek. Általában tapasztalható az elvek iránti 
közömbösség, az emberek mintegy öntudatlanul él-
nek, a lármásak és fráziskezelők uralkodnak. Es saj-
nos, minél magasabban szállunk a néposztályokban, 
annál szembetűnőbb ez a betegség. 

S a ki manapság férfinak akar látszani, azt hiszi, 
hogy ezt leghamarább az által éri el, ha hidegség-
gel és szívtelenséggel egy fölsőbb lény mezét ölti 
magára; innen az erőltetettség a föllépésben és ter-
mészetellenesség különösen a nyilvánosan szereplők 
viselkedésében. Ezen modern stoicismusnak tanul-
mányozására bő alkalmat és anyagot nyújtanak a 
kornak megcsodált politikusai, a mint különben is 
a modern jellemgyöngeségnek a politikai élet a leg-
kiáltóbb bizonyítéka. A magánéletben pedig a lelki-
ismeretesség megfogyatkozásával a jellem is eltűnt. 
A modern embernek szája tele van műveltséggel, 
tudománnyal, lölvilágosodással, de nem talál időt 
lelkiismerete kiművelésére ; innen az önállóság hiánya, 
mindig arra néz, mit tesznek mások, mit fognak 
szólni, mit tartanak műveltnek s előkelőnek. Észre 
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sein veszi, hogy egész élete mások majmolása, még 
a szórakozásait is divat szerint választja meg s nines 
az a félszegség, melynek ne hódolna csak azért, mert 
divatossá lett. Nem véletlen, hogy ezt a szellemi 
ürességet külsőleg is iparkodik kifejezni, t. i. az elő-
kelőnek elfogadott, semmit mondó, fakir arckifeje-
zéssel; ilyen archói semmit sem lehet kiolvasni, de 
megfelel a modern szellemnek, mert valóban semmi 
sincs a modern emberben. IIa jellemeket akarunk 
találni, le kell szállnunk azokhoz a rétegekhez, me-
lyeknél a modern kultura semmi pusztítást sem vitt 
végbe s őrzik keresztény őseik hagyományos szel-
lemét. Ezt elmaradott tömegnek tartja a modern 
fölfogás, de valósággal kevésbbé mondható tömeg-
nek, mint a kultura képviselőinek serege; mert 
elemei öntudatos s önálló egyéniséggel birnak, míg 
az utóbbiak mintegy varázslat által öntudatuktól 
megfosztott lények, töltik üres napjaikat, bizonyos 
fátumnak adván át magukat. 

Vájjon honnan magyarázzuk, miből származtas-
suk ezt az erkölcsi ürességet, ezt a lealázó helyzetet ? 
Sajnos, ennek okát sem kereshetjük másutt, mint a 
modern kultúrában, mert tényleg ez rontotta le a 
jellemképzés összes alapjait. 

Már fejtegettem, hogy a jellemképzés alapja a 
helyes önérzet vagy önbecsülés; a modern világné-
zet a keresztény önérzetet lerontja, de semmit sem 
nyújt helyébe kárpótlásul. Vagy milyen értéke van 
az embernek, ha csak olyan eleme a világnak, mint 
az ásvány vagy növény, mely lett és elmúlik csak 
azért, mert a mindenség törvényei ezt magukkal 
hozzák. Akár az idealisztikus, akár a materialisztikus 
pantheizmust vesszük, egyik sem tulajdonít több ér-
téket az embernek, mert mindkettő szerint az ember 
véletlen vagy szükségszerű fejleménye valami léte-
zőnek. S nem szabad azt gondolni, hogy ez a nézet 
csak az öntudatos pantheisták vagy materialistákra 
hat, nem, ez megmételyezi az egész szellemi légkört. 
Hiszen a bölcseleti rendszerek áthatják a kultura 
összes ágait, mindent befolyásolnak, ügy hogy szel-
lemük észrevétlenül megy át azoknak lelkébe, a kik 
a kultura jótéteményeit élvezik. Különösen a neve-
léstan függ a bölcselet befolyásától, már pedig a 
nevezett alapelvből levezetett nevelési szabályok nem 
irányulhatnak önálló egyéniségek kifejlesztésére. Ime, 
milyen konkrét alakot nyert a nevezett bölcseleti elv 
a gyakorlati életben? A gyakorlati tudomány azt 
mondja, hogy az egyén az államért van, tehát érté-
két ettől kapja, ennélfogva egész értéke a honpol-
gárságban áll. Az állam az emberre nézve valami 
külső dolog, vagyis körülmény; gondolható-e ilyen 
fölfogás mellett önálló belső élet, vagy ilyenre való 
nevelés? Nem természetes következménye-e ennek 
a szolgai megliajolás a hatalom előtt, az önálló gon-
dolkodásról és cselekvésről való lemondás? Itt nem 
is képzelhetők állandó elvek, mert az állami élet vál-
tozásnak van alávetve. Ilyen körülmények közölt ön-

álló jellem nem képződhetik, mert ez föltételezi, hogy 
az embernek belső értéke legyen. És senki sem ta-
gadhatja, hogy a modern kulturának nem ez a föl-
fogása az emberről ; hiszen ezer torokból zúgnak 
naponkint füleinkbe a szólamok, melyek semmi ma-
gasabbat nem ismernek a nemzetinél, államinál, 
gyakorlatinál és a kulturtömeg öntudatlanul utánna 
zümmögi ezt a nótát. 

Második föltétele a jellemképzésnek annak a 
tudata, hogy képesek vagyunk magunkon uralkodni, 
magunkat kormányozni ; a modern kultura ezt is 
lerontotta. Mert a szabad akarat tagadása eleve meg-
hiúsít minden jellemet; lia az ember az érzékek 
rabja, hogyan követhet elveket érzékei ellenére, hol-
ott a jellem elveknek uralma az egész emberen. Ha 
a jellem az ember testi tulajdonságainak és külső 
okoknak eredménye, akkor hogyan képezheti ki azt 
az egyén? Ha az ember a kifejlődő istenségnek 
egyik fokozata, vájjon hogyan dönthet saját elhatá-
rozásai fölött? Ha mindenkinek veleszületett és vál-
tozhatatlan jelleme van, melyen semmiféle erkölcs-
tan sem változtathat csak úgy mint a kigyó méreg-
fogain, akkor mit tehet az egyén lelkületének alakí-
tására? Már pedig a modern világnézet, bármennyit 
is szónokol a népszabadságról, az egyéni szabad 
akaratot mesék országába utalja, mert a tudomány 
az ember természetében is csak szükségszerűséget 
hangoztat. Hogyan fordulhat tehát az ember testében 
megnyilvánuló és érvényesülésre törekvő törvények 
ellen? Semmiesetre sem uralkodhatik hajlamain, 
nem adhat nekik irányt, nem szabhat határt, hanem 
az úgynevezett egészséges érzékiségnek kell hódolnia. 
De meddig egészséges ez? 

Örvény örvényt von maga után. A modern 
világnézet nemcsak lerontja a jellemképzés föltéte-
leit de képtelen is az embert elvekkel ellátni, a 
melyek nélkül jellem nem képzelhető. Mert mi is az 
az elv? Tárgyilag vagy csak alanyilag igaz szabály, 
melyhez az elme tántoríthatatlanul ragaszkodik, úgy 
hogy belőle magyaráz és von le aztán más szabá-
lyokat. Lényege tehát nem annyira belső igazsága, 
mint akár alanyi, akár tárgyi bizonyossága és álta-
lános volta ; a kétesség lerontja az elv lényegét, a 
különösség megszorítja érvényének terjedelmét. Minél 
általánosabb elvekkel rendelkezik valaki, annál egy-
ségesebb a gondolkodásmódja, mert annál kevesebb 
gyűjtőpontban futnak össze nézetei; s ha egy elvre 
tud mindent visszavezetni, akkor teljes a gondolko-
dásmódjának egysége. A jellem egységének s így 
erejének is biztosítéka tehát, ha az ember elméje egy 
oly általános elv birtokában van, metyből minden 
gyakorlati szabályt lehozhat, melyhez minden tettét 
mérheti. Már most milyen bizonyosságot nyújt a 
modern világnézet ? Erről a bölcselők gondoskodtak, 
a kik mindent kétségbe vontak. Mellőzve azt, hogy 
egymásnak és önmaguknak ellentmondanak, Kant 
óta semmire se fordítottak annyi fáradságot, mint a 
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bizonyosság lerontására. Az idealisztikus racionaliz-
mus a tapasztalat bitelét tette tönkre, a materializ-
tik us pozitivizmus az elvont és általános gondolko-
dást tette csúffá. A modern világ teliát egészen kö-
vetkezetesen mindenről kételkedik, elvek iránt kö-
zömbös, veszi a dolgokat, a hogyan a hétköznapi 
élet azokat magával hozza. Ez kényelmes, de nem 
jellemes, nem emberhez méltó élet. Mihalovics Ede dr. 

Magyarország társadalma a két szent király, az 
első zsinatok és \álmán törvényeiben. (xi.) 

Jószágvesztések Szent István föntemlített elve 
ellenére a felségsértésen s hazaáruláson kívül egyéb 
bűntényért is történtek, nevezetesen Szent László ki-
vételes szigorúságú törvényei folytán a lopás és gyil-
kosság miatt.1 A jószáglefoglalás több ízben egyene-
sen a királyi fiscus, a király részére szólt,2 de az 
is ki van olykor fejezve, hogy az ártatlan feleség és 
gyermekek számára a jószág, vagyon egy része (V3) 
megmarad.3 

Miből áll a vagyon? Ingatlanokból és ingóság-
ból. Ingatlanok: a király várai, városai a hozzájuk tar-
tozó falvak és jószágok megyéjével, a templomok, 
kúriák és curtis-ok, paloták, házak s egyéb épületek, 
szántóföldek, szőlők, erdők és halászóvizek. Ingósá-
gok : az emberi szolgálatok termény- és pénzadókkal, 
ajándékok, bírságok, vámok, tizedek, állatok, szer-
számok, ruhák, sátrak. Ezeket emlegetik a törvények. 

Szó van falusi templomokról, melyeket az illető 
hivek építenek s vagy ők, vagy a püspök állít helyre. 
A templom udvarában (atrium) van a temető (cimi-
terium), közelében a parochia papjának háza. A pa-
rochia híveinek, falvainak nem szabad messze el-
távozniok templomuktól. Ezt csak akkor szabad föl-
szentelni, ha meg van a dotációja legalább két 
szolgaházzal stb. Említik a templom kulcsát, köny-
veit, ruháit, kelyhét s a hivek részéről vasárnapon-
kint fölajánlott kenyeret és gyertyát.4 Többször van 
szó a templom helyett előkelőknek engedélyezett uti 
sátorról, a melyhez külön asztalkát és ereklyéket 
is szállítanak.5 

A királyi kúria s az esztergomi érsek lakása 
palotában van, de a királyt látogatói olykor sátor-
ban keresik föl.6 Még a szolgáknak is van házuk 
(domus, mansus, mansio).7 Vannak korcsmaházak 
(tabernaria domus), vezeklő házak, kettő minden 
városban, továbbá tömlöcök, istállók, juhaklok, csűrök 
és pincék.8 

1 Lad. II. 1, 4, 11, 6. III. 6, 9, 10 s talán Col. I. 46. sze-
rint az izmaelita keresztények hithagyása miatt. 

2 Lad. II. 1, 4. III. 9. Col. I. 6. 
3 Lad. II. 6, 8, 11. 
4 St. II. 31, 34. Lad. I. o, 7, 8, 11, 19. Syn. I. 16, 17, 63. 

Col. I. 47, 73. II. 12. 
5 Lad. I. 29. Syn. I. 35. Col. I. 68, 69. 
« Lad. I. 36, 41. Col. I. praefat. 7 St. II. 34. Lad. I. 40. 
8 Lad. II. 8, 16. III. 13. Syn. I. 49, 58, 61. 

A föld mértéke a szolgák, ökrök s különösen az 
ekék száma. Az ekét mint birtok- és jövedelemmérőt 
a tárgyaltuk törvények csupán egyszer nevezik meg 
olyképen, hogy az apát minden két ekére, vagyis 
két ekényi föld jövedelméből tartson egy szerzetest 
regulaszerűen öltöztetve és ellátva a szükségesekkel.1 

Közeiegykorú példákból láttuk, hogy a végrendelke-
zők rendszerint egy eke földhöz adnak két szolgaház-
népet és négy pár ökröt. Egy ekére teliát annyi föl-
det számítottak, a mennyit két szolga bizonyára két 
ekével, mely elé 2—2 pár ökör volt fogva, meg 
tudott szántani. Egy eke naponta egy holdat szánt-
hat meg. A földek valószínűleg háromnyomású mű-
velésre voltak beosztva, úgyhogy őszi, tavaszi szán-
tás-vetés alá jutott 2/s s ugaron maradt 1/s rész. 
Későbbi számítások szerint egy ekére átlag 120 kis 
holdat vehetünk föl, a melynek holdja (72 öl hosszú, 
12 öl széles = 864 • öl) megfelelt a faeke egy napi 
csekélyebb szántóképességének. Ha ugarnak maradt 
40 kis hold, akkor tavaszi és ősi szántásra egyen-
lően szintén 40—40 kis holdat vehetünk föl (mai 
magyar holdakban 29—29 holdat), a minek egyszeri 
megszántását két négyökrös eke 20—20 napi szántás-
sal kényelmesen elvégezhette.2 Egy szerzetes eltar-
tására tehát 160 kis holdnak, vagyis kb. 116 magyar 
holdnak az évi termését vették föl alapul, a mi ter-
mészetesen nem mind kellett a szerzetesnek, hanem 
abból került ki az apátnak költségesebb udvara, 
utazása, a fényes istentisztelet, monostori építkezés, 
alamizsnák stb. A falusi pap tisztességes ellátására 
két szolgaháznépet és három pár ökröt, meg egy pár 
tehenet számítottak, vagyis körülbelül egy ekére való 
földet, félannyit, mint a monostor közös költségei 
mellett egy szerzetesre. A plébánosnak adtak még 
eiső fölszerelésül egy (hátas)lovat, egy igás szekeret 
és 30 apró marhát.3 

Ha a földet nem méregették és számították is 
mindjárt holdakban és ölekben, de azért megbecsül-
ték s akadtak, a kik bitorolták másnak a földjét. Az 
ilyenre Kálmán kétszeres visszaadást és még tíz pénza 
bírságot rótt ki.4 Azt nem bánta, ha zsidó ember 
szerez földbirtokot, csak ne műveltesse keresztény 
szolgával, hanem pogányokkal.5 A király, ispán és 
várőrök földjeire szívesen befogadtak közszabadokat, 
vendégeket, kik nyolc dénárral minden úrbéri teher-
től megválthatták 30—40 kis holdnyi telküket (öt hol-
dat egy dénárral, a melynek az ezüstje 111a tizennyolc 
fillért érne). Ilyen csekély jövedelmezőség mellett az em-
beri szolgálat roppant drága : 375 szabad telepes űr-
béri adója kellett ahhoz, hogy összejöjjön belőle száz 

1 Syn. I. 37. 
2 Arányosítva: régi kis hold: mai magyar hold : egy katasz-

teri hold : régi királyi hold = 54 : 75 :100 :132 = kb. 2 : 3 : 4 : 
kb. 5. Az átszámítás módja, mivel az arány fordított : ha az 
54-esből 40 holdat veszünk, akkor a 75-ösből kevesebb lesz az x; 

40.54 
x:40 = 54: 75; x = J - ^ - = 284/5 magyar hold. 3 St. II. 34. 

4 Col. I. 32. 5 col. I. 75. 
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tinó ára vagy száz pénza, a mennyibe egy páncé-
los lovag évi tartása került s a könnyű lovas vitéz 
eltartására is 150 szabad telek dénáradója volt szük-
séges,1 míg a falusi pap 2 szolgatelek jövedelméből élt. 

Csakhogy az egyház szolgái több jövedelmet tar-
toztak adni papjuknak s bizonyára egyéb szolgák is 
világi földesuraiknak, mint a szabad telepesek ispán-
juknak, mert az első zsinat határozata szerint ama-
zok termésük kétharmadát vagy felét szolgáltatják 
át egyházuk mesterének a szerint, a mint ennek az 
ökreivel szántottak vagy a saját ökreikkel.2 Más 
püspöki zsinat úgy határozott, hogy míg a szentegy-
ház népe mindenéből tizedet ad a püspököknek, 
addig az egyház szolgái három dénárt fizessenek 
parochus papjuknak.3 A parochusnak azonban nem 
tized járt, hanem a tizednek csak negyede, vagyis az 
egész termésnek negyvened része.4 Ha ennek a vált-
sága volt a három dénár, akkor a negyvenszerese, 
120 dénár adná az egész termés enyhén becsült ér-
tékét egy-egy szolgatelken, 80 és 60 dénár pedig az 
évi termés kétharmadát, illetőleg felét. Ehhez képest 
a szabad telepesek nyolc dénárnyi földbére valóban 
csekély, a mi abból is kitűnik, hogy Kálmán tör-
vénye szerint lovasok, utasok, vevők részére egy 
kepe ára sem több, sem kevesebb nem lehetett, 
mint öt dénár.5 Már pedig a kepe két kalangyával 
vagy ötvenkét kéve gabonával ért föl, a melyből 
valami két mérő (egy métermázsa) szemet nyomtat-
tak ki.6 E szerint a szabad telepes egész úrbéri ter-
hét körülbelül három mérő gabonával váltotta meg, 
a saját marhájával szántó egyházi szolga pedig hu-
szonnégy mérőt adott át papjának az egész termés-
ből, két szolga kétannyit s maguknak megtarthattak 
félannyit, mint a mennyit a plébános kettőjüktől 
együttvéve kapott. Ez elég reális számítás, ha az ada-
tokat mind egybevetjük, mert a szabadok dénáradója 
hitelesen áll előttünk és csekély voltát nyilvánvalóvá 
teszi az, hogy a dénáradónál sokszorosan nagyobb 
szolgai terményadó is minő csekélység együttvéve a 
falusi plébános évi fő jövedelméül. 

A szőlő- és földművelés szolgáltatta a dézsma 
javarészét s az idevonatkozó törvények némileg 
megvilágítják a termelés tárgyait. A kinek Isten egy 
évben tizet adott, a tizediket adja Istennek — így 
szól a dézsmálás alaptörvénye.7 Minden évi terme-
lésből, szaporulatból jár tized a megyés püspöknek. 
Jár a szabad telepesektől is, mert ámbár a föld nem 
az övék, de ők használják; s ugyanezen oknál fogva 
jár azon fiúk és szolgák termeléséből is, a kik apjuk-
tól s gazdájuktól különváltan, más házban laknak 
és külön gazdálkodnak. A monostorok tulajdon csü-

1 Col. I. 40, 45. 2 Syn. I. 63. 3 Col. II. 5. * Syn. I. 61. 
5 Col. I. 44. PC. «quinque nummis capeciuni comparent.» 

A «nummus» dénárt jelent, mert e két név másutt is föl-
váltva egymás helyett használatos. Col. I. 79. denar ios . . . 
nummos illos. 

6 Gazdaságtört. Szemle. 1905. 208. 1. 7 St. II. 52. 

rei, pincéi s juhaklai, valamint más egyházaké, men-
tek ugyan a lizedadástól, de a parochus papnak 
járó tizednegyedet azért meg kell adniok1 s az apá-
tok szabadjaiktól kötelesek átszolgáltatni az egész 
tizedet a püspöknek.2 A tizedszedés olyképen törté-
nik, hogy a püspök poroszlója megkérdezi a gabona 
(annona) vagy marhák (bestiae) birtokosát, hogy 
mennyije van. Ha nem hisz neki, eskettesse meg s 
aztán vegye át a tizedeket. A gabonából ne keverten 
vegye át, hanem külön. Ha az eskü után valaki más, 
nem a püspöki poroszló — mert neki nem szabad 
kételkednie az eskü igazságában — hamis esküről 
vádolja a termés birtokosát, akkor a király és ispán 
poroszlója előtt meg kell számlálni a gabonát s a 
bűnösnek bizonyult birtokos csupán a tizedik részt 
kapja meg, kilenc rész pedig a püspöké legyen. Ha 
a vádló bizonyul hazugnak, hasonlóan bűnhődjék s 
ha nincs annyija, hogy megváltsa magát, adják el őt 
magát gyermekei nélkül. A tizedeket karácsonyig 
teljesen szedjék össze. Az egy házban lakó apa, fia, 
szolgája együtt adják meg a dézsmákat, a külön la-
kók külön. IIa valaki kérdezve makacsul vonakodik 
bevallani a tizedet a püspök poroszlójának, akkor ez 
tanuk előtt jelezze, hogy mennyit tart igazságosnak. 
Lent vagy kendert annyit kapjon, a mennyit marká-
val a földhöz tud szorítani (egy jó maroknyi kitilolt 
kender vagy len a termés átlagos tizedrésze). A hol 
kinyomtatott gabonát talált s ez nem több tíz vödör-
nél (hydria, az akó v. mérő tizedrésze — 3 pint — 
6 itce), ne vegye ki belőle a tizedet (mert a tulajdo-
nosa szegény ember) ; a 20 vagy több vödörnyi ga-
bonából azonban már vegye ki a két vagy több 
vödörnyi dézsmát.3 

A föld termése tehát gabona, mi főkép búzát 
(frumentum = triticum) jelent, továbbá rozs (siligo), 
árpa (hordeum) meg zab vagy abrak (avena).4 A len 
és kender (linum, cannabum) termelése csekély lehe-
tett, mert nem kéve-, hanem marokszámra dézs-

1 Syn. I. 61. Itt olyan gabona, bor és juhok tizedmen-
tessége értendő, a melyeket a bencés conversus-fráterek szol-
gáikkal majorságaik (gangria, obedientia, eremum) elkülöní-
tett földjein, szőlőiben és legelőin házilag termeltek, tenyész-
tettek, vagy ha egyéb népeiktől gyűjtöttek is össze a köz-
pontokon, de már a termelés helyein kiadták belőlük a tize-
deket. 

2 Lad. I. 27. 30. Az apátok t. i. különböző szerződések-
kel, kedvezményekkel telepítettek vagy fogadtak uraságuk 
alá szabadokat s hogy megóvják őket a külső zaklatásoktól, 
felelősséget vállaltak értük és köteles tizedeiket vagy maguk 
szedték be, vagy elengedték nekik, helyettük aztán az apátok 
szolgáltatták át a püspöknek járó tizedeket. Később sok adat 
bizonyítja, hogy a földesurak általánosan erre törekedtek, mert 
szőlőhegyeik s földjeik betelepítését és fölösleges erdeik irtá-
sát így jobban előmozdíthatták. 

3 Lad. I. 40. A vödör, «veder» mennyiségét 1. Gazdaság-
tört. Szemle 1905. 214. 1. («Pisky István tihanyi várkapitány 
számadáskönyve» cimű dolgozatomban.) 

4 V. ö. Egyházi földesúr és szolgái a középkorban. 30. 1. 
(A Szent-István-Társulat Tud. és írod. Osztályának fölolvasá-
sai közt.) Gazdaságtört. Szemle. 1905. 201- 213. 1. 
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málták s mert a későbbi dézsmálások adatai közt 
alig, vagy épen nem fordulnak elő. Az itt tárgyalt 
törvények a bordézsmát csupán az egyházak, mo-
nostorok pincéinek (cellarium) tizedmentessége alak-
jában említik, de ismételten szó van a szőlőkről 
(vineae).1 

Az ingó vagyon közt első hely illeti meg a szol-
gákat nemcsak embervoltuk, hanem nagy értékbecs-
lésük szerint is. Említettük már, hogy a törvény 
föltevése szerint a senior kész szolgájának megmen-
téséért akár a legnagyobb vérdíjat, a 110 tinót is 
megadni.2 Aránylagos értékét jelzi még némileg az a 
csekély váltságdíj, a melyért a jogos tulajdonos 
visszakapja elveszett szolgáját, lovát és marháját a 
a jókszedőktől, a mely díj tehát csupán némi illeték 
(nem tartásdíj, mert független az időtől) a megtalált 
értékért: a szolgáért 90, a lóért 12, az ökörért 5 dé-
nár.3 A (harmadfű) tinó rendes értéke egy ezüst 
pénza, vagyis a troyesi márka (félfont, 245 gramm) 
nyolcadrésze, egy uncia v. két lat ezüst, kiverve 30 dé-
nárrá, a melynek ezüstje összesen egyenlő 2'75 o. é. 
forint ezüsttartalmával. Ennyibe került egy tinó 
s a hadi lóért adott törvényes kárpótlás 15-ször 
ennyire volt szabva. A szökött szolga váltságdíja 
pedig nyolcad fél szer oly magas, mint a lóé, teljes 
értéke tehát 112'5 tinóval vagy pénzával ért föl, mi 
majdnem azonos a legnagyobb vérdíjjal.4 

Az úrnak szolgája fölött való jogát jól meg kell 
különböztetnünk attól, a mit oktalan, lelketlen mar-
hái fölött gyakorolt. Az utóbbiak fölött való joga 
ius in re, a melynél fogva tulajdonát további fele-
lősség nélkül nemcsak használhatja, hanem el is 
pusztíthat ja. A szolga fölött azonban gazdája ily jog-
gal nem rendelkezett, mert megölése szintén gyil-
kosság, a mivel nemcsak súlyos anyagi veszteség 
járt, hanem vezeklés is ép úgy, mint más ember-
ölésért.5 A szolga fölött való uraság csupán ius ad 
rem, csak a szolga- és ivadékainak munkájához, 
munkaerejük fölhasználásához ad jogot a keresztény 
középkori társadalomban. A szolgának magának is 
van tulajdonjoga, mert lehetnek saját marhái s ez 
esetben a gazdája földjén termett jószágnak felét meg-
tarthatta a saját céljaira.6 Joga van házasodni, de 
csak ura engedélyével ép úgy, mint a hogy a fiú, 
leány ma is rendszerint csak szülői engedéllyel köthet 
házasságot. Ha a szolgát ura fölmentette korábbi 
szolgálatainak nagy részétől és csupán csekély ré-
szét kötötte le, tartotta fönn bizonyos célra, akkor 
a szolgát szabadosnak (libertatus, libertus, liberti-

1 Syn. I. 61. Lad. II. 8. Col. I. 17. 2 st. II. 37. 
3 Lad. III. 20. 
4 A föntebbi váltságdijak közt a bitang ökör kiváltásának 

illetéke aránytalanul magas, mert a linónak egy, a hadilónak 
tizenöt pénzányi értéke s a jó szolgának 110—112 pénzányi 
maximális váltsága szerint az arányos illetékek ezek lettek 
volna: a szolgáé 90, a lóé 12, az ököré 0'8 dénár. 

» St. II. 13. 8 Syn. I. 63. 

nus) vagy ohognak, ohabnak nevezték. Fegyveres 
szolgálatra fölszabadított szolgák a vár- és határ-
őrök, kiket a király áthelyezhet ugyanazon köte-
lezettséggel egyik ispánságból a másikba.1 «lus ad 
rem» köti a nemes vitézi is a király és ispánja, vagy 
valamely senior szolgálatára2 azon adománynál fogva, 
a melynek hasznát élvezi. Az ispán sem egyéb, mint 
helyhez kötött, de másoknak is parancsoló szolga,3 

szabados, nemes vitéz vagy senior. Az eredeti különb-
ség csak fokozati, melyet az egyenlő állás vagy föld 
birtoka elenyésztet. A nemes vitézt sem szabad el-
csábítani s a szökevény vitézt ép úgy keresi ura, 
mint az eltűnt őrt, ohogot és szolgát.4 A közép-
kori társadalom egészben véve földhöz van kötve s 
csak az a szabad vagy vendég költözködik szabadon, 
a kinek nincs már otthon földje vagy jobb földet 
keres. A ki nagyobb bűntényt követett el, mint a 
mekkorának törvényes birságát, vérdíját vagy kárát 
vagyona megbírta, azt eladták. Akkor a szolgaság 
volt a fizetésképtelenség büntetése s másrészt pótolta 
a modern élethosszig való fegyházat. Ma az ily apá-
nak szégyene többnyire nemzedékeken át megbélyegzi 
ártatlan ivadékait, akkor pedig az a méltatlanság 
sújtotta őket, hogy a szolgaságban szülöttek szintén 
szolgák lettek. De az akkori fegyencnek, fogolynak 
meg volt az az előnye a mai fölött, hogy mint közép-
kori szolga boldog házas életet is élhetett s megvolt 
az a reménye, hogy hű szolgálatáért vagy ura lelke 
üdvösségére a keresztény társadalomban könnyen 
fölszabadulhat és szabadabban használhatja majd ő 
vagy ivadéka a korábbi szolgatelket. E lelek nélkül 
még fölszabadulni sem igen kívánkozhatott s nem is 
volt szokás a fölszabadítottat föld, ház és marha 
nélkül hagyni. Erdélyi László dr. 

A tudomány geothaniája. <i.) 
Születés — halál, kezdet és vég bizonyára két 

legfontosabb momentum a véges lény életében. A Föld 
születése és halála pedig közérdeklődést keltő. Az 
ókor kulturnemzeteinek mithologiái, valamint a jelen-
kor egynémely természeti népeinek mondái nemcsak 
a világ keletkezéséről regélnek, hanem még rikítóbb 
színekkel festik le annak halálát. Ez nem meglepő. Az 
ókor emberének természetes eszét nem csavarta el az 
evolucionizmus, a darwinizmus, a pantheizmus, sem a 
materializmus örök anyaga. Látta maga körül az eseté-
kes tárgyak millióit, látta azokat keletkezni s a kelet-
kezetteket sírba szállani. Természetesnek találta tehát, 
hogy egyszer az egész körötte lévő természet kezde-
tét vette s nem idegenkedett a gondolattól, hogy az 
majdan az enyészet sírjába lép. Már Zoroaszter 
Zendavesztái5 meglepő kifejezői ez őskori néphitnek, 
Ovidius Metamorphosisa hasonló hangokat penget, 

i Col. I. 38. s st. II. 6. 3 St. II. 50. 4 St. II. 23. 
Lad. III. 2, 29. » Weiss : Weltgeschichte I. 501. 1. 



600 RELIGIO LXVI. évi'. 1907. 

az amerikai indiánok öt korszaka között az utolsó 
a Föld erőszakos haláláról beszél. Talán az őskinyi-
latkoztatás eltorzított töredékei ezek, melyeken, halo-
ványan bár, de keresztülvillog a jövő keresztény föl-
fogás immár derengő világa. 

A természettudomány, melynek talán körébe tar-
toznék e néphitnek reális alapot adni, vagy azt 
megdönteni, nem igen töri magát érte. E kérdés nem 
aktuális, eldöntésétől nem függ a gazdászati vagy a 
fönnálló társadalmi rend változása, üres elméletek 
nem rokonszenvesek a gyakorlat szolgálatába sze-
gődött tudomány előtt. De lia akarná is, nem volna 
képes föladatát teljesen megoldani. A fizika, a csilla-
gászat és részben a józan bölcselet legföllebb annyit 
mondhat, hogy a természet rendes folyása mellett a 
Kozmosz, ez az óriási óragépezet, egyszer lejár és 
magát föl nem húzhatja többé. Mikor, hogyan, minő 
körülmények között, a kölcsönhatás minő nyilvánu-
lásai mellett ? — itt már a puszta találgatások tágas 
mezeje kezdődik. Az igaz, ezeknek is van valami 
reális alapjuk, de a valószínűség határát nem érik 
el. E kérdés gyakorlati haszna tehát elenyésző cse-
kély. Nem is érdemelné a fáradságot, hogy vele fog-
lalkozzunk, ha nem állna többé-kevésbbé szoros 
kapcsolatban - mint később látni fogjuk — bölcse-
leti, illetve theologiai kérdésekkel. Csakis ez a szem-
pont bírhatott rá a dolog alaposabb tárgyalására. 

A természet jövő fejlődésénél bennünket főleg a 
Föld érdekel. Hiszen rajta élünk, rajta halunk, sor-
sunk rögéhez fűződik, pusztulása az emberi nem 
pusztulását jelenti. Mit szól tehát a természettudo-
mány e mikrokozmosz végéhez? Kialhatik-e rajta az 
élet szikrája és hogyan? Abból, hogy az élet mái-
sok ezer éve működik, még nem következik, hogy 
örök. A geologia, biologia, fizika és asztronomia 
tanúskodnak arról, hogy az élet Földünkön egyszer 
kezdetét vette, lényegesen más viszonyok között. De 
vájjon e viszonyok, melyek mellett most oly dúsan 
tenyészik, nem fognak-e úgy alakulni, hogy meg-
akasztják vidám működését? Az igaz, Homér Napja 
ragyog mireánk is. De ime, nem teljesen ugyanaz a 
Nap. Más az helyzetére nézve az aequator fősíkjához 
képest,1 más a többi csillagokhoz való viszonyában. 
Örökké fog-e ragyogni, vagy kihamvad egyszer sugárzó 
szeme? S a naprendszer, az égi óramű, melynek e 
Nap mozgató rugója, vájjon lepörög-e egyszer, avagy 
örökké működik? A tudomány, ha erről kérdezzük, 
igen szűkszavú s abból a kevésből, a mit elárul, kép-
zelőtehetségünkkel vonjuk le a következményeket. 
Mindazáltal e keveset ismerni nemcsak érdekes, 
hanem talán tanulságos is. 

A Földnek, a mindenség eme porszemének, két 
sírásó áshatja meg sírját: vagy a marasmus senilis, 
a végeigyöngülés, vagy az erőszak. Amaz lassan, észre-
vétlenül, de biztosan közelít ; ez váratlanul jöhet és 

1 Plassmann : Weltentod 3. 1. 

hirtelen olthatja ki életét. Amannak székhelye a hülő 
Nap, ez a nagy mindenség bármely tájékáról törhet 
reá. Vegyük sorra mindakettőt. 

I. A Nap közfelfogás szerint az élet melengető 
dajkája a Földön. Nem hozza létre, de fönntartja azt 
s ez értelemben minden élet a Nap ajándéka, mi is 
a Nap gyermekei vagyunk. Ezért ünnepelték a pogány 
germánok a napfordulót kétszer évenkint. Ezért övezte 
az ókor Istent illető imádattal az emberiség nagy jóte-
vőjét és Secchi csillagász a Nap istenítését a bálvány-
imádás legfőbb formájának tartja. Sőt a modern po-
gányság is tett már kísérletet föleleveníteni a régiek 
túlzó tiszteielét. 1904 jun. 21-én — tehát a nyári fordu-
lat napján — több száz tagból álló társaság verődött 
össze az Eiffel-torony magaslatán. Természetesen az 
elmés, rajongó Flammarion Kamill vitte a szót. Szipor-
kás beszéde alkalmi himnuszoktól kisérve, jó borral és 
finom ételekkel fűszerezve, az éjféli Nap derengésé-
nek elbűvölő szemlélete a már amúgy is működő 
képzeletekre hipnotizáló hatással volt. Költemények-
kel búcsúztatták a «természet távozó istenét» (l).1 Ha 
tehát a régi és új pogányokat annyira meghatotta 
a Nap fordulata, mi lesz, lia sugara örökre búcsút 
mond ? 

Jelenleg a Nap még ifjú hévvel löveli ránk éltető 
sugarait. Csaknem elképzelhetetlen az a hőkészlet, 
mely a Földünknél egy milliószor nagyobb térfogatú 
Napban le van téteményezve. Braun2 szerint az a 
meleg, melyet a Nap jelenleg minden irányban ki-
lőve], összegezve akkora olvasztó erőt rejt magában, 
hogy az egy 90 kilométer keresztmetszetű és kimér-
hetetlen hosszúságú jégoszlopot a fény gyorsaságával 
olvasztana föl, vagyis minden másodpercben 42 ezer 
mértföldnyi darabot. Innen van, hogy a Nap renge-
teg életkora dacára még a fejlődés ifjúkorát éli. 
A duzzadó őserő boldog tudatában ott áll még az 
életpálya kezdetén, mint egy óriás, hogy éltető tűz-
leheletével a bolygókon még sokáig fönntartsa az 
életet. 

Sokáig, de nem örökké. A Nap fölszine újabb 
kutatások szerint 8000° C 3 és ez a fölszin percenkint 
rengeteg hőmennyiségei lövel a világűrbe, a melynek 
csak igen csekély részecskéjét fogja föl és értékesíti 
a Föld. E hőpazarlásnak csak általános csőd, vég-
kimerültség lehet eredménye, hacsak újabb energia 
hozzájárulása nem pótolja a hőveszteséget. A Nap 
fölületén végbemenő folyamatok: tűzviharok, gázki-
törések slb. ezt nem eszközölhetik, mert a mennyi 
hőt fejlesztenek, ugyanannyi energiát fogyasztanak 
el élestárából, tehát nem lődözhetik a kisugárzást. 
De talán van a Napnak más kereseti forrása is? Két-
ségkívül. Ilyen forrás, bár igen sekély, a lehullott 
meteorok töméntelen sokasága. Ez azonban, mint 
mindjárt látni fogjuk, a veszteséget korántsem födözi. 

1 Bulletin de la S. Astronomique de France. 1904. 299. L 
2 Braun : Kosmogonie, II. Aufl. 164. 1. 
3 Plassmann. 9. 1. Legújabban már csak 600Q°-ra becsülik. 
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Egy a végtelenségből a Földre hullott kődarab 
megakasztott mozgási energiája több ezer foknyi 
hővé változik. E hő mennyisége arányos a test 
tömegével és sebességével s gyarapítja a Föld mele-
géi. A naponkint lehullott meteorok számát némelyek 
több száz millióra teszik. Tegyük föl, bogy minden-
nap egy milliárd tíz gramm súlyú meteorkavics 
a mi kétségkívül elég tekintélyes súly a hullócsilla-
gok birodalmában — ég el légkörünkben. Ez annyi, 
mint tíz ezer tonna anyag olyan állományból, mely-
nek fajsúlya öt. Nyolcezer év alatt ez 30 milliárd 
tonna, vagyit 6 milliárd köbméter a Földdel egyenlő 
sűrűségű anyagból és összegezve körülbelül egy kilo-
méternyi sugarú gömböt adna.1 Ez a golyó tehát, 
mely 8 ezer év töméntelen meteoraiból verődött 
össze, a 6400 kilométer sugárú Föld tömegének nem 
egészen öt billiomod része. Ez bizony nagy csekély-
ség s az általa Földünkre hozott hőtöbblet elenyésző 
csekély. 

Az igaz, a 109-szer nagyobb sugarú és 300 ezer-
szer nagyobb tömegű Nap hasonlíthatatlanul több 
idegen testet ragad magához. Hiszen szakadatlanul 
útban van a nagy világűrben, folyton találkozik 
meteor-felhőkkel, légköre, a korona és valószínűleg 
még egy sokkal terjedelmesebb ritka gázburok, több 
Nap átmérőnyire köríti. A nagyobb testek is, melyek 
e légkörbe kerülnek, valószínűleg néhány körül-
forgás után a Nap lángtengerében lelik sírjukat, 
hacsak rengeteg sebességük nem ellensúlyozza az 
óriási vonzóerőt. így tehát a naponkint reá esett 
meteorok talán billiókra tehetők s az általuk fej-
lesztett hő földi fogalmaink szerint elég jelentékeny. 
Ott azonban csak parány az óriási hőtengerhez képest, 
mely belőle minden irányban szétárad. 

Ha a Nap a kisugárzott hőért nem kapna másun-
nan pótlékot, már néhány év múlva éreznők ere-
jének rohamos gyöngülését. Kiszámították, hogy a 
kisugárzás évenkint átlag három fokkal hűti le a 
rengeteg égi kolosszust. És mégis a Nap melege nekünk 
évszázadokon át állandónak mutatkozik. Ez mind-
eddig talány a csillagászok előtt, bár egyes föltevések 
többé-kevésbbé a valószínűség határa felé hozzák ez 
érdekes kérdést. Legújabban valamint a Hold kráte-
reit, a Föld belső melegét, úgy a Nap kifogyhatatlan 
hőjét is a rádium titokzatos sugaraival kezdik ma-
gyarázni. Lehet, hogy a tudomány valamikor e véle-
ménynek ki fogja vívni a valószínűséget, jelenleg még 
csak puszta lehetőség; mivel nincs kimutatva, hogy 
a Napban radioaktiv elemek egyáltalában találhatók, 
még kevésbbé, hogy oly enormis mennyiségben talál-
hatók, mint azt a számítások követelnék. A puszta 
analógia a Nap és Föld között még nem jogosít föl 
ily föltevésre. Addig is teljes érvényben marad a 
berlini Helmholtz kontrakciós elmélete. Ez a zseniális 
fizikus ugyanis kiszámította, hogy a Nap rengeteg 

1 Plassmann u. o. 6. 1. 

súlya következtében összehúzódik és pedig annál 
inkább, minél több meleget sugárzott ki már. Az 
összehúzódás eme munkája hővé változik, a mely 
még kiszámíthatatlan időkre teljesen pótolja a ki-
sugárzott meleget. Számításai szerint oly csekély fokú 
kontrakció, mely a nap átmérőjét a tízezred részével 
szabná szűkebbre, 2860 fok hőemelkedéssel járna, 
vagyis ezer esztendőre födözné a veszteséget. Ha 
tehát pl. az összehúzódás már ötezer esztendeje tart, 
a Nap tányérjának az átmérője csak kétezredrésznyire 
kisebbedett, a mi Földünkről nézve alig tesz ki egy 
ívmásodpercnyi különbséget. Kár, hogy a régi nap-
fogyatkozásokról nincsenek körülményesebb jelen-
téseink. Mert ismerve pl. ezek időtartamát, a vitát 
könnyen dűlőre vilietnők. 

A kontrakcióból fejlődött hő tehát eléggé meg-
magyarázza a kisugárzás állandóságát. De ez az állan-
dóság csak ideiglenes, hisz az összehúzódásnak is 
határa van. Thomson számításba véve egy pár tet-
szetős föltevést, úgy okoskodik, hogy a Nap tevékeny-
sége a múltba legföljebb 20, a jövőbe legjobb esetben 
5—6 millió évre tolható ki. Fényét ugyanis a Wéga 
vagy a Sziriusz fényével hasonlítva össze, azt kell 
mondanunk, hogy a sugárzás maximuma már régen 
mögötte van és el fog érkezni az a korszak is, mikor 
a mind jobban hűlő Napban az összehúzódás nem 
pótolhatja a hőveszteségel. Terjedelmes és mind-
inkább sűrűsödő levegőjében a fény- és hősugarak 
elnyeletése növekszik. Földünkről tekintve először 
vöröses, majd vérvörös szint ölt, míg végre teljesen 
kialszik. Thomson számítása eszerint amellett bizonyít, 
hogy az organikus élet múltja Földünkön korántsem 
oly hosszú, a milyent a kiválasztás elméletének védői 
szeretnek fölvenni. Jövője pedig még rövidebb múlt-
jánál. Martinovics Sándor S. ./. 

W o r m s . Az «Eoang. Bund» 20-ik közgyűlése folyó "Egyház 
évi szeptember 30—október 3-ikán folyt le itt a Nibe-
lungok és a Luthermonument hires városában. A ne- , . 
vezett szövetségnek kimondott célja «a német protestáns 
érdekek oltalma», ki nem mondott, de 20 esztendő óta 
szakadatlanul megvalósított célja engesztelhetetlen harc 
Róma és a katholikus egyház ellen. 

Az ezidei gyűlést megelőzőleg többszörös nyilatko-
zat jegyezhető föl a protestantizmus köréből, a mely 
oda irányult, hogy a német protestánsokat a haza ér-
dekében a katholikusokkal való békés közreműködésre 
hangolja. Egy ily békéltető hang magából a Bund ke-
beléből hangzott föl. Purckhauer regensburgi protestáns 
lelkész fejtegette minap azt a kérdést, vannak-e és 
mik «a protestánsok és katholikusok együttműködésé-
nek alapjai a haza javára». Nem sokkal előbb, ez év 
folytán maga Vilmos császár Münsterben az oltani 
püspök (természetesen csak katholikus püspök) üdvözlő 
beszédére válaszolva, szokott magas szárnyalással utalt 
a keresztény hitvallások «békés» közreműködésének 
szükségességére. Nem régen jeleni meg dr. Paul Tscha-
kert protestáns egyháztörténetíró tollából, a ki eddig a 
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katholikus vallás elleni harcban az ő «Evangelische 
Polemik gegen die römische Kirche» cimü munkájával 
a legelső sorban harcolt, «Modus vivendi, a német biro-
dalmi hitvallások együttélésének alapvonalai» cimü 
munkája, mellyel a szerző a német protestánsok ré-
széről egyszerre a vallási békeszerzők élére került föl. 
Ebben a figyelemreméltó könyvben, a 43. lapon, Tscha-
kert egyenesen az «Evang. Bund»-hoz fordult, kérve, 
hogy hagyja abba a katholikus vallás elleni izgatást. 
«Az Evangelikus Szövetség, úgymond, maradjon főföl-
adatának tudatában és tagjai körében minden ellensé-
geskedést a katholicizmussal fojtson el s tegyen róla, 
hogy irodalmi folyóirataiban és röpiratainak özönében 
kihívás a katholikusok ellen ne forduljon elő». Világos, 
okos, lelkes szózat. Hisz, lia nem egyéb, az évenkint 
tartatni szokott katholikus nagygyűlések békés maga-
tartása, mely protestáns részről is dicsérő elismerésben 
részesült nem egyszer, nem is kétszer, hanem minden 
esztendőben, rávezethetné a német protestánsokat a ha-
sonló eljárásra. 

Hasztalan minden igyekezet. «Naturam expellas 
furca, tamen usque redibit.» A Luther-féle «pápagyülö-
letet» nem jószerivel, de vasvillával sem lehet száműzni 
az igazi protestáns keblekből. Ez a protestáns vallás 
éltető eleme. Ettől el nem szakadhat ; vagy lemond ma-
gáról. Lelkész, császár, tudós békére intő szózatokkal 
falra hánytak borsót : az «Evang. Bund» nagygyűlése 
rájuk se hederített. 

Mindjárt az első főülés megnyitójában Walter 
wormsi protestáns lelkész megfújta a harci riadót, még 
pedig elég furcsa nyilatkozattal. «Mindenki, így szólott, 
a ki első ízben érkezik Wormsba, megérzi Luther szel-
lemét, észreveszi, hogy ilt hatalmas talajon áll ! És ha-
bár (— ez a furcsa —) a Luther-mondásnak hitelessége 
még maga a protestáns kritika előtt sem látszik helyt 
állni (derültség), mindazonáltal itt nem az a jelentős, 
hogy Luther e szavakat mondotta, hanem az, hogy 
Luther egykor itt állott. Ez a Luther-szellem legyen 
köztünk a következő napokon ; szükségünk van reá.» 
Ime, az igazi Luther-szellem. Stat pro ratione voluntas. 
Igazi ok helyeit álljon a puszta akarat, az önkény. Ámde 
ez nem józan emberi elv, hanem az önmagával megha-
sonlott emberi természetnek észellenes kitörése. Mert 
hát a gyűlölködésre van-e, volt-e, lesz-e csakugyan va-
laha ok és szükség? Soha sincs biz arra — se ok, se 
szükség. Nem is volt, nem is lesz. Az mindig oktalan, 
mindig bűn, mindig káros, söt kárhozatra vezető va-
lami. Dehát ilyen a bűnbe esett emberiség. Mint a ku-
kac, ha beleesik valamely sajtba, azt megeszi véges-
végig. A kukac ebbe a munkába természetesen maga is 
belepusztul. Az emberek némelyikének pusztulásuk előtt 
megjő az esze. Ez a különbség a hasonlat két ténye-
zője, az ember és ama kis féreg között. 

Az «Evang. Bund.» következő szónokai is mind ki-
vétel nélkül folytatták a Luther-gyülölet szítását. Fáj-
dalmas jelenség, mikor az ember egy alacsony érzelem, 
a Luther-gyülölet jegyében annyi fényes elmét és ne-
mes lelket lát sikertelen erőlködéssel szent Péter szik-
lájának megdöntésében izzadni. A keserű fájdalmat ki-
sértet váltja föl még keserűbb gúnyra akkor, midőn 
egy birodalmi képviselő a «tudomány babérkoszorújá-
val a fején» azt hiszi, hogy szentül igazat mond akkor, 

midőn azt mondja, hogy ők Németországban (de másutt 
is — mindenütt) nem gyűlölettel, «nem politikai ha-
talmi eszközökkel, hanem a tudomány adományaival és 
a szeretet cselekedeleivel» végzik munkájukat a katho-
likus egyház ellen. Fokozottan szomorító a dologban az, 
hogy ezt a munkát ily vakbuzgósággal már 350.000 
végzi Németországban, Liz. (licentiatus) Eberling par-
lamenti képviselő, szövetségi elnök jelentése szerint 
ennyi tagja van az «Evang. Bund»-nak, kik a szövetség 
közlönyeit 361.200 példányban terjesztik és már össze-
sen 472 millió nyomtatványt szórtak szét a vallási gyű-
lölködés szolgálatában, a német nép körében. 

* 
Ölten. (Svájc.) Országos katholikus gyűlést tartott 

itt, Oltenben, a katholikus népegyesület folyó hó 6-án 
és 7-én. Dr. Pestalozzi-Pfyffer elnök Zürichből megnyi-
tójában kifejtette, hogy a svájci katholikusok jelenleg, 
a mióta a kulturharc hullámai lecsendesedtek, nyugal-
masnak mondható életet élhetnének, hogyha igaz béke 
volna az egyházon kívül élők lelkében. Ámde nincsen. 
Az egyház ellenségei nem nyugszanak. Ok csak taktikát 
változtattak, nem elvekel. A harc szakadatlanul folyik 
és mivel az leplezettebbé és furfangosabbá vált, ezúton 
egyszersmind veszélyesebbé is lett. Az új taktika nem 
nyílt támadás, nem ökölharc, hanem alattomos megrá-
galmazása a katholicizmusnak, mintha esztelen és er-
kölcstelen élet és rendszer volna. És mi a cél? Az, hogy 
a kik nem katholikusok, ellenszenvvel, gyűlölséggel tel-
jenek el a katholikus vallás iránt. Innen a sok törté-
neti hazugság és a sűrű botrányhajhászás a lapokban, 
míg ugyanitt a katholikus írók és tudósok munkái 
agyonhallgatásban részesülnek. A tudomány terén a 
«föltevésnélküliség» jelszóvá verődött ki a katholikus 
tudósok búvárkodásának lekicsinylésére, előmenetelük 
megakadályozására. Iskolában a szabadelvűség nem tűr 
hitvallást, abból kizárja az imát. Az egyesületi élet terén 
«semlegesség» a jelszó, harc a katholikus egyház ellen 
a mindennapi munka. így például Svájc francia nyelvű 
részében a szabadkőmívesség által vezetett «semleges» 
nőegyesületbe sok katholikus nőt sikerült becsalni. 

Csakhamar kitűnt, hogy ők ott nem jó helyen van-
nak. Ez és sok más eset mutatja, hogy az «Országos 
Svájci Katholikus Nőegyesületre» nagy szükség van.1 

A svájci katholikus népegyesület ölteni gyűlése határo-
zatot fogadott el, mely kimondja, hogy a «Schweiz. Kath. 
Volksverein» minden Kantonban támogassa a «Katho-
likus Nőegyesület» megalakulását. 

Az iskola-üggyel is tüzetesen foglalkozott az ölteni 
gyűlés. Egyhangú határozatban kimondotta, hogy a hit-
vallástalan iskola beleütközik a nevelés legfőbb fölada-
tába és romlására van a serdülő nemzedéknek és így magá-
nak az államnak is. A szövetség alkotmányának 27.§-a nem 
az iskola hitvallástalanságát mondja ki, hanem azt, 
hogy az iskolát «minden hitvallás követői hitük és 
lelkiismeretük megkárosítása nélkül látogathassák». 

A katholikus papság anyagi ellátásának ügye szin-
tén tanácskozás tárgya volt. Elhatározta a gyűlés, hogy 
Svájc egész területén statisztikai adatokat kell össze-

1 Nagy szükségünk van nekünk is «Országos Katholikus Nőegve-
sület»-re. S ennek megerősödésére a pozsonyi országos Szent Erzsé-
bet-jubileumon lehetne lépéseket tenni. 
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gyűjteni a papi fizetések ügyéről s ezek alapján a 
vezérbizottság javaslatokat tegyen a bajok orvoslása 
végett. 

Megemlítem itt még, hogy Appenzellben kantonális 
katholikus gyűlés volt,melyen dr. Rüegg st.-galleni püspök 
is jelen volt. Kimondotta a népgyűlés, hogy ragaszkodni 
kell az ősi vallásos erkölcsökhöz, valamint a családi, 
úgy az iskolai nevelésben is az iskoláknak minden fo-
kán. Erre még nagyobb szükség van, mint bármikor 
ezelőtt. 

* 

Róma. Menelik negus küldöttségének a vezére, Ded-
jas Mateh Mechacha követ szakadár létére üdvözlő be-
szédében oly nyilatkozatot tett a pápaságról, a mely 
általánosan feltűnt és Abyssinia népének a katholikus 
hitre való visszatérésére nézve a legszebb reményeket 
keltette. Szövege ez üdvözlő beszédnek érdemes az egy-
ház évkönyveibe való följegyzésre. 

«Te fenséges vagy, így szólt a követ a pápához, ne-
ved és híred szerint, nagy apostol. Te fia és utódja 
vagy szent Péternek és az ő munkájának hűséges köve-
tője. Te azon fenséges és fényes széken ülsz, mely Ró-
mában van otthon és tanításaiddal betöltöd Itáliát és 
minden más nemzeteket. Hozzád, tisztelendő atya, ki 
minden mérték fölölt fenséges vagy, küldött engem az 
én uram, Ethiopia császárja. Te alapja vagy az egy-
háznak, sziklája a keresztény hitnek, a mint ezt az 
evangéliumban a mi megváltónk, Jézus Krisztus mon-
dotta (Matteh. XXI, 18—19.) : «Te Péter vagy, a szikla, és 
erre a sziklára építem én az én egyházamat» stb. És «ne-
ked adom a mennyország kulcsait» stb. És szent János 
evangéliumában (XXI, 15—17.) ismét azt mondja szent 
Péternek : «Legeltesd az én bárányaimat ; legeltesd az 
én juhaimat». 

Kétségtelen tehát, hogy a te trónod minden trónok 
között a legfölségesebb és kiváló a te méltóságod, 
mert te az apostolok fejedelmének trónján ülsz. 

És ez az oka annak, hogy engem az én uram és 
császárom hozzád küldött, hogy trónod előtt meghajol-
jak és fölszentelt kezeidet szivemmel és ajkaimmal meg-
csókoljam. 

És habár ő császári felsége testileg tőled távol van, 
szivével és eszével nálad vagyon. E célból küldött en-
gem ide, hogy az ő nevében, az ő személye helyett be-
széljek hozzád és a te jóakaratodat megnyerjem és azután, 
hogy meglássam Rómát és mindazt a dolgot, a mit eb-
ben a városban csodálni lehet, különösen Péter, az 
apostolfejedelem, a mennyország kulcsai örökösének a 
sírját és szent Pálét, kit Jézus Krisztus választotta edé-
nyének nevezünk. 

Ezen apostolok erénye és ereje és a te segítséged-
nek ajándéka legyen mától fogva mindörökre Menelik-
kel, az én császárommal és velem.» 

A pápa válaszában nagy dicsérettel nyilatkozott a 
követnek a katholikus egyház alkotmányáról szóló be-
szédéről. Dicsérte e beszédben a helyes tartalmat és a 
követ lelkében az érintett hitigazságok kiváló ismeré-
sét. Biztosította a negust, hogy katholikus alattvalóira, 
mint a trón és a haza hűséges védőire, mindenkor meg-
nyugvással gondolhat. 

—y —la-

A csoda és a t e rmésze t tudomány . Irta: Rott JJ-QJ^-
Nándor dr. Budapest, 1907. 113 1. Ára 1 korona. 

Egy jó könyv, melyből sokat lehet tanulni. A le-
nézett, a vaktában tagadott csodát, mint lehetséges tényt, 
a bölcselet- és a természettudomány teljes készletével 
világítja meg, az ellene támasztott ellenvetéseket ugyan-
azzal a tudománnyal oszlatja el, a melynek nevében 
hadakoznak ellene. Az a tudományos felkészültség, mely 
e könyv szerzőjén észlelhető, volt ideálja XIII. Leónak, 
a ki ilyennek óhajtotta a mai egyházi férfiút. 

Mélyen belemarkol a természettudományba s az 
a fejezete (22—34. 1.), melyben a természettudomány 
föladatát, megillető módszerét fejtegeti s a többi között 
kimutatja, hogy a természettudomány «nem adhat világ-
nézetet s nincsen hivatva arra, hogy a létnek, az emberi 
lélek céljának stb. nagy problémáit megoldja» egy maga 
tenné jogosulttá ennek a műnek a megjelenését. Mert 
épen ezen a téren követnek el a természettudósok leg-
nagyobb túlkapásokat, amiben nálunk követik őket a 
Pikler-féle «mi tudós»-aink. 

A deizmus, pantheizmus és materializmus fejte-
getése s a csodával szemben elfoglalt álláspontja tanul-
ságosan s begyőzöen van kifejtve. Igen helyes volt az 
ima jelentőségének is részletesebb kifejtése (45.1.), mert 
e körül is a természet működésének szempontjából némi 
téves nézet tapasztalható. 

A laikus a csoda jelentőségét talán abból a fejtege-
téséből érti meg legjobban, melyben a természet műkö-
dését taglalva kimutatja, hogy a természetben magában 
rendes menet, hogy «a felsőbb erők legyőzik az alsób-
bakat». (83. 1.) «Ezen törvény alól pedig a csoda sem 
képez kivételt, ellenkezőleg e törvényen alapszik létjo-
gosultsága és lehetősége». A csoda mint felsőbb erő lép 
a természetbe s ez annyira nincs a természet rendes 
folyása ellen, hogy ellenkezőleg ilyen kapcsolaton alap-
szik a természet minden működése s minden változás, 
a mi benne végbemegy. 

Csak egy megjegyzést kívánok itt ennél a pontnál 
tenni. A szerző jól ismeri az ide vonatkozó külföldi 
irodalmai, nagy a jártassága benne. Óhajtandó volna 
azonban, hogy magyar theologus a hazai irodalmat is 
hasonlókép szőjje bele munkájába, liogy tudjuk ne csak 
azt, mit mondanak külföldön, hanem azt is, hogyan 
állanak a nézetek minálunk. Első sorban magunknak 
illik ismernünk akár az ellenfelek irodalmát, akár a 
magunkét. Azt a törvényt, hogy a felsőbb erő legyőzi az 
alsóbbat s hogy a csoda a természet bomlása nélkül 
teljesen lehetséges, már jó ideje hangoztattam müvem-
ben (A keresztény vallás apologiája 414. 1.), valamint az 
egész kérdésről kimerítő értekezést írtam. Vegyünk tehát 
tudomást egymásról is úgy ebben, mint minden más 
irodalmi kérdésben, mert ennek elhanyagolása, a saját 
magyar irodalmunk figyelmen kívül hagyása, a magyar 
theologusoknál egy rossz szokás, mely éppen nem méltó 
arra, hogy fönntartassék. 

A csoda fölismerhetőségének kérdését rövidebbre 
fogja, pedig a racionalisták talán inkább a lehetőségét 
engedik meg, de már a felismerhetőséget látszatos oknál 
lógva makacsul tagadják. Igaz, hogy Hume ellenvetésé-
nek alapos cáfolásában megfelel a racionalisták eme 
látszatos okára is, de nem ártott volna még részleteseb-
ben foglalkozni a kérdéssel : a csoda fölismerhetőségénél 
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csakugyan szükséges-e a természet összes erőinek isme-
rete ? A követelés képtelenségét alkalmas példákon igen 
jól lehet bemutatni. 

Ennyit erről a tudástól duzzadó munkáról. 
Ezen kitűnő irodalmi termék kapcsán, mely a Szent-

István-Társulat által megindított apologetikus vállalat-
nak 4-ik kötete, végül némít általánosságban kívánok 
megjegyezni. Az első az, hogy a Társulat intézőségének 
eme gondolata egyike a leghasznosabbaknak, melyeket 
eddig megvalósított. Az eddig megjelent s általunk egy-
másután ismertetett négy kötete vetekedik az enemü 
francia és német vállalatokkal s nemcsak a tudományt 
gazdagítja, de mutatja egyúttal azt is, hogy micsoda fényes 
gárdája van nálunk a tehetségeknek, ha van, a ki őket 
közös munkára fogja. Folytassa csak a Társulat ezt a 
kiadványát, ezekkel a «zsebkönyvekkel» sok szkeptikus 
léleknek hasznára és vigasztalására lesz. A másik meg-
jegyzésem óhaj inkább. Az írók ne felejtkezzenek meg 
arról, mi teszi a francia enemü termékeket oly kelen-
dőkké. Kellemes, könnyed, szellemes stilus: a behízelgő 
előadás. A ki Bougaudnak magyarra fordított «Keresz-
ténység és korunk» munkáját ismeri, fogja érteni, mit 
érlek óhajomon. A mélység és a komolyság, ha száraz 
stílussal egyesül, nem való a mi közönségünknek. Higy-
jük el, olyat nem szeret olvasni. Nekünk pedig arra van 
szükségünk, hogy olvassák termékeinket, s ne szekrénybe 
zárják. Tudomány, mint látom, van és lesz bőviben, de 
azt a közönség lelkébe a kellemes, könnyed franciás 
stílus lopja be. Még erre törekedjünk. 

* 
Új erkölcs tan . Irta Menger Antal. Fordította Or-

mós Ede. Bevezetéssel ellátta Somló Bódog. Budapest, 1907. 
Menger a maga új erkölcsianát a történelmi mate-

rializmus alapjára építi. Könyve egy kő akar lenni a 
marxista világnézet kiépítéséhez. A jövendő szociálista 
államnak is kell etika s Menger kifejti, hogy milyen 
etika lesz az. A dolog tragikuma azonban abban áll, 
hogy ez «új erkölcstan» alapja téves, elhibázott s így 
Menger müve halvaszületett gyermekhez hasonlítható. 
Halálosan beteg anya nem szülhet egészséges gyerme-
ket. Már pedig a mai tudomány a történelmi materia-
lizmust a hegeli dialektikával és a termelés immanens 
törvényeivel együtt túlhaladott álláspontnak tekinti.1 

így aztán komoly embernél csak szánalmat kelthetnek 
Menger kijelentései, hogy «a hatalom és az erkölcs 
lényegük szerint fedik egymást» (59. 1.); «a társadalom 
hatalmi viszonyai az egyeseket cselekvéseikben a báb-
színház alakjaiként mozgatják» (2. 1.) ; «erkölcsös az, 
a ki alkalmazkodik a társadalom hatalmi viszonyaihoz, 
erkölcstelen, a ki azokkal szemben állást foglal» (!) 
(3. 1.); «az erkölcstan tehát nem azt mutatja, hogy mit 
kell az embernek tennie, hanem hogy valósággal mit 
tesz és mit kénytelen tenni a társadalom hatalmi viszo-
nyainak befolyása alatt» (3. 1.). 

Ha már az erkölcs lényegéről és mibenlétéről nem 
akart Menger tanulni Krisztustól, tanulhatolt volna leg-
alább Schopenhauertől, a ki a mindenség lényegét, 
velejét, érdemét, pointját2 az erkölcsben látja, vagy 

1 V. ö. «Az autonom etika és a nemzetgazdaságtan etizálása» 
cimű cikkemet a «Religio» utolsó előtti számában. 

2 V. ö. Schopenhauer, Die beiden Grundprobleme der Ethik, 
bevezetés. 

Kanttól, a ki lelkendezve mondja : «Zwei Dinge erfül-
len das Gemüth mit immer neuer und zunehmender 
Bewunderung und Ehrfurcht, je öfter und anhaltender 
sich das Nachdenken damit beschäftigt : Der bestirnte 
Himmel über mir und das moralische Gesetz in mir».1 

Mengerre nézve, úgylátszik, az erkölcstan egész nagy 
története nem létezik. Mert ha meg is engedjük, hogy 
a gazdasági berendezkedésnek, vagyis a hatalmi viszo-
nyoknak a közerkölcsre nagy befolyásuk van, Menger 
megtanulhatta volna az etika történetéből, hogy pl. a 
hazaárulást, a hűtlenséget, szószegést, a szülők bántal-
mazását, az ártatlannak elitélését stb. minden nemzet 
mindenkor rossznak, erkölcstelennek tartotta, míg ellen-
ben a becsületességet, hűséget, liáladatosságot, szemér-
metességet mindig dicsérték és magasztalták az embe-
rek.2 A hatalmi viszonyok változása az erkölcs lénye-
gét meg nem változtathatja. «Quae autem natio non 
comilatem, benignitatem, non gratum animum et bene-
ücii memorem diligit ; quae superbos, maleflcos, quae 
crudeles, quae ingratos non aspernatur, non odit ?3 Ha 
Menger a királygyilkos szerb tisztek cselekedetét azért 
tartja erkölcsösnek, mert sikerült s ha azt véli, hogy a 
hatalmi viszonyok más fordulata, mely a gyilkossági 
kísérletet meghiúsította volna, egyszersmind a tett etikai 
jellegét is megváltoztatta volna : akkor ez oly felületes 
és frivol felfogás, hogy kár volna nála tovább időzni. 

Fontosabb Menger könyvének az a része, melyben 
fejtegeti, hogy a mai magántulajdon-rendszer bizonyos 
különleges bűnöket (hamis eskü, kapzsiság, hazugság, 
szemérmetlenség, gőg) oly természeti szükségszerűség-
gel hoz létre, mint «a nyári rekkenőség a pusztító vil-
lámot» (90. 1.). Ez alapon azután azt várja, hogy a ha-
talmi viszonyok elváltozása, «a politikai hatalmi rend 
demokratizálása», «a gazdasági hatalmi rend demo-
kratizálása», kapcsolatban a népoktatás új szerve-
zésével (90. 1.) és a nyilvános vélemény szervezésével 
(98. 1.) a mai társadalom bűneit eltünteti, magasabb 
etikát, nemesebb erkölcsöket fog létrehozni (97. 1.). 
«Mindenekelőtt a szocializmus fog csak valóságos fele-
baráti szeretetet és testvériséget lehetővé tenni (97. 1.). 

Ezen optimizmust Mengel Engelslől tanulta el, a ki 
«Dühring's Umwälzung der Wissenschaft» cimű mun-
kájában a jövendőbeli proletár etikát minden eddigi 
erkölcstanok fölé helyezi. 4 Ámde minekünk ezen opti-
mizmussal szemben igen sok aggodalmunk van. A va-
gyonközösség, bármily alakban is megvalósítaná azt a 
jövendő állam, igen sok káros következményt von maga 
után. Már Aristoteles mondta, hogy a mi közös, azt 
leginkább szokták az emberek elhanyagolni (Polit II, 1.). 
Bastiat szerint a míg most abban versenyeznek az em-
berek, hogy minél többet és jobbat termeljenek, a szo-
ciálista államban azért folyna a verseny, hogy ki dol-
gozliatik legkevesebbet és legrosszabbul.5 Jól mondja 
Roscher, hogy egy millió emberből álló közösségnek 

1 Kant, Kritik der praktischen Vernunft, Kehrbach-féle kiadás, 
193. I. 

2 V. ö. V. Cathrein S. J., Moralphilosophie (Freiburg, 1904.) 
IV. kiadás, 148. 1. 

3 Cicero, De leg. 1, 11. 
i Engels, D. Umwälzung etc. (Stuttgart, 1894.) Hl. kiadás, 89. I. 
5 V. ö. Roscher, System der Volkswirtschaft. (Stuttgart, 1900.) 

kötet, 228. 1. 
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minden tagja a közös munkaeredményben csak Vioooooo-nyi 
részében volna érdekelve, a mi annyi, mint semmi.1 

Ehhez hozzájárulna, hogy ha a gyermekek eltartásáról 
az állam gondoskodnék, az emberek aggodalom nélkül 
engednének a legerősebb ösztönüknek, a mi a népesség 
túlszaporodását eredményezné s általános nyomort. 
A nyomor pedig a bűnök szülőanyja. A becsületérzés 
és tisztességtudás nem volna képes minden egyéb jó 
motívumot pótolni. Elhibázott dolog a katonaságra hi-
vatkozni. A «Code militaire» 30 kihágást büntet halál-
lal. A münsteri anabaptisták majdnem összes kommu-
nisztikus törvényeiket halálbüntetéssel voltak kénytele-
nek szankcionálni. A szociálista államot a legnagyobb 
despotizmussal lehetne ideig-óráig fönntartani. 

Engels azt mondja, hogy a «ne lopj» parancsolat 
fölöslegessé válnék a vagyonközösségben. Ámde a fo-
gyasztásra szánt cikkek elsajátítása, a közösségnek bár-
mily megkárosítása is lopás. Scháffle szerint az irigy-
ség, rágalmazás, igazságtalanság, a hatalommal való 
visszaélés, hízelgés, a kiválónak lekicsinylése, tömeglus-
taság, a kollektiv gazdaság önző befolyásolása nagyon is 
otthon találná magát a szociálista államban.2 A közö-
sen termelt javak elosztása sok mindenféle túlkapásra 
és bűnre szolgáltatna alkalmat. Az általános munka-
kényszernél a tehetségek elvonatnának a szellemi mun-
kától, a mi nagy elkeseredést szülne. Hume így ír : 
«Tegyétek az embereket vagyonban egyenlőkké, az 
ügyesség, szorgalom, buzgóság különböző fokai csakha-
mar véget vetnek az egyenlőségnek. Ha pedig akadá-
lyokat fogtok gördíteni ezen erények útjába, szélső nyo-
morba kergetitek a társadalmat».3 

Szól még Hume a tiranniáról és anarchiáról, mely 
a vagyonközösségtől elválaszthatatlan volna.4 A kollek-
tiv együttélés nagy erkölcsi tökéletességet tételez föl. 
Bismarck mondotta, hogy a jövő társadalmat sokan 
kolostornak képzelik Isten nélkül és az örök élet remé-
nye nélkül ; tehát épen a nélkül, a mi az ideális embe-
reknek a szerzetesi életet elviselhetővé teszi.5 Menger 
mondja : «A szociálista erkölcstan visszautasít minden 
vallási alapot, minden oly felfogást, hogy az erkölcsi 
parancsok az istenségtől származnak, minden kilátást 
egy túlvilági életre, a hol az emberi cselekvés megérde-
melt jutalmát vagy büntetését majd elnyeri». (103. 1.) 
Tehát vagyonközösség, kolostor — Isten nélkül. Valójá-
ban pedig az egész társadalom nem volna egyéb, mint 
Bismarck erős kifejezése szerint : «Ein von inappellab-
len Demagogen regiertes Zuchthaus».6 Helyesen mondja 
Schäffle : «Der Kollektivismus so wenig wie der Indivi-
dualismus, der Demokratismus so wenig wie der Ari-
stokratismus begründen die reine Moral oder Unmoral. 
Die eine wie die andere wurzelt nicht entfernt nur im 
Volkswirtschafts- und Familiensystem. Tugenden und 
Laster würden im sozialistischen Staat andere Formen 
und Bichtungen annehmen, aber den reinen Tugend-
staat würde auch die Sozialdemokratie nicht entfernt 
zuwege bringen».7 

1 Roscher, u. o. 224. 1. 
2 Schäffle, Die Aussichtslosigkeit der Sozialdemokratie. (Tübin-

gen, 1893.) 67. 1. 
3 David Hume, Enquiry Concerning the principles of Morals. 

(Chicago, 1900.) 27. 1. 4 Hume, u. o. 28.1. 
5 Roscher, u. o. 232.1. 6 Roscher, u. o. 230.1. ^ Schäffle, u. o. 67.1. 

Az erkölcs nem az, a mi a hatalmi viszony. A ha-
talmi viszonyok változása az erkölcstant föl nem dönti. 
A proletárerkölcstanról táplált rózsás vélemény alapta-
lan optimizmusból fakad. A történelmi materializmusra 
nem lehet erkölcstant építeni. Menger «Uj erkölcstana» 
nem erkölcstan. Jehlicska Ferenc dr. 

* 

R. Graffin.—F. Nau. Pa t ro lo t j i a Orienta l is . Tome 
IV. fascicule 2. Les plus anciens monuments du 
Christianisme écrits sur papyrus. Textes grecs édités, 
traduits et commentés par le Dr. Charles Wessely, con-
servateur de la Bibliothèque impériale de Vienne. Paris 
1907. Firmin-Didot. Nagy 8-ad rét; 112 lap, 3 lap pho-
totypikus reprodukcióval. 

IV. Wessely könyvének legértékesebb része a IV. 
fejezel (57—88. 11.), a melyben az újabb időben fölfede-
zett, Jézusmondásokat tartalmazó papyrusmaradványok-
kal foglalkozik. 

Ismeretes dolog, hogy Grenfell és Hunt 1897-ben Oxy-
rhynehos romjai között egy papyruslapot találtak, mely 
palaeographikus sajátságai után Ítélve 150—300 között 
Íródott és nyolc, a kanonikus evangéliumok szövegétől 
erősen eltérő Jézus-logiont tartalmaz. 

1904-ben ugyanott egy a II. század végén vagy a 
harmadik század elején írt szerződés került napvilágra, 
melynek hátlapjára másvalaki öt Jézusmondást jegyzett. 

E második lelettel egyidőben végre egy harmadik 
papyruslap került elő ugyancsak Oxyrhynchosban, mely 
az Evangelium secundum Aegyptios egyik helyével azo-
nos, a mint azt alexandriai Clemens idézetei tanúsítják.1 

E leletek érthető föltűnést keltettek és messzehaló 
kombinációkra adtak alkalmat. Mondanom sem kell, 
hogy egyes kritikusok e logionok (mondások) jelentő-
ségét ugyancsak kiszínezték, hogy őket az evangéliumok 
hitelessége ellen kijátszhassák.2 Wessely ezzel szemben 
kimutatja, hogy a mondások legnagyobb része ephemer 
értékű, hogy az evangéliumokétól eltérő szövegük jelen-
tősége igen csekély és a papyrologiai kutatás terén húsz 
év alatt szerzett tapasztalatait e, sajnos, igen rossz kar-
ban levő papircafatok kibetűzésénél igen előnyösen érté-
kesíti. E szempontból a könyv IV. fejezete rendkívül 
becses. 

Mivel a «Religio» olvasóinak alkalmuk volt már e 
logionok felül sokkal illetékesebb szakember véleményét 

1 Strom. III., 6, 45; 9, 63. 64; 13, 92. V. ö. Resch, Agraplia2, 
Leipzig 1906. 252 s k. 1. 

2 Resch Agrapha c. müve 11. kiadásának 354-ik oldalán igen 
érdekes dologról tesz említést Grenfell és Hunt Logionleleteinek meg-
beszélése alkalmával : azt beszéli, hogy 1904-ben az angol újságok 
azt híresztelték, hogy Grenfell egy szúette pergamentlapon mikroszko-
pikus apró Írással irt evangéliumszöveget fedezett volna föl, mely mint 
egy 300 szót tartalmazna. A szöveg Jézusnak egy a farizeusokkal foly-
tatott párbeszédét tartalmazza, a kik az Üdvözítő tanítványait szidják 
valami elmulasztott rituális mosakodás miatt. Jézus megkérdi, milyen 
mosakodást végzett a farizeus, a ki erre a legaprólékosabban írja le 
a kérdéses szertartást. Erre Jézus hatalmas és megragadó szavakkal 
válaszol, melyekkel a tisztán külsőleges megtisztulás hiábavalóságát 
hangoztatva azt állítja, hogy ő és tanítványai az élet vizével tisztul-
tak meg. A töredék említést tesz egy a templomban levő hagneute-
rionnak nevezett helyiségről. Resch azt is említi, hogy egy nagy 
angol lap tudósítója a kérdéses pergamentlapot saját szemeivel látta 
és hogy Grenfell kilátásba helyezte a szöveg közel jövőben törté-
nendő közlését. Sajnos, ez a publicatio eddig nem jelent meg. Én 
legalább mit sem tudok róla. 
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hallani,1 jelen ismertetésnek célja csak az, hogy Wessely 
kutatásainak újabb mozzanatait feltüntesse. 

A mi az 1897-ben fölfedezett logiongyüjtemény szö-
vegét illeti, Wessely sok újat nem mondhatott, mert az 
ötödik logiont kivéve, valamennyinek szövege elég jó 
karban maradt meg. Az ötödik töredékes logion szöve-
gét Wessely Reitzenstein Poimandres kiadásában közölt2 

visszaállítása szerint olvassa azzal az eltéréssel, hogy 
eyeopov helyett ey^uaov-t olvas, úgy, hogy a szöveg értelme 
szerinte ez volna : «Törd szét a követ és ott találsz 
engem ; hasítsd szét a fát, és én ott vagyok». Palaeogra-
phicus szempontból ugyan e lectió ellen komoly nehéz-
ség nem merülhet föl, de másrészt figyelemre méltó az 
Etymologium Gudianumnak az a jegyzete, melyre Reitzen-
stein utalt a Zeitschrift f. n.-testamentliche Wissenschaft 
1905. évf. 203. 1., a hol az eyetpov mellett ez a jegyzet 
olvasható : eyeipov oíov ëyetpE xov Áífrov = emeld föl a követ. 
Ha igaz, hogy az Etymologium szerzője a szóbanforgó 
logiont ismerte és annak szövegét értelmezi, abban az 
esetben Wessely lectióját nem tarthatnám indokoltnak, 
habár a parallelismus membrorum mellette szól is. 
A mondás maga jelen alakjában pantheisticus izü. 
Szent Ephrem evangéliummagyarázatában ehhez hasonló 
mondást hallunk az Üdvözítőtől :3 Ubi unus est, ibi et 
ego sum . . . et ubi duo sunt, ibi et ego ero. (V. ö. Máté 
18, 20.) 

A második lelet szövege igen rossz karban maradt 
meg. Nem csoda, ha a hiányzó sorok kiegészítését illető-
leg a tudósok nézetei erősen eltérnek. A következőkben 
adjuk a Wessely által konstruált szöveget, mellékelve a 
magyar fordítást. 

1. [Xáyet 'frjaoûç.] 
~auaáa9'0) à Çï)[xûv (xoö Çrjx£iv) Swç äv] 

sőpfl xaE Sxav eupTfl̂ aiJtpTjiWjaem xai 
ßrjfte!? ßaaiAeuaet xa[E piaai).EÙaaç ava^a] 
VjaExai. 

«Jézus mondja: Ne hagyja abba a kereső a keresést, 
a míg nem talál ; és a mikor talál, el fog bámulni és 
elbámulva uralkodni fog és uralkodva nyugodalmat talál». 

E logion rekonstruálása alexandriai Kelemen egyik 
helyén alapszik, a ki a kérdéses szöveget az Evangelium 
secundum Hebraeos részlete gyanánt idézi. A szöveg 
értelme nem egészen világos. Megjegyzem, hogy egy 
hasonlóan stilizált szöveget a Liber Graduum c. szyr 
praemessalianus műben találtam (Sermo XII, 4.), mely 
így hangzik: (Homo) postquam credidit, diligit; et post-
quam dilexit, perficitur et postquam perfectus est, do-
minalur. Ehhez hasonló szöveg viszont Aphraatesnél 
olvasható (Dem. I, 3.): Primum enim credit homo; et 
cum credit, diligit ; et cum diligit, sperat ; et cum sperat 
iustificatur ; et quando iustificatus est, perficitur ; cum-
que perfectus est, consummatur. Magától értetik, hogy 
e szövegek kölcsönös összefüggését kimutatni nem lehet. 

2. Xéjeí 'I[rjaoûç jjly] ^oßstxwaav.] 
oí SXxovxeç Ojxàç [efç xptxrjpia öjiöv yàp] 
Vj ßaatÄeia âv G'jpa[vö . . . 
xà nexeivà xoö o5p[avoù où yiyvwaxouai] 
xE OTib xrjv yfjv èax[iv où Se xE ÈTIE xrj? yfjç] 

1 Székely István dr. : Az oxyrhynchusi Jézus-mondások. «Reli-
gio» 1906. 194. 1. 

2 Leipzig, 1904. 239. 1. 3 Evangelii eoncordantia expositio 
ed. Moesinger, Venetiis 1876. p. 165. 

oí fyfrôeç xfjç ^aXà[aarjç oùSè oí ftXißov] 
xsç û|iàç xai [olvass őxt] íj ßaafdeta xwv oùpavûv 
'evzàç Ojxwv [è]axt 
yvû xaúxrjv £êprj[aei 
éauxoùç yvwaeaO-ef 
èaxè újieí?, xoö naTpbç xoö 
yvwaEafrE sauxoùç ëv[ 
xai Opiecç £crx£ r) ux[ 

«Jézus mondja: Ne legyenek félelem tárgyai azok, 
a kik titeket bíróságok elé hurcolnak, mert a ti király-
ságtok az égben vagyon...1 az ég madarai nem tudják, 
mi van a föld fölött, sem a tenger halai, mi van a földön. 
A ti szorongatóitok sem tudják, [hogy?] az ég országa 
tibennetek vagyon...» 

A szöveg hátralevő része olyannyira hiányos, hogy 
Wessely nem vállalkozik kiegészítésére. Deissmann és 
Swete kiegészítéseit sem tartja elfogadhatóknak mester-
kélt voltuk miatt. 

3. Xéyet 'IrjaoOç. 
oùx à7coxvr)a£i âvd-fpojtwç Èùv wv ëvx^oxÉ] 
pwv E-rcEpwxrjaai 7ta[pà xoö SECTtvov GOTO] 

PÖJV TXSPL XOÖ XÓ710U TYj [ç xXlaïaÇ 710Ö xXlthfj] 
cf£xat. Sxi TIoXXoi £tjovxai 7i[pwxot layazoi xaE] 
ot Tipwxoi x[aE <pavepoE a7io|3aiuou] 
atv. 

«Jézus mondja: Nem fog habozni az az ember, a 
ki az előkelőbbek közül való, kérdezősködni a lakoma 
alkalmával, ha bizonytalanságban van az ülés felől, a 
hova leüljön, mert sokan lesznek, a kik elsők, utolsókká 
és az utolsók elsőkké és eltávoznak kitüntetve». 

E hely szent Lukács 14, 7—11-nek összevont szö-
vege; sem nem oly világos, sem nem oly klasszikus, 
mint a kanonikus szöveg. A Wessely által eszközölt 
reconstructió lényegében az, a melyet már Deissmann 
adott, azzal a különbséggel, hogy ez utóbbi elfogadha-
tatlan kiegészítésekkel hozakodott elő ; így pl. a második 
sor nála így hangzik : 

oùx ir.ov.Yrpe. àvS-fpwroç x/.rj8-sîç awcp] 
pwv x. x. X. 

Ez az olvasás azért nem állja meg helyét, mert a 
papyrusokmányok oly szóelválasztásokat, mint crwcp — 
pwv nem ismernek ; így tehát a következő sor pwv 
szótagja valami más szónak a vége. 

A 4-ik logion szövegét már Grenfell és Hunt helye-
sen állapították meg ; ennek bővebb megbeszélése tehát 
fölösleges. Az 5-ik logion szövege oly hiányos, hogy 
Wessely fölöslegesnek tartotta a már meglevő rekon-
structiók számát eggyel szaporítani és megelégedett 
Barnes és Swete olvasásainak közlésével. 

Kmoskó Mihály dr. 

Alapítsunk Szent-Pál-Társulatot! 
A sajtó hatalmas erővel működik ügy jó, mint 

rossz irányban. A katholikus sajtó hivatásáról a né-
metországi hitélet fényes tanúságot tesz. A rossz 
sajtó által ellenben nemcsak Franciaországban s ma-
gyar hazánkban, hanem az egész világon: lelkiisme-

1 Esetleg kiegészíthető : xà 9-rjpia 1% fíjs xal = a föld barmai 
és V. ö. Apoc. 6, 8. 



26. szám. RELIGIO 431 

retlen, önző, csalta lelkek olyan pusztítást visznek 
véghez minden téren, hogy azt leírni sem lehet. 

«Az iratok ellenében iratokkal kell védekez-
nünk» tanítja a nagy és bölcs XIII. Leo. XIII. Bene-
dek pedig pápa szerint: «A tudatlanság minden rossz-
nak kútfeje, kivált azokra nézve, kik kézimunkával 
foglalkoznak». Valóban, ha főképen a szegény mun-
kások a rossz sajtó útján a gyilkoló mérget mindig 
szívják magukba s mindig csak a hit kisebbítését, a 
hitetlenség dicsőítését hallják, a sok rágalomra nem 
tudnak megfelelni, mivel katholikus hitvédő iratot 
nem is olvasnak, lehet-e csodálkozni, hogyha a go-
nosz ellenség teljesen hatalmába keríti a keresztény 
lelkeket. A tudatlanság mellett megvan a szegény-
ség is. A szegénységgel kapcsolatosan, a népizgatók 
serény munkája folytán, a hitetlenség is mindinkább 
terjed s ezzel a szociáldemokrácia. 

Oka ennek egyes üzérkedő emberek lelketlen 
eljárása, a kik a szegény nép tudatlanságát fölhasz-
nálva, csekély ingatlanától néhány koronáért meg-
fosztják, a mi nagyrészben s főképen a szegény szé-
kely néppel meg is történt. E mellett a kepe, pár-
bér, stóla stb. közterhek miatt a papok és tanítók a 
néppel viszálykodásban élvén,1 valláserkölcsi és köz-
művelődési téren kevés eredményt tudnak fölmu-
tatni, míg ellenben a népámítók könnyen célt érnek. 

Valódi keresztény szociális tevékenységre van 
szükség, hogy a testi-lelki betegeknek és szenvedők-
nek némi enyhítőszert lehessen nyújtani. A szegény 
embernek egyedüli vigasza és kincse az üdvözítő 
Jézus szent hite ; ha ettől meg van fosztva, a nyo-
mornak állandó rabja. A hitetlen és éhes ember 
minden rosszat elkövetni képes, az bizonyos. Míg 
ellenben a hivő keresztény az élet keresztjét önmegta-
gadással hordja. 

«Szegénynek drága kincs a bit, 
Tűrni s remélni megtanít ; 
S neki, míg a sír rá nem lehel, 
Mindig tűrni s remélni kell.» Arany. 

A hit drága kincsének föntartását és ápolását a 
mai korban különösen a sajtó által érhetjük el. 
Hála az isteni Gondviselésnek és a Szent-István-Tár-
sulat nagyérdemű vezetőférfiainak, régi óhajom, me-
lyet a nyilvánosság terén is kifejeztem (M. Á.-ban, 
1891. november 1-én, Társulati Értesítőben 18.>3. 
jan. sz.), hogy a társulat a nép és ifjúság részére két 
korona tagsági díjért adjon jó könyveket, megvaló-
sult. Ugvanis a ki pártoló tagja a Szent-István-Tár-
sulatnak, két koronáért 40 ívnyi terjedelemben kap 
igen értékes műveket. 

Nagyon kívánatos, hogy minél több pártoló tagja 
legyen az áldásosán működő Társulatnak. Ezen célt 
nagy részben el lehetne érni az által, hogy a nagy-
méltóságú püspöki kar bölcs intézkedéséből minden 

1 Ezeken a közterheken mihamarább kellene változtatni. 
Szerk. 

egyes plébánia pártoló tagja lenne a Szent-István-
Társulatnak. Ez által a hivek a becses könyveket idővel 
mindenült megismerik és megszeretik. Kívánatos 
továbbá minden katholikus hitközségben nép- és 
ifjúsági könyvtárt szervezni. Ezt is a fentjelzett Tár-
sulat által lehetne legcélszerűbben megvalósítani az 
által, hogy minden egyes hitközség vagyoni állapota 
szerint pl. 5- 15 koronáig terjedő összeget fizetne 
évenkint a Társulatnak, melyért a Társulat állan-
dóan észművelő és szívnemesítő könyvekkel gazda-
gítaná a hitközségi könyvtárakat. 

A katholikus sajtó és bitélet érdekében kívánatos 
volna egy közművelődési egyesületet alapítani azon 
célból, hogy a szegény nép és ifjúság minél több 
jótéteményben részesüljön. Jól tudom, liogy az egy-
ségben van az erő és a hatalom. Ugyanazért az új 
egyesületet a Szent-István-Társulattal szoros kapcso-
latban a nagyméltóságú püspöki kar védnöksége 
mellett lehetne szerény véleményem szerint cél-
szerűen megalapítani. A nagyérdemű Társulat tiszt-
viselői, megfelelő tiszteletdíjért, az új társulatnak 
szintén lisztviselői lennének; a társulati pénztár a Szent-
István-Társulat pénztári hivatalánál lenne elhelyezve. 

Ezen társulatnak, a Szent-László-Társulat pél-
dájára, hármas célja lenne: 

1. a Szent-István-Társulat kiadványait állandóan 
terjeszteni s a katholikus sajtónak általánosan minél 
több pártfogót szerezni ; 

2. katholikus írók, tudósok, művészek kiképzését 
ösztöndijak adományozásával elősegíteni; 

3. nagy tehetséggel biró szegény és árva fiúknak 
neveléséről és oktatásáról az elemi iskolától kezdve 
gondoskodni. 

Társulati rendes tagsági díj lenne egy, pártoló 
tagsági díj öt korona évenként. Az alapító tagok 
100 koronától fölfelé tetszés szerint többet is fizet-
hetnének. Az egy koronát a szegény munkásnép és 
ifjúság is könnyen tudná befizetni. Ezért a Szent-
István-Társulat adna, mint a pártoló tagjainak, nap-
tárt s ezenkívül 1—2 kisebb művet, melyben az élet 
számára nyerne állandóan oktatást a nép és ifjúság. 
Ez kiválóan szükséges, mivel az istenfélő erényes 
ember tud igazán hazát szerelni, királyt és törvényt 
tisztelni. Az ifjúságot szóval is, de főkép a jó köny-
vek által szükséges mindig tanítani, hogy miként 
kell az erényt tisztelni és követni, az egészséget, 
időt és pénzt megbecsülni s a hon javára értékesíteni. 
A pártoló és alapító tagoknak is, hogy minél több 
tagot lehessen gyűjteni, szintén a Szent-István-Tár-
sulat adna 2—3 korona értéknek megfelelő jó köny-
veket. Ezen magasztos hivatásit társulatot, mint a 
«Közművelődés» (1903) 51-ik számában kifejtettem, 
melynek külön igazgató-választmánya lenne: Szent-
Pál-Társulatnak lehetne nevezni. 

E nemes cél érdekében szükséges volna a meg-
felelő pénzösszeget összegyűjteni, a mit leginkább a 
felebaráti szeretet erejével lehet eszközölni. Ugyanis, 
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mint vélem, hazánkban van 10 ezer katholikus tem-
plom, mindenféle templomot és kápolnát is ide 
értve. A nagyméltóságú magyar püspöki kar enge-
délye folytán lehetne évenkint háromszor, pl. Jézus 
szent neve ünnepén, pünkösd másodnapján és Szent 
István király napján a Társulat céljára gyűjtést ren-
dezni. Minden templomra csak 6 koronát számítva, 
ez magában 60 ezer koronát tenne, mivel évenkint 
a katholikus sajtó és közművelődés ügyét elő lehetne 
mozdítani. 

Ezen összeg jelentékeny része a Szent-István-
Társulatnak lenne bevétele; ezért a Társulat minden 
egyes templom lelkészének küldene hitvédő és oktató 
imakönyveket s népiratkákat. így minden egyes 
lelkipásztor tudna a szükségnek megfelelően ajándék-
könyveket adni szegény és árva fiúknak, cselédeknek, 
a filiákban lévő elhagyatott szegény híveknek. Kór-
házakban a betegeknek, börtönökben a szerencsétlen 
foglyoknak egy-egy vigasztaló és szívnemesítő könyv 
igen jó szolgálatot tenne. Idővel, mint az alap nagy-
sága engedni fogja, lehetséges lesz a katonáknak ima-
s a szegény tanulóknak városokban és falvakban 
vallástani könyveket ajándékozni. 

A katholikus sajtó támogatása manap fontosabb, 
mint a templomok építése IX Pius szerint. X. Pius 
szentséges Atyánk üdvös célja szerint a Krisztus 
szelleme szerint való megújulást úgy lehet kiválóan 
elérni, ha a katholikus sajtónak a főurak palotáitól 
a szegények kunyhójáig biztos otthona lesz. 

Továbbá «a kié az ifjúság, azé a jövő». A jó 
Isten szegény magyar szülők gyermekét nem egy 
helyen kiváló nagy tehetséggel áldotta meg. Azonban 
a nagy szellemi kincs nemeslelkű pártfogók hiányá-
ban nem tud hasznot hozni. A Munkácsy Mihályok, 
Fadrusz Jánosok nagylelkű pártfogók támogatása 
mellett tudnak a magyar névnek tiszteletreméltó hír-
nevet s halhatatlan emléket szerezni. Az ilyenekről 
kellene gondoskodni. 

Az Erdélyrészi Magyar Közművelődési Egyesület 
a hazafias kultura szempontjából az erdélyrészi ma-
gyarokat valláskülönbség nélkül tudja egyesíteni. 
Nekünk, katholikusoknak, szintén egyetértésre és 
összetartásra kiváló nagy szükségünk van. A katho-
likus hivek egyesült erejével, a jó sajtó, a hitélet, 
magyar nemzeti irodalom és közművelődés érdeké-
ben évenkint szeretetadományokat gyűjteni, úgy 
hiszem, mindnyájunkra nézve nagy és nemes föladat.1 

Máilié József. 
1 Tisztelve a jó szándékot, közöltem az indítványt, ám-

bár az ajánlott új egyesület első és második célja teljesen 
megvalósítható a Szent-István-Társulat és a Sajtó-Egyesület 
kebelében, a harmadik cél : a tehetséges fiúk fölkarolása pe-
dig egyházmegyénként eszközölhető. Nem annyira indítvány-
nak nézem e cikket, mint inkább új bizonyítéknak a Sz.-I.-
társulati pártoló tagság extensiv kifejlesztése és a Sajtó-Egye-
sület fölkarolása szükségességének igazolására. Mert nem 
az egyletek fölaprózására, sokasítására, hanem a meglevő 
életrevaló társulatok erősítésére van szükségünk. Szerk. 

B. Pécs . Mint egy embernek, testületeknek, intézeteknek 
az egész országnak kellene nyilatkoznia fenkölt szellemű és 
hazafias lelkű miniszterünk, Apponyi Albert gróf mellett, 
azért a durvaságért, mely őt a pécsi szabad tanítási kongresz-
szuson Piklerék részéről érte. Ami, hiszem, nem is marad el. 

N. Budapest. Erdélyi László dr. történeti értekezése 
rendkívül értékes egy dolgozat. Minden részlete tanulságos 
forrásmunka, mely végre alaposan megismerteti velünk a 
katholicizmus alapvető munkáját ebben a hazában. Sokban 
kiigazítja az eddigi téves nézeteket; ha nem mondja is, a 
szakemberek észreveszik. 

V. Székesfehérvár. Mohi Antal dr. úr Győrből sz. István 
gyermekeire vonatkozó abbeli jegyzetét, hogy Acsádyn kívül 
más történetíró nem nevezi meg a gyermekek nevét, ezzel 
egészíti ki : Lonovics Archeológiájában (I. első kiad. 303. 1. 
3. jegyzete vége felé) idézi Cornidest és előszámlálja sz. István 
gyermekeit : Ottó, Imre, Bernard, Agata, Hedvig és egy név-
telen. Wittich Sándor annyiban tér el tőle (M. Sión 1867.86.1.), 
hogy Agata leányát nem említi. A Cílícia alatt valószínűleg 
Szileziát kell értent. Lonovics a hildesheimi Annaleseket is 
kibővíti. A Ruizok vagy Aussok, vagyis oroszok, Mosony-
megyébe helyezett határőrök. Ma is rájok emlékeztetnek az 
e megyebeli vendek. Gróf Zichy család birtoka Oroszvár. 
Tőle megvette Henkel, ezután Lónyayné. A Schematismus 
még most is említi a «lingua germ, et croatica»-t. (Azt gon-
dolom, a kérdést legalaposabban megvilágíthatná Karácsonyi 
János dr., a ki, ha jól emlékszem, egyszer már Nagy Gézával 
szemben értekezett is erről. Szerk., 

K. K a j d a c s . Káplán létére ezt í r ja : «.. . szerény fize-
tésemből nehezen, de szívesen prenumerálok !» Nem is gon-
dolja, hogy ezekkel, valamint a többi szép soraival milyen 
örömöt okozott a gondokkal terhelt szerkesztőnek. Hát még 
sem dolgozom hiába: a kié a fiatalság, azé a jövő. Ez kell 
az én szeretett egyházamnak. 

Megjelent: 
A m a g y a r b a p t i s t á k s z e r v e z e t e é s h i t v a l l á s a 

v a l l á s k r i t i k a i s z e m p o n t b ó l . 
Irta: DCDEK JÁNOS dr. 138 oldal; ára 1 korona 60 fillér. 

Kapható a szerzőnél vagy a Szent-István-Társulat könyv-
kereskedésében, Budapest, Kecskeméti-utca 2. 

Beható ismertetése mind a protestantizmus keretében, 
mind pedig saját dogmatikája szerint ennek a nálunk első-
nek elismert s különösen a tanulatlan nép között rohamosan 
terjedő új vallásnak. Kritikai tanulmány ez, mely könnyed 
feldolgozásban még a laikusnak is megérthetővé teszi a bap-
tista vallás nagyon téves szisztémáját. 

TARTALOM: Az új római Dekretum. VIII. —Szent 
Imre egyénisége az irodalomban II. Vargha Dámján dr.-
tól. — A párbérről. Dráveczkg Kálmán-tói. — A jellem 
és a modern világnézet. V. Mihalovics Ede dr.-tól. — 
Magyarország társadalma a két szent király stb. törvényei-
ben. XI. Erdélyi László dr.-tól. — A tudomány geo-
thaniája. I. Martinovics Sándor S. J.-től. — Egyházi 
világkrónika. —y —la-tói. — Irodalom: Rott dr.: A csoda 
és a természettudomány. — Menger: Új erkölcstana. 
Jehlicska Ferenc dr.-tól. — Graffln—Nau : Patrologia 
Orientális. IV. (Az oxyrhynchosi Jézus - mondások.) 
Kmoskó Mihály dr.-tól. — Alapítsunk Szent-Pál-Társula-
tot ! Mát hé József-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 
TUDOMÁNYOS, TÁRSADALMI ÉS IRODALMI KATHOLIKUS FOLYÓIRAT 

Megjelenik - július és augusztus hónapot kivéve - minden vasárnapon. 

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

Egész évre— 
Félévre 

FELELŐS SZERKESZTŐ 

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 39. 

Az új római Dekretum. (IX.) 

A fölforgatott evangéliumokba szuggerált modern 
negativ Christologia hat tételét, ismert régi tévelyek-
nek fölujítását, imént méltattuk. A még idetartozó 
hat tétel hasonló természetű. 

33. Mindenki előtt, a ki nem indul előitéletek után, 
nyilvánvaló, hogy vagy Jézus beszélt tévesen a közelálló 
messiási eljövetelről, vagy a szinoptikusoknál olvasható ta-
nának nagyobb része nem hiteles. 

34. A kritikus nem tulajdoníthat Krisztusnak határtalan 
tudást, hacsak nem indul ki abból a történetileg meg nem 
álló s az erkölcsi érzésnek is ellenmondó föltevésből, hogy 
Krisztusnak mint embernek isteni tudása volt s még sem 
akartn oly sok kérdésről fölvilágosítani apostolait és az 
utókort. 

35. Krisztus nem volt mindig tudatában messiási mél-
tóságának. 

36. Krisztus föltámadása nem a tulajdonképeni törté-
neti rendhez tartozó tények közül való, hanem egy a termé-
szetfölötti rendhez tartozó és se be nem bizonyított, se be 
nem bizonyítható tény, melyet a keresztény gondolkozás idő-
vel más tényekből levont. 

37. Krisztus föltámadásába való hit kezdetben nem 
annyira a föltámadás tényére, mint inkább Krisztusnak az 
Istennél való halhatatlan életére vonatkozott. 

38. Krisztus engesztelő haláláról szóló tan nem evangé-
liumi, hanem kizárólag szent Pál tana. 

A 33. tétel a paruziára, Jézusnak úgy mondott 
«közeli második eljövetelére» vonatkozik, melynek, 
úgy vélik, még az akkori nemzedék idejében kellett 
"volna bekövetkeznie; de nem következett be, tehát, 
egy régi tévedést fölujítva, azt mondják az evolucio-
nisták, vagy Krisztus, ilyesmit előre mondva, téve-
dett, vagy pedig a szinoptikusok tévesen adnak szá-
jába ilyen beszédet. 

A parttzia régi kérdése, különösen Máté 24. 
és 25. fejezetére támaszkodik, Jézusnak egy hosz-
szabb beszédére, melyet tanítványainak a jeruzsálemi 
templom nagyságát és szépségeit magasztaló sza-
vaira mondott (Márk 13., Luk. 21. fejezetben csak 
kivonatát közlik) s melyben Jeruzsálem pusztulásá-
ról, az «ember fia» eljöveteléről s az utolsó Ítéletről 
tanítja ki őket, prófétai előrelátásban jelezvén a je-
leket is, melyek ezeket az eseményeket meg fogják 
előzni. 

Jeruzsálem pusztulása Titus alatt (70-ben Krisz-

tus után) szószerint beteljesedett, a másik két ese-
mény még nem. S erre alapítják a 33. tétel hívei 
ellenvetésüket, nevezetesen mivel a beszédben (Máté 
24, 34-ben) ez áll : «Bizony mondom nektek, hogy el 
nem múlik e nemzedék, míg nem mindezek meg-
lesznek». 

Az ellenvetőket azonban magának a fejezetnek, 
illetőleg a beszédnek egyszerű átolvasása is figyel-
meztethetné, hogy az időre nézve, mikor kelljen ezek-
nek az előre mondott eseményeknek bekövetkezniök, 
Krisztus nemcsak «e nemzedéket» említette, hanem 
ugyanott két más körülményt is hangsúlyozott. A 14. 
versben tudniillik ezt mondta : «Egész világon hir-
dettetni fog az ország ezen evangéliuma bizonyságul 
minden nemzetnek és akkor eljön a végezet»; ez az 
egész világon való igehirdetés pedig még ma sem 
mondható teljesedettnek; a 36. versben pedig, nyom-
han «e nemzedék» említése után, meg ezt a bizonyos-
ságot kizáró kijelentést telte: «Azt a napot azonban 
vagy órát senki sem tudja, még a mennyei angya-
lok sem, hanem egyedül az Atya». 

A hermeneutika szerint a beszélőnek egész be-
szédét kell vén mérlegelni, ha egyes kijelentéseit ér-
telmezni akarjuk, látjuk, hogy az ellenvetők Krisztus 
egyik mondását a másiknak rovására játsszák ki. Tény 
azonban, hogy valami ellentét mégis mutatkozik 
Krisztusnak az időre vonatkozó kijelentései között. 

De a fejezet figyelmes tanulmányozása világos-
ságot derít erre a látszatos ellentétre is. A mint 
Krisztus a fejezetben különböző eseményekről egy-
szerre és egyfolytában beszélt, úgy hogy a rájuk vo-
natkozó részletek a prófétai beszéd természeténél 
fogva úgy összefolynak, hogy egyik a másiktól hatá-
rozottan és világosan el nem választható ; úgy ugyan-
csak az időre nézve is, hogy mikor következik be 
az egyik, mikor a másik esemény, bizonytalanságban 
hagyta hallgatóit. Mert hiszen majd ezt mondta: e 
nemzedék el nem múlik ; majd azt, hogy előbb az 
egész világon fog hirdettetni az evangélium; végül 
pedig: a napot vagy órát senki sem tudja. 

Ebből határozott időpontra senki sem következ-
tethet, a mint az összekapcsolt események is való-
ban közelebbiek és lávolabbiak voltak. Tehát már 
ezért se lehet úgy fölállítani a tételt, hogy Jézus a közel-



600 RELIGIO LXVI. évi'. 1907. 

álló messiási eljövetelről tévesen beszélt, mivel az 
tényleg mai napig sem következett be. Közel egy-
szerűen azért nem következett be, mivel Jézus ezt az 
eljövetelét közelinek nem is állította.1 

Az előremondott idő bizonytalansága dacára is 
kiérezzük azonban, hogy itt mégis valami közelebbi 
és valami távolabbi időpontról lehet szó. A mi kö-
zelebbi volt, be is teljesedett : a Jeruzsálem elpusz-
tulása és a paruzia is beteljesedett bizonyos szellemi 
értelemben ; azonban a végső Ítélet a tulajdonképeni 
paruziával, vagyis az «ember fiának» második meg-
jelenésével együtt még csak be fog következni s akkor 
valóban el fog múlni «e nemzedék» is, mert, mint 
látjuk, még most is létezik. Helyesen mondja erre 
vonatkozólag Reischl : «A zsidó nemzet, mely az 
isteni Gondviselés különös csodája folytán a népek 
áradatában a történet egész folyama alatt nem pusz-
tult el, tulajdonkép nem pusztulhat el, hanem szel-
lemi, testi és valláserkölcsi faj tulajdonságaiban, is-
meretlen száma mellett is, maradni fog, míg mindaz 
beteljesedik, a mit az Úr a világ végezetéről hir-
detett».2 

Egyébiránt sokban hozzájárul a dolog megvilá-
gításához, a mit Székely István dr. ép e lapban3fejte-
getett, hogy többféle paruziáról (Úr megjelenéséről) 
beszélnek a Szentirások; ilyen az evangélium meg-
ismerése, ilyen az Úr eljövetele az igazak lelkébe a 
malaszt által stb. Ilyen értelemben a kereszténység 
terjedésével már «ama nemzedék» korában is csak-
ugyan soknak megjelent az Úr, t. i. az evangelium 
megismerése által, a kik azelőtt nem ismerték. 

Különben a nehézséget, melyet a 33. tétel emle-
get, már «ama nemzedék» idejében eloszlatta szent 
Pál, azt a hiedelmet tudniillik, mintha Jézusnak már 
ama napokban kellett volna másodszor jönnie. Ezt 
írja a Thesszalonikaiakhoz intézett II. levelében : «Ne 
hagyjátok magatokat hamar elmozdítani meggyőző-
déstektől.. . mintha közel volna az Úr napja. Senki 
ne ámítson el titeket bármi módon ; mert előbb az 
elszakadásnak kell jönnie s a bűn emberének, a kár-
hozat fiának kell megjelenni, ki ellenszegül... Nem 
jut-e eszetekbe, hogy még mikor nálatok valék, eze-
ket mondám nektek. És most tudjátok mi tartóztatja 
őt, mígnem megjelenhet az ő idejében». (2, 2—6.) 

Hogy kit kelljen érteni az ellenszegülő, az Anti-
krisztus,4 a «xaxeywv» alatt, a ki késlelteti Jézus má-

x Atzberger: Die christliche Eschatologie. 1890. 325. 1. 
«Der Zeitpunkt derWiederkunft Christi.» Ezt mondja: Wir stehen 
hier vor einer Frage, bezüglich deren wir nicht sofort eine 
Antwort, als vielmehr den Beweis zu erbringen haben, dass 
es keine Antwort auf sie gibt. — Hasonlóképen Oswald : 
Eschatologie. 1868. 247. 1. : «Der Zeitpunkt der Wiederkunft 
Christi». 

2 Bisping:Erklärung des Evang. nach Matthäus. 1867.483.1. 
3 Székely: Az Isten országa. «Beligio» 1906. 521. 1. 
4 Bousset : Der Antichrist in der Überlieferung des 

Judenthums, des Neuen Testamentes und der alten Kirche. 
1895. 

sodik eljövetelét, annak egész irodalma van;1 ben-
nünket most az evolucionisták miatt csak az érde-
kel főkép, a mit Pál idevonatkozólag mondott, hogy 
«nincs közel az Úr napja», tehát az a lény, hogy 
«ama nemzedék» is tájékozva volt ez iránt. Ha az 
ősegyházban később mégis kifejlődött a chiliazmus, 
a Krisztus ezer éves országáról szóló nézet, az a 
Krisztus korabeli zsidó nép escliatologikus nézeteinek, 
melyeket a zsidóságból megkeresztelt új keresztények 
magukkal hoztak és az Apokalypsis egyik profetikus 
helyének (20, 4—6: «az igazak Krisztus papjai lesz-
nek és vele országlanak ezer esztendeig») félreérté-
sén alapult. Nekünk a föntebbi magyarázat alapján 
most elég azt tudnunk, hogy sem Jézus nem téve-
dett «a közelálló messiási eljövetelről» beszélve, sem 
hogy a szinoptikusok nem ferdítették el tanát. 

A 34. tétel állítója, avatatlanul beszélve Krisztus-
nak «mint embernek isteni tudásáról», sem a hypo-
statica unióról, sem a communicatio idiomatumról 
Krisztusban nem vesz tudomást, vagyis arról az 
emberi természet Krisztusban az Ige személyéé lé-
vén hogy micsoda kiváltságok háramlottak ezen 
egyesülés folytán Krisztusra, mint emberre. Dogma-
tikánk szerint: Christo etiam ut homini relativa 
omniscientia competit, viszonylagos mindentudás 
illeti meg Krisztust, mint embert is.2 

Ha tehát ezen tudása dacára sem akart egyet-
mást közölni apostolaival, például midőn mondta : 
«Azt a napot azonban, vagy órát senki sem tudja, 
a mennyei angyalok sem, a Fiú sem, hanem csak 
az Atya» (Márk 13, 32.), nem azt akarta mondani, 
hogy ő «a Fiú» azt a napot nem tudja, (cognoscit 
enim eum diem ex unione cum Verbo), hanem csak 
annyit jelzett, hogy nem tudja közölhető módon, 
vagyis nem tartotta jónak közölni tanítványaival. 
A jövendő eshetőségek, a rájok való figyelmeztetés 
mellett, bölcsen vannak elrejtve szemeink elől. 

Az evolucionistának azonban Krisztusról, az Isten-
emberről, beszélni persze annyi, mint a vaknak magya-
rázni a színeket. 

A 35. tételt bizonyára arra értelmezik, hogy 
Krisztus olykor nem akart a kíváncsiak kedvéért 
csodákat művelni (Máté 12, 38.); vagy például He-
ródes elé állíttatván, ki «reménylette, hogy valami 
jelt lát majd tőle tétetni; kérdezé pedig őt sok be-
széddel, de ő semmit sem felele neki.» (Luk. 23, 
8—9.) Krisztus ilyen esetekben sem feledkezett meg 
messiási méltóságáról ; hanem, mint az erénv mes-
tere, nem játszhatta a bűvész szerepét. 

A következő 37. és 38. tétel Krisztus föltámadá-
sának, mint történeti ténynek, egyszerű tagadása. 
A természetes fejlődés rendszerének híveinél ez tel-
jesen érthető, hiszen előttük se ez, se más csoda 

1 Döllinger : Kereszténység és egyház az alapítás korá-
ban. 1869. 393. 1. : «A bűn emberéről». 

2 Sum. Theol. III. q. 10. a. 2. «Anima Christi in Verbo 
cognoscit omnia.» 
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nem létezik, az nekik a természet rendjébe ütköző 
valami.1 

S hogy ebbeli tagadásuknak finom uri színezete 
legyen, különbséget tesznek a történeti rend és a 
természetfölötti rend között oly értelemben, mintha 
az Isten természetfölötti működése nem a történet 
folyamán, nem itt a természet körében menne végbe, 
mint örök végzése szerint való mindenható beavat-
kozás a saját művébe.2 A kit megkeresztelnek pél-
dául, abban természetfölötti rendhez tartozó műtét 
megy végbe, a megigazulás ; de vájjon azért az az 
ember nem a történeti rendhez, nem a természeti 
lények sorába tartozik? És a föltámasztott Lázár 
vájjon hová tartozott? (Ján. 11, 17—45.) 

A természetfölöttinek e szerint, ügy látszik, olyan 
értelmezést tulajdonítanak, mintha annak a termé-
szettel semmi összefüggése sem volna, mert csak így 
lehet értelme ama szólásuknak, hogy a föltámadást 
«se be nem bizonyított, se be nem bizonyítható 
ténynek» nevezik. Pedig a csoda ép úgy bizonyít-
ható, mint minden más az emberi életben végbe-
menő esemény; létesítő oka ugyan meghaladja a 
természet erőit, de lefolyása itt a természet körében 
megy végbe s épen úgy esik érzékeink, megfigyelé-
sünk alá, mint akármely más természeti tény. A va-
konszületett például épen úgy megvizsgálható, mint 
az, a ki látását az Úr szavára visszanyerte (Ján. 
9. fejezet) s mind a két állapot megállapítható, csak 
hogy a csodatény előidéző oka természetfölötti, azaz 
a természet körén túl eső. 

Krisztus föltámadása nem mint afféle hit a ke-
resztény kontemplációból idővel szűrődött le, hanem 
vele, mint megtörtént tény hirdetésével indult meg 
az apostoli prédikáció. 

Ez volt mindjárt az első napokban tanításuknak 
középpontja, ennek alapján, ennek erejében indult 
meg a hivek csatlakozása a keresztény tanhoz, maga 
a hittérítés. «Das Auferstehungswunder schuf für 
die Apostel und Jünger Christi eine völlig neue Si-
tuation.»3 Az előbb félénkeket és megfulamodotta-

1 Rott : A csoda és természettudomány. 1907. 79. 1. 
2 Harnack, hogy teljesen eredeti legyen, az ilyen meg-

különböztetést már elkoptatottnak találja s Jézus föltámadá-
sának, mint ténynek, tagadásánál más ötlethez fordul. Kü-
lönbséget tesz az «Osterbotschaft» és az «Osterglauben» 
között. Az «Osterbotschaft» alatt érti az üres sírról, az Úr 
megjelenéseiről keringő híreket; «Osterglauben» alatt pedig 
érti az apostolok lelki hangulatát Jézusnak a halál fölött 
aratott győzelme s az Istennek ehben nyilatkozó hatalma 
miatt. Csak az «Osterglauben»-t fogadja el, az «Osterbot-
schaft» ot visszautasítja, mint bebizonyíthatatlant, épen úgy, 
mint a föntebbi tételekben olvasható. V. ö. Tóth Béla: Jézus 
Krisztus föltámadása. 1907. 16. 1. 

3 Friedrich : Die Mariologíe des hl. Augustinus. 1907. 
11. 1. Kitűnő útmutatás ez a monografia arra nézve, hogy 
nekünk kath. theologusoknak hogyan kell a kath. tanok fej-
lődéséről beszélni és írni. Látjuk ebben a műben a Máriáról 
szóló kath. tanok fejlődésének bemutatását egész szent Ágos-
tonig s azt, hogy ez a nagy tudós mivel járult hozzá az 

kat ez a tény változtatta hősökké. Péter mindjárt az 
első napokban — a sánta meggyógyítása után — így 
szólt a néphez: Izraeli férf iak. . . ti az élet szerzőjét 
megöltétek, kit az Isten föltámasztott halottaiból, mi-
nek mi tanúi vagyunk». (Ap. Csel. 3, 12—15.) Szent 
Pál pedig ilyen merészen állította föl a vagy-vagyot : 
«Ha pedig Krisztus föl nem támadott, akkor hiába-
való a mi prédikálásunk, hiábavaló a ti hitetek is». 
(I. Kor. 15, 14.) 

A mi tehát a kereszténység első terjesztésénél 
épen a legfőbb bizonyító erejű fényül szolgált, arról 
az evolucionisták most azt mondják, hogy a keresz-
tény gondolkozás idővel más tényekből vezette le, 
vagy hogy a Krisztus föltámadásába való hit kezdet-
ben nem annyira a föltámadás tenyere, mint inkább 
Krisztusnak az Istennél való halhatatlan életére vo-
natkozott. 

Ilyenformán, mikor a zsidók az üres sírt kutat-
ták, mikor a katonákat megvesztegelték, mikor az 
apostoloknak megtiltották Jézus föltámadását hirdetni 
(Ap. Csel. 4, 18.), akkor tehát csak a Jézus halhatat-
lanságába való s amúgy később, úgy a 2-ik, 3-ik 
nemzedékben fejlődendő hitről lett volna szó.1 Nemde 
kertelés ez? 

A Jézus halálának értelmezéséről szóló 38. tétel 
szintén természetes a tagadás rendszerében. Ha Har-
nack, a mester, csak három eszmét ismer el Jézus-
nál, ennél a bölcs embernél, ki szerinte legföljebb 
az emberiség karitativ gondolkozását vitte előbbre; ha 
a megváltás szerinte nem volt Jézus rendeltetése, a 
mint hogy abban a rendszerben nincs is eredeti 
bűn : akkor bizonyára, mint már Lessing a «\Yol-
fenbütteli töredékekben» hirdette, csak valami poli-
tikai ballépésért került a keresztre s az engesztelő ha-
lál egy későbbi gondolat, mint mondják: Pál jutott rá. 

A tételt újabban Schell is tanította s alapos cá-
folásban részesült Stufler részéről.2 

Az egészből annyi a való, hogy szent Pál is so-
kat foglalkozott Krisztus halálának engesztelő jelle-
gével, mint más apostoli levelek is, a mi egészen 
természetes, hisz ez a keresztény világnézetnek egyik 
legsarkalatosabb dogmája.3 De már az teljesen hamis 
s csak az evolucionista fölfogás állal szuggerált gon-
dolat, mely mindent kiküszöböl az evangéliumokból, 

eszme fejlődéséhez. Az egész a mustármag fejlődése terebélyes 
fává; de az a mustármag az evangéliumokban van elültetve. 
Nem Harnack-féle esetleges időszaki járulékok tehát a fej-
lődő kath. tanok, melyek időnkint mindenféle idegen ele-
mekből bevitettek a keresztény tani rendszerbe, hanem a 
Krisztus által kijelentett eszmék kifejlesztései. 

1 A föltámadásról 1. Gutberiet : Apologetik II. 210. 1. — 
Müvem : A keresztény vallás apologiája. 517. 1. 

2 Stufler : Die Erlösungstat Christi in ihrer Beziehung 
zu Gott, Zeitschrift für kath. Theologie. Innsbruck. 1906. 
385. 1. — Cikkem a «Beligio»-ban : Schell tanaiból. 1906. 
347. 1. 

3 Simar : Die Theologie des heil. Paulus. 1883.122.1.: 
«Das Sühnopfer Christi». 
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mintha az engesztelő halál nem Krisztus tana volna, 
tehát nem evangéliumi tan, hanem szent Pál-féle 
találmány. 

Pedig az evangéliumokon végig vonul a helyet-
tesítő elégtétel eszméje. «Az ember fia üdvözítem 
jött azt, a mi elveszett volt» — mondja maga Krisztus. 
(Máté 18, 11. Luk. 19, 10.) Egy más helyen: «Úgy 
szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát 
adá, hogy minden, a ki ő benne hisz, el ne vesszen, 
hanem örök élete legyen». (Ján. 3, 1G.) És a kín-
szenvedés előestéjén vévén a kenyeret, mint Máté 
beszéli (26, 26.) — mondá: «vegyétek és egyétek, ez 
az én testem. Lukács (22, 19.) hozzáteszi: mely éret-
tetek adatik. És vévén a kelyhet, hálát ada és nekik 
adá — mondván: Igyatok ebből mindnyájan, mert 
ez az én vérem, az üj szövetségé, mely sokakért ki-
ontatik a bűnök bocsánatára». — A ki így beszél, an-
nak halála engesztelő áldozat. 

Szent Imre egyénisége az irodalomban. (in.) 
Szent Imre legendáját mint irodalmi müvet 

szemlélve, azt találjuk, hogy benne a részeket össze-
kötő vallási felfogást, az elmélkedést és az írói meg-
jegyzéseket leszámítva, négy nagy egységet különböz-
tethetünk meg, melyek a legenda legjellegzetesebb, 
legkiemelkedőbb és teljesen önálló részei. Mind a 
négy csodaleírás. Ezek pedig a következők. 

Az első a csókjelenet, mely a legenda harmadik 
és negyedik fejezetében található. E leírás talán a 
legismertebb a magyar irodalomban, a mennyiben 
ennek több költői feldolgozása látott már vallásos 
irodalmunkban napvilágot. A csókjelenet elbeszéli,1 

1 «Érdy-kôdex» 6156— 616.1 lapjain található a leg-
régibb magyar szövegben, a mint következik : 

. . . «eegy ydoeben zent Isthwan kyral meene zent 
Martonban az Jámbor apatwrakhoz ayoytatussaghnak 
okaert mynd ew zerelmes ITyawal zent ymroehel. Myko-
ron az Conucnl bely Atyaak megh hallottaak volna 
eleyben yarwlanak tyztöletes processiowal hogy az fel-
sseegcs zent kvralt Idwezleneek mynt tenneezet zerent 
való wrokat. Az zent kyral kedeeg twdwan az ew ffya-
nak nagy zent eeletet eloette bochataa az Idwezlettre, 
zyz zenth ymre kedeegh nyert zent leelekkel tellyes ky-
nek mynd meg ysmerween erdemes voltaat myndent 
azonképpen meg apolgata. Nekyt chak egyzör Nekyt 
haromzor, Nekyt ewtzoer Es eeggyet veegre heetzer, an-
nak kedeeg vala fráter Maurus nevve. Mvkoron az zent 
Mise meg-aldatot volna, az zent kyral tytkon kerdee 
megh az ow tfyaat, my okaert tette volna. Es meg ye-
lenlee az ew attyanak hogy myndenyknek annee ez-
tendey volna hogy tyztassagus eeletoet fogattanak volna. 
Az wtolso kedeeg fráter Maurus Zeploetelen zyz volna. 
Azt hallwan az zent kyral meg akaraa keseerteny az 
frátereket mynt ollyan boelch ember hogy ha az ew 
ffyanak mondasa yaz volna Mykoron veternyenek 
wtanna az fráterek tvtkus ymachagra el ozlottanak 
volna zent Isthwan kyral myndenyhoez el meene, ez 

hogy szent István egyszer Pannonhalmára megy fiá-
val, Imrével imádkozni. A szerzetesek kijönnek eléje 
hódoló üdvözlésre. De a királyi atya fiát küldi az 
atyák elé. A mint ez velük találkozik, megcsókolja 
őket; de «egyeseket csak egyszer, másokat három-
szor, ismét másokat ötször, utóljára pedig egyet hét-
szer csókolt meg». Mikor az atya kíváncsian kérdezte 
Imre fiától ennek okát, ez «mindegyiknek érdemét 
elszámlálta atyja előtt». A szent király meg akart 
erről győződni és egy éjjelen titkon bement a tem-
plomba, hogy lássa ott a szerzetesek ájtatosságát. 
A mint a zsolozsmának vége volt, az atyák cellájukba 
mennek ; de azok, a kiket Imre többször csókolt meg, 
még ottmaradtak egy-egy rejtekbe vonulva s tovább 
imádkoztak. Szent István odamegy hozzájuk és külön-
külön üdvözli őket. «Ezek pedig, megtörve a csendet, 
köszöntik a királyi felséget». Utóljára Mórhoz megy 
a király, de ez egyetlen szóval sem felelt «a király 
nyájas köszöntésére, sem fenyegetéseire». Reggel 
azután keményen megfeddette a király Mór szerze-
test valamennyiük jelenlétében, de ez némán türi a 
megaláztatást. A király ekkor, megismerve Mór alá-
zatosságát, elbeszélte tettének okát és célját». Mórt a 
pécsi püspökségre emelte. 

A második önálló legendái rész a veszprémi 
szüzességi fogadalom,1 mely a legenda 5. fejezetében 
olvasható. 

lathwan az fráterek meg zeghee myndenyk az zent Si-
lenciomot kyralnak tyztoesseegoet teween Veegre fráter 
Maurushoz meene de yngyen tfel sem vndwla eloette, 
Es mykoron neky zolt volna az zent kyral az Jámbor 
fráter semyt neky nem zola mert az Isten kyralnak 
zolgalattyaat el nem hagyaa ez foeldy kyralnak ked-
weert. Az zent regulaat sem toeree meg az Silenciomot 
meg feyteessel, Mykoron hollal az Capitulomban gyewl-
tenek volna az zent kyral megakaraa keseerteny alaza-
tossagaat ees, sokakat ellene zolwan kyk az zent zer-
zethnek ellene volnanak. De fráter Maurus semyt ellene 
nem zola de myndent nagy alazatossaggal el halgat 
vala isteny yo gendolatban foglalwan ew zyweet lelkeet. 
Ottan meg ysmeree az zent kyral hogy ygaz volna az 
ew ffyanak jelentese. Es l'raler Maurust azonnal pechy 
pyspekkee tewee.» A következő három részben mai 
átírásban közöljük az Érdy-kódex szövegét. Ezt is csak 
nagyobb jellegzetesség kedvéért vettük híven. 

1 Érdy-kódex 6166 (441. 1.) 61623 : «Egy időben, miko-
ron csak egy titkos szolgájával ájtatos imádságnak 
okáért mène veszprémi szent György-martír kápolnájá-
ban és imádságában azt gondolja vala, minemű szol-
gálatot tehetne ő életében, ki Úristennek kellemetes 
volna, ime azonkezben nagy fenség szállá reá és illyen 
isteni szót halla, mondván : «testi és lelki szüzességet 
várok tőled, ezt adjad ennekem és ebben maradj meg.» 

Mikoron ez nemes királyi magzat azt hallotta volna, 
nem bizék ennenmagában, tudván az tiszta életnek 
nehéz voltát. De ottan mondá : «Én Uramisten, ki min-
deneket nyilván látsz, tekéllyed meg az le szent aka-
ratodat énbennem és testnek veszedelmes indulatit, kik 
az léleknek ellene viaskodnak, te áldott szenl irgalmas-
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«Szent Imre egy éjjelen, egyetlen szolga kísére-
tében, titkon szent Györgynek ősi egyházába ment 
imádkozni. Eme templomot Krisztus Urunk leg-
kedvesebb vértanújának tiszteletére emelték Veszprém-
ben. Imádságba merülve azon töprengett, vájjon mit 
ajánljon fel Istennek, hogy ez kegyesen fogadja ? Egy-
szerre csak vakító fényű világosság tölti be a tem-
plomot és a magasból ez égi szózat hallatszik : Gyö-
nyörű a szüzességi Légy szűz testben és lélekben. 
Ezt ajánld fel és ezen elhatározásodban légy erős.» 

Szent Imre e mennyei szóra, nem bizván magá-
ban, Istenhez imádkozik: «En Uram és én Istenem, 
ki mindent látsz és megsegítesz bennünket emberi 
gyarlóságunkban, kitől rettegnek a föld fejedelmei, 
ki a királyokat is halállal sújtod, valósítsd meg ben-
nem tetszésedet !» 

És még ebben az órában megerősítették az 
isteni vigasztalás igéi — mondja a legenda szövege. 
A titkot pedig magába zárta s a szolgának is meg-
parancsolta, ki az isteni szózat alkalmával s máskor 
is, rendesen egyedül, vele volt, hogy erről haláláig 
senkinek ne szóljon. (5. fejezet.) 

A harmadik a caesareai Özséb látomása,1 a ki 
elragadtatásban látta szent Imre lelkét, a mint az 
angyalok az égbe viszik. A legenda szövege szerint 
a leírás a következő. (7. fejezet.) 

«A caesareai egyház egyik buzgó kanonokja, ki 
a görög császárnál követségben volt, beszélte itt 
nekem — írja a legenda írója — hogy ő szent Özséb 
életében olvasta, hogy szent Özséb szent Imre halá-
lának órájában épen körmeneten volt a papsággal 
és néppel. Egyszerre hirtelen édes angyali éneket 
hallott a magasból és lelki szemeivel látta, a mint 
az első magyar király, szent István fiának, szent 
Imrének lelke felvitetett a mennyekbe. Gonosz lel-
kek is voltak ott nagy számmal, mintha ebben a 
nagy hitvallóban találhattak volna valami foltot, a 
mivel dicsőségén csorbát ejthettek volna. 

Miközben szent Özséb álmélkodva szemlélte ezt 
a látványt, ugyanebben az órában a mennyei öröm 
megnyilatkozását is hallotta, melynek közepette szent 

ságodnak harmatjával oltsad meg.» És mikoron mind 
testében, lelkében megvigasztaltatott volna, megparan-
csolá szolgájának, hogy a dolgot, míg élne, senkinek ne 
mondaná.» 

1 Érdy-kódex 61624(441. I.) 617. ...«kiről úgy olvas-
tatik, hogy mikoron kimúlt volna ez világból, szent 
Eusebius püspök jár vala processziót Cesareában, azon-
közben nagy édes angyali éneklést halla az égen. Mondá 
az esperestnek: «Hallasz-e valamit?» Monda: «Nem». 
Mikoron imádságot töttenek voina, az esperest is kezdé 
hallani, mikoron feltekintett volna az mennyországra, 
szózatot halla mondván : «Bódog szent Imrének lelkét 
viszik fel az angyalok ; ki magyarországbeli szent Ist-
ván királynak fia és ezen bórában mult ki ez világból.» 
És nagy hálát adának rajta, dicsérvén Úristent és az 
szent konfesszort.» 

Imre lelke a mennyekbe fölemelkedett. Szent Özséb 
imájára az egyik főesperes is látta ezt a látomást és 
hallotta ezt az édes dallamot.» 

A legenda negyedik része Konrád német lovag 
megtisztulása1 szent Imre sírjánál Székesfehérvárott. 
Ez a csoda szent Imre szenltéavatása előtt közvet-
lenül történt, mint a szövegből kitűnik. A csoda le-
írását a következőképen találjuk a legendában. 
(8. fejezet.) 

«Élt egy Konrád nevű, német származású ember, 
kinek lelkére oly irtóztató bűnök nehezedlek és any-
nyira elsülyedt a vétkek fertőjében, hogy oly utálalos 
volt, mint a negyednapos holttest a koporsóban. De 
az, a ki Lázárt feltámasztotta, testben s lélekben 
naponkint támaszt lel bűnösöket, ezt a bűnöst sem 
hagyta el bűnei fertőjében. Ellenkezőleg, hogy meg-
ismertesse vele, micsoda gyalázatos életet élt eddigelé, 
lelkiismereti mardosások közepette világosságot árasz-
tott lelkébe. 

A mi Konrádunk ennek következtében szent 
Péternek ezidei helytartójához ment, meggyónta neki 
bűneit és a megfelelő penitenciát kérve, lelki orvos-
ságért esedezett. A pápa azonban megborzadva c 

1 Erdy-kódex 6175 — végig. «Vala egy nagy bűnös em-
ber, kinek «Corlath» vala neve, kinek mikoron Úristen 
malasztját adta volna töredelmességre, mène Rómában 
úr pápához, kinek Hildebrandus vala neve, kinek mi-
koron meggyónta volna bűneit, ilyen penitenciát hagya 
őneki, hogy megvasaztatná ő magát, és egy levélben 
fel írván ő bűneit, úr pápai pecsétével megpecsétölvén, 
és minden bulcsus helyeket, szenteknek temetésit el-
járná és valahol Úristennek irgalmassága szerint az 
vasak őrola elszakadoznának, a levélből az bűnök el-
vakartatnának. és az pápai pecsétök az levélről lehul-
lanának, ott tudná megbocsáttatni az ő nagy bűneit. 
Mikoron az szegény ember mindez világon szerenszerte 
nagy sok lielyöket eljárt, de sem Jeruzsálemben, sem 
egyéb szentöknek koporsójánál irgalmat nem lelt, végre 
hallván Magyarországban szent István királynak csoda-
tételit, munkálkodék nagy fáradsággal Fejérvárra és 
imádkoznék szent István király koporsójánál és szuny-
nyada epeségében, neki jelenék az szent király, mond-
ván : «Ne bizzál az én érdemembe, mert nem vagyok 
elég éretted esedöznöm, de menj el az én fiamnak, szent 
Imrének koporsójához; őtet kérjed, mert ö szűz életben 
mult kívül ez világból és Istennek szine előtt udvari 
azokkal, kik szűz életet viseltenek. Mikoron azért fel-
ébredett volna, odaméne és nagy szívbeli töredelmesség-
gel és alázatossággal sirván-óhajtván, kezde kenyergeni. 
Ime, csodálatus dolog : azonnal nagy zörgéssel, csatto-
gással mind izenként az vasak elszakadozának róla. 
Azt hallván kedig az sok népek, mind egyházi népek, 
mind parasztok, odafutamának csodára, mi dolog volna. 
Az szegény ember kedig mind voltaképpen ki jelenté 
őelőttök, megmutatván az pápa levelét is, kiben bűnei 
valának megírván, de csak egy betűt sem találának 
meg benne. Ottan mind, kik ott valának nagy dicsére-
tet és hálát adának rajta Úristennek és szűz szent Imre 
konfesszornak»... 
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vétkek nagyságától, milyeneket azelőtt nem hallott, 
komoly megfontolás után penitenciát szabott rá, de 
bűne alól nem oldozta fel. Hogy azonban kétségbe-
esetten ne gyötrődjék, a bűnösnek tanácsot adott és 
megvigasztalta. Ezért hát páncélba öltöztette és hogy 
ez annál szorosabban tapadjon testéhez, öt vaslánccal 
Krisztus öt sebhelyének emlékére körülkötöztette. 

Továbbá adott neki egy levelel, mely bűneit tar-
talmazta s melyet ő lepecsételt saját gyűrűjével. 
Aztán lelkére kötötte, hogy keressen fel minden szent 
helyet, hol szentek nyugosznak : hátha megnyilatkozik 
számára valahol a szentek közbenjárására Isten 
kegyelme. Az isteni kegyelem megnyilatkozásának 
jele pedig az lesz, hogy a láncok lepattannak a pán-
célról, ez pedig darabokra törik s a levélből eltűnik 
az írás. 

Konrád tehát távozik, Igen sok szentnek sírjához 
elzarándokol. Utoljára Jeruzsálembe, az Úr Jézus 
sírjához megy, itt vár irgalmat attól, ki a töredelmes 
szívűeket meggyógyítja és töredelmüket megvigasz-
talja. De az Úr a szent városban sem nyilvánította 
meg erejét, mert azt szent Imre dicsőségére tartogatta. 

Közben szent István hire, kinek sírjánál napon-
ként történnek csodák, elterjedt az egész világon. 
Konrád tehát útja befejeztével Fehérvárra jött, hol 
szent István tetemeit tisztelték. Minthogy Isten hatalma 
szent István közbenjárására már igen sokszor meg-
nyilatkozott, Konrád megesküdött magában, hogy 
addig nem mozdul a templomból, míg az Úr benne 
nem nyilvánítja meg, mily nagyra becsüli bitvallója 
érdemeit. 

Este hat óra tájban azonban teste a roppant 
fáradtság, lelke pedig a bűntudat gyötrelmeinek 
következtében annyira kimerült, hogy a templomban 
elaludt. Álmában megjelent neki szent István és így 
szólt hozzá: «Kelj fel! Ne az én érdemeim fejében 
várd Istentől a bocsánatot, mert én nem vagyok elég 
érdemes arra, liogy éretted közbenjárjak. Hanem 
menj fiamnak, szent Imrének sírjához, hozzá ese-
dezzél közbenjárásért. Szüzessége kedvet talált Isten-
nél és lelkének köntöse nincs beszennyezve. 0 követi 
a Bárányt, bárhova megyen is. O azok között van, 
a kik az Úr trónusánál új éneket énekelnek, melye-
ket senki más, csak a szüzek tudnak zengeni». 

Konrád még abban az órában, hogy fölébredt, 
szent Imre sírjához sietett, mely ugyanebben a tem-
plomban volt. Miközben itt térdreborulva imádkozott, 
a láncok hirtelen lepattantak a páncélról, ez pedig 
darabokra törve lehullott a földre. 

A templomban levők meg nem foghatták, hon-
nan származhatik ez a zaj. Mikor azután kiviláglott 
a dolog s a papság és a nép Fábián kancellárral, az 
egyház rectorával, szintén megjelent: a pecsét, mely 
ez ideig sértetlenül maradt, letört; a levél felpattant, 
de benne az írásnak többé nyoma sem volt. Erre az 
összes jelenlevők «Isten és szent Imre dicséretében 
törtek ki». Eddig a csoda leírása. Hozzáfűzi még a 

legendaíró, hogy e nagy csodáról «értesítették Pannó-
nia királyát, Lászlót, az összes püspököket és ország-
nagyokat». Erre azután megindul a szenttéavatási 
ténykedés. Ujabb csodák nagy számban történtek még 
később is. Vargha Dámján dr. 

A jellem és a modern világnézet. (Vi.) 
A lélek biztos elvek híjában, melyek fölfelé emel-

nék, saját súlyánál fogva lefelé sülyed, odatapad min-
denhez, a mire útjában akad. Vagy az anyaghoz tapad, 
vagy üres ábrándokat kerget, az ember állati ösztöne 
veszi át az uralmat, szelleme ellenben álomba merül, 
ekként rá az erkölcsi és szellemi világrend erejét 
veszti. Vagy nem ilyen a modern világ életének 
képe? 

Ez a jellemfogyatékosság megbosszulása, mivel 
a természet ellen elkövetett vétség mindig maga után 
vonja a bűnhődést is. De van ennek még más kö-
vetkezménye is. A jellemtelen nemzedék csak két 
irányt ismer: szolgai alávetettséget, meghunyászko-
dást ott, a h o l gyöngeségét érzi és lázadást o t t , ahol 
erősebbnek tudja magát, mert elvek hiányában a 
körülmények szerint igazodik, középutat nem ismer, 
mivel ehhez kiegyenlítő elvek kívántatnak. Innen 
magyarázható korunk két jelensége: a zsarnokság 
és forradalom. 

A hatalom terjeszkedni törekszik és pedig határ 
nélkül, mivel felsőbb elv hiányában erejének tuda-
tát veszi irányadóul; magával szemben találja a 
gyönge egyént; már most mi más következménye 
lehet ennek, mint hogy az erősebb ráveti magát a 
gyöngébbre, még benső életébe is belenyúl s szelle-
mét rabságra veti. De az elnyomás visszahatást szül, 
a zsarnokság előtt való meghajolásnak ellenszenv a 
kísérője, mely lappang, de ki nem alszik, az egyén 
bensejében forr, míg a legkisebb alkalom nem kinál-
kozik, a mikor elemi erővel tör ki s mindent rom-
bol, mivel korlátozó elvet nem ismer. Vagy nem ez 
a képe korunk közállapotának? 

Nem politizálunk itt, azért ki nem terjeszkedünk 
az államok politikai beléletére, csak utalunk az álla-
potok és események megfigyelésére, mely meggyőz 
arról, hogy tisztán az elvek és jellem hiányára veze-
tendők vissza a politikai élet összes bajai. 

A mint biztos elvekkel nem látja el az egyént, 
úgy még kevésbé nyújt a modern kultura oly álta-
lános elvet, mely a jellemet egységessé tenné. Mert 
ilyen elv fölfedezéséhez szükséges oly szempontnak 
a megválasztása, melyből minden egyaránt áttekint-
hető, miután csak így állapítható meg bizonyos álta-
lános érvényű szabály, melyre minden visszavezet-
hető s melyhez mindenkinek alkalmazkodnia kell. 
Midőn a kereszténység az ember végcéljából vezeti 
le az erkölcsi élet alapelvét, a legáltalánosabb szem-
pontot veszi irányadóul s így az egész életre kiter-
jedő érvénnyel biró szabályt állít föl. A modern 
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világnézet nem nézi a végcélt, azt megtagadja, el-
veti a vallást, mint az erkölcsi élet alapját, csupán 
világi erkölcsöt sürget, olyat, melynek Istenhez semmi 
köze. S milyen általános szempontot vehet itt tekin-
tetbe s következőleg milyen általános szabályt álla-
píthat meg? A földi szempontok sokfélék, s ha egy-
kettő egymással függésbe hozható, egymásra vissza-
vihető, egy sem foglalja magában mint felsőbb a 
többieket. Vegyük ugyanis a modern szempontok 
közül a legerkölcsiebbet, a mely egyszersmind a leg-
általánosabb is, t. i. az állami szempontot, vájjon az 
ember egész életére kiterjed-e ez? Semmi esetre, 
mert az állam valami külső, a belső élettel semmi 
viszonyban nem áll s azonkívül az embernek csak 
a közre vonatkozó cselekedeteit tartja szeme előtt; 
már pedig ezek az ember életének felét sem teszik 
ki, mert a magán- és belső ember teszi az ember 
nagyobb részét. Honnan vegye tehát az ember életé-
nek összes viszonyaira vonatkozó elveket? Mivel 
általános szempont híjával van, annyiféle alapelvet 
kell fölvennie, a hányféle viszonyból alakulnak élet-
körülményei; de így egységes jellem nem jöhet létre. 
S valóban a modern világ annyiféle jellemet külön-
böztet meg az emberben, mint a hányféle becsü-
letet: van politikai jellem, polgári jellem, üzleti jel-
lem, magánjellem, erkölcsi jellem stb., ez mind 
megférhetne egy emberben, ha egy közös elvre volna 
vissza vihető, de épen az a baj, hogy semmi sem köti 
össze ezt a sokféle jellemet, sőt a konkrét életben 
gyakran ellentétben vannak egymással. Azért nem 
marad más bátra, mint hogy az emberek azt válasz-
szák ki maguknak, a mire hajlamot éreznek: egyik 
legyen politikai jellem, másik erkölcsi stb. így támad-
nak a félszeg emberek, a jellem karikatúrái, a minők-
ben a modern világ nagyon is bővelkedik, de még 
inkább innen ered az általános jellemgyöngeség, 
mert a mi nem egységes, már magábanvéve gyönge, 
bensőleg meghasonlott. 

Bármennyire sürgetik tehát a nemzeti, a haza-
fias jellemet, ez csak szólamnak marad, mert hatá-
rozott elvek hiányában semmiféle jellemet sem lehet 
kialakítani. Már pedig ha ilyenek után kutatunk, a 
jogászoknál találunk ugyan fölvilágosítást, de nincs 
köszönet benne, mert a hazafiság és nemzet fogal-
mát lehúzzák az eszményiség polcáról s ilyen értelem-
ben érvényesül e kettő úgy a magán-, mint a köz-
életben. A jellem azonban eszményi gondolkodás-
módot kíván. 

A jellemképzéshez továbbá a kedély, az érze-
lemvilág fejlesztése is szükséges; vájjon ezt hogyan 
segíti elő a modern világnézet? Már az a tény, hogy 
az úgynevezett egészséges érzékiséget pártolja, mutatja, 
hogy a szenvedélyek fegyelmezését csak annyiban 
tartja szükségesnek, a mennyiben ezt az egészség meg-
kívánja. Tehát nem abból az elvből indul ki, hogy 
a szellemnek kell uralkodnia, hanem a megalkuvást 
ajánlja, mintha a szellem és érzékiség két egyen-

rangú tényező volna. Mellőzve azt, hogy az egészsé-
ges érzékiség nagyron tág és határozatlan fogalom, 
úgy hogy nem tudni, mely határon túl kezdődik az 
egészségtelen, csak arra utalunk, hogy ez az elv, a 
mennyiben megszorító, megokolatlan, s a mennyiben 
a kedély fegyelmezésére van hivatva, elégtelen. Meg-
okolatlan az érzékiségnek bizonyos fokig való meg-
szorítása, lia csak föl nem vesszük, bogy a test a 
szellem szolgálatára van rendelve, tehát a szellem 
uralma alatt kell állnia. Miért kell ugyanis az érzéki-
ségnek az egészség határai közt maradnia ? Talán, 
hogy a test kárt ne valljon? De hiszen a test jól 
érzi magát ösztöneinek minden egyes kielégítésénél, 
azzal a körülménnyel szemben pedig, hogy meg-
rövidíti élvező képességét és idejét, az egyes esetek-
ben közömbös. A test tehát semmi ellenvetést sem 
tesz az egészségtelen érzékiség ellen, a mérsékletet 
nem sürgeti. A szellem okoskodhaíik, hogy jobb 
tovább élvezni mérséklettel, mint mértékietlenül 
rövid ideig, csakhogy ennek elfogadása már a szel-
lemnek tett engedmény, mert az már annak a helyes-
lése, a mit az értelem mond és nem a mit test 
mond. Vagyis ez annak az elismerése, hogy az érte-
lem az irányadó és uralkodó, a testnek pedig enge-
delmeskednie kell. Ha tehát egyenrangúnak vesszük 
az érzékiséget a szellemmel, a mint azt az említett 
elv teszi, megokolatlan bármily mérsékletnek sürgetése. 

De elégtelen is az az elv a kedély fegyelmezé-
sére. Ismeretes ugyanis a szenvedélyek természete; 
ezek elemi erővel lépnek föl, s fékezésükhöz folyto-
nos lélekjelenlét, folytonos fegyelmezés, folytonos 
önmegtagadás kívántatik. Ha már most a szellem 
abból az elvből indul ki, hogy az érzékiséget bizo-
nyos fokig tevőlegesen dédelgetni kell, vájjon lesz-e 
az az ereje, hogy megnövekedett hatalmával győzte-
sen szembe szállhasson? Semmi esetre, mert az 
ellenállás edzi az erőt, a hátrálás azonban ernyeszti, 
már pedig az érzékiségnek bármily fokú dédelgetése 
nemcsak meghátrálás, hanem egyúttal az ellenfél 
támogatása is. A modern kultura nem marad az 
elvnek elméleti fölállításánál, hanem a gyakorlatba 
is átviszi. A szív igényeinek kielégítésére elsősorban 
a művészetet ajánlja, ezt pedig egészen fölállított 
elvéhez szabja. Ismeretes a modern művészet s kü-
lönösen a szépirodalom és dráma szelleme, irányát 
az érzékiség jellemzi, a legaljasabb szenvedélyek 
csiklandozásában fáradhatatlan, csak az eszményi-
séget nem ismeri. Önkéntelenül kiállítja magáról azt 
a bizonyítványt, hogy miután az érzékiség szolgála-
tába lépett, az egészséges érzékiség határánál nem 
tud megállapodni, hanem a posványban merül el. 
A kedélynek ilyen képzésétől várhatunk-e jellemeket ? 

A modern kultura a gyöngébbeknek még meg-
hagyta a vallást, — de minőt! Minden erő nélkül 
valót, mely cselekedetet és önuralmat nem ismer. 
Istent és a lelkiismeretet néhány felületes érzelemmel 
kielégíti s gyönge pillanatokban megnyugvást szerez, 
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akárcsak a morfiuminjekció. Már pedig a vallás, 
mint végcélra vezető út, az erkölcsi életnek alapja, 
az pedig nem merül ki puszta érzelmekben, tetteket 
kíván; ha azonban csak mint hűsítő limonádé kezel-
tetik, a jellemre semmi képző hatása sincs. Termé-
szetes, hogy ilyen vallást csak a nőknek lehet aján-
lani, a mint ezt a modern világnézet teszi, az erős 
férfinak ez ízetlen. 

Vájjon honnan merítsen tehát ez a szerencsét-
len nemzedék eszményiséget, elveket, erkölcsi erőt, 
hogy jellemeket képezzen, mikor az egész szellemi 
légkör, mely körülveszi, csak kóros anyaggal töltheti 
meg vérét és velejét? Honnan merítsen erélyt és 
kötelességtudást, mikor a divatos világnézet föloldja 
őt a magával szemben teljesítendő kötelessége alól? 
Kitől kérjen utasítást, mikor minden kétessé lett? 
Vissza azért a kereszténységhez! 

De vájjon csakugyan nem található-e másutt is 
ír a jellemgyöngeség orvoslására ? A praktikus ember 
erre azt felelné, hogy a kereszténységhez kell for-
dulni, hiszen itt van, s nem kell keresni. S ebben 
igaza van; minek hiába fáradozni, időt vesztegetni 
a keresésre, mikor itt van egy régi intézmény, mely-
nek eszközei beváltak s beválnának most is, csak 
használni kell azokat. A míg tehát nem sikerült leg-
alább hozzáfoghatót fölfedezni, ragaszkodjunk hozzá, 
s ne futkozzunk délibábok után, hiszen a mi érde-
künk forog kockán. Ha a kísérletezés semmi koc-
kázattal sem járna, akkor megengedhetnénk magunk-
nak némi próbákat; de hiszen itt emberi méltósá-
gunkról és a társadalom létéről van szó. Tehát már 
csak ezért is vissza a kereszténységhez ! 

De ez még nem minden, mivel a praktikus ész 
szavát támogatja a tiszta ész is, hogy Kantnak ter-
minológiájával fejezzük ki magunkat. Vagy kell a 
jellem az embernek, vagy nem kell; vagy erkölcsös 
lény az ember, vagy nem ; vagy vannak örök érvényű 
erkölcsi szabályok, vagy nem. Ha erkölcsös lény az 
ember, az erkölcsi törvényeket okvetlenül meg kell 
tartania s akkor jellemmel kell birnia. Erkölcsösnek 
azt a lényt mondjuk, mely szabad elhatározásából 
és belátása szerint tartja meg a rendeltetésének be-
töltését szabályozó törvényeket ; tehát értelemmel és 
szabad akarattal bír, mert a törvényeket megismernie 
s hozzájuk önként alkalmazkodnia kell. Az ember 
erkölcsös lény, mert ezen két kellék föltalálható 
benne, s következőleg, hogy rendeltetését betöltse, az 
erkölcsi törvényeket nemcsak megismernie, hanem 
megtartania is kell, mert ezek a célhoz vezető útnak 
korlátai, melyeknek belül kell mozognia. Tehát az 
értelemnek és szabad akaratnak kell egész életén 
uralkodnia és pedig összliangzóan, egységesen, hogy 
a mit az értelem törvénynek ismert föl, arra az aka-
rat minden más tekintettől szabadon magát okvet-
lenül elhatározza, azt megvalósítsa. Vagyis az ember-
nek jellemmel kell birnia, egész lényének a szellem 
uralma alatt kell állania. 

Az ismeretnek kelléke a bizonyosság és határo-
zottság, az akarat szabad érvényesüléséhez erély kell. 
Honnan merítheti ezeket az ember? Sokat biztosan 
és határozottan magától is megismer, de sajnos, épen 
a legfontosabbnak, a rendeltetésére s az odavezető 
útra vonatkozó ismerete e tekintetben nagyon fogya-
tékos, úgyannyira, hogy életének irányítására nem elég-
séges. Akarata pedig annyi befolyásnak van kitéve, hogy 
szabadságtudatának dacára, tehetetlennek érzi magát. 
Ilyen a tényleges ember s ilyenek az egyének együtt-
véve, önmaguktól és egymástól semmit sem várhat-
nak, a mint ezt épen a modern világnézet is bizo-
nyítja. Tehát maga fölé kell tekintenie, magasabb for-
rásból kell erőt merítenie. S ezt egyedül a keresz-
ténység leszi számára lehetővé a természetfölötti 
rend megvalósítása által, midőn az értelemnek az 
isteni tekintélyt adja támaszul, az akaratnak pedig 
isteni erőt kölcsönöz a malaszt által. 

Ha tehát jellemes nemzedéket akar a világ, tér-
jen vissza a keresztény hithez és pedig nemcsak 
értelmével, de akaratával is, gyakorolja a hitéletet 
ennek minden terén. A míg ide nem fordul, addig 
minden panasza és fáradozása hiábavaló, mivel a 
lélszegség jó eredményre nem vezet. A külső erkölcsi 
élet a belsőt tételezi fői, ennek azonban a vallás az 
alapja, mert ez vezeti végcélja leié az embert, ez 
irányítja lelkét közvettenül Istenhez való viszonya 
szerint. A kereszténységben maga Isten tanította az 
embert az igazi vallásra, nem marad tehát más 
hátra, mint azt egészében venni alapul a jellem ki-
képzésére. Mihalovics Ede dr. 

Hegel dialektikája a történelmi materializ-
musban. (!., 

Mikor a dán kir. tudományos akadémia 1840-ben 
pályadíjat tűzött ki egy munkára, melynek föladata 
az erkölcsi kötelesség megalapozása volt, Schopen-
hauer is pályázott «Lieber die Grundlage der Moral» 
c. munkájával. Az akadémia Schopenhauer müvét 
elutasította s indokolásában a többi között azt is fel-
hozta, hogy a szerző több nagy filozófusról tisztelet-
lenül nyilatkozott. «Neque relicendum videtur — 
mondta az akadémia — plures recentioris aetatis 
summos philosophos tam indecenter commemorari, 
ut iustam et gravem offensionem habeat.»1 A meg-
sértett filozófusok közölt pedig első helyen Hegelről 
volt szó. 

Schopenhauer «Die beiden Grundprobleme der 
Ethik» c. műve második kiadásának előszavában 
felel az akadémiának és mindarra, a mit Hegelről 
írt, rádupláz eme szavakkal: «Hegel hat auf die 
Philosophie, und dadurch auf die deutsche Littera-
tur überhaupt, einen höchst verderblichen, recht 
eigentlich verdummenden, man könnte sagen pesti-

1 A. Schopenhauer : G.W., Reklam-féle kiadás. III. köt. 006.1. 
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lentialischen Einfluss gehabt, welchem daher, bei 
jeder Gelegenheit, auf das Nachdrücklicliste entgegen 
zu wirken, die Pflicht jedes selbst zu denken und 
selbst zu urtheilen Fähigen ist».1 

A hegelianizmus eme rontó, pesztilenciális hatása 
tán egy elméleten, rendszeren vagy filozófián sem 
érvényesült oly végzetesen, mint a marxizmuson. 
Ertjük itt a marxizmus alatt a történelmi-ökonómiai 
materializmust, melyet Marx új világnézetnek akart 
és tartott. Engels, Marxnak 40 éven át munkatársa, 
még büszkén hivatkozott Hegellel való szellemi rokon-
ságukra, mikor 1882-ben «Die Entwicklung des So-
zialismus von der Utopie zur Wissenschaft» c. köny-
vében írta: «Mi német szociálisták büszkék vagyunk, 
hogy nemcsak Saint-Simontól, Fouriertől és Owentől 
származunk, hanem Kanttól, Fichtétől és Hegeltől 
is».2 Ma azonban másképen vélekednek a marxisták, 
a kik nem esküsznek mesterük szavára, hanem lépést 
tartanak a haladó bölcselettel és nemzetgazdaságtan-
nal. Ma pl. Bernstein azt írja, hogy: «Die Hegeldia-
lektik ist das Verrätherische in der Marxischen Dok-
trin, der Fallstrick, der aller folgerichtigen Betrach-
tung der Dinge im Wege liegt».3 «Was Marx und Engels 
Grosses geleistet haben, haben sie nicht vermöge der 
Hegeischen Dialektik, sondern trotz ihrer geleistet.»4 

Marxék a szociális kérdést nem tartották pusz-
tán gyomorkérdésnek ; azért tanításukkal nemcsak 
arra törekedtek, hogy a munkásságnak jobb megél-
hetési viszonyokat teremtsenek, hanem új világnézetei 
akartak megalkotni, új bölcseleti rendszert, mely az 
emberi ész és szív minden kérdésére kielégítő választ 
adna. Ehhez képest irodalmi tevékenységük kiinduló 
pontja a bölcselet volt; Marx maga mondja,5 hogy 
főtanulmánya pályája kezdetén a bölcselet volt; első 
munkájának tárgyát a hegeli jogbölcselet kritikai 
revíziója képezte,6 és mihelyt Engels-szel megismer-
kedett, azonnal elhatározták, hogy a német «ideolo-
gikus» bölcseletről táplált nézeteiket kidolgozzák és 
rendszerbe foglalják, a mi ügymond, meg is történt.7 

Sajnálni való dolog, hogy ezen munkájuk nyilvános-
ságra nem került. «A kézirat, két vaskos kötet, már 
régen ott feküdt Westfalban a kiadónál, mikor azt 
a hírt kaptuk, hogy a megváltozott viszonyok a mű 
nyomtatását meg nem engedik. Mi azután a kézira-
tot az egerek rágódó kritikájának engedtük át annál 
is inkább, mert elértük főcélunkat, a kölcsönös meg-
értést.»8 

Szerencsére a körülmények kényszerítő ereje 
arra bírta úgy Marxot, mint Engelst is, hogy böl-

1 G. W. 111. köt. 360. 1. 
2 F. Engels : Die Entw. etc. (Berlin, 1891.) IV. kiad. 5. 1. 
3 E. Bernstein : Voraussetzungen des Sozialismus. (Stutt-

gart, 1906.) 26. 1. 
4 Bernstein, u. o. 36. 1. 
5 Marx: Zur Kritik der politischen Ökonomie. (Stuttgart, 

1903.) II. kiad. Előszó IX. 1. 
0 Marx, u. o. X. 1. ' Marx, u. o. XIII. 1. 8 Marx, u. o, XIII. 1. 

cseleti nézeteiket érdemlegesen kifejtsék s így tiszta 
képet alkothatunk magunknak róluk főleg a követ-
kező könyvekből : Engels, «Ludwig Feuerbach und 
der Ausgang der klassischen deutschen Philosophie» j1 

«Die Entwicklung des Sozializmus von der Utopie 
zur Wissenschaft»; «H. E. Dührings Umwälzung der 
Wissenschaft» ;2 Marx, «Das Elend der Philosophie».3  

Kitűnik e könyvekből, hogy a marxizmus tulaj-
donképen világnézetet jelent, mely új felfogásokat 
hirdet a lét eredetéről és céljáról, a jog, vallás, 
erkölcs, politika, művészet problémáiról, s hang-
súlyozzuk, hogy jelen fejtegetésünkben a marxizmus-
ról mint ilyenről, t. i. mint világnézetről beszélünk. 

Marxnak és Engelsnek a filozófiában főmesterük 
Hegel volt. Hegel gyakorolta reájuk a legnagyobb és 
legtartósabb befolyást, jóllehet átélték és megérezték 
a Kant után következett német bölcseletnek összes 
viszontagságait. Igaz, hogy nem minden kritika nél-
kül vették át Hegel nézeteit, azonban az úgynevezett 
dialektika elsajátításánál és annak a gazdasági térre 
való átvitelénél nem vették figyelembe azon súlyos 
kifogásokat, melyeket Trendelenburg és Schopen-
hauer a hegelizmus ellen a logika nevében emeltek. 

Engels «L. Feuerbach» c. könyvében fejti ki 
Hegelhez való viszonyukat. Elsősorban, úgymond, 
érdekelte őket a hegelizmus forradalmi eleme, a 
dialektikai módszer. «Azonban hegeli formájában e 
módszernek hasznát venni nem lehetett. Hegelnél a 
dialektika a fogalomnak önkifejlődése. Az abszolút 
fogalom nemcsak öröktől fogva van — hogy hol, 
nem tudni — hanem egyszersmind az egész létező 
világnak éltető lelke. E fogalom önmaga által fejlő-
dik mindazon előfokozatokon át, melyekről a «Lo-
gika» bővebben tárgvral ; azután «kilép önmagából», 
a mennyiben természetté változik, a hol tudatnélküli 
állapotban, mint természeti szükségesség új fejlődés-
nek indul, míg végre az emberben újra öntudatra 
ébred; ez az öntudat aztán a történelemben az ere-
deti kezdetleges állapotból magasabb fokozatokra 
bontakozik ki, míg azután a hegeli bölcseletben tel-
jesen magához tér. E szerint a történelemben ész-
lelhető dialektikus fejlődés, vagyis az alacsonytól a 
magasabbhoz való cikcakos, de okozati haladás nem 
más, mint visszfénye az öröktől fogva levő fogalom 
önkifejlődésének, mely fogalomról nem tudjuk ugyan, 
hol van, de azt tudjuk, hogy minden gondolkodó 
emberi agytól független. Ez visszásság volt, s nekünk 
ezt az ideologikus visszásságot meg kellett szüntet-
nünk. Azért mi materialista módra agyunk fogalmait 
a reális dolgok visszatükröződő képeinek tekintettük, 
ahelyett, hogy a létező dolgokat az abszolút fogalom 
valamely fejlődési fokának tartanok. Azáltal a dia-
lektika tudománnyá redukálódott, melynek tárgyát 
a külvilág és az emberi gondolkodás mozgásának 

1 Stuttgart, 1895. II. kiad. 2 Stuttgart, 1894. III. kiad. 
3 Stuttgart, 1892. II. kiad. 
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általános törvényei képezik, két sorozata a törvények-
nek, melyek érdemben azonosak, kifejezésre nézve 
azonban annyiban eltérők, a mennyiben az emberi 
elme azokat tudatosan alkalmazhatja, holott a ter-
mészetben, sőt nagyrészt az emberiség történetében 
is eddig öntudatlanul, természeti szükségesség alak-
jában, látszólagos eventualitások végnélküli láncolata-
képen érvényesültek. Azáltal azonban a fogalmi dia-
lektika reflexévé vált a reális világ dialektikájának 
s így a hegeli dialektika fejetetejére állíttatott, job-
ban mondva fejéről, melyen állott, talpra állíttatott.» 
Eddig Engels. Erisük meg jól : miben egyeznek és 
miben térnek el Marxék Hegeltől? Eltérnek a követ-
kezőkben. 

Hegelnél a mindenség abszolút fogalom, eszme, 
melynek reális visszatükröződése vagy kisugárzása 
az észlelhető világ. Nála tehát az eszme az elsőd-
leges, az észlelhető világ pedig a másodlagos, Aris-
toteles terminusaival élve, a rcpóxspov npbç t. i. 
az ember és az észlelhető világ nem npóxepov x̂ j cpúaei, 
hanem a upóxspov x^ cpúaet az eszme. Az eszme hozza 
létre az embert és a világot, nem pedig megfordítva. 
Marxék Feuerbach materializmusát követve eme 
tételt fejetetejére állították. Szerintük az igazi realitás 
az észlelhető világ, eszméink pedig annak reflexei. 
A materiális világban pedig legfontosabb a gazdasági 
berendezkedés, a termelés, fogyasztás és a csereviszo-
nyok. Szerintük tehát elsődleges az anyagi világ az 
emberrel együtt, az eszmék pedig, az «ideológiák», 
másodlagosak. A mi npózupov npbç fj^xç, az náluk egy-
szersmind Ttpóxspov x̂ j (piáét is. Nem az eszme hatá-
rozza meg a létet, hanem a lét az eszmét. A létben 
pedig legkiválóbb szerepet játszanak az ökonómiai 
viszonyok. így már megérthetjük Marx idevonatkozó 
szavait : «Az emberek szükséges, meghatározott, aka-
ratuktól függellen termelőviszonyok közé kerülnek, 
melyek megfelelnek anyagi termelőképességük bizo-
nyos fejlődési fokának. Eme termelőviszonyok összes-
sége képezi a társadalom gazdasági szerkezetét, azt 
a reális alapot, mely fölött egy jogi és politikai 
felső építmény emelkedik és a mellyel bizonyos tár-
sadalmi öntudatformák járnak. Az anyagi élet ter-
melőmódja föltételét képezi a társadalmi, politikai 
és szellemi életfolyamatnak. Nem az emberek tudat-
élete az, a mi létüket meghatározza, hanem megfor-
dítva, társadalmi létük határozza meg tudatéletiiket».1 

Ennyiben áll tehát a különbség, mely Marxékat Hegel-
től elválasztja. 

A közös elem pedig, vagyis az, a mit a marxiz-
mus a hegelizmustól elsajátított, az idevágó művek 
nagy és sokszor homályos halmazából világosan így 
fejthető ki. 

A hegeli abszolút eszme az ideális és reális világ-
ban ellentétek útján, cikcakosan, természeti szükség-

1 Marx : Zur Kritik der pol. Ök., előszó XI. 1. V. ö. még 
Engels ; Die Entwicklung des Szoialismus etc. 27. 1. 

szerűséggel fejlődik alacsonyabb fokról magasabbra. 
Ez az úgynevezett dialektikai folyamat, a mely min-
den téren : a jogban, a vallásban, művészetben, poli-
tikában nyilvánul. Eme dialektikai folyamat három 
tempójú; az ütemek: a tézis, antitézis és szintézis, 
vagy más szóval: a tézis, a tézis negációja és a ne-
gáció negációja. Hogy e dologgal tisztába jöjjünk, 
példákat hozok föl. A logikában: az első tétel a 
tiszta, teljesen elvont lét, ezzel szembeállíttatik a 
nem-lét, vagyis a semmi ; a semminek és a létnek 
egyesülése pedig adja a keletkezést (Werden).1 

Itt tézis a lét, antitézis a semmi, szintézis pedig 
a keletkezés. Vagy másképen: a tétel a lét, ennek 
negációja a nem-lét, a nem-létnek negációja pedig 
a keletkezés. A vallásban: az első fok volt — sze-
rinte — a természetistenítés ; a második a zsidók Istene, 
a természettől különböző szellem ; a harmadik a 
panteista isten, a szellem és a természet összefog-
lalása. Itt a tétel a pogányisten (az anyag), ennek 
negációja a zsidó Isten (a szellem), a zsidó Isten 
negációja pedig a panteista isten, az anyagnak és a 
szellemnek szintézise. Vagy a természetben : a peté-
ből lesz a lepke. A lepke tehát a petének negációja. 
Erre a lepke fejlődik és elpusztul, mihelyt petéket 
rakott. Ezek az új peték negációi a lepkének.2 A tézis 
tehát a pete, ennek antitézise a lepke, a kettőnek 
szintézise pedig a sok új pete, melyből lepke támad 
stb. S ez, Hegel szerint, mindenütt ismétlődik. Mindez 
a változás, a mit a természeti és a kulturélet min-
den terén észlelünk, nem egyéb, mint az abszolút 
eszmének önkibontakozása, önkifejlése ; az abszolút 
eszme mindennek hajtóereje és éltető lelke. 

Megjegyzendő, hogy Hegel eme dialektikai tör-
vény bizonyítására és illusztrálására «Geschichte der 
Philosophie» és «Philosophie der Geschichte» c. mű-
veiben nagy tudással sok oly plauzibilis példát ho-
zott föl, hogy az alaptörvény természete felől sok 
éleselméjü és józan kortársát is megtévesztette. 

S ime ez a dialektika, a hegelianizmus eme for-
radalmi oldala, dinamikája, volt az, a mi Marxékat 
megigézte és félrevezette. Lelkesülten írja Engels e 
dologról: «Az a nagy alapelv, hogy a világot nem 
kész dolgok komplexumának kell tekinteni, hanem 
folyamatok összességének, mely folyamatokban úgy a 
látszólag stabilis dolgok, mint azoknak fejünkben 
levő reflexképei, a fogalmak is, szüntelenül változ-
nak, miközben a látszólagos visszaesések és vissza-
hajlások mellett is végérvényben mégis bizonyos 
haladó fejlődés jut érvényre: eme nagy alapelv Hegel 
óta olyannyira átment a köztudatba, hogy ezen álta-
lános formájában alig lehet ellene érvelni».3 «Nagy 
érdeme Hegel rendszerének, hogy az egész termé-
szeti, történelmi és szellemi világot folyamatnak tün-
teti föl, vagyis úgy festi le, mintha mindez állandóan 

1 Hegel : Encyklop. 89. §. 
2 E példát Engels hozza föl : Umwälzung der Wissen-

schaft. 138. 1. 3 Engels : L. Feuerbach. 39. 1. 
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mozogna, változnék, átalakulna, fejlődnék, s földerí-
teni igyekszik mindezen változások és fejlődések 
benső összefüggését.»1 

Bizonyos megvetéssel nyilatkozik Engels az úgy-
nevezett metafizikai világfelfogásról, mely szerinte a 
mindenségnek csak a statikáját nézi, okoskodásának 
kiinduló pontjául a kész, meghatározott dolgokat 
veszi s ezzel szemben Marx-szal együtt lándzsát tör 
a dialektikai világfelfogás mellett, mely mindenütt 
változást, folyamatot lát, mely a kontradikció elvét se 
fogadja el általános érvényű elvnek s mely Heraklit-
tal azt tartja, hogy minden folyik, változik.2 

Jóllehet tehát elméletükben Hegel panteizmusát 
Feuerbach materializmusával cserélték föl, azért át-
vették Hegel dialektikáját s azt a maguk módja sze-
rint alkalmazták történeti és nemzetgazdaságtani 
kutatásaikban. Náluk tehát — materialista alapelvük-
höz képest — a dialektikai folyamat nem az abszo-
lút eszme önkifejlése, hanem az a természetben ját-
szódik le, akaratunktól függetlenül, természeti szük-
ségszerűséggel3 s azután ez a tényleges dialektikai 
folyamat (melyet mindjárt példákkal illusztrálunk) 
agyunkban visszatükröződik és átlépi tudatéletünk 
határát. Ily módon Marx és Engels megszabadították 
a dialektikát az ideologikus «cafrangoklól»4 és «hóbor-
toktól», melyek miatt Hegel annak törvényeit, mint 
Engels mondja, nem tudta minden téren következe-
tesen érvényesíteni. «Hegel idealista volt, vagyis ö 
agyának gondolatait nem tartotta a reális dolgok és 
folyamatok többé vagy kevésbbé elvont visszatükrö-
ződéseinek, képmásainak, hanem megfordítva, a dol-
gokat és azok fejlődését valami már a világ előtt 
létezett eszme realizált képmásainak. Ezzel fejetete-
jére volt állítva minden s a világ igazi összefüggése 
föl volt forgatva.»5 Azért volt kénytelen Hegel, mondja 
Engels, sokhelyütt toldozni-foldozni, konstruálni, mes-
terkedni. A dialektikának összes jogaiba való helye-
zését Marx és Engels tartották feladatuknak, s ehhez 
az első lépést az idealizmusnak fölcserélése képezte 
egy oly materializmussal, mely a természetben csak 
folyamatokat, fejlődést, változást lát s az emberiség 
történetét is minden téren ebből a szempontból vizs-
gálja és magyarázza. 

A mi már most az emberi nem történeti fejlő-
dését illeti, annak helyes megértéséhez hiányzott sze-
rintük annak tudata, hogy alapvető fontossággal a 
társadalom életében a gazdasági berendezkedés bir, 
vagyis a mindenkori termelő, fogyasztó és csereviszo-
nyok. Ezek a reális, gazdasági viszonyok határozzák 
meg Marxék szerint minden kornak vallását, bölcse-
letét, erkölcstanát, jogi viszonyait, művészetét, szóval 
mindazt, a mi a magasabb szellemi élet tartalmát 
képezi. A gazdasági viszonyoktól függ az egész szel-

1 Engels : Die Entwicklung stb. 22. 1. 
2 Engels: Die Entwicklung stb. 19. 1. 
3 Engels : L. Feuerbach. 38. 1. 
4 Engels, u. o. 37. 1. 5 Engels : Die Entwicklung stb. 23.1. 

lemi kultura, azoknak változásával változik minden, 
mert az ökonómiai materializmus szerint elsődleges, 
fő, igazán reális csak a gazdasági berendezkedés, 
az ökonómiai tényező, melyhez képest a többi kul-
turfaktor (vallás, erkölcs stb.) csak kisérő jelenség, 
visszatükröződés, eszelmény, reflex, epifenomenon. 
Az emberiség gazdasági fejlődése — s ez most lénye-
ges — a dialektika törvénye szerint megy végbe, tehát 
a dialektika törvénye uralkodik nemünk egész éle-
tén és haladásán, mivelhogy, mint hallottuk, a gazda-
sági berendezkedéssel a szellemi kultura összes 
tényezői is fejlődnek, mint annak függvényei. Ezen 
most leirt mondat röviden kifejezi a marxizmus egész 
lényegét és meghatározza szoros összefüggését a hegeli 
dialektikával. Jehlicska Ferenc dr. 

Magyarország társadalma a két szent király, az 
első zsinatok és T^álmán törvényeiben. (xn.> 

Az emberi munka után legbecsesebb ingóvagyon 
a ló, melyet a falusi pap is nem munkára, hanem 
lovaglásra kapott. Gyors utazás, vadászás, hadjárat 
lóháton ment végbe, nagy volt tehát a szükséglet; 
azért a jó erős hadiló (equus exercitualis) tizenöt 
harmadfű linó árával ért föl, a mi manap kb. 5000 
koronát jelentene. A kivitelt egyrészt drágasága, más-
részt a lólopás megakadályozása miatt királyi enge-
délyhez kötötték vagy kereken eltiltották s a tilalom-
szegőket, különösen a határőröket szigorúan büntet-
ték.1 Munkára és húsfogyasztásra az ökröt használ-
ták föl inkább ló helyett.2 A harmadfű tinó (iuven-
cus, bos) volt a nagy pénzegység, mintegy eleven 
tallér. Ebben szabják ki a bírságok nagy részét. Ér-
téke két helyen van pénzben szabatosan kifejezve. 
Az egyik szerint az, a ki a szökött szolgáját vagy 
bitang jószágát kereső embert bántja, akadályozza, 
«tíz pénzát érő tíz tinóval bűnhődik.» A másik sze-
rint a szándékos gyújtogató a kártérítésen felül neg)'-
ven solidust érő tizenhat tinót fizet.3 Egy tinó ren-
des ára tehát egy pénza vagy harmadfél solidus 
s ebben hetven év alatl nem történt változás. Szent 
László a lopás miatt az ökör kivitelét is korlátozta, 
de Kálmán az állatkiviteli tilalom alól épen az 
ökröket vagy bikákat (boves masculos) vette ki.4 

Vannak még említve vadászkutyák, juhok, ser-
léshús5 és aprómarhák (minutae bestiae).8 Mikor a 
lopás bűnének kiirtására meghozzák a szigorú tör-

1 Lad. II. 15-18. Col. I. 76. 2 St. II. 7. Lad. I. 12. 
3 Lad. III. 29. St. II. 30. Corp. Jur.-ban hibásan LX, az 

Admonti- és Ilosvai-cod.-ben helyesen XL. Ha 16 tinó = 
16 pensa = 16 X 30 dénár = 60 solidus volna, akkor 16 dé-
nár lenne = 2 solidus, vagyis 8 dénár = 1 solidus (schil-
ling). Am ilyen nem volt szokásos, hanem igen is használ-
ták a 12 dénáros solidust. S épen ezt adja a másik két szö-
veg egyenlete : ha 16 tinó = 16 X 30 dénár = 40 solidus, akkor 
16 X 3 dénár = 4 solidus, 4 X 3 dénár — 12 dénár = 1 solidus. 

4 Lad. II. 15, 17. Col. I. 77. 
s Lad. I. 12. III. 13. Col. I. 49. 6 St. II. 34. 
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vényeket, az értékek két csoportját állapítják meg. 
Kis értékek a Ind, tyúk, gyümölcs s más hasonlók. 
A nagy értékek kezdő határa a törvényhozás eny-
hüllével mindinkább emelkedik: először hat dénárra, 
majd tíz, végre húsz dénárra szabják a hídnál, tyúk-
nál, stb. effélénél nagyobb értékeket, a négylábú 
állatokat, ruházatokat stb.1 

Iparcikkek : a diákok és szerzetesek másolta 
könyvek, a templomi kelyhek, ruhák, a püspöki mitra, 
szandálok, keztyűk, kápolnai csengetyük vagy kis 
harangok (nola), a diák- és szerzetesruhák, 11. m. 
habitus, prémes és nyári tunika, keztyű, köpönyeg, 
csuklyás palást vagy kápa, alsó ing vagy kámzsa, 
csizma, saru és cipő, a melyeken világias jellegű a tunika 
hasított volta, a sárga, piros, zöld vagy tarka szín, a 
himzés vagy selyem-diszítés, végre a fölöslegesen sok 
gomb vagy kapocs, a melyek a nyakon alul már 
csak a fényűzésnek szolgálnak.2 A világi ruha fény-
űzése nincs korlátozva, azért nincs is részletezve ; de 
a papi ruha világiasságából következtethetjük, hogy 
a gazdagok ruhája élénk színekben tarkállott és 
hímes, selymes volt. Térdig vagy térden alul érő 
tunikák a világiaknál nem lehettek divatosak, mert 
nem alkalmasak a lovaglásra, hiszen még a lovagló 
szerzetesek is kénytelenek voltak vagy elől-hátul föl-
hasítani, fölgombolni bokáig érő tunikájukat, habitu-
sukat, vagy pedig rövid tunikát ölteni, a mi miatt 
szintén szemrehányást tettek a clunyieknek. A későbbi 
hosszú kún köntöst bizonyára csak felhúzva vagy 
magasan fölgombolva hordhatták a lóháton. Az a 
bokáig érő fehér himes tunika, a melyet első kirá-
lyaink koronázáskor s ritka ünnepélyes alkalmak-
kor magukra öltöttek, tulajdonképen egyházi ruha 
volt (alba), a melyet díszes övvel kötöttek át; föléje 
vették a dalmatikát s erre a koronázó palástot, mely 
nem egyéb, mint elől fölmetszett, de eredetileg csak 
a nyaknál nyitott mise - kazula ; végül föltették a 
koronát,3 miként püspöknek a süveget (cuphia) és 
Szent Lászfó korától kezdve a római kiváltságos mitrát. 
Hosszú tunikát azonban királyaink sem hordtak 
gyakran, még kevésbbé hordtak más világi urak, 
kiket ilyen egyházias öltözet az első századokban 

i Lad. II. 18. Lad. III. 8. II. 14, Col. I. 54. 
3 St. II. 34. Lad. I. 7. Syn. I. 36, 40, 62. Cot. I. 70. 
3 I)e nem azt a körül-felül abroncsos sapkát, a melyet 

képzőművészetünk újabban annyira fölkarolt, mint a mai 
koronából rekonstruált Szent István-féle koronát. Szent 
István koronája csak nyílt korona lehetett (stephanus, dia-
déma), nem pedig zárt császári korona (stemma), melynek 
felső záró ive a földkerekség uralmát jelképezte. A Megvál-
tónak később barbármódon átlyukasztott nagyobb zománcos 
képe az apostoloknak falszerűen sorakozó tizenkét kisebb 
zománcképével, ráfűzve a drágaköves és gyöngyös homlok-
szalagra, minden felső abroncs nélkül, legfeljebb a nagy 
homlokképre illesztett kereszttel diszítve : ez az igazi Szent 
István-féle korona. V. ö. Czobor—Radisics: A magy. koroná-
zási jelvények. Budapest. Kiad. a Műbarátok Köre. 1896. 
3—5. 1. Rekonstruált jó képe Karácsonyi «Sz. Istv. kir. élete» 
c. műve elején. Budapest. Kiad. a Szent-István-Társulat. 1904. 

egyáltalán nem illetett meg. Ha volt hosszú, alul bő 
ruhájuk, az csak nyitott, fölgombolható lehetett vagy 
olyan, mely a két lábszárt külön körülfogta, mert 
csak ily ruhában lehetett jól, férfiasan lovagolni.1 

Ismételten említve van a kard s egyszer a páncél, 
mellyel a lovas vitéz tartása évi 40 pénza helyett 
100 pénzára emelkedik, tehát másfélszer drágább.2 

Végre említve vannak még az ismét férjhez menő 
özvegy ruhái, a melyeket az árvák vagyonából kap-
hat, továbbá a vasárnap dolgozó ember ruhái, a me-
lyeket marhabőrrel válthat meg ép űgy, mint szer-
számait, s a kenyér és gyertya, a melyeket vasárnap-
és ünnepen a hivek fölajánlanak az istentisztelet 
számára vagy ajándékul az értük miséző papnak.3 

A kereskedést kifelé főképen vendégek, benn az 
országban olaszok, izmaeliták és zsidók űzték. Diá-
koknak tilos volt borméréssel és uzsoráskodással, 
pénzkölcsönzéssel foglalkozni.4 Zsidóktól keresztény 
nem vehetett húst és zsidók egyáitalán nem vehet-
tek, nem adhattak el s nem tarthattak keresztény 
szolgát vagy szolgálót.5 De szolgává lett az adós is, 
ki nem tudott vagy nem akart fizetni.6 A zsidóknak 
tehát vigyázniok kellett a pénzkölcsönzéssel, a 
melyet leginkább ők űztek, de űztek a keresz-
tények is. 

Ezen üzlet formaszerű szabályozása végett Kál-
mán király elrendelte, hogy ha a keresztény ember 
zsidónak, vagy zsidó keresztény embernek két-három 
szolga árát kölcsön akarja adni, akkor a hitelező 
kezességet, záfogot (vadimonium) kapjon a kölcsön-
vevőtől és keresztény meg zsidó tanukat vegyenek 
maguk mellé, hogy tagadás esetén a zálog és mind-
két fél tanúi igazolják a kölcsönt. Ha pedig a köl-
csön meghaladja három ember árát, akkor a zálo-
gon s a tanukon felül levelet is kell adni, a melybe 
beleírják a pénz mennyiségét és a tanuk nevét s a 
melyet pecsételjenek meg a hitelező és kölcsönvevő 
pecsétjével az igazság bizonyítására.7 A diák-igazol-
ványok, püspöki ajánló és kisérő levelek, meg a vám-

1 V. ö. Nemes—Nagy : A magy. viseletek története. Buda-
pest. Franklin-Társ. kiad. 1900. 

s St. II. 46 — 48. Lad. II. 8. Col. I. praefat. és 40. 
3 St. II. 24,7. Lad. I. 26, 11. Úgy a király ispánjainak, mint 

az egyházi és világi földesuraknak voltak nemcsak lovas 
szabadosaik (équités, ministri) és őstermelő szolgáik (servi, vi-
nitores, piscatores, agasones, bubulci, subulci, pastores ovium, 
apinarii), hanem iparos szolgáik is (molendinarii, coquinarii v. 
coci, pistores, cerdones v. pelliparii, lotores, sutores, torna-
tores, dolatores, fabri, aurifices, artifices), a kik őrléssel, 
ruhakészítéssel, fafaragással, fém- vagy kőművességgel rótták 
le fő kötelességüket földesuruk iránt s ennyiben legközelebb 
állottak a szabadosokhoz. Nem is szokták őket szolgáknak 
nevezni, habár eredetileg kétségkívül azok voltak. A tárgyal-
tuk törvények egyáltalán nem emlitík őket. Nevüket és szám-
arányukat 1055. és 1087. táján 1. «A tihanyi apátság krit. 
oklevelei» c. akad. értek. 36. 1. (XXI. köt. 218. 1.). «Egyh. föl-
desúr és szolgái a középkorban.» 17. 1. 

4 Syn. I. 58. s Syn. I. 60. « Syn. I. 52. 
7 Col. II. 2. (TC. 2, 3.). 
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cédulák mellett1 az ily nagyobb adósságokról szóló 
levelek dolgában teszi a törvény legelőször kötele-
zővé az írásbeliséget. Ugyanezt kiterjeszti a keresz-
tény és zsidó közt történt adás-vevésre is. Ezen üz-
let szintén csak alkalmas keresztény és zsidó tanuk 
előtt meliet végbe, kiknek nevét a megvett jószág 
nevével együtt bele kell írni levélbe s ezt mind a 
vevő, mind az eladó pecsétjével jelöljék meg. A pecsé-
ten itt természetesen csak valamilyen viaszba nyo-
mott jegy értendő, nem pedig rendesen vésett pe-
csét, a milyent századokkal később jómódú neme-
sek sem mindnyájan szereztek.2 Kálmán intézke-
désének a célja a lopás és orgazdaság korlátozása. 
A vevő tartsa magánál a levelet, hogy az esetre, ha 
valaki lopott jószágnak mondaná azt, a mit vett, az 
eladót és tanukat előállíthassa s maga igazolva legyen, 
sőt az eladó előállítása nélkül is pusztán az írás föl-
mutatásával és a belejegyzett tanuk esküjével tisz-
tázhassa magát. Négyszeresen fizeti meg a lopott jó-
szágot büntetésből az, a ki csak zsidó tanukat tud 
előállítani, noha ezeknek a saját törvényük szerint 
tett esküje tisztázza őt a lopás vagy orgazdaság bűne 
alól. A ki pedig sem a fölismert idegen jószág (eladó) 
urát, sem a vételéről szóló levelet nem tudja meg-
mutatni, hazai szokás szerint ítéltessék meg és a 
lopás váltságát tizenkétszeresen lizesse le.3 

Vasár- és ünnepnapon nem szabad vásárt állí-
tani (mercatum constituere) s templommulasztással 
vásárt látogatni. A ki vásárt (sátort) állított, rontsa 
le.4 Senki se merjen vásáron (piacon) kívül venni 
vagy eladni, mert különben, lia a vett jószág lopottnak 
bizonyul, vesszenek el mind : a vevő, eladó és tanuk ; 
ha pedig a saját jogos tulajdonát adja el valaki vá-
sáron kívül, veszítse el az illető dolgot a vevő, árát 
az eladó s ugyanannyit fizessenek a tanuk. Vásáron 
csak a biró, vámszedő és tanuk előtt történjék az 
adás-vételi szerződés. A ki ily módon olyasmit vett, 
a mi lopott jószágnak bizonyul, a biró és vámszedő 
igazolásával tisztázódik az orgazdaság gyanúja alól, a 
tanuk pedig kötelesek előállítani az eladót.5 A ki 
városról-városra menve vesz vagy elád valamit s ez 
aztán lopott jószágnak bizonyul, az eladó és a bűnös-
nek talált tanuk tolvajok módjára bűnhődnek, t. i. 
szolgákul adatnak el.6 A városok vásárján, vásárterén 
mutogatták állandóan a jókszedőktől összegyűjtött 
szolgákat és bitang jókat.7 

A határőrvidéken szintén jelentékeny kereske-
delmet bonyolítottak le, a melyet az orgazdaság és 
drágaság miatt királyi engedélyhez kötöttek vagy ki-
viteli tilalommal akadályoztak s a határőrök kötéle-

1 Syn. I. 19-21. Lad. I. 17. Col. I. 3, 82. 
2 Pl. ispánok, földbirtokosok mondják magukról : quia 

omnes propria sigilla non habemus. 1236. körül. Id. pannonh. 
rendtört. I. 748. 1. 

a Col. II. 3. (TC. 4-7 . ) . 
4 Lad. I. 15, 16. Syn. I. 44. Col. II. 13. Lad. II. 7. 
8 Lad. III. 11. 7 Lad. HI. 14, 20. 

sek voltak szigorúan ellenőrizni. Kereskedő a határon 
csak a maga utazásához szükséges lovat és a szán-
tásához alkalmas ökröket vehette meg, a lóeladáshoz 
pedig külön királyi engedélyre s a saját ispánjának 
igazolványára volt szüksége. Könnyebben megen-
gedték az ökörkivitelt.1 Az országból kimenők tar-
toztak pecsétes vámcédulát kérni a haláron levő 
királyi és ispáni vámszedőktől.2 A pénzkivitelt nem-
csak büntetésből, hanem nemzetgazdasági okból is 
iparkodtak meggátolni.3 

A nagykereskedők vagyis azok, kik csak azért 
foglalkoznak adás-vevéssel, hogy meggazdagodjanak, 
a korábbi vámok kétszeresét fizetik, míg a szegé-
nyek, vagyis a kiskereskedők, kik a kereskedésből 
élnek, csupán a szokott vámokkal tartoznak. A kik a 
saját házi dolgaikból adnak el valamit vásáron, azok 
t. i. a termelők Szent István törvénye szerint adják 
meg a vámot.4 A vásár- és határvámok 2/3 része a 
királyé lelt, egyharmada pedig az illető vár- vagy 
határispáné, miután a megyés püspök is megkapta 
az ő megyéjében szedett vámok tizedét.5 Hogy a 
vám az árúknak hányadrészét tette, nem tudjuk, de 
talán következtethetjük a határvám későbbi nevéből, 
a tricesima-ból. A határvám az igazi nagykereskedők 
vámja, mert kiskereskedő a külfölddel már a forga-
lom nehézségei miatt sem állhatott egyenes össze-
köttetésben. Ha a nagykereskedők vámja az árúk 
harmincadrésze (3"3°/o), akkor Kálmán törvénye szerint 
a kiskereskedők árúik hatvanadrészét (1*6 °/o) fizet-
ték0 s a termelők vásárvámja bizonyára még ki-
sebb volt. 

VIII. A bíráskodás szervei és módjai. A király és 
kúriája meg nádora s a hercegi ispán, valamint az 
egyházmegyei zsinatok, püspökök és espereseik, to-
vábbá a megyeispánok bíráskodásáról szóló ada-
tokat amaz állások ismertetésénél már előadtuk. Emlí-
tettük a karkas birónak szolga-összeíró szerepét is. 

Népítélet csak egyszer fordul elő, azon esetben, 
ha egyik ispán a másik ispánnal viszálykodik ; de 
ilyenkor nem csupán az alperes ispán népe, hanem 
a szomszéd ispán vagy az egyházmegyei zsinat is 
bíráskodhatott s a választásnak ez a szabadsága 

1 Lad. II. 15-18. Col. I. 76. 77. 2 Col. 1. 82. 3 Lad. I. 31. 
4 Col. I. 33, 34. Szent István vámtörvényét nem ismerjük. 
5 Col. I. 25: de tributis et vectigalibus, 33, 34: in foro 

tributum, 78 : de tributo, 82 : pro teloniis (TC-ben nincs 
meg). E kifejezések mind vámot jelentenek s ebben különb-
ség van a külföldi, németországi és a magyar fölfogás közi. 
A németországi oklevelekben tributum = adó, pl. a szaba-
dok dénáradója, a vectigal v. theloneum = vám. V. ö. Mon. 
Germ. Hisi. Dipl. reg. et imp. Germ. tom. II. III. tárgymutató. 

0 Ezzel összhangban van az a tény, hogy Németország-
ban akkor 120 dénár értékre 2 dénárnvi vagyis épen hat-
vanadrésznyi vásárvámot számítottak. V. ö. Inama—Sternegg: 
Deutsche Wirtschaftsgeschichte. II. (10. bis 12. Jahrhundert.) 
Leipzig. 1891. 378. 1. A harmincadnak csak kevéssel cseké-
lyebb előde a római negyvened (quadragesima, 2'5°/o). Ku-
zsinszky: Pannónia és Dacia, a Szilágyi szerkesztette «Magy. 
nemz. tört.» 1. köl. CXLVIII. 1. 
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az alperesre nézve kedvező voll.1 Ugyancsak egy 
esetben szabad folyást engednek a magánboszú Íté-
letének, t. i. a megrontóval szemben annak, ki 
magát megrontottnak, az igézés folytán károsultnak, 
sérültnek bitte; s ha ő meghalt vagy eszét vesztette, 
akkor rokonainak szolgáltatták ki a megrontót, hogy 
tetszésük szerint Ítéljenek fölötte.2 

Mindkét eset csak nagyon kivételesen fordulha-
tott elő. A leggyakoribb perek rendes bírái a megyei 
birák (iudices megales), világi emberek, kik a király 
megbizásából gyakorolták hivatásukat az ő megyé-
jében s hatáskörük ugyanaz volt, mint megszűnésük 
után a nemesi megyék szolgabiráié. Mikor a király 
megjelent valamelyik városának megyéjében, hatá-
rában, két megyei biró csatlakozott hozzá, hogy a 
nép viszályaiban Ítéljenek. Fölöttük pedig, ha a nép 
zúgolódása nagy arányokat öltött, a nádorispán ítélt.3 

A birák kötelesek voltak a törvény szerint ítélni és 
támogatni a püspököt híveinek kormányzásában s 
az özvegyek, árvák ótalmazásában.4 Minden biró csak 
a maga megyéjében (in parochia sua), a maga ható-
sági területén (járásában) ítélkezhetett s nem avat-
kozhatott egyik biró a másiknak joghatóságába (extra 
suam iurisdictionem). A tolvajt is pl. ahhoz a bíró-
hoz kellett vinni, a kinek területén, határában (in 
cuius termino) elfogták. De nemcsak ítélkezett a 
biró, hanem mint hiteles személy, tanúságot is lett az 
előtte s a vámos és más tanuk előtt történt vételről,5 

úgyhogy a vevő ezáltal megszabadult az orgazdaság 
vádjától. 

A biró mindenkire ráküldhelte idéző pecsétjét, 
tehát mindenkin ítélkezhetett, a ki az ő területén 
lakott, kivéve a papokat, diákokat és ispánokat.6 Ha 
diáknak volt panasza világi ellen, az utóbbit a világi 
biró idézte meg, viszont az alperes diákra a püspök 
vagy esperes küldte ki pecsétjét s az ily vegyes felek 
perében az egyházi és világi biró együtt itélt. Együtt 
itélt az esperes és a világi biró az egyszerű gyilkos-
ság esetén is.7 Diák fölött a világi biró csak akkor 
Ítélhetett, lia a püspök degradálta, kivetkőztette a 
diákot, pl. nagyobb lopás miatt.8 A boszorkányt két 
ízben csupán papja igyekezett tanítással és böjtölés-
sel, meg" a keresztalakú bélyeggel a jó léleknek meg-
nyerni ; harmadszorra azonban át kellett adni a 
világi bíráknak.9 A király vagy herceg nagyobb mi-
nisterei, lisztjei és káplánjai fölött, kiknek szemé-
lyéhez nem volna méltó — úgymond a törvény — 
hogy alsóbb biró elé álljanak, az egyházmegyei zsinat 
ítéljen. Ha ily nagyobb ministerek egymással vagy 
még nagy óbbakkal pereskednek és restelnek a biró 
elé menni, akkor a megyeispán ítéljen pereikben 
birájukkal együtt, míg a kisebb ministerek az illető 
biró előtt pereljenek.10 Erdélyi László dr. 

1 Col. I. 13. s St. II. 32. s col. I. 37. 4 St. I. 5. II. 2. 
s Lad. III. 16, 19. II. 7. s Lad. III. 25. Col. 1. 14. ' Col. I. 6. 
(TC. cum iudice) 50. 8 Lad. II. 13. 9 St. II. 31. 10 Col. I. 
9, 11, 12. 

r tudomány geothaniája. (n.) 
A Nap a mondottak szerint kihűl s vele az or-

ganikus élet is sírba száll. E szomorű jövőről csak 
azt tudjuk, hogy a természet rendes folyása mellett 
he kell következnie, hacsak egy kozmikus baleset 
már hamarább véget nem vet a lassú haldoklásnak. 
Hogy miképen megy majd végbe ez a haldoklás, 
arra nézve csak hozzávetőleg szól a tudomány. Itt 
már a sejtelmek országába lépünk. Ám a sejtelmek 
is néha tanulságosak. 

A Nap hőfokának csökkenésével rohamosan 
csökken a kisugárzás és pedig, Stefan törvénye sze-
rint, arányosan a hőkülönbözetek negyedik hatvá-
nyával. Ha például a mostani 8000 hőfok a felére, 
vagyis 4000-re sülyed, kisugárzás tizenhatszor kisebb 
lesz.1 Hogy tehát a mostani kisugárzás felét kapjuk 
csak, elég pár száz foknyi sűlyedés a hőfokban. Pár 
száz fok a 8000-hez képest csekélységnek látszik. És 
mégis, már e csekélység is Földünk faunáját és fló-
ráját tökéletesen fölforgatná. Egy egyszerű példa 
megérteti ezt. 

Március 21-én a delelő Nap épen Quilo zenitjén 
ragyog. Ugyanakkor S. Petersburgban — tehát a 
szélesség 60-ik fokán — 30 foknyira áll a horizont-
tól. A sugárkéve ereje itt csak félszer gyöngébb, mint 
amott. És mégis mily különbség! Míg ott a leggaz-
dagabb élet fakad nyomában, itt a hóréteg alig kezd 
olvadozni. E szerint a Nap kisugárzásának csekély 
gyöngülését is már nagyon megérezné az organikus 
élet. Az ember s vele az állat- és növényvilág las-
sacskán az egyenlítő felé vándorolna, a mostani 
tropikus égöv nyújtana már csak biztos menedék-
helyet. 

Mivel itt évmilliókról van szó, számolni kell a 
közben beállott földi változásokkal is. Először is 
nagyot változik a Föld viszonylagos helyzete a többi 
csillagokhoz. A messze jövő évezredeinek csillagásza 
a mostani égmappákon bizony bajosan igazodik el. 
Ez a csillagászat tételeiből szigorúan folyó következ-
tetés. Az úgynevezett állócsillagok ugyanis korántsem 
állnak, hanem ép úgy, mint a mi naprendszerünk, 
a legszédítőbb gyorsasággal rohannak a világűrben. 
Mi persze évtizedeken át folytatott megfigyelések után 
a legjobb mérőeszközökkel is alig veszünk észre némi 
változást a rengeteg távolság miatt, de egypár száz-
ezer év már ugyancsak éreztetni fogja hatását. Braun 2 

szerint Sziriusz, ha megtartja eddigi irányát, 150.000 
év múlva a mostani Sarkcsillag közelébe ér, félmillió 
esztendő múlva ott lesz, a hol most a Wéga ragyog, 
hogy aztán félmillió év múlva a mostani helyére 
visszatérjen. Az ikrek, Kasztor és Pollux, elválnak 
egymástól. Pollux 300 ezer év lefolytával Aldebaransz 
helyére lép, Kasztor pedig 840 ezer esztendő eltel-
tével a mostani Kapella közelébe ér. 

1 Plassmann u. o. 9. 1. 2 Kosmogonie, 310. 1. 
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])e még sokkal bonyodalmasabbá teszi a csilla-
gos ég mappáját a mi naprendszerünk gyors moz-
gasa. Hiszen ötmillió év múlva körülbelül azon vidé-
kekre kerülünk, a hol most a hatodrendű, tehát 
szabad szemmel alig látható csillagokat látjuk. Ezek, 
ha mozgásuk a mienkkel nem egyértelmű, talán 
mint elsőranguak fénylenek egünkön, míg az első-
rendűek talán már csak halaványan pislognak messze-
látóinkba. A mi pedig a mostani állapotok alapos 
fölforgatását betetőzi, az a csillagok fényének azon-
közben beállott változása. Hiszen az állócsillagok 
mind Napok, a melyek fényét az örökös kisugárzás 
kell, hogy gyöngítse. Néhány év múlva sok állócsil-
lag talán úgy megfogyatkozik, hogy gyönge fénye 
nem birja áthidalni a tátongó űrt, mely köztünk és 
közte terjed. Ezek tehát számunkra egyszerűen le-
tűnnek az égről. De viszont sok ködfolt helyén eset-
leg elsőrangú csillagok fognak felénk ragyogni. Most 
persze még e nagyszerű alakulásokból, mozgásokból 
és változásokból mit sem veszünk észre. Nem csoda. 
Hiszen parányi bolygónkon egy egész nemzedék élete 
azokhoz a rengeteg időszakokhoz képest csak egy 
elektromos szikrának a fölvillanása, mely olyannyira 
pillanatnyi, hogy a tovarobogó hintót is álló hely-
zetben tünteti föl. 

Mint minden égitest, úgy a Föld is hül és pedig 
egyes geologusok véleménye szerint minden 20 ezer 
év alatt egy fokot. Ez ugyan csekélység, ám a föl-
vett rengeteg korszakok alatt a sok csekélységből 
jelentékeny hőkülönbözet verődik össze. Minthogy 
kérge kívülről állandóan sugározza a hőt, belső 
melege folyton csökken, azért térfogata összébbzsu-
gorodik, felületén betüremlésektámadnak: új hegyek, 
új völgyek keletkeznek, új szigetek, talán kisebb kon-
tinensek emelkednek ki a tengerekből. E fölszinala-
kulások azonban sok tekintetben függnek attól a ki-
számíthatatlan körülménytől, vájjon a hülő Nap el-
veszti-e befolyását a földi atmoszférára e betürem-
lések idejéig vagy sem. E kettős körülmény lényegesen 
különböző alakulásokat vonna maga után. 

Mert ha a Föld teljes kihűlése előtt a Nap any-
nyira elgyöngül, hogy a jelenlegi meteorologiai jelen-
ségek szülőoka nem lehet, hatalmas hegyek képződ-
nek a betüremlések nyomában, annál is inkább^ 
mivel azok a faktorok, melyek manapság hegyeinket 
koptatják: szél, eső, folyó, patak stb. vagy egyáltalán 
nem, vagy bizonyára sokkal gyöngébben működnek 
a Nap erejének gyöngülése folytán. 

Ha pedig a Föld éri el előbb azt a lehülési 
stádiumot, a melyen új betüremlésekre erőtlen, a 
Nap ereje ellenben még elég jelentékeny a szelek, eső 
hó- és jégtömegek, folyók és patakok létrehozására, 
úgy az utoljára képződött hegyeket e faktorok egy-
szer lehordják a síkságra s innen iszap alakjában a 
tenger mélyébe sodorják. Hiszen a patak, a folyó 
minden egyes hullámloccsanása egy-egy darabkát 
ránt magával a szárazföldből s lopva sodorja azt az 

óceán medre felé. E szünetnélküli koptatásnak ered-
ménye csak egy lehet : a Föld felszíne mindinkább 
egyetemes rengeteg síkság alakját veszi föl s a ten-
gerek eliszaposodása folytán a kontinensek terjedelme 
növekszik. Ez utóbbi jelenségnek azonban nem ki-
zárólagos oka a folyók iszapja. 

A kőzetek lassacskán fölszívják a vizet és hydrát-
vegyületekbe lépnek vele. Egyes geologusok véle-
ménye szerint eddig az eredeti vízmennyiségnek már 
Vv része szívódott föl. Minél inkább hül a földkéreg 
befelé, a víz annál mélyebbre szivároghat a nélkül, 
hogy a meleg gőzzé párologtatná. A hydrátvegyületek 
e szerint a jövő korszakokban könnyebben létesül-
nek, mint eddig. A szilárd tömeg tehát folyton gyarap-
szik a cseppfolyós rovására s Földűnk alakja észre-
vétlenül a Mars mostani alakjához közeledik. Ezen 
ugyanis jelenleg már a kontinensek vannak túl-
súlyban (föltéve, hogy a sötét foltok valóságos 
tengerek). 

A víz fokozatos fölszivódása karöltve a hegyek 
koptatásával döntő befolyással van a klimatológiai 
viszonyokra. Hiszen időjárásunk két hatalmas faktora 
a hegyek elrendezése és az esőzés. A föltevés szerint 
azonban az előbbi faktor egészen megszűnnék, az 
utóbbi pedig részben. A fokozatosan hülő Nap a már 
megcsappant tengerekből kevesebb vízpárát emelne 
a magasba s e vízpárák lecsapódását a hegyek nem 
segítenék elő, mint jelenleg a Föld különböző tájain. 
A fauna- és flóra-vonalak, az esőzések gyakorisága, 
sőt mennyisége, az izothermák stb. többé-kevésbbé 
a szélességi körök szerint, azaz egymással párhuza-
mosan igazodnának, nem oly görbén, mint most. 
Mivel a levegő páratartalma megcsökkent, a nappal 
és éjjel, tél és nyár között a különbség szerfölött ki-
élesednék. Télen felhők hiánya miatt a Föld túlsá-
gosan lehűlne, nyáron ugyanazon okból nagy lenne 
a lesugárzás s a Föld rendkívül fölmelegednék. Éjjel 
a szabad világűrbe röppenne a nappal befogadott 
meleg s az éjszakák nagyon hűvösek lennének. 

A további lehűlés még egy más, nem kevésbbé 
érdekes tüneményt eredményezne. Ha a Föld kiszá-
míthatatlan évszázadokon keresztül folytatja a ki-
sugárzást, idővel a geothermikus fokok — melyek 
jelenleg 33 métert tesznek ki — nagyon megnyúl-
nak, úgy hogy a Földkérge jelentékeny mélységekig 
egyformán hideg lesz s ez egyformaságot a gyön-
gülő Nap meg nem akadályozhatja. Mi lesz ennek a 
következménye? Hasonló jelenség, mint mikor egy 
görögdinnyét kiteszünk a fagyos éjszakába: fölszine 
össze-vissza repedezik. A Földön is helyenkint föl-
reped a kéreg, legelőször oly pontokon, a hol leg-
kisebb az ellenállás. E pontok idővel csomópontokká 
lesznek s a repedések sugárirányban indulnak ki 
belőlük, behálózzák a kontinenseket s talán egyes 
óceánokat is összekötnek. Ez esetben aztán megtel-
hetnek vízzel s a szerencsés utókor (!) csatornákul 
használhatja azokat. Hasonló csatornákat és csatorna-
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rendszereket látunk a Marson is. Nem lehetetlen, 
hogy ezek is így keletkeztek. 

Akármint is lesz, annyi bizonyos, hogy a Nap 
kisugárzásának a gyöngülése az organikus élet biztos 
végét jelenti. Az azonban a jövő titka, hogy e szo-
morú vég minő alakban fog jelentkezni. Egy képen, 
mely nyilván e tragikus véget jeleníti meg, didergő 
család kuporog egy megjegecesedett rozoga házfödél 
jégcsapjai alatt, bevilágítva a haloványan pislogó 
Nap vöröses sugaraitól. Ily borzalmasnak mégsem 
kell gondolnunk e szomorú jövőt. Ha a Nap föl is 
mondja a szolgálatot, az akkumulátorok, az előre-
haladt kultura újabb vívmányai, talán az árapály-
ban rejlő, mindeddig ki nem használt energia érté-
kesítésével az emberiség egy kis töredéke még egy 
ideig megmenthetné életét. Az igaz, hogy e bajjal 
tengetett életei egyszer mégis csak a jégcsapos halál 
oltaná ki. 

Ez bizony szomorú prognozisa a földi életnek, 
nem épen hizelgő horoszkop, melyet a tudomány 
állít a most oly vigan pezsdülő élet számára. Mind-
ennek borzalmas merevség legyen vége, a lét és 
enyészet szünetnélküli változását egykor egyetemes 
halál kövesse ? Búskomorságra hangoló gondolat. Ám 
vigasztalódunk abban, hogy hiszen itt csak az anyag 
haláláról van szó, a szellem egy örökkévalóságában 
ülheti diadalait. «Non onmis moriar» mondhatja 
még inkább a keresztény világfölfogást követő ember. 

Martinovics Sándor S. ./. 

így házi B u d a p e s t . Harmadik, negyedik, sőt ötödik protes-
üiláe- í , s nyilatkozat a katholikus egyházi vagyon «szekulari-

, záciÓD-járot. — Mind a három nyilatkozat az ág. hit. 
Uronma. e v a n g e i j i Í U S atyafiak ez őszi egyetemes gyűlésében, f. hó 

23-án, illetve 24-én hangzott el, hihetetlen, de a protes-
tantizmusban nagyon is természetes ellentétek és el-
lenmondások között. Magyarországnak elvben és élet-
ben egyaránt egyik legkiválóbb államférfia, Prónay 
Dezső báró, egyetemes evang. felügyelő és világi elnök 
a «maga integer vitae scelerisque purus» nagy magyar 
lelkéhez méltó bátor őszinteségével nem kerülgette, ha-
nem magyarán kimondta azt, a mit a vakmerőségekre 
különben annyira hajlandó Tisza István gróf közöltük 
nem akart, a jó magyar lelküségéről ismert Darányi 
Ignác pedig a reformátusok körében talán nem mert ki-
mondani, hogy a katholikus egyház vagyonának szeku-
larizációja jogos tulajdonnak «elkobzása». 

Mi az ország ősi keresztény vallásának, a katho-
likus egyháznak hivei, most midőn «szabadgondolkodás» 
és hasonló hangzatos jelszavak cégére alatt már többé 
nem titkos aknamunka, hanem nyilt és dacos küzde-
lem folyik Magyarország elkereszténytelenítésére, a mely 
mögött teljes politikai, nemzeti és vallási nihilizmus és 
anarchia lappang, mi katholikus magyarok várva-vár-
tuk s epedve áhitottuk protestáns atyánkfiai részéről a 
keresztény vallás elnyomására törő áramlattal szemben 
az őszinte, határozott és férfias állásfoglalás megnyilvá-
nulását. Miért ? Mert mi lehetetlennek tartottuk és tart-
juk állhatatosan azt, hogy protestáns vallási érdek lenne 

vagy lehetne valaha az, hogy Magyarország államisága 
keresztény valláserkölcsi jellegéből kiforgattassék s ehhez 
protestáns atyánkfiainak semmi mondani, semmi tenni-
valójuk se legyen. 

A keresztény öntudatnak ez a várva-várt megnyi-
latkozása protestáns atyánkfiainak a részéről Prónay 
Dezső báró szeplőtelen hazafiúi lelkéből fakadt ki f. hó 
23-án, a hivatolt evang. egyetemes gyűlés első napján. 
Megnyitó beszéde, mely Magyarország történetében em-
lékezetes nyilatkozat marad mindenha, három tárgy 
körül csoportosította a nemeslelkű férfiú mélyen járó 
eszének életbevágó megnyilatkozásait. Protestáns auto-
nómia, a katholikus egyház vagyonának szekularizációja 
és a hazában heves indulatok hátán terjedő ú. n. gon-
dolatszabadság : ez az a három tárgy, a mely a neve-
zetes evang. főfelügyelői megnyitó beszédet háromrészü 
szónoki és látnoki nyilatkozattá tagolta. 

Prónay Dezső báró nem divatos, azaz nem felüle-
tes módon gondolkozik. Szerinte az okok világa nem 
agyrém, hanem élő valóság, még pedig jótékony azokra, 
kik törvényei előtt meghódolnak, rettenetes azokra nézve, 
kik az okok hatalmát, büszke agnoszticizmusukba be-
burkolózva, semmibe se veszik. A protestáns autonomia, 
midőn az állami javadalmazás lejtőjére lépett, elhagyta 
a függetlenség útját. «Idegen állami javadalmazást elfo-
gadni s a mellett a függetlenséget is föntartani, ez nem 
lehetséges» — mondja Prónay Dezső báró. O aggódva 
figyeli a protestáns «önkormányzatnak» megszorítását. 
A mi a katholikus egyház vagyonának szekularizációját 
illeti, azzal szemben Prónay Dezső báró az igazságszere-
tetnek és a szókimondás bátorságának igazán ideális 
tisztaságával foglalt állást. Nyilatkozata a józan magyar 
észnek és a megvesztegethetetlen magyar jellemnek pár-
ját ritkító megnyilvánulása. «Monumentum aere peren-
nius.» 

«Protestáns körben szóba hozták — úgymond — a 
római katholikus egyházi javak szekularizációját. Ha 
ezt az eszmét a szélső radikalizmus veti föl, a mely 
már az anarkia határán jár, azon nem csodálkoznék, 
de ha protestáns körökben hozzák szóba ezt a tervet, 
azzal már szembe kell szállani. (Zaj.) Beleütközik ez 
az eszme a magyar magánjogba, a mely ismeri az 
elévülést és elbirtoklást. (Taps, ellentmondás.) Sikra kell 
szállani e gondolat ellen a magyar közjognál fogva is, 
a mely a vallásszabadság elvének biztosítása végett az 
egyházak egyenlő jogát törvénybe iktatta. (Tartós zaj.) 
Tiltakozni kell e terv ellen azért is, mert élni kell ben-
nünk annak a tudatnak, hogy a mi egyházunknak az 
üldözések korában történt elkobzása is a keserűség ér-
zését költötte fel. (Hosszantartó lárma, ellentmondások.) 
Gondolnunk kell az 1848-iki törvényhozás nemes esz-
ményiségére, különösen akkor, a mikor az 1848. évi 
XX. törvénycikk a végrehajtás stádiumában van. A fe-
lekezeti viszálytól meg kell óvni hazánkat ; az evangé-
likus egyházat pedig meg kell mentenünk az irigység 
vádjától. Hivatkozik a vallás törvényére, a mely szerint 
a más vagyonát nemcsak elvenni, de megállítani sem 
szabad. (Hosszantartó zaj.) Reméli, hogy a jelszó muló 
jelenségnek bizonyul s az evangélikus egyház kebelében 
nagyobb visszhangja nem támad.» (Zaj.) 

Mily egyszerű, mily fenséges nyilatkozat ! Azért 
fenséges, mert a mai alkalmazkodó s a bűnös vágyak 
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talpát szolgailag nyaldosó opportunizmus tengerárjá-
nak közepette kimagaslik mint egy hegyóriás. Az evang. 
egyetemes gyűlés, bár jegyzökönyvébe beiktatta, de lel-
kében, a mint a következő nap eseménye kimutatta, 
nem is birta ám követni az egyszerű igazmondás fön-
séges szárnyalását. A sas elröpült s a denevérek nyo-
mában összeröffenének. Beszédének harmadik részében 
Prónay Dezső báró a tekintély élűéről beszélt, a melyet 
szembeállított a féktelenségre törő szabadossággal. Ki-
kelt a gondolatszabadság amaz értelmezése ellen, hogy 
vallásos gondolatának se szabadjon lenni az embernek. 
Érthető és természetes e kifakadás Prónay Dezső báró 
istentisztelő lelkének az ajkain kétségkívül ; ámde nem 
volna itt helytelen az a figyelmeztetés sem, hogy hiszen 
a protestáns elv kezdte ki a keresztény világban a te-
kintély elvének következetes tiszteletét, protestálásával 
a Krisztus Urunk által alapított egyházi tekintély ellen. 

Prónay Dezső báró nyilatkozata a szekularizáció 
ellen, bár azt a gyűlés jegyzőkönyvébe is bevették, nem 
maradt ellenmondás és a felekezeti gyűlölködés rút ki-
fakadásainak kísérete nélkül. Már a beszéd alatt voltak 
ellenkező nyilatkozatok hallhatók, másnap pedig egy 
őszbeborult ember, a ki addig, míg állami hivatalban 
volt, az ártalmatlan bárány szerepét szerette játszani. Zsi-
linszky Mihály volt vallás- és közoktatásügyi államtit-
kárt értem, a ki újabb időben tollal és szóval, tisztes 
korához nem illő mértéktelenséggel izgatja hilsorsosait 
a katholikus vallás elleni ádáz küzdelemre minden téren. 

Szenvedélyes gyűlölködésének féktelensége abban 
érte el tetőpontját, hogy a katholikus vallás elleni izga-
tásnak tüzes üszkét hizelgő frázisba burkolva, ez év 
elején A magyarhoni protestáns egyház története c ímű 
nagyszabású lázító munka 1 előszavában beledobta Ma-
gyarország katholikusainak is a lelkébe, «fölvilágosult 
katholicizmus»-nak nevezve el azokat a szerencsétlen 
katholikusokat, a kik őt és a hozzá hasonló gyűlölködő 
protestáns elemet «a keresztyén türelem és szerelet szelle-
mének terjesztésére irányuló nehéz, de dicséretes mun-
kájában» segíteni hajlandók lennének. A «keresztyén 
türelem és szeretet szellemének» ez a legújabb prófétája 
annyira híjával van minden türelemnek és szeretetnek, 
hogy saját egyháza főfelügyelőjének igazságtól ragyogó 
nyilatkozatát sem birta türelemmel és szeretettel ho-
norálni. 

Még egyszer beledobta a katholikus egyházi vagyon 
elleni lázítás üszkét a forrongó kedélyekbe, azt hive, 
hogy zavartalanul fogja élvezhetni hires türelmének és 
szeretetének diadalát az evangelikus egyetemes gyűlés 
fölött. Ám számításában csalódott. Útját állta Prónay 
Dezső báró. A «néppárt» elleni megjegyzését kivéve, a 
nemeslelkü báró október 24-iki philippikája a lázító 

1 Megjelent az Athenaeum irodalmi és nyomdai részvénytársa-
ság k iadásában, nagy nyoleadrét , 797 lapon pazarfényesen kiállítva 
és gazdagon i l lusztrálva. R á m u t a t t a m ennek a könyvnek i rányzatos , 
békebontó vol tára az «Egyetemes Krit ikai Lapok» ezidei 3. számá-
ban. Kathol ikus részről a v isszahatásnak eddig semmi n y o m á t se 
l á t t am. Pedig hogy a p ro tes táns részen a «művelt közönség» körében, 
a melynek számára Íródot t ez a könyv, ez lesz, sőt máris ez a könyv 
a legújabb, nem tudom hány ezredik «pót-biblia», m u t a t j a az a kö-
rü lmény , hogy nemcsak Tisza Is tván grófnak, hanem még az igazán 
békés és tü re lmes P rónay Dezső bá rónak is a lelkében és a jka in 
helyet foglalt m á r a Zsil inszky által kolpor tá l t «fölvilágosult katho-
licizmus». 

Zsilinszkyvel szemben egy kerubi meztelen tüzes kard 
minden idők dicséretére méltó villogtalása volt hitfelei-
nek szeme előtt, hogy ne menjenek be az «egyházi javak» 
bolygatásába, mert hiszen annak a vége Bismarck szavai 
szerint «a szociálista fegyház» lesz minden vallás szá-
mára. Hogy kié a katholikus egyház vagyona, erre kívánt 
Zsilinszky «bizonyos, határozott álláspontot». Ezt Zsi-
linszky Prónaynak minden kétséget és határozatlanságot 
kizáró 23-iki ama nyilatkozata után kívánta, hogy a 
katholikus egyház vagyona a katholikus egyház jogos 
tulajdona, a melynek elvétele elkobzás és üldözés lenne. 
Kell-e ennél világosabb és határozottabb állásfoglalás? 

Zsilinszky eljárása önkéntelenül eszünkbe juttatja 
a régi farizeusoknak az Üdvözítővel szemben kieszelt azt 
a kétágú fogas kérdését : adjanak-e a császárnék adót, 
vagy ne? Prónay a farizeus kérdésre méltó maradt ma-
gához és keresztény nevéhez. A farizeusi settenkedés fölé 
magasan kiemelkedve kimondotta azt, a mit semmiféle 
becsületes szándékú ember kétségbe nem vonhat, hogy 
Magyarországban és mindenütt a müveit világban azé 
az ingatlan, ki annak telekkönyvi tulajdonosa. Tehá t I 
A Horatius «si fractus illabatur Orbis» képében meg-
rajzolt jellemre emlékeztető Prónay Dezső báró második 
beszédének végső akkordjai egy magyar patriarka jövőbe 
tekintő komoly intelmei. <cA legnagyobb veszedelem 
jelenleg a szocializmus s ez (a szekularizációra izgató) 
törekvés is az, mert a tulajdon mai fogalma ellen irányul. 
Nincs kifogása a nemes szocializmus ellen (jobb volna 
ezt szociálisságnak nevezni), hogy tudniillik kinek-kinek 
az emberi társadalomban tett szolgálatok ellenében jus-
son a javakból is. De a mai (ú. n.) tudományos szo-
cializmusban Zsilinszky talál szövetségesre». (Nagy zaj.) 
Bismarck szavait idézi : «Az önök jövője — a szociális 
fegyház». Az egyházi javak bolygatása ennek az irány-
nak tesz szolgálatot. Franciaországban elvették a Notre 
Dame bazilikát ; el lehet akkor venni a Deák-téri templo-
mot is /» (Nagy zaj,) Ez a nagy zaj azt mutatja, hogy az 
atyafiak közül nem mindenkinek az esze ér föl oda, a 
hol Prónay Dezső báró esze sírja el néha — úgy mint 
Zsilinszky társaságából ezultal kifutva — hazafiúi fáj-
dalmának keserves könnyeit a fölött, hogy az «ok» 
helyébe az «akarat» kerül. —y —la. 

A p ü s p ö k m e g y e i zsinat. Irta : Förster János Jroda-
szentszéki tanácsos. Gyulafehérvár. 1907. 307 1. Ára : j o m 
2 K 20 fill. Megrendelhető: Papp György könyvkiadó-
nál Gyulafehérvárt. 

Ez a könyv átolvasva olyan hatással van az em-
berre, mint a hogyan van a beteg ember, ki bajára 
sokáig keresi az orvosságot. Tudja, hogy beteg, kon-
zultál is jobbra-balra, de nem tud rájönni az igazi 
okára, míg végre ráakad egy orvosra, ki eltalálja a 
helyes diagnózist. Mi is úgy érezzük, hogy egyházi éle-
tünk bajokkal terhelt ; érezzük, hogy nem minden úgy 
van, a hogy lennie kellene; látjuk, hogy abban a nagy 
katholikus szervezetben nem minden szerv fungál úgy, 
a hogy kellene, hangzik is elég panasz, hol alulról föl-
felé, hol felülről lefelé. Orvos is elég kínálkozik, egyik 
ezt, másik azt az orvosságot javalja s mindegyik azt 
gondolja : az ő recipéje volna jó ; sokan épen az autonómiá-
ban keresik azt a minden bajt megorvosló panaceát. 
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Én úgy érzem régen, hogy bajaink tulajdonkép onnét 
vannak, mivel elhanyagolvák a kánonok s azok a ki-
próbált intézmények, melyeket az egyház mindannyi-
szor igénybe vett, valahányszor az egyházi élet restau-
rációját óhajtotta. Ez a könyv most megerősített ebben 
a hitemben s azt hiszem, mindenki úgy lesz vele, a ki 
átolvassa. Teljesen kimentek nálunk divatból az egy-
házmegyei zsinatok, melyeket pedig a trienti zsinat, 
nem ok nélkül, annyira sürgetett. Ezt a mulasztást — 
látjuk, érezzük hanyatlásunk között —• semmi sem pó-
tolhatja, se a leggondosabb főpásztori körlevelek, se a 
könnyű közlekedés a központtal, se a kifejlett sajtó. 
Az élet lélektanának vannak rendes törvényei, azokat 
surrogatumokkal pótolni nem lehet. 

Forster abból az alkalomból, hogy — mint sorai-
ból kiveszem Erdélyben egyházmegyei zsinatra gon-
dolnak, írta meg könyvét, hogy «lehetőleg tiszta képet 
adjon arról, milyennek is kell lenni egy jóravaló püspök-
megyei zsinatnak». (304. 1.) A könyv tartalma mutatja, 
hogy sokat és sokoldalúlag tanulmányozta a kérdést és 
oly képet sikerült neki róla megrajzolni, mely nemcsak 
bevezet az efféle zsinat tartásába, hanem szinte meg-
kedvelteti az olvasóval, hogy lássa rendkívüli fontossá-
gát és hogy úgy mondjam : nélkülözhetetlenségét. 

A mű két nagy részre oszlik. Az elsőben, a Kovács 
Miklós erdélyi püspök elnöklete alatt 1848-ban Kolozs-
várt tartott egyházmegyei zsinaton megmutatja, milyen-
nek nem kell lennie az ilyen zsinatnak ; a második rész-
ben pedig pontról-pontra azt, milyennek kell lennie. 
Részletesen beszél a zsinat előkészítéséről, összehívása, 
helye és ideje, tagjai, hatásköre, tisztviselőiről. Szinte 
maga letárgyal egy zsinatot: az azon fölvehető és föl-
veendő kérdéseket nagy jogi tudással és praktikus ér-
zékkel minden oldalról megvilágítja, azt mondhatnám : 
könyvével maga készíti elő a tartandó zsinatot. 

Korrekt egyházjogi állásponton áll, szeme előtt 
tartja XIV. Benedek «Synodus dioecesana»-t különösen 
annak kidomborításával, hogy az ilyen zsinaton «a 
püspök az egyetlen törvényhozó» (176. 1.), a miről 1848-
ban nemcsak Erdélyben, hanem Kalocsán, Esztergom-
ban s másutt tartott szabadelvű conciliabulumokon 
annyira megfeledkeztek volt. 

Szerinte az erdélyiek «nem olvadnak föl a magyar-
honi kontemplált autonómiába» (24,35. 1.); a placet-jog 
a szabad sajtó mai idejében szerinte «istentelen szamár-
ság». (25. 1.) Másutt is ilyformán elragadja székelj7 ke-
délyessége, a miben könyvírásnál jó magát türtőztetnie 
az írónak. (13, 89. stb. I.) Igen jó benyomást tesz ismé-
telt kegyeletes megemlékezése Aschenbrier dr., volt jogi 
tanáráról. Ott azonban, a hol a zsinat tárgyai között a 
keresztségről beszél (228. 1.), nem volna-e célszerű a 
«sub conditione» keresztelést szóba hozni az unitáriusok 
miatt ? 

Szóval, tanulságos egy könyv ez, melynek hasznát 
veszik mindenütt, a hol az egyházmegyei zsinat tartásá-
nak gondolata esetleg fölmerül. Egyúttal segédkönyv-
nek ajánlom a jog és pasztorális tárgyakhoz a theológián, 
a fiatalság megtanulhatja belőle, miként kell minden 
papnak zsinat nélkül is önmagán végeznie a reformációt. 
Ettől az okos, lelkes és jó szellemű írótól valóban sokat 
lehet tanulni. 

* 

Catéchisme social. L. Dehon. Quatrième edition. 
Paris Libraire B. Blond 4. Rue Madame 59. Ára 2 fr. 

Dehon tollából már más is látott napvilágot. Meg-
írta a politikai és szociális pápai utasításokat. E gyűj-
teményét boldogemlékü XIII. Leo pápa kegyesen fogadta, 
miként az kitűnik Rampolla államtitkárnak Dehonhoz 
intézett, 1898. január 4-ről keltezett leveléből. 

A szerző a pápai utasítások alapos ismerője lévén, 
vállalkozott arra, hogy a keresztény szociális eszmék 
terjesztése végett a fenti cimen lehetőleg gyakorlati irányú, 
a kor aktuális kérdéseit megoldó művet fog közrebocsá-
tani. A gondolatot tett követte és pedig oly sikerrel, hogy 
a mű négy kiadást ért. 

A 308 oldalas mű négy részre oszlik. Az I. rész a 
szociális és a politikai, a Il-ik a közgazdasági életben 
követendő elveket taglalja, a III-ik a társadalmi kötelem-
jog, a IV-ik az egyház szociális története. Mindezt ügyes 
előszó előzi meg, a melyben a szerző elsorolja, mint 
küzdött évszázadokon át az egyház a kinyilatkoztatás 
érdekében a tévtanok áradata ellen s hogy főleg nap-
jainkban kell harcolnia, miként az IX. Pius «Syllabus»-
ából, a vatikáni zsinat határozataiból, XIII. Leo mélységes 
encyklikáiból kitűnik. Vannak óriási tévedések a politikai, 
a társadalmi, a gazdasági élet terén. Ezeket el kell osz-
latni, be kell világítani azok rejtélyes zugaiba. Ezt meg-
tenni a szociális káté célja. 

Ily szép célt tűzött maga elé Dehon. És őszintén 
mondhatjuk, hogy a kínálkozó kérdéseket ügyesen, 
röviden meg is oldotta, természetesen mindig tekintettel 
lévén a francia állapotokra. 

Az I. rész az ember céljával kezdődik. Az ember 
társas lény lévén, célját csak a társadalmi életben érheti 
el. A társadalmi életet a család előzi meg. A család 
szentély, a család ereje az egyén és a társadalom ereje. 
Épen azért a társadalom tartozik megvédeni a családot. 
Az egyesült családok sokadalma teszi az államot. Az 
államélet épen úgy folyik a dolgok természetéből, miként 
a családi. És mert a természet törvényeinek szerzője az 
Isten, azért az állami élet isteni eredetű, valamint annak 
hatalma is. Ez oknál togva köteles isteni törvényekhez 
alkalmazkodni. 

Azután áttér az egyházra, ennek jogaira, privilé-
giumaira. Bizonyítja, hogy a társadalom nem lehet 
atheus, indifferens : «La société, oeuvre de Dien, doit 
un culte a son auteur». Az atheus népre végvesze-
delem vár. 

A «cesarisme gallicisme» cím alatt kimutatja, hogy 
az egyház nem alárendeltje az államnak. Ily esetben a 
császár, vagy a legfőbb kormányzó több a főpapnál, sőt 
Isten. Ez pedig absurdum. Az állam mindamellett nem 
független az egyháztól. Sőt a kettő egymásra van utalva. 
A kettőnek teljes különválása, a szekularizáció, többet 
ártott az államnak, mint az egyháznak. 

Majd az egyház ellen kijátszani szokott megtévesztő 
frázisok ellen száll síkra, kimutatja, hogy az egyház nem 
ellensége a szabadság, egyenlőség, demokracia elveinek. 

A bürokrácia s adóügyek után az oktatásról, a sajtóról 
és a titkos társulatokról beszél. Az oktatásból a vallást, 
az egyházat kizárni nem lehet. Az egyháznak isteni, 
elidegeníthetetlen joga a hittanítás. 

A II. rész a keresztény szellemű társadalomgazda-
ságtannak van szánva. Jelzi célját. Ismerteti a szociális 
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kérdést, annak fontosságát, a meg nem oldás súlyos 
következményeit. 

A munka nem árúcikk, nem csupán termelési esz-
köz. A munka emberi tevékenység. Benne látni kell az 
embert, megvédeni az egyént. 

A szabad verseny káros következménye a gyengék 
kizsákmányolása. Ez ellen nem egyedüli orvosszer a 
kollektivizmus, mert ez is véglet. Egyedüli mentsvár az 
egyesülés, a szervezkedés. 

A munkabér,a tőke ismertetésénélés rendeltetésénél, 
a magántulajdon jogosultságánál a szokásos, ismert 
érveket, indokokat közli. A munkás nem dolgozhat éh-
bérért. Emberi életmódhoz, megtakarításhoz jussa van. 
A tőke ép oly nélkülözhetetlen föltétele a termelésnek, 
mint a munkás. A kettő kiegészíti egymást és épen azért 
nem állhatnak ellenségként, de jó barátként s akkor 
boldogulnak. A tőke, a munkás is sok esetben hitellel 
dolgozik. A hitel jelentőségét, korlátait, káros hatásait 
öt oldalon át ismerteti a szerző. A bankok, a börze-
spekulációk, a nagyipar, kereskedelem, az uzsora, az 
éremügy fattyúhajtásait, visszaéléseit markáns vonások-
ban ecseteli, állításait a pápai intézkedésekkel, direk-
tívákkal, levelekkel erősíti. 

A III. rész a társadalom kötelmi joga. 33 oldalt tesz 
ki. Legelső kérdése : Quels sont les devoirs du prêtre 
relativment á la vie sociale ? E kérdésre így felel. A papnak 
a társadalmi életben három kötelessége van : tanulni, 
tanítani és dolgozni. Állítását így bizonyítja. A társadalmi 
életnek kereszténynek kell lenni, miként a magánélet 
is az. A józan ész és a kinyilatkoztatás igazsága vezeti 
és a szeretet nemesíti. De ki teszi az igazságot és a 
szeretetet uralkodóvá, hacsak nem a pap? Nem ő «a világ 
világossága» és a «föld sava» ? De hogyan cselekedhet, 
ha csak neki nem fekszik a studiumnak? Majd így 
folytatja : Azok, kik az egyház doktorai, pásztorai, 
kell, hogy ismerjék a társadalmi kérdéseket és azok 
megoldását. És ez szent kötelességük. Napjainkban 
ugyanis a szociális kérdéseket a lapokban, a beszédekben, 
a műhelyekben, munkaközben, szóval mindenütt vitatják. 
A szocializmus apostolai hálójukba kerítették a népet, 
melyet az igazság napjához vezetni a pap kötelessége. 

A szerző ezek után érdekes kérdést vet föl. Hogyan 
és mily körülmények között taníthatja a pap a keresztény 
szocializmust? A pap ezt okosan a szószékről, a gyón-
tatószékben, körökben, egyletekben, sajtóban és magán-
érintkezésében teheti. De e végből kath. egyleteket ala-
pítson, terjessze a kath. sajtót, tartson kongresszusokat. 

Ehhez hasonló szellemben tárgyalja : a keresztények 
polgári kötelességeit, a választók, az uralkodó osztály, a 
családfő, a munkaadó, a munkás, a gyermekek, a bir-
tokosok, a gazdák, a kereskedők, a hivatalnokok, a 
katonák, a tőkések, a mérnökök, kath. írók kötelességeit, 
a szeretet munkáit. 

Minden keresztény kötelessége odahatni, hogy a 
szociális élet keresztény legyen, hisz keresztényekből 
áll — a társadalom. Ha az államhatalom keresztény-
ellenes, az esetben inkább kell engedelmeskedni az Isten-
nek, mint az embereknek. A választóktól megvárja, 
hogy szavazatukat kifogástalan jelöltekre adják és ne 
tartózkodjanak a szavazástól. A katholikus írók köteles-
ségévé teszi, hogy a pápával tartsanak és a keresztény 
szociális és politikai törekvések védői legyenek. Igen 

helyesen. Ha épen Franciaországban lettek volna ehhez 
hűek a katholikus írók, az egyház és a keresztény 
szociális törekvések másként néznének ki. 

A IV. rész ismertetését fölöslegesnek lartom, mert 
kivonatát a Religio 1906. évi decemberi számai hozták. 
E rész világos áttekintést nyújt az egyház szociális tör-
ténetéről, melynek tengelye az, miként igyekezett az 
egyház évszázadokon át — az alsó osztályokat társadal-
milag emelni. 

Dehon müve méltán elismerést érdemel. Könnyed, 
francia modorban mondja el mondandóit. Hellyel, 
közzel hiányzó fölosztásai (a munkánál, az értéknél) a 
mű tudományos értékének rovására mennek. De a szerző 
valódi célja nem a tudomány kultiválása volt, hanem 
világosan megért «vade mecura» a papság és a világiak 
részére. Ezt a célját pedig elérte. 

Terjengős, dagályos írmodora miatt ismétlésekbe 
esik, a mi nyújtja a művet. Kevesebb szóval is ugyanazt 
elmondhatta volna. Meggyőző ereje, világos fölosztása 
kedveltté teszi az olvasó előtt, s helyes képet nyerve, 
teszi vissza az olvasó az asztalra, kellemesen gondol a 
Dehonnal folytatott párbeszédekre. Csepela Lajos dr 

* 

B. Graffin.—F. Nau. Patrologia Orientalis. Tome 
IV. fascicule 2. Les plus anciens monuments du 
Christianisme écrits sur papyrus. Textes grecs édités, 
traduits et commentés par le Dr. Charles Wessely, con-
servateur de la Bibliothèque impériale de Vienne. Paris 
1907. Firmin-Didot. Nagy 8-ad rét; 112 lap, 3 lap pho-
totvpikus reprodukcióval. 

V. Kérdés, mit kell tartanunk az oxyrhynchosi 
Jézusmondások irodalmi és történeti értékéről? 

F. kérdésre Wessely igen kimerítő és megnyugtató 
választ ad. 

Mindenekelőtt megállapítja, hogy mind a két pa-
pyruslap nem véletlenül, talán szeszélyesen följegyzett 
Jézusmondások gyűjteménye, hanem irodalmi értékre 
igényt tartó mű maradványa, melyet a leíró leírásra 
nem csak érdemesnek, hanem igenis becsesnek tartolt. 
Az írás ugyanis mind a két esetben igen finom unciális 
szépírás, mely már maga elárulja, hogy a másoló az 
előtte fekvő munkát nagy becsben tartotta. Wessely 
szerint az oxyrhynchosi logion-papyrusok írása hasonló 
a Londonban őrzőit Athenaion politeia papyruskéziratá-
lioz és hogy az írás szép és nemes voltából következ-
tetve, a könyv, melyből valók, nem volt könyvpiacra 
szánva. 

A mü maga, melynek a megmaradt lapok részeit 
képezték, a Héberek szerint való Evangélium szövegé-
vel helyenkint azonos ugyan, mindazonáltal nem tudni, 
van-e közöttük szorosabb összefüggés. Ép úgy bizony-
talan az a kérdés is, hogyan viszonylanak a papyrus-
lapok az ú. n. Tamásevangéliumhoz, mely tudvalevő-
leg Egyptomban eléggé el volt terjedve és a mely min-
ket ez esetben azért érdekel, mert az 1904-ben fölfede-
zett lap eleje szerint a rájegyzett mondásokat Jézus 
Tamáshoz és a többi tanítványhoz intézte volna. Az az 
egy bizonyos, hogy az oxyrhynchosi papyrusokban egy 
nagyobb Jézusmondásokat tartalmazó gyűjtemény ma-
radványait bírjuk. 

Kérdés továbbá, valódiság dolgában felülmulják-e 
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e mondások a kanonikus evangéliumok szövegét? Erre 
Wessely kategorikus nemmel felel. Eltekintve ugyanis 
a különben igen fontos körülménytől, bogy a kanonikus 
evangéliumok párhuzamos helyei sokkal logikusabbak 
és világosabbak, a mondások összefüggését nézve 
Wessely oly tünetre tesz minket figyelmesekké, mely 
tényleg másodlagos voltukat minden kétséget kizárólag 
bizonyítja. 

A papyrusokban előforduló mondások ugyanis 
logikai sorrend nélkül, bizonyos jelszavak szerint ren-
dezve következnek egymásután, úgy a mint azt egyes 
ószövetségi gnomaszerüen bölcselkedő iratokban és más 
görög irodalmi termékekben is találjuk. Például: 

Prov. 18, 6. sk. : Labia stulti miscent se rixis et 
os eius iurgia provocat. — Os stulti contritio eius, et 
labia ipsius ruina aniniae eius. — Verba bilinguis quasi 
simplicia, et ipsa perveniunt usque ad interiora ventris. 

U. o. 18, 10. sk. : Az erősség vára (migdal 'óz) Jahwe 
neve; oda fut az igaz és fölmagasztaltatik. — A gazdag 
vagyona erősségének városa (qirja$- cuzző) és mint ma-
gas fal gondolatképeiben (?). 

Az összeköttetésnek ezt a tünetét Wessely szerint 
görög iratokban is föltaláljuk mint pl. Hesiodos és 
Theognis irataiban. 

Az oxyrhynchosi papyrusok mondásai szerinte a 
a következő jelszavak szerint vannak rendezve : 

ßaadeuaec III és ßaaiÄeia II 2 ; èv oàpavijj és xoQ 
oùpavoû II2 ; cpavepoí II3 és où cpavEpèv II4 ; xpuTixóv II4 és 
à[7R]oxexp[u^|ji... ILS ; — XÓSJAOV I 2 és xoö xóajiou I 3 ; 

ezekhez hozzávehetjük még : áv aapxt axpítojv aijxolç Li 
és iyw EÍ[tt. jxet' aüx[oö]. 

Mi következik ebből ? Az, 1. hogy e papyruslogionok 
szintén egy ilyen gnómaszerü irodalmi termék marad-
ványait képezik ; 2. hogy történeti értékük igen csekély. 
Mert világos, hogy az evangéliumokból ily gnómákat 
kivonatolás útján előállítani nem nehéz; viszont a papy-
rusokban minden logikai rend, tisztán egy külsőleges rend-
szer alapján összeállított mondásokból az evangéliumok 
mostani, páratlanul logikus és világos szövegét kon-
struálni merő lehetetlenség. Az oxyrhynchosi logionok 
tehát egyszerű kivonatolások és értékük a kanonikus 
evangéliumok szövege mellett egyenesen eltörpül. 

Wessely szerint ugyanez áll a Bécsben őrzött III. 
századból való Heracleopolisi eredetű Rajnerpapyrusról 
is, melynek első kiadója, Bickell és utána mások túlsá-
gos jelentőséget tulajdonitoltak. E papyruscafat szövege 
mind a két szélén hiányos, úgy hogy csak a közepe 
ép ; nem csoda tehát, hogy a megmaradt szavak, melyek 
Péternek az Üdvözítő által megjövendölt árulására vo-
natkoznak (Máté 26, 30—34.) mindenféle excentrikus 
kombinációra adtak alkalmat. A tudósok «elveszett 
evangélium» szövegét vélték benne föltalálni, mert nein 
vették észre, hogy ez a szöveg is ugyanabba a kategóriába 
tartozik, a hova az oxyrhynchosi logionokat osztályoz-
tuk. Wessely az eddigi rekonstrukciók beható ismer-
tetése után (79 — 83. 11.) a papyrus szövegét ilyképen 
állapítja meg: 

[èv §è xtp á]£áyetv w; s[E]ze[V] öxt afrcavxEç] 
[iv xaúxTfj] ty| vuxxE uxavSaXiafö-rjaEa 
[D-E xaxà] xô ypacpév • Tiaxáijw xöv [rcoifié] 

[va xaE xà] Tipoßaxa Siaaxop7uaíW]a[exat . EC] 
[JIÔVXOÇ xo]û TOi(pou') xaE et uavxsç o[üx èyw, Xé] 
[yec 'K- 7ipE]v áXexxpoaiv SEç xoxfxóaet xpîç] 
[aù arĵ epóv p.8 à]7t[apV7]<7g 

«.. . Kimenetkor a mint mondta, hogy valameny-
nyien ezen éjjel meg fogtok botránkozni az írás szerint : 
megütöm a pásztort és a bárányok szétszóródnak. És a 
mikor Péter mondá: ha mindnyájan, én nem! feleié 
Jézus : mielőtt a kakas kétszer kukorékol, háromszor 
meg fogsz 111a engem tagadni.» 

E szöveg ép úgy magán viseli a rövidítés jellegét, 
mint az oxyrhynchosi mondások és épen azért ennek 
sem lehet különös jelentőséget tulajdonítani. Egyáltalá-
ban Wessely nagy érdemének kell betudnunk, hogy ép 
oly alapos, mint helyes állásponton megírt munkája 
remélhetőleg véget fog vetni a tudósok között gyökeret 
vert sok alaptalan föltevésnek. Sajnos, a tudományban 
is vannak divatok. Egyes tudósok nagyon szeretnek 
általánosítani és nem tudják magukat visszatartani attól 
a sok félreértésre alkalmat adó rossz szokástól, hogy a 
józan ész ellenére a tudományos inductió törvényeinek 
fittyet hányva sokszor igen bizonytalan érvek alapján 
óriási horderejű föltevéseket a tudatlan publikum közé 
ne szórjanak. Pedig ez nagy baj. Mert eltekintve attól, 
hogy e föltevések értéktelenségük miatt komolyan nem 
vehetők, még a tudományos világban is bizonyos elő-
ítéleteket teremtenek, melyek a legkomolyabb emberre 
is szinte a suggestio erejével hatnak és a tudományos 
vizsgálat higgadtságát és elfogulatlanságát rendkívül 
megnehezí t ik. Kmoskó Mihály dr. 

T. B u d a p e s t . Prónay Dezső br., az ágostai vallásúak Jelt 
főfelügyelője, a «magánjog szentsége» nevében intette te a 
nagy pipájú, de kevés dohánvú prot. pásztorokat a szekulari-
záció gondolatáról. De még mennyire igaza van ! A minap is 
kifejtettem itt a «Religióban», hogy szent István saját családi 
javaiból alapította az első püspökségeket s hogy a legnagyobb 
jogtörténeti járatlanság állami javakról beszélni a XI. század-
ban. Mi haszna, napilapjaink nem hangoztatják ezt a tudo-
mányos álláspontot, pedig ők volnának hivatva azt a köz-
tudatba átvinni ; bezzeg ellenfeleink szemesebbek. 

TARTALOM: Az új római Dekretum. IX.— Szent 
Imre egyénisége az irodalomban III. Vargha Dámján dr.-
tól. — A jellem és a modern világnézet. (Vége). VI. 
Mihalovics Ede dr.-tól. — Hegel dialektikája a történelmi 
materializmusban. I. Jehlicska Ferenc dr.-tól. — Magyar-
ország társadalma a két szent király stb. törvényeiben. XII. 
Erdélyi László dr.-tól. — A tudomány geothaniája. II. 
Martinovics Sándor S. J.-töl. — Egyházi világkrónika. 
—y —/a-tól. — Irodalom. Förster: A püspökmegyei 
zsinat. — Dehon : Catéchisme social. Csepela Lajos dr.-
tól. — Graffin—Nau : Patrologia Orientális. (A Jézus-
mondások történeti értéke.) V. Kmoskó Mihály dr.-tól. — 
Telefon. 

L a p t u l a j d o n o s é s k i a d ó : 

D U D E K J Á N O S dr. egyetemi ny. r. tanár. 

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

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

SZERKESZTŐSÉG ES KIADÓHIVATAL 

Budapest,- IX. ker., Ferenc-körút 39. 

TUDOMÁNYOS, TÁRSADALMI ÉS IRODALMI KATHOLIKUS FOLYÓIRAT 
Megjelenik - július és augusztus hónapot kivéve - minden vasárnapon. 

Jlz új római Dekretum. (x.> 
(A következő három tétel [39—41.] a szentségeket általá-

ban tekintve mutatja be az evolucionisták felfogása szerint. 
Együttesen értékeli valamennyit történeti megjelenésükben, 
valamint céljukban s olyasmit hoz ki róluk e tekintetben, 
mint történeti tényt, a mit szerinte a trienti zsinat atyái 
nem tudtak.) 

A christologikus tételek utolsója, a 38-ik, Krisz-
tus kereszthalálának engesztelő jellegét Pál apostol 
találmányának állítván, erősen előreveti árnyékát a 
szentségekre. Szinte előre lehet megjelölni sorsukat. 
Ha nincs engesztelő halál, nincs megváltás; ha nincs 
megváltás, malasztról sem lehet szó, mert hiszen en-
nek forrása Krisztus engesztelő halálával szerzett 
végtelen érdemeiben van. A malaszttal elesik az üd-
vözülés elnyerésének lehetősége, elesnek az eszközök 
(a szentségek) is, melyeknek révén szerzett megszen-
telő malaszttal örök üdvünket munkálhatjuk. 

Az ilyen következtetések a természetfölötti célt 
nem ismerő s a természetrendi állapot fölé emel-
kedni nem tudó evolucionistáknál mind igen termé-
szetes dolgok, de a keresztény vallásrendszerre nézve 
annyi, mint midőn az élő embernek a középponti 
szervét, a szivét tépik ki, meghal az. A keresztény-
ség ugyanis négy sarkpont körül forog s ezek : az ere-
deti bűn, a megváltás, a természetfölötti rendeltetés 
és Isten boldogító szinről-szinre látása az örök élet-
ben. Szakítsd ki akármelyikét a sorból s megdől a 
kereszténység, oly szerves összefüggésben állnak 
azok egymással. Nevezetesen a megváltás tagadásával 
gyökerét veszti a megszentelő malaszt, a megszen-
telő malaszt nem létében pedig üres ceremóniákká 
vedlenek a szentségek, sőt teljesen feleslegesek. Sőt 
lia a Krisztus engesztelő haláláról szóló tan későbbi 
találmány, mint az evolucionisták véleményezik, ak-
kor a szentségek, mint teljesen értelemnélkül való 
ceremóniák, csak valamelyes félreértés vagy vissza-
élés folytán, vagy s ez a legmodernebb — a po-
gány misztériumok utánzásaképen kaphattak lábra 
az ősi egyházban. Ez az, a mit már a 38. tételnél 
előre lehetett volna jelezni, s tényleg ezt tanítják 
szentségeinkről az evolucionisták. 

39. A szentségek eredetéről táplált vélemények, melyeket 
a trienti zsinat atyái vallottak s melyeknek kétségkívül nagy 

befolyásuk volt hozott dogmatikai kánonjaikra, nagyban kü-
lönböznek azoktól, melyeket ma a keresztény előidők ku-
tatói vallanak. 

40. Abból származtak a szentségek, hogy az apostolok 
s utódaik, a körülmények s viszonyok javasló s indító befo-
lyása alatt, Krisztusnak egynémely eszméjét és szándékát 
ilyen irányban értelmezték. 

41. A szentségeknek tulajdonképen való céljuk az, hogy 
a Teremtőnek mindenkor jótékony jelenlétét visszaidézzék 
az ember emlékezetébe. 

Ez volna a szentségeknek — természetesen tör-
vénytelen — eredete és ez volna a céljok s ez volna 
egyúttal a nagy különbség is, mely mind ennek he-
lyes felismerésében az ősegyház történetét nem is-
merő trienti atyák s az ősegyház történetét kutató 
mai búvárok között mutatkozik — az evolucionisták 
szerint. 

Az újkor folyamán ime a második nagy kiüre-
sítése a szentségeknek, tartalmukból való kivetkőz-
tctése s afféle szimbólumokká való lefokozása, mint 
a hogy a költői néplélek tartja, hogy a liliom ártat-
lanságot, a veres rózsa szeretetet, a búzavirág az ag-
ráriust jelképezi. Az egyik kiüresítést a XVI. századi 
protestantizmus vitte végbe, a másikat a XX. század 
evolucionistái. Tanulságos megvonni köztük a pár-
huzamot. 

A kath. egyház tanítása szerint a szentségek 
praktikus jelek, a mit jelentenek, azt a felvevőben 
eszközlik is. Csatornái a megszentelő malasztnak, 
melyet a felvevővel (pl. a keresztelkedővel, a gyónó-
val, a bérmálkozóval stb.) valóban közölnek, lia benne 
akadályra nem találnak. Közlik pedig a malasztot a 
jel erejénél fogva, mint a theologiában mondjuk : 
ex opere operato, vagyis nem a kiszolgáltató alanyi 
érdemei, vagy a felvevő közreműködése miatt, ha-
nem vi ritus externi.1 «Nisi quisrenatusfiieritexaqua.» 
(Ján. 3, 5.) «Qui manducat hunc panem, vivet in 
aeternum.» (Ján. 6, 59.) «Accipite Spiritum Sanctum, 
quorum remiseritis peccata, remittuntur eis.» (Ján. 
20, 22.) «Resuscites gratiam Dei, quae est in te per 
impositionem manuum mearum» (II. Tim. 1. 6.) stb. 
így beszél a Szentírás a szentségekről s hatásaikról. 

A kapcsolat, mint látjuk, közvetetlen : a kereszt-

1 Franzelin : Tract, de sacramentis in genere. 1878. 50. I. 
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ségben a víz és az újjászületés között; az Oltári -
szentségben a kenyér és Krisztus testének vétele kö-
zött ; a papszentelésnél a kézföltétel és a malaszt között. 
S így valamennyinél. Tehát a Szentírás szerint nem 
üres jelvények, nem szimbolumok a szentségek, ha-
nem a malaszt közlői. Per sacramenta immediate 
tamquam per causas instrumentales confertur gratia. 

A protestánsoknál a hit, vagy helyesebben : a 
bizalom kizárólagos üdvözítő voltánál fogva minden 
más eszköz a malaszt elnyerésére fölöslegessé vál-
ván, fölöslegessé váltak a szentségek is. A hivő, Luther 
szerint, a hit kezével kapaszkodik bele Krisztus érde-
meibe s érdemeinek palástjával födetnek be bűnei. 
Tehát, mint fölösleges lim-lomot, tulajdonkép vala-
mennyi szentséget kellett volna elvetniök, ez azon-
ban nagyon feltűnővé tette volna a meglévő keresz-
tény élettel a szakítást, azért féllogikával valamit 
megtartottak belőlük s valamit elvetettek és a mit 
megtartottak (keresztség, úrvacsora), azt hozzáidomí-
tották az új szisztémához. A megtartott ú. n. szent-
ségeket t. i. mint jelképeket, mint szimbólumokat 
illesztették be tanrendszerükbe, oly értelemben, hogy 
azok egyrészt a keresztények megkülönböztető jelei 
a zsidóktól és a pogányoktól, mint a katonát egyen-
ruhája különbözteti meg a polgártól; másrészt, hogy 
céljuk a hit ébresztése a felvevőben s hogy a felvevőnek 
ez a hite eszközli tulajdonkép a külső megigazulást; 
szóval a megtartott «szentségeket» a prédikáció bizo-
nyos nemének nyilvánították.1 

Az evolucionisták még egy fokkal lejebb mentek 
s törülték magát a megigazulást, magát a hitébresz-
tést is, de negyedlogikával mégis megtartották a 
szentségeket, legalább is a nevüket, azl mondván, 
teljes naturalisztikus álláspontra helyezkedve,2 hogy 

1 Möhler: Symbolik. 1864. 258.1. — Hogy mennyire szent-
irásellenes ez a tan, látjuk a fentebbi idézetekből. Krisztus-
nak, ha Luthernek volna igaza, így kellett volna beszélnie 
(Ján. 3, 5) : «Nisi in quo aqua excitaverit fidem et nisi per fldem 
renatus fue r i t . . . » De Krisztus nem így beszélt, hanem azt 
mondta : Nisi quis renatus fuerit ex aqua. 

2 Az evolucionisták ma divatos felfogása szentségeink 
eredetéről az, hogy azok, mint külső adalék, jóval Krisztus 
után, mint a görög eleusini misztériumoknál vagy a perzsa 
Mylhras-kultusznál divotl szertartások utánzatai kerültek be 
a kereszténységbe. A 39. tétel szerint ez az, a mit nem tudtak 
a trienti atyák, a kik a szentségek szerzőjének Krisztust tar-
tották. Részletesen fejtegetik ezt pl. Edwin Hatch oxfordi 
egyetemi t aná r : Griechentum und Christentum. (Zwölf Hib-
bertvorlesungen über den Einfluss griechischer Ideen und 
Gebräuche auf die christliche Kirche.) Deutsch von Erwin 
Preuschen. 1892. 217. 1. — Georg Wobbermin: Beligionsgc-
schichtliche Studien zur Frage der Beeinflussung des Ur-
christentums durch das antike Mysterienwesen. 1896. 143. I. 
Ez a ma divatos «Hellenisierung des Christenthums» sziszté-
mája. Alapos cáfolata Blötzertöl : Das heidnische Mysterien-
wesen zur Zeit der Entstehung des Christentums. Stimmen 
aus Maria-Laach. 1906. 376. 1. és 1907. 37. s k. 1. — A mit már 
a II. században egy Justin (Apolog. I. 66.), egy Tertullián 
(Praescript. 40.) megcáfoltak a pogányság enemű befolyásáról 
a kereszténységre, azt a modernek ismét felújítják. — Kuta-
tásait összegezve ezt mondja idevonatkozólag Blötzer: «In 

egyszerűen az Isten mindenütt jelenvalóságára figyel-
meztetik az embert. No már ha erről van szó, ezt 
sokkal jobban eszközli egy zivatar, egy-egy szeren-
csétlenség, egy betegség slb. A betegség még Schop-
penhauert is Istenhez térítette. 

Az evolucionistát a szentségek ilyen felfogására 
vezeti nem az evangelium, nem az állandó egyházi 
gyakorlat, hanem a priori felállított rendszere. Pedig 
már az az egypár fönnebbi idézet a szentiratokból 
is mutatja, mily önkényesen állítják fel a tételt a 
szentségek céljáról. Nagymerészen a Szentírás világos 
kijelentése helyébe mást mondanak. A Szentírás a 
vízből való újjászületésről, a kenyéradó örök életről, 
a kézföltétel által adott malaszttal járó rendi hata-
lomról, tehát mind-mind más célokról beszél, mint 
a minő a Teremtő jelenlétének visszaidézése az em-
ber emlékezetébe. 

Ha ugyanis csak ilyesmi volna a szentségek 
célja, nem az Úr Jézus, de bármely közönséges okos 
ember más, sokkal alkalmasabb szimbólumokat talált 
volna erre a lermészelrendi célra. 

Tulajdonképen pedig ez a szentségek céljáról szóló 
beszéd az evolucionisták részén egy nagy logikát-
lanság, ha a megelőző két tételüket közelebbről érté-
keljük. Ha ugyanis valamely dolognak célját kere-
sem, akkor ezzel már elismerem magát a dolgot is, 
mintegy helyeslem létjogosultságát. Pedig az evolu-
cionistának az előzmények után nemcsak nem volna 
szabad a szentségek célját keresni, hanem mint fik-
ciókat, mint közönséges téves emberi intézkedéseket 
el kellene törülnie a föld sziliéről. Mert mit is állí-
tanak az előző két tételben ? Azt, hogy a trienti atyák 
tudatlanságban leledzettek a szentségek eredetére 
nézve, mivel a kérdést szerintök ép ellenkező irány-
ban világították meg a modern történetbuvárok. De 
a trienti atyák a szentségek eredetéről azt vallották,1 

hog}r azok szerzője Jézus; tehát ha az ellenkező állás-
pont volna igaz, akkor az annyit jelentene, hogy nem 
Jézus rendelte el a szentségeket. S úgy is van. A 40. 
tételben ezt tanítják implicite, midőn rámutatnak 
arra, hogy a történeti kritika mai világítása mellett 

allen wesentlichen Punkten ist denn auch, rein historisch 
betrachtet, eine direkte oder indirekte Entlehnung vom 
Heidentum, soweit die Mysterien in Betracht kommen, nicht 
nur nicht nachweisbar, sondern geradezu ausgeschlossen. Da-
bei bleibt bestehen, dass mancherlei rein äusserliche Analo-
gien und Ähnlichkeiten, die auf den ersten Blick auffallen 
müssen und schon von den Alten bemerkt wurden, nicht 
fehlen (különösen a keresztségre és az Úrvacsorára vonat-
kozólag) ; bei näherem Zusehen stellt es sich aber immer 
heraus, dass sich die heidnischen Institutionen zu den ent-
sprechenden christlichen etwa verhalten, wie künstliche Glie-
der zu den natürlichen, wie das künstliche Auge zum leben-
digen Sehorgan». (1907. 198. 1.) 

1 C. Trid. sess. VII. canon 1. : Si quis dixerit, sacramenta 
novae legis non fuisse omnia a Jesu Christo Domino nostro 
instituta, aut esse plura vel pauciora, quam Septem. . . aut 
etiam aliquod horum Septem non esse vere et proprie sacra-
mentum, anathema sit. 
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hogyan keletkeztek a szentségek? Abból származtak 
a szentségek — mondják — hogy az apostolok s 
utódaik Krisztusnak egynémely eszméjét és szándékát 
ilyen irányban, ilyen szentségi szertartásra magya-
rázták, vagyis Krisztust félreértették, tehát hogy az 
ilyen félreértésnek köszönjük a szentségeket 

Mi következnék ebből ? Az, hogy a felvilágoso-
dott kereszténynek nem volna szabad tűrnie az ilyen 
hamisítványokat, hanem egyszerűen félre kellene 
löknie. S ime, nem ezt a helyes következtetést von-
ják le állításaikból, hanem belemennek a szentségek 
céljának keresésébe, magyarázatába, vagyis egysze-
rűen fönntartják a maguk részéről is a Krisztus fáján 
támadt ezen fattyúhajtásokat s csak a saját értelme-
zésüket oltják beléjük. Logikus eljárás-e ez? 

Szinte azt látszanak ezzel jelezni, hogy azok az 
ő történetbuváraik a szentségek emberi eredetére 
nézve talán még sem rendelkeznek olyan nagyon be-
győző adatokkal, ha nem merik a téves intézményt 
megillető következtetéseket az egyház szentségeire 
nézve teljes szigorúsággal levonni. Nemcsak nem 
merik, de nekem úgy látszik, túlságosan sokat en-
gednek szisztémájúk rovására azzal, hogy azt mond-
ják, hogy az apostolok s utódaik «Krisztus egyné-
mely eszméjét és szándékát» félremagyarázták. Har-
nack nem ezt tanítja,1 Hatch sem, tanítványai ilyen-
formán tehát a mester ellen beszélnek. Mert vájjon 
mit jelent az ilyen nyilatkozat? Nemde azt, hogy 
Krisztus mégis csak tanított olyasfélét, a mit a szent-
ségekre lehetett félremagyarázni. Az az «egynémely 
eszme» tehát rendkívüli horderejű egy állítás, kivált 
ha figyelembe vesszük, hogy a szentségek az engesz-
telő halállal, a malaszttal s az ember természetfölötti 
céljával oly szervesen függnek össze, hogy azokat 
mindenképen feltételezik, mint a következmény az 
előzményt, mint az okozat az okot feltételezi. 

Ezt az akaratlan elszólást tehát le kell szögez-
nünk, annál is inkább, mert csakugyan ez vezet az 
igazság felé, annak felismerésére, hogy nem más, ha-
nem maga Krisztus Jézus a szentségek szerzője.2 Oly 
isteni működést, a minőt a Szentírás szerint a szent-
ségek végeznek, nem is köthet érzéki jelekhez más, 
mint Isten, azért állandó theologikus tan, hogy a 
szentségek lényegén maga az egyház sem változtat-
hat, szentségeket nem rendelhet el vagy be nem 
szüntethet. 

Ennek kimutatásánál azonban újból kell hang-
súlyoznom, a mit ismételten mondottam, hogy csak 
az, a ki rosszul kezeli az evangéliumokat, a ki mást 
vagy többet kíván tőlük, mint a mely célból egyen-
kint írattak, csak az várhatja ezen okmányok alap-
jén annak teljes szisztematikus kimutatását, hogy 
mint valami katekizmusból vagy naplóból tüntessük 

1 Harnack: Dogmengescliichte. I. 195, 430. 1. — Hatch i-
müve 220. 1. 

2 Franzelin i. műve. 178. 1. 

fel szentségeink krisztusi eredetét. Még inkább téved, 
a ki szentségeinket a mai kifejlett szertartások kísé-
retében keresi ott. Az egyház már életben volt, mi-
kor egyes alkalmi célokra Íródtak az egyes evangé-
liumok. Azért, ha azt akarjuk tudni, mit tanított 
Krisztus egészben az apostoloknak s mit rendelt el 
«ezt — Tertulliánnal szólva — nem máskép tudhatjuk 
meg, hanem az apostoli egyházaktól». 

De ennek dacára részben már az evangéliumok-
ban, részben az apostoli levelekben is megtaláljuk1 

mind a hét szentséget, a mint az alkalom magával 
hozta azok fölemlítését vagy részlegesebb fejtegetését. 
Fönnebb négy ilyen nyilatkozatot idéztünk a kereszt-
ségre, az Oltáriszentségre, a penitenciatartásra s az 
egyházi rendre vonatkozólag. A bérmálásról szól az 
Ap. Csel. 8, 14 és 19. 6.; az utolsó kenetről Jakab 
lev. 5, 14. ; a házasságról Efez. 5, 22. S hogy e te-
kintetben ne is gondolhassunk az apostolokra, mint 
elrendelőkre, kívánja az apostol szava: «Úgy tekint-
sen minket az ember, mint Krisztus szolgáit és az 
Isten titkainak sáfárait». (I. Kor. 4,1.) Dispensatores, 
csupán kiszolgáltatok ők.2 

A szentségek isteni eredetét és célját tehát már 
a Szentírás is eléggé érthetően feltünteti. Az apostoli 
egyházak hagyományainak megörökítői, a szent-atyák 
aztán világos képét adják annak, «quod traditum est» 
és a mit oly gondosan őriztek minden újítás ellen. 
Itt a «Religió»-ban tárgyalta Szentiványi Antiochiai 
szent Ignácot (f 103), írásaiban találjuk a szentsé-
geket,3 valamint a következőknél is.4 

Szent Jmre egyénisége az irodalomban. <iv.) 
Szent Imre életrajzának imént közölt négy rész-

lete az tulaj donképen, a mi az egész művet legendává 
teszi, a melyekben tehát a legenda szent Imréje lép 
elénk. Legtöbb legendái elem ezekben nyilatkozik 
meg az életrajzban ; fölvett célunk értelmében ezek-
kel tehát kissé részletesebben foglalkozunk. 

E csodák mindegyike teljes egész és kerek szer-
kezetű önmagában is, a szerves kapcsolódás alapján 
mégis mindegyik szent Imre legendás alakjának 
megrajzolásához tartozik. Mindegyik jelentős szem-
pontból, más-más személyek közreműködésével, 

1 Döllinger : Kereszténység és egyház az alapítás ko-
rában. 310. 1. 

2 Morgott : Der Spender der heil. Sacramente. 1886. 26. 1. 
1 Szentiványi : Antiochiai szent Ignác hitvallása. Religio. 

1906. 114. 1. 
4 Bőven találhatók Franzelin i. müve 271. 1. — Sprinzl : 

Az apostoli Atyák theologiája. 1885. 279. 1. — Az egyház nem 
írással, hanem élő szóval alapíttatván, a gyakorlatból kell 
megismerni intézményeit. Különösen előtérbe lépnek azok 
támadások idején. Azért ebből az időből, a 2-ik, 3-ik század 
védőirataiból látjuk, mi volt az egyházban kezdettől fogva, 
mit örökölt az apostoloktól. Úgy van ez minden élő szerve-
zetnél, hogy további fejlődésében tisztábban látjuk az eredet-
kor alig mutatkozó igénytelen kezdetet. 
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más-más célzattal dicsőíti meg előttünk szent 
Imrét. 

1. Az első a pannonhalmi vagy csókjelenet, mely 
három szereplő körül csoportosul, a kik szent Imre, 
szent István és Mór. Az eseményt Imre indítja 
meg, István viszi tovább és fejezi be; a megin-
dítás, továbbvitel és befejezés Mórra irányul, a 
kinek az egészben csupán passzív szerepe van. 

A személyek a cselekvényi körben szervessé, 
erőssé, teljessé teszik magát az eseményt. Az egyes 
részek szorosan fűződnek egymáshoz. A szent Imre 
által megindított cselekmény szent István kutató 
eljárásával jut tovább, míg végre Mór pécsi püspök-
ségének pásztorbotjában és mitrájában végződik. 
Szigorú fejleményben, szerves kapcsolatban áll így 
előttünk a részek egysége ; mindegyik rész fontos 
és értékes, mert bármelyik maradt volna ki, nem 
hatna ránk ilyen teljes erővel és szépséggel. 

Szent István úgy tűnik föl a jelenetben, mint 
fiára büszke apa, az üdvözlést is átengedi gyerme-
kének, pedig őt illetné; továbbá mint bölcs férfiú, 
a ki nem elégszik meg a látszattal, kutatja az igaz-
ságot és végül mint apostoli király, a ki a kikutatott 
igazság alapján püspöki méltóságot tölt be. Ismeri 
ugyan fia szentségét, mégis saját szemeivel akar meg-
győződni a csókok kiosztásának alapjáról és mély 
jelentőségéről. És szent István ezen kutató eljárása 
ügyesen van az eseménybe szőve ; mert nélküle 
sem Imre csókjainak mélyebb értelmét, sem Mór 
érdemének nagyságát nem ismernénk meg igazán. 
Az a megoldás úgy még megtörténhetett volna, hogy 
egyszerűen a csókok nagyobb száma alapján teszi 
meg Mórt pécsi püspöknek, de akkor ezen jelenet 
veszítette volna el sajátos báját, égből irányított 
jellegzetességét és szerkezeti kerekdedségét. Ez eset-
ben Imre és Mór egyaránt veszítettek volna dicső-
ségükből, mert mi nem győződtünk volna meg köz-
vetlenül az ő lelki nagy érdemeikről ; de még az 
isteni sugallat beavatkozásáról sem vennénk tudomást. 

Szent Imre tisztasága s ennek következményekép 
az isteni kinyilatkoztatás, szent István férfias királyi 
igazságkutatása, Mór szerzetesi érdemessége, —• eze-
ken fordul meg az esemény. Ezek tehát e legenda 
alapmotívumai. Egymáshoz mily közelfekvő érde-
kekben vannak ezek egymással : elég meggondolnunk 
az apai és fiúi viszonyt; a szerető apát és királyt; 
a bálványzott gyermeket és örökösét és ennek szent-
ségi fokig fokozódott szép erényeit. Ez az érdek-
kapcsolat még szervesebb összefüggést létesít a kü-
lönben különálló motívumok között. 

Szent Imre és Mór között is van ilyen láncszem, 
mely kettőjük egyéniségét még szorosabbra fűzi : 
a tisztaság erénye. Igaz, a legendában szent Imre 
Mórban ezen erényt csak az isteni kinyilatkoztatás 
révén ismeri meg, de hiszen épen ez az, a mi a 
legendát legendává teszi. A képzelet terveiben azon-
ban ez sem esetleges. Az egész kis esemény szent 

Imre tisztaságának kiemelését célozza; de regressiv 
irányban a tiszta Mórnak a tiszta Imre által való 
megdicsőítése is szépen domborodik ki. 

A csókjelenet e szerint tisztán epikai jellegű. 
Benne elbeszéli a legenda mi módon lett Mór a pécsi 
püspök, mi módon jutott a pannonhalmi szerzetes 
cellából erényei alapján a legmagasabb egyházi 
méltóságra. Benne beszélgető és beszéltető részekkel 
találkozunk csupán. És ezen elbeszélés erős és ki-
fejező. De érdekes is, mert valóban érdeklődéssel 
várjuk, mi lesz az esemény fejlődése, mit kutat ki 
szent István igazságos utánjárása. Az esemény meg-
indítása és végrehajtása következetes szigorúsággal 
mutatja be és szépen jellemzi is a személyeket. 

Mindegyik szereplő a maga határozott egyéni-
ségében és jellegzetességében lép elénk. Imre gyer-
mekded egyszerűségével, naivságával, de szive szep-
lőtelen tisztaságának égből származó megdicsőítésével, 
István királyi szigorúságával s az új egyházról való 
apostoli gondoskodásával, Mór szerzetesi alázatos-
ságával, jámborságával, a ki mindent Istenért kíván 
tűrni és szenvedni. Igy az elbeszélés menete valóban 
lélektani motívumokon nyugszik, a személyek jelle-
méből fejlődik és végződik. A megoldás kissé várat-
lan, mert nem várjuk ezt az eredményt Mórra; de 
méltó szent erényeinek jutalmául. 

E csodaleírás célja nem lehet más, mint Imre 
ártatlan lelkének kedves képben való bemutatása. 
Minden külső jellemzésnél valóban jobban hat ránk, 
ha így, esemény keretében látjuk szent Imrét, a kit 
Isten is kitüntetett azzal, hogy fölfedi lelki szemei 
előtt mások titkos lelki világát; mert ő isteni meg-
nyilatkozás részese és mint ilyen, valóban szép, el-
ragadóan kedves egyéniség. 

De ennél tovább mehetünk ezen elbeszélés cél-
jának megállapításában. 

A legendaíró fölfogása szerint ezen magában véve 
egyszerű kis esemény egész nagy egyházi állás be-
töltésének az irányítója: az Imre csókjával kitünte-
tett Mór, pécsi püspök lesz. Úgy látjuk, hogy maga 
Isten vezeti és irányítja Istvánt Imre által ezen, épen 
ezidétt nagyfontosságú méltóság betöltésében. Igy 
valóban gondviselésszerű Mór pécsi püspöki kine-
vezése. Eszerint az Imrében megnyilvánuló isten-
kinyilatkoztatás nem áll izoláltan : egy messze kiható 
céllal kapcsolódik. Ezek alapján könnyű a megértése 
annak, hogy Imrét Isten vezeti és e vezetés az isteni 
Gondviselésnek a zsenge magyar egyházról való gon-
doskodásával hozható összefüggésbe. Szent Imre 
érdemeinek az egész magyar kereszténység ügyére 
való hathatós, eredményes és kiváló befolyása két-
ségbevonhatatlan. Ime, a gyenge, de tisztalelkű Im-
rének a középkori legendái fölfogás szerint való nagy 
nemzeti hatása ! 

2. A veszprémi jelenetben lép elénk szent Imre 
földi nagyságának, lelki szépségének, szentségének 
legmagasabb fokán. Ha a pannonhalmi jelenetet ked-
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ves idillliez hasonlíthatjuk, akkor ez fenséges óda, 
melyben a fantázia és érzelem megtisztítva s meg-
szentelődve a legmagasabb extásisig, az Úr megje-
lentetéséig emelkedik. 

E jelenetnek célja, hogy Imre tisztaságát az Úr 
ajkával szentelje meg; Imre szemeink előtt ajánlja 
fel Istennek tisztaságát, lelkének legragyogóbb szép-
ségét. 

És ez a középkor világában oly gyakori belső 
elmerülésnek, a mélyen járó s szent elmélkedésnek, 
az ima áhítatának és ezekben a hit szárnyaira helye-
zett képzeletnek, a felmagasztosult érzelemnek müve. 

E jelenet tehát kiválóan lirai jellegű. Még az ön-
magában nem bizó Imre fohásza s az Úr szava is 
ilyen. A nemes törekvést méltányoló, a pillanat fen-
ségét értékelni tudó fellobbanás, mellyel szemben az 
emberi akarat gyengesége, a külső élet akadályai 
állanak; mindezek elsősorban alanyi, subjectiv je-
lenségek. 

E jelenetben két szereplőt látunk: Istent és Imrét. 
A magyar keresztény egyház és haza szép virága, az 
első koronás király egyetlen fia, a palota lágy örö-
mei helyett éjnek idején az Úr templomába megy, 
ott imádkozik, élete megszentelésének módjáról gon-
dolkodik mélyen és őszintén : a tiszta hit ereje égbe 
emeli, illetőleg lehozza hozzá az Istent, a ki a taber-
naculumból hallja és mindentudásával látja a j ám-
bor Imre alázatos imáját. Imrét meghallgatja az Úr, 
leszáll hozzá, megjelenik előtte, megszólal: Imrétől 
tisztaságát kívánja. A föld legnehezebb, legcsodásabb 
erényét kéri tőle. Az angyalokkal társalkodó Imre 
megdöbben e szózat erejétől: ifjú szivében megren-
dül és még jobban megalázkodik. De szent Imre tiszta 
szivének megszentelt érzelmeit besugározza az ég: a 
a templom tömjén illata helyett Imre tiszta szivének 
imája és lelkének lilioma illatozik az Úr trónusa 
előtt: az Oltáriszentség közvetlen közelében. E gyö-
nyörű jelenet a mennyország jelenetének mondható, 
oly szép, oly bájos, oly elragadó. Erezhető az ethikai 
fenség ereje: Isten mennyei hatalmában, Imre lelki 
alázatos szépségében, a Teremtő és teremtmény tel-
jes egyesülésben látható. 

Imre szent és szeplőtelen tisztaságának e meg-
dicsőülése három részre bontható a kisded leírás 
szerint. 1. Imre a templomba megy imádkozni, 2. az Úr 
meghallgatja imáját, megszólal és tisztaságát kéri, 
3. erre Imre Isten segítségét kéri. Imre és Isten a leg-
tisztább levegőjű helyen, éjnek idején, egyedül a 
templomban. A hely, idő és személyek szentsége 
méltán hat legendái erővel ránk. 

3. Özséb látomása vizió, lelki elragadtatás : 
Imrét látja az angyalok között égbeemelkedése köz-
ben. Az első két legendarészlet az élő szent Imrét 
dicsőítette meg előttünk, e harmadik halálában; az 
első kettő a haza földjén, e harmadik messze keleten 
játszódik le, mintha ezzel az író arra oktatna ben-
nünket, hogy szent Imre, a keresztény magyar nem-

zet dicsősége, halálában már nem csupán a magyar 
nemzeté, most már örökre az egész keresztény egy-
házé. A lelkek birodalma nincs helyhez kötve : szent 
Imre szentsége is beragyogja tehát az egész egyházat, 
égben és földön. 

E csodás leírásban Özséb a főszereplő, a ki Isten 
különös megnyilatkozásából betekint az egek maga-
sába és ott szent Imrét látja angyalok társaságában. 

A gonosz lelkek megjelenése csak Imre tiszta-
ságának még nagyobb föltüntetése céljából található 
e jelenetben. Imre lelkének az a tisztasága, melyet 
a veszprémi templomban ajánlott Istennek, szeplő-
telen teljesen; nincs azon folt, nincs azon homály; 
a liliom hófehér; keresve sem találhatnak tehát rajta 
szennyet, ép ezért a gonosz lelkek messze távol vannak 
a tisztaság és szentség e képviselőjétől, szent Imrétől. 

E kedves jelenetben tehát az égbe szállott szent 
Imre tisztaságát szemlélhetjük; és ebben még szebb-
nek, még dicsőségesebbnek látjuk szent Imrét, mint 
az előző két csodaleírásban. 

4. Konrád megtisztulása valóságos dráma. Rajta 
meglátszik a középkor szelleme: részleteiben is ma-
gán viseli korának bélyeget. 

Az Istenről megfeledkezett s bűnbe merült lovag 
bűntudatra ébred ; szivét mardossák az erinnisek 
kigyói, lelkét a bűn mérge égeti. E sötét fájdalmá-
ban egyetlen módhoz fordulhat csupán, bűnbánat 
vizéhez, hogy lelkének szennyét lemossa. De bűné-
nek nagysága és rútsága csak Rómában találhat or-
voslást: elzarándokol tehát a kereszténység közép-
pontjába. Konrád bevallja bűnét, de a pápa Istent 
hívja föl Ítéletre: csodát kér, mert e nagy bűnös 
lelkét csak csodás nagyságú és erejű kegyelem mos-
hatja tisztára. Csak fokozódik a drámai erő, mikor 
az Úr szülőföldjén sem talál enyhet és bocsánatot a 
bűnös. Már-már a kétségbeesés sújtja Konrádot, 
mikor Alba-Regia városának nagy szentje, szent 
István király tiszta lelkű Imre fia, meghozza szá-
mára Isten bocsánatát és Konrád megtisztul. 

A csókjelenet bájával, a veszprémi jelenet fen-
ségével, Özséb látomása szines elevenségével szem-
ben e legendarészlet zordon fenségével hat ránk. 
A mélyen megsértett erkölcsi világrend kiált föl 
bosszúért az égbe : a bűnösnek bűnhődnie kell. Nem 
bukik ugyan el, mert meghajol. Egyedül Istennél a 
bocsánat. A bűnhődés a bűnök száma és aránya 
szerint kemény, nehéz. Látjuk Konrádot a bűnhő-
dés gyötrő, szenvedő útján. A bűn az erkölcsi világ-
rendben valóságos bukás, de a bűnbánat keserű 
könnyei, kitartó küzdelme meghozza a megtisztulást. 

A hős nem bukik el végleg, sem testi, sem er-
kölcsi halál nem osztályrésze, mert a bűnbánat 
keserű útján kibékül az uralkodó világrenddel: 
meghajol Isten, az erkölcsi törvény akarata előtt. 
Nagy vétkei arányában súlyos vezekléssel szerezheti 
meg csupán a lélek megtisztulását, míg a megiga-
zulás révébe beevezhet. 
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Alapjában tehát emberi történet. Hanem a kö-
zépkori képzelet mégis be tudja olvasztani a legen-
dák világába. És pedig ügyesen. Az összekötő ka-
pocs szent Imre, kit a bűnbocsátó Úr meg akar di-
csőíteni, hogy erényei alapján épen a Konrádnak 
hozott bűnbocsánat csodája az oltárokra helyezze a 
tisztaság képviselőjét, a magyar ifjak védőszentjét. 

A kapcsolat szükségessége nem épen föltétlen, 
mert az egyház és tana szerint Konrád szent Imre 
nélkül is bűnbocsánatot nyerhetett volna; de épen 
Konrád megtisztulásánál szent Imre érdemeinek fel-
hozása mégis jellegzetes a szent Imre-legenda kiala-
kulásánál. Érdekes, mint szövődik a drámai ese-
mény szálaihoz mind közelebb és közelebb szent 
Imre közbenjárása. 

Konrádot a lehető legsötétebb színben rajzolja 
meg, mely szinte meghaladja az emberi mértéket. 
A bűnök oly súlya nehezedik rá, hogy olyan, mint 
a negyednapos holttest. A tisztátalanság", az ocsmány-
ság fertőjében annyira elsülyedt, hogy még szent 
István érdemei sem elégségesek közbenjárására. Tisz-
tátalan bűneit Isten előtt a tiszta Imre imádságára 
s érdemeiért bocsátja meg, mert ő az, a ki teljes 
életében szűztiszta maradt s mint ilyen kiséri a Bá-
rányt, bárhova megyen. Az Úr most Konrád bűnbá-
natban megtisztult szivébe kíván térni : Imre ide is 
követi, sőt megelőzi az Urat: az ő kápolnájában 
lehull Konrád testéről a páncél, az öv, eltűnik azirás: 
csodát eszközölt ki szent Imre Konrád részére. Imre 
erényfénye valóban még ragyogóbb sugarakkal fénylik. 

Az ellentét és vonatkozás világos. Konrád a bű-
nös, a tisztátalan, csak a tiszta Imre ártatlanságával 
nyer bűnbocsánatot. Konrád bűneivel szemben szent 
Imre tisztasága még jobban kiemelkedik. 

Konrád egész esete vallási és legendaszálakból 
van szőve. A bűnös megtisztulása valamely szent-
nek érdemei által egyházi és legendái motivum egy-
aránt ; a bűnös alakjának minél sötétebb színekkel 
való megrajzolása szintén vallási s legendái műve-
let ; a kínos zarándokát sok bűnösnek hozott már 
a hit és legendák felfogása szerint is bűnbocsánatot ; 
a pápa szerepeltetése szintén közös vonás, melyet 
a képzelet ügyesen szinez és alkalmaz Nyugat legen-
dáiban többször. A vasöv, a páncél, az írás, a pe-
csét mind-mind vezeklés eszközei, melyekre a kö-
zépkor embere a való és a képzeleti világában meg-
rázó vigasztalással tekint. A szentek égi közbenjárása 
pedig mély vallási igazság, mely a jelen esetben is 
teljessé teszi a csodás megoldást. A legendák lelki 
világának ilyetén megrajzolása valóban mind eleven 
szin, élénk festési erő a legendák irodalmában. 

De szent Imre erénye itt tűnik föl igazán. Szent 
István is nagy szent, de mert — mint láttuk — nem 
ragyog lelkének köntösén a tisztaság lilioma, nem 
tudja Konrád részére megszerezni Isten csodás bűn-
bocsánatát. Imre az összekötő kapocs. Imre dicső-
sége nyilvánul meg Konrád megtisztulásában. 

Ezen egységes és Imre dicsőségét célzó csodá-
ban van bá j : ez a vallás ereje; van szépség: a meg-
tisztulás szépsége. Megragad bennünket az a kedves 
és tartalmas felfogás, hogy ezen megrázóan erős 
drámai mozgalmasságú eseményt a vallás szemüve-
gén nézi, Isten kegyelmét teszi a cselekvény meg-
indítójának és a bűnvallomást és főleg az elégtételt 
a befejezőjének. Mélyen a vallás talaján nőtt ez a 
felfogás, ez a kidolgozás. Isten mindenben uralkodó 
és az ő akarata ; csak Isten imádásában és az ő 
szentjeinek tiszteletében talál megnyugvást az em-
ber és csak ezen alapon kap bűnbocsánatot a bűnös. 
Gyönyörű e kép, tanulságos a feldolgozás, épülete-
sek a részletek. 

A lelki megnyugvás ereje ömlik el e csodaleírá-
son. A megingatott erkölcsi világrendnek helyre kell 
állania : a bűnösnek bűnhődnie kell mindenekfölött, 
de ezután megtisztul. A bűnösnek egyetlen módja 
van a bűnbocsánatra: ez a vallás tanai szerint a 
bűnbánat és annak részletei, mint e legendarészlet-
ből kitűnik. A katharzis hatása eleven és élénk, ör-
vendünk a megoldásnak, lelkünk egyensúlya helyre-
áll : Isten betér, uralkodik a bűnbánó szivében : 
a dráma megoldása örvendetes. Vargha Dámján ár. 

Szent István gyermekei. 
A «Beligio» érdemes szerkesztője — szent István 

gyermekeiről lévén szó rám hivatkozik, mert «ha 
jól emlékszik», én már értekeztem erről. Nem jól 
emlékszik! Én sok betiit és tintát vesztegettem már 
annak megállapítására, ki volt szent István any ja? 
De az ő gyermekeiről sohasem értekeztem, mert hisz 
ez régen tisztázott dolog. 

Az egykorú kútforrások nyomán teljesen bizto-
san szent Istvánnak csak két gyermekét ismerjük 
névszerint. Mind a kettő fiú : Ottó és Heinrik, az 
utóbbi magyarosan Imre. Hartvik, a győri püspök, 
szent István egyik életirój a, világosan mondja ugyan, 
hogy szent Istvánnak több fia volt, de azok kis-
korukban elhaltak s névszerint csak szent Imrét em-
líti föl.1 Szent Istvánnak azon életiratában, a melyet 
1500. táján Laskai Osvát pesti quardián használt és 
«Biga Salutis» cimű művében értékesített, még egy 
fiűról emlékezik meg: «szent István kis fiai 
írja — Ottó és a többiek, a kiknek neveit elhallgat-
ták, régen atyja előtt meghaltak, csak szent Imre her-
ceg maradt meg.»2 

A többiek, a kiket szent István gyermekeinek 
emlegetnek, nem tartoztak az ő családjához. Nem is 
fordulnak elő a hiteles egykorú kútforrásokban, ha-
nem csak Cornides Dániel XVIII. sz. történetíró csa-
tolta őket «Genealógia regum Hungáriáé» cimű mű-
vében szent István családjához túlbuzgóságból és 
nagyon hibásan. 

i H. H. Fontes Dom. I. 25. 2 u. o. 85. 
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Tőle aztán vette át a hibát Lonovics s erre 
hivatkozva sorolja most Mohi A. Bernardot, Ágotát, 
Hedviget és egy ismeretlen nevű leányát szent Ist-
ván gyermekei közé. 

Bernardot azért mondja Cornides szent István 
fiának, mert szent Arnulf életírója egy Bernard nevű 
német herceget, Gertrud flandriai grófné atyját, 
Gizella, szent István neje, fiának ír. «Heinricus dux, 
fráter Othonis primi (imperatoris) genuit Henricum 
ducem. Hic genuit Henricum imperatorem et Gisel-
lam uxorem Stephani, regis Hungrorum. Haec genuit 
Bernardum. Hic genuit Idam Nammucensem et Ger-
trudem, comitissam Flandrensem.»1 Azonban már 
maga a szószerkezet zökkenése mutatja, hogy a távol 
lakó életíró értesülése hiányos volt ; s az ő szavai-
ból sem következik, hogy e Bernhard épen szent Ist-
vánnak lett volna fia. De meg ha az egykorú kút-
forrásokat vizsgáljuk, kisül, hogy Gertrud flandriai 
grófné atyja Billung Bernhard szász (s nem magyar) 
herceg vala. 

Különben is képtelenség, hogyha szent Istvánnak 
nagykorú, házasságra lépett és maga után utódokat 
hagyó Bemard fia lett volna, hogy akkor annyit 
aggódott volna örökösein és végre is idegent tett 
volna meg magyar királlyá. 

Ágota azért lett híres a történetirodalomban, 
mert skót szent Margit anyja volt. Szent Margit 
életírói és a rendkívüli dolgok iránt annyira érdek-
lődő középkori krónikások már most mind följegy-
zik, hogy skót szent Margit Magyarországon született 
és atyját Magyarországból hívták vissza 1057-ben 
Angolországba. A későbbiek pedig mindjárt megtet-
ték szent Margit anyját a magyar király leányának. 
De ki volt e magyar király? Az, a ki az időrendet 
és a magyar királyokat nem ismeri, még tovább 
megy és ráfogja, hogy szent István, mert csak ennek 
nevét hallották. így aztán megalakul a mendemonda, 
hogj' ez az Ágota nemcsak a magyar királyi udvar-
ban nevelkedett, hanem szent Istvánnak leánya volt. 

E mende-mondából csak annyi való, hogy szent 
Margit itt született, atyját, Eduárdot, valóban Magyar-
országból hivta vissza nagybátyja, szent Eduárd, 
1057-ben. De mikor jöttek Magyarországba? Hol 
voltak 1016—1046 között? azt a XIII. századbeli 
eddig ismert följegyzések nem mondották meg. 
Az új fölfedezések azt bizonyítják azonban, hogy 
Eduárdot és idősebb testvérét, Edmundot, Kanut, 
Angolország meghódítója, előbb Svédországba kül-
dötte s mivel itt is üldözte őket, egyik hű emberük 
hajón öt nap alatt Oroszországba menekült velük. 
Itt nevelték föl tehát s mivel I. András, a későbbi 
magyar király, herceg korában szintén ide menekült 
és Jaroszláv leányát vette el, nagy a valószínűség, 
hogy Eduárd is csak I. Andrással együtt 1046-ban 
jött Magyarországba. Annak nyitja, hogy gyermekei 

1050—56. között születtek, csak az lehet, hogy 1046. 
után nősült meg. Nejét a legrégibb krónikás Ágotá-
nak és a magyar királyné testvérének (soror) nevezi. 
A «soror» szó azonban jelentett unokatestvért is. 
De akár édes-, akár unokatestvére volt Ágota az 
1046—54-ben uralkodó magyar királynénak, semmi-
esetre sem lehetett szent István leánya, mert akkor 
meg az orosz származású királynénak nem lett volna 
rokona.1 

Időrendi szempontból is lehetetlen, hogy szent 
Istvánnak olyan lányba lett volna, a kinek 1050—56. 
között egymásután három gyermeke született. A má-
sik lehetetlenség pedig az, hogy ha szent Istvánnak 
az 1038-ban élő, legalább lányörököse van, minden-
esetre inkább azt és vejét teszi meg utódjának, mint 
unokaöccsét, az idegenben nevelkedett Pétert. 

Hedviget egy Murer nevű — legjobb esetben 
XIV. századbeli — író mondja szent István leányá-
nak, de egyúttal mindjárt megteszi boldog Eberhard 
anyjának. Mivel egyenesen boldog Eberhard életraj-
zát írja, azt kell hinnünk, hogy hősének születési 
évét, korát jól határozta meg. Elfogadjuk tehát, hogy 
boldog Eberhard 1009-ben született. De ha ezt elfo-
gadjuk, el kell vetnünk azt, hogy Hedvig, boldog 
Eberhard anyja, szent István lánya lett volna; mert 
hogy a 996-ban nősülő szent Istvánrak 1008-ban 
már férjhezmenő és 1009-ben gyermekeket szülő 
lánya lett volna, lehetetlen. 

Egy névtelen leányt azért tulajdonítanak szent 
Istvánnak, mert Béla király névtelen jegyzője a XIII. 
században azt írja Csanádról, Doboka fiáról, Ajtony 
marosvári főúr legyőzőjéről, hogy «nepos regis» volt. 
Ha ezt szószerint vesszük, akkor anyja, Doboka neje, 
szent István lánya vala. Csakhogy' az időrend, a 
történettudomány gerince, itt is közbeszól és azt 
mondja, nem igaz. Csanád 1029-ben már hadvezér 
vala, előzőleg már pár évig Ajtony seregében i s 

szolgált. Tehát 1029-ben legalább is 20—22 éves volt. 
Ekként születése legkésőbb 1009-re esik. Már pedig 
1009-ben — mint az állítólagos Hedvignél is emlí-
tők — szent Istvánnak nem lehetett férjhez adható 
és gyermeket szülő leánya. 

Maradjunk tehát csak annál, a mennyit az egy-
korú hiteles kútforrások igazolnak, hogy szent Ist-
ván gyermekeiből csupán Ottót és Imrét ismerjük 
névszerint. A többi csak helytelen, zavart okozó tol-
dalék. Az ilyen a történettudományban is csak bajt 
szerez, mert itt is érvényes a szabály : non plus sa-
pere, quam oportet sapere. 

A középkori krónikákban, épen azért, mert íróik 
jobbára a színhelytől távol lakó szerzetesek voltak, sok 
tévedés fordul elő; azért állításaikat kritika alá venni, 
más okmányokkal összehasonlítani szükséges, kivált 
akkor, midőn hozzávetőleges körülmények folytán a 
személyeket összecserélik. Karácsonyi János dr. 

1 Cornicles i. in. 231. i Századok. 1887, 783—92. Turul, 1896. 49-53. 11. 
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Hegel dialektikája a történelmi materializ-
musban. (n.) 

Erről a hegeli dialektikáról állítom, hogy veszte 
a marxizmusnak, mint világnézetnek. Emésztő féreg 
módjára rágódik az annak bensejében s most, mi-
kor e büszke és türelmetlen rendszer az egész tudo-
mányos világ szemeláttára bomladozik és omlik, hasz-
nos rámutatni e féregre, mely e nagy ruinának 
okozója. 

Először is a hegeli dialektikának tulajdonítandó, 
hogy Marx a tőkés termelésnek úgynevezett imma-
nens törvényeit egyelőre megállapított eszme szerint 
konstruálta, úgy hogy e törvényeket ma a való élet 
is, meg a tudomány is megcáfolta. Hogy mit jelent 
ez és mily nagyfontosságú ez, kitűnik a követke-
zőkből. Marx a hegeli dialektika értelmében a gaz-
dasági alapstruktúra fejlődését a középkortól máig így 
fogja fel: a középkorban uralkodott a feudális mono-
pólium, a gazdasági és ipari lekötöttség.Ezatézis. Ennek 
antitéziseképen kifejlődött a konkurrencia, a szabad-
verseny (a smithianizmus óta). Yégiil e kettőnek szin-
tézise a modern monopólium, a burzsoá-rendszer, mert 
ebben megvan a vagyonnak lekötöttsége is, t. i. a kapi-
talisták kezeiben, de megvan a szabadverseny is.1 

A negáció törvénye itt ilyképen érvényesült: a kö-
zépkori feudális monopóliumnak negációja a szabad-
verseny. Ez világos. Ámde a szabadverseny is csak-
hamar létrehozta a maga negációját, t. i. a modern 
monopóliumot, mert a verseny szabadságát kizsák-
mányolták a gazdaságilag erősebbek, kiknek kezé-
ben összpontosult s lekötődött a nemzeti vagyon, 
ime tehát a burzsoá-monopólium. Már most Marx-
nak fölfogása az, hogy a dialektika soha nem nyugvó 
törvénye szerint a burzsoá-monopólium szükség-
képen létrehozza a maga negációját, mely abban fog 
állani, hogy a kevesek monopóliuma átváltozik az 
az összesség monopóliumává, a magántulajdon köz-
tulajdonná válik. Ez az átváltozás, a magántulajdon 
megszűnése és a köztulajdon uralma természeti szük-
ségszerűséggel fog végbemenni, akár akarják az em-
berek, akár nem ; e fejlődést az ideológiai faktorok, 
melyekben az ember szabad kezdeményezésének oly 
nagy szerepe van, sem nem okozzák, sem meg nem 
akaszthatják. Ez annál is inkább áll, mert így dik-
tálja és követeli ezt egy másik dialektikai fejlődési 
törvény is, melynek értelmében a kezdetleges kom-
munizmusból2 kifejlődött a magántulajdon, amannak 
negációja s így a magántulajdon rendszerének szük-
ségszerű negálása a jövendő kommunizmushoz fog 
vezetni. 

Itt a tézis az ős kommunizmus, antitézis a ma-
gántulajdonrendszer, szintézis pedig a jövő magasabb 
kommunizmusa. Az eredeti fokozat tehát a fejlődés 
révén újból magához tér, de meggazdagodva, maga-

1 Marx : Elend der Phil. 137. 1. 2 Mely azonban fikció. 

sabb formában. Ezt Engels «Umwälzung der Wis-
senschaft» cirnű művében így írja le : «A kultur-
népeknél a fejlődés első fokán a föld köztulajdon 
volt (őskommunizmus). Idővel, mikor az ilyen nép 
a kezdetleges fejlődési fokot elhagyja, a köztulajdon-
rendszer a haladó földmívelésben kerékkötőjévé lesz 
a termelésnek. Épen azért «negáltatik», elévül, előbb-
utóbb magántulajdonná változik át. Ámde a föld-
mívelés magasabb fokán, melyet épen a magán-
tulajdonrendszer hozott létre, épen ez a magántulaj-
don kezdi gátolni a termelési s igy áll a dolog ma 
úgy a nagybirtokkal, mint a kisbirtokkal. Azért 
szükségszerűen jelentkezik az a követelés, hogy ez 
újból negáltassék s köztulajdonná változtassák ál. 
Ez azonban nem azt jelenti, hogy vissza kell állí-
tani az őskommunizmust, hanem azt, hogy létrejöj-
jön a köztulajdon egy sokkal magasabb, fejlettebb 
alakja, mely a termelést nem hátráltatni fogja, ha-
nem leoldja annak békóit és lehetővé teszi számára 
a modern kémiai fölfedezések és mechanikai talál-
mányok teljes kihasználását».1 

Hogy függnek már most ezzel össze a tőkés ter-
melés immanens törvényei? A dialektika általános 
törvényei szerint, mint láttuk, a mai burzsoá-mono-
pólium szükségképen létrehozza a maga negációját, 
a vagyonközösséget; a mai magántulajdonrendszer a 
jövő kommunizmusát. Azonban, a mit a dialektikai 
törvény ily általánosságban mond, azt a tőkés ter-
melés immanens törvényeinek részletesen és ponto-
san kell kimutatniok és bebizonyítaniok. 

Ezen törvények fölállításánál a dialektika meg-
tévesztette és félrevezette Marxot ; a hegeli dialektika 
volt az a téma, melyhez a szorgosan összegyűjtött 
empirikus anyagnak alkalmazkodnia kellett, csakhogy 
kitűnjék a változás, az átmenet szükségszerűsége. Marx 
és Engels tehát ugyanabba a hibába estek, a mit má-
soknál elitéltek,2 t. i. idealisztikus előítéletek szerint 
konstruálták a történelmet, a helyett, hogy a dolgok 
fejlődését a száraz valóságnak megfelelően írták 
volna le. Az első immanens törvény a munkások 
egyre növekvő elszegényedésének és züllésének a 
törvénye (Verelenduiigstheorie), mely szerint a tőkés 
termelésben a munkásság helyzete szükségszerűen 
sülyed, míg végre ez az állapot tűrhetetlenné válik 
és beáll a fordulat. A valóságban csak az konstatál-
ható, hogy a munkásság helyzete a tőkés termelés 
első fokán kétségbeejtően rosszabbodott, idővel azon-
ban, mint Sidney Webb,3 Weisengrün,4 Bernstein5  

kimutatták s a mindennapi tapasztalás is bizonyítja, 

1 Engels : Umwälzung der Wissensch. 140. és köv. 1. 
2 Engels : L. Feuerbach 37. 1. 
3 Sidney Webb : Englands Arbeiterschaft 1837. u. 1897. 

(Göttingen, 1898.) 6. 1. 
4 Dr. P. Weisengrün : Das Ende des Marxismus (Leipzig, 

1899.) II. kiad. 38. és köv. 1. 
6 Bernstein : Die Voraussetzungen des Sozialismus 

(Stuttgart, 1906.) 172. és köv. 1. 
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a munkásosztály létnivója állandóan emelkedett s a 
Marx által hangoztatott «reménytelenség», «folytonos 
sülyedés» valótlannak bizonyult. E tényállást Marxék 
a dialektika értelmében oly törvénnyé élesítették ki, 
mely az állapotok dialektikai fordulatát kikerülhe-
tetlennek tünteti föl. 

A második immanens törvény (Konzentrations-
theorie) azt mondja, hogy a technikai találmányok 
és az ipar folytonos fejlődése szükségszerűen azt 
eredményezi, hogy a kis- és középüzemek eltűnnek 
és a tőke mindig kevesebb és kevesebb kézben pon-
tosul össze, míg végre ezen állapot tűrhetetlenné vá-
lik és negáltatik. A nemzetgazdászok, köztük marxis-
ták, mint Bernstein,1 Weisengrün,2 számokkal kimu-
tatták, hogy ez az akkumulációs folyamat a mező-
gazdasági téren egyáltalán nem észlelhető, az ipari 
téren pedig nem olyan fokban van meg, mint azt 
Marx törvénye követeli, sőt a kis- és középüzemek 
sok tekintetben megerősödnek és a vagyonosok száma 
nemcsak hogy nem apad, hanem nő. «Es ist also 
durchaus falsch anzunehmen — írja Bernstein — 
dass die gegenwärtige Entwicklung eine relative 
oder gar absolute Verminderung der Zahl der Be-
sitzenden aufweist. Nicht «mehr oder minder», son-
dern schlechtweg mehr, d. h. absolut und relativ 
wächst die Zahl der Besitzenden.»8 «Wollte die Ar-
beiterklasse darauf warten, bis das Kapital die Mit-
telklassen aus der Welt geschafft hat, so könnte sie 
wirklich einen langen Schlaf thun. Das Kapital würde 
diese Klassen in der einen Form expropriiren und 
sie in der anderen immer wieder ins Leben setzen.»4  

Mikor tehát Marx ilyen tényállásból, mely figyelmét 
el nem kerülhette, kérlelhetetlen törvényt csinált, 
nehéz volna nem látni a dialektikai előitélel meg-
tévesztő hatását. 

Nemkülönben áll a dolog a harmadik immanens 
törvénnyel sem (Krisentheorie), mely szerint a túl-
termelés folytán az ipari életben törvényszerűen krí-
zisek állanak be, melyek idővel nőni fognak, mig 
végre állandó jelleget öltenek magukra és tarthatat-
lan állapotokat fognak teremteni.6 Tehát eme tör-
vény is közreműködik az irányban, hogy a burzsoá-
monopólium negációja mielőbb beálljon. A való élet 
mit sem tud e krízisekről; a Kinában megnyíló 
óriási piac, a szibériai vasút, az orosz ipar fejlődése 
és az orosz nép millióinak bevonása az ipari cik-
kek fogyasztói közé beláthatatlan időre megóv a túl-
termelés veszélyeitől. Bernstein idézett könyvének 
«Die Krisen und die Anpassungsmöglichkeiten der 
modernen Wirtschaft» cimű fejezetében megdönti az 
egész kriziselméletet. A dialektika tehát itt is oly 
törvényszerűséget diktált Marx tollába, melynek az 

1 Bernstein: Die Voraussetzungen 46. és köv. 1. 
2 Weisengrün : Das Ende des M. 18. és köv. 1. 
3 Bernstein : Die Voraussetzungen 50. 1. 
4 Bernstein: U. o. 52. 1. 
5 Marx: A «Kapital» II. kiad. előszavában. 

élet tényei ellentmondanak. A tőkés termelés min-
den jelensége oly irányban hegyeztetik ki, hogy 
akarva nem akarva, szükségszerűen jelentkezzék a 
a dialektikai negációs fordulat. 

Ilyenformán jött létre a negyedik immanens tör-
vény is, a kisajátítók kisajátításának törvénye. A mint 
t. i. mechanikai szükségszerűséggel történik a tőké-
nek néhány pénzoligarcha kezében való összponto-
sulása, ép oly mechanikai szükségszerűség fogja 
okozni eme néhány kisajátítónak vesztét is. A tőke-
mágnásokkal szemben t. i. állani fog a kisájátílottak 
óriási tábora, mely aztán kisajátítja a kisajatitókat, 
«die Expropriateurs werden expropriirt».1 Ez is a 
negáció negációja az általános dialektikai törvényen 
belül. Nem lehet csodálni, hogy a tények ily idealisz-
tikus fikciónak nem felelnek meg. Minthogy idegen 
világrészekben óriási új piacok nyilnak meg a nagy 
mennyiségben termelt ipari cikkeknek, a tőkések 
helyzete, kik még ügyes kartell- és trösztpolitikával 
is segítenek magukon, nemcsak hogy nem gyöngül, 
hanem erősbödik. Eme negyedik immanens törvénynek 
szükségszerű föltétele az előbb tárgyalt koncentrá-
ciós törvény; mivel azonban ez fikciónak bizonyult, 
a kisajátítás törvénye is megdől. 

A szociálista Weisengrün e törvényről szóló fe-
jezetét így fejezi be : «Wo ist also angesichts solcher 
Thatsachen die deutlich sichtbare, absolute, unwider-
legliche, mit mechanicher Nothwendigkeit wirkende 
Tendenz zur Expropriation der Expropriateure? Es 
ist wohl im Gegensatz hierzu erlaubt, von einer 
Verewigungstendenz des Kapitalismus zu sprechen, 
die natürlich in einer anderen historichen Periode 
eine andere Gestalt annehmen kann, aber für die 
nächste Zukunft genügend stark wäre, die Tendenz 
zur Expropriation der Expropriateure zu durchkreu-
zen und aufzuhalten».2 

Végül az ötödik immanens törvény (Katastrophen-
theorie) az előzők alapján kimondja a társadalmi 
viszonyok fölfordulásának szükségességét, mely, ha 
a tőkések békés uton nem engednek, erőszakkal fog 
végbemenni. E törvény az előzőknek betetőzése, ér-
tékét tehát és erejét az előző törvények értéke ha-
tározza meg. Mind az öt törvénynek tehát hivatása 
apróra váltani a nagy dialektikai törvényt s részle-
tesen kimutatni ható s önkifejtő erejének vasszük-
ségességét. 

A hegeli dialektika tehát az immanens törvé-
nyek lelke, éltető ereje, alakító, meghatározó poten-
ciája. Marx ír ja: «Die aus der kapitalistischen Pro-
duktionsweise hervorgehende kapitalistische Aneig-
nungsweise, daher das kapitalistische Privateigen-
thum, ist die erste Negation des individuellen, auf 
eigene Arbeit gegründeten Privateingenthums. Aber 
die kapitalistische Produktion erzeugt mit der Noth-

1 Marx: Kapital, V. kiad. 728. 1. 
2 Weisengrün : Das Ende des Marxismus 24. 1. 
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wendigkeit eines Naturprozesses ihre eigene Nega-
tion. Es ist Negation der Negation». 

Azt hiszem, hogy az eddig mondottak eléggé 
bizonyítják, mennyire át- meg átjárja a dialektika 
Marx egész gondolkodását és nem lehet tagadni, hogy 
az úgynevezett immanens törvények meghatározásá-
nál a fejben már előbb levő dialektikai eszmemenet 
döntő szerepet játszott. Hiába erősíti Engels Dühring-
gel szemben,1 hogy Marx az immanens törvényeket 
a dialektikától függetlenül fedezte föl; hiába állítja, 
hogy Marx azon folyamatokat, melyeknek kifejezői 
a fent fölsorolt immanens törvények, a való életből 
merítette, azoknak realitását előbb kimutatta és csak 
utólagosan, a posteriori jelölte meg mindezt mint 
dialektikai processzust. Engels ezzel mentegetni sze-
retné Marxot, mint olyat, a ki történeti kutatásaiban 
nem igazodott előítéletek után. Hiszen ama törvé-
nyek egész formája, tendenciája, magán viseli az 
apriorisztikus dialektikai gondolkodásmód bélyegét. 
Sőt abban a helyzetben vagyok, hogy magát Engelst 
idézhetem Engels ellen, mert hiszen ő maga is 
mondja, még pedig ugyané könyvében, hogy bár a 
természettudomány egyre növekvő adathalmaza is 
a dialektikához vezet, de azért könnyebben eljutunk 
hozzá, lia e fölhalmozott tények dialektikai jellegé-
nek a dialektikus gondolkodás törvényeinek tudatá-
val megyünk elébe: «Man gelangt leichter dahin 
(zur Dialektik), wenn man dem dialektischen Cha-
rakter dieser Thatsachen das Bewusstsein der Gesetze 
des dialektischen Denkens entgegenbringt». A m i m a -
gyarán mondva annyit jelent, hogy legjobb, ha az 
ember Hegel dialektikájával a fejében indul neki 
a természeti és történelmi processzusok tanulmá-
nyozásának. 

Marxnak, mint fejtegetésünk elején jeleztük, 
megvolt már filozófiai világnézete, mielőtt bele-
fogott volna az ökonómia történetének tanulmányo-
zásába ; természetes tehát, hogy kész világnézete volt 
minden további tanulmányainak zsinórmértéke, ke-
rete, irányítója. Azért a marxizmus egyik legjobb 
ismerője, Bernstein, í r ja : «Die Hegeldialektik ist das 
Verrätherische in der Marxischen Doktrin, der Fall-
strick, der aller folgerichtigen Betrachtung der Dinge 
im Wege liegt».2 í r ja ezt pedig abban a könyvében, 
melyben az öt immanens törvényt birálja s számok-
kal és tényekkel bizonyítja azoknak tarthatatlansá-
gát, dialektikusan mesterkélt voltát. Garrigue Masa-
ryk Tamás pedig «Die soziologischen und philoso-
phischen Grundlagen des Marxismus» című könyvé-
ben ezt mondja : «Marx és Engels nem vették észre, 
hogy a dialektika nem nekik való. . . Bölcseleti mély-
ségük megítélésénél nagyon is latba esik az a tény, 
hogy átvették egy idegen és ellentétes metafizikai 
rendszernek módszerét».3 

1 Engels : Umwälzung der Wissenschaft 136. 1. 
2 E. Bernstein : Die Voraussetzungen 26. 1. 3 9. g. 

Az eddig mondottakból látjuk, hogy a dialek-
tika kigyója, melyet a marxizmus keblére szorított, 
halálosan megmarta gazdáját. A mit az immanens 
törvényekről kifejtettünk, az volt az első marás. 
A második, szerintünk ebben áll : A Feuerbach-féle 
materializmus alapján, melyet magukévá tettek, azt 
tanítják Marxék, hogy az emberi fejlődésben a gaz-
dasági berendezkedés azon alap, melyre a kultura 
többi tényezője támaszkodik. A jognak, erkölcsnek, 
vallásnak, művészetnek, bölcseletnek forrása a min-
denkori ökonómiai struktura ; a gazdasági fejlődés 
képezi azt az alapvető folyamatot, melynek a neve-
zett ideológiai folyamatok puszta kísérői, reflexei. 
A gazdasági élet osztályokra osztja az embereket s 
minden osztály különleges vagyoni viszonyaihoz ké-
pest megalkotja a maga ideológiáját, osztályjogát, 
osztályvallását, osztály etikaját, osztályművészetét stb. 
Marxék az ideológia egész körét «Ueberbau»-nak, 
felsőépítménynek nevezik, melynek föntartó és éltető 
alapja a gazdasági berendezkedés. Ezt nevezhetjük 
a történelmi materializmus (marxizmus) statikájának. 
Ebbe a hegeli dialektikának beleszólása nincsen, de 
van beleszólása a történelmi materializmus dinami-
kájába. 

Ez a dinamika abban áll, hogy az alap, t. i. a 
gazdasági berendezkedés nem stabilis dolog, hanem 
folyamat, processzus, még pedig a hegeli dialektika 
törvénye szerint ; továbbá, hogy az alap változásával 
szükségképen változik a «felsőépítmény» is, a meny-
nyiben minden kor ökonómiája létrehozza a maga 
jogát, vallását, erkölcsét, művészetét. Ez a marxiz-
musnak, mint világnézetnek, lényeges része, mert e 
fölfogás egészen új világításba helyezi az emberiség 
fejlődését a múltban s egészen új perspektívákat 
nyit a jövőre nézve. Ez alapon Marxék új jogot, új 
vallást, új erkölcstant1 hirdetnek, mely majd a bur-
zsoá-monopólium megszűntével szükségszerűen fog 
jelentkezni. 

Már most én azt állítom, hogy eme tévedésbe 
(mely szerint a gazdasági struktúrával együtt az 
ideológiai is dialektikusan változik) a hegeli dialek-
tika kergette Marxot és Engelst. Szorosan összefügg ez-
zel Marxék egy másik tévedése, mely szintén a dia-
lektikusgondolkodásmódnak tulajdonítandó és ennyi-
ben áll: minthogy a gazdasági élet dialektikus fejlő-
dési fotyamata természeti szükségszerűséggel törté-
nik, az ideológiai tényezőknek a múltban koránt-
sem volt oly nagy befolyásuk az emberi nem fejlő-
désére, mint a hogy eddig gondoltuk, a jövőre nézve 
pedig az átalakulás szintén az eszmei movensek nél-
kül fog megtörténni. Ez más szóval annyit jelent, 
mint hogy a jognak, a vallásnak, az erkölcsnek és a 
bölcseletnek nincs ható, átalakító, formáló, előmoz-
dító ereje, mert ezek mind merő ideológiák, re-

1 V. ö. Menger Antal : Uj erkölcstan. Ford. Ormos Ede, 
bevezet, ellátta Somló B. (Budapest, 1907.) 
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tlexek, epifenomenonok, melyek a gazdasági alap-
folyamatot nem előidézik, hanem árnyként követik. 

Marx, a ki hegeli dialektika vaskövetkezetességű 
törvényét komolyan vette, nem vélekedhetett más-
képen az ideológiáról s ime, ez az a másik nagy 
tévedés, melybe őt a hegelianizmus sodorta. Az első 
tévedésre nézve kimutattuk már, mikor az imma-
nens törvényeket tárgyaltuk, hogy a gazdasági szer-
kezet se szükségszerűen, se dialektikusan nem vál-
tozik. Ebből aztán világosan következik, hogy nem 
változik így az ideologikus felsőépítmény sem. Mert, 
hogy egyúttal a másik tévedést is megvilágítsuk, az 
ideológiai tényezők korántsem merő epifenomenon-
jai, árnyai a gazdasági tényezőnek, hanem önálló és 
erősen ható erők, a mire nézve ma már a marxiz-
mus sem képes a gondolkodó elméket megtévesz-
teni. A jogi ideológiára nézve pl. Barth «Die Ge-
schichtsphilosophie Hegels und der Hegelianer» cimü 
művében ezt mondja : «Das Recht ist nicht ein blos-
ser Ueberbau, sondern hat eine von der Wirtschaft 
zum Theil unabhängige Existenz, die im Laufe der 
Geschichte immer fester wird und nicht bloss aus 
den anderen socialen Lebensgebieten Eindrücke 
empfängt, sondern auch an diese Eindrücke abgiebt. 
So hat das römische Recht in seinen letzten Sta-
dien unter dem Einflüsse der stoischen Philosophie 
selbstständig aus seinem Gedankenzusammenhange 
die Forderung der allgemeinen Freiheit des Menschen 
aufgestellt und zur Einschränkung der Sklaverei 
nicht wenig beigetragen».1 

Vájjon a magyar közjog nem önálló erő-e, mely 
a gazdasági viszonyokra nagy befolyást gyakorol? 
Somló Bódog, a ki a marxizmussal nagyon rokon-
szenvez, azt mondja : «Ha a gazdaság a jognak egyik 
főtényezője is, a mellyel mindig számolnunk kell, 
ha a jog keletkezését és fejlődését meg akarjuk 
érteni, mégis teljesen hibás maradna számításunk, 
ha kizárólag a gazdaság mindenkori állásából akar-
nók levezetni a mindenkori jogot».2 Vagy ha a val-
lási «ideológiára» gondolunk: vájjon ki fogja kima-
gyarázni a keresztény vallást a gazdasági alapberen-
dezkedésből ?3 S vájjon Krisztus hite és egyház nem 
áll-e fönn függetlenül a gazdasági viszonyok folyto-
nos változásai mellett is ? Képes-e a gazdasági rend-
szerek haladása a kereszténység igazságain változ-
tatni ? S vájjon ki ne ismerné a kereszténység óriási 
befolyását az emberiség egész életére, a gazdaságira 
is? Gondoljunk csak a keresztes-hadjáratokra! De 
nem is kell csupán a kereszténységre hivatkoznunk, 

1 Leipzig, 1890. 53.1. Hogy Barth e helyütt a stoikus böl-
cselet mellett a kereszténységet nem emliti, az épen úgy nem 
változtat a történeti tényen, mint a hogy nem változtatna 
Marxról szóló véleményünkön, ha Barth a kereszténységet is 
említené. 

- Somló: Jogbölcseleti előadások. (Kolozsvár, 1906.) 
I. füz. 54. 1. 

3 Engels ebbeli kísérlete, természetesen, csütörtököt 
mondott. 

hogy kimutassuk a vallási ideológia önállóságát és 
ható erejét. Somló Bódog helyesen í r ja : «Egy pr i -
mitív vadásznép jogát ugyan nem tudjuk megérteni 
a nélkül, hogy vadászmivoltát folyvást szem előtt 
tartsuk, de vannak jogának oly elemei, a melyek a 
vadászatból le nem vezethetők, a melyeket meg nem 
érthetnénk, ha nem tudnók, hogy ez a nép szelle-
mekben hisz és bizonyos egyéneknek a szellemek-
kel való közvetlen összeköttetést tulajdonit. Ez a 
szellemhit, ez a vallás hatalmat jelent azokra az 
egyénekre vonatkozólag, olyan hatalmat, a mely mint 
minden más hatalom, tehát épen úgy, mint a gaz-
dasági alapon keletkezett hatalom, igen jelentékenyen 
érvényesül a jogalkotásban».1 

Végül, hogy ne végezzünk fölös munkát, a böl-
cseleti ideológiára vonatkozólag csak azt kérdjük : 
vájjon pl. Locke és Rousseau bölcseleti elméletei, 
melyeket a konvent a gyakorlati életbe ültetett át, 
nem hatottak-e önállóan és erősen a politikára s ez-
által a nemzetgazdaságra is? Vagy pl. Smith Ádám 
és a többi angol moralisták önzéstől duzzadó er-
kölcsbölcseleti elméletei nem siettették-e a burzsoá-
zia erkölcsi romlását s ezáltal a kapitalizmus kifej-
lődését és a munkástömegek proletarizálását ? S így 
áll a dolog a többi ideológiával is, úgy hogy kár 
volna róluk a szót szaporítani. «Az ideologikus erők — 
mondja a szociálista Jászi— olyan erősekké válhat-
nak, hogy a domináns gazdasági erőkkel szembe-
szállnak, azokat módosítják és befolyásolják. Ezek az 
erők ép oly autonómok. . . mint a gazdaságiak és a 
kor képét csak akkor fogjuk föl teljesen, ha mind-
ezeket az egymásra ható és visszaható erőket figye-
lembevesszük.»2 

Marx dialektikai magaslatáról lebecsülte, baga-
tellizálta az eszmei tényezőket, semmibe se vette az 
ideologikus mozgatóerőket s ezzel oly hibát köve-
tett el, mely hamarosan és nagyon megboszulta ma-
gát. Keményen szól, de igaz a spencerista Steinnak 
ítélete: «Die Vernachlässigung und abschätzige Be-
handlung der ideologischen Faktoren hat sich an 
Marx bitter gerächt. . . So könnte es sich sehr wohl 
ereignen, dass die «ideologischen Faktoren» dermal-
einst über Marx ebenso zur Tagesordnung über-
gehen würden, wie er über sie kaltherzig hinwegge-
glitten ist».3 Ilyen lényeges hibák mellett nem lehet 
csodálni, hogy a büszke «világnézet» szerény mód-
szertani elvvé zsugorodik össze, a mit ma sok mar-
xista is beismer. Nálunk pl. Jászi Marx védelmét 
abban látja, hogy érvényre segített egy módszertani 
elvet, mely szerint: «A társadalmi jelenségek ma-
gyarázatánál csak az esetben szabad eszmei rugók 
(vallás, erkölcs, bölcselet) hatását segítségül hívni, 
ha a gazdasági erők önmagukban az illető jelenség 

1 Somló : Jogb. előad. 54. 1. 
2 Jászi : A tört. materializmus állambölcselete 14. 1. 
:l Stein: Die soc. Frage im Lichte d. Philos. 311. és köv. 1. 
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megértésére nem elégségesek».1 Ha Jászi nem volna 
szociálista, akkor megelégedett volna e módszertani 
elv következő szelidebb formájával is : a társadalmi 
jelenségek magyarázatánál, a történeti kutatásban, az 
eszmei rugókon kívül lelkiismeretesen figyelembe 
kell venni az eddig többnyire elhanyagolt gazdasági 
erőket is. 

De ha el is fogadnók Jászi fogalmazását : mily 
esés az, ha egy büszke világnézet módszertani elvvé 
vedlik! Marxék a hegeli dialektikát oly időben vet-
ték át, mikor Trendelenburg bebizonyította, hogy az 
Aristoteles logikájával ellenkezik; alapokoskodása a 
«quaternio terminorum» nevű hamis szillogizmusra 
épül; dinamikája nem logikai szükségesség, hanem 
a fantázia szüleménye s mikor minden világos fej 
belátta, hogy mindama folyamatok, melyekkel Hegel 
a maga törvényét illusztrálja,2 saját különös törvé-
nyeik szerint igazodnak s annyira heterogének, hogy 
egy kaptafára húzni sehogy sem lehet. így lett Hegel 
dialektikája a marxizmus vesztévé. 

Je h lies ka Ferenc dr. 

A tudomány geothaniája. (in.) 
E szomorű gondolattal, az enyészettel, csak azok 

nem tudnak megbarátkozni, a kiknek az anyag min-
denük, kik a látható, tapintható és mérhető világon 
kívül nem tudnak egy szellemi világról, a kiknek a 
Teremtő s a halhatatlan lélek fogalma merő üres 
szavak. Nem csoda, ha ezek kézzel-lábbal védekeznek 
egy ilyen bitófa-humorral kimondott finálé ellen. 
Nem csoda, ha kapva-kapnak a világboldogító, de 
béna elméletek után, hogy megmentsék a haláltól 
istenüket, az anyagot. 

Ilyen Mr. Siemens, a különben zseniális angol 
fizikus és technikus elmélete is. 0 kereken tagadja, 
hogy a Nap kisugárzott hője pótolhatatlan és ekkép 
okoskodik: a nagy világűr korántsem üres, hanem 
finom, rendkívül ritka gázakkal van tele : hidrogén, 
nitrogén, oxigén és széngázzal. E gázak a Naptól 
kezdve a legvégső bolygókon is túl terjednek és 
sűrűségük a mi légkörünkének körülbelül 2000-ed 
részét teszi ki.3 Már most azok a gázrétegek, melyek 
a napegyenlítő közelébe esnek, ennek tengelykörüli 
forgása következtében szintén szédítő gyorsaságú 
forgásnak indulnak és a centrifugális erő csaknem 
elképzelhetetlen gyorsasággal löki el azokat a nap-
egyenlítő tájékáról, ki a világűrbe. A sarkok tájékára 
eső gázrélegek ellenben szabadon ömölhetnek a Napra 
s a rengeteg nyomás alatt a rokon gázelemek vegyü-
letté egyesülnek, vagyis végbemegy az égési folyamat 
egy neme, mely a Nap sugárzó hőjét szolgáltatja. 
Az így támadt gázvegyületek hatalmas lángokban a 

1 Jászi : A tört. mat. állambölcselete 7. 1. 
2 V. ö. az általam e fejtegetésben fölhozott példákat. 
3 Hirn, a ki a kérdéssel behatóan foglalkozott, már a 

priori lehetetlennek tartja e sűrűséget. Szerinte e gázból egy 
kilogramm 975 ezer köbkilométernyi téren lenne elosztva. 

napegyenlítő tájékára kerülnek, a honnan a centri-
fugális erő azokat újból a világűrbe szórja ki. Röp-
tükben azonban megritkulnak, lehűlnek s ily álla-
potban a napsugaraknak elemekre bontó hatásuk 
van reájuk. A vegyületek ismét elemekre bomlanak 
s a Nap vonzóerejénél fogva űjból a napsarkok 
közelébe tolulnak, a hol aztán az előbbi folyamat 
ismétlődik. Egy szóval a napsugarak energiája nem 
vész el a végtelen világűrben, hanem arra szolgál, 
hogy a nagy mindenséget kitöltő gázvegyületeket 
elemekre bontsa s azokat a sarkok tájékán új égési 
folyamatokra alkalmasakká tegye. A Nap e szerint 
önnön magát fűti s fogja fűteni az egész örökké-
valóságon át egy és ugyanazon módon, egy és ugyan-
azon tüzelővel. Bámulatosan egyszerű elmélet, mely 
földünk örök fönnállását biztosítja ! Kár, hogy ez az 
elmélet a mily egyszerű, oly képtelen. Vizsgáljuk csak 
közelebbről. 

Siemens szerint a világűrt finom gáz tölti ki, 
a mely 2000-szer ritkább légkörünknél. Tekintve 
Földünk nagy tömegét és sebességét, a mellyel nap-
körüli útjában tova iramodik, Földünk e ritka gázban 
körülbelül kétszer1 akkora ellenállásra találna, mint 
a kilőtt ágyúgolyó a levegőben. Keringési sebessége 
percről-percre tetemesen csökkenne, a Nap szüntelen 
közelebb vonná magához és Braun számításai szerint 
úgy 100 év múlva a Nap izzó lángiaiban lenne 
szörnyű ébredésünk. 

Hogy e nehézséget elsimítsa, Siemens fölteszi, 
hogy e gázrétegek is futtokban keringenek a Nap 
körül. Am ez a kibúvó keveset használ. Mert vagy 
lassabban keringenek, mint a Föld s akkor mégis 
csak akadályozzák futását ; vagy épűgy, sőt talán 
gyorsabban, mint a Föld és ez esetben a mechanika 
törvényei szerint soha többé vissza nem juthatnának 
a Napra. 

Mindazonáltal Siemens elmélete mellett szól egy 
teleologikus elv : a mindenség célszerű berendezésének 
az elve. Ha az a rengeteg hőmennyiség, melyet a 
Nap percenkint kisugároz, sehogysem válik a Nap 
hőkészletének födözésére, űgy az egész Kozmosz 
ügyetlenül van berendezve, ép ellentétesen a modern 
racionális törekvések áramlatával : minden energiát 
lehetőleg értékesíteni és új energiává változtatni. 
Hiszen annak a rengeteg hőmennyiségnek, mely a 
Napból minden irányban kiözönlik, csak elenyésző 
csekély részecskéje, t. i. a milliomod részének a 
290-ed része válik a bolygók javára, az, melyet a 
Nap épen a bolygók pályasíkjának az irányában 
lövel ki. A többi haszontalanul elfecsérelődik. Mily 
pazarlás! Az értelmes Alkotó, vagy az atheisták nyel-
vén a mindig célszerűen működő Természet önnön-
magának ellenmondana, ha a kalóriák kvintillióit 
így céltalanúl a nagy mindenségbe veszni engedné. 

Ez az ellenvetés komolynak látszik az első pil-

1 Braun : Kosmogonie. 323. 1. 



36. szám. RELIGIO 615 

limaira. De éreti megfontolás után eloszlik érvelő 
ereje. Furcsa fogalmuk lehet azoknak istenről, a kik 
ez ellenvetést meggyőző érv gyanánt hozzák föl a 
Siemens-féle elmélet melleit. Ezek bizony az Istent 
szűkmarkú gazdának képzelik, a ki egy fillérrel sem 
költ többet, mint a mennyit múlhatatlanul szüksé-
gesnek talál. Az a végtelenül gazdag Teremtő, a ki 
pazarul szórta a mérhetetlen világűrbe a ragyogó 
Napok millióit, miért ne pazarolhatna szabadon hőt 
és fényt, különösen ha azt eszes lényeinek java és 
saját dicsősége követeli. Vagy talán természetes mó-
don ésszerűbben is be lehetett volna rendezni nap-
rendszerünket ? Mivel Siemens elmélete képtelen-
ségeket tartalmaz, az Alkotó mindenhatóságának köz-
vetlen beavatkozása, egy folytonos csoda kellene 
ahhoz, hogy a Nap hő- és fénysugárkévéit csakis a 
bolygók irányában lövelje ki. 

Különben ki merné állítani, hogy annak a meg-
mérhetetlen fénytengernek kiömlése az üres világ-
űrbe céltalan pazarlás? Hiszen így naprendszerünk 
hírt ad magáról a tőlünk billió és billió mérföldekre 
keringő más naprendszereknek s azok esetleges eszes 
lakóinak, elfoglalja az őt megillető helyet a nagy 
mindenségben, mint a többivel egyenrangú naprend-
szer. Hiszen ezt teszik a többi Napok is kezdve a 
ragyogó Szinusztól a tejút legparányibb fénypon-
tocskájáig: mind átküldi hírvivőjét hozzánk, a min-
denség gyorslábú postását, a fényt. Ezen minden 
képzeletet fölülhaladó űr áthidalására azonban leg-
alább is oly pazarul kell ontaniok a sugárkévéket, 
mint a mi Napunknak. Mily unalmasak lennének 
éjszakáink, mily pokoli sötétség borulna reánk, ha 
a természetben nem léteznék ez a pazarlás ! Ellenben 
mily lélekemelő, mily megnyugtató a kedélynek egy 
csöndes csillagos éjszaka ! Az Isten végtelenségéről, 
megmérhetetlen nagyságáról vájjon minő fogalmaink 
volnának, ha a fölfegyverzett szem a világ legtávo-
labbi zugából is felénk lövellő fénytől kalauzolva, a 
régiek egét nem a végtelenségbe tolja ki! Az ilyen 
pazarlás valóban nem céltalan pazarlás, hanem egy 
gazdag királyi atya pazarlása, a ki, hogy távollevő 
gyermekeivel tudassa hollétét és hogylétét, fényes 
tűzijátékot rendez s drága rakétákat enged föl a 
sötéten kéklő égi láthatáron. 

Ám a földi életet a halálnak még egy másik 
formája is veszélyezteti, mely szintén lassan és sok 
csillagász véleménye szerint1 biztosan közelít: a tűz-
halál. Hogy melyik fogja a kettő közül az élet utolsó 
szikráját kioltani, tűz-e, fagy-e, arra a tudomány 
most még nem felelhet. Bizonyára az, a melyik előbb 
jelentkezik. 

Midőn a következőkben tűzhalálról beszélünk, 
a Földnek nem hirtelen, katasztrofikus végét értjük 
alatta, hanem természetes, a nehézkedés s a közeg 
ellenállása által okozott tíízhalált, mely a keringő 

1 Plassmann Mondestod lt>. 1. 

égitestek egyesítéséből eredhet. Naprendszerünk, mint 
robogó vonat kozmikus sebességgel törtet a Herkules 
felé. E gőzmasina ablakaiból kitekintve számtalan 
más expressvonat tűzszemét látjuk reánk irányulni. 
Némelyik, mint a Wéga, Arkturus, 60—80 kilométer 
másodpercenkinti gyorsasággal száguld egyenesen 
felénk. De nincs mit félnünk: a csillagok birodal-
mában a páros sín nem ritkaság és ha a pályák 
keresztezik is egymást, a csomópontban való talál-
kozás valószínűtlen. Főveszedelmünk nem az álló-
csillagok raja, hanem az a láthatatlan kozmikus por, 
a mellyel a nagy mindenség telve van. Szakadatlanul 
rakódik le az útjába jövő szilárd testekre s láthatat-
lanul bár, de biztosan végzi munkáját, nem mint a 
szobapor azáltal, hogy homályosítja a tárgyak ragyo-
gását, nem mint a bacillus az által, hogy lassan föl-
emészti a tüdőt, hanem puszta jelenlétével, az által, 
hogy azt tovacipelni kényszerülünk. 

A bolygó középtávolságát a Naptól, valamint 
keringési idejét a tehetetlenség törvénye szerint bi-
zonyosan megtartja, hacsak útját nem állja valamely 
ellenálló közeg. Ha ilyen útjába esik és gátolja futását, 
keringési sebessége — sajátságos ! — nem hogy csök-
kenne, hanem még nagyobbodik. A Nap ugyanis e 
gátolás révén időt nyer azt közelebb húzni magához, 
mi által a bolygó mind kisebb és kisebb körökben 
kénytelen keringeni és pedig gyorsabban, máskülön-
ben a Napba zuhanna be. Ha pedig az ellenálló 
közeg folyton útját szegi, a bolygó pályája nem lesz 
elipszis, hanem befelé zsugorodó spirális vonal, se-
bessége pedig nem lesz egyenletes, hanem gyorsított. 
Ezt a gyorsulást egyes üstökösökön már észrevették, 
a bolygókon még nem, egyrészt rengeteg tömegük 
s aránylag csekély távolságuk, másrészt a megfigye-
lési időszak rövidsége miatt. De, hogy van és lennie 
kell, az bizonyos, bár csekélysége miatt csak év-
századok, talán évezredek múlva lesz észrevehető. 
Ámde mi itt az évek millióival dobálódzhatunk. 

Már a cikksorozat elején említettük, hogy a Föld 
napkörüli útjában a hullócsillagok megszámlálhatatlan 
sokaságával találkozik. Ez rá nézve az ellenálló közeg, 
ez az a szüntelen rá rakódó új anyag, mely tömegét 
gyarapítja. Ez a teher egyrészt gátolja mozgását, 
másrészt öregbíti keringési sebességét s a bolygót 
észrevétlenül a Nap felé tolja, melynek vonzóereje a 
reáhullott számtalan meteorraj által ugyancsak szün-
telen gyarapszik. A közeledés ugyan rendkívül lassű, 
de bizonyos s vége csak beesés lehet, a mi a földi 
élet tűzhalálát jelenti. Talán már egy külső légkörben, 
az állatövi lényben vagy a koronában pusztulna el 
az élet, mindenesetre jóval a beesés előtt hamvadna 
el az élet utolsó szikrája is. A biztos halált elodáz-
hatná rövid időre az a körülmény, hogy az erős le-
sugárzás a tenger vizének egy részét elpárologtatná 
s a Föld sűrű párarétegbe burkolózhatnék, mint a 
Vénusz s nagyrészt elnyelné a gyilkos sugarakat. 
Ámde a szüntelen közeledés folytán eljönne végre 
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az a pillanat, midőn a roppant hő a gőzt kémikus 
alkatrészeire bontaná, a páralepel kettészakadna s 
a szabadon leömlő sugárözön hamuvá égetné a szer-
ves élet megmenekült formáit is. Természetesen a 
részletek, valamint az egész kérdés is, nem eshetnek 
pontos számítás alá. 

Ugyanez áll a Föld bolygójáról is, a Holdról. 
Az ellenálló közeg ezt is zavarja, felénk kényszeríti, 
a leesés elkerülhetetlen. Hogy ez a Földnek a Napba 
való beesése előtt fog-e bekövetkezni, azt kiszámítani 
nem lehet, de elég valószínű. 

Martinovics Sándor S. J. 

A modern társadalom és a család. 
Korunk, mely modernnek nevezi magát, igyek-

szik is mindent modernizálni; nem mintha e szó 
valami nagyszerűt jelentene, hanem oly értelemben, 
hogy mindennek fölébe helyezi az anyagi hasznot 
s az ideális erkölcsi elvekkel is akkor tudna meg-
barátkozni, ha azokat kapzsi és érzékies hajlamai-
nak uralma alá tudná vonni. 

Lázas sietséggel fog a munkához tudós-tudatlan 
egyaránt. Azt hiszik rombolniok kell, mert az űj 
fölfogás űj életet kíván, mely nem tűrhet meg olyan 
intézményeket, melyek erkölcsi elveken nyugodnak. 
Nem csoda tehát, ha a társadalom terebélyes, bár 
kissé sárguló, de még nedvdús fájának, a család 
fájának gyökerére is irányítják csapásaikat, hogy 
életét vágják a minden nagy és nemes szülőjének, a 
családnak. 

Az ember társas természetéből kifolyólag egy-
másra lévén utalva s erkölcsi elvekkel táplálkozva, 
a család neve alatt oly társadalmi állapotot teremt, 
melynek üdvös forrásából nemzetek erősbödve, alap-
ját rakják le egy olyan társadalomnak, melynek tagjai 
keresztény eszméktől áthatva, önzetlen munkálkodá-
sukkal a köz javát szolgálni s az Isten, király és 
haza fogalmainak összhangjára törekedni nemes 
céljuknak tartják. A család azon kör, a melynek 
erkölcsi elvekkel nemesített légkörében kialakul maga 
az egyéniség. A család gondolatvilága visszatükröződik 
az általa fölnevelt egyénben. S miután a társadalom 
a család légkörében fölnevelt egyének összességéből 
áll, világos az összefüggés a családi élet erkölcsös-
ségének fontossága és a társadalom jóléte között. 

A keresztény családi élet az erkölcsös társadalom 
szülője lévén, kialakulásának föltételei a vallásosság 
és a hazafias érzés. Ez a kél fogalom egymástól 
szorosan el nem választható a nélkül, hogy az vagy 
az egyik, vagy a másik érzés rovására ne történnék. 
Mert a ki hitét megtagadja s magát mindamellett 
jó hazafinak tartja, az ámító. Mert a ki vallását meg-
tagadja, mi annak alkalomadtán hazáját megtagadni ? 

A vallásosság mellett a hazafias érzésnek kell 
a szülő részéről a család körében minduntalan ki-
fejezésrejutnia, hogy az magzatai nevelésének egyik 
alkotóeleme legyen. A vallásosság szenteli meg a 

hazafiságot s a kettő nevel egész embert, a ki a jó 
és rossz között, a nemes és nemtelen között inga-
dozást nem ismer. 

A család erkölcsi légköre, mintegy hőmérője az 
egyéni értéknek. Ha az erkölcsi elvek helyett az 
anyagias és érzéki szempontok képezik irányító 
elveit, úgy az tagjaiban a társadalom számára nem 
épít, nem rak le mélyreható szilárd alapokat s nem 
nevel erős, edzett nemzedéket, hanem korcsszülötteket ; 
minden alkotása ingó kártyavár, mely bármely fuval-
latra rombadőlve, maga alá temeti a társadalom 
reményeit. A szülői hivatás helyes fölfogása képezi 
a boldog családi élet alapját. Ez pedig abban nyil-
vánul, lia őseink valláserkölcsi elveit megtartva, a 
modern élet praktikus oldalait is vesszük figyelembe, 
hogy így megerősödve, az ősi szellemben élő család 
a modern nehéz körülmények között is becsülettel 
megoldja föladatát. 

Hajdan a család erkölcsi légköre elég erős volt 
arra, hogy nevelni tudjon ideálisan gondolkozó, 
nemesen érző és a haza számára hasznosan munkál-
kodó egyéneket. Igaz, hogy akkor az egész társadalmat 
egy családhoz lehetett hasonlítani, más volt a köz-
szellem, mások az irányelvek, kevesebb önzés, s így 
az embert nevelni, e szó fönséges jelentésében, közös 
célnak tartották. 

A lezajlott forradalmak szele, mely pusztítva, 
rombolva vonult végig évezredek büszke alkotásain, 
nem hagyta érintetlenül magát az egyént sem. Nyug-
talanná tette, a jelszavak káprázatos fénye után fut-
kosóvá s a szabadság eszménye is, mely előbb, 
miután az egyén erkölcsi érzéke szabályozta meg-
nyilvánulásait, valóban féltett kincse volt az embe-
reknek, íme észrevétlenül a demagógok vásári por-
tékájává sülyedt, mely táplálékát mérgezett anyagból 
meríti s miután bomlasztólag hatott testileg, szelle-
mileg az egyénre, megmételyezte a családi szentélyt is. 
Az egyéni szenvedély e fölkorbácsolt és fékevesztett 
viharja lázba hozta a társadalom különböző rétegeit. 
A cselekvési és gondolatszabadság voltak bálvány-
képei, de elfelejtette, hogy miként ismereteinknek, 
úgy a szabadságnak is határai vannak s ez a határ 
a társadalom jól fölfogott érdeke, a helyes gondol-
kodás s az erkölcsi érzék. 

Őseink büszke alkotásai: a hitélet, a család, az 
erkölcs maradiságnak bélyegeztetnek, melyeket az 
anyagias gondolkozású egyén és társadalom csak 
azért kész megsemmisíteni, mert önző céljainak 
útjában állanak. A tekintély elve feledésbe megy. 
Pedig az mindenütt szükséges. A tekintély elvénél 
fogva a tudomány megfontolt állításai képezik isme-
reteink forrásait, miután mindenkinek nem állhat 
módjában az ismeretlen dolgokról közvetlen tapasz-
talat által tudomást szerezni s így érthetetlen a sok 
embernél észlelhető skepsis, mely a tapasztalati té-
nyekre helyezi a fősűlyt s mely csak abban hisz, a 
mit lát. Tekintélyekre van szüksége a társadalomnak is. 
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Az erkölcsi világrend ellenségeinek ocsmány 
fegyverei, melyekkel a szabadelvű rendszerek, tör-
vények és alkotások védelme alatt a fölvilágosodás 
nevében mérik csapásaikat a keresztény hitélet, 
család és erkölcs ellen, valóban a modern társadalom 
bélyegét viselik magukon. Miután igazság és komoly-
ság tőlük távoleső fogalmak, nem marad más hátra 
számukra, mint a fantázia, a mely sokszor ritka 
leleményességgel párosult lelkiismeretlenséggel nyi-
latkozik meg, a mikor a keresztény társadalom alap-
jairól van szó, a mikor egyházi intézmények és sze-
mélyek ténykedéseiről mondanak birálatot. Az egyház 
maradiságát szokták emlegetni. Pedig az egyház, 
mint ilyen, félő gonddal ápolta a történelem tanúsága 
szerint minden időkben a szabadság eszméjét az 
emberiség számára, hogy ne a fékevesztett indulatok, 
hanem az erkölcsi érzék legyenek akaratának sza-
bályozói. 

Az egyéni szenvedély indulatainak árja azonban 
dúl-fúl. Rombolva tépdesi keresztény társadalmunk 
szilárd alapjait. Az egyház hajója, mint isteni mű, 
hánykódva bár, de nyugodtan tekint alá a tajtékzó 
szennyes emberi áradatra, tudatában azon fenséges 
gondolatnak, hogy ha fiai az eddigi tespedő álomból 
fölébredve, mint az egyház hű katonái állanak ki a 
küzdőtérre, akkor győznie kell, mert vele az Isten, 
vele az igazság. A történelem tanúsága szerint pedig 
ha eszmékben gazdag, elvekben nemes és tettekben 
erős, kitartó nemzedéket akarunk nevelni, ügy erre 
csak olyan társadalom képes, mely életerőit a hit 
üdvös forrásából meríti és a melynek az erkölcs 
képezi irányító elvét. 

A modern, jelszavakban bővelkedő szellemi ára-
dattal szemben a keresztény társadalmi megújhodásra 
szükséges a tett, a cselekvés, mely fölemel és magával 
ragad ; mert csak így leszünk képesek sikeresen meg-
vívni azt a harcot, mely elől immár kitérni lehetetlen, 
hacsak nem akarjuk elveszítni őseink nagy hagyo-
mányait: hitünk, családi szentélyünk és erkölcseink 
szeplőtlenségét és tisztaságát. Vári Kálmán. 

házi M ü n c h e n . Németország német nuntiust kapott. — 
p_ A müncheni nuntiatura nem elsőrangú nuntiatura, be-

töltése mégis már jóidő óta nagy gondot kíván az apostoli 
^ ' széktől. Legújabban nagy erőre kapott az egyház ellen-

ségei részéről az a követelés, az egyház hivei részéről 
az a kívánság, hogy Németország számára «nemetül 
tudó» nuntius neveztessék ki. X. Pius pápa meglepte a 
németeket. A szokástól eltérőleg német egyházi férfiút 
nevezett ki müncheni nuntiussá Frühvvirth András 
dömés atya személyében, a ki ennek a tudományos mí-
veltségéről világhírű Praedicatorum Ordónak néhány 
év előtt egyetemes főnöke voft. A betegség miatt távozni 
kényszerült Mgre Caputo utódja 62 éves. Született 
1845-ben Aigen Felső-Ausztriában, egyszerű szülőktől. 

Már 18 éves korában belépett szent Domokos 
rendjébe, a mely az egyháznak Aquinói szent Tamást 

adta. Pappá 1868-ban szentelték föl. 1872-ben, 27 éves 
korában már priorja a gráci rendháznak, a hol a 
rend főiskolája van Magyarország számára is. Néhány 
év múlva a bécsi rendház kormányzását vette át. Itt érte 
1888-ban, 43 éves korában, az a kitüntetés, hogy a rend 
osztrák-magyar tartományának főnökévé választották. 
Neve ebben az állásban világhírűvé lett, úgy hogy rend-
társai őt 1891. szeptember 19-én Lyonban a rend egye-
temes főnökévé választották meg, a mely tisztet 1902-ig 
viselte. Azóta Rómában élt s az örök várost nem hagyta 
el többé, csak kivételesen, mikor, mint bizalmas embere 
a szent atyának, kényesebb ügyekben külföldön járt, 
például az augusztinianus kanonokrend reformja ügyében 
Ausztriában. 

A nuntiatúráknak, a mint a Görres-féle Staats-
lexikonban oivassuk, feladata kettős. «Etső sorban 
diplomáciai képviselői a pápának, a kinek közlekedését 
az illető kormányoknál, illetve fejedelmeknél közvetí-
tik. Hivatásuk azonban egyúttal az is, hogy mint a 
pápa bizalmi férfiai diplomáciai küldetésük körén kívül 
óvják megbízatásuk alapján az egyház érdekeit és mint 
a római kúriának a pápai primátusban gyökerező leg-
főbb felügyeleti jogának szervei nuntiaturájok területé-
ről jelentéseket és tájékoztatásokat adjanak, hogy így 
a helyi egyházi hatóságok közreműködésétől független 
ellenőrzése az egyházi kormányzásnak, vagyis a püs-
pöki hivatalviselésnek lehetségessé váljék.» 

Nehéz és kényes feladat különösen Németország-
ban, a hol a protestantizmusnak bölcsője s úgyszólván 
székhelye van, a hol a hány ország annyi szokás, s a 
hol különösen a világhírű «német tudomány» azt hiszi, 
hogy már sikerült neki ostromával nemcsak a földet 
meghódítani, de magát az eget is bevenni. Ez az Über-
mensch-féle viselkedésben tetszelgő «német tudomány» 
itt-ott rést ütött a német katholikus tudósok fényes és 
erővel teljes csatarendjén is. 

A Rómával és a püspöki hatóságokkal tudomá-
nyos szabadság cimén az újjhúzások egyháziak és vilá-
giak részéről napirenden vannak.1 Frühwirth atyának, 
a kit a pápa érseki rangra emel föl, nehéz lesz a hely-
zete. Könnyebbségére fog szolgálni az, hogy be lesz 
tömve azoknak a szája, a kik nem szűntek meg han-
goztatni eddig, hogy német tudóst csak német ember 
érthet meg igazán és teljesen. Most tősgyökeres német 
ember képviseli a pápát Németországban. A simulékony 
olasz diplomatákat a német tudomány kicsinyelte ; 
most kaptak hajlílhatatlan német thomistát a legjavá-
ból, a kiről egy katholikus napilap előre kimondja, 
hogy elvi tekintetben nem fog engedni egy jottányit se. 
«Az egyházi viszonyokra nézve Németországban nagyon 
fontos tudni, hogy Münchenben olyan nuntius székel, 
a ki a lelkipásztorságban jártas és a tudomány terén 
is dolgozott. Az ő álláspontja a katholikus egyházi téren 
való tudományos mozgalomban föltétlenül megingatha-
tatlan, ez következménye annak, hogy az új nuntius 
szerzetesrendből és a kereszténység gyúpontjából szár-
mazik át hozzánk.» Nem tetszett a Jézus-társaságiak 
mérsékelt thomismusa, most jön a dominikánusok 
szigorú thomistikája. A tudomány elveire nézve X. Pius 

i A lázongás legújabb esete Schrörs bonni egyetemi theologiai 
tanár könyve érseke és ennek elődje ellen. 
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szigorúan ragaszkodik XIII. Leo szent Tamás-i bölcse-
ségéhez. Enged a «németség»-ben, nem enged az elvek-
ben semmit. Hála legyen a pápának ; siker koronázza 
az első német nuntius pályafutását! —y —la. 

Iroda- A ka tho l ikus a u t o n o m i a Magyaro r szágon . 
lom. Irta: Melichár Kálmán honvédelmi miniszteri tanácsos, 

c. rk., egyetemi tanár. Budapest, 1907. 445 1. Ára 10 
korona. 

Ennek a munkának az érdeme az autonomia ügyé-
ben eddig történtek körül való alapos történeti tájékoz-
tatásában és az autonomia fogalma körül a tiszta kath. 
álláspont kidomborításában áll. Ez az utóbbi, a szerző 
dicséretére legyen mondva, végig vonul az egész művön 
át s hivatva van ebben a sokszor félreértett pontban 
végre a helyes perspektívát a katholikusok soraiban 
közkeletűvé tenni. 

A hierarchia és a katholikus hivek viszonya ebben 
a létesítendő új intézményben volt ugyanis kezdettől 
fogva a félreértés tárgya, sőt azt lehet mondani, magá-
nak az intézmény létesítésének egyik állandó akadálya. 
Sokan mi közülünk nem tudták magukat beleélni a 
katholikus egyház isteni jogon alapuló szervezetébe s a 
protestánsok után indulva, szinte a népszuverenitás 
alapján, tehát a nép jogán képzelték az új autonomiát 
a katholikus egyházban inegalkothatónak. 

Ez a pont első sorban az, amiben Melichár könyve 
eltalálta a helyes álláspontot. «Az egyházi hierarchia 
úgymond — az őt megillető hatalomnak úgynevezett 
külső vonatkozású részeit átruházás útján (jure dele-
gato) megoszthatja ugyan világi híveivel és ezen jog-
kiterjesztés esetében a katholikus egyházban egy eddigelé 
ismeretlen, egészen új intézményű autonomia fog léte-
sülni, mely azonban távolról sem lehet oly teljes és 
tökéletes (már t. i. a hivek részesedése tekintetéből), 
mint a minővel a többi felekezetek, de különösen a 
protestánsok birnak.» (37. 1.) 

«Csak az egyházvagyonra, iskolára, oktatásra, ne-
velésre, majd a kegyuraságra és egyházvédelemre vonat-
kozó külső ügyek maradhatnak meg az autonomia 
keretében, a mely külső ügyek elintézése — az egyház 
alkotmányánál fogva — ugyan szintén a püspökök jog-
körébe tartozik, csakhogy az ezekre vonatkozó jogokat 
a püspökök a világi hívekkel megoszthatják anélkül 
azonban, hogy erre a megosztásra a kánonjog alapján 
kényszerülve is volnának.» (40. 1.) 

Valóban úgy áll a dolog, a hogy az általa idézett 
Forster Gyula mondja : «Az, hogy a hivek meghallgat-
tassanak, hogy az autonomiai szervezet az ő hozzájáru-
lásukkal állapíttassék meg, nem a jog, hanem a tapin-
tat követelménye volt.» (5. 1.) Ez a tiszta katholikus 
egyházjogi álláspont. 

Hát ebben az irányban végre tehát tisztában vol-
nánk s hogy ez így legyen, a jelen könyv ahhoz nagy-
ban hozzájárulhat. A katholikus világi híveknek, épen 
azért, mert a katholikus egyháznak s nem más egyház-
nak a tagjai, meg kell elégedni azzal az átruházott kisebb 
hatáskörrel, melyet részükre egyfelől a szentszék jóvá-
hagyásával a püspöki testület, másfelől a főkegyúr át-
engedni jónak vél s így, viszonyítva a felekezetekhez, 
viszonyítva a protestáns nép részesedéséhez egyháza 

ügyeinek vezetésében, a tervezett katholikus autonomia 
«csak szűk keretekkel alkotható meg». 

Az egész nagy anyagot, melyet az eddigi mozgal-
mak s a két kongresszus fölszinre vetett, három részre 
osztva s bizonyos rendszerbe öntve tárgyalja: I. Alaku-
lás, II. Szervezet, III. Hatáskör cimen. Nagy szorgalom-
mal gyűjtötte össze az anyagot, tekintettel volt az 
országgyűlésen e tárgyban történt nyilatkozatokra is, 
a görög katholikusok szeparatisztikus törekvéseire is, 
úgy hogy történetileg valóban teljes képet nyújt az eddig 
történtekről. 

Úgy látom azonban, hogy főkép a történeti anyag-
nak ez a hű bemutatása képezte a fő gondját, mivel a 
maga részéről kritikai hozzászólással, egyes elvi kérdé-
seknek az eddiginél mélyrehatóbb jogi megvilágításába 
nem igen bocsátkozik bele ; pedig különösen ott, a hol 
a hatáskörről szólva, a főkegyúri jog révén a kultusz-
miniszter által kezelt katholikus jogokról, azoknak az 
autonomia kezelésébe való bocsátásáról, a Wlassics mi-
niszter által a kongresszussal közölt memorandumról, a 
Csorba-féle, (Lukács György által kibocsátott) alap-
jainkra vonatkozó törvénytervezetről beszél, erre mint 
egyházjogásznak sokszor nyílott volna alkalma. Szinte 
érezzük ennek hiányát egy újabb könyvben, mely a 
kérdést ebből a szempontból is előbbre vinni volna 
hivatva. 

Nem elég ugyanis, hogy az autonomiát az egyház 
hierarchikus szervezete szempontjából ma már helye-
sen megvilágítva látjuk, mikor a kérdés másik oldala, 
a főkegyúr viszonya s az általa az autonomia kezelé-
sére bízandó ügyeknek mennyisége és minősége bizo-
nyos körökben még mindig nem mondható tisztázott-
nak úgy, a hogy azt az egyházjog és magyar jogtörté-
netünk kívánja. 

Pedig erre és főkép erre esik a megoldás súly-
pontja. Hiszen az egész autonomikus mozgalom már 
1848-ban nem abból indult ki, hogy a hivek viszonyát 
az egyházban a püspöki testület irányában rendezzék, 
ez megolvasható minden kis katekizmusban ; hanem 
abból indult ki a mozgalom, hogy a főkegyúr ilyetén 
jogainak gyakorlása, a változott kormányforma és a 
változott állami viszonyok folytán, az egyházjognak 
megfelelő módon rendeztessék. A három főkérdés : a 
főpapjelölés, a katholikus alapok és alapítványok, vala-
mint a katholikus iskolák tulajdona és vezetése, a mi 
körül foly tulajdonkép a huza-vona, a főkegyúri jog 
gyakorlásának rendezésére vonatkozik. 

Ebben az irányban, bár mennyire elismerem is 
különben a szerző hangyaszorgalmát, mellyel mind azt 
bemutatja, a mi nézet erre vonatkozólag fölmerült, a 
kérdés tisztázására, a megoldás előbbrevitelére nem 
találom elégségesnek. Könyve után a kormánykörök 
nem fogják tisztábban látni a jogi problémákat, mint 
eddig látták. Wlassics kongresszusi iratát nemcsak 
idézni, hanem a tekintetet nem ismerő jogásznak cáfol-
nia is kell, annyi benne a tévedés ; Csorba konklúziói-
ban hasonlókép. Az országgyűlés részéről az alapok 
megvizsgálására kiküldött bizottság véleményei közül 
nemcsak a Horánszky-félét, amelyet különben Csorba 
tervezete már is megcáfolt, kellett volna részletesebben 
bemutatni, hanem az Apponvi—Apáthv, valamint a 
Hamar-félét is. 
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Alapjaink jogi természetéről ezekben az előadvá-
nyokban, ha összevetjük, annyira tisztázva van a kér-
dés, hogy csak összegezni kell az eredményt s alapjaink 
katholikus volta nyilvánvaló. 

Azt is tudjak mindnyájan, hogy a jogrendezés tel-
jes mérvében lehetetlen az 1848 : III. t.-c. 6. §-ának és 
az 1883-iki középiskolai törvénynek revíziója nélkül; 
de a jogásznak egyúttal rá kell mutatnia arra a sére-
lemre is, mely ezekben a törvényekben az 1848 : XX. 
t.-cikkben kimondott «tökéletes egyenlőség és viszo-
nosság» dacára esett a katholikusokon a felekezetek 
helyzetével szemben. 

Ha ezekre rámutat, tisztázza az eszméket s a kér-
dés tisztázását előbbre viszi ; és ha a viszonyok esetleg 
nem is engednék meg nyomban a gyökeres orvoslást, de 
a köztudatba mégis átmegy a helyzet tiszta képe, ha 
látjuk, miként állott elö a főkegyúri jog mai gyakorlá-
sának ferde módja. 

Az összes adatokból kiérzem, hogy a mozgató elv, 
mely akár a Wlassics-fele memorandumnak, akár a 
Csorba-féle alapokat rendező törvénytervezetnek alapját 
képezi s a mely miatt a tiszta jogi állapotot elhomályo-
sítani iparkodnak, az a tény, melyet szerző a 389. lapon 
említ, hogy «a közel 100 millió korona értéket képvi-
selő alapok és alapítványoknak átadása oly nagy növe-
kedést adna a katholikus egyháznak, mely aztán ltöny-
nyen érthető aggodalmat ébresztene a versenyre utalt 
többi felekezetekben.» Tehát tulajdonkép politikai ok 
működik közre arra, hogy a mi jogi helyzetünk ne 
tisztáztassék. De bármelyik «államkormány» ilyetén állás-
pontja nem lehet egyúttal a jogász álláspontja is, ki 
tekintet nélkül csak azt van hivatva megállapítani : mi 
igaz, mi jogos? 

A főkegyúri jognál nem annak a «kisajátításáról» 
vagy megszüntetéséről van szó (210. ].), hanem gyakor-
lásának mai módjáról. Hogy ez milyen legyen, meg-
határozza a főkegyúri jognak eredete és természete, 
a miről nem lehet, mint szerző teszi, egyházi és világi 
fölfogás szerint beszélni (190. 1.), hanem csak egy szem-
pontból, a jogtörténeti fölfogás szerint. Erre nézve 
eligazítanak: Fraknói: A főkegyúri jogról, Rajner : 
A püspöki székek betöltéséről, Karácsonyi : Szent István 
éleiéről írt munkák. 

Egyházjogi szempontból — mondja maga a szerző — 
a főkegyúri jog a koronás királynak apostoli s ennél-
fogva személyes jellegű egyházi privilégiuma. Tehát 
egyházi privilégium, melyet a kegyurasággal össze-
zavarni nem lehet, miután tartalma jelentékenyen na-
gyobb, iniat a kegyurasággal járó praesentálási jog. 

Ilyen természetű lévén a király főkegyúri joga, 
gyakorlása az egyház szándékai ellenére nem történhe-
tik. Midőn tehát 1848-ban a helytartótanács helyébe az 
új alkotmány értelmében a felelős minisztérium lépett, 
vájjon a jogi helyzetnek megfelelő eljárás volt-e a fő-
kegyúri jog gyakorlását a pápa megkérdezése és bele-
egyezése nélkül csak úgy egyszerűen (1848 : III. t.-c., 
6. §-a) a minisztériumra bízni ? A püspöki kar ezt 
megelőzőleg felírt a királyhoz és figyelmeztette e körül-
ményre s a főkegyúri jog további gyakorlására egy 
vegyes egyházi bizottság felállítását ajánlotta ; de fele-
letet nem kapott, ellenkezőleg, a király megerősítette a 
fönnebbi törvénycikkel, mely szerint: mindazon tár-

gyakban, melyek addig a magyar királyi udvari kan-
celláriának. a kir. helytartótanácsnak . . . köréhez tar-
toztak s általában minden polgári, egylwzi stb. tárgyak-
ban ő Felsége a végrehajtó hatalmat ezentúl kizárólag 
csak a magyar minisztérium által fogja gyakorolni. 
Mindazonáltal egy más szakasz abban a törvény-
cikkben mégis azt mondja : az érsekek, püspökök, apá-
tok stb. kinevezése egyenesen ő Felségét illeti meg. Mit 
jelent ez az «egyenesen» ? 

Ezt az eljárást az akkori gyors munkával menteni 
lehet, de nem lehet tagadni, hogy a főkegyúri jog gya-
korlásának ilyen módjával sérelem esett az egyházjogon 
s hogy tehát a katholikusok, midőn az autonómia rész-
vételét kívánják a főkegyúri jog gyakorlásában, tulaj-
donképen egy sérelemnek orvoslását kívánják. 

A jogásznak így kell megvilágítani a kérdést s 
egyúttal hangsúlyozni, hogy 1848 előtt, az államegyház 
idejében, egészen más volt a helyzet, más volt a viszonya 
a katholikus egyháznak az államhoz, mint 1848 óta ; 
tehát hogy sok olyan dolog történhetett akkor az ország-
gyűléseken is, a miből a mai időre következtetést vonni 
nem szabad, nevezetesen az 1848-ki törvény folytán a 
főkegyúri jogot a felségjogok közé sorozni annyi, mint 
egyik jogi sérelmet a másikkal tetézni. 

Lám az általa idézett szerzők közül Balogh Arthur 
már is így beszél : «A főkegyúri jog az egyházban gyö-
kerezik ; közjogi jelleget az által nyert, hogy a: állam, 
a püspökségek s egyéb főpapi javadalmak létesítésével 
.. . az egyház fönnállásának alapját megvetette». (193.1.) 
így lép szent István családi javai helyébe az állam, 
mint adományozó s így lesz az egyházi privilégiumból 
közjog. Ilyen jogi tévedések fejlődnek az 1848-ki elliomá-
lyosítás nyomában. 

Hasonló jogkritikai boncolással kellett volna meg-
világítania a Csorba-féle törvénytervezetet alapjainkról 
és alapítványainkról, mely tervezet mintája a jogi el-
csavarásnak az állam javára. Kár hogy a szerző nem 
olvasta kimerítő fejtegetésemet erről a törvénytervezet-
ről (Religio 1906. 39. s k. 1. tizenkét számban), különö-
sen a vége felé, a hol kimutattam, hogyan csúsztatja be 
Csorba a főkegyúr helyébe az államfőt s hogyan csinál az 
egyházi vagyonból állami vagyont. (Religio 529. 1.) 

Pedig hát az autonómia két sarkpontját a főkegyúri 
jog gyakorlásának megosztása az autonómiával s alap-
jaink, iskoláink átadása az autonomia kezelésébe ké-
pezi, ezek nélkül vájjon mi teendője lesz a nagy szer-
vezetnek? E tekintetben meg kell állapítanom, hogy a 
szerző nem vitte előbbre a kérdést, csak a kormány-
körök eddigi maguk felé hajló nézeteil összegezte. 

Végre könyvének jelentékeny része a második 
kongresszusi többség által elfogadott s a főkegyúr elé 
terjesztett szervezeti tervezetnek jogi megvilágítására 
vonatkozik. Ez magában véve igen tanulságos munka, 
de gyakorlati haszna nem lesz teljes, mert úgy tudom, 
hogy azon még jelentékeny változásokat (huszonhét 
pontban) kívánt az előbbi kormány s bizonyára meg-
jegyzései lesznek a püspöki karnak is. 

Más apróbb megjegyzéseim : mi katholikus feleke-
zetnek nem nevezzük a katholicizmust, miután senkitől 
se szakadt el (49.1.); hogy «a bit a kedély világába 
tartozik» (176. 1.) ép a minap cáfoltam, lévén az az ész 
ténykedése (Religio 1907. 577. 1.); a «ins circa sacra» 
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kifejezés a jozefinizmus maradványa (198. 1.) ; a vallási 
és politikai katholicizmus között való különbségtevés 
csak a papiroson néz ki úgy, a hogy a szerző képzeli, a 
valóságban alig (206. 1.) ; hogy az állam joga «az egy-
háznak önrendelkezési jogkörét kijelölni» (230. 1.) nem 
illik bele az egyházról vallott fölfogásába, valamint nem 
felel meg a valóságnak, hogy 1848 előtt az egyház 
ügyeit, «melyek nem tartoztak a dogmák körébe, maga 
az államhatalom szabályozta az ő kormányrendeletei-
vel» (332. 1.) Segédlelkészekről beszélve azt mondani, 
hogy «coadjutort cum jure successionis» csak a pápa 
adhat (278. 1.) értelmetlen. 

Összegezve a mondottakat, tekintettel a szerző cél-
jára, hogy «az autonomikus küzdelemnek sok tanulsá-
got nyújtó nagy vitaanyagát gyűjtötte össze» (6. 1.) s 
tekintve fáradozását a katholikus autonomia fogalmá-
nak tisztázása körül, műve dicséretet érdemel. De érdeme 
akkor volna teljes, ha a még nem tisztán látott pon-
tokra is világosságot deríteni s a kormánykörök jogi 
tévedéseit is kiigazítani igyekezett volna. Ez nagyterje-
delmü művében hiányzik. 

* 

R. Graffin.—F. Nau. Pati'ologia Orientalis. Tome 
IV. fascicule 2. Les plus anciens monuments du 
Christianisme écrits sur papyrus. Textes grecs édités, 
traduits et commentés par le Dr. Charles Wessely, con-
servateur de la Ribliothèque impériale de Vienne. Paris 
1907. Firmin-Didot. Nagy 8-ad rét; 112 lap, 3 lap pho-
totypikus reprodukcióval. 

VI. Hátra van még egy állítólagos régi evangélium-
töredék, melyet szintén Grenfell és Hunt adlak ki az 
Oxyrhynchus Papyri cimű gyűjtemény IV. kötetében. 
Ezzel Wessely kissé mostohán bánik el, pedig nézetünk 
szerint e kis töredékben jókora adag gnosztikus dogma-
történet lappang, azért is szükségesnek látjuk a töre-
dék szövegét némi kommentárral kisérni. 

A szöveg, mely egy II. vagy III. századból való és 
Wessely szerint könyvpiacra szánt papyrustekercs két 
oszlopának a maradványa, következőképen hangzik : 

á|no Tiptoi è'[toç ôtjjè] 
[|Í.y)t]E ácp' éaTïjepaç | 
jè'w; 7t]pcoi |ir)T£ pq) ] 
[xpocp̂  G]jxwv zí tpá 
[yYj-ue p)X£] TQ ax[o] 
[ÁTJ GJXGJV] ZÍ évSú 
[arJaö'S ocpeí[a] 
[aov]eç [ëaie] xöv [xpí] 
v MV árt [va a]0çà 
vet oïiSè TC[OV£Í éa]ux[OTÇ| 
EV ë/ovx[e; e]v§[u] 
[ia. zí svßctx^Eojite [olvasd 9-e] 
•j|j.£îç: xi; Sv Típoad-r; [olvasd — ítórj | 
erei xrjv ^Xixiav 
(jjjiöv : aùx&[ç S]wa£t 
'jp.rv xi £v3'j|ia ú 
jiûv. Âéyouatv ai» 
xqi ot ;j.aib]xa: àuxoO-
7tóx£ f('[itv È t̂pa 
VT)Ç EOE'. / .AÏ 7XÓX£ 

a£ ô̂ ép-eO-a ; XéyEe 
Sxav £x3úar/a^£ xa: 
IXY( aicr/uvfHjXE 

col. II. 
2À[£y£- xfjV xÀEïSa] 
xf;; [yvwaewç £] 
xpú(|i[ax£- xùzol oùx] 
Etâ Xl&axE '/.ai xoïç] 
£!G£p[y_0(J.év0(Ç où] 
x àv[£(i)çax£ ...] 

«[Ne törődjetek1] reggeltől estig, sem estétől reggelig 
tápláléktokkal, mit egyetek, sem ruhátokkal, mit öltse-
tek magatokra. Mennyivel különbek vagytok a liliomok-
nál, melyek nőnek és nem dolgoznak, lévén nekik ma-
guk számára egy öltözetük ? Miért kételkedtek ? Ki ké-
pes megtoldani alakját? Az ruhát ad nektek.2 — Mondják 
neki tanítványai : Mikor lész nekünk láthatóvá és mikor 
látunk téged? Mondja: a mikor levetkőztök és nem 
szégyenkeztek.» 

«Mondá: A tudomány kulcsát elrejtettétek; ti ma-
gatok nem léptetek be és a belépőknek (ajtót) nem 
nyitottatok . . .» 

Látnivaló, hogy e szöveg ép oly összefüggés-
telen, mint a többi oxyrhynchosi logiongyüjlemény ; 
valószínű tehát, hogy nem valami elveszett evan-
géliumból való, hanem Jézus mondásainak azon gyűj-
teményéből, a melyből az előbb ismertetett szövegek 
erednek. 

Az persze megint más kérdés, honnan merítette a 
gyűjtemény szerzője az általa följegyzett Jézusmondá-
sokat? Jelen esetben nagyon valószínű Grenfellnek és 
Huntnak az a gyanítása, hogy az imént ismertetett logion 
az Egyptomiak evangéliumából eredt, a mint Jézusnak 
az az állítólagos mondása is, mely szerint a tanítvá-
nyoknak akkor fog megjelenni, a mikor levetkőzve nem 
fognak szégyenkezni, más szavakkal alexandriai Cle-
mensnél fordul elő, mint az egyptomiak szerint való 
evangéliumból vett idézet. 

Salome kérdésére ugyanis «meddig fog a halál 
uralkodni», azt feleli az Úr: «a meddig ti, asszonyok, 
szülni fogtok. Én ugyanis eljöttem, hogy a nőstények 
müvét megszüntessem.» És az Úr válaszolva mondá : 
«Minden növényt egyél, de a keserűséggel birót ne edd.» 
És Salome kérdezősködésére, «mikor lehet megtudni 
mindazt, a miről beszélt», feleié az Úr : «a mikor a szé-
gyen öltönyét lábbal tiporjátok és a mikor a kettőből 
egy leszen és a him a nősténnyel, sem nem him, sem 
nem nőstény».3 

Ez első tekintetre nagyon zavaros beszéd. Homá-
lyos célzásai a tiltott la gyümölcsére (Gen. 2, 16 köv.) 

1 Máté 6, 25. szer in t kiegészí tendő : |ïi) |Jispi|Jiväxs. 
2 Wesse l j ' : Qui e n t r e vous peu t a j o u t e r une coudée à sa taille ? 

(Dieu le peut) , celui-ci vous d o n n e r a vo t r e vê t emen t . Ez a fo rd í t á s 
(és a neki megfelelő szöveg) al igha helyes . Az aùzôç Íoóast-nek az 
a lanya az előző m o n d a t b a n kell hogy legyen, o t t pedig — legalább 
Wesse ly szövegében — s e m m i n y o m a nincs . Én a következő olva-
sás t a j á n l o m : äv (esetleg èàv) Ttpoa9-G ÉNT -R,v íjXiJuav, 6|ÍTV aù-cig etc. ; 
és pedig t£; he lye t t azt, h i szem, o;-t b á t r a n lehet o lvasn i ; a p a p y r u s 
azon a he lyen oly szakadozot t , hogy egyá l ta lában egyik olvasás 
sem m o n d h a t ó b iz tosnak ; a irpoaä-g igét a szövegben he lyesnek 
nézem, ez con iunc t ivus és n e m op ta t ivus , a m i n t a 8g Sv-nál beve-
zetet t m o n d a t néze tem szer in t n e m ké rdő , h a n e m föl tételes re la t iv 
m o n d a t és é r te lme : «az, a ki magasság tokhoz hozzáad, ugyanaz 
r u h á t ad nektek». 

3 Clem. Alex. S t rom. III, 6, 45 ; 9, 64.66 ; 13, 92. Exe. Theod . 
67. V. ö. Réseli, Agrapha 2 p. 252 sq. 
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azt a látszatot keltik, hogy az Ev. sec. Aegyptios szer-
zője encratita (önmegtagadók szektája) volt és, mint 
Tatianos,1 Cassianos,2 Saturneilos,3 úgy ö is a házas-
ság intézményét az ördögre vezette vissza, vagy hogy 
legalább is az eredeti bűn alatt a protoplasták sexuális 
érintkezését értette, a minthogy e tan nyomait más-
különben igazhitű íróknál is találjuk.4 Ezt már Grenfell 
és Hunt is sejtették, azt állítva, hogy az általuk kiadott 
töredék Gen. 3, 7-tel («megnyílnak szemeitek» stb.) va-
lami misztikus összefüggésben áll. A gondolat maga 
helyes ; a föltételezett összefüggés azonban az ú. n. 
àvaxeipaÀaiwaiç-doctiïnân alapszik, mely nem más, mint 
szent Pál az Eph. 1, 10-ben foglalt szavainak kevésbbé 
szabatos értelmezése. Ugyanis az apostol azon szavait, 
melyek értelmében Isten akarata àvaxEcpaXait!>aaa9'ai xà 
7távxa sv xíp xpiaxfij, a második századtól kezdve eretnekek 
és orthodoxok úgy értelmezték, hogy a megváltás célja 
lett volna — hogy szent Irén szavaival éljek, a kinek 
egész theologiája e gondolatból indul ki5 — recapilu-
lare omnia in Christo, mindent megismételni Krisztus-
ban. E felfogás szerint Krisztus, mint második Ádám, 
életével elénk adta az első Ádám természetfölötti, a 
bűnbeesést megelőző éleiét. A mint tehát a második 
Adám szent volt, flbiafrôç volt, tiszta volt, olyannak kel-
lett volna lennie az első Ádámnak is s egyszersmind 
nekünk is a tökéletesség azon fokára kell magunkat 
felküzdenünk, a mely fokon még a nemi különbség is 
megszűnik és az ember oly ártatlan lesz, mint a ma 
született gyermek és ruhájából kivetkőzve sem szé-
gyenli magát. 

Hogy töredékünknek ez az igazi értelme és hogy 
akadtak egyes tévedezők, a kik neki ezt a bizonyos 
értelmet tulajdonították, arra klasszikus példa Priscil-
lianus, kiről Sulpicius Severus beszéli6 «obscoenis stu-
duisse doctrinis nocturnos etiam turpium feminarum 
egisse conventus nudumque orare solitum». 

Az V-ik század másik felében hasonló dolgokat 
művelt Lampetios7 Isauriában, kiről Theodoros bar 

1 I renaeus, adv. Haer. I, 2(3 (ed. Harvey I, 220) Clem. Alex. 111, 
12, 81. V. ö. Hilgenfeld, Ketzergeschichte d. Urch r i s t en thums , Leipzig 
1883 p. 390. 

2 Clem. Alex. Strom. III, 13, 91 ; H ie ronymus in com. in ep. 
ad Gal. VI, 8. V. ö. Walch, En twur f einer volls tändigen His-
torie der Ketzereien, Leipzig 1762. B. I., 441. Hilgenfeld o. c. p. 
547 sq. Harnack, Gesch. d. altcliristl . L i t t e ra tur I, 201 ; Bardenhewer , 
Gesch. d. a l tkirchl . Litt . I, 346. 

3 Iren., adv. Haer. I, 18 (ed. Harvey I, 198) ; Ph i losophumcna 
VII, 28. 

4 V. ö. Philo, de opificio mund i c. 53 sq. (ed. Mangey p. 35) ; 
Athanasius , cont ra gentes n. 2. (Migne P. G. XXV, 5 sq.) Gregorius 
Nyssenus, de virgini tate (ed. Oeler III, 89) ; de opificio homin i s cap. 
XIX (ed. Oeler III, 113); Phi loxenus, de vita et perfect ione Chris 
t iana, ed Budge (syriace) I, 550 ; Mose b a r keça de Paradiso Migne, 
P. G. CXI coli 491, 504, 516. Iso'dad a Genezishez írt magyarázatá-
ban Brit. Museum Or. 4524 fol. 23b (kiadatlan) ; Selêmôn baçrai 
püspök a «Méh» c imü müvében ed. Budge Oxford 1886, 24. 1. 

s G. Molwitz, de ávaxspaAaiwasu); in Irenaei theologia potestate. 
Dresden, 1874. p. 4. E. Klebba, Die Anthropologie des hl. I renaeus 
[Kirchengesch. Studien hsg. v. Knöpfler, Schrörs, Sdralek II, 3], 
Münster , 1894. p. 39 sq. 

6 His tó r ia Ecclesiast iea II, 50; V. ö. Besch, Agrlepha2 373 1. 
7 Lampet ios ra vonatkozólag 1. T imotheus Cpoitanus könyvét 

de iis, qui ad Ecclesium accedunt (Migne P. G. LXXXVI, 45—52, 
Maximus, Scholia in cap. VI. l ibri «de ecelesiastica hierarchia» 
(Migne P. G. IV, 169 D) Joannes Domascenus, de haeres ibus n. 98 
(ed. Le Qien, Parisi is 1712 t. I p. 109c). 

Choni egy X. századbeli szyr író ezeket beszéli Scholia 
cimü müvének XI. könyvében :x 

«Ez a Lampetios eredetére nézve kappadokiai volt 
és az egyptomi sivatagban tartózkodott. Később egészen 
Konstantinápolyig jutott és magáról azt állította, hogy 
Isten őt megjelenésre méltatta és hogy ő az érzéktelen-
ség és a tökéletesség azon fokán áll, mely a megujult 
embernek megfelel, kiben tehát sem érzéki vágyódás, 
sem bűn nincsen. És hányszor meztelenítette meg ma-
gát és meztelenül állt meg a vele találkozók előtt ! És 
mindazt, a mit eszelősségéből kifolyólag tett, ártatlansá-
gának és érzéstelenségének tulajdonította... És azl 
tanította, hogy a böjtöt, az önmegtagadást, valamint a 
szüzességet és a test tisztaságát meg kell vetni. És azt 
mondta, hogy a ki apatheiára tett szert, annak nincs 
rá szüksége, hogy ilyen eszközökkel megigazuljon. 
És a szerzeteseket és nazireusokat kinevette s azt 
mondta, hogy szüzesség révén senki meg nem iga-
zulhat, hanem igenis az embernek ennie, innia és 
mulatnia kell és törvény gyanánt tanította a hús-
kivált a disznóhúsevést. És ajánlotta a tiszta fehér 
ruha viselését s a szerzetesek csuháját elvetve azt állí-
totta, hogy tévesen hordanak fekete ruhát. Azokat pe-
dig, akik tanítását megvetették, butáknak nevezte, mint 
a kik tökéletességre el nem jutottak. Az aranyat továbbá 
nagyon szerette, tanítványait pedig buzdította, hogy amit 
bírnak, közös vagyonná tegyék. Es nem kevés aranyat 
összegyűjtve a Kilikia és Isauria között fekvő hegység-
ben2 szerzetházakat alapított, melyek alig különböznek 
«a lupanaribus meretricum» a gyakori orgiák miatt, 
melyeket ott tartani szoktak. Ugyanis nem tiltotta meg, 
hogy a rendházakban férfiak és nők vegyest lakjanak». 

Lampetios tana egyptomi eredetű és így összefüg-
gése az egyptomiak evangéliumának feljebb ecsetelt 
felfogásával több mint valószínű ; a mi a priscillianusok 
tanát illeti, Sulpicius Severus szerint ez is bizonyos 
Marcus nevű eretnek révén Egyptomból került Spa-
nyolországba. Valószínű, hogy mind a két tévtan opliita 
befolyás alatt keletkezett, a kik Egyptomban egészen az 
V-ik századig meghúzták magukat és híresek voltak 
erkölcstelenségükről.3 

Wessely könyvének hátralevő része a mágikus 
papyrusokkal (88—98. 11.) és a régi kereszténység 
egyéb papyrusalakban fönnmaradt termékeivel foglal-
kozik (99—116. 11.). Ezek bővebb ismertetésébe nem 
bocsátkozunk, csak annyit jegyzünk meg, hogy az 
egész munkát a régi keresztény irodalom barátainak a 
legmelegebben ajánljuk. Örvendetes jelenség, hogy nem-
csak papok, hanem katholikusan gondolkodó világiak 
is érdemesnek találják a régi keresztény irodalommal 
való foglalkozást. Persze a külföldön. Annál szomorúbb 
azonban, hogy a mi művelt közönségünk minden ily-
nemű értelmi munkától távol tartja magát. Nálunk 
csak politizálni szokás, azt is rosszúl. A tudomány, az 
egy magyar történettől eltekintve, nálunk igazi müve-
lökre nem talál, kiváltképen nem a klasszikus irodal-
makkal való komoly foglalkozás. Ennek, sajnos, java-
részben gimnáziumaink az okai, a melyekben lalinul 
és görögül vajmi gyarlóan tanitanak. Kmoskó Mihály dr. 

1 Pognon, Les inscr ip t ions mandaï tes des coupes de Khouabir . 
Par is 189S p. 141 (szír szöveg-», a f ranc ia ford í tás u. o. a 206 köv. 1. 

2 Ért i a T a u r u s hegységet. 3 Ep iphau ius , Panar ion , liaer. XXXVII. 
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Levél a szerkesztőhöz. 
. rT i Budapest, 1907. november ö. 

Nagysagos Uram ! r 

Megbotránkozással olvastam a lapokból, hogy 
Veigelsberg Leót, az egyházellenes érzületéről isme-
retes, a mellett öngyilkossá lett izraelita publicistát 
a Budapesti Ujságirók Egyesülete részéről Cziklay 
Lajos búcsúztatta el. 

Tehát Cziklay semmit sem lát abban, hogy ő, 
a nagy katholikus vezetöférfiú, az Országos Pázmány-
Egyesület alelnöke, egy katholikus napilap társszer-
kesztője, egy olyan embert parentáljon el, a kinek 
elbúcsúztatása elől még az a Herczeg Ferenc is kitért, 
a ki szintén liberális elveket vallott és vall mind-
máig. Az a Herczeg, a ki a sajtó «zsidógyerekeinek» 
védelmezésében — még nem is olyan régen — any-
nyira exponálta magát, visszariadt attól, hogy elbú-
csúztassa azt az embert, a kinek vallásellenes törek-
véseivel liberális létére soha egyet nem értett. És a 
nagy katholikus Cziklay odaáll az öngyilkos sírja 
elé és ott szaval a mély és egységes lelkiélet-röl, me-
lyet — szerinte — az öngyilkos élt. 

Engedelmet kérek, de ez több a soknál I Ez már 
több, mint kétkulacsosság! Hát rá vagyunk mi 
katholikusok utalva arra, hogy miköztünk ilyen 
emberek vezetőszerepet vigyenek, hogy ilyenek re-
praesentálják a magyar katholicizmust ? És ha már 
az ilyen emberek mindenáron kapaszkodni akarnak, 
nem akad senki, a ki az ilyen akarnokokat elhessegetné, 
lehetetlenné tenné? 

Jóleső érzéssel olvastam annak idején a «Beligio» 
cikkeit, a melyekben «Veritas» kikezdte ezt a jó 
urat, a kinek funerátoroskodása nélkül újságírót el 
sem lehet már manap földelni s a kiben nagyobb 
a szereplési viszketeg, mint a katholikus érzés és a 
katholikus elvek tisztelete. 

Maradtam Nagyságodnak igaz hive 
* Egg világi katholikus. 

Az elvek és eszmék tisztaságát megóvni óhajtó, 
a rossz példát ostorozó felszólalónak hozzám inté-
zett sorait közölni annál inkább szükségesnek tar-
tottam, mert ezt az elvek szolgálata kötelességemmé 
tette. Közéletünk épen az elvek dolgában nagy 
elfajulásnak indul, a katholikus sajtó munkása tet-
teinek semmiféle megkülönböztetésével ezt elő nem 
mozdíthatja, hacsak a két- vagy többféle elvű-
ség képtelenségét a maga részéről is életaxiomává 
avatni nem akarja. 

A felszólalás célja ilyen divatnak a mi soraink-
ban hathatósan elejét venni, a mi ime mindenféle sze-
mélyi tekintet mellőzésével megtörtént s hasonló 
esetekben mindig ismétlődni fog. Szerk. 

Irodalmi pályázat . 
Az Egri Egyházmegyei Irodalmi Egyesület, Csekó Gábor 

elnök adományából 100 korona jutalommal pályázatot hirdet 
ily tárgyú értekezésre : Milyen legyen a jó kath. napilap ? Azaz : 

mit kívánunk a jól szerkesztett kath. szellemű, politikai és 
közgazdasági napilaptól, hogy az minden jogos és méltányos 
követelménynek megfeleljen ? 

A legfeljebb két nyomtatott ivre terjedő pályaművek 
1908. év márc. végéig Kriston Endre egyesületi titkárhoz 
(lakik : Eger, érseki udvar) küldendők. 

W . Budapest . A névtelen cikkek a szerkesztő dolgo-
zatai. Minden héten találkozik velük. 

Scli. Szalmái". Tévedésből maradt a régi cimszalag a 
kiadóban. A kettős példányból az egyiket tessék visszaküldeni. 
Tudja kérem, a mai sok szociális tan között egyet emlegetnek 
legkevesebbet, hogy a munkásnak nemcsak jogai, de köteles-
ségei is vannak. A kinek munkásokkal van dolga, keservesen 
tapasztalja ezt. Azért jó volna azokon a népgyűléseken minél 
többször hangoztatni — a lelkiismeretességet is. 

P. Kolozsvár . Igen, a baptistákról szóló művem fontos 
gyakorlati célnak van szánva, felvilágosítani nemcsak a lelké-
szeket, hanem magukat a baptistákat is különállásuk fölös-
leges, sőt rájuk, mint emberekre nézve, egyenesen káros vol-
táról. A józaneszű földmívelő is megérti kifogásaimat, szembe-
szökők azok azzal az írott hitvattomással szemben. Maga is 
meggyőződhetik róluk. A könyv megvan, ám tessék használni. 

B. Budapest . A «Sárospataki Ref. Lapok», ismertetve 
Prónay br. beszédét, azt írja okt. 27-ki számában, hogy «a 
protestáns világi férfiak ezen egyértelmű tiltakozása meg-
győzheti a róm. katholikusokat, hogy a prot. egyházak nem 
azonosítják magukat a ref. lelkészi kongresszussal». Saját-
ságos tünet, hogy a protestánsok egyházi intelligenciáját 
(mert az egyházban a lelkészek a tanult elem, vagy mi !) a 
világi férfiaknak kell kioktatni. 

K. Nagyvárad. Van a szerkesztőnek annyi magához 
való esze, hogy szükség esetén a szakértőt hivja segítségül. 
Ha magam annyit dolgozom s úgyszólván kellő eszközök 
nélkül készítem s tartom fön a Religiót, meg kell bocsátaniok 
a komoly tudomány hivatott férfiainak is, ha sok munkájuk 
kőzött itt-ott zavarom s munkára hivom föl. Nem magamért, 
a szent ügyért teszem, a mit ugye senki rossz néven nem vehet. 

Tanár. Budapest . Lehet, hogy sok mindenfélét tudok, 
de még sem mindent. így kérdésére is, hogy az a veigels-
bergi halotti beszéd egy kath. hírlapíró szájában mit akart 
jelenteni ? nem tudok fölvilágosítólag felelni. A halottnak nem 
szólt, mert az nem hall többé ; az élőknek pedig olyanformán 
fölmagasztalni az öngyilkost — senecai vonás, csakhogy 
Seneca pogány volt s nem katholikus. Talán a szónok fogja 
tudni önnek érthetővé tenni álláspontját. 

T. e l ő f i z e t ő i m közül n é h á n y a n inéy m e y i e l e d -
keztek az idei e lő f ize tésrő l , kérem őket annak be-
küldésére . 

TARTALOM: Az új római Dekretum. X.— Szent 
Imre egyénisége az irodalomban IV. Vargha Dámján dr.-
tól. — Szent István gyermekei. Karácsonyi János dr.-
tól. — Hegel dialektikája a történelmi materializmus-
ban. II. (Vége). Jehlicska Ferenc dr.-tól. — A tudomány 
geothaniája. III. Martinovics Sándor S. J.-től. — A mo-
dern társadalom és a család. Vári Kálmántól. — Egyházi 
világkrónika. —y —/a-tól. — Irodalom. Melichár : A kath. 
autonomia Magyarországon. — Graffin—Nau : Patrologia 
Orientális. VI. (Egy állítólagos régi evangelium-töredék-
ről.) Vége. Kmoskó Mihály dr.-tól. — Levél a szerkesztő-
höz. (Cziklay funerátoroskodása). Egy világi katholikas-
tól. — Irodalmi pályázat. — Telefon. 

í . ap tu la jdonos és kiadó : 

DUDEK JÁNOS dr. egyetemi ny. r. tanár. 
Stephaneum nyomda r. t. Budapest, VIII., Szentkirályi-utca W. 
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R E L I G I O 
TUDOMÁNYOS, TÁRSADALMI ÉS IRODALMI KATHOLIKUS FOLYÓIRAT 

Megjelenik - július és augusztus hónapot kivéve - minden vasárnapon. 

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

Egész évre K 12.-
Félévre « 6.-

FELELOS SZERKESZTŐ 

D U D E K J Á N O S dr. 
EGYETEMI TANÁ1Í 

SZERKESZTŐSÉG ES KIADÓHIVATAL 

Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 39. 

Árpádházi szent Erzsébet. 
1207-ben született, 1231-ben meghalt II. Endre 

királyunk szent leánya, Erzsébet. A mai hétszázados 
évfordulón emlékezzünk meg róla, a keresztény ön-
megtagadás és irgalmasság angyaláról; de emlékez-
zünk meg a korról is, mely nevelte, mely gondolko-
zását és életmódját inspirálta. Szükségünk van nekünk 
erre, nem miatta, hanem magunk miatt, a kik az ő 
erényeiben annyira megfogyatkoztunk. 

Élete a XIII. század első felébe, a legszebb és 
legkiemelkedőbb középkori századba esik. A keresz-
tes hadjáratok második felének ideje volt ez, az az 
idő, a midőn a katholikus vallás szelleme irányí-
totta az európai nemzeteket. Se előtte, se utána kö-
zépkori század hozzá fogható nem volt. III. Ince, a 
legnagyobb középkori pápa, nyitotta meg s utána 
sorban jeles pápák ültek szent Péter székén. Ok ve-
zették a népek sorsát s nemcsak az egyes nemze-
tek, hanem maguk a királyok is atyjukként tisztel-
ték őket, rájuk bizták magukat s a hol és a mikor 
baj volt, a pápa, mint közös biró, szolgáltatott igaz-
ságot nagyoknak és kicsinyeknek, gazdagoknak és 
szegényeknek egyaránt. A jeles pápák megtörték az 
egyházra s államra egyformán veszélyes francia 
albigai eretnekeket s visszaállították az előző század-
ban meglazult erkölcsök tisztaságát. 

Erkölcsileg megújult az egész világ,1 a sziveket 
őszintén átjáró katholikus vallás irányította az em-
berek cselekedeteit s a legszebb gyümölcsöket ter-
mette. Az azelőtt földiekbe, anyagiságba, élvezetekbe — 
akárcsak ma — merült emberek között Isten egy-
szerre támasztotta életre a szent Domonkos és szent 
Ferenc rendjét, melynek tagjai lemondva a világról 
és szegénységet hirdetve, soha nem tapasztalt módon 
megkedveltették az emberekkel a lemondást és a 
szegénységet. Férfiak és nők, gazdagok és szegények 
tódultak hozzájuk, hogy rendi ruhájukat fölvegyék 
és ha valaki szerzetes nem lehetett, boldog volt, ha 
legalább a ferenci rend ruhájában temették el. Nem-
csak a szegényebbek, hanem, mint Beöthy mondja,2 

1 Montalembert : Leben der h. Elisabeth von Ungarn. 
Übersetzt von Städtler. 1880. Einleitung. 

2 Beöthy : A szépprózai elbeszélés. 1886. I. 

a királyoknak, nádoroknak, hercegeknek, ispánoknak 
szőrruhába öltözött leányai igyekeztek a nép előtt 
megfosztani a nyomort borzalmasságától. 

Erzsébetünk, mint férjes nő, a harmadik rend 
tagja lett; unokája, Margit, IV. Béla király leánya, a 
Nyulak szigetén dömés apáca. A királyi tróntól a 
pór kunyhójáig az emberek fővágya lett: lemondani 
és Istennek szolgálni. A kor jellemzője: az áldozatra 
kész szivek. 

S ennek a kornak nem felelt meg többé a ro-
mán stil nyomottabb alakjával és szerényebb mére-
teivel. Buzgósága kőbe akarta vésni imáját, de oly 
kőbe, mely mesterileg kidolgozott részleteivel ma-
gasra, az ég felé mutasson, a hová az emberek lelke 
szárnyalt s megteremtette a fenséges csúcsíves stílt, 
melynél nagyszerűbbet az építészet még nem al-
kotott. 

Ha nem volna semmi egyéb emlékünk ezen s a 
közvetetlen rákövetkező idő buzgóságáról : a kölni 
dóm, a rheimsi s nálunk a kassai Erzsébet-templom, 
valamint más mai napig fönnmaradt épületek, temp-
lomok egymagukban is kétségtelenné tennék, hogy 
a XIII. századnál vallásosabb, lelkileg harmoniku-
sabb s önzetlen áldozatra készebb kor még nem 
létezett. Valóban csak a kölni dóm építésének ide-
jében érezhetett a szív úgy, mint a hogyan a «Pange 
lingua», a «Stabal Mater» és a «Dies irae» halhatat-
lan szépségű himnuszokban nyilatkozik, a melyeknél 
nagyszerűbbet, kifejezőbbet még nem alkotott a szent-
költészet. 

Ebben a korban írta Gersen János a «Krisztus 
követésé»-ről szóló pompás kis aszketikus könyvét, 
melynél épületesebb csak maga a Szentírás. Támad-
tak tudósok, egy aquinói szent Tamás, egy szent Bo-
naventura s a világi tudományokban Albertus Mag-
nus, Roger Baco, a kiknek a műveit a fejlődés akkori 
fokához képest ma is csodáljuk. Megindult a festé-
szet és szobrászat művelése; megindult a költészet 
is s mind-mind a vallás kinyomatát viselte magán. 
A népvándorlás zavarai után megállapodott népek 
között az egész vonalon megindult a közművelődés, 
melyet az egyház vezetelt.1 

1 Hur ter : Innoeenz III. und seine Zeitgenossen. 1844. IV. 
357. s k. 1. 
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Ez a század mutatta meg tehát igazán, hogy 
mire képes a katholikus egyház, ha az emberek 
őszintén követik. Behatása alatt indultak meg a sze-
retet művei is, épülni kezdtek a kórházak, a mene-
dékházak, az árvaházak; mert az emberek úgy cse-
lekedtek, mint igaz katholikusokhoz illik. Erről az 
időről vehette Montesquieu hires mondását: Különös 
az a keresztény vallás, mindig csak az ég felé mutat 
s mégis itt lenn a földön boldogítja az embereket. 

Baj. szegénység, küzködés akkor is volt elég, 
ezek az ember állandó kisérői; de a lelkében val-
lásilag edzett ember megbirta őket (nálunk a tatár-
járást), csüggedést, vagy épen gyáva kétségbeesést 
nem ismert, bajai között is fölemelt lélekkel járt, 
mert szenvedéseiben is érdemet keresett a másvi-
lágra. Bemény táplálta s édesítette meg bajait; sze-
gény lehetett, de nyomorultnak nem érezte magát 
soha. 

Ennek a gyönyörű kornak szép virága : király-
leányunk, a Thüringiába szakadt szent Erzsébet. 
A nagy évfordulón emlékezzünk meg róla és a kor-
ról, mely nevelte. Hiszen mintha a történelem ismét-
lődnék, ismét önző, anyagias lett az emberiség. Üres 
szívvel, szkeptikus ésszel bandukol az élet nagy or-
szágútján, elvesztette a hit csillagát s boldogtalan. 
Nézzünk őseinkre, nézzünk Erzsébetre s tanuljuk 
meg, hogy a boldogsághoz kevés kell, a : Sursum Corda ! 

Az új római Defcrehim. (xi.) 
(42- 52-ig következnek az evolucionista tételek a hét 

szentségről egyenként, a mint keletkezésüket s az egyház-
ban való, Krisztus kora utáni meghonosításukat képzelik.) 

Mielőtt a megfelelő részletekbe bocsátkoznánk, 
a közvetetlen előző tételekre visszatekintve, nem sza-
badulhatunk bizonyos kérdésektől, melyeket a ke-
reszténység és a korabeli kultuszok, az evolucionis-
ták által hirdetett kölcsönzési tény s az élet előttünk 
ismert rendes folyamatának összehasonlítása önként 
támaszt bennünk. Az evolucionisták, mint az előzők-
ből tudjuk, nem ismerik el Krisztust a szentségek 
szerzőjének, nem annak az egységes forrásnak, mely-
ből az egész kereszténységre kötelezőleg átszármaz-
tak. Hanem keletkezésüket a szokások keletkezésé-
nek rendes emberi útjára terelik. «Abból származtak 
a szentségek — mondják — hogy az apostolok s 
utódaik Krisztusnak egynémely eszméjét és szándé-
kát ilyen irányban értelmezték s különben is hogy 
nincs egvéh céljuk, mint az Isten jótékony jelen-
létére emlékeztetni az embert.» 

Ha igy állna a dolog, ha a szentségek csak amo-
lyan emberi eredetű szertartások, olyanok tehát, mint 
Krisztus korabeli sokféle pogány vallásnak sokféle 
szertartásai, akkor egy csodálatos tény előtt állunk, 
melyhez foghatót nem ismer a történelem. Miért és 
hogyan lett kötelezővé ugyanaz a hét szentség egy-
képen az egész keresztény világban, ugyanazzal a 

jelentéssel, ugyanazzal a szükségszerűséggel ? Annyira 
s oly meggyőződéssel, hogy a katholikus egyháztól 
a IV - V . században elvált s ma is Ázsiában élő nesz-
toriánusok s más töredék-szekták ép úgy vallják s 
tartják a hét szentséget, mint a később, a IX-ik, ille-
tőleg a Xl-ik században tőle elvált görög-keletiek, a 
kiket ettől a hitüktől, a szentségekhez, mint krisztusi 
intézményekhez való ragaszkodásuktól, a XVI. szá-
zadban a közös ellenség ellen csábító protestánsok 
sem voltak képesek eltéríteni? 

Apostolok s utódaik rendelték el a szentségeket, 
mondják. De emberi intézkedések vidékenként má-
sok és mások; a mint látjuk, hogy ma is a szokás 
dolgában más felel meg jobban a keleti ember ter-
mészetének, mint a mérsékelt övi nyugodnak. Tehát 
ha ilyen szentségféle szertartások — mint mond-
ják — idővel csakugyan keletkezhettek volna is a 
kereszténységben : hogyan történt az mégis, hogy 
mindenütt szakasztott ugyanazok keletkeztek, hogy 
épen hét szentség keletkezett, mikor az állítólagos 
célra, az Isten jelenlétére való emlékeztetésre keve-
sebb is elégséges s másféle szertartások is alkal-
masak? 

A kereszténység keletkezésekor, tudjuk, hogy 
minden nemzetnek volt saját külön pogány vallása 
és saját külön kultusza, volt Iris-, Atlis-, Dyonisos-, 
Mithras- stb. kultusz, sajátos szertartásokkal;1 hogyan 
történhetett az, a rendes történeti menettől eltérőleg, 
hogy a nemzeti különbségeket le nem rontó keresz-
ténység mégis minden népnél ugyanazokkal a szer-
tartásokkal s ugyanazokkal a szentségekkel lépett 
föl és pedig kötelezőleg? Mikor pedig nem is olyan 
fontos, hogy az evolucionisták felfogása szerint az Isten 
jelenlétére mely jel figyelmeztesse az embert, csak 
figyelmeztesse. 

Nyilvánvaló tehát, hogy itt egy erkölcsi lehetet-
lenséggel állunk szemben, mely megoldhatatlan ma-
rad mindaddig, míg a szentségek szerzését egy kö-
zös forrásra, a minden hívőt egyformán kötelező 
Jézus Krisztusra vissza nem vezetjük és míg a szent-
ségeknek magasabb célt nem tulajdonítunk. 

Ezek után térjünk ál magukra a tételekre. 
42. A keresztény hitközség léptette életbe a keresztsé-

get, mint szükségest, a mennyiben mellőzhetetlen szertartás-
nak vette át s hozzákötötte a keresztény hitvallással járó 
kötelességeket. 

43. A kisdedek keresztelésének szokása egyszerű egy-
házfegyelmi fejlődés volt s egyike lett azon okoknak, a miért 
kettéválasztották a szentséget : keresztségre és bűnbánatra. 

44. Semmivel sem lehet igazolni, hogy az apostolok 
kiszolgáltatták volna a bérmálás szentségét, a mint a két 
szentségnek, a keresztségnek t. i. és a bérmálásnak, tulajdon-
képeni megkülönböztetése alig is hozható kapcsolatba az első 
kereszténység történetével. 

Az előbbi két tétel, mint látjuk, a keresztségre, 
a harmadik a bérmálásra vonatkozik ; közös alap-
eszméjük a tételeknek a későbbi bevitel, az utóla-

1 Döllinger: Heidenthum und Judenthum. 1857. 109. 1. 
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gos meghonosítás, tehát nem krisztusi eredet. A ke-
resztséget — azt mondják — a keresztény hitközség 
«adoptálta», a bérmálásnak a keresztségtől való meg-
különköztetése, tehát külön szentségi volta pedig 
hogy — mint az eredeti szöveg mondja — «hand spectat 
ad históriám christianismi primitivi», hogy az ős-
keresztény korban ismeretlen volt. 

Ez különben mind csak részletezése az evolu-
cionisták fönnebbi 40. tételének «a szentségek szár-
mazásáról», illetőleg ennek a tételnek alkalmazása 
az egyes szentségekre. Hogy aztán hogyan gondolják 
ezt a későbbi eredetet, a tételek nem mondják vilá-
gosan, de a 39. tétel általánosságban már ráutalt 
erre, midőn megjelölte, hogy e tekintetben a trienti 
atyák tanításával szemben azok a vélemények irány-
adók rájuk nézve, «quae nunc penes historicos rei 
christianae indagatores merito obtinent». Mi tehát 
ez a «nunc», vagyis mi az a legújabb történeti állás-
pont ? 

Láttuk az előző cikkben, Hatch és Wobbermin 
e nemű munkáira hivatkozva, hogy ma egy régen 
ismert dolog, a pogány görög misztériumok és a 
Mithras-kultusz tanulmányozása van ismét napiren-
den és mivel azokban a misztériumokban a mi szent-
ségeinkhez (a tudósok a keresztséget és az úrvacso-
rát nyomozzák különösen, látszik, hogy protestán-
sok) valami távolról hasonló szertartások fordultak 
elő, kész a következtetés: ime ezekből a pogány kul-
tuszokból fejlesztette a kereszténység a maga szent-
ségeit ! Ezt a modern irányt értik az evolucionisták 
a «historici rei christianae indagatores» alatt. 

Hasonlóság, «analógiák» keresése tehát ma a divat, 
s miután a vallási dolgokban, nagyjában egy lévén 
az alapeszme, oly könnyű ilyeneket találni mihelyest 
ilyesmi feltűnik valahol, azonnal készek a már a 
történet terére tartozó másik kérdéssel is : itt átvitel 
történt ! Emez analógia-rendszer képtelenségének 
részletes megismerése céljából utalok Blötzer mái-
idézett kimerítő tanulmányára. Magam részéről csak 
két tényre mutatok rá. A pogányság kezdettől fogva 
halálra gyűlölte a kereszténységet;2 vájjon az em-
beri természet hajlamainak megfelelő-e egy ilyen 
ellenségtől átvenni a vallásos élettel legbensőbben 
összefüggő szertartásokat? És viszont, ha a keresz-
ténység vallási kultusza legnagyobb részét ké-
pező szertartásait a pogányságtól vette volna át, 
hogyan keletkezhettek a pogányok szörnyű vádjai a 

1 A 80 körül Kr. u. keletkezett IV. könyve a Sibylláknak — 
zsidó termék — a megtérőknek mosakodást ajánl. Ez is ke-
resztségféle, mint volt a János-féle bűnbánati keresztelés. 
A keresztség bizonyos faja az esszenusoknál és a zsidó pro-
selvták fölvételénél is használatban volt. De ez mind lénye-
gesen más, mint a keresztény szentségi keresztség. L. Székely : 
A Sibyllakönyvek. 1907. 34. 1. — Megemlítem, ;hogy a mint 
most divat az eleusini misztériumokat forrásul tekinteni, úgy 
azelőtt a kereszténység elemeit az esszenismusból volt szokás 
származtatni. Lucius : Der Essenismus. 1881. 7. 1. 

2 V. ö. Tacitus : Annales 8.15, c. 14. Edit. Hahn, 1881. 301. 1. 

keresztények ellen épen kultuszuk miatt ? 1 Ez az 
egyik tény. 

A másik tény, hogy az első századok apolo-
getái is ismerték ezeket a hasonlóságokat, foglalkoz-
tak is velük s az utánzó ördög művének nyilvání-
tották.2 Vájjon beszélhettek volna-e így a pogányok-
kal a nélkül, hogy gúnykacajt ne támasszanak, ha 
tőlük veszik át szentségeiket? És sajátszerű, hogy 
akkor is főleg a keresztségről és az űrvacsoráról 
írtak, ma is ezt a kettőt nyomozzák. «Im Mittelpunkt 
des Interesses stand damals und steht heute noch 
die Taufe und das Herrenmahl», mondja Blötzer. 
Tehát az evolucionisták «historikusai» tulajdonkép 
uraságoktól levetett ócska ruhákat árulnak, vagyis 
egy régen megvitatott dolgot újítanak föl. 

Hogy azonban újból magukra a tételekre tér-
jünk, a mondottak alapján ki kell nyilvánítanunk, 
hogy a kereszténységre ráfogott emez átvitelnek 
semmi történeti alapja nincs. 

Nem a későbbi keresztény hitközség vette át 
(t. i. a pogány misztériumokból) s léptette életbe a 
keresztséget, mint a 42. tétel állítja, hanem az 
Krisztus rendelése. Rendelete ismeretes. «Minden ha-
talom nekem adatott mennyben és a földön. Elmen-
vén teliát, tanítsatok minden nemzeteket, megkeresz-
telvén őket az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek 
nevében.» (Máté 28, 18—9.) Ha a francia biblikusok 
nem volnának oly rossz dogmatikusok, mint a milye-
nek, láthatnák már e szavak erejénél fogva is, mily 
mélységesen összefügg a keresztség, melyet a Szent-
háromság nevében rendel kiszolgáltatni, Krisztus 
egész missziójával s az általa hirdetett üdvrendszer-
rel. Az a «tehát» mulatja, hogy a keresztség nem 
olyasmi, a mit, mint valami darab vakolatot, bár-
mikor később rá lehetett volna ragasztani a keresz-
ténységre; nem eleusini üres rítus az, hanem a ke-
reszténység lényegéből előlépő valami, a mit a Szent-
háromság nevében lehet csak kiszolgáltatni; mutatja, 
hogy a keresztség a három isteni személy nevében 
eszközlött «újjászületés a vízből» (Ján. 3, 5), mely 
megtisztít az eredeti bűntől s az örök életre vezet, 
tehát a kereszténységnek egy lényeges része. 

Az pedig, hogy a későbbi keresztény hitközség 
vette volna át valahonnan kívülről a keresztséget s 
tette volna kötelezővé, annyira nem igaz, hogy épen 
az ellenkezőről van tudomásunk, vagyis arról, hogy 
nem máskép, hanem a megkereszteltekből alakult 
mindjárt az első, a jeruzsálemi hitközség. Az Ap. 
Csel. beszélik, hogy az első pünkösd napján nagyon 
hatásos beszédet intézett Péter az «izraeli férfiak-
hoz» Jeruzsálemben, Krisztus feltámadásának szín-
helyén. Hogy minő meggyőző ereje lehetett ennek a 
beszédnek az izraeli férfiakra, kik különben, mint 

1 Lásd Min. Felicis : Octavius. c. 9. Edit. Hurter, 1871. 
26. 1. A katholikus szerző viszont gúnyolja a pogány szertar-
tásokat, c. 21. 

2 L. Justin. Apolog. 1. (i6; Tertullian Praescrip, c. 40. 
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tudjuk, rendesen csak anyagi haszonnal mozdíthatók 
meg, mutatja az eredmény. «A kik elfogadták az ő 
beszédét — mondja az Ap. Csel. 2, 41. — megkeresz-
teltetének. És hozzájok (t. i. az apostolokhoz) álla az 
napon mintegy háromezer lélek, kik állhalatosok va-
jának az apostolok tanításában (tehát nem az újszö-
vetségi szentírás olvasásában, mert akkor abból még 
egy betii sem létezett !), a kenyérszegés (eucharistia) 
közösségében és az imádságokban.» 

Ezzel lépett életbe a kereszténység mint egyház, 
s annak kapuja, melyen a háromezeren beléptek, 
mint látjuk, a keresztség vala. Nem kellett, sőt nem 
is lehetett tehát a keresztséget a pogány rítusból 
később átvenni, mert Krisztustól rendelve kezdettől 
fogva megvolt, mini fölvétel a katholikus egyházba.1 

Vele indult meg az egyház élete. 
Hasonkép hamis, a mit a kisdedek keresztelé-

séről állítanak. Erre nézve a Szentírásban világos 
említés nem fordul elő,2 a mint sok más részlet is 
hiányzik benne, hacsak föl nem tételezzük, hogy 
a hol egész családok megkereszteléséről van szó, 
gyermekek is odaértendők. (Ap. Csel. 14, 15; I. Kor. 
1,16.) De az első ker. írók világosan mondják, milyen 
alapon keresztelte az ősegyház a kisdedeket. Orige-
nes szerint : «Az egyház az apostoloktól hagyomány-
ban kapta, hogy kisdedeket is kell keresztelni».3  

Cyprian szerint : «A keresztségtől és a kegyelemtől 
senki sem tiltható el, annál kevésbbé szabad eltil-
tani a kisdedet, ki, mint újszülött, nem vétkezett, 
kivéve, hogy Ádámtól származva, a régi halál szeny-
nyét születésével vonta magára».4 A bűnbánat szent-
ségét se kellett a kisdedek miatt a kereszlségtől elvá-
lasztani, mert hiszen az, mint Krisztus rendelte szent-
ség, kezdettől fogva önállóan létezett. 

A 44. tételben, a bérmálás szentségéről mesélve, 
nem is evolucionisták, hanem a XVI. századbeli 
protestánsoknak ismétlői. Régen mondták ezeket Dal-
laeus, Basnage és Chemnitz.5 Csak a formában, ille-
tőleg a felfogás módjában van köztük különbség. 
A protestánsok azt vallották, hogy a bérmálás valami-
féle katekezisből fejlődött szentséggé, az evolucio-
nisták szerint pedig a keresztséget kisérő s a misz-
tériumokból átvett szertartásokból.6 

1 Kutatásai credményeképen ezt irja Blötzer: «Jeden-
falls kann in Bezug auf die Taufe von einer Entlehnung der 
christlichen von der heidnischen Beligion nicht die Bede 
sein ; denn schon die Apostel und die ersten christlichen 
Lehrer hatten, wie wir gesehen, die Bedeutung der Taufe 
als einer geistigen Wiedergeburt zu einem übernatürlichen 
Gnadenleben in ihrer ganzen Weite und Tiefe erfasst, wäh-
rend sich ähnliche Auffassungen fü r die entsprechenden 
heidnischen Biten erst eine viel spätere Zeit nachweisen 
lassen». I. müve 1907. 190. 1. 

2 Hurter : Dogmatica. 1885. III. 255. 1. 
3 Lib. 5. in ep. ad Born. c. 9. 
* Ep. 63. Hurter opusc. 21. 189. 1. 
s Möhler: Symbolik. 275. 1. 
6 Harnack szerint : Symbolische Handlungen, ursprünglich 

bestimmt jene Mysterien (Tanfe und Abendmahl) zu beglei-

Az ősegyház meggyőződése szerint ellenben a 
bérmálásnak, mint a keresztségtől különböző szent-
ségnek szerzője Krisztus, melyet már az apostolok 
is kiszolgáltattak. S e tekintetben régi íróink állan-
dóan hivatkoznak az Ap. Csel. 8, 14. s k. v.-re. 
«Midőn pedig hallották az apostolok, kik Jeruzsá-
lemben valának, hogy Szamaria (Filep diakon pré-
dikálására) bevette az Isten igéjét, hozzájok küldték 
Pétert és Jánost. Kik elmenvén, imádkozának éret-
tük, hogy vehessék a Szentlelket ; mert még senkire 
közülök nem szállóit, hanem csak megkeresztelteitek 
vala az Úr Jézus nevében. Akkor rájok tevék kezei-
ket és azok vevék a Szentlelket.» Hasonló adat fog-
laltatik az Ap. Csel. 19, 6-ban, hol a megkeresztel-
tekre Pál tette a kezét és «rájuk szállá a Szentlélek». 

E szövegekben, az elbeszélt történetben, a tulaj -
donképeni szentségnek (sacramentum) és pedig a 
keresztségtől teljesen különböző szentségnek összes 
alkotóelemeivel találkozunk. Külön kiszolgáltatóval. 
A szamariabelieket Filep diakon keresztelte meg, de 
a kézföltételre már apostolokra volt szükség, kiknek 
Jeruzsálemből kellett odautazniok. Találkozunk kü-
lön látható jellel: kézföltétellel és imával s a ke-
resztségétől különböző hatással (effectus), a Szent-
lélek vételével, «mert — mint mondja az írás — 
még senkire közülök nem szállott, hanem csak megke-
reszteltettek vala». 

Ez volt a bérmálás az apostolok korában, melynek 
folytonosságáról az egyházban tanúskodnak az Atyák, 
így Cyprián, tekintettel a szamariabeli esetre, ezeket 
mondja : «Ugyanez történik nálunk ma is, hogy azok, 
a kiket a templomban megkereszteltek, az egyház 
fejei elé járulnak és a mi imádságunk s kezeink 
rájoktétele által a Szentlelket nyerik és az Úr jegyé-
vél elláttatnak».1 Jeromos ezt i r ja : «Ez az egyházak 
eljárása, hogy azokhoz, a kiket távol a székhelytől 
kisebb községekben áldozárok és diakonok megke-
reszteltek, kirándul a püspök, a Szentlélek hívására 
kezeit rájuk teendő».2 

A minden újítástól irtózó ősi egyház tanúságát 
bírjuk ezekben a nyilatkozatokban a tekintetben, 
hogy hogyan értette az Ap. Csel.-ben elbeszélt ese-
ményt, illetőleg hogy mit hagyományoztak rá az 
apostolok. Ezzel az életből merített s gyakorlattal 
támogatott tanúsággal szemben értékét veszti a pro-
testánsoknak az a kifogása, hogy az említett helye-
ken nem szentségről, hanem bizonyára arról a kéz-
rátételről van szó, mellyel az ősi egyházban a nyel-
vek charismája (glossolalia) volt összekötve. Nem ez 
a kézföllétei volt az. Az Ap. Csel.-ben Szentlélekről 
(rcveö^a áytov) van szó, a charismás helyeken (pl. I. 
Kor 14, 1. s. k.) csak 7iveü[jia-ról ; azután a nyelvado-
mány nem vont maga után benső megszentelést, 

ten, lösten sich ab und wurden selbständig. So ist die Fir-
melung entstanden, die schon Cyprian als ein besonderes 
«sacramentum» gezählt. Dogmengeschichte. 1894. II. 419. 1. 

1 Epist. 73. 2 Dialog, adv. Lucif. n. 9. 
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hanem erre való tekintet nélkül jóknak és rosszak-
nak adatott.1 Különben is a protestánsoknál ez csak 
keresett ürügy volt: az igazi oka a bérmálás elveté-
sének náluk az, hogy «az egyedül üdvözítő hit» 
tétele miatt vallásrendszerükben egyáltalán nincs 
helye semmiféle kegyelmi eszköznek, tehát a bér-
málás szentségének sem. 

E szerint a két szentségnek, a keresztségnek t. i. 
és a bérmálásnak megkülönböztetése, mint Dölger 
részletről-részletre kimutatta, nemcsak hogy az első 
kereszténység korába, hanem egyenesen az apostoli 
korba tartozik. 

Egy-két irányeszme a Szociális Bizottság 
működését illetőleg.2 Motto: Fas est ab hoste doceri. 

I. Azóta, hogy a Szent-István-Társulat, illetőleg 
Tudományos és Irodalmi Osztálya kebelében meg-
alakult a «Szociális Bizottság»,3 azt hiszem, sok beszéd 
és még több tanulságos dolog történt, a mik épen e 
gondolatkörre vonatkoznak. 

Olyan dolgok, a melyek — talán dicsekvés nél-
kül hivatkozhatom erre teljesen igazolták amaz, 
engem sürgető és nyugodni nem hagyó gondolato-
mat, hogy nekünk a szociális ügyeket, a szociológia 
mindinkább szélesedő és önállóan kiváló körét, moz-
galmát központi ha szabad így mondanom — 
elkülönített, tervszerű irányítással kell végre valahára 
kezdeményeznünk, kezünkbe vennünk és diadalra 
emelnünk. 

Mit láttunk s tapasztaltunk ugyanis azóta? Mind-
nyájunk előtt ismeretes. Azért csak épen hivatkozom 
rája. Bebizonyult, úgy, a mint mondottam, hogy 

1. igenis vannak nekünk is jelesebbnél-jelesebb 
tudósaink, szociologusaink, vannak ékesszavú szóno-
kaink; tehát nem vagyunk erőtőke nélkül; 

2. de míg mi, úgyszólván egymásnak erejét alig 
ismerve, szétszórtan, erőinket esetleges megoszlásokra 
hagyva, külső formákat, a vitatkozás fogásait, fordu-
latait nem sokra becsülve, azt hisszük, hogy magá-
nak az igazságnak erejével győzhetünk: addig ellen-
feleink teljesen elkészülten, a szerepköröket jól meg-
fontoltan kiosztva, felhasználva a vitatkozásokban 

1 Dölger: Das Sacrament der Firmung historisch-dog-
matiseh dargestellt. 1906. 34.1. — «Die Handautlegung erscheint 
in beiden Fällen (Act. 8, 17 ; 19, 6) als ein der Taufe gegen-
über selbständiger heiliger Ritus, was noch mehr dadurch 
hervortritt, dass die Handauflegung den Aposteln vorbehal-
ten ist, die Taufe dagegen auch von Nicht-Aposteln voll-
zogen wird ; bei den Samaritern vollzog der Diakon Philippus 
die Taufe, Petrus und Johannes die Handauflegung. Ebenso 
wird (Act. 19, 1) Paulus ausdrücklich die Geistesmitteilung 
zugeschrieben, nicht aber die Taufe.» — Kitűnő monografla, 
mely behatóan foglalkozik Harnackkal és az evolucionisták 
idevonatkozó föltevéseivel. 

2 Programmul a november 21-én tartandó ülésre. Szerk. 
3 L. Religio 1907. május 12. 314. 1. 

elképzelhető furfangot, könnyűséget, minden alapos-
ságuk szegénysége és az igazság hiánya mellett is 
merészen pályáznak a siker pálmájáért. 

Ez az egyik jelenség. 
A másik, a mi szintén nem kis mértékben kelti 

föl figyelmünket, hogy nekik tényleg közönségük van. 
Es pedig, úgy látszik, a társadalom minden rétegében. 
Lent és fönt egyaránt. Nemcsak az egyetemi ifjúság 
körében hódítottak, de fullajtárjaik vannak a tanárok 
között, ügyvédek, mérnökök, polgárok és a munkások 
közt egyaránt. 

Jele, hogy lassan, de egészen megérezhető terv 
szerint dolgoztak és dolgoznak. 

Dolgoznak és dolgoztak különösen 
aj a sajtóban; 
bj különösen kiadványaik által, melyeket egész 

könyvtárrá fejlesztettek; 
cj gyakorlóterük a Társadalomtudom. Társaság, 

a hol úgy látszik — egész erő- és vívópróbákat 
rendeznek, hogy aztán, a porondra állva, a szó és 
tett emberei lehessenek. 

dj a felső iskolákban becsempészik elveiket elő-
adás közben. (A mint halljuk, még az iparostanoncok 
lanítói között is vannak embereik.) 

e) a vidéken fiók-felolvasások tartása, egyesületek 
szervezése által. 

Ily sokoldalú, mozgalmas központból kiinduló és 
oda visszatérő működés értetheti meg velünk azt a 
meglepő eredményt, a mit itt is, ott is, uton-útfélen 
tapasztalunk. 

Mindezekhez járul a csábító cégér: a szabad 
gondolkodás! 

Hát hiszen mondanom sem kell, hogy a mint 
már egyszer magam kifejeztem, az ő tanuknak e 
hízelgő, az emberi hiúságot annyira csiklandozó 
cégére után kapkodnak a papagályok, kik az elhin-
tett tanokat, illetőleg szólamokat utánmondják, pa-
pagálymódra utánkiabálják.1 

Ma rémítő sok hibás gondolkodású ember van 
még a felsőbb körökben is; mily könnyű és hízelgő 
dolog, ha az ily hibás gondolkodású emberek azt 
mondhatják, vallhatják magukról, hogy «szabad-
gondolkodók» ! 

Már itt jegyzem meg, hogy ezzel a szomorú 
jelenséggel szemben nekünk egyik főfeladatunk lenne, 
hogy mutassuk meg a közönségnek, miszerint a 
helyes gondolkodás több, mint a divatos szabad-
gondolkodás . . . a mi voltaképen csak benső ellent-
mondás. Vagy hogy mint Pécsett mondtam, «a szabad-
gondolkodók nem épen józangondolkodók».2 • 

II. így állván a dolog, nekünk, kik indulóban 
vagyunk, kik mindig csak akkor szervezkedünk, 
mikor védenünk kell magunkat, nem szabad termé-
szetesen mellőznünk, sőt okvetlenül figyelembe kell 

1 A gazdatársadalom szociális föladata. 20. 1. 
2 A katholikus egyház szociális ereje. 2. 1. 
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vennünk az ellenség táborának perspektíváját, tak-
tikáját stb. 

A classions mondás szerint: «fas est ab hoste 
doceri . . .» 

1. Két jelenséget veszek én észre a szocializmus 
megítélésében, mondjuk: elfogadásában vagy elité-
lésében. 

Az egyik : hogy vagy teljesen közönyös valaki 
és azt komoly jelenségnek nem is tartja. Ez okból 
nem foglalkozik a szocializmus mibenlétével, vagy 
hát mondjuk ki, hogy a szociologiáról még halvány 
fogalma sincs! Vagy az is, hogy azt — a szocializ-
must — teljesen elveti, rosszalja a nélkül, hogy gon-
dolkodott volna róla — a szó teljes értelmében gonosz-
ságnak tartja minden jelenségében. 

A másik : hogy vannak már sokan, a kik való-
sággal fanatikusai a szociologiának, de — sajnos 
helytelen irányban. Tele van koponyájuk üres frázi-
sokkal, sötét, vagy egyoldalii eszmékkel és így tovább. 
Ezt különben még vallásos embereknél is tapasztaltam. 

Mind a két jelenség azt a kötelességet szabja 
ránk, hogy a szocializmusról helyes fogalmat kell 
széthinteni. Meg kell ismertetni és pedig mentől 
előbb és mentől könnyebb, érthetőbb módszerrel a 
szociologiai képzeteket, fogalmakat. 

Valamely működés megkezdése igen döntő be-
folyású a működés egész sikerére nézve. Mali augu-
rii in principio lapsus ! A sikernek föltétele, hogy 
helyes alapon induljunk. 

Azért okvetlenül szükségünk van oly világos, 
könnyen érthető könyvre, melyből úgy a közönség, 
de különösen papnövendékeink, tanítóképző-intéze-
teink növendékei teljesen tisztába jöhessenek a szo-
cializmus fogalmaival, eredetével, fejlődésével, stb. 

Végtelen sokat várok attól, hogy tanítóink, pap-
jaink . . . leendő papjaink és tanítóink e tekintetben 
tájékozva legyenek. Ma -— tisztelet a kivételeknek 
átalában nincsenek. Hogy tudjanak e tárgyhoz ők is 
minden adott alkalommal a legbiztosabban hozzá-
szólni s lia kell, azonnal visszaverni az ellenséges 
beszedeket, látszólag tudós, de valójában csak tudá-
kos beszédformákat. 

A szocializmusnak nálunk valóságos beszélőgépei 
vannak. Gyűléseiken betanítják egyes, ügyesebb 
híveiket egész beszédekre, fejtegetésekre. Uton, vasúti 
állomásokon stb. előadásokat tartanak. A nép, még 
a maguk módja szerint előkelőbbek is, ámulva hall-
gatják a szociálista fejtegetéseket. Es nincs, a ki tor-
kukra forrassza a szót, mert a szocializmus elleni 
érveket a közönség, a mi embereink nem ismerik. 
Még a tanító, vagy a «jegyző úr» is hallgat. A mi 
aztán nagy szegei ül a fejébe a népnek, hogy hát 
ime, nem tudóit rá felelni, csak mekegett. 

Ezen a téren a szociálisták nagyon is el vannak 
bizakodva. Minden siheder «bótos legény» . . . züllött 
existencia valami titkárságra törekszik. Már azt is 
tanulni kell. 

Es ki tagadja, hogy mindazon, sokszor meglepő 
érvek, melyeket hallunk és melyekkel sarokba szo-
rítják a különben képzett embereket i s . . . felülről a 
Társadalomtudományi Társaság forrásaiból szivárog-
nak ki, le és szét? Ott szerkesztik az egyes érvelé-
seket, fordulatos beszédeket, diskurálásokal stb. 

Azt hiszem, hogy ezzel szemben nekünk is véde-
keznünk kell. A mi feladatunk megszerkeszteni oly 
eggségeket a népszerű szociológiából, melyeket ezen, 
tőlem jellemzett dolgokkal, iratokkal szembe állít-
hatunk, a közönség számára juttathatunk és pedig 
tekintettel arra, hogy az valóban gyakorlati haszon-
nal járjon. 

Igenis föl kell dolgoznunk a tudományos szocio-
logia egységeit népszerű alakban, aprópénzre kell 
fölváltanunk és szétszórnunk; és kiosztanunk papjaink, 
tanítóink, egyáltalán katholikus gazdaköreink, egyesü-
leteink közt, hogy akkor, a mikor s a hol szükség 
van rá, azzal fizethessenek. Pénztárosunkká, illetőleg 
raktárosunkká tehetjük : 

aj a katholikus népszövetséget. Gondoskodjék 
aztán arról, hogy a nép vezetői megkaphassák, fel-
használhassák. Terjedjen az, mint a jó levegő és 
juttassa azt a jó levegőt különösen oda, hol már 
fertőzés történt; 

bj a katholikus népsajtót, a hol ne ötletszerűen 
egy-egy kérdést öleljenek föl. Tárgyalják a mi út-
mutatásunk, illetőleg feldolgozásunk, irányításunk 
szerint rendszerben a szociologia kérdéseit, hogy így 
teljes egészében vehesse és érthesse át a közönség. 
Mert «infelix operis summa, dum ponere totum ne-
scis». Talán az épen most forrásban levő Katholikus 
Sajtó-Egyesület gondoskodhatnék erről; 

cj tartsuunk kurzusokat, szociologiai tanfolya-
mokat a képzőintézetekben, papnevelő-intézetekben, 
hol különben már gondoskodva is van tudomásom 
szerint arról, hogy papnövendékeink a szociologia 
kérdéseiben tájékozva legyenek; 

dj ellenfeleinkéhez hasonló kiadványokat kell 
nyujtanunk a művelt közönségnek és pedig kellő 
rendszerben, sorozatban. Ilyen kiadásokat eszközöl-
hetünk a Szent-István-Társulat kehelében. Egy derék 
könyv, például dr. Giesswein Sándortól már meg is 
jelent. Folytassa azt a Társulat «Sociologia» gyűjtő-
dni alatt. Legyen szociális folyóiratunk vagy hasz-
náljuk fel erre a «Religió»-t, a «Katholikus Szem-
lé»-t, stb; 

ej a Szociologiai Bizottság rendezzen vita-ülése-
ket a vidéken a szociologiai kérdések körében. Hívja 
föl erre a vidéki irodalmi, katholikus körök figyel-
mét és küldjön ki kebeléből ez a Szociologiai Bizottság 
ne száraz alaposságú felolvasókat, de élénk, minden 
izében praktikus, szines előadókat, vitatkozókat. 

f) Es mit szóljak végre magának a Szociális 
Bizottságnak benső működéséről? 

Elismerem, hogy már eddig is van e téren némi 
eredmény. Az egyes kérdésekbe keresztény szociolo-
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gusok eléggé belemerültek. Ám meg kell mutatnunk, 
hogy a keresztény szociologia is fejleszthető, művel-
hető. Rendszerré kell tennünk, alakítani és kiemelni 
azt, a mink már van és a minknek lenni kell. Ren-
dezzünk mi is vitaüléseket. Főleg szerezzünk jártas-
ságot arra, hogy birjuk a szó hatalmát, a vitatkozás 
virtuozitását, a heszéd hajlékonyságát, a fordulatos, 
szines, szép alakiságot, a tömörséget, a szabatosságot 
és a magyaros szellemet. 

Nem elég ma a száraz, egyhangú alaposság. Páz-
mány ereje épen abban állott, hogy korának szelle-
mét túlhaladva, úgyszólván sasként lebegett ellenfelei 
fölött, hogy aztán lecsaphasson rájok. Mint valami 
bajvívó ismerte a szellemi párviadalnak úgyszólván 
minden fogását. Formáiban mindig ellenfeleinek állá-
sát kereste, azt a helyzetet, a honnan legkönnyebben 
kilökheti, kivetheti a nyeregből. 

A vitatkozás korát fogjuk élni, vagyis éljük mi is. 
Benne vagyunk. A porondra hinak bennünket ; fegy-
vert hordani, kezelni kell tanulnunk. Ez művészet. 
Erre nemcsak születni kell, ezt tanulni, erre készülni 
szükséges. 

És készülnünk kell sok-, mindenoldalüan. Gyűj-
tenünk kell a vita anyagát ; sasként kell nekünk is 
fölemelkednünk, hogy lássuk, merre portyáz az ellen-
ség és mit keres. És elkészülve kell lennünk azért is, 
hogy megjelenhessünk bármikor otl, a hol az ellenfél 
jár-kel. Szóval, tollal egyaránt. Követelnünk kell, 
hogy hallgassanak meg, vegyék figyelembe cáfola-
tainkat, ne álljanak elő százszor megcáfolt ráfogá-
sokkal. 

A legnagyobb baj volt eddig, hogy önmagunk-
hoz beszéltünk, önmagunknak írtunk, önmagunkat 
emésztettük, önmagunk között — bocsánat a szóért 
marakodtunk, különösen a katholikus sajtóban. 

E Szociális Bizottság legyen forduló pont. Legyen 
tér, a hol mindent máskép, más irányban és jól, 
okosan cselekszünk. 

A szociális kérdések fogják még nagyobb moz-
galomba hozni Magyarországot, mint eddig. Jól 
mondja dr. Giesswein — talán egész a mohácsi 
csatamezőig. 

Itt, igenis itt, a szociális téren dől el, kié legyen 
Magyarországban a jövő! Mailáth József gróf. 

Jónás próféta könyve. (i.> 
A ki Jónás próféta könyvét a tizenkét úgyneve-

zett kisebb próféta könyvei közt figyelemmel olvassa, 
csakhamar észre fogja venni annak sajátos, a többi 
prófétai könyvektől eltérő jellegét. 

Ezek nagyobbára buzdításokat, tanításokat vagy 
jövendöléseket tartalmaznak; Jónás próféta ellenben 
egy eseményt mond el, s így első látszatra merő 
történeti könyvnek mondhatnók. Ámde maga ez az 
elbeszélés — mint szent Jeromos mondja — egyút-
tal buzdítás és jövendölés is. «Ugyanis Jónás hajó-

törésében előképe Krisztusnak és a világot ezzel 
bűnbánatra ösztönzi s Ninive neve alatt az egész 
világnak üdvösséget hirdet.»1 E szerint, hogy a tu-
dós Cornely szavaival éljünk, az ő prédikálása a po-
gányok előtt s Ninive lakóinak megtérése joggal 
mondható jövendölésnek, a mely a pogányoknak 
egykoron az igaz hitre való meghívását és megtéré-
sét jelezi ; a próféta maga pedig, a ki harmadnapra 
a hal gyomrából kiszabadul, igen találó előképe az 
Úrnak, a ki harmadnapra dicsőségesen föltámadott 
sírjából. 

Jónásnak ezen előképes voltál maga Jézus Krisz-
tus ismételten hangsúlyozta, midőn föltámadását 
«Jónás próféta jelének»2 nevezte; és az apostolok is 
legalább jelezték, valamint a keresztény hivek is 
mindenkoron elismerték.3 Szent Pál apostol azt 
mondja a korinthusiakhoz írt levelében, hogy Krisz-
tus «az írások szerint» támadt föl harmadnapon.4 

Ámde az ószövetségi Szentírásban sem az előképes 
sem a szavakba foglalt jövendölésekben nem fordul 
elő egy hely sem, a melyben egy háromnapos föld-
alatti időzésről és újra ébredésről szó volna, csak 
Jónás esete. Tehát joggal következtethetjük, hogy 
épen ez az a helye az «írásoknak», a mely a Meg-
váltó harmadnapi főltámadását hirdette. S így mél-
tán sorolható e könyv is a prófétai, a jövendölése-
ket tartalmazó könyvek közé. 

Sokkal bonyolultabb az a kérdés, vájjon e könyv 
szoros értelemben vett történeti eseményt elénk adó 
elbeszélés-e, avagy az elbeszélés alakjával biró iro-
dalmi műfajok más csoportjába tartozik-e? 

E kérdés csak újabb keletű. Az ókorban csak a 
pogány Lucianus, s az egész középkoron át csak az 
egy Abarbanel rabbi vette tagadásba, hogy Jónás 
könyve valódi történeti elbeszélés volna. A raciona-
lizmus kezdte ez általános meggyőződést, mint a 
Szentírás többi könyveinél is, megingatni, és azóta 
időről-időre fölújul a vitatkozás, a mely épen e kis 
könyvnél az érvek egész seregével szokott fölvonulni 
a küzdőtérre. 

De ugyan mit érdekli a Beligio tisztelt olvasóit 
ez a kérdés? Nincsenek-e ennél sokkal fontosabbak 
és érdekesebbek, a melyeket korunkban tárgyalni 
kell? 

Nem tagadom, hogy sok-sok dolog talán közve-
tetlenebbül érdekelheti a tisztelt olvasót. Mindazál-
tal azt hiszem, nem maradhatunk egészen közömbösek 
azon kérdések iránt sem, a melyek szenl hitünk 
letéteményének egyik főforrására, a Szentírásra, vo-
natkoznak. A Szentírás egyes könyvei mind meg-
annyi drágakő az isteni kinyilatkoztatás kincstárá-
ban ; s minden katholikus, a ki szent vallását ismeri 

1 L. Cornely, Introductio in S. Script. Vol. II. Parisiis, 
1887. 560. lap. 

2 Máté 12, 3 9 - 4 2 ; 16, 1 - 4 ; Márk 8, 11 -13 ; Luk. 11, 
29-32. 

3 Cornely, i. m. 561. lap. 4 I. Kor. 15, 4. 
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ós szereti, éber szemmel vigyáz arra, hogy e drága-
köveket avatatlan kezek e kincstárból el ne tüntes-
sék, se fényöket el ne homályosítsák. De elhomályo-
sodnék a fényök e drágakincseknek, bár nem ön-
magokban, de legalább a hivők öntudatában, ha e 
szent könyvek bármelyikéről is oly vélemények 
jutnának tülsulyra, a melyek az igazsággal ellentét-
ben állván a Szentírás bármely részének tekintélyét 
csökkentenék. 

Erre akar egy példával szolgálni jelen értekezé-
sünk, a melyben a racionalizmus óta leginkább meg-
támadott szent könyvek egyikével foglalkozunk. 

A modern kritikai irány a szent könyveknél az 
úgynevezett irodalmi műfaj kérdését vetette föl-
szinre. Ez az egyik út, a melyen a Szentírásban 
előforduló nehezebb s főkép a történelmi kutatások 
eredményeivel látszólag ellentétben álló tudósítások 
megoldására akarnak eljutni. Ha valamely könyv 
nem igazi történelmi könyv, hanem például csak 
legenda, vagy képies elbeszélés, elbeszélés alakjába 
öltöztetett képzeletszülemény, ha Istentől van is 
inspirálva, már nem kell benne történeti tényeket 
keresni, már nem tarthat igényt történeti szavahihe-
tőségre, habár a szent tanításra, elvontabb igazságok 
megvilágítására alkalmas is. Ily módon megszűnvén 
az ellentét a biblia és a tudományok közt, a tudo-
mányok is bátran haladhatnak előre s a biblia is 
megőrzi az Isten inspiratiója miatt őt megillető tév-
mentességet mindabban, a mit céljának megfelelően 
mond. 

A mily kecsegtetőnek látszik ez a megoldás, 
époly könnyen vezethet félre. Hol vannak a normák, 
a melyek szerint az irodalmi műfajt époly biztosan 
megállapíthatjuk, mint a mily biztos az inspiratio s 
a tévmentesség? A modern kritikusok azt mondják: 
a belső érvekben főképen, de a külsőkben is, a melyek-
kel ezen vagy azon műfaj mellett szóló nézetünket 
támogatjuk. De ha e belső és külső érvek nem nyúj-
tanak biztosságot mindenkinek? Ki fog akkor dön-
teni? Ott vagyunk, a hol az előtt voltunk. 

A belső érveket a külsőkkel, vagyis másoknak, 
akár a tanító egyháznak is, a könyvek minőségé-
ről szóló tanúságaival szemben, magokból az egyes 
könyvekből merítjük. Megvizsgáljuk a könyvben el-
mondottakat töviről-hegyire, s magoknak az elmon-
dottaknak jellegéből, valószinüségéből, sőt más tudo-
mányok vívmányaihoz való viszonyából megállapít-
juk, mennyi szavahihetősége van e részleteknek.1 

Ebből aztán következtetik, milyen irodalmi műfaj az 
illető könyv; vájjon olyan-e, a melynek mint tör-
téneti forrásnak is hitelt adhatunk, vagy pedig más, 
a melynek elbeszéléseit nem kell szószerint venni. 
Világos, hogy pusztán belső érveket alkalmazva, 
könnyen eshetünk a circulus vitiosus hibájába. Előbb 
tudniillik megállapítjuk, hogy azok, a miket a könyv 

1 Gigot, New-York Review, 1905—<» 411. lap. 

elmond, nem történhettek meg, mert belső valószí-
nűtlenségét látunk bennök ; tehát a könyv nem lehet 
szorosan történeti műfaj. Tehát valami más műfaj-
hoz tartozik, pl. a legendákhoz stb., a melyekben nem 
kell történeti igazságot keresnünk. Megállapítván így 
a műfajt, mondhatjuk, hogy ez vagy az az irodalmi 
műfaj nem kíván szoros tárgyilagosságot, tehát a 
szóban forgó könyvben sem kell szoros tárgyilagos-
ságot keresni. Ily módon kész a circulus vitiosus. 

A modern kritikusok főleg a belső érvekre tá-
maszkodva, azt mondják, hogy Jónás könyve nem 
igazi elbeszélés, a mely történeti hitellel is bir, ha-
nem elbeszélő alakkal biró más valami tanító könyv. 
Igy, hogy néhányat említsünk: Sanday1 König2 Elm-
slie,3 Cheyne,4 részben Driver,5 Von Orelli," David-
son7 s mások. Evvel szemben mások — katholikusok 
és protestánsok egyaránt — nagy számban azt vitat-
ják ma is, hogy e könyv valódi történeti elbeszélés, 
vagyis szavahihető, megtörtént dolgok vannak benne 
elmondva. Igy a protestánsok közül Keil,8 Delitzsch,9  

a Cambridge Bible kommentátora : Perowne,10 s 
mások ; a katholikusok közül Trochon,11 Lamy,12 

Ermoni,13 Knabenbauer,14 Cornely15 és sok más. 
1 L. Francis E. Gigot, The Book of Jonas. In : The 

New-York Review, 1905-6. Vol. 1. N. 4. 411. s köv. lap. 
2 A Dictionary of the Bible . . . by Hastings etc. Edinburgh, 

Clark, 1899. Art : Jonah. Pontosabb idézéseket a szövegben 
fogunk adni. 

3 L. Gigot idézett értekezésében. 
4 Encyclopaedia Biblica. . . by T. K. Cheyne & J. Suther-

land Black. London, Black, 1901. Art : Jonáh. 
5 Driver, S. R., An Introduction to the Literature of the 

Old Testament. 3. Ed. Edinburgh, Clark, 1892. 
8 C. Von Orelli, The Twelve Minor Prophets. (Transi.) 

Edinburgh, Clark, 1893. 
7 L. Gigot, i. h. Gigot úgy ír, mintha maga is az előbb 

idézettek véleménye felé hajlanék. 
8 Carl Friedrich Keil, Biblisches Commentai- über die 

zwölf Kleinen Propheten.3 Dörfting u. Franke, Leipzig, 1888. 
9 Keil—Delitzsch, Biblical Commentary on the Old Tes-

tament. The Twelve Minor Prophets, by Keil. Vol. I. (Transi.) 
Edinburgh, Clark, 1874. 

10 T j , Perowne, Obadiah and Jonah. Cambridge Bible 
for Schools and Colleges. Cambridge, Univers i ty . . . 1898. 

11 La Sainte Bib le . . . Les Petits Prophetes. Par 1' Abbé 
Trochon Paris, Lethielleux, 1883. 

12 Lamy in J. Jaquet, Dictionnaire Apologétique de la 
Foi Catholique. Paris, Delhomme & Brignet, lf>89. Art : Jonas. 

13 J. Vigouroux, Dictionnaire de la Bible. Paris, Letouzey, 
1903. Artic : Jonas, szerzője Ermoni. 

14 J. Knabenbáuer S. J. Commentarius in prophetas mi-
nores. Parisiis, Lethielleux, 1886. É s : Commentarius in quat-
uor S. Evangel ia . . . I. Evangelium sec. Matthaeum. Pars I. 
Parisiis, Lethielleux, 1892. 

« R. Cornely S. J. Introductio in S. Script. Vol. II. Pari-
siis, Lethielleux, 1887. — L. még : Kaulen, Einleitung in die 
til. Schrift, Freiburg, Herder, és ugyanannak cikkét a We-
tzer und Welte-féle Kirchenlexikonban. Art : Jonas. — Ezeken 
kívül a régebbi irók közül átnéztük a következő két mű 
idevágó részletét : Cornelii a Lapide : Commentaria in Script. 
S. Tom. XIV. Edidit Joseph Max Péronne. Parisiis, Vives, 
1860. és : Gasparris Sanctii S. J. In duodecim prophetas mi-
nores et Baruch commentarii.Lugduni, Cardon et Cavellat,1621. 
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Trochon szerint (i. m. 221. lap.) az egyház e 
kérdésben nem döntött. Ezt 1883-ban írta. A XIII. 
Leo pápától szervezett bibliai bizottság (Consilium 
Pontificium pro studiis de re biblica provehendis) 
1905. junius 23-iki határozata szerint azonban, a me-
lyet 0 szentsége X. Pius pápa jóváhagyott és köz-
zététetett, nem állítható föl a helyes szentírásmagya-
rázat elveként az a nézet, hogy a Szentírásban tör-
ténetinek tartott könyvek akár egészben, akár részben 
néha nem tulajdonképeni és tárgyilag igaz történetet 
adnak elő, hanem csak történeti külszinnel birnak 
olyas valaminek jelzésére, a mi a szószerinti vagy 
történelmi jelentéstől elüt. Egy esetet vesz ki e dön-
tés, — non facile nec temere admittendum, — «ha 
az egyházi érzület megsértése nélkül s az egyház 
ítéletének tiszteletben tartásával alapos okokkal be-
bizonyíttatik, hogy a szerző egyáltalán nem akart 
igazi és szorosan vett történetet előadni.» 

Minthogy Jónás könyvét mind a legújabb korig 
történetinek tartották, látnunk kell azt is fejtegeté-
sünkben, vájjon fön forog-e a jelen kérdésben az a 
nem egy könnyen vagy vakmerően fölvett eset, 
a melyben világos, hog}r a szerző nem akart igazi 
történetet írni. Evvel nem pusztán vakon hódolunk 
a döntés előtt, hanem nyugodt megfontolás után egy 
példán láthatjuk, mily józanul lelt e szabály fölál-
lítva, nehogy a circulus vitiosus említett hibájába 
essünk. 

I. 
1. A hagyományos nézet, e könyv történeti jel-

legét védő elmélet első érvét onnan meríti, hogy az 
ószövetségi kánonban, vagyis hiteles szentírásgyüj-
teményben Jónás könyve a prófétai könyvek közé 
soroztatott. Az úgynevezett protokanonikus könyvek 
három csoportba voltak foglalva : a törvény (Torah), 
a próféták (Nebh'im) s a hagiographok (Kethubliim) 
csoportjába. A próféták csoportjába osztották Jó-
zsiié és a Birák könyvét, Sámuel s a Királyok 
két-két könyvét, továbbá Izaiás, Jeremiás, Ezékiel 
s a tizenkét kisebb próféta könyveit. Ezek kö-
zül az első négy történeti tartalmú. A tanító tar-
talmú könyveket a hagiographa csoportjába osz-
tották. 

Ha Jónás könyvét, a mely elbeszélő alakkal bir, 
az ószövetségi kánon gyűjtői csak parabolának vagy 
jelképes, szimbolikus elbeszélésnek, avagy más ok-
tató műfajnak nézték volna és nem tartották volna 
igazi történeti elbeszélésnek, a hagiographus köny-
vek közé sorozták volna, a mely csoportban a többi 
ilyfajta könyv áll. Az a tény tehát, hogy Jónás köny-
vét a történeti és prófétai könyvek közé vették föl, 
a szentkönyvek első gyűjtőinek ama meggyőződése 
mellett tanúskodik, hogy valóságos történeti dolgot 
ad elő.1 

Ezen érvelésnek a kritikai irány képviselői nem 
1 Trochon, id. helyen, 233. lap. Ermoni Vigouroux szó-

tárai) an Jónás cikk alatt. Keil : Bibi. Comnientar . . ,3 276. lap. 

tulajdonítanak nagy bizonyító erőt. Mert a szent-
könyvek g)7üjtői azon esetben is joggal a prófétai 
könyvek közé sorozhatták Jónás könyvét, ha nem 
történetet, hanem szimbolikus vagy parabolikus elbe-
szélést láttak benne. És csakugyan találunk is e 
könyvekben oly részleteket, a melyek csak jelképes 
elbeszélések, a minők pl. a Jeremiás kelyhéről és 
övéről,1 valamint Ozeásnak a házasságtörővel való 
házasságáról szólók.2 Ezek úgy, a hogy el vannak 
mondva, nem történhettek meg; tehát elbeszélésük 
nem tarthat igényt történeti jellegre. így ír König.3  

A két említett példára később még visszatérünk. 
Nem érthetünk egyet Königgel abban, a mit ké-

sőbb mond, hogy t. i. e vizsgálódásunkban azért 
kell óvatosaknak lennünk, mert a kánon gyűjtői 
csak bizonyos természetszerű vagy ösztönszerű gyor-
sasággal és rövidséggel bánva el a szentkönyvekkel, 
úgy osztották ezt a könyvet is be, mintha történeti-
nek tartották volna, de e beosztásukkal korántsem 
akarták a könyv történeti voltát állítani. Ugyanúgy 
magyarázza König Krisztus Urunknak később tagla-
landó szavait is. Mindamellett már az első ellenérv 
eléggé meggyöngíti a bizonyítékot. 

Gigot e bizonyíték gyöngeségét más módon ipar-
kodik feltüntetni.4 Szerinte az ószövetségi kánon 
gyűjtése idején, a mikor Jónás könyve íródolt, még 
nem volt befejezve és lezárva a prófétai könyvek 
csoportja, a második csoport. Csak ezért kerülhetett 
Jónás próféta könyve ebbe. Ellenben Dániel próféta 
könyve, a mely már a második könyvcsoport be-
fejezte után készült, dacára elbeszélő és prófétai vol-
tának, a hagiographusok közé soroztatott. Ám ez az 
érvelés már csak azért sem fogadható el, mert a 
hagiographus könyvek közül kétségtelenül már több 
Jónásé előtt is megvolt s ezeket nem a próféták, 
hanem a hagiographusok közé, a harmadik csoportba 
osztották be már kezdet óta. Tehát ide sorozhatták 
volna bátran a szóban forgó könyvet is; és igv ért-
hetetlen, miért tették az elbeszélő és prófétai köny-
vek közé. Azonban eltekintve Gigot ezen magyaráza-
tától, tényleg azt tartjuk, hogy ezen első érv a könyv 
történeti volta mellett nem igen vethető latba, mert 
a prófétáknak nevezett szentkönyvek csoportjában 
csakugyan vannak nem történeti jellegű elbeszé-
lések is. 

2. A hagyományos nézet védői egy más érvet 
hoznak fel a zsidók hagyományaiból és egyéb tanú-
bizonyságokból. Tóbiás könyvének a Sepluaginta 
fordításában — a görög szövegben, mert latinban 
nincs meg — szó esik Jónás prófétáról (14. fej. 4. 8.) 
ily módon: «Hiszem, a mit Jónás próféta Ninivéről 
mondott, hogy el fog pusztulni». A Makkabeusok 
harmadik könyvében (6, 8.), továbbá Flavius Josephus 

1 Jer. 25, 15. s köv. 
2 Ozeás 1, 1. s köv. ; 3, 1. s köv. 
3 Hasting's Dictionary of the Bible 749. lap, b). 
* New-York Review, 1905-1906. Vol. I. 411. s köv. lap. 
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Antiquitates Judaeorum cimü nagy munkájában 
(1. IX. c. X. §. 2.), úgyszintén a Targum-ban meg a 
Talxnud-ban, sőt később az egyházatyáknál és egy-
házi íróknál egész a XVIII. század végéig az a hatá-
rozott meggyőződés van kifejezve, hogy Jónás könyve 
valóban megtörtént dolgot mond el. Ez az általános 
meggyőződés, a melyben tudós és komoly férfiak is 
oly nagy számban osztozkodnak, kétségkívül az igaz-
ság bélyegét viseli homlokán.1 

Erre Gigot a következőket jegyzi meg: A kik a 
tudományosságra igényt tartanak, még csak nem is 
álmodnak arról, hogy a zsidók régi tradícióinak, 
különösen az irodalmi műfaj meghatározásának kér-
désében, hitelt adjanak; már csak azért sem, mert 
az ókori rabbik hiszékenysége nem ismert határokat. 
Ez állítását több példával bizonyítja. A mi továbbá 
Tóbiás könyvét illeti, bár sokkal nyomósabb bizo-
nyítékot tartalmaz, nem nagyon zavarhat meg ben-
nünket. Minthogy ugyanis az idevágó kitétel csakis 
a görög fordításban olvasható, valószínűleg nem 
eredeti, csak későbbi betoldás. (Megjegyezzük, hogy 
ily megoldást gyakran alkalmaznak a kritikusok az 
elméleteikkel összhangzásban nem levő szentírási 
helyeknél.) A Makkabeusok harmadik könyve az 
apokrif, el nem fogadott könyvek közé tartozik 
úgymond tovább — tehát nem érdemel hitelt. Flavius 
Josephus a kritikusok szerint oly hangon beszél 
Jónásról, a melyből azt következtethetjük, hogy maga 
sem igen hitt a róla mondottakban. Végre az egyház-
atyák és későbbi irók nem tettek egyebet, mint hogy 
a zsidók régi hagyományát vakon elfogadták s kö-
vették, tehát tekintélyük e kérdésben nem igen lehet 
nagy fontosságú.2 

Ha meg is engedjük, hogy ezen ellenérvek né-
melyike a fölhozott tanúbizonyságok egy részének 
erejét tetemesen csökkenti, magát a bizonyítékot nem 
döntheti meg. Igaz, hogy a mások összhangzó Ítéle-
tére való hivatkozás nem nyújt belső evidenciát, 
vagyis a dolog igazságát nem magából a dolog benső 
lényegéből magyarázza meg. Azonban az úgynevezett 
belső érvekhez hozzájárulva, ezeknek erejét fokozza 
és kölcsönösen kiegészíti. Teljesen alaptalan állítás 
az, hogy az egyházatyák és későbbi írók vakon kö-
vették elődeik véleményeit. Ismerték ők is mindamaz 
ellenvetéseket és nehézségeket, a melyeket Jónás pró-
féta elbeszélése ellen fölhoznak ; volt tudomásuk arról, 
hogy a pogányok, köztük Lucianus (Verae históriáé 1. 
I. §. 30. ss.), e könyv tartalmát olcsó élcelkedésük 
tárgyává tették;3 nem is voltak mindnyájan oly nagyon 
kritikátlan fők; hiszen Origenes és szent Jeromos 
éles és helyes kritikája előtt ma is kalapot emelnek 

1 Cornely, Ermoni, Keíl az idézett művekben; 1. Gigot 
i. h. 414. lap.' 

2 New-York Review, i. h. 417. sk. lap. 
3 Szent Ágoston Epist. 102. (Migne Vol. 2, 382.) a halban 

való tartózkodásról : «Hoc genus ([uaestionis a paganis graviter 
irr isum animadvert ÍM. 

a komoly tudósok : mégis annyi komoly és megfon-
tolt s józan itéletű ember, dacára az ismert ellen-
vetéseknek, egybehangzóan, egyértelműen itélt e 
könyvről s azt történeti tárgyúnak tekintette. Sőt még 
manapság is, bár a kritika igen előrehaladt, nemcsak 
a katholikusok. hanem a protestánsok közül is szá-
mos nagynevű tudós ugyanezen nézetet vallja. Mind-
ezek fölött, csak mint vakhitűek fölött, kicsinylő le-
nézéssel átgázolni nem lehet oly embernek a tulaj-
donsága, a ki komolyan keresi és szereti az igazságot. 

Jablonkay Gábor. S. J. 

A tudomány geothaniája. ov.) 
Minthogy a Holdnak mint a Föld gyermekének 

a leesése bennünket jobban érdekel, vizsgáljuk azt 
kissé körülményesebben. A rombolás nagysága bizo-
nyára az alázuhanó test tömegével arányos. Ha Phobos, 
melynek átmérője alig 20 km. és a mely 7—8 óra 
alatt kerüli meg a Marsot, hirtelen ráesnék centrális 
bolygójára: borzalmas ár, földrengés, a légkör iszo-
nyatos hullámzása és fölhevülése kisérné e rettene-
tes katasztrófát, de csak azon a környéken, a hol a 
beesés történt. Egyéb területek csak többé-kevésbbé 
részesülnének e csapásokban, de végzetes nem volna 
reájuk. Jupiter legbenső holdjának beesése vastag, 
sűrű légkörébe Földünkről nézve csak egy különös 
felhőképződménynek látszanék. Egy bolygó sincs 
annyira veszélyeztetve holdja által, mint a Föld. 
Mert a mi Holdunk nagyságra nézve ötvened-, tömegre 
nézve nyolcvanadrésze a Földnek, tehát összehason-
lítható vele, sőt már most is érezhető befolyást gya-
korol reá és szülőoka az ár-apály jelenségnek. 

Kisértsük meg elképzelni azokat a földi tüne-
ményeket, melyek a messze jövőben a Hold foko-
zatos közeledését kisérhetik. Jelenleg 60 földsugár-
nyira (384 ezer km.) kering tőlünk. Szállítsuk le e 
távolságot negyedrészre, vagyis 15 földrádiuszra és 
lássuk a változásokat. Egyszerű számítás mulatja, 
hogy akkor a Hold sebessége kétszer akkora lesz : 
most 1 km., akkor 2 km. másodpercnyi gyorsasággal 
fogja körülszáguldani a Földet. Mivel pályája négy-
szer rövidebb, sebessége meg kétszer nagyobb, kerin-
gési ideje nyolcszor kisebb lesz, vagyis nem egészen 
31/2 nap alatt teszi meg körútját. Ezek azonban maguk-
ban véve ártatlan változások. A végzetes most jön. 

Az ár-apály nagysága fordított viszonyban áll a 
Hold távolságának a köbével : tehát négyszer kisebb 
távolság mellett 64-szer nagyobb lesz, mint most. 
Ez nagy szó. Föltesszük, hogy akkorra a vizek még 
nem apadtak el, valamint azt is, hogy a Napnak van 
még elég ereje s az óceánok nem fagylak még be. 
E dagály ereje fölülmúl minden mostani képzeletet. 
Jaj annak a szárazföldnek, mely e rettenetes hullám-
hegyek útjába kerül. Az emberiség nehezen élhetné 
túl a tenger eme szörnyű forrongásait. Legföljebb, 
ha a hullámzás csomópontjaira menekülne s innen 
talán a vad elemet energiaforrásul használhatná föl. 
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De itt meg a légköri dagályokkal gyűlne meg a baja, 
melynek csomópontjai nehezen esnének össze a 
vízéivel. A levegőtenger ár-apálya ugyanis, mely most 
épenséggel észrevehetetlen, akkor már igen kelle-
metlen hatásokban nyilatkoznék meg. 

A katasztrófa magva azonban még csak követ-
keznék. A lassú közeledés folyamata végre meghozza 
azt az időpontot, midőn a fölcsapó levegő-hullám 
eléri a Holdat. Most a két égitest a közös levegő-
burokkal sajátságos rendszert alkot, mely talán még 
sokáig foroghat így egymás körül. De nem örökké. 
A kozmikus por folytonos lerakódása, a Nap okozta 
zavarok, a közös levegő szüntelen háborgása és az 
így előidézett súrlódás végre is egyesíti a két egy-
mástól rég elvált égitestet. A beesés elképzelhetetlen 
zavargásba hozza a levegőt, a tengereket, rendkívül 
nagy hő fejlődik nyomában s a lezuhanó test súlya 
a Föld szilárd kérgét szétroncsolja. A katasztrófa 
emez utolsó jelenete már aligha találna embert a 
földszinén. 

Érdekes lenne tudni, vájjon ez az egyesülés meg-
előzi-e a Nap kihűlését, a Föld megdermedését, a 
tengerek fölszivódását, vagy csak azután fog-e be-
következni.1 Ez számítás alá nem eshetik. A Napot, 
nevezetesen a napfoltok periodicitásában észrevehető 
szabályszerűséget csak nemrég kezdtük alaposabban 
tanulmányozni ; ebből évmilliókra következtetni nem 
lehet. Ép úgy nem lehet az ellenálló közeg hatásá-
nak a nagyságát kiszámítani, bár létezéséhez kétség 
nem fér. Talán a holdak zuhannak először bolygóikra, 
aztán az így meggyarapodott bolygók a Napba. Bár-
mint lesz is, az eredmény ugyanaz marad; az egész 
naprendszerből lesz egy óriási holt tömeg, mely 
továbbfolytatja a kihűlés megakasztott folyamatait. 

Ám a Nap sem áll veszteg a világűrben, hanem 
16 km.-nyi gyorsasággal száguld a Herkules felé. 
Útjának iránya bizonyára nem egyenes, hanem görbe; 
a nehézkedés törvényének ő is hódolni kénytelen. 
Kétségkívül Napunk is csak bolygó a nagy minden-
ségben, talán a nálánál 14-szer hatalmasabb Sziriusz 
bolygója. Ha következetesek maradunk, ki kell mon-
danunk tehát, hogy az ellenálló közeg anyagának 
szüntelen gyarapodása egyszer ezt is napjával egyesíti. 
De a többi Napok is mind keringenek, az egész 
világgépezet valószínűleg szédítő gyorsasággal forog 
egy közös centrum körül, minden egyes csillag útjá-
ban ott alkalmatlankodik a kozmikus por. 

Ha mindez valószínű — bizonyosra ugyanis nem 
vehetjük, hogy az ellenálló közeg a világegyetem 
egyéb részeit is ép úgy kitölti, mint azon részét, a 
melyben jelenleg haladunk — úgy valószínű az is, 
hogy egyszer, talán az évmilliárdok trilliói után, a 
jelenleg működő Napok és naprendszerek mind egy 
közös testté olvadnak össze. Es akkor, az utolsó két 
óriási Napnak egyesülése után, lesz egyetlenegy kiszá-

1 Ez a bizonytalanság jól esik. Szerk. 

míthatatlan átmérőjű tűzgömb, egy Nap, mely a 
mostani csillagos ég összes Napjait magában foglalja. 
Ez a Nap sugarait szétküldi a végtelen térbe, csak-
hogy nem lesz szem, mely azokat fölfogja s ragyo-
gásukban gyönyörködjék. Ez a Nap nem fogja helyét 
változtatni: a nehézkedés, mely által két különálló 
test egymás felé esik, megszűnt létezni. Olt fog állani 
egyhelyült s mozdulatlanul fogja bevárni halálát, a 
teljes kihűlés pillanatát. És ha ez a pillanat is be-
következett, úgy a csillagos ég sokat magasztalt 
ragyogásából, a kuszált s az emberi észt olyannyira 
gyönyörködtető keringésekből, az anyagvilág válto-
zatos szinpompájából lett egy óriási holt kölönc, 
mely ott lebeg a világűr közepén, holtan, sötéten, 
mozdulatlanul. 

Ez a végkövetkeztetés természetesen nincs a 
materialisták, sem a darwinisták szájaize szerint. 
Az «örök fejlődés», az «örökké megújuló természet», 
a «világgépezet örök működése» bizonyára oly fogal-
mak, a melyekkel nem fér össze ez a «sötét, mozdu-
latlan, holt tömeg». Nem csoda, ha diadalittasan állít-
ják szembe du Prel világboldogító elméletét,1 a mely 
alaposan rácáfol arra a föntebb vázolt savanyúképű 
világ-horoszkópra. Du Prel theoriájának már a cime 
is Darwin tanítványára vall: «A létért való küzdelem 
a csillagos égen». 

Ebben így okoskodik: A földön javában folyik 
a létért való küzdelem és pedig az egész vonalon. 
Az erősebb elnyomja a gyöngét saját egyénisége 
javára. A puszták királya leteríti a hatalmas rino-
céroszt, hogy húsából új erőt szerezzen. Miért ne 
lehetne ezt az általános törekvést a csillagos égre is 
átvinni? Tehát megkísérti azt. Elismeri, hogy a Napok 
egyszer ki fognak aludni. De valamint a Földön az 
egyik generáció kihaltával új generáció következik : 
úgy az égen is az elpusztult világok romjain új világ 
támad ; a halál és újjászületés szakadatlanul válta-
kozik az egész örökkévalóságon át. 

IIa a hogyant? kérdezzük, Du Prel felelete egy-
szerű. A megmérhetetlen tér két sarkából egymásnak 
ront két kialudt világ. Az összecsapás oly hőt fejleszt, 
hogy anyaguk, a kohézió és affinitás minden kötelé-
két szétszakítva, a leglinomabb gázzá porzik szét. Lesz 
belőlük óriási terjedelmű ősköd, mely újból meg-
kezdheti a kialakulás folyamatait, mint akár a mi 
rendszerünk kiszámíthatatlan időknek előtte. És így 
fog ez menni az egész örökkévalóságon át: a régiek 
porából új főnix fog támadni. A tél szakadatlanul 
be fog következni, de csak azért, hogy az újraébredés 
tavaszának engedjen helyet. 

Szép theoria ; kár, hogy képtelenségeket tartalmaz. 
Braun 2 csillagász a legszigorúbb mathematikai for-
mákban — melyeket itt nem közölhetünk — kimu-
tatja, hogy két egymásra zuhanó egyforma nagyságú 

1 V. ö. Epping, Stimmen aus Maria-Laach. Ergänzungs-
Heft 18. sz. 2 Kosmogonie 319. 1. 
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Napból alakult új tömeg legföljebb kétszer akkora 
sugarú lehet, mint egy-egy Nap külön-külön. Ez is 
csak azon föltétel mellett, hogy részecskéit csakis a 
nehézkedés tartja össze. Ámde e részeket a kohézió 
és az affinitás is megköti : az eredmény tehát még 
csekélyebb volna. Ha száz olyan kialudt Nap, mint 
a mienk, egyidőben rontana egymásnak, a legjobb 
esetben oly gözgömb fejlődhetnék ki belőlük, a 
milyent a Merkur-pályával épen körül lehetne abron-
csolni. Ezen a kis helyen hogyan képződhetnék egy 
egész új csillagrendszer: naprendszerek bolygókkal 
és holdakkal? Sőt ha százmillió Nap esnék össze 
egyszerre, ebből a százmillió Napból képződött új 
tömeg nem oszolnék szét olyan területen, mint a 
milyen területen volt szétoszolva az az ősköd, mely-
ből csak a mi naprendszerünk képződött. Merő agy-
rém tehát egy ilyen, minden alapot nélkülöző újjá-
születéssel hitegetni az anyagelvűek táborát. 

De még más oldalról is sántikál ez az elmélet. 
A kisugárzás ugyanis abszolút veszteség, melyet az 
egymásbaesés vissza nem varázsolhat. Az a hő, melyet 
az egymásra eső kialudt Napok évmilliárdokon keresz-
tül a világba szórtak, rájuk nézve örökre elveszett s 
az összeütközés pillanatában nem tér vissza beléjük. 
Az egymásraesésnél csak az az eleven erő változik 
át hővé, mely a két test óriási tömegének gyors 
mozgásában nyilvánul. Ez a hővé alakult eleven erő 
idővel szintén nyomtalanul elvész a megmérhetetlen 
térben s új összeütközésre van szükség, hogy újból 
hő fejlődjék. Ki nem látja be, hogy ezen az uton 
egyszer el kell jutnunk a végkimerültség határához, 
mert egyrészt a régi hőkészlet mindig eltűnik, más-
részt újabb hőkészletet csakis új összeütközés teremt-
het, a minek szintén lesz határa? Mert ha két nap-
rendszerből lesz eyy új naprendszer, el kell érkeznie 
annak az időpontnak, mikor egy nagy-nagy naprend-
szernek nem lesz mivel összeütköznie, minthogy már 
minden csillagot egyesit magában. 

E szerint ez az elmélet képtelen. De ha igaz 
lenne is, vájjon megnyugtatná-e az emberi szivet? 
Lehet-e vigasztaló egy oly szörnyű katasztrófa, mely 
két kialudt Napot izzé-porrá zúz, évmilliárdok mun-
káján szépen kialakult két égitestet ismét formátlan 
káosszá morzsol ? Tűz emészti el még a nyomát is 
az életnek, és ez a tűz legyen menedéke? Vagy talán 
új élet fog ébredni majdan azokon az újjászületett 
égi kolosszusokon? De honnan és miből, ha kizárjuk 
a Teremtőnek a beavatkozását ? Valóban ilyen föl-
támadást az észnek jóval nehezebb elhinni, mint azt, 
a melyet szent hitünk tanít. 

Alaptalan tehát a törekvés, mely a földi élet 
örök fönnmaradásáért kardoskodik. Ellenben joggal 
vezethetjük le a jelenleg működő eszközökből a 
szomorú végeredményt, hogy a szerves élet minden-
nemű fajtájának egyszer meg kell szűnnie, mert véget 
cr föltétlenül: a meleg és a fény. A darwinizmus és 
materializmus uszályhordozói fennen hangoztaiják 

az «örökké megújuló természet örök működését», de 
erre az örök működésre a kisugárzás elve röviden 
kimondja a végitéletet: a természet rendes folyása 
mellett el fog érkezni az a pillanat, mikor az utolsó 
sejt is megdermed, az utolsó fénysugár is elrebben 
a végtelen, hideg, sötét világűrben. Hiába az anyag-
elvűség minden gyöngéd becézgetése, ezt az imádott 
anyagot megmenteni a haláltól, magában hordja az 
már a sorvadás gyilkos bacillusát : a folytonos, a 
pótolhatatlan hőveszteséget. 

S e bacillus ellen még nem talállak orvosságot, 
de nem is fognak találni egyhamar. Mindazáltal han-
gosan protestálnak a végenyészet ellen. Természetes. 
Hiszen itt egy világnézlet feladásáról van szól Mert 
ha minden élet egyszer véget ér s a nagy minden-
ségben nem lesz egyéb, mint az élettelen, durva, 
rideg anyag: úgy az anyag nem lehet szükségszerűen 
létező, abszolút lény, mert ez tökéletességéből soha 
nem veszíthet. Már pedig az anyag veszít tökéletes-
ségéből ; hiszen elveszíti az életet, a mi nagy töké-
letesség. Ha pedig az anyag szükségszerűen létezik, 
úgy létezésének okát nem magában hordja, hanem 
kívüle van az egy anyagtól különböző, tehát szellemi 
lényben. Ezt a lényt mi Istennek nevezzük. 

De ettől a következteléstől fáznak az anyag-
elvűek. Féltett bálványaik megmentésére képtelen 
elméleteket gondolnak ki s szemet húnynak egypár 
nagyon is sántikáló érvelésüknek. E bálvány azon-
ban egyszer velük együtt sírba dől s új föltámadást 
csak Ö Ígérhet neki, a ki azt a semmiségből létre-
hozta és beléje életet lehelt. 0 ojtotta bele a nagy 
mindenségbe a mulandóság jegyét, a mellyel ellen-
állhatatlanul törtet szomorú végzete felé. 0 előtte, az 
abszolút lény előtt, az egész világ csak egy virágszál, 
mely kibimbózik, föltárja illatos szirmait, hogy aztán 
hervadtan az enyészet karjába hullassa azokat. 0 előtte, 
a végtelenül gazdag örök lény előtt, az egész min-
denség égő Napjaival csak egy kigyulladt rakéta, mely 
egy ideig vigan sziporkázik, elégve hitvány hamu 
alakjában száll a föld porára. Midőn tehát ez a nagy 
Kozmosz sokat magasztalt ragyogásával, kuszált s az 
emberi észt oly annyira gyönyörködtető keringései-
vel, változatos szinpompájával, az élet milliónyi fajá-
val sírba száll, nem megy tönkre minden, hanem 
csak egy alsóbbrendű teremtmény lép a pusztulás 
szélére, csak az örök Ige halálos Ítélete megy telje-
sedésbe: «Ég és Föld elmúlnak, de az én igéim el 
nem múlnak». Martinovics Sándor S. J. 

B u d a p e s t . Bánffy Dezső báró támadására a szerze- ßgyh, 
tesek ellen a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszte-
rium a következő félhivatalos nyilatkozatot tette közzé, , ® 
a mely minden magánfejlegetésnél hathatósabban uta- kfôniï 
sítja vissza az alaplalan támadást : «Ha a lapok értesí-
tései a valóságnak megfelelnek, Bánffy Dezső báró az 
erdélyi református egyházkerület november 9-én tartolt 
közgyűlésén, az 1907. évi XXVII. t.-c.-nek a szerzetes-



36. szám. RELIGIO 615 

rendű tanítókra vonatkozó szakaszáról a következőket 
mondta volna: 

«E törvény a világi tanítókat az állami főhatóság 
alá helyezi, de a szerzetesek és apácák nincsenek az 
állam felügyelete alatt. Ezeknek tehát szabad elhanya-
golni a magyar nyelvtanítást és más szabálytalanságot 
elkövetni.» 

Kételkednünk kell, hogy ez a tudosílás a valóságnak 
megfeleljen, mert ha valaki a fentebb idézetteket tényleg 
mondta, akkor a legenyhébb föltevés róla az, hogy nem 
olvasta el azt a törvényt, melyet ily élesen birál és egy-
általán nem ismeri a törvényes helyzetet. Az állami 
felügyeletet a népiskolák minden kategóriájával szemben 
az 1876. XXVIII. t.-c. szabályozza, melynek csupán a 
fegyelmi eljárásra vonatkozó részét módosította az 1907. 
XXVII. t.-c., egyebekben érintetlenül hagyván annak 
rendelkezéseit. A szerzetesrendü tanítók és tanítónők 
által vezetett népiskolák, illetve maguk ezen tanítók és 
tanítónők tehát, tanítói működésük tekintetében ép úgy 
állanak az állam felügyelete alatt, mint a világi tanítók 
és tanítónők. Ennyire felel meg a valóságnak az idé-
zetnek első mondata. 

A mi pedig a második mondatot illeti, elég arra 
utalnunk, hogy az inkriminált 35. szakasz kifejezetten 
kiterjeszti a kérdéses iskolákra a törvény mindazon intéz-
kedéseit, melyek a tanítói kvalifikációra, a magyar nyelv-
nek és az úgynevezett nemzeti tárgyak tanítására vonat-
koznak. Tehát valóban csak a törvény nem olvasása 
folytán kockáztathat valaki olyan állítást, mintha szer-
zetesi iskolákban «a magyar nyelv tanítását elhanyagolni 
és egyéb szabálytalanságokat (?) elkövetni» lehetne. 
A szankció pedig ezekkel az iskolákkal szemben még 
szigorúbb, mint a világi tanítók által ellátott iskoláknál; 
mert mihelyt ily iskoláknál a törv. 22. § 1. aj—cj p.-jaiban 
fölsorolt hibák észleltetnek (magyar nyelv tanításának 
elhanyagolása, államellenes irány stb.) a vallás- és köz-
oktatási miniszter ugyanazon törvény 26. §-a szerint jár 
el; vagyis intézkedik az eset megvizsgálása iránt — 
esetleg külön miniszteri biztos kiküldésével — és a vizs-
gálat eredményéhez képest az iskolát bezárathatja ; tehát 
nem csupán az egyes tanítót, hanem az egész iskolát 
sújtja a hiba következménye. 

Kár tehát ebben a szakaszban jogosulatlan előnyöket 
keresni, melyek a szerzetesrendi! tanítók és tanítónők 
számára biztosítattak volna; ha valamiről úgy (elte-
kintve a sokkal csekélyebb fizetéskiegészitéstől, melynek 
végösszege 100, illetve 300 koronával marad el a világi 
tanító és tanítónő kezdőfizetésétől) inkább hátrányokról, 
mint előnyökről lehet beszélni. Maga az a tény pedig, 
hogy a szerzetesrendü tanítókra nézve, helyzetűk termé-
szeténél fogva, némely különös intézkedés történt, ép oly 
kevéssé képezheti a jogegyenlőség elvének megsértését, 
a mint nem tekintetett soha ilyennek az a hasonlókép, 
az általános intézkedésektől sokban eltérő szabályozás, 
melyei a szerzetes rendű középiskolák az 1883 : XXX. t.-c.-
ben nyertek. 

Jogegyenlőség, otyan oszágban, mely történeti ala-
pon fejleszti tovább intézményeit és a mely a dolgok 
természetén nem akar erőszakot ejteni, nem jelentheti 
minden egyes esetben a jogszabályok egyformaságát : 
csak azt zárja ki, hogy akár létező jogok elismerésében, 
akár új jogok és kedvezmények vagy kötelességek meg-

állapításában részrehajlás, kedvezés vagv háttérbeszorítás 
érvényesüljön. A jelenlegi kormányzat minden ilyen 
hibát gondosan kerül, át van hatva a jogegyenlőség és 
a paritásos eljárás szellemétől és azt érvényesíteni akarja 
úgy az általa kezdeményezett törvényhozási intézkedé-
sekben, mint az igazgatásban. 

Aá 1848 : XX. t.-c. 2. és 3. szakaszának fokozatos 
végrehajtása terén erős lépésekkel akar előre haladni. 
Ezt a tények már eddig is igazolták és a közeljövőben 
még inkább fogják igazolni. Nem tartunk tehát attól, 
hogy a vallási béke megzavartassék. Sokkal magasabb 
véleményünk van minden illetékes tényező méltányos-
sági érzetéről és hazafiúi lelkiismeretességéről, semhogy 
azok bármelyikéről is feltételezhetnők, hogy minden 
tárgyi indok nélkül, politikai vagy tisztán szubjektív 
érzelmek vagy célok szuggeszciója alatt, a nemzet súlyos 
helyzetét felekezeti viszályok fölkeltésével még súlyosabbá 
tenni képes volna. Ha ilyesmi mégis megtörténik, nagyon 
könnyű lesz megállapítani, hogy kit terhel a felelősség, 
de a nemzeten ezzel nem segítünk.» 

* 

Pár i s . Vissza Istenhez, uissza a kereszthez! — A bün-
tettek ijesztő módon szaporodnak ; veszélyben a társa-
dalom : ez hangzik ma mindenfelől. Soha annyi merény-
let nem fordult elő valóban személy és vagyon ellen, 
mint most. A Code pénal, a mely körülbelül minden 
merénylet büntetéséről gondoskodik, nem tehet prae-
ventive semmit ; sújtani utólagosan képes, gyógyítani 
előlegesen nem képes. S a bűnesetek egyre szaporodnak. 
Lopnak, rabolnak, gyújtogatnak, támadnak, orozva gyil-
kolnak többször, mint bármikor ezelőtt. Egész új nem-
zedéke keletkezelt a gonosztevőknek, apaches-ok a neve. 
Ez egészen a mai kornak a terméke. Ez újmódi bandi-
ták elvetemüli faja maholnap úrrá lesz Franciaország 
fölött. A lapok tele vannak csinyjeikkel ; nagy városok, 
mint Páris és Marseille, rémülettel vannak eltelve kihá-
gásaik miatt. A rendőrség tehetetlen, a bíróságok nem 
elégségesek a rákfene megállítására ; a börtönök se ké-
pesek már befogadni a gonosztevőket, kik odavalók. Igv 
jajdul föl Arthur Lolli az «Univers»-ben. 

A kormány kényszerítve van, hogy szembeszálljon 
a veszedelemmel és visszaállítsa a közbiztonságot. Egyre 
szaporítja mindenütt a rendőrséget és a csendőröket. 
Ez a mai társadalomnak utolsó menedéke. Ámde milyen 
gyarló és tehetetlen ! A bűn harca a rendőrséggel nem 
vezethet végeredményben csak a bűn diadalára. Páris-
ban, a hol a város rendőreinek a száma 10.000 — az 
apaches-ok száma 80.000 fővel rendelkezik.1 Soha a 
rendőrség ereje a bűn erejének szintájára nem fog föl-
emelkedni ; az állam és a városok pénze erre nem lesz 
elég. Egyenlőtlen harc ez szörnyű módon. A bajt gyö-
kerében kellene elfojtani; megakadályozni kellene a bűnt, 
nem utólagosan csak megtorolni. Már erre sem képes 
a mai társadalom, hogy volna képes az előbbire? Laikus, 
vagyis istentelen társadalomban minden a bűn malmára 
hajtja a vizet : a törvények, az intézmények, a kormá-
nyok. Azok a banditák, kik az apaches-ok nevét viselik, 
az uralkodó laicizmusnak a neveltjei. Ezeknek a teen-
dőjük, hogy kövessék a kapott tanításokat s az adoll 

1 Berlinben a detekt iveknek csak paederasz tára 20.000-re kell 
felügyelni ! 
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példát. A külömbség csak az, hogy az apaches-ok logi-
gusabbak és vakmerőbbek mestereiknél. Hibájuk csak 
annyi, hogy a vezető osztály szándékain túlmennek s 
az akciót gyorsabban végzik. Ha így folytatódik, lesz 
idő, mikor ez utóbbiak lesznek a helyzet urai és ők 
fognak törvényt alkotni revolverrel és dynamittal. Akkor 
rendes állapot a merényletek, az orgyilkosság és rab-
lások állapota lesz. Szeretnék ezt az emberek megaka-
dályozni ; de hogyan ? Nincs már nálunk csak Clemen-
ceau és a zsandár. Elégségesek-e ezek a bűn féktelen-
ségének a megállítására ? 

A mi társadalmunk, folytatja Arthur Loth, most 
tapasztalatokat szerez a szabadkőművesség által adott 
törvények és kormány «jótéteményei» körül. A mit a 
tapasztalat mutat, az, hogy a mit látunk, az még csak 
kezdet. A laicizmus (pap és vallásnélküli élet) társadal-
mát akarták Isten nélkül. Lerontani a vallást, erre irá-
nyult az ö egész politikájuk. Igy vélték meggyökereztetni 
elveiket s megalapíthatni uralmukat. S mit értek el? 
A mennyire meggyengítették a vallást, annyira megnö-
velték a bűnt. Romboló munkájuk már régóta folyik. 
Az iskolatörvények óta az egyház és állam szétszakítá-
sáig több mint huszonöt évük volt az országnak tervük 
szerint való átalakulásához és új nemzedékeknek a saját 
képükre és hasonlatosságukhoz való alakításához. Sike-
rült nekik eddig minden túl azon a fokon, melyet kez-
detben remélhetni véltek. Ezt akarta a szabadkőműves 
«Ligue de l'enseignement», a melyből ez a gyászos akció 
kiindult. Sikerüli neki összegyűjteni minden gyűlöletei, 
minden nagyra vágyást, minden vetélykedést, melyet föl 
lehetett használni a vallás elleni összeesküvés céljaira. 
Igy jött létre a «bloc anticlerical», az egyház üldözésé-
nek és kiirtásának a szövetsége. 

Az uralkodó politikai szektával az alheizmus jutott 
uralomra. Nincs többé Isten! Ez a törvények szójárása, 
a kormány szabálya, a köznevelés első elve. Ebből kö-
vetkezik, hogy a társadalomban minden fölfordult, minden 
meg van hamisítva. Miért ? Mert Isten a legfőbb szente-
sítője mindennek ; ő teszi az erkölcsi törvényt hatásossá ; 
nélküle az erkölcs szabályainak nincs tekintélye, nincs 
ereje. Két erő küzd egymással az emberiség életében : a 
kötelesség és az — élvezet. Az alheizmus nem tűri a 
kötelesség fogalmát. A Sorbonne összes bölcseleti szó-
szaporítása és a közök tatásügyi minisztérium minden 
pedagógiai zagyvaléka dacára, az emberiség egyetemes 
erkölcsi elveivel szemben nem fog sikerülni világos és 
biztos fogalmát adni a kötelésségnek Isten nélkül. Mert 
valóban, mire való minden fáradság, szégyenkezés, küz-
ködés, szenvedés, önmegadás s e mellett meglenni min-
dent, a mit kell, hogyha nincs kötelesség a lelkiismeret-
ben, a mely parancsoljon és nincs szentesítve érdem, a 
mely bátorítson ? Ha nincs élet és cselekvés fölött ural-
kodó Isten, akkor nincs más rugó a cselekvésre, mint 
az élvezet, az anyagi javak összehalmozása, hogy legyen 
mit élvezni. 

Társadalomban, mely Isten nélkül akar élni, mint 
a mienk, a hol az égnek minden fénye hivatalosan ki 
van oltva, a hol minden kilátás a sírontúlra el van zárva, 
a bűn teljes mentességet talál az élvezet elméletében, 
mely egyedül van jogosultnak elismerve. A tolvaj nem 
azért lop, hogy lopjon, a gyilkos nem azért gyilkol, hogy 
gyilkoljon ; lop, illetve gyilkol ez a kettő, mert ez neki 

élvezet. És ki tilthatja ezt meg neki, ha ö legfőbb sou-
verain jogával él. A mai körülmények közt csak egy 
akadály áll útjában, a büntető törvény és a csendőr. 
Hanem hát ott, a hol a büntető törvénytől már senki 
se fél s a hol nincs elég rendőr, mert nincs rá elég 
pénz, nagyon természetes, hogy szaporodik a bűn. Francia-
ország megoldhatatlan föladat elé került azon az úton, a 
melyre lépett, azokkal az eszközökkel, a melyeket jelenleg 
használ. Vissza kell térni — Istenhez ! 

Vissza kell térni a kereszthez. Ez egy másik szó-
zatnak a veleje. Franciaországot az abszolút individua-
lizmusra fektetett parlamentarizmus az anarchia örvé-
nyébe sodorta. Az abszolút individualizmus szerint az 
egyén — atóm, a kinek fülében ott cseng szakadatlanul 
a szabadelvüség hizelgése «te vagy minden és egyedül», 
lábai pedig benrekedtek menthetetlenül a souffrage uni-
versellenek praktikáiban, a melyeknek eredménye az, 
hogy az egyén úgyszólván semmi, mert teljesen eltűnik 
a szavazatok ezreinek mesterségesen fölkavart örvényé-
ben. Meg kell változtatni a nemzeti képviseletet; a le-
gazdálkodott individualizmus alapjáról ál kell azt helyezni 
a társadalmi szolidaritás alapjaira. Ez a tárgya egy 
könyvnek , mely Vers un ordre social chretien c ím alatt 
marquis de la Tour du Pin tollából most hagyta el a 
sajtót. A marquis fényesen bebizonyítja, hogy a nemzeti 
képviselet és az uralkodó társadalmi és gazdasági elvek 
között igen benső az összeköttetés. O a nemzeti képvi-
selet alakításával főtörvénynek tartja, hogy abban a «nép 
jogai és érdekei» legyenek képviselve a társadalom tago-
zatainak és szervezeteinek arányában. Nép alatt ö érti 
nem csupán a köznépet, hanem érti a polgárok összes-
ségét szemben a souverain hatalommal. O tehát a mellett 
van, hogy az állam összes polgárai hivatásuk és foglal-
kozásuk kűlönfélesége szerint sorakozzanak és szervez-
kedjenek testülelekké és mint ilyenek, követeljenek kép-
viseltetést a parlamentben. Sorakozzon az intelligencia, 
az ipar, földmívelés és kereskedelem, a tanítóság és 
tanárság, a bírósági és tisztviselői kar, az egyházak, 
vagy ha egyéb alapon nem lehet a családok szövetség 
alakjában s követeljenek képviseltetést a nemzeti kép-
viseletben. De la Tour du Pin szerint a nagy forradalom 
által kikiáltott abszolút individualizmus megrontója a 
képviseleti kormányzásnak. Nem a felség címmel báb-
játékká lett egyéneket s az ezekből alakított tömegeket 
kell képviseltetni, hanem csupán a megfelelő önálló 
élettel biró kollektivitásokat (együttességeket) csupán. 
Ez, mondja Eugen Tavernier, kétségtelen. Hisz minden-
nap látjuk. Benne vagyunk nyakig a sárban s nem 
tudunk kiszabadulni. Ott, folytatja de la Tour du Pin, 
ott, hol a parlament nem képvisel semmit, csak a tö-
megek játék gyanánt változtatható tetszését ; ott, hol a 
társadalom nincs szervezve : ott állhatatlan és bizony-
talan minden, mint a néphangulat, ott szilárd érvénye-
sülése az érdekeknek megvalósíthatatlan marad szaka-
datlanul. Végzetes a baja a mai nemzeti képviseletnek 
az, hogy a választók megrontják a képviselőt követelé-
seikkel s ez viszont megrontja választói! hizelkedéseivel 
és szolgálataival, a mi tetőpontját éri el akkor, midőn 
a képviselő a kormány ellenőrzése helyett annak cinkos-
társává szegődik. Igy rontják meg az emberek az erköl-
csöket, az erkölcsök a törvényeket ; így kerül a társa-
dalom és az állam örvénybe, a melyből nem tud szaba-
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dúlni. Például a második császárság végén odáig jutott 
Franciaország, hogy sem a békét nem volt képes fönn-
tartani, sem a háborúra nem birt elkészülni. Nincs más-
ban menekvés, mint a kereszt lobogója alatt az ország 
társadalmi újjászervezésében. Ezt Franciaországból kiáltja 
ki egy tekintélyes hang most, midőn Magyarország a 
francia példa után készül rohanni s nemzeti képviseletét 
az abszolút individualizmus, a kiszámíthatlan tömegura-
lom alapjaira akarja teljesen átfektelni. Videant consules ! 

* 
L o n d o n . Egy «püspök», a ki nem mondja meg az 

igazat és egy másik püspök, a ki megmondja. — Az előbbi 
eset nyárban történt. Dr. Ingram londoni püspök New-
Yorkban járt s meglátogatta a világhírű wall-streeti 
börzeépületet. De ez a látogatás nem apostoli egyszerű-
ségből és szerénységből indult ki, hanem hiúságból. 
Ingram püspök előre hirdettette, hogy jönni fog és be-
szédet fog tartani. Mikor a helyszínén megérkezett, a 
kapuban Rev. Wilkinson fogadta, a ki a börzét lelki 
vigasztalásokkal szokta ellátni.1 A börze tiszteletes lelki-
pásztora imakönyvet nyújtott át London püspökének, 
de ö azt nem fogadta el, hanem azt mondotta, hogy ő 
azt a könyvet fogja használni, a melyet a londoni mun-
kásoktól kapott ajándékba. Azután prédikációba fogott, 
feleletet igérve arra a kérdésre, mit tenne Jézus, ha vélet-
lenül a Wall-Streetbe jönne. A püspök nem mondta 
meg nyillan és egyenesen, hogy mit tenne Jézus abban 
az esetben, csak hosszú kerülgetés után oda lyukadt ki, 
hogy a börzei ügyleteket keresztény szellemben kell le-
bonyolítani. A ki akarta, megértette, a ki nem akarta» 
nem tanult semmit. Mondani sem kell talán, hogy ez a 
«püspök» anglikán püspök. A másik püspök, az igazi, 
szintén londoni püspök, még pedig westminsteri érsek, 
Wiseman és Manning utódja, ft. dr. Bourne, a ki egy-
úttal Angolország prímása. O már apostoli nyíltsággal 
is kimondta az igazat híveinek politikai maguktartására 
nézve. Azt mondotta, hogy Angolországban katholikus 
ember lehet tory vagy konzervatív, wigli vagy liberális, 
radikális, ír nacionális, labour-párti tetszése szerint. Az 
egyház tőle csak egyet kíván : hogy szavazatát föltéllenül 
csak oly irányban adja le, a hol a katholikus iskola és 
a katholikus egyháznak isteni alkotmányából folyó jogai 
biztosítva vannak. 

* 

K ö l n . Fischer érsek főpásztori levele Schrörs bonni 
egyetemi tanár könyve ügyében. — A főegyházmegye hiva-
talos lapjában a következő főpapi nyilatkozat jeleni meg : 
«Nagy fájdalommal közlöm a tisztelendő papsággal, hogy 
néhány nap előtt a főegyházmegyénelc egyik áldozópapja, 
dr. Schrörs bonni egyetemi tanár, Georginái Bonnban, 
«Kirche und Wissenschaft, Zustände an einer kath.-
theologischen Fakultät» cím alatt iratot adott ki, a 
melyben a mostani érsek és az ő boldog elődje, Krementz 
bibornok, vádolva vannak arról, hogy a theologiai tudo-
mánynak hivatásos művelését a bonni fakultáson külön-
féle módon elhanyagolták. Az irat, a mint érthető, fő-
pásztori engedelem nélkül jelent meg. Én a szerzővel 
vitatkozásba bocsátkozni nem fogok, mert azt nem tehe-
tem. De hangosan rosszal lom a tisztelendő papság és 

1 Ime tehá t Amer ikában még a börzének is, nemcsak a parla-
mentnek van lelkésze. 

az egész egyházmegye előtt azt, hogy áldozópap, ki a 
főegyházmegye leendő papjainak a nevelésében fárad, 
törvényes egyházi elöljáróival szemben ilyen állásfogla-
lásra vállalkozott. Ez nekem annál inkább fáj, mert én 
annak az áldozópapnak ismét és ismét, sok idő óta 
nagyrabecsülésem és őszinte jóakaratomnak bizonyíté-
kait adtam. Igazán fölösleges volna a tisztelendő papság 
és a főegyházmegye világi hivei előtt boldogult Krementz 
bibornok emlékét akármely zavartól félteni vagy óvni ; 
a szelid, buzgó, apostoli érsek lelkének a képét sokkal 
mélyebben belevéste mindenki szivébe, mintsem hogy 
őt most egy évvel halála után emelt vád megközelít-
hetné. De úgy hiszem, nekem sem szükséges a tiszte-
lendő papság és világi híveim előtt az ellen a vád ellen 
védekeznem, mintha én a theologiai tudománynak és 
helyes művelésének ellensége avagy csak hanyag párto-
lója volnék. Hiszen a bonni theologiai fakultás nekem 
köszönheti, hogy egyházi részről a sokáig nélkülözött 
doktoravató jogot megkapta. Ez nekem Rómában nagy 
nehézségek leküzdésével sikerült csak, a mint ezt az 
állami hatóság hálamondásában világosan kifejezte. Nos, 
vájjon lebecsülése volt-e ez a theologiai tudománynak? 
Ezenfelül, a mennyire tudom, a főegyházmegye papsága 
és hivei előtt nem titok, hogy én, a mikor csak alkalom 
nyílik, valamint az egyházi pályára törekvők, úgy maga 
a tisztelendő papság előtt, szakadatlanul rámutatok az 
alapos theologiai tanulásra, névszerint XIII. Leó pápa 
«Aeterni Patris» kezdetű encyklikájának szellemében, a 
thomisztikai tanítás növelésére, dacára annak, hogy én 
a nagy angyali doktorra való utalásommal esetleg a 
modern elméletek kedvelőinek nem tetszését hívom ki 
magam ellen. Én mindenesetre tisztelem a tanár urakat 
és szívesen fogadok részükről további indítékokat a 
szent tudományok emelése céljából, hogyha azok illő 
módon és nem az egyházi fegyelem ügyeimen kívül 
hagyásával kerülnek elém. A mire teljes határozottsággal 
rá kell mulatnom, az abból áll, hogy a theologia taná-
rait, a katholikus hit és kánonjog szabályai szerint, 
saját tanhatóság nem illeti meg, mert ők tanhatóságukat 
a püspöktől kapják, mivelhogy nem ők, hanem a 
püspökök azok, kiket a «Szentlélek állított Isten orszá-
gának a kormányzására». (Ap. Csel. 20, 28.) Én tudom, 
hogy a főegyházmegye papsága, a mely, hála legyen az 
Istennek, egyházias szellemével tündöklik, ebben az úgy-
ben is, a mely a főpásztori szivet mély fájdalommal 
tölti el, együttérez az ő püspökével s a szomorú esetet 
sajnálni és elitélni fogja. Az iratnak, sajnos, némely 
irányban következményei lesznek. A felelősség a szerzőre 
esik vissza, a ki, bár lépésének meggondolandóságára 
figyelmeztetve volt, a nyilvánosság elé való vivés kísér-
letének nem birt ellenállni». —y —la. 

A szociális t evékenység kézikönyve. Irta: 
dr. Boroviczénv Nándor. Budapest, 1907. 400 1. Ara 
4 korona 50 fillér. >o m 

Végre megszületett a régóta várt magyar szociális 
vezérkönyv. Eddig rendesen idegen szerzők vagy fordí-
tások után indultunk és különösen a szemináriumok 
szociális előadásai nélkülözték az általam is sokszor 
hangsúlyozóit egységet és a magyar viszonyoknak tekin-
tetbevételét. E kívánalmaknak íélel meg «A szociális 

Iroda-
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tevékenység kézikönyve» és — mondjuk meg mindjárt — 
derekasan. Olyan hiányt pótol ez a könyv, a mely sok 
üdvös társadalmi mozgalmat és tettet megakadályozott 
vagy félmunkává lefokozott és oly tényezővé lesz e 
munka, a melynek hatása kiterjed majd társadalmi fej-
lődésünk életerős kialakulására a praktikus tudomány 
és a gyakorlati élet terén. 

«Tankönyv ez, kezdőknek írva, nein pedig szocio-
logusoknak» írja Erdősi Károly a «Katholikus Szemle» 
novemberi számában (987. old.) és ebben igaza van. 
A szerző nem adja a szociális tudomány, hanem az élet, 
a tevékenység kézikönyvét. A könyv e gyakorlati irányáért 
nem lehetünk eléggé hálásak neki. Hiszen régi panasz, 
hogy fiatal papjaink a szemináriumokban sok tudományt 
szednek magukba, mihelyt pedig kikerülnek az életbe, 
nem tudnak megmozdulni. Modern századunkban alig 
van pap, a ki mindjárt működése elején nem jut abba 
a helyzetbe, hogy vagy valami társaskört, hitel- vagy 
fogyasztási szövetkezetet ne vezessen, vagy munkás-
egylettel nem volna dolga. S hogy ezen a téren ne járjon 
útmutatás nélkül, hogy ne kelljen a saját, néha súlyos 
kárából tanulni, szüksége van oly vezérfonálra, a minőt 
Boroviczény nyújtott, a mely igazán a szociális élet 
legapróbb részleteire kiterjed. Alig találtam könyvet ezen 
a téren, a mely ily szabatosan és kimerítően tárgyalta 
volna a praktikus szociális működést. 

Az előttem fekvő kötet csak első része a három 
kötetre tervezett munkának. Vác nagylelkű püspöke, gróf 
Csáky Károly bizta meg a munka megírásával szemi-
náriumának pasztorális tanárát, elsősorban a papnöven-
dékek számára, de ennek a könyvnek a terjedelme az egész 
lelkészkedő papságszociális«Vade mecum»-jáváavatta azt. 

Az egész mű két részre : általánosra és különösre 
oszlik. Az általános rész megadja azt a krisztusi lelket, 
a melynek követése magját képezi a keresztény szociális 
működésnek. 

Egyetlen egy megjegyzést, megfigyelést ragadok csak 
ki az általános elvekből és az is zárójelben van. A tár-
sadalmi működés alapföltételei közé szerző a jó bánás-
módot sorolja (8. old.) és ekkor azt mondja : Fogadja 
a legszegényebb munkásnak is a köszöntéséi (kalap-
levéve). Mily finom megfigyelés, mily kis tett és mégis 
mily nag}r horderejű ! Hányszor hallottam a józsefkörüti 
munkaközvetítő-intézet szervezett munkásainak gúnyo-
lódását, a mikor köszöntő tanítványaimnak szívélyesen 
visszaköszöntem kalaplevéve : «Nézd a cs . . . t, mily 
szépen köszön». Talán okuk van arra, hogy az illem 
ez egyszerű megnyilatkozása miatt irigykedjenek. Ellen-
kezőleg hányszor riasztjuk vissza a legjobb akaratú 
embereket a visszataszító bánásmóddal és azt az elvet 
látszunk vallani, a mit Wilde Oszkár egyik szellemes-
ségében így fejez ki : «A szocializmus egész jó dolog, 
csak a munkások ne volnának oly rossz szagúak». 

Különösen megszívlelendő aktuális volta miatt 
mindaz, a mit a szociális tanfolyamokról, katholikus 
nagygyűlésekről, a népmissziókról, férfikonferenciákról, a 
tanáregyesületről mond. Nagyon okos dolog volt, hogy 
szociálpolitikai törvényeinket rendszeres összeállításban 
közli, legalább gyorsan el lehet igazodni. Szerettem 
volna, ha a gazdasági munkásházakról szóló törvényt 
is megemlítette volna a szerző, mert ez is nagyon közel-
ről érdekel sokakai és elég érzékenyen. 

A szociális irodalom összeállítása nagyon hézagos, 
sok munka hiányzik, még hazai is (Weber «Soziales 
Handbuch»-ját is hiába kerestem). Nem osztom a szerző 
nézetét, hogy «bővebb irodalom található az egyes feje-
zeteknél». Sokkal jobb, lia tárgy szerint csoportosítva 
a fiatal pap egy helyen találja, szakember meg amúgy 
is tájékozódott. E kérdéssel kapcsolatban a könyvek 
idézésénél becsúszott nyomdahiba tűnt föl nekem, a 
mely valószínűleg az oldalszámot akarja jelezni, pedig 
olyan, mintha hatványra való emelés volna. (J. Schärft, 
Parole.5 Esto vir !3 és egyebütt.) 

Egyes dolgokban túlságosan aprólékos a szerző, 
a mikor pl. Skioptikon számlát és hasonlót közöl. (54. old.) 
Ez egyéni dolog, ahhoz útmutatás nem kell. Fölösleges, 
aprólékos részletezés ez. A folyamodvány-minták számát 
is korlátozni lehetett volna. 

Az egyesületi élet tárgyalása is a praktikus, modern 
ember megfigyeléseit tünteti ki. Nagyszerű, lelket emelő 
P. Bóta Ernő által kiadott budapesti Mária-gyülekezet 
Emléklapja. (95 old.) A hol ily életerősen tesz a hit, 
otl van igazán szociális tevékenység. 

Az egyesületi takarékpénztáraknál, melyek hitel-
nyújtással is foglalkoznak, jó lett volna a vezetőket 
figyelmeztetni, hogy a kettős könyvvitel és kereskedelmi 
számtan nélkül ne kezdjenek ily vállalatba, mert — 
elszámíthatják magukat. 

A különös rész tárgyalja hármas fölosztásban a/ a 
társalgási, bj a jótékonysági és c) gazdasági egyesületeket. 

Végül szól a szerző a szövetkezetekről : a hitelszövet-
kezetekről, fogyasztási, értékesítő- és biztosító-szövetke-
zetekről. E részben csodáltam a szerző nagy tájékozott-
ságát és minden legkisebb részletre kiterjedő figyelmét, 
fáradságos szorgalmának munkáját. Valóságos önálló 
tanulmány a 45. §., a mely szövetkezeti törvényhozá-
sunkat tárgyalja. A második kiadásban (remélhetőleg 
nemsokára lesz ilyen) beveendő Nagy Ferencnek «A szö-
vetkezetekről» szóló új tervezete. 

A könyv végén betüsoros tárgymulató és tartalom-
jegyzék van. 

Az egész mű gondos, pontos, lelkiismeretes munka 
eredménye, olyannyira megy, hogy az egyes intézmé-
nyek cimét is közli, a gyűlés vezetésénél a külső módo-
zatokat, szavakat megbeszéli. Benne megtalálja minden 
egylet, szövetkezet elnöke, az úgynevezett «munkakáp-
lánok», a szükséges tudnivalókat, a szervezés, vezetés 
módját. 

Nagy lelki megnyugvással mondhatom, hogy e 
könyv ékes tanúsága az egyháznak minden térre ki-
terjedő szociális tevékenységének. Nem is tudtuk, hogy 
ennyink van. 

Egyesületi és szövetkezeti életünk valóságos kincses-
háza, bőséges tárháza Boroviczény munkája. Várjuk a 
mű folytatását. ^ Gallovich Jenő dr. 

Az leje tes t té lön. Karácsonyi szinniü 4 fölvonás-
ban. Irta dr. Pécsi Gusztáv theol. tanár. Esztergom, 
1907. 71. 1. és a darabhoz tartozó kottás énekek. Ára 
1 korona. 

Pécsi, a keményfejű filozófus, íme új oldaláról mu-
tatja be magát. Jézus, a testté lett Ige, születését meg-
dramatizálja egy bájos kis irodalmi műben. Ha valódi 
színmüvet ír, talán nem végez oly nehéz munkát, mint 
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a minőt végzett ezzel a müvével. A mi csak hely talál-
kozik a Szentírásban, Messiásra vonatkozó, az mind 
föl van itt dolgozva, angyalok, zsidó papok, pásztorok, 
sőt megjelenő próféták párbeszédeiben. Valósággal drá-
mára szedett dogmatika. Az égben kezdődik, zsinagógá-
ban és Bethlehem mezőin folytatódik s bethlehemi bar-
langban végződik egy leleményes és csattanós befeje-
zéssel, midőn a csecsemőnél az At)ra-Isten égi udvarával 
megjelenik. «Es most királyok értsetek meg és legyetek 
okosak, kik vezetői vagytok a földnek, szolgáljatok tisz-
telettel és félelemmel a ti Uratoknak, kit most az én 
örökömbe helyeztem.» Szól az Atya-Isten s a függöny 
utoljára legördül, az alakítás végére ért, a kerekded egész 
befejezve. 

Mi sem mutatja a mai miliő visszás voltát, a maga-
sabb eszméket megillető érdeklődés csökkenését, mint 
az, hogy a mű, mint veszem észre, semmi különösebb 
méltatásban nem részesül, ama bizonyos körökben észre 
se vették. Pedig olyan alkotás az, mely különösebb 
ügyelmet érdemelne. Ha Oberammergaunak van passzió-
játéka, melyet messze földről mennek megnézni, ez a 
darab egy gyönyörű karácsonyi játék, mely hasonló elő-
adást érdemelne. 

Nem színmű, dráma a szó megszokott értelmében, 
melynek kellékeit a dramaturgiában tanulja a tanuló az 
iskolában. Ennek lényege, mint Tóth Kálmán is «A drá-
mai nyelvről» írt szellemes költeményében fejtegette : 
a cselekvény, akció, hogy az élet mássá legyen ; a drá-
mában a főhős körül bonyolódik le a cselekvény, a be-
széd csak annak kísérője; az összes alakok elömozditólag 
vagy liátráltatólag működnek erre közre. A főhős szenve-
délyei vagy emberi gyarlóságai vonják maguk után a 
bonyodalmat s miután az erkölcsi világrenddel való 
ellenkezése nem tragikus, a kifejlet megnyugtató. Ilyen 
a közönséges dráma. 

Nem ilyen dráma Pécsi műve. Itt a főhőst, az akciót 
az eszme helyettesíti; azért csupa beszéd, csupa tanítás 
a tartalma. A színtér változik ugyan, a menet jelene-
tekre oszlik, a mint változnak a beszélők ; de a drámai 
mozgalmasság, mely hosszú beszédeket nem tür, nem 
izgatja benne a hallgatót. S mégis van benne fejlődés, 
van benne mozgalmasság ; de ez nem a cselekvény, 
hanem az eszme fejlődése, mely fokról-fokra halad a 
megértés világában, míg végre mint hosszú évezredek 
várakozásának beteljesedésénél, ott találjuk magunkat a 
bethlehemi jászolnál. 

E műben tehát hasonlíthatatlanul több a beszéd, 
mint a cselekvény, sőt ilyen, mint fennebb mondtam, 
drámai értelemben nincs is benne, akár Bessenyei «Philo-
sophus»-ában. Az eszme, egy igen magas eszme pótolja. 
És a szerző rendkívüli ügyessége épen abban nyilvánul, 
hogy ennek dacára nemcsak nem unalmas, mint lát-
tatlanban gondqlni lehetne, de a legfőbb fokban érdekes, 
érdekkeltő, a hogy a folyton váltakozó más és más 
személyekkel, más-más drámai jellemekkel előbbre viszi 
az eszmét ki fej lése felé. Nehezen fog az ember a darab 
olvasásához, az igaz, mert azt hiszi, ismert dolgoknak 
fölhalmozása az egész. Pedig hova-tovább olvasva, mindig 
érdekesebb, lendületesebb. Nem a megszokolt főhős küz-
delme az akadályokkal kelti itt az érdeket, hanem a 
korokat képviselő szereplők viszonya az eszméhez, mel-
lette vagy ellene való állásfoglalásuk, a kort hiven vissza-

tükröző jellemük s annak megnyilatkozása bőven kár-
pótolja a drámában a főhős küzdelmeiből fakadó érde-
kességet. Ariszlobul főpap házánál lefolyó jelenet pl. 
(29. s. k. 1.), vagy a bethlehemi pásztorok (46. 1.), a 
legalsóbb népet képviselve, kitűnő drámai alkotások, 
talán az egy Ézsauba túlságosan oltotta bele a «világ-
szabadság» után áliitozó mai szocialistát. 

Határozottan előnyös ötlete a szerzőnek a Madáchi-
elem, a tagadás ősszellemének, a Lucifernek szerepel-
tetése az eszme kifejlődésében. 

Valamikor Vörösmartynak «Csongor és Tündéjét», 
jóllehet csodás, regés eleménél fogva nem megy a rendes 
dráma számába, a költő «legbájosabb alkotásának» minő-
sítette a kritika; ma ennek a célibeli kritikának Pécsi 
művére alig lesz elismerő szava, mert az az eszme, melyet 
szolgál, ama körökben ma nem divatos. Egyszerű mysz-
tériumnak, vagy iskolai drámának fogják minősíteni. 

Pedig nem olyan iskolai dráma ez, a minőkről az 
irodalomtörténetben, az iskolában szoktunk megemlé-
kezni, midőn Baverrel a magyar dráma fejlődését nyo-
mozzuk. Karácsonyi színmű ez a felnőttek, az intelligens 
publikum számára; nem az egyszerű iskolai színpadra, 
de nagy színpadra való, ne hogy dilettánsok, hanem 
művészek adják elő, miután itt épen a szereplők jellemén 
fordul meg a fejlődés színezése, a hatás, az eszme eleven 
kialakítása. Micsoda hatást lehetne ezzel a darabbal elő-
idézni, természetesen a kereszténység javára, ha afféle 
Maecenás akadna a költségek fedezésére, mint a minőkkel 
a mult század szini történetében találkozunk ! Csak az 
elejét kellene kissé rövidebbre fogni, hosszúak az első 
párbeszédek, hogy sebesebben induljon ; egy-két jellemén 
néhány plasztikusabb vonást kellene rajzolni s oly szívesen 
elhallgatnák, jól előadva, mint, hogy hasonlattal éljek, 
nagyhéten Haydn Krisztus hét szavát, vagy a «Stabat 
Matert» meghatva szoktuk hallgatni. 

A mai talmudszellemü világban azonban bizonyára 
egy pár iskolai színpadra log megvonulni, megcsonkítva, 
meggémberedve ; mert nincs olyan intézet, mely teljes 
díszében kifejtve adhatná. Szóval a többi enemü darabok 
közé s azok sorsára fog kerülni. Pedig nem falusi iskola-
mester müve, hanem előkelő alkotás, melynek nagyon 
tanult szerzője az alakításban magamagát multa fölül. 

Igazán örömünk telik benne, ha a mieinket tiszta 
lélekkel, nemes érzelemmel a szépirodalom kalh. részről 
úgyszólván teljesen elhanyagolt mezején megjelenni lát-
juk. Van itt tehetség mindenre, csak foglalkoztatni kell ; 
itt e téren is scripta scriptis opponenda, nem kell ám 
azért a hivatásos írónak a szépirodalmi téren se Csiky 
Gergely sorsára kerülnie. 

Acta Pii PP. X. modernismi errores repro-
bantis collecta et disposita cum lie. ord. Innsbruck. 
Feliz. Rauch, 1907. 72 oldal. Ára 70 fillér. 

Szentséges Atyánk a kezdeményezésére kiadott inqui-
sitio-kongregációi határozattal s még inkább a «Pascendi 
dominici gregis» kezdetű körlevelével oly mélyreható s 
tágtekintetű módon nyilatkozott a modern szellemi áram-
latok bizonyos divatos tévedéseiről, a minőhöz hasonlót 
IX. Pius syllabusa óta, de sőt talán az összes eddigi 
pápai nyilatkozatok és közzétételek sorában is hiába 
keresünk. A modern bölcseleti, történelmi, kritikai, hit-
tudományi és hitvédelmi irányzatokat és felfogásokat 
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oly behatóan ismertetik e legfőbb tanítói szózatok, oly 
nagyszabású bírálat alá veszik azokat, oly begyőzően 
derítik föl téves és veszedelmes nézeteiket, ítélik el 
hibáikat s állapítják meg a velük szemben követendő 
eljárást, hogy az a katholikus világot is bámulatba ejtet-
ték s ko [ történetileg és művelődésileg is hatalmas for-
dulatot jelentenek a szellemek világának életében. 

A katholicizmus azonban még többet kapott ez 
i r a t okban : a legközelebbi jövő katholikus tudományának 
gyakorlati akcióprogrammját is1 e nevezetes körlevélben 
tűzi ki a népek tanítója szent Péter világítótornyán. 
Ezzel ki van mondva az is, hogy a müveit katholikus 
közönségnek — nemcsak a papságnak ! — egyszerűen 
korszerű kötelessége, hogy e pápai szózatokkal, az abban 
hangoztatott eszmékkel és feladatokkal minél általáno-
sabban, minél szélesebb körökben megismerkedjék. 

E célra kiváló szolgálatot tehet az említett pápai 
szózatoknak — az 1907. április 7-iki allokúció, a július 
3-iki határozat (melyet nem ok nélkül hasonlítottak 
össze a syllabussal) s a szeptember 8-iki körlevélnek 
külön füzetben való kiadása, melyet áttekinthetőség 
kedvéért részekre és fejezetekre osztva, mintegy váz-
lattal ellátva, az innsbrucki theologiai fakultás tett 
közzé. Bárha első sorban szemináriumi használatra 
van szánva, a papságon és növendékpapságon kívül 
nagy hasznát vennék műveltebb világiak is, a kik lati-
nul értenek, főleg tanárok, írók s mindazok, kik a ke-
resztény talajon álló művelődésnek és tudományos élet-
nek egyrészt korszerű, másrészt egyházi szempontból 
kifogástalan irányban való fejlesztése iránt érdeklődnek. 

^ Bangha Béla S. .7. 

Aranyszájú Szent János beszéde Eutropius 
érdekében. Egyházszónoklati tanulmány. Irta Bernhard 
Zsigmond S. J. 1907. Kalocsa. 91 1. Ára 1 korona. 

A nagy egyházi férfiú, kiről e munka szól, a kon-
stantinápolyi püspök, 407. szept. 14-én halt meg szám-
űzetésben Comana közelében, Ponlusban. Tehát most 
volt halálának ezerötszázéves fordulója. Bernhard ennek 
emlékére kiadta a jelen füzetet, mely egyházszónoklati 
tanulmány keretében tárgyalja szent János egyik leg-
híresebb beszédét (görög eredeti és magyar szövegben, 
melyet Arkádius császár egyik per avia et davia magasra 
emelkedett, de aztán a császár kegyéből kiesett s a halál 
elől János püspök székesegyházába, Hagia Szófiába 
menekült hivatalnokának, Eutropiusnak, védelmére 
mondott. 

Tárgya : hiúságok hiúsága és minden hiúság, ha az 
ember az erkölcsi törvény lábbal tiprásával keresi bol-
dogu'ását e földön. 

A miért e termékről megemlékezni szükségesnek 
tartjuk, az Bernhardnak a tanulmánya és az a mód, a 
hogyan ezt a beszédet kiadni jónak látta. 

A hogy ma a középiskolák számára a régi és nem-
zeti klasszikusaink egy-egy remekét kiadni szokás, ezt a 
módszert követte Bernhard régi egyházi klasszikusunk 
egyik beszédének kiadásával. Történeti bevezetéssel, a 
szónoklat rávonatkozó szabályainak fejtegetésével és a 
szöveget kisérő jegyzetekkel látta el kiadványát, úgy, hogy 

i Ezért fe j teget jük nagy munkáva l a Dekretumot, mivel l á t juk 
benne a közeli jövő ú j dogmatikai i rányát . Szerk. 

az olvasót teljes tárgyismerettel látja el a remekmű élve-
zésére. Helyes példa, helyes eljárás, olyasmi ez, mint a 
mit nemrég egyik munkatársunk (dxf) itt a Religióban 
ajánlott Pázmány egyes műveinek népszerűsítésére. Ma 
az iskolában egészen máskép lehet megismerkedni a 
magyar irodalommal, mint csak pl. három évtized előtt, 
miután most magokat az eredeti műveket, melyekről a 
tárgyalás folyik, olcsó kiadásban, magyarázva adják a 
tanuló kezébe. Nem a tankönyv szövege, hanem maga a 
magyar író szól a tanuló lelkéhez. 

Ezt kellene a katholikus téren, katholikus klasszi-
kusainknál is meghonosítani. Mily máskép nézné pl. a 
theologus is a theologiát, ha ilyen segitökönyvekkel 
vennék körül! E célra vannak latinban a Hurter-féle : 
Opuscula SS. Patrum ; de van-e a magyarban valami, 
adhat-e a hittanár a középiskolában alfélé 30 filléres 
füzeteket tanítványai kezébe, mint azl az irodalomtanár 
teheti? Nem lenne rossz behatóbban foglalkozni ezzel 
az eszmével; van nekünk sok kiadnivaló, sok megis-
mertetendő katholikus írónk, csak volna, a ki kiadja. 

A mi a jelen kiadványt közelebbről illeti, nagyon 
hasznos az, mivel fölhívja figyelmünket arra, hogy a 
szónoklat művészet, hogy arra képezni kell magát, hogy 
annak megtartandó szabályai vannak. Nálunk ugyanis 
a szónoklat ez idő szerint hanyatlásban van. Úgy lát-
szik, a szocialisztikus időhöz tartozik, hogy hol itt, hol 
ott, egyesületben, népgyűlésen boldog-boldogtalan szó-
nokol, rengeteg sokan szónokolnak és maholnap mind 
kevesebben készülnek rá. Szinte divatos felfogássá válik, 
hogy a szónoklathoz tulajdonkép csak egy kellék kell : 
merészség és nagy száj. 

Hát ez nagy tévedés. A szónoklat művészet s nem 
való mindenkinek, csak a rátermettnek s minden föl-
lépésre gondosan készülni kell. A jelen munka erre 
hívja föl a figyelmet s szinte kész kiadvány a fiatal, 
a szónoklatra készülő theologusok számára, kik nagy 
haszonnal forgathatják. 

Levél a szerkesztőhöz. 
Nagyságos Szerkesztő Úr! 
Az «Audiatur et altera pars» elvéből folyólag, 

kegyeskedjék megengedni, hogy a «Religio» mult 
heti számában «Egy világi katholikus» tollából elle-
nem megjelent — enyhén szólva — erős támadással 
szemben megtehessem objektív észrevételeimet. 

Az «Egy világi katholikus» megtámad azért, 
mert Veigelsberg Leo, a «Pester Lloyd» öngyilkossá 
lett főszerkesztőjét a Budapesti Újságírók Egyesüle-
lének képviseletében elparentáltam. Mielőtt magára 
a vád lényegére áttérnék, előre kell bocsátanom, 
hogy a jelzett egyesület segítőalapját tizenegy évvel 
ezelőtt én létesítettem és folytonos vezetésem alatt 
izmosodott meg annyira, hogy ma 250.000 koronányi 
vagyon fölött rendelkezik s ez idő alatt valláskülönb-
ség nélkül szinte leirhatlan sok jótékonyságban ré-
szesített minden segítségre szorult s erre érdemes 
újságírót. Hogy csak egy-két minket érdeklő példát 
soroljak föl, ez a segítőalap (az Országos Pázmány-
Egyesület által havonkint nyújtott 30 koronányi 
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hozzájárulással) tartja fönn a közel folyó év előtt 
elképzelhetlenül nyomorúságos anyagi viszonyok közt 
elhalt Áldor Ármin, a «Magyar Állam» belső munka-
társának özvegyét és öt árváját; ez gondoskodott az 
«Alkotmány» súlyos elmebajba jutott segédszerkesz-
tőjének, lovag Schankebank Károly másfélévi ápo-
lásáról és eltemetéséről ; ez ápoltatta a szegény Szé-
kely Nándort, az «Alkotmány» belső munkatársát és 
halála után ez szállíttatta ál hamvait Budapestről 
Székesfehérvárra s ez segitett még több, a katholikus 
lapoknál dolgozó újságírót súlyos helyzetükben. Am 
ez csak néhány példa ! 

Mint ennek a segítőalapnak vezető e lnöke ju to t -
tam abba az épen nem irigylendő helyzetbe, hogy 
11 év alatt mintegy 40 kollégát temettettem s pa-
rentáltam el. Hiába vonakodtam volna, ez a köteles-
ség hivatalomból folyólag szakadt a nyakamba. 
Ha nagyobb nevű halottunk volt, mindig megkisér-
lettem, hogyr azt nálamnál hivatottabb szónok bú-
csúztassa el s ez többször sikerült is. A dolgok 
tudóit hivom föl tanúbizonyságul arra, hogy Veigels-
berg esetében is mindent elkövettem, hogy nálam-
nál hivatottabb szónok bűcsuztassa, de mert egye-
sületi elnökünk, Herczeg Ferenc be volt rekedve, 
többi elnöktársaim pedig itt részletesen föl nem so-
rolható elháríthatlan okokból akadályozva voltak eb-
ben, nekem kellett arra vállalkoznom. 

A «Religio»-beli támadóm azt írja, hogy Her-
czeg Ferenc elnök «visszariadt» Yeigelsberg elparen-
tálásától. Ime, Herczeg Ferenc úr fölhatalmazásából 
kijelenthetem, hogy ez merőben valótlan állítás. 
E mellett bizonyít különben Herczeg Ferenc elnök-
nek a B. U. E. mult keddi választmányi ülésén Yei-
gelsberg működését méltató beszéde, melyet a lapok 
mult szerdai számaikban közöltek. Többek közt így 
szólt: «0 ahhoz a nagyhírű és nagyhagyományú ma-
gyar újságíró-nemzetséghez tartozott, melynek szi-
vében még ott forrt és világított a szabadság szere-
tetében megifjodott nemzet ideális tüze. Egyenes 
leszármazottja volt a «Szentlélek lovagjainak», a kik-
ről Heine beszél. Európai látókörű, nagyműveltségű, 
költői tollú publicista volt, kire büszke megnyugvás-
sal bízhattuk rá a tisztet, hogy tolmácsunk legyen a 
külföld közvéleménye előtt. Mi, fiatalabbak, tiszte-
lelettel és szeretettel tekintettünk fényes fegyverze-
tére. Tiszteletünk és szeretetünk kisérte őt sírjáig és 
fog őrt állani emléke mellett». 

És mit mondtam én? Szemrehányást tettem neki, 
hogy önként vált meg az élettől s aztán így folytat-
tam : «A hétköznapi újságíró lelke sokszor nagyon 
is hozzátapad az élethez. Érthető, ha néhanapján 
nem tud szabadulni a piszkos áradattól, a melynek 
anyag a neve. De te oly magasan szárnyaltál, hogy 
csak egy gyönge pillanatban eshettél bele önként a 
megsemmisülés tengerébe. Az újságíró rendszerint 
morfinista, ki kénytelen mindenki lelkét lelkese-
désbe, érzésbe ringatni. Az ilyenek életének a golyó 

a bűnös és talán stílszerű befejezése. Te nem voltál 
morfinista, hanem fegyelmezett, nyugodt, zárkózott 
ember, mert te igaz, mély és egységes lelkiélelet 
éltél, melynek a golyó méltatlan, egész életedet meg-
hazudtoló és önlelked csődjét hirdető befejezése». Már 
ebből a szűkös idézésből kitetszik, hogy 1. megtá-
madom irányzatosan kiszakított szavakat citált, hogy 
befeketíthessen, 2. hogy az öngyilkosságról hivő 
katholikus emberhez méltó szigorúsággal Ítélkeztem. 

Hibát, igenis, követtem el. Ezt utólag belátom és 
sajnálom. Azt tudniillik, hogy öngyilkos tetemei fö-
lött búcsúztató beszédet mondottam. Ezt a hibát saj-
nálom és vezeklek is érte s hiszem, hogy Isten irgal-
mára számíthatok. 

Ezek előrebocsátása után most már rátérhetünk 
arra a körülményre : van-e «két kulacsosság» abban, 
hogy én előbb a B. U. E. s később az 0. P. E. al-
elnöke lettem? 

Mikor az 0 . P. E. megalakulása szóba került, 
teljes lélekkel siettem annak létesítőinek táborába. 
Hummer Nándor, a Szent-István-Társulat akkori tit-
kára bizonyíthatja, hogy milyen energiával kellett 
küzdenem, hogy az akkor tartott katholikus kon-
gresszuson elfogattassam az 0. P. E. megalakítását 
kimondó határozati javaslatot, melyet én nyújtottam 
be és indokoltam. Dr. Breznay Béla egyetemi tanár 
úr, az 0. P. E. alakuló ülésének elnöke bizonyít-
hatja, hogy huzgó munkásságom fölajánlása mellett 
nem óhajtottam itt tisztet vállalni, s hogy a fontos 
pozíciót csak rábeszélésre fogadtam el. És dolgoz-
tam erősen és önzetlenül. Egy napon aztán névtelen 
aláirású levelező lapon meggyanúsítottak. Es ez a 
csekély ok elég volt arra, hogy minden tartóztatás 
dacára menten ott hagyjam hivatalomat. Auer István 
kollégám bizonyíthatja, hogy hónapokon át hajlit-
liatlan maradtam, a többször újból fölkínált tiszt-
séget visszautasítottam. Csak mikor az egyesület vál-
ságba jutott, a beállott züllés annak fönnmaradását 
kétségessé tette, akkor tartottam kötelességemnek 
meghajolni s elfogadni az alelnöki állást. Akkor el-
mondott programmbeszédemben (dr. Sziklay János 
főtitkár készségesen megmutatja mindenkinek, mert 
szószerint benn van a jegyzőkönyvben) egyenesen 
azt bizonyítottam, hogy nekünk katholikusoknak 
benn kell lenni minden tisztességes társadalmi moz-
galomban s érvényesíteni kell elveinket mindenütt; 
a legtöbb bajunk épen abból eredt, hogy az ellen-
séget magára hagytuk, hogy rólunk, nélkülünk cse-
lekedjenek. Ezért maradok én a B. U. E. körében ; 
a katholicizmusnak szolgálok azzal, lia azon a pozí-
ción megmaradok, mert jobb ha én állok ott, mintha 
más kerülne oda. Es ezt klasszikus példákkal tudom 
bizonyítani. 

Mindenütt, a hol működöm, hivő katholikus 
elveket vallok és aszerint cselekszem. Kérdezze meg 
bárki dr. Margalits Ede vagy dr. Prohászka Ottokár 
püspök urat, az 0. P. E. vezető elnökeit, vétettem-e 
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vallásom elvei ellen, eléggé buzgón, kitartóan és ön-
zetlenül dolgoztam-e az O. P. E. körében ? Ha ők 
csak egy elitélő tettemről tudnak, bűnbánólag vonu-
lok vissza s menten átadom a védőirodát is, melyet 
semmiből az én energiám, buzgó munkám és a saj-
tóban elfoglalt befolyásom teremtett meg. 

Végül még csak néhány megjegyzést. Az «Egy 
világi katholikus» mérhetetlen gyűlölködéstől telített 
(például: «ilyen ember?») levelében «nagy katholikus 
vezérférfiúnak» csúfol. Közel harminc éve állok egy-
folytában a katholikus sajtó szolgálatában s e hosszú 
idő alatt soha sem vágyakoztam vezérszerepre; csak 
dolgozni igyekeztem, buzgón, önzetlenül. Nem aka-
rok vezéralak lenni, csak buzgó közmunkás. 

Aztán strébernek is mond. Mióta lehet jólélek kel 
strébernek mondani azt, a ki mindenütt, ahová hív-
ják, önzetlenül és buzgón dolgozik? Szomorúan 
állunk, ha a mi táborunkban esik meg az ilyen mon-
dás. Mert mindenütt másutt azt tartják strébernek, 
a ki munkátlanul kapaszkodik állásokba és anyagi 
érdek vezérli minden lépését. 

Én mindig csak oda mentem, ahová hívtak, de 
ott aztán dolgozom is körömszakadtáig, haszon he-
lyett nagy anyagi áldozathozatal mellett is, tekintet 
nélkül arra, hogy egyesek szívesen látják-e munkám 
gyümölcseit. 

Eleinte egy névtelen levelezőlapon elkövetett 
sértésre kitértem, de most, mikor nyakig vagyok a 
munkában és azt bizonyos részről lerontani ipar-
kodnak, nem engedhetem magamat félretolatni : ez-
zel tartozom multamnak és jelenemnek is, de tarto-
zom az 0. P. E.-nek is. Mert voltaképen most egyes 
ldpécézelt személyek testén keresztül az (). P. E.-et 
támadják. Hogy kik és miért, azt ne adja az Isten, 
bogy kénytelen legyek pontos adatok fölsorolásával 
elmondani. 

Hálásan köszönöm Nagyságos Szerkesztő úrnak, 
hogy módot adott ezek elmondására. 

Budapest, 1907. november 12-én. 
Cziklay Lajos. 

Az «Egy világi katholikusl» múltkori fölszólalá-
sában a megsértett erkölcsi világrend védelme ve-
zette: a nagy, keresztény elvek tisztelete. Az öngyil-
kos Veigelsbergct búcsúztató Cziklay a fönnebbiekben 
nyilatkozik s bűnbánólag mondja : «Ezt a hibát saj-
nálom és vezeklek is érte.» De azt már rosszul 
fogja föl, midőn a fölszólalás íróját «mérhetetlen 
gyűlölködéstől telítettnek» mondja. A tanulság az 
ügyből kifolyólag az, hogy ragaszkodjunk elveink-
hez s azokat kövessük mindenben ; a közszerepet 
betöltő katholikus hírlapíró pedig ne felejtse, hogy 
ballépéseért reá a jók Ítélete kettős súllyal nehezedik. 

A fökérdés tisztázva lévén, a cikkíró egyéb mű-
ködését méltatni azokhoz tartozik, a kiknek köré-
ben dolgozik. Erről most nem volt szó. 

Szerk. 

K. Nyitra. Minden, a mi a félrevezetésnek kitett alsó 
néprétegek nevelésére, keresztény erkölcsi képzésére, anyagi 
jólétének biztosítására történik, igazi keresztény irgalmas-
sági cselekedet. Ilyen a «Cseléd-otthonjuk» is, ápolják és fej-
lesszék, egyike ez a legégetőbb társadalmi szükségeknek. 
Würzburgban a vasúti állomáson két táblát láttam kifüg-
gesztve, egyik katholikus, másik protestáns ; mindkettő a 
vidékről érkező szolgálóknak szólt, pontosan megjelölve 
helyben és még a távolabbi községekben is az illető cseléd-
otthonok helyét, hová fordulhatnak. A külföldön nagyban 
van ez kifejlesztve, ott senkit, még a legutolsót se hagyják 
magára. 

D. Sajóvárkony. A jó kívánság mindig jó. Meg lehet 
győződve, hogy rajta leszek, hogy «minél tovább nyújthas-
sam a tanulni és tudnivágyó levitáknak a bőséges és kelle-
mes szellemi táplálékot, a «Religiot», csak tudja az a nagyob-
bik úr, mint mondja, «az Egek Ura» is ezt akarja : akkor 
bizonyosan meglesz. 

N. K ő b á n y a . B. hadnagy úr az ön példányáért is leli-
zette az előfizetési dijat : a beküldött összeg tehát jövőre 
marad. Vannak, sajnos, a kik utólag is késlekednek fizetni. 

F. Balázsialva-. Teljes példánnyal csak a II. félévről 
rendelkezem, ezeket a számokat küldtem. Kerek egészet 
képeznek. Az előfizetés másik fele a jövő évre marad. 

K. V e s z p r é m . A napokban két levelet kaptam. Az egyik 
így szólt : F. kar káplán beszünteti az előfizetést, mert a jövő 
héten szerzetbe lép. A másik: Az előfizetést beszüntetem, 
mert f. hó 21-én már novitius leszek. K. hadnagy. — Az idők 
jele az ilyen fordulatok és pedig, mondanom se kell, hogy 
az örvendetesek közül valók. 

V. Székes fehérvár . Folytatás a következő számban, 
a mostaniban csak szent Erzsébetről legyen szó. 

G. Budapest . A Cziklay-ügy a fönnebbi válasszal be 
van a Religióban fejezve. Az elv tisztázva lévén, személyi 
vonatkozások nem érdeklik lapomat. 

P. Sz. Graz. Kérem, legyen szives figyelmeztetni Miche-
litsch egyetemi tanár urat a «Der neue Syllabus» cimü most 
megjelent műve alkalmából, hogy nem is olyan messze a 
stájer határtól, de mindenesetre közelebb, mint München-
ben vagy Würzburgban, hogy itt Budapesten, a «Religio»-ban 
behatóan foglalkoznak az új római Dekretummal, behatób-
ban, mint ő tette említett müvében ; hogy tehát a szomszé-
dot — irodalomról szólva — illenék megemlíteni, legalább 
is annyira, mint a «Neue Freie Pressét». Legyen szives neki 
megmutatni a «Religio»-t. Vagy magyar nyelvű tudományunk-
kal a stájer határon se tudunk át jutni? Képtelen egy helyzet. 

A ki a t. e lő f i ze tők közül a n n a k idején a 28- ik 
s zámból kettős pé ldányt kapott, l egyen sz ives az egyik 
s zámot v i s szakülden i , inert a h ibás expedi t io folytán 
ez a s z á m o m h iányz ik . 

TARTALOM: Árpádházi Szent Erzsébet. Az új 
római Dekretum. XI.— Egy-két irányeszme a Szociális 
Bizottság működését illetőleg. Mailáth József gróf-tói. — 
Jónás próféta könyve. I. Jablonkay Gábor S. J.-től. — 
A tudomány geothaniája. IV. Martinovics Sándor S. J.-
től. — Egyházi világkrónika. — y - /a - tó l . - Irodalom. 
Boroviczény: A szociális tevékenység kézikönyve. Gallo-
vich Jenő dr.-tól. — Pécsi: Az Ige testté lőn. - Acta 
PP. Pii X. Bangha Béla S. J.-től. — Bernhard : Arany-
szájú szent János beszéde Eutropius érdekében. — Levél 
a szerkesztőhöz. (Cziklay nyilatkozata). — Telefon. 

I .aptula jdonos és kiadó : 

I ) Ü D É K J Á N O S dr. egyetemi ny. r. tanár. 
Stephaneum nyomda r. t. Budapest, VIII., Szentkirályi-utca 28. 
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FELELOS SZERKESZTŐ 

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

SZERKESZTŐSÉG ES KIADÓHIVATAL 

Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 39. 

Az új római Dekretum. (XII.) 

(A 45—7. tételekben ugyanaz a tagadási műtét folytató-
dik az Oltáriszentségre és a bűnbánat szentségére alkalmazva, 
természetesen folyton a történet nevében.) 

Mint már a keresztségnél és bérmálásnál lát-
tuk, a modernisták, illetőleg az evolucionisták foly-
ton a történet nevében beszélnek. Ez így volt, ez 
nem volt így, az meg máskép volt. A Dekretum 
által elitélt tételekben csak végső következtetései-
ket halljuk, de nem látjuk azokat a történeti adato-
kat, melyekkel következtetéseiket igazolják. Ezeket 
pedig közelebbről az evolucionisták könyveiben látni 
nagyon érdekes dolog: összefüggnek ezek az ú. n. 
adatok a legújabb sütetű őskeresztény irodalommal 
és ennek a modernisták részéről való igazán ön-
kényes művelésével. Nemcsak az evangéliumokat 
tépdesik darabokra, hanem a régi szentatyák műveit is, 
azután közéjük keverik még az apokrifeket is, és a há-
rom elemmel operálnak. Egyik művet megtagadnak, 
másikat más időbe helyeznek, más-más szerző művei 
közé soroznak, a szerint, a bog}' beleillik a sziszté-
mába, az általok elképzelt fejlődés fokaihoz képest. 
S ezekben a «kritikai» műveletekben nem a történeti, 
hanem az ú. n. belső érvek vezetik őket, a világon 
a legalanyibb, tehát a legönkényesebb álláspont; 
innen véleményeik és felfogásaik legio-száma az ős-
egyház intézményeire vonatkozólag. 

Hogy hogyan néz ki az ilyen belső érvekből, 
vagyis valamely könyv tartalmából vont okoskodás, 
arra nekem kézen fekvő példáim vannak. Jókai 
utolsó éveiben, hol a Vasárnapi Ujság-ban, hol a 
Pesti Hirlap-ban olvastam egy-egy novelláját, mert 
érdekelt az író fejlődése. Egyik-másik olvasva olyan 
benyomást tett rám, hogy megesküdtem volna, hogy 
nem Jókaié, annyira nem találtam benne az igazi 
Jókait. Pedig övé volt, neve alatta. Egyik ked-
velt szónokunknak ép a minap olvastam egyik leg-
újabb és teljes beszédét s nem ismertem rá. Az a 
benyomásom volt, hogy nem eleget készült rá. Ezen 
a beszéden belső érvekből : egyes állításaiból, pon-
gyolaságából, ismétléseiből, stilusa sajátosságaiból ki-
mutathattam volna, hogy valami kezdő hitoktató 
műve. De hát a neve alatta volt. 

A történelem, a névaláírás ezekben az esetek-
ben tehát azt bizonyította nekem : ez a mű ezé és 
ezé ; én meg a belső érvekből egész a hihetőségig 
képes lettem volna kimutatni, hogy nem lehet az övé. 
Pedig még se lett volna igazam. 

Ezt a bizonytalan, szemkápráztató műveletüket, 
ősrégi iratokon gyakorolva, nevezik az evolucionisták 
történeti kritikának s ennek nevében konstruálják 
szentségeinket is, az egyház életében a leggyakorla-
tibb s mindennapi, tehát közellenőrzés alalt állott 
dolgot, folytatólag ekképen : 

45. Nem kell az egészet történeti értelemben venni, a 
init Pál (I. Kor. 11, 23— 25)1 az Oltáriszentség alapitásáról 
mond. 

46. Az ősegyházban ismeretlen volt a keresztény bűnös 
az egyházi tekintély közvetítésével történő kiengesztelésének 
fogalma, ellenkezőleg az egyház csak nagyon lassan szokott 
hozzá az efféle felfogáshoz. Sőt azután is, hogy a bűnbánat, 
mint egyházi intézkedés, közhasználatba ment át, nem nevez-
ték szentségnek, mivelhogy megszégyenítő szentségnek tar-
tották. 

47. Az Úr szavai : Vegyétek a Szentlelket ; a kiknek meg-
bocsátjátok bűneiket, megbocsáttatnak nekik és a kiknek 
megtartjátok, meg vannak tartva (Ján. 20, 22—3), a világért 
se vonatkoznak a penitentiatartás szentségére, bármit is tet-
szett erről állítani a trienti atyáknak. 

A 45. tétel, mint látjuk, nagyon röviden végez az 
Oltáriszentséggel, pedig ennek az evolucionisták fej-
tegetéseiben igen széles a kerete. Ez a rövid tétel 
csak végső konklúziója, mintegy összegezése annak 
az ü. n. kutató munkának, melyet az evolucionisták 
történetbuvárai e pontra vonatkozólag, nevezetesen 
a katholikus Oltáriszentség2 és az eleusini miszté-
riumok összehasonlítása tekintetében végeztek. 

1 «Mert én az Úrtól vettem (közvetlen kijelentés által), 
a mit át is adtam nektek : hogy az Úr Jézus, a mely éjjel 
elárultaték, vevé a kenyeret és hálát adván, megszegé és 
mondá : Vegyétek és egyétek, ez az én testem, mely értetek 
adatik; ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlókép a 
kelyhet is, minekutána vacsorált, mondván : Ez a kehely az 
újszövetség az én véremben ; ezt cselekedjétek, valahányszor 
isszátok az én emlékezetemre. Mert valahányszor eszitek e 
kenyeret és isszátok a kelyhet : az Úr halálát hirdetitek, a 
míg eljő. A ki tehát méltatlanul eszi e kenyeret, vagy issza 
az Úr kelyhét, vétkezik az Úr teste és vére ellen». 

2 Franzelin : Tractatus de SS. Euchar. sacramento etsacri-
ficio. 1887. — Naegle : Ratramnus und die heil. Eucharistie. 
1903. Specht : Die Wirkungen des euch. Opfers. 1876. 
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Felfogásuk t. i. ez. Valamint a 38. tétel szerint 
az engesztelő halálról szóló tant, úgy az Oltáriszent-
ségről való katholikus felfogást is szent Pál vitte be, 
mint idegen elemet, az első kereszténységbe. Szent Pált 
tartják a fejlődési szisztémában annak a tényezőnek, 
a ki Krisztus egyszerű, egy pár pontból álló taní-
tását átalakította, a hellenizmus légkörébe vonta, szó-
val egészen mást csinált belőle, mint a mire Krisztus 
gondolt. Pállal indult meg szerintük az a nagy át-
alakító folyamat, melyből idővel a katholikus egy-
ház tanaival, intézményeivel fejlődött. 

Tehát Pál lett volna az első, a ki a korinthusiak-
hoz írt első levelében pendítette meg a katholikus 
Oltáriszentség eszméjét; hogy ugyanazt Krisztus éle-
tében, az utolsó vacsora alkalmából, Máté (26, 26 s. k.), 
Márk (14, 22 s. k.), Lukács (22, 19 s. k.) is részletesen 
elmondják, az a modernisták szerint nem baj ; ezek 
az evangéliumi részletek szerintük később, Pál nyomán 
utólag vitettek bele az evangéliumokba. (Ez az a 
híres kritikai eljárás, mellyel mindent be lehet bizo-
nyítani a világon!) 

Szóval Pálon nyugszik az egész tan ; de Pál elő-
adása szerintük nem történet, hanem kölcsönzés az 
eleusini misztériumokból; ennélfogva a katholikus 
egyház tana az Oltáriszentségről, mint Krisztus intéz-
ményéről, hogy egyszerű félreértés, melyet például 
a trienti atyáknál csak a régi időknek nem ismerése 
okozhatott. 

Mire támaszkodik már most ez a «történeti» fel-
fogás? Főkép Firmicus Maternus, a IV. század máso-
dik feléből, tehát a keresztény időkből származó egy 
állítására,1 melyben az eleusini misztériumoknál 
szereplő bizonyos misztikus lakomáról emlékezik meg. 
Erre támaszkodva, az angol Percey Gardner2 így 
okoskodik: úgy látszik, az eleusiai misztériumok 
középpontja a szent lakoma volt, a melyen a neophy-
ták (az újonnan beavatottak) résztvettek és a mely 
által isteneikkel összeköttetésbe léptek. Pál tudósí-
tása az Oltáriszentség alapításáról, melyre az evan-
gélisták tudósítása visszavezethető, egyik korinthusi 
víziójából származik, melynek tartalmát a közellévő 
eleusiniumok szolgáltatták. 

íme a katholikus Oltáriszentség eredete az evolu-
cionisták szerint. Beleálmodják a korinthusi levélbe 
a viziót, melynek ott nyoma nincs ; Firmicus Maternus 
szövegébe beleolvasnak egy tartalmat, mely abban 
nem található s megvan a kritikai bizonyosság! 

Az Oltáriszentség jelentősége és az eleusini val-
lásos lakomák értelmezése között, a mennyire az 
emlékekből ki lehet venni, ég és föld a különbség. 
Valami távoli hasonlóság észlelhető, de az eszme 
egészen más. Vétenek tehát az evolucionsták az ellen, 
a mire Pfleiderer is figyelmeztet : «Gyakran előfor-
duló hiba, hogy két vallás összehasonlításánál a 

1 Blötzer : Stirn, aus M. Laach. 1907. 196. 1. 
2 The Origin of the Lord's Supper. 1893, 18. 1. — V. ö. 

Anrieh: Das antike Mysterienwesen. 114. 1. 

hasonlóságokon kívül a különbségeket figyelmen 
kívül hagyják, vagy oly kevéssé értékelik, hogy a 
dolog lényegét a mellékes körülmények szintájára 
becsülik le».1 Azonkívül azt sem kell figyelmen kívül 
hagyni, hogy ezek az «elfogulatlan» kutatók ügyet sem 
vetnek arra, hátha a keresztény ritus befolyása alatt 
a keresztény időkben a pogány rítusok vettek át 
egyes elemeket, melyek nekik a kereszténységben, 
melyet oly hevesen ostromoltak, megtetszettek. Nem, 
nekik csak a kereszténység az átvevő, mert a fejlő-
dés szisztémája úgy kívánja.2 

Az eleusini szertartásokat eddig általában csak 
hiányosan ismerjük s mégis erre a töredékes anyagra 
íme ilyen merész következtetéseket merészkednek 
alapítani. Vájjon tudományos, megbízható eljárás-e ez ? 
Nem kell-e a szentszéknek az ilyen látszatok után 
futkosó theologusokat elitélni? 

A mai kutatás eredményét ezekben összegezi 
Blötzer: «A valóságban a keresztény Eucharistia és 
a pogány miszteriumi lakomák között, ha egy misz-
tikus lakomának tisztán külső élvezetétől eltekintünk, 
semmi analógia sem található. Az Eucharistiát mint 
áldozatot3 és mint lelkünk táplálékát4 sem a pogány-
ságból, sem a zsidóságból, sem mint szent Pál vagy 
szent János vallási géniuszának alkotását nem lehet 
megmagyarázni : az a teremtői szeretet ténye az Isten-
embernek, Jézus Krisztusnak».6 

A 46. és 47. tétel a gyónásról, a penitenciatartás 
szentségének emez egyik, a protestánsok által annyi-
szor lámadott részéről szól. Az evolucionisták, mint 
látszik, semmi újat nem mondanak benne, a mit a 
mai történeti buvárlatot jóval megelőzőleg a protes-
tánsok már százszor nem ismételtek volna. 

Különben a helyzet a túloldalon e kérdésre vo-
natkozólag egészen zavaros. Luther és Kálvin úgy 
látszik a fülgyónást csak mint isteni jogon alapuló 
intézményt támadták, egyebekben nem tiltották el. 
Luther a kis katekizmusában ezt mondja : «Vor Gott 
soll man aller Sünden sich schuldig geben, auch die 
wir nicht erkennen; aber vor dem Beichtiger sollen 

1 Pfleiderer: Das Christusbild des urchristlichen Glau-
bens. 1903, 107. 1. 

2 Az evolucionisták vakmerősködésének az a haszna, 
hogy a mieinket is szorgos kutatásokra indítják. Ennek egyik 
kitűnő terméke Struckmann: Die Gegenwart Christi in der 
Eucharistie. Eine dogmengeschichtliche Untersuchung. Wien, 
1905. Kezdve a Didachén az összes írott ősi forrásokat be-
mutatja egész a niceai zsinatig. Vagy Blank : Die Lehre des 
heiligen Augustin vom Sakramente der Eucharistie. Pader-
born. 1907. Kifejti szent Ágoston szerepét e tan fejlődésében. 

3 Lásd Hergenrötlier : Die heilige Eucharistie als Opfer. 
1868. — Kisfaludy : A szentmise áldozati valósága. 1886. 

4 Hoffmann : Geschichte der Laienkommunion bis zum 
Tridentinum. 1891. Igen érdekes benne az ősi egyház ebbeli 
állapotának bemutatása. — A Bunyitav-Rapaics-Karácsonyi 
által kiadott : Egyháztörténelmi Emlékekben (385. 1.) olvas-
ható Luther levele Révai Ferenchez Krisztusnak valóságos 
jelenlétéről az Oltáriszentségben. 

5 Blötzer i. mű 198. 1. 



36. szám. RELIGIO 615 

wir allein die Sünde bekennen, die wir wissen und 
fühlen im Herzen». Az augsburgi hitvallás 11. sza-
kasza : «Von der Beicht wird also gelehrt, das man 
in der Kirche die Privalabsolution (Privatbeicht) 
erhalten und nicht fallen lassen soll». Kálvin a kötő 
és oldó hatalmat tagadta ugyan, de a fiilgyónást nem 
törölte el, hanem azt mondta : «nur denen empfohlen 
wird, welche sie nach ihrem Dafürhalten benötigen». 
Az ellen azonban, hogy kötetező legyen, mint III. Ince, 
1215-ben elrendelte, hogy legalább egyszer végez-
tessék egy évben, kikelt.1 A gyónás a magyar protes-
tánsok között is jó ideig használatban volt.2 

A későbbiek (például Dalläus 1661-ben), külö-
nösen a pietisták erősen támadták a gyónást, úgy 
hogy ki is ment náluk a használatból. Ellenben 
1901-ben Stuttgartban az evangélikus lelkészek kon-
ferenciájukon erősen szorgalmazták visszaállítását a 
protestáns egyházban, mint olyanét, «durch welche 
die Kirche das ihr Joh. 20, 21—3 übertragene Mandat 
der speziellen Seelsorge verwaltet». Nagyon hatástalan 
nélküle egész lelkipásztorkodásuk. 

Hogy mikor hozták be a régi egyházban a fiil-
gyónást, arra nincs feleletük. Harnack úgy véleke-
dik, hogy a karolingi idők előtt az ir-skót kolostorok-
ból származott át egész Európába,3 Weisz st.-galleni 
ókatholikus pásztor szerint (1901.) bizonyára a XIII. 
század előtt. Herzog ókatholikus püspök (1901.) meg 
azt vitatja, hogy az ősi egyházban volt penitencia-
tartás szentsége, de a «római fülgyónás» nélkül.4 

1 Miután a hivek régi önkéntes buzgósága a gyónás 
tekintetében abban az időben megfogyatkozott, III. Ince a 
IV. lateráni zsinaton a buzgóság fokozására elrendelte, hogy 
mindenki legalább egyszer évenkint gyónjék. Hel'ele szerint 
(Conciliengescliichte. 1886. V. 888. 1.) az erre vonatkozó 21. 
fejezet így szól: «Jeder Gläubige, von beiden Geschlechtern, 
der die Unterscheidungsjahre erreicht hat, muss alljährlich 
wenigstens einmal seinem sacerdos proprius seine Sünden 
treulich beichten, die ihm anferlegte Busze nach Kräften 
vollziehen und wenigstens an Ostern das Sakrament der 
Eucharistie andächtig empfangen, es sei denn, dass sein 
Priester aus guten Gründen diesen Empfang auf einige Zeit 
untersagt hätte. Wer das Obige nicht thut, wird von der 
Kirche ausgeschlossen und erhält, falls er stirbt, kein christ-
liches Begräbniss . . .» 

2 Bunyitay-Rapaics-Karácsonyi : Egyháztörténelmi Em-
lékek. 1906. III. 173. 1. Nádasdy Tamásnak, a lutheránusok 
sárvári főprotektorának jelenti lékai várnagya, hogy Jakab 
építőmestere meghalt és «mint jó keresztény meggyónt, sőt 
végrendeletében gyóntatójáról is megemlékezett». 

3 Harnack: Dogmengeschichte III. (1897.) 300. 1. «Dass 
das wirkliche Bekenntnis aller Sünden dem Priester gegen-
über und die Auflegung von Satisfaktionen aller Art für die 
Hunderte von Verfehlungen des Lebens, dass mit Einem Worte 
die Privatbusse vor dem Priester die Regel wurde, erklärt 
sich nur aus der allmählichen Einbürgerung der Mönch-
praxis in der Weltkirche. Begonnen hat die Sache in der 
iroschottisclien Kirche, die ja in eminentem Sinne Mönchs-
kirche gewesen ist. Hier sind zuerst Bussordnungen (im 
Sinne der Privatbusse) für die Laien aufgestellt worden . . .» 

4 Lásd az egészről Gartmeier: Die Beichtpflicht, histo-
risch-dogmatisch dargestellt. Regensburg. 1905. 14—24. 1. 

Ime, már ez a kis történeti vázlat is mutatja 
hogy modernistáink túlmerészek, mikor a 46. és 47. 
tételben oly kerek kijelentéseket tesznek a «meg-
szégyenítő szentségről». 

Az a stuttgarti lutheránus konferencia jól muto-
gatott az evangéliumra, Ján. 20, 21—3 verseire. Ott 
foglaltatik a gyónás isteni elrendelésének okmánya. 
Csak ily alapon válhatott ez az emberi hiúságnak 
nem hizelgő és a papságra nagy terhet rovó köte-
lezettség általánossá az egyház keleti és nyugati ré-
szeiben. Hogy Luther és Kálvin nem tudtak vele mit 
csinálni, értjük, mert nem tudták beleilleszteni új 
tani rendszerükbe. 

Ján. 20, 22—3 verseiben nem a világért se, 
hanem mindenesetre benn foglaltatik a gyónás krisz-
tusi elrendelése. Erős fényt vet erre a II. századból 
a novatianusok és a montanisták eretneksége, kik 
egyáltalán nem tagadták, sőt elismerték, hogy az egy-
háznak van bűnoldó és kötő hatalma, csak mint 
afféle rigoristák némely bűnöket, mint megbocsát-
hatatlanokat, szerettek volna az alól kivenni.1 

A penitenciatartás szentségének s benne a gyó-
násnak elrendelése így szól : «A mint engem küldött 
az Atya, én is küldelek t i t eke t . . . Vegyétek a Szent-
lelket. A kiknek megbocsátjátok bűneiket, megbocsát-
tatnak nekik és a kiknek megtartjátok, meg lesznek 
tartva». (Ján. 20, 21—3.) 

A saját bűnbocsátási hatalmát ruházza Krisztus 
apostolaira, tárgya a bűnök, a hatalom természete 
pedig birói. Kétirányú ez a hatalom: megkötni és 
feloldani. Hogy ezt tehessék, ismerniök kell a bűnö-
ket s ítélni föföttiik. Épen azért, midőn Krisztus az 
apostolokat bűnbocsátó hatalommal ruházta fel, egy-
úttal a híveket itélőszéküknek alávetette. Viszonylagos 
itt a birói hatalom gyakorlása és a bűnvallás köte-
lezettsége, mely nélkül az apostolok és utódaik fel-
adatuknak megfelelni egyáltalán képesek nem vol-
nának.2 Mit kössön, vagy mit oldjon ugyanis a pap, 
mint biró, ha az ügyet nem ismeri, ha a gyónó fel 
nem tárja lelkiismeretét gyóntatója előtt? 

A protestánsok próbálkoztak ezt a hatalmat a 
keresztelési küldetéssel azonosítani. De egészen más 
a keresztelési misszió, mint a melyről itt szó van, 
hisz a kereszteíésnél birói, illetőleg kötő vagy oldó 
hatalmat a keresztelő nem gyakorol. Egy más hata-
lomnak az átruházása ez, melyről Origenes mondja : 
«A kire Jézus rálehelt, mint az apostolokra és a kinek 
tettein ismerni fel, hogy a Szentlelket magában birja, 
az bocsátja meg a bűnöket Isten helyett, a mennyi-
ben az Isten szolgálatában jár el, kinek egyedül van 
hatalma megbocsátani a bűnöket».3 

Az apostolokról az utódokra szállt át a «kulcsok 

1 Hagemann : Die römische Kirche in den ersten drei 
Jahrhunderten. 1864. 54. 1. 

2 Palmieri : Tractatus de poenitentia. 1879. 45. s. k. 1. — 
Prohászka : A keresztény bűnbánat és bűnbocsánat. 1894. 40. 1. 

3 Origenes : De oratione c. 28. (Migne. P. G. XI. 528.). 
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hatalma», melyről a dolog természeténél fogva tudni 
kell, hogy mindjár t kezdetben későbbi kifejlett alak-
jában nem jelentkezhetett, mint Gartmeier kimerítő 
tanulmányában í r ja : «Die Buszpraxis im allgemei-
nen wie die Ablegung der Beicht im besondern an-
fangs etwas anderes gestaltet war, wie gegenwärtig. 
Man muss eben erwägen, das die ersten Christen 
nahezu eine Gemeinde von Heiligen b i lde ten . . .o1 

De már a II. században a montanista és novatianus 
vita minden idézetnél nyilvánvalóbbá teszi jelenlétét 
és gyakorlását az egyházban, midőn Pacian a nagyobb 
bűnök megbocsáthatatlanságot vitató Sympronianus-
nak oda mondja : «Azt mondod, hogy ezt (bűnöket 
megbocsátani) csak Isten teheti. Igen, de a mit Isten 
az ő papjai által végez, az is az ő hatalma».2 

Ilyenféle nyomokat és vonatkozásokat a gyó-
násra találunk az ősegyház irodalmában, de részletes 
vagy kimerítőbb tudósítást nem. Nem azért, mintha 
a gyónás nem létezett volna, hisz annak ellenkezőjét 
mutat ják a világos vonatkozások; hanem azért s ezt 
az evolucionisták figyelmen kívül hagyják, mivel 
egész az V. századig divott «titokfegyelem» szent-
ségeinkről részletesen beszélni tiltotta. Azért még a 
430-ban meghalt szent Ágoston műveiben is csak 
egyes megjegyzéseiből, ráutalásaiból kell összeszedni 
a gyónásra, Oltáriszentségre stb. vonatkozó tanokat, 
miután csak úgy alkalmilag vet oda egyet-mást. 
«Sorgfältig beobachteten die Väter, írja Blank,8 diese 
Vorsichtsmaszregel in allen ihren öffentlichen Vor-
trägen, bei welchen auch Ungetaufte zugegen waren, 
aber auch sonst in Schriften, wie Briefen und Kom-
mentaren zu den biblischen Büchern, welche nicht 
blos für Eingeweihte bestimmt waren, bezw. leicht 
Uneingeweihten in die Hände fallen konnten». 

Hogy mégis kiszivárgott valami elődeink szer-
tartásaiból a pogányok közé, tanuja a 220. körül élt 
Minucius Felix : Octaviusa, a ki elmondja, mivel 
vádolták a pogányok a keresztényeket, a többi közölt, 
hogy tilkos összejöveteleikben megölt s liszttel behin-
tett csecsemőt esznek (vonatkozás az Eucharistiára), 
hogy — s ez érdekel most bennünket : «Alii eos 
(Christianos) ferunt ipsius antistitis ac sacerdotis 
colere genitalia et quasi parentis sui adorare natu-
ram».4 Mi egyéb ez, mint a gyónáskor a gyóntató előtt 
térdeplőnek félreértett cselekvése, vagyis a gyónás? 

Ilyen vonatkozásokat találunk, de egyebet a 
titokfegyelem miatt hiába keresünk. 

így Cyprián (f 258). «De lapsis» cimü művében 
panaszkodik a Felicissimus párt jához tartozó papok-
ról, hogy a hitehagyottakat minden további elégtétel 
nélkül visszafogadják. «Mindezt, úgymond, megvetik 
ezek és mielőtt a bűn kiengesztelésére került volna 

i Gartmeier : Die Beichtpflicht. 63. 1. 
s Pacian epist. 1. c. 9. (Migne. P. L. XIII. 1057.) 
3 Blank : Die Lehre des heiligen Augustin vom Sacra-

mente der Eucharistie. 1907. 2. 1. 
* Min. Felicis : Octavius. Edit. Hurter (Opusc. XV.) 27. 1. 

a sor, mielőtt bűneiket megvallhatták s mielőtt lelki-
ismeretük az áldozat és az áldozópap keze által meg-
tisztult v o l n a . . . az Úr testén és vérén erőszakot 
követnek el (azaz az ültáriszentséghez szentségtörő-
leg bocsáttatnak)».1 

Jeromos beszélvén az ó-szövetségi zsidó papok-
ról, kikhez tartozott a leprás betegek fölött az ítél-
kezés, ezt mondja : «Akkép az új-szövetségben is köt 
vagy old a püspök és áldozár, nem olyanokat, a kik 
ártatlanok vagy bűnösek, hanem hivalalánál fogva, 
a kiknek bűneit részletesen megismerte, tudja, kit 
kell megkötni, kit föloldozni».2 

Basilius: «A bűnök bevallásánál ugyanazon el-
járás követendő, mint a testi bajok kinyilvánításánál. 
A mint a testi sebeket nem bárkinek mutat ják az 
emberek, hanem csak azoknak, a kik orvosolni tudják, 
hasonlókép a bűnök bevallása is azok előtt történik, 
a kik azokat orvosolni képesek». Mint más helyen 
mond ja : azok előtt, a kikre az Isten titkainak kiszol-
gáltatása bízatott.3 

Nagy Leó pápa (440—61) pedig a campaniai 
püspökökhöz irt levelében (Ep. 148.) ezt í r j a : «Azt 
az apostoli szabállyal ellenkező túlkapást is, melyről 
minap értesültem, hogy némelyek a tilalom ellenére 
elkövetik, minden módon megszüntetni elrendeltem, 
t. i. a penitenciatartásnál, melynél az egyes bűnökről 
írásban történő nyilvános vallomást követelnek a 
hívektől, holott pedig a bűnöket elegendő egyedül a 
papnak titkos gyónásban megvallani». Ma ezt fül-
gyónásnak nevezzük. 

Es Harnack mégis azt mondja, hogy a gyónás 
az ír-skót kolostorokból indult ki. 

Szent Jmre egyénisége az irodalomban. (V.) 
Jelentős kérdés, hol találkozunk irodalmunkban 

szent Imre legendájának nyomaival, illetőleg annak 
átírásával és minő változásokon ment századokon 
keresztül ez a szent Imre-legenda. Fontos e kérdés 
azok után, a miket eddig szent Imre legendájáról 
mondottunk. 

A Szent-Imre-legenda ősforrása, vagyis anya-
legendája, az 1110 körül készült latinnyelvű életrajz, 
mellyel eddig foglalkoztunk. Erre való vonatkozással 
már itt kimondhatjuk, hogy irodalmunkban a vallásos 
népköltészeti,vagylegendaiszentlmre egyénisége kelet-
kezésétől napjainkig jelentősebb változáson nem ment 
keresztül. Bármit találunk tehát a későbbi korban 
szent Imre legendájára vonatkozólag, az mind ezen 
prototypon nyomán áll. Ezen őslegendában van meg 
tehát legszinesebben, legjellegzetesebben, legszebben 
szent Imre egyénisége; ú jabb fejlődést ehhez képest 
nem tudunk fölmutatni. 

1 Cyprián De lapsis. c. 35. (Migne. P. L. IV. 492.) 
a Hieronymus in Matth. 16,19.Hurter: Dogmatica. 111.(1885.) 

393. lap. 
3 Basilius Inter reg. 229, 288. (Migne. P. G. XXXI. 1233.) 
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A mikor a szenttéa válás után ezen fejtegetett 
legenda kialakult, attól kezdve az oltárok szentélye 
őrködik szent Imre glóriás egyénisége fölött: sem 
újabb legendái kialakítás, sem újabb csoda — legalább 
tudtunkkal — nem történt szent Imre körül, melyet 
a népképzelet szárnyaira vehetett volna. Az őslegenda 
tehát magában foglalja az összes szent Imre-legendai 
adatokat, rávonatkozólag az alkotó képzelet lezáró-
dik; szent Imrét az oltárok fénye övezi, róla a magyar 
nép többet, szebbet úgysem alkothatott volna. 

Sajátszerű dolog, de sajnosan kétségtelen, hogy 
1110 után újabb önálló munkálat hosszú évszáza-
dokon keresztül nem maradt ránk szent Imréről 
még csak átvételben sem; legalább eddig nem isme-
rünk semmit, a mi még adna valamit azokhoz a 
legendái motívumokhoz, melyeket az anyalegendából 
ismerünk. 

A véres harcok, melyek már-már megásott sír-
jába fektették a magyart a tatár-török harcokban, 
sajnos kiirtottak, elpusztítottak mindent, a mi a 
nemzet történetére, képzeletes emlékére vonatkozott. 
A székesfehérvári Boldogasszony-templomot föléget-
ték, szent Imre sírját is szomorúan szétdúlták, e ked-
ves szentünk porait szétszórták : látszólag a legendák 
szent Imre alakját is kitörölték. A nemzet fiainak 
szivében azonban tovább élt az ifjű Imre herceg 
gyönyörű alakja. 

Adatunk ugyan kevés van szent Imre legendás 
alakjának későbbi tiszteletére, de az a néhány emlék 
annál ékesebben beszéli el nekünk, mi módon ápolta 
a nemzet szent Imre herceg emlékét. 

Szent Imre halálának évében (1031-ben) a szerető 
édesanya remegő ujjaival odahímezi szent Imre képét a 
székesfehérvári templom számára készült miseruhára ; 
e miseruha később és ma is királyi koronázó palást-
ként szerepel és rajta látható ma is az ifjú Imre 
herceg legrégibb képe. A bécsi vagy képes króniká-
ban több helyen,1 Turóczinál,2 Ágnes királyasszonynak 
diptichonán a berni városi múzeumban,3 Nagy Lajos 
címerében megörökítve még ma is örömmel szemlél-
hetjük szent Imre képét; Demeter váradi püspök 
1370-ben Miklós kolozsvári festő fiaival, Mártonnal 
és Györggyel mintáztatta és öntelte szent István, szent 
László és szent Imre herceg ércszobrait Várad szá-
mára;4 Nagy Lajos 1376. október 27-én Aachenbe 
küld egy darabot szent Imre ereklyéiből az általa 

1 Imre halála és Vazul megvakítása egy képen látható. 
Alul a meghalt Imrét két férfiú helyezi a királyi kősirba. 
Szent István kíséretével oldalt látható. — Egy másik képen 
szent István szent Imrével együtl egy templomot (talán épen 
a székesfehérvárit) ajálja fel Istennek. 

2 Szent István mellett ül Imre herceg, koronázó jogart 
tart kezében. Augsburgi kiadásból. 

3 Szent István és szent Imre egymás mellett láthatók; 
mindkettő kezében jogar, fején korona. 

4 Magyarország történeti emlékei ; dr. Gerecze Péter : 
Építészeti és szobrászati emlékeink vegyesházi királyok ko-
rában, 147. 1. 

épített magyar kápolna részére.1 Csak ennyit említünk 
a múltból, de ebből is látjuk, mennyire megvolt 
szent Imre legendás alakjának mély tisztelete a 
magyar nép között az első századokban. 

A magyar szentek tisztelete, mint ebből is lát-
hatjuk, mindig élénk volt a nemzet fiai között. Szent 
Imre tiszteletéről szent Margit legendájában2 olvasunk 
az őslegenda után először, de csak jelezve, hogy szent 
Margit3 «eszébe forgatja vala gyakorta és néha egye-
sekkel is beszéli vala az ő nemzetének eleinek élé-
teket és életöknek szentségét... És meggondolja vala 
szent Imre hercegnek is ő életét és ő szentséges 
szüzességét, kinek mikoron volna nemességes jegyese 
görög császárnak leánya, Istentől neki megjelenteték 
és az ő jegyesével szeplőtelen megtarták a tiszta-
ságnak szüzességét ő életöknek minden napiban, mi-
képen az ő jegyese szent Imrének halála után meg-
bizonyítá».4 

Ezen idézett helynek sajátos értéke van épen a 
szent Imre-legendára vonatkozólag. Ebből megtudjuk, 
hogy szent Margit apáca a Nyulak szigetén a XIII. 
század második felében «eszébe tartja vala gyakorta» 
a többi magyar szentek között szent Imre életét 
is, melyet bizonyára olvasott is. Hogy minő életirat 
lehetett ez, nem tudjuk. Az 1110 körül keletkezett 
őslegenda bizonyára nem, mert abban szent Imre 
jegyeséről csak ennyi van, nem említve annak szár-
mazását : «ex paterna dispositione virgo nobilis ut-
pote orta de regali prosapia beato Hemerico despon-
sata esset.. .» 

Tisztán csak emlékezetből «gondolta-e meg» gyak-
ran szent Margit szent Imre életét, vagy írott legen-
dából, nem jelzi a Margit-legenda ; de hogy ha 
talán a mai egyházi szokás szerint is élőszó-
val adott puncták alapján elmélkedett is szent 
Margit, valószínű, hogy ezen magyar szentek életét 
legalább az elmélkedés után leírták, hogy a leírt 
szöveg megörökítse számukra azt, a mit a nemzeti 
hagyomány s vallásos képzelet tudott szentjeinkről. 

E szavak: «meggondolja vala . . . szent Imre her-
cegnek ő életét és ő szentséges szüzességét» és «eszébe 
forgatja vala gyakorta és néha egyebekkel is beszéli 
vala», arra engednek következtetni, hogy rendszeres 
elmélkedést végzett az ő életük nyomán szent Margit. 
Ezen elmélkedési pontokat pedig szigorú ellenőrzés 
mellett a kolostor legértelmesebb tagja, valószínűleg 
elüljárója tartotta, ezeket pedig le szokták írni. De 
valószínűnek tetszik, hogy ezen punctakitűzés vagy 

1 Magyarország történeti emlékei ; dr. Czobor Béla. 
Egyházi emlékeink a XIV. századból : 153. 1. és dr. Békefl 
Bemig : A pilisi apátság története. Pécs, 1891. 1. köt. 162—166. 
lap. Fe jér : Codex Diplom. T. IX. art. IV. pag. 91. 

2 1510. évből maradt ránk Ráskay Lea Domonkos-rendi 
apáca kézirati másolásában. 

3 Élt 1242—1278. jan. 18-ig: tehát szent Margit a XIII. 
században olvasta szent Imre életét és azon elmélkedelt. 

4 Nyelvemléktár VIII ; 46—47. 1. 
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más korábban leírt elmélkedések vagy valamely 
hagyományos életrajzi m ű alapján történt, melyet — 
ismerve a középkori kolostori apácaéletet — szent 
Margit is olvashatott. Izidorus «De summo bono» 
című műve nyomán olvassuk a Kazinczy kódexben, 
hogy «az Isten szolgáló leányának szünetlen kell 
avagy olvasnia, avagy imádkoznia, avagy munkál-
kodnia, hogy elméjét a bujaságnak lelke meg ne 
ostromolhassa» (148. 1.) — Olvasni pedig vagy a 
szentírást, vagy a szentek életét, legendáját szokták. 

Szóval: szent Imréről olyan legendát, melyben 
jegyesének görög származása is megvolna, ma még 
nem ismerünk. Ha csakugyan volt ilyen, akkor vagy 
teljesen elveszett a nemzeti harcokban, vagy még lap-
pang. Lehet azonban, hogy még előkerül. Ez lenne szent 
Imrének föltételezett legendája, melyből, ha elő-
kerülhet, bizonnyal több újabb adatot tudunk s fogunk 
még találni szent Imréről. 

De tovább mehetünk az okoskodásban. Lehet-
séges ugyanis, hogy ez a föltételezett munka nem is 
ilyen szoros értelemben vett legenda volt, hanem 
esetleg valami krónika, melyet aztán szent Margit a 
már ismertetett legendával párhuzamosan olvashatott. 
Megerősíti ezen véleményt az idézett passzus azon 
részlete, mely szerint szent Imre jegyese a görög 
császár leánya lett volna. Mert ez határozottan 
krónikái, tehát historikus, mintsem legendái föl-
jegyzés. 

Összevetve ezen részletet az Erdy-kódex szent-
Imre-legendájának egyik helyével, mely szerint (616.1.) 
«lén kedig ő (szent Imre) születése, mikoron Krisztus 
Úr Fiű születnék utánna ezer esztendő telnék, mint 
az nagy krónikából kivehetjek», talán közelebbről is 
megjelölhetjük ezt a munkát. 

A ránkmaradt krónikáink sem említik, hogy 
szent Imre felesége a görög császár leánya volt. Ámde 
mindkét följegyzés természete krónikái : méltán követ-
keztethetünk hát belőlük egy előttünk még ismeretlen 
krónikára, mely még akkortájt közkézen forgott, 
melyet a névtelen karthausi «nagy króniká»-nak 
nevez. Egyetlen adatot vesz ugyan csak belőle, de ez 
az egy is elég, hogy világosan lássuk, miszerint ez a 
ránkmaradt krónikákkal nem azonos. Milyen krónika 
lehetett há t? 

Mindkét adat úgy tűnik föl, mint egy nagysza-
bású, egészen a részletezésig menő történelmi, hogy 
úgy fejezzük ki magunkat, forrásmunkának egy-egy 
mozaikja. 

Az Érdy-kódex is «nagy»-nak nevezi, bizo-
nyára a többi krónikákhoz képest hasonlíthatatlanul 
nagyobb terjedelménél fogva. Mindez adatok igen 
szépen illenek a Marczali által föltételezett nemzeti 
Krónikára, mely 1150—1160. körül keletkezett, tehát 
II. Géza idejében.1 

1 Beöthy Zs. : Képes Irodalomtörténet 1., 143. 1. Marczali 
Henrik : «A krónikák». 

E szerint olyan munkával volna dolgunk, mely 
az őslegenda legenda adatait újakkal, bizonyára his-
tóriaiakkal egészítette ki, esetleg részletezéséből követ-
keztetve újabb vagy előttünk még nem ismert legendái 
szálakat is fűzött hozzá vagy tartott meg. 

Összegezve tehát a mondottakat : vagy egy szent 
Imre-legenda lappang még, vagy a föltételezett 
nemzeti krónika tartalmazott szent Imréről az 1110. 
körül keletkezett szent Imre-legenda szövegén kívül 
újabb adatokat. Bármelyik, eddig ismeretlen mű 
kerül elő, idővel a szent Imre-irodalom csak 
nyerni fog. 

De tovább menve a felvetett kérdésben, azt mond-
hatjuk, hogy 1110-től 1489-ig, Temesvári Pelbárt prédi-
kációiig, nincsen semmi nagyobb összefüggő irott 
emlékünk szent Imréről. 

Temesvári Pelbárt és rendtársa, a szintén Ferenc-
rendi Laskai Osvát «Pomerium», illetőleg «Sermo-
nes de Sanctis» cimű műveikben találunk külön szent 
Imre-beszédeket. Ők tehát nem legendát írtak, 
hanem a meglevő legendából vették át azt, a mit 
a templomi szentbeszédek komoly fejtegetéseinek 
megvilágítására és az elfáradt, «elszunnyadt lelkek 
fölébresztésére» alkalmasnak találtak : ezek pedig a 
csodák.1 

Pelbárt szavaiból tudjuk, hogy szívesen használta 
föl ezen élénkszinű legendás elemeket szentbeszé-
deiben; de már előtte is sokan alkalmaztak az eleven, 
kedves, megkapó képeket, hasonlatokat, példákat, 
hogy az «aluszékony lelkeket» ű jabb figyelemre ser-
kentsék. Pelbártnál különösen sok példát és legendát 
találunk szentbeszédeibe beleszőve és ezek valóban 
élénkítették, az «egyszerű parasztlelkek épületes ok-
tatására, kiknek mintegy testi és kézzelfogható dol-
gokat és olyanokat kell elibük adnunk, melyeket 
gyakori tapasztalásból ismernek». 

Jacobus de Vitriaco (f 1240.), Étienne de Bour-
bon (f 1261,), Vincentius Bellovacensis, Goedecke és 
Oesterley stb. hírneves írók müvei telve vannak 
példákkal, legendákkal; sőt külön gyűjteményt ren-
deznek azokból, hogy ezekkel hassanak a hallgatóikra, 
ezekkel színezzék szentbeszédeiket. És ezen célra 
nem lehet szebb, vonzóbb, érdekesebb a magyar hall-
gatóknak, mint épen a magyar nemzeti szentek élete, 
példája és csodái. 

Szent Imréről Pelbárt három, Osvát két szent-
beszédet készített megtűzdelve a legenda csodás el-
beszéléseivel. De műveik irányának megfelelőleg'ter-
mészetesen nem szolgálnak ezen legendás átvételek 
semmi egyéb célt, mint hogy lelki szemekkel a 
hit világánál lássa és szemlélje a hallgató magyar 
közönség e dicsőséges magyar ifjút s újabb vallásos 
buzgalomra, lelkesedésre gyulladjon. Intő, buzdító 
például szolgáltak ezen szent-Imre-legendai részek 
Pelbárt és Osvát szentbeszédeiben. 

1 Katona Lajos : Temesvári Pelbárt példái. 6. 1. 
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Teljesen Pelbárt hatása alatt áll a legrégibb 
magyar szent Imre-legenda az Érdy-kódex szöve-
gében (1527. évből), mint már láttuk a III. cikkben. 
E kéziratosunk szintén nem módosítja a már kiala-
kult legendát, ez is csupán szentbeszédet ad szent 
Imréről. Ezen másoló karthausi író is jónak látja 
s átveszi az előtte fekvő latin nyelvű Pelbártból 
mindazt, a mit a legenda nyújtott szent Imréről. 
Egyetlen beszéd keretében olvassuk itt szent Imre 
életét s benne a négy legendái elemet is teljesen az 
ősforrás nyomán, a mint láttuk. 

Bonfinius1 (1495.) hosszan ír szent Imréről, de ő 
is műve céljához méri szent Imre életének leírását. 
Sem a legendái, sem a történelmi szempontot nem 
domborít ja ki élesen; nála egyesülve találjuk mind-
azt, a mit a magyar nép tudott, vagy a mit leírt szent 
Imréről. Bonfinius följegyzései azért mégsem érdek-
telenek, mert i rodalmunkban ő az első, a ki az előző 
források tüzetes fölhasználásával, egységesítve össze-
foglalja a szent Imrére vonatkozó adatokat. 

Még egy összefoglaló munkánk van szent Im-
réről és ez Illyés Andrásé, a kinek latinnyelvű műve 
(1694.) néhány év alatt magyar kiadást is ért. (1705.) 
Illyés, mint mondja, olasz auktorok nyomán írta meg 
«Spéculum exemplorum» című nagy munkáját , mely 
Bonfiniuséhoz hasonlóan se nem történelem, se 
nem legenda : szentek élete, mint ö mondja, mely-
ben ismét együtt találjuk a szentekről mindazt, 
a mit akár a legenda, akár a történelem tud ró-
luk. Ezen szentek között van szent Imre is. (pars IV. 
347—355.) 

Ezen munkákban találjuk még meg a legenda 
szent Imréjét. Bennük a legendái motívumok alig 
módosulnak az ős, vagy anyalegendához képest ; mind 
annak a nyomán, annak a jellegében szólnak szent 
Imréről. Céljuk és szükségletük szerint válogatnak a 
prototyponban meglevő életrajzi, legendái adatokból ; 
módosítás csak nagyon kevés látható itt-ott. Majdnem 
mindegyik más-más szempontból foglalkozik ugyan 
kijelölt célja szerint szent Imrével, de ugyanazon 
forrást használja közvetetlenül vagy közvetve Pelbárt 
és Osvát templomi szentbeszédeibe, Bonfinius tör-
ténelmi művébe. Illyés «szentek életébe» veszi fel 
szent Imre legendáját. 

Ezzel teljesen megszakad irodalmunkban az 
önállóbb, jelentősebb legendás szent Imre-földol-
gozás. 

Az oknyomozó történetirodalom fejlődésével a 
legendái szálak m i n d j o b b a n vékonyodnak; elvész 
az úja )b munkákból a képzeletszülte báj és ked-
vesség, de növekszik a hitelesség ereje, az igazság 
bizonyossága. 

Az őslegenda hitelességén nincsen elég okunk 
kételkedni, de jólértesiiltségében sem kell minden 
szavát teljesen elfogadnunk ; ezért több adatot átvesz 

1 Rerum Ungaricarum Decades. II. 1. 1. 138—140. pp. 

belőle a történelem, de a legendái kiszínezést mel-
lőzi, mihelyt megállapította. 

A mint tehát távolodnak a följegyzések a középkor 
legendás levegőjétől és idejétől, egyrészt észrevehe-
tőleg csökken a legendái naivság és élénkség; más-
részt mindjobban és jobban kidomborodnak a tör-
ténelem fáklyájával megvilágított adatok. így ju tunk 
szent Imre legendájától Pray György «Dissertationes 
historico-criticae de Sancto Emerico» című művéig, 
mely eddigelé, az egyes kérdéseket leszámítva, a leg-
hitelesebben összegezte szent Imre életadatait. Praynál 
a legendái elemek már teljesen hiányzanak, de eleven 
erővel ragyognak az oknyomozó história kutatásai. 

Világos mindebből : hogy olyan alkotásra, mely 
függetlenül minden mástól, önállóan csak vele fog-
lalkoznék, szent Imre nem ihletett többé senkit. Ha 
mégis fölmerül az idők folyamán alakja s ha mégis 
találkozunk az anyalegenda után is legendájának 
részleteivel : ez vagy prédikáció, illetve pietisztikus 
vagy históriai írók műve keretében történik, kik 
tehát vele szükségszerűen úgy foglalkoznak, mint 
nagyobb s különleges célt szolgáló munká juk kisebb 
részletével. 

így aztán Szent Imre legendája mindjobban és job-
ban veszíti önállóságát s jellegzetességét. Az erede-
tileg szerves legendái szálak mindinkább hozzáillesz-
kednek egy-egy szélesebb s nagyobb szempont sze-
rint készülő mű részleteihez: csak mint kiegészítő, 
szépítő s érdekkeltő motívumok érvényesülnek ez-
után beszőve, mint láttuk vallásos, illetőleg történelmi 
munkákba ; így közelednek mind gyorsabb és gyor-
sabb léptekkel egyrészt a történelem hitelességének, 
másrészt a vallás áhítatának szolgálatába. 

A legenda befutotta pályáját, betöltötte szerepét; 
hivatása magaslatáról leszáll a reális életbe, bele-
olvad vagy a történelem, vagy a hit igazságaiba. 
A mennyiben pedig talán egyikhez sem szegődhetik, 
megmarad továbbra is legendának s mint ilven köl-
tészettani alkotás; kegyelettel őrzi szines emlékét 
a letűnt világnak, melynek varázsa megszűnt, mert 
elfoglalta helyét az emberi kutató ész, vagy a mi ennél 
is dicsőbb és szentebb: a bit mennyei világa. 

Elénk lép a vallás szent Imréje. 

* 

Mielőtt azonban erre rátérnénk, a mondottak 
után túlságosnak tetszik, hogy kimutassuk, mint adták 
tovább a századok szent Imre legendájának szálait: 
vagyis az egyes átvételek milyen forrásból származ-
nak. A dolog természete megkönnyíti dolgunkat, 
a mennyiben nem kell az egész legendára kiterjesz-
kednünk. Az összehasonlítandó művek részleteikben 
is annyira magukon viselik forrásuk bélyegét, hogy 
fölmentenek bennünket a részletes összevetéstől. Épen 
ezért csak a legenda legjellegzetesebb, legszebb rész-
letét, a pannonhalmi csókjelenetet iktatjuk ide kü-
lönböző földolgozásaiban, a mint következnek: 
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Legenda (1110 körül!. 

Quodam tempore cum 
beatus rex Stephanus ad 
ecclesiam beati Martini 
. . . una cum tllio causa 
orationis advenit. Sed rex 
sciens pueripraecellens me-
ritum, honorem, qui eum 
decuit, impendit fiiio. Nam 
cum praedicti fratres per-
acta processione salutare 
regem accessissent, propter 
reverentiam filium suum 
praemisit ad salutandum. 
Puer autem H emericus Spi-
ritu Sancto repletus, prout 
divina sibi revelante gratia, 
singulorum mérita noverat, 
singulis inaequaliter oscula 
distribuit, Alii siquidem 
unum, alii tria, alii vero 
quinque, postremo uni Sep-
tem oscula continuavit. 
Quam rem ceteris intuen-
tibus beatus rex Stephanus 
tacite admirabatur, 

T. Pelbárt (im). 

. . . legitur de eo (beato 
Emerico), quod tempore 
quodam beatus rex Ste-
phanus, pater eius, una 
cum beato Emerico acces-
sit ad abbatiam ecclesiae 
sancti Martini in sancto 
monte Pannoniae fuudatae. 
Cumque ipsius conventus 
fratres peracta processione 
salutaturi regem accessis-
sent, rex propter sanctita-
tis filii reverentiam, ipsum 
filium praemisit, ut pri-
mum salutaretur. Puer au-

tem Emericus Spiritu 
Sancto repletus prout di-
vina gratia sibi revelante 
singulorum fratrum mérita 
pernovit : singulis oscula 
tribuit varie. Alii quidem 
unum, alii tria, alii quinque 
et postremo uni septena 
oscula continuavit. Quam 
rem cunctis intuentibus 
sanctus pater tacite mira-
batur. 

üonfini (im?. 

. . . cum pater (s. Stepha-
nus) divi Martini coeno-
bium, quod in monte Pan-
noniae insano sumptu fun-
darat monachisque comple-
rat, revisere decerneret, 
filium secum ducere sta-
tuit, haudquamquam igna-
rus, quanta Dei gratia puer 
ille polieret. 

Inito itinere, cum templo 
appropinquasset, monachi 
longo agmine obviam pro-
diere, ut qua decet, regem 
dignitate acciperent.Contra 
vero rex ut Emerico aeque 
ac coelesti Angelo prod-
euntes patres honestaret, 
filium praemisit. Qui prae-
venenter ab his exceptus 
et consolatus, tamquam di-
vinatus esset admonitus, 
monachis ne paria quidem 
oscula distribuit, sed cuius-
que meritis inpartitus est, 
quoniam huic duo tria 
illi, nonnullis quattuor, 
quinque et plerfsque Sep-
tem libasse dicitur. Pater 
a tergo, tamquam a spe-
culo cuncta considerabat, 
et quainvis filium nil fe-
rnere fecisse considered 
admiratione tarnen carere 
non poterat. 

Érdy-kódex (1527). 

. . . egy időben mene szent 
István király Szent Márton-
ban az jámbor apát urak-
hoz ájtatosságnak okáért 
mind ő szerelmes fiával 
szent Imrével. Mikoron az 
konventbeli atyák meghal-
lották volna, elébe járulá-
nak tiszteletes processió-
val, hogy az felséges szent 
királyt üdvözlenék mint 
természet szerint való uro-
kat. Az szent király pedig 
tudván az ő fiának nagy 
szent életét, előtte bocsátá 
az üdvözletre, szűz szent 
Imre kedig nyert Szentlé-
lekkel teljes, kinek mind 
megismervén érdemes vol-
tát, mindent azonképen 
megapolgatá. Nekik csak 
egyszer, nekit háromszor, 
nekit ötször és egyet végre 
hétszer. Annak kedig vala 
fráter Maurus neve. 

Illyés András (169i). 

. . . dum semel ad mon-
tem sancti Martini perre-
xisset, ubi multos mona-
chos ordinis sancti Bene-
dictini sustentavit, ut die 
noctuque Deo servirent. 
Duxit secum dilectum fi-
l ium suum sanctum ducem 
Emericum et cum appro-
pinquaret ad monasterium, 
vidit monachos turmatim 
obviam venientes, ut ipsum 
cum pulchra processione 
suscipiant : continuo prae-
misit filium suum sanc-
tum ducem Emericum, ut 
monachis, tamquam Dei 
servis congruum honorem 
exhibeat. Quem magno cum 
honore suscipientes mo-
nachi, ipse quoque coram 
pâtre suo coepit eos sin-
gulatim osculari, sed non 
uniformiter. Deus enim 
mirabiliter significavit ei 
uniuscuiusque meritum et 
sui gestationem : et iuxta 
hoc nonnullos ter, alios 
quater, alios quinquies o-
sculatus est.Maurum autem 
septies. Quod videns sanc-
tus Stephanus rex, miratus 
est et animadvertit, quod 
non casualiter, sed iuxta 
secretum Dei iudicium fe-
cit hoc filius eius, sanctus 
dux Emericus. 

familiarique colloquio fi-
nita missa, cur illis inae-
qualiter oscula distribuis-
set, diligenter ab eo scisti-
tatus est. Beatus itaque 
Hemericus singulorum mé-
rita coam pâtre pertrac-
tans, videlicet quanto tem-
poris spatio singuli in vir-
tute continentiae perstitis-
sent, sub ea consideratione 
se plura aliis et pauciora 
aliis oscula dedisse edocuit. 
Eumque cui septena mul-
tiplicaverat oscula, virgi-
nalem perduxisse vitam 
edocuit . . . Paucis vero die-
bus intei'positis, ex quo 
de sancto monte decesse-
rat, beatus Stephanus duo-
bus tantum ministris ad-
hibitis, eodem ingressus, 
vigilias fratrum et oratio-
nem secreto explorabat. 
Iam expleto matutinarum 
officio, ceteris in lecto se 
collocantibus, illi soli, qui-

bus beatus Hemericus 
oscula multiplicaverat, in 
ecclesia persistebant, divi-
sique in angulis secretiori-
bus in conspectu. Dei in 
psalmis decantandis invi-
gtlabant. Cum ad singulos 
sanctus rex divisim acce-
deret, faciein suam eis ma-

Finita tandem missa se-
creto de hoc ipsum sanctus 
rex requisivit familiari col-
loquio. At ille singulorum 
fratrum mérita coram pâtre 
pertractans, sub hac con-
sideratione inaequaliter il-
lis oscula dedisse edocuit. 
Eum quoque, cui septena 
oscula dederat, virginita-
tem vitam perduxisse as-
seruit. Tandem virginifa-
tem huius beatus rex Ste-
phanus sic comperit. Cum 
enim paucis diebus inter-
positis ex quo recesserat 
inde sanctus rex : tantum 
duobus ministris adhibitis 
regressus, vigilias fratrum 
cepisset explorare secreto. 
Iamque expleto matutinali 
officio : ceteris in lecto se 
collocantibus : illi soli, qui-
bus beatus Emericus o-
scula multiplicaverat, in 
ecclesia persistebant, divisi 
in secretioribus angulis 
ecclesiae orantes. Cumque 
ad singulos sanctus rex 
divisim accederet, salutans, 
singulis rupto silentio ve-
nerantibus : ipse novissime 
veniens ad fratrum Mau-
rum nomine, quem com-
mendaverat beatus Eme-
ricus in septem osculis : 

Quare sacris rite perac-
tis, Emericum percuncta-
tur, cur inaequalia patri-
bus oscula distribuisset. 
Pro continentiae (inquit) 
tempore oscula dedimus, 
quibus autem septena data, 
hos perpetuae cultores ca-
stitatis esse scito, et ex 
numero absolutisiam prae-
potentissimamque virtutum 
virginitatem esse intelli-
gito, quippe quae ad pe-
netralia cordium usque 
penetret, quae Deo dum-
taxat patere soient, recon-
ditas quoque hominum 
mentes intuetur. Bex inde 
profectus paucis post die-
bus, cum quicscere non 
posset, donee rem explo-
ratam haberet,ut evidentius 
hinc auspicatam filii sanc-
titatem cognosceret, coeno-
bium duobus tantum ac-
citis coinitibus repetit, non 
solum diurnis,verum etiam 
nocturnis sacris interest, 
ut quinam forent, qui sep-
tena oscula susceperint, 
exploraret. Post matutina 
sacra inter monachos in-
sinuatus animadvertit, om-
nes praeter eos, qui cumu-
latissima, oscula nacti fue-
rant, cubicula repetisse, 

Mikoron az szent mise 
megáldatott volna, az szent 
király titkon kérdé meg az 
ö fiát, mi okáért tette 
voina. És megjelenté az ő 
atyjának, hogy mindenki-
nek annyi esztendei volna, 
hogy tisztaságos életet fo-
gadtanak volna. Az utolsó 
kedig, fráter Maurus, tisz-
taságos szűz volna. Azt 
hallván az szent király, 
megakará kisérteni az szent 
frátereket mint olyan bölcs 
ember, hogyha ő fiának 
mondása igaz volna. Mi-
koron vecsernyének utána 
az fráterek titkos imád-
ságra eloszlottanak volna, 
szent István király minde-
nikhez elmene, ezt látván 
az fráterek, mindenik meg-
szegé az szent szilenciu-
mot, királynak tisztességet 
tévén. 

Végre Maui'ushoz mene, 
de ingyen föl sem indula 
előtte. És mikoron neki 
szólt volna az szent király, 
jámbor fráter semmit neki 
nem szóla, mert az Isten-
királynak szolgálatát el 
nem hagyá az földi király-
nak kedvéért. Az szent re-
gulát sem tőré meg az 

Nihilominus volens eer-
tus fieri post missam sum-
psit seorsum sanctum Eme-
ricum et interrogavit, qua 
ratione ductus fecit hoc, 
ut in eadem religione et 
aequali in vestitu existen-
tes monachos simul et se-
mel salutans nonnullis 
eorum plura oscula libavit, 
aliis pauciora? Bespondit 
sanctus iuvenis, quod ipse 
uniuscuiusque purum cor 
et perfectam vitam re-
spexit : et iuxta hoc, qui 
purius cor et perfectionem 
vitam habuerant, illis plura 
oscula praebuit. Et quem 
eorum septies osculatus 
est, ille tam perfectae, 
sanctae vitae est, ut a 
pueritia ad illám usque 
horam virginitatem pure 
conservavit. Super hoc 
sancti iuvenis responso 
magis coepit mirari pater, 

Et ut certios redderetur 
sanctus rex Stephanus de 
re tam secreta eotum di-
scedens a monasterio, mu-
tavit véstem regiam et 
duos doctos prudentes ho-
mines secum sumens, re-
versus est clam in mona-
sterium et de nocfe ingres-
sus in ecclesiam, ivit ad 
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nifcstavit et in verbis be-
uedictionis eos salutavit, 
singulis autem regiam ma-
iestatem rupto silentio ve-
nerantibus, ipse novissime 
adfratrum Maurum nomine 
veniens, quern in septenis 
osculis beatus Hemerieus 
eommendaverat, nec blan-
ditiis salutatiouis, nee ver-
bis regiae comminationis 
responsionem ab ipso ex-
torquere potuit. 

nec verbis blandiis salu-
tans, responsionem ai) eo 
extorquere potuit. 

illos contra in sacello re-
mansisse et in secretiorem 
quemque angulum deces-
sisse, ut sacros ibi Deo 
rythmos succentarent ac 
reliquum spatium noctis in 
Dei laudem absumerent : 
hos veluti a speculo sin-
gillatim adoritur consalu-
tisque benedixit : ad Mau-
rum demum pervenit, sep-
ties osculatum, a quo anne 
castitatis intemeratae com-
pos esset, neque blanditus 
neque minis neque quavis 
alia artificiosa percuncta-
tione extorquere potuit. 

szent szilenciumot megfej 
téssel. 

chorum et vidit, quod pos 
teaquarn monachi divi-
num officium noctu ab-
solvissent, maior pars eo-
rum ad dormiendum et 
quiescendum ivit, unus-
quisque in suam cellam : 
et illi duntaxat perman-
serunt, quos sanctus Eme-
ricus magis honoraret, qui 
ad certa se se loco recipie-
bant in ecclesia, ut pre-
ces suas, tamquam spiri-
tuálé sacrificium maiori 
cum devotione ac fervore 
offerant Deo. Tunc sanctus 
Stephanus rex, primo ad 
unum, deinde ad alium, 
tertium, quartum appro-
pinquans, se ipsum, quis 
esset, índicavit illis : hono-
rifice salutavit eos : ipsi 
quoque magno cum ho-
nore suscipiente interru-
pentes orationem. Non sie 
fecit Maurus, qui in divina 
devota oratione omnino 
raptus erat, ilium, e ten im 
dulcissimis verbis saluta-
vit rex, at ipse ne quidem 
os aperuit. Ira quoque mi-
natus est ipsi, at ipse 
tamquam surdus nihil re-
spondens, permansit in in-
cepta divini meditatione. 

Mane autem facto cum 
fratres conventum cele-
brarent, rex ipse affuit, et 
ut animum fratris Mauri 
de humilitatc temptaret, in 
communi audentia plurima 
ei religion i contraria obiecit. 
Cuius assertioni Maurus 
nullám contradictionem 
fecit, sed humiliter residens 
ad Deum, qui humanae 
mentis inspector est, spe-
rando confugit, Tunc vero 
beatus Stephanus filii rata 
esse cognovit et re ordine 
narrata, Maurum laudibus 
extulit, et ut locus ponti-
ficalis per earn decorare-
tur, paulo post in episco-
pum Quinqueecclesiis su-
blimavit. 

Mane facto in Capttolio 
animum eius tentare vo-
luit de humilitate : et plu-
rima eidem obiecit reli-
gioni contraria ad proban-
dum ipsum in communi 
audentia. Cuius assertioni 
Maurus nullám contradic-
tionem faeit, sed humiliter 
persistens, ad Deum mente 
confugit. Tunc beatus rex 
verba filii sui rata cogno-
vit esse et Maurum laudi-
bus extulit et episcopum 
Quinqueecclesiensem subli-
mavit. 

In sequenti die conven-
tum edixit, ut hunc ex in-
dustria variis criminibus 
postulatum periclitaretur. 
At ille nihil obiectis ca-
lumniis respondit : haud 
inscius omnes mortalium 
animos patere Deo : quare 
facto periculo, rex enarrata 
sui adventus causa, Mauri 
virtutem publice approba-
vit paucisque post mensi-
bus eum Quinque-Eccle-
siensi episcopatui prae-
fecit. 

Mikoron hollat az capi-
toliumon gyiiltenek volna, 
az szent király meg akará 
kisérteni alázatosságát is, 
sokakat ellene szólván, kik 
az szent szerzetnek ellene 
volnának. De fráter Maurus 
semmit ellene nem szóla, 
de mindent nagy alázatos-
sággal elhallgat vala, isteni 
jó gondolatban foglalván az 
ő szivét-lelkét. Ottan meg-
ismeré az szent király, 
hogy igaz volna az ö szent 
fiának jelentése. És fráter 
Maurust azonnal pécsi püs-
pökké tevé. 

Quapropter sanctus rex 
Stephanus, ut eo fortius 
etiam probet sanctam Mauri 
monachi vitám : sequenti 
die curavit pulsari in rno-
nasterio et coram omnibus 
maguam ostendens iram, 

res multas exprobavit 
Mauro, quae religiosum ho-
minem minime decebant. 
At servus Christi, fiduciam 
habens in conscientia et 
maxime in Deo, qui omnia 
videt et recte iudicat : sem-
per in sua permansit mo-
destia et nihil respondit. 
Hinc pro certo cognovit 
rex, quod sanctus Emeri-
cus dux digne honoravit 
tam valde sanctam Mauri 
vitam et omnem deponens 
simulationem, manifesta-
vit monachis, qua ratione 
ductus fuisset tam cito 
reversus ad vistandum eos ; 
manifestavit, cur voluit 
tam fortiter probare per-
fectam Mauri vitam : ob 
quam non tantum hic exal-
tavit i l lum laudibus, sed 
postea non multo tempore 
evoluto in episcopum Quin-

queecclesiensem elegit 
ipsum et a Summo Pon-
tifice Romano confirma-
tionem obtinuit ei. 

Vargha Damjan dr. 
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ZcTll lm/e. Születése kilencszázadik érfordulóján.1 

A középkor egén a magyar embernek ebben az 
esztendőben bárom uralkodó planétája van. 

Az egyik miként tűzben izzó arany tekint le 
reá a mennyek boltozatáról, a hová most ezer esz-
tendeje futott föl. Sarkcsillag az, a mely után a ma-
gyarság vészben, viharban ezer esztendeje igazodott 
s a melyet nem tévesztett szem elől soha, egy pilla-
natra sem. 

Ez a honfoglaló Árpád csillaga. 
A másiknak ezüstfehér a fénye. Épen kilencszáz 

esztendeje s úgy látszik, egyenesen az ég számára 
támadt ; de magyar földiekkel játszó égi tüne-
mény az. A magyar tanuló, a ki a lámpa világa mel-
lől friss levegőt szívni az ablakhoz lép, mindenkor 
biztatást érezhet szelíd tekintetére. Az első magyar 
keresztény ifjúnak, szent Imrének csillaga az ő ka-
lauza. 

A harmadik csillag rózsaszínű ködfátyolon ke-
resztül álmatagon tekint a magyar nőkre, a kik még 
nem pirulnak, ha vallásosak, családiasak, irgalma-
sok lehetnek. Hétszáz esztendeje alkalmazták ma-
gyarországi szent Erzsébetre a példabeszédek köny-
véből, hogy mulier gratiosa inveniet glóriám : a ma-
lasztos asszony dicsőséget talál. Születése napján a 
wartburgi dalnokversenyen egy Minnesänger, Kling-
sor jövendölte meg a sorsát; halála napján — a le-
genda szerint — egy igen szép mennyei madár jött 
eléje s nagy, szép énekléssel űgy csattogott, hogy a 
haldokló szent Erzsébet is dalra fakadt. És a miko-
ron holttestét negyednapon a szentegyházhoz vitték 
volna, «nagy sokaságú madarak jövének a szentegy-
házra, kit soha annakelőtte nem láttanak vala, nagy, 
csodálatos szép éneklést tevén». 

A magyar dicsőség nem hullócsillag, mely «tün-
dökölt, aztán lehullott a magasból és mindörökre 
elnyelé a föld». Árpád apánk pásztornépének iva-
dékai még ma is gyönyörködni tudnak benne. 
A hogy Ipolyi Arnold olyan szépen mondta : «Mitho-
szaink emlékei a csillagokba emelkedve föl, onnét 
sugárzanak le feledékenységünk egén át». De a hogy 
egy másik mithologusunk, Kandra Kabos kérdi, su-
gárzanak-e csakugyan? «Ki tudja még megmondani, 
melyik a magyarok csillaga? Osvallásunk csillag-
krónikája olvashatatlan, mint a régi székely írás. A régi 
dolgok fényes emlékei ott ragyognak ugyan, de meg-
homályosodott emlékezetünk rég nem köt hozzá 
magyar személyeket és eseményeket.» 

Nemzeti nagy szomorúságok idején templomaink 
boltozata alatt négyszázadik esztendeje kérdezzük: 
«Ah, hol vagy magyarok tündöklő csillaga? Hol 
vagy István király?» 

István király lelke, szelleme ott van a magyar 
1 A kolozsvári egyetemi ifjak Szent-Imre-Egyesületének 

az egyetem aulájában 1907. november 13-án tartott emlékün-
nepén tartotl felolvasás. 

törvénykönyvben. Ottan hirdeti az ősöknek, Árpád-
nak tiszteletét. Szava visszhangot kelt a mai nemze-
déknél is, mely Pusztaszeren csak imént áldozott a 
honfoglaló emlékének. Ottan hirdeti a kegyességet, 
irgalmasságot és egyéb jóságos cselekedeteket, a mi-
ket az ő késő unokájának, szent Erzsébetnek emlé-
kezetében a magyar kereszténység ez év november 
19-én Pozsonyban készül megünnepelni. És ottan 
látja el atyai tanácsokkal saját fiát, szent Imre herceget, 
a kinek emlékezetét, születése kilencszázadik évfor-
dulóján a keresztény magyar ifjúság kegyelettel ünnepli. 

«Ime ! — mondhat juk Imre királyfi négyszáza-
dos életírójával az anyaszentegyház (és tegyük 
hozzá, a nemzeti kegyelet) az esztendő fordulatjában 
előnkbe hozta e nemes üdvösségnek formáját, jó 
életnek tükörét, szép liliomvirágnak édes illatát, szűz 
és szent Imre királyfiúnak áldott ünnepét!» 

Kilencszázadikszor hozta elénk. 
Fiához intézett intelmeit az első magyar király 

abban a mélyen érzett meggyőződésben kezdte, hogy 
mindent az okosság törvénye éltet és igazgat. A mit 
életünk javára és tisztességére Isten kegyelme adott, 
azt részint Isten parancsolata és rendelete, részint a 
törvény, a birák, a polgári jog hatalma, a jobbak és 
vénebbek tanácsa és javallata szerint kell intézni, 
oltalmazni. A férfiak nemcsak szolgáiknak, hanem 
fiaiknak is parancsolnak, tanácsot és útbaigazítást 
adnak. Azért nem restelte ő sem, hogy fiának még 
életében, ereje javában adjon tanulságot, intést, ok-
tatást, tanácsokat. Bölcs Salamon szavaival inti őt : 
«Hallgasd, szerelmes fiam, a te atyád bölcseségét és 
a te anyád oktatását el ne hagyjad, hogy kedves ékes-
sége legyen a te fejednek és megsokasuljanak életed 
esztendei». 

«Gyermek vagy, édes kicsi szolgám, pelyhes ágy 
lakója — tette hozzá végtelen szeretettel. — Minden 
gyönyörűségben tápláltatva, növekedve, hadakban, 
munkában még járat lan vagy. De itt az ideje, hogy 
ne ölelgesd mindig a puha párnát, a mely elkényez-
tet és tunyává tesz. Pedig tunyaság a férfiasság el-
vesztegetésével j á r és a gonoszság melegágya az, a pa-
rancsolatok megvetése. Mostantól fogva olykor már 
keményebben kell veled bánni, hogy elméd figyelni 
tanuljon tanításomra. Lássunk tehát munkához». 

Ime, az első fénysugár a magyar törvénykönyv 
legelső oldaláról, a mellyel hazánk a középkori ke-
resztény eszmék hatása előtt hivatalosan megnyilik. 
Érdemel-e mosolyt az a középkor, a mely kilenc-
száz esztendővel ezelőtt azzal vonul be a törvény-
könyvbe, nemzeti életünk alapszabályaiba, hogy az 
isteni és az emberi jogrendre az öregebbeknek kell 
tanítaniok a fiatalabbakat ; és pedig tanítani attól a 
pillanattól fogva, a melyben pelyhes ágyacskájából 
a gyermeket kiveszik? Atya a fiához, király a nem-
zethez intézhet-e nemesebb fölhívást, mint a mikor 
munkára szólítja, hogy megismerjen mindent, a mit 
az okosság törvénye éltet és igazgat? 
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Az okosság törvényét Isten előrelátó végzésének 
tartván, tanításai során az első helyet a szent val-
lásnak adja. Nem üdvözülhet, a ki nem hisz igazán 
és állhatatosan. Az egyház, a mely mindjár t a val-
lás után következik, elterjed az egész földön és un-
talan ü j sarjat fakaszt magából. Mentül gyöngébb 
valahol, annál óvatosabban és szorgalmasabban kell 
őrködni fölötte, hogy henyeség, restség, gondatlanság 
el ne rontsa, a mit véghetetlen irgalmából az Isten 
adott. Mert Krisztus testét bántja, a ki az egyház 
méltóságát kisebbíti, bemocskolja. A főpapok a ki-
rály székének ékességei. Isten őket rendelte az em-
beri nemzet őreinek, lelki pásztorainak. Királyok, 
országok nem lehetnek el nélkülök. Istent bántja, 
a ki hamis vádak gyalázatával illeti őket. 

Az első magyar király ezekben a szavakban 
tette le a vallásos nevelés alapjait : és kilencszázad 
múlva a magyar kormány a megromladozott épüle-
tet ezeken az alapokon kívánja helyreállítani. Hozzá 
kell fűznie szent István intelmei értelmében az or-
szág tekintélyesebb embereinek a tiszteletét. Rá kell 
szoktatni a fiatalokat, hogy őket atyáik és testvéreik 
gyanánt becsüljék; de egyúttal megértetni velük az 
első királynak azt az elvét, a miben már kilenc szá-
szad óta lappang a demokrácia elve, hogy minden 
ember egyenlő, egyállapotú és hogy az alázatosság 
fölemel, a kevélység és a gyűlölség megaláz. 

A türelem és az igazságos ítélet azóta nemcsak 
a királyokat, hanem a szentkorona összes tagjait 
kötelezi. Ehhez a tapasztalathoz a lelkiismeret sza-
badságáért száz esztendő alatt ötször megujult há-
borúk vezettek el bennünket. A nagy király ezt az 
elvet első sorban azokra a bevándorlókra terjesz-
tette ki, a kik különböző nyelveket és szokásokat, 
fegyverzeteket és tudományokat hoznak magukkal. 
Erre vonatkozik sokszor megtámadott állítása, hogy 
az egynyelvű és egyerkölcsű ország gyönge és töré-
keny. Kossuth ennek magyarázatát abban találta, 
hogy vallásos buzgalmának az új keresztényeket jel-
lemző hevében a szent király idegenek segítségével 
akart élni az ősi vallásukhoz ragaszkodó magyarok 
ellen, mert csak így remélte beiktatni a magyar 
nemzetet az európai államszervezetbe. De talán még 
hihetőbb, hogy az országot a bevándorlók előtt 
olyanforma gondolattal nyitotta meg, mint közel 
nyolc század múlva Washington Amerikát: minden 
nyelvű és minden erkölcsű jövevényt beolvasztani 
egy birodalomba s egyetlenegy impérium céljaira 
fölhasználni. Nem tudhatta, ez a szabadelvű politika 
nyolc század múlva micsoda vonzóerőt ad egy ten-
gerentúli birodalomnak s hogyan ragadja magához 
az ő magyarjait is; de tudhatta, nyolcszáz esztendő-
vel ő előtte mily hatalmassá tette Rómát, mely ka-
puit a világ minden részének versengő tehetségei 
előtt megnyitotta s a maga nemzeti és állami cél-
ja inak valósítására használta. Maga mondta, hogy 
Róma szolgaságban maradt volna, ha Aeneas iva-

déka szabaddá nem teszi. Mert végre is a szabad-
ság fejezi ki a nemzet egyéniségét. 

És a szent király épen az idegenek megnyeré-
sére alapította imperiális politikáját, midőn meg-
hagyta fiának, hogy naponkint növelje országát, 
mert így tiszteli mindenki az ő koronája felségét. 
De talán azt is érdemes belevésni if jaink szivébe, 
hogy a szent király szavai épen a testvériség elvé-
nek törvénybeiktatását jelentik. Még pedig abban az 
alakban, a hogy azt a nemzeti géniusz később a ne-
messég fogalmában testesítette meg, midőn a ne-
mességet mindenféle nemzetiség bevonásával alkotta 
meg, de csak egyetlenegy és pedig magyar nemessé-
get ismert. Ezért mondotta már a szent király is, 
hogy a királyi udvar nagyságának, más szóval a szent 
korona fényének meg kell rémítenie a bevándorolt 
idegenek magahitt szivét. 

És mennyi erő van abban a mérsékletben, 
melynélfogva tanácsadókat állit a király mellé I 
«Mert a tanács állít királyokat ; az kormányozza az 
országokat, védelmezi a hazát, csendesíti a hadako-
zást, győzelmet szerez, elkergeti az ellenséget, meg-
nyeri a barátokat, városokat épít és elrontja az el-
lenség táborát.» Bizonyára tiltakozik a forradalmi 
törekvések ellen, mikor ő, a legmerészebb reformá-
tor, arra inti fiát, hogy ne kövesse a nyughatatlan 
elméjű bolondok ösvényét s hogy a bölcsektől, a 
vénektől kérjen tanácsot. A fiatalok fegyverrel, a vé-
nek tanáccsal szolgáljanak; a tanácsból azonban a 
fiatalokat sem kívánta egészen kirekeszteni. Csak 
arra kérte, hogy ezeknek legtetszetősebb tanácsát is 
mindenkor a vének elé terjessze. Ezen az elven 
alapszik a magyar törvényhozásnak későbbi kétka-
marás rendszere, a melynek kifejtésére félezer esz-
tendőnél nagyobb időre volt szükség. Az alkotmá-
nyos érzület már így is jellemezte; általa az első 
magyar király maga figyelmeztette az ifjakat, hogy 
Magyarország korlátolt királyság. 

És ő hirdette, hogy legnagyobb dísze a király-
ságnak: az előbbi királyok nyomában járni és kö-
vetni a tisztes atyákat. Az ősök követése a királyi méltó-
ság nyolcadik lépcsője. Elpusztul, a ki megveti őseinek 
határozatait és az Isten törvényeit. «Mert azért atyák az 
atyák, hogy táplálják fiaikat ; és azért vannak a fiak, hogy 
megfogadják atyjok szavát.» Kilencszázados tiltako-
zás ez a történelem tanulságainak, a nemzeti hagyo-
mányoknak megvetése, a hazátlanság ellen. És kilenc 
század óta egy percig sem engedett kételkedni az 
iránt, hogy Magyarországot csak saját törvényei és 
szokásai szerint szabad igazgatni. A hogy a szent 
király kérdi : «Kicsoda az a görögök közül, a ki gö-
rög törvénnyel igazgatná a rómaiakat? Avagy ki-
csoda az a rómaiak közül, a ki római törvénnyel 
igazgatná a görögöket? Senki! Kövesd azért az én 
szokásaimat, hogy a te néped közt kiváltképen be-
csiiltessél és az idegenek előtt dicséretet nyerj». 
Máshol is hangoztatta, hogy «minden nemzet az ő 
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tulajdon törvénye szerint igazodik». És ez az ország 
igazán gyönge és törékeny volna, ha kilenc század 
múlva, midőn minden eddiginél nagyobb befolyást 
nyert valamennyi felekezet és nemzetiség iskoláira, 
egyebet engedne tanítani, mint a mit első királya 
hirdetett. 

A magyar kereszténység megalapítója az imád-
ságot az üdvösség fő eszközének tartotta s a szün-
telen való könyörgésben a megtisztulást és a bűn-
bocsánatot látta. Valláserkölcsi nevelésre törekedett, 
mikor a lélek tisztaságát és azt akarta elérni, hogy 
a fiatal ember kerülje a henyeséget, lustaságot, a 
test kívánságait, ellenben jóságos cselekedetekre vá-
gyódjék. 

A jóságos cselekedeteket a korona fő ékességei-
nek mondta ; mert a jóságos cselekedetek ura maga 
a királyok királya. Kegyes, irgalmas, jóságos legyen 
a király, ha nem akarja, hogy zsarnoknak nevez-
zék. És ne csak atyjafiaihoz és a hazafiakhoz legyen 
kegyes, hanem a hozzáforduló idegenek és minden 
ember iránt is; mert fő boldogságra a kegyesség 
jótétté vezet. Az emberszereletet, a humanizmust en-
nél meggyőzőbben ajánlani alig lehetett. 

Óhajtotta, hogy a fiatal ember irgalmas legyen 
a szenvedőkhöz, béketűrő mindenkihez. Legyen erős; 
el ne bizza magát a jó szerencsében, a balsors meg 
ne törje. Legyen alázatos, mérsékletes, szelid, tisz-
tességtudó, szemérmetes és sohase szálljon szembe 
az igazsággal. 

Azzal végezte, hogy a királyság koronája abból 
készül, a mit így elmondott s hogy a nélkül itt senki 
sem uralkodhatik, az örökéletre senki sem mehet el. 

Szent Gellért csanádi püspök az ő tollából ki-
került atyai intelmek szellemében nevelte Imre ki-
rályfit. Nevelhette-e egyébnek, mint magyarnak, ki 
olasz létére finom zenei hallásával először vette 
észre a magyar népdal szépségeit? S maga szent Ist-
ván engedte volna-e csak kereszténynek s nem egy-
űttal magyarnak nevelni fiát, kinek megkoronáztatá-
sára oly hévvel készült? A legenda szerint deáki tu-
dományban értelmes ifjút engedte volna-e könyvei 
fölé hajolva szövétnek világa mellett éjszakákat átvir-
rasztani, ha nem reméli tőle, hogy majdan keresztény 
szellemben fejleszti tovább amag) rar műveltséget? Te-
szi-e pécsi püspöknek Fráter Maurust, ha nem találja 
igaznak fia Ítéletét, hogy olyan ember való oda, a ki a 
templomban a király kedvéért sem hagyja abba papi 
kötelességét, a templomon kiviil azonban alázattal 
tűri a magyar királynak még alaptalan korholásait is? 

Azonban ime, szemére vetik, hogy megházasod-
ván, a legenda szerint gyönyörűségnek tüzét hor-
dozta kebelében, de az meg nem égette s hogy töre-
delmes szívvel és áhítatos lélekkel a szent könyvekben 
elmerülve kérte bűne bocsánatát az Úristentől. Ebben 
bizonyára szent Ágostont követte, a ki Isten orszá-
gáról szóló könyvében megírta, hogy fölötte kevés 
ember nem követett el valaha valami halálos bűnt. 

Szent Imre után hét századdal II. Rákóczi Ferenc 
követte szent Ágostont s XIV. Lajos versaillesi udva-
rának könnyűvérű hölgyei, udvari emberei nevetgélve 
nézdegéltek, mint borul le a templom hideg kövére. 
Pedig ő, egy nagy történelmi föladatot megoldva, 
férfikora delén tette, a mit szent Imre, nagy törté-
nelmi feladatokra készülve, a férfikor hajnalán tett. 

«Hülye volt, szenteskedő volt», — mondja reá a 
mai kor embere, a kit bánt, hogy a magyarok jövendő 
királyát kezében liliomszállal ábrázolják és nem buzo-
gánnyal. «Kulturbestia volt» — ítél a másik Kinizsy 
Pálról, a ki buzogánnyal zúzta szét hazája ellensé-
geinek a fejét. Nem liliomszál, nem buzogány, hanem 
korbács való annak a kezébe, a ki a mi történel-
münk templomába betolakodó kufárokat kikergetni 
akarja. Mit tegyünk azokkal, a kiknek a királyfi 
erkölcsös életéről szóló legendánál jobban tetszenek 
a Moltke-Harden pörnek mostan lezárult aktái? 

Ahogy a névtelen magyar karthauzi nemcsak a 
tudományok, hanem az erkölcstelenségek renaissan-
ceának is a korában prédikálta, «bizonyával illenék 
minekünk, szegény bűnösöknek, ha e nemes, szép, 
ifjú király magvából kaphatnánk». Imre királyfi korá-
ban nemzete épen azon a ponton volt, hogy ázsiaiból 
európai legyen. S az a prédikátor igen szépen alkal-
mazta reá Aranyszájú szent János szavait, hogy «mikor 
a fényes nap föltámad, az ember még a kisded szalma-
szálat is meglátja az u ton ; a mikor pedig sötét van, 
még a nagy oszlopot sem láthatja». Miért követeljük 
tehát az erkölcsi sötétség korától, hogy meglássa Imre 
királyfit, ezt a kisded liliomszálat, mikor néhány 
hírlap vezetőcikkelye a legutóbbi Szent-István napon 
még apját, a nagy oszlopot sem ismerte föl? Mintha 
mostan volna hazánkban az istenek alkonya, a Götter-
dämmerung: a hazaszeretet ygdrasiljának, óriási kőris-
fájának fiatal hajtásait lerágják a szarvasok, gyökerét 
kígyók és sárkányok dúrják, az egyik éhes farkas a 
napot, a másik a holdat nyeli el s várjuk a föld-
rengést, mely mindent semmivé teszen. Egy Sámson-
nak elég ereje lehet hozzá, hogy a hatalmas oszlo-
pokat megrázva, az épületet rombadöntse; a lezuhanó 
romok Sámsont bizonyára agyonütik, de az épület 
tövében levő szalmaszálat nem törik össze. 

Imre királyfi, a Mátyás király korabeli prédikátor 
szerint, ama fiatalak közé tartozott, kik időnek előtte 
nagy malasztosak voltak: bölcsek, jó, éles eszűek, 
jóerkölcsűek, j ámbor életűek, de nem élhettek sokat 
e világon. A halál nem csöndes ájtatosság idején érte, 
a hogy a legenda nyomán képzelnők, hanem kedvelt 
mulatozása közben, vaddisznó vadászaton, mint Zrínyit, 
a költőt. Elég bizonyság reá, hogy a legenda csak 
életének egyes jellemző tulajdonságai iránt érdeklő-
dött, a többit a történelemre hagyta. De nem lehet 
mindenki Nagy Sándor, vagy Napoleon, hogy huszon-
négy esztendős korában már története legyen. Korán 
elhunyt és szent István ép úgy nem érte meg azt az 
örömet, hogy lia kövesse a trónon, mint utódai közül 
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annyi nagy király és fejedelem : Szent László, Nagy 
Lajos, Mátyás, Báthory István, Bocskay, Bethlen, 
Ferenc József. De valamennyi uralkodó meghagyta a 
törvénykönyv élén azokat az intelmeket, a miket az 
első magyar király intézett az első magyar királyfihoz; 
mert azokat a magyar ifjúság örök törvényeinek tar-
tolták. 

A magyar ifjú ne felejtse el, hogy a magyar 
törvénykönyv legelső cikkelye az ő számára tiz-
parancsolalot tartalmaz: 

Első a vallásosság. 
Második az egyház tisztelete. 
Harmadik a főpapok megbecsülése. 
Negyedik a főemberek és országnagyok méltó-

ságának tisztelete. 
Ötödik a türelem és az igazságos Ítélet. 
Hatodik a beköltözők szívesen látása. 
Hetedik a jó tanács kövelése. 
Nyolcadik az ősök követése. 
Kilencedik az imádkozás. 
Tizedik a jócselekedetek. 
Modern államférfiú mindezt nem ilyen egyházias 

stílusban iktatná törvénykönyvbe ; de ott találván 
annak a törvénykönyvnek az élén, még egyiknek sem 
jutott s bizonyára nem is ju t eszébe, hogy azt onnan 
töröltesse, vagy pedig más formába öntéssé. Tudnia 
kell, hogy az az alaphang az azóta hozott majdnem 
7000 magyar törvényhez és hogy ezen épült föl a 
középkor Magyarországa, mely akkor Európa irányadó 
hatalmasságai közé tartozott. És azok közé tartozik 
majdan ismét, ha az ifjúság megérti igazán a magyar 
törvények szellemét, a melyet a szent Imréhez és az 
általa hozzá intézett gyönyörű parainézis vezet be. 

Szent Imre születésének kilencszázadik évfor-
dulóját a mostani ifjúság úgy ünnepli legszebben, ha 
szivébe vési a védőszentjének adott atyai tanácsokat 
s azt a bennök kifejezett igazságot, hogy «mindent 
az okosság törvénye éltet és igazgat». Demi, öregebbek 
is fogadjuk meg a bölcs apa intelmét, hogy «ne legyünk 
restek nekik tanulságot, intést, oktatást és gyarapítást 
adnunk». Bízzunk benne, hogy «elméjök ligyelmetes 
lesz a mi tanításunkra». Akkor, a hogy szent Imréről 
mondták a középkor alkonyán, «sokakat látunk sze-
münkkel olyan ifjakat, kikben nyilván megismertetik 
az Úristen malasztja». Márki Sándor dr. 

Jónás próféta könyve. (n.) 
3. Belső érvként a könyv történeti jellege mellett 

Trochon s vele egyetértve mások is, a következő 
megfontolást hozzák föl : «A könyvben elmondott 
még aprólékosnak látszó vonások is mind komoly 
történeti elbeszélés jellegével birnak. Ugyanis Jónás 
küldetése teljesen megegyezik korának más történeti 
forrásokban vázolt viszonyaival. Ebben a korban 
kezdődött meg a kereskedelmi és egyébnemű össze-
köttetés Izrael népe és az assziriaiak közt. Nem 

sokkal később következett be Izrael országának Pul 
assziriai király által való meghódoltatása. Ninive 
nagyságának leírása is teljesen megegyezik mind a 
régi írók tanúságaival, mind az újabb fölfedezések 
eredményeivel.1 A prófétá rajzolta erkölcsi romlott-
ságról más próféták, mint Náhtun (1, 3.) és Szofoniás 
(2, 1. 5. s köv.) is szólnak; sőt maguk az assziriai 
évkönyvek is telvék az erőszakosság és más vétkek 
vázolásaival. Végre az, hogy Ninive királya embernek 
és állatnak egyaránt gyászt és vezeklést parancsol, 
nem mond egyebet, mint a mi más ázsiai népeknél 
is bevett szokás volt».2 Ha mindehhez hozzávesszük, 
hogy az egész elbeszélés semmi utalást sem tartal-
maz, a melyből pusztán tanító jellegű, csakis szim-
bolikus vagy allegorikus mesének kellene néznünk, 
hanem a megtörtént dolgok elmondásának nyugodt, 
egyszerű hangján van megírva, nem lehet semmi 
igazi okunk arra, hogy a könyv történeti jellegét 
kétségbe vonjuk. 

Davidson (Introduction, III. 269. lap.) ezzel szem-
ben azt vitatja, hogy a próféta könyvében elmondot-
takból nem lehel következtetést vonni a könyv tör-
téneti voltára. Meri ez úton csak az derül ki, hogy 
az egyes részletek a korhoz hűek, vagyis megfelelnek 
a történetből egyébként ismert korkörülményeknek. 
De már maga Jónás megérkezte Ninivében és három 
napot igénylő útja a város körül eléggé rávall a 
képzelet szüleményére. A legendának s az allegorikus 
és parabolás elbeszélésnek is valószínűnek kell lennie ; 
mindenesetre óvakodnia kell a gondos írónak attól, 
hogy ne mondjon valószinűtlenségeket. Más tehát az, 
lia valaki olyan elbeszélést költ, a mely a történelem 
és földrajz adataival megegyez és más ha valóságos 
történetet ír». Lagrange pedig hozzáteszi: (Revue 
Biblique Internationale, 1896. októberi füzet.) «Gyak-
ran költött esemény elmondása nagyobb haszonnal 
já r az olvasóra nézve, mint a valóságos tör ténet . . . 
Az ily nem-történeti jellegű könyvek ez okból szoros 
történeti pontosságot tüntetnek föl, a nélkül, hogy 
bárkit is tévedésbe akarnának ejteni. Nem elég tehát 
valamely könyv történeti voltának bebizonyítására 
az elbeszélés élénk voltára, a történetim részletek 
sokaságára, az ú. n. történeti és földrajzi vonatkozá-
sokra hivatkozni». 

Ha e két ellentétes nézetet egybevetjük, meg 
fogjuk engedni, liogy a történeti és földrajzi, korhoz 
hű vonatkozások nyomán joggal állíthatjuk, hogy 
valamely mű lehet valóságos történet; de hogy va-
lóban az-e, még nem dönthetjük el. Ha azonban 
más bizonyítékok a mű történeti jellegét mutatják, 

1 Keit (Bibi. Commentai-8... 302. lap) közli Niebuhr és 
Jones idevágó kutatásainak eredményét, a mely szerint a 
tágabb értelemben vett Ninive 17 négyzetmérföld terjede-
lemmel birt s körülbelül 40.000 ember esett egy négyzet-
mérföldre. Ennek megfelelt ezen kutatások idejében Nápoly 
provincia népessége, a mely a városban magában 46.000-el 
tett ki egy négyzetmérföldön. 2 Idézett helyeken. 
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a mondott korhoz-hû vonatkozások nagy fokban 
emelik tekintélyét, szavahihetőségét és a többi érvek 
erejét is fokozzák. Lássuk tehát a többi érveket. 

4. Keil, Trochon, Ermoni (az idézett helyeken) 
és mások még arra is fölhívják figyelmünket, hogy 
a könyvben fölléptetett személyeknek, a prófétának, 
a hajósoknak, a niniveieknek lélektanilag tökéletesen 
hű képe kizárja annak lehetőségét, hogy a mű költött 
elbeszélés volna. A mit csak a próféta tesz vagy 
mond, tökéletesen egybevág korának, élete körül-
ményeinek gondolkodás- és cselekvésmódjával. Az a 
szűk látókör és szűkkeblűség, a mellyel a pogány 
népeket kizártaknak tartja Isten irgalmasságából és 
üdvre vezérlő gondviseléséből és maga is ki akarja 
zárni, sőt ellenszegül Isten üdvöt nyújtó tervének, 
később pedig búsul annak megvalósulásán — mindez 
jellemző vonása volt a korabeli és későbbi zsidó-
ságnak. Ezt tehát csak egy szemtanú írhatta így meg 
és hagyhatta az utókorra, mint megtörtént dolgot. 
Hasonlóképen ha figyelemmel szemügyre vesszük a 
hajósok viselkedését, a mint a vihar támadtakor 
eleinte saját isteneikhez fordulnak, később pedig, 
megismervén Jónás Istenét, tőle kérnek segélyt; ha 
a niniveiek tetteit vizsgáljuk, a mint ez az istenektől 
rettegő nép hallja a próféta fenyegető jóslatát, hogy 
gonoszsága miatt el fog pusztulni a város és e sza-
vakon megrettenve mindjár t vezekelni kezd: azon 
Ítéletre kell jutnunk, hogy a mű szerzőjének semmi 
szándéka sem lehetett költött dolgokat közölni, hanem 
hogy, Delitzsch szavaival élve, Jónás könyve nem 
egyéb, mint a jobb belátásra tért prófétának nagy 
töredelemmel és önmegtagadással írt önvallomása, 
a Szentlélek sugalmazására. A könyv pedig azért 
került a próféták könyvei közé, mert Jónás fölfogása 
és akarata ellenére is előképe lett a jövendő Mes-
siásnak, a ki által és a kiben mindenki, a pogányok 
is és az ó-testamentom hivei is, az üdvösségre meg 
lettek híva. (Delitzsch 122. lap, Keil idézetében, angol 
kiadás; Keil a német 3. kiadás 278. lapján.) 

Az ellenkező nézet hivei ezen érvet sem hagyják 
érintetlenül. Hogy mellőzzük egyelőre később tár-
gyalandó kifogásaikat a szereplő személyek jelle-
meinek rajzolása ellen, azt mondják, hogy e bizo-
nyíték még nem mutat ja ki a mű történeti jellegét, 
hanem e történeti jellegnek csak lehetőségét. Mert 
jeles tehetségű író könnyen rajzolhat művében élethez 
hű jellemeket, főkép, ha elbeszélésének vázát vagy 
egyes részeit az ú. n. néphagyományokból merítette. 

Véleményünk szerint ez az érv lényegében egybe-
esik az előbbivel és más szempontból kiindulva 
ugyanazon eredményhez vezet, hogy t. i. a könyv 
lehet igaz történeti jellegű, vagy valószínűleg az, de 
magát a tényt önmagában még nem állapíthatja meg. 

5. A Cambridge Bible kommentátora, T. T. Perowne 
(Obadiah and Jonah, Cambridge Bible for Schools 
and Colleges, 1898. a 47. lapon) és vele együtt ismét 
mások a könyv előadó alakjára hivatkoznak. Kétség-

kívül a mű a történeti elbeszélés alakjában van írva. 
Ha tehát ezt az előbbeniekkel egybevetjük, mindaddig 
míg kétségbevonhatatlan bizonyítékok az ellenkezőt 
ki nem mutatják, a műnek történeti jellegét fönn 
kell tartanunk. Knabenbauer szerint (Comment, in 
Prophet, minor. 360. lap) «az elbeszélés (e könyvben) 
egészen olyan, mint az Illésről, Elizeusról és másokról 
szóló csodák előadása a szentírás történeti köny-
veiben. Ha tehát eme csodák mint megtörténtek 
vannak előadva és nem sorozhatok sem az allegóriák, 
sem a szimbolikus oktató elbeszélések közé, a szóban 
forgó elbeszélés is ugyanoly történeti jellegű, mert 
ugyanazon stílusban van írva és ugyanazon egyszerű, 
keresetlen állítás alakjában adja elő tárgyát, vagyis 
pusztán referál». Cornely (Introductio in S. Ser. Vol. 
II. 561. lap) hozzáteszi, hogy «az egész elbeszélés mód-
jából kétségbevonhatatlan, hogy a szerző megtörtént 
dolgot akart elmondani, s már gyakran mondottuk, 
hogy a szent szerzők egészen más módon szokták a 
parábolákat előadni». 

A Cambridge Bible magyarázója (i. h. 48. és 49. lap) 
bővebben ki is fejti és tovább indokolja az előadott 
érvet: «Vájjon nyerünk-e azáltal valamit, ha az el-
beszélést a történeti műfaj helyett az allegóriákhoz 
vagy parabolákhoz sorozzuk? Hiszen a szent írók 
az oktató allegóriák- és parabolákban nem szoktak 
csodákat mesélni. Sőt épen abban áll a legfőbb és 
mindenkitől elfogadott különbség a kánonbeli és az 
apokrif könyvek közt, hogy az utóbbiak tele vannak 
legendákkal és csodásabbnál csodásabb dolgokkal, 
míg az előbbiek soha, még ha képletes beszédben 
tanítanak, sem lépik át a lehetőnek és valószínűnek 
határait. Tehát már pusztán irodalmi műfaj tekinte-
téből sem lehet kielégítő módon a könyvet alle-
góriának nevezni. Ugyanis ezen föltevés mellett a 
könyvben hiányzik a kellő egység és összhang. 
A könyv két össze nem függő részből áll. Mert Jónás 
hálaadó éneke (a halból való szabadulás után) két-
ségkívül nincs a maga helyén (a minthogy a tagadó 
elmélet hivei csakugyan mondják is és pusztán azért, 
mert nem illik belé elméletükbe, a himnuszt sokkal 
későbbi toldaléknak tartják). Ellenkezőleg, ha a könyv 
történeti elbeszélés, a hálaének a lehető legszebben 
beleillik a szövegbe; míg az allegorikus műfajban 
megbontja az összhangot és ügyetlen betoldásnak 
látszik». 

Minthogy ezen bizonyítás, főkép a többi érvvel 
kapcsolatban, nem csekély erővel bir, az ellenpártiak 
érthetőleg síkra szállnak ellene. így König (Hasting's 
Dictionary of the Bible, Edinburgh, 1899. Art : Jonah, 
748. lap) azt mondja, hogy a történeti alakból és 
elbeszélő módból nem lehet bebizonyítani, hogy va-
lamely elbeszélés nem szimbolikus, vagyis oly el-
beszélés, a mely soha meg nem történt dolgokat 
valamely igazságnak könnyebb megértetése céljából 
úgy mond el, mintha igazán megtörténtek volna. 
Ugyanis, mint mondja, «lélektanilag megmagyarázható, 
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hogy némely történeteket, a melyek úgy vannak el-
mondva, mintha megtörténtek volna, az emberek 
egy sorba helyeznek valóban megtörtént dolgok el-
beszélésével. Ez igen gyakori jelenség. így nemde az 
Ezékiel látta holt csontokról szóló elbeszélést igen 
gyakran úgy értelmezték, mintha szoros értelemben 
vett holt csontokról beszélt volna a szerző? Pedig 
magában a könyvben meg van magyarázva, hogy 
mik azok a csontok : Ezek a csontok Izrael háza 
(Ezék. 37, 1—14). Továbbá mily gyakran tartották 
igazi elbeszélésnek a Jeremiás próféta lágyékövéről 
szóló tudósítást (Jer. 13, 1—17.), (a mely szerint 
Jeremiás az Isten parancsára övét az Eufrát mentén 
egy sziklahasadékba rejtette és azt pá r nap múlva 
megrothadva találta), úgyszintén Ozeás prófétának a 
házasságtörő nővel kötött házasságát (Oz. 3, 1. s köv.) ! 
Hasonló sors érhette Jónás könyvét is. Tehát a tör-
téneti alakból nem következik, hogy valamely könyv 
nem pusztán szimbolikus elbeszélés». 

Ezen okoskodásra joggal mondhat ják a történeti 
jelleg védői, hogy a Jeremiásból, Ozeásból és Ezékiel-
ből fölhozott példák nem bizonyítanak semmit. Rá-
hagyják, hogy az Ezékiel látta csontok, a melyek 
Izrael népét képviselik, nem voltak valóban az addig 
elhunyt izraeliták földi maradványai ; megengedik, 
hogy Jeremiás csak látomásban rejtette el övét és 
találta azt később megrothadva, és hogy nem a va-
lóságban vette át Isten kezéből a harag borának 
kelyhét és nyújtotta oda inni az összes nemzeteknek ; 
azt sem tagadják, hogy Ozeás nem betű szerinti ér-
telemben vett nőül egy házasságtörő, azaz (mert a 
házasságtörés nevén igen gyakran az igaz Isten tisz-
teletétől a bálványimádáshoz való elpártolást jelzi 
az ó-szövetségi szentírás) egy pogány asszonyt. Ámde 
mindeme helyeken mind az összefüggésből, mind a 
dologból magából elég világosan kilátszik, hogy nem 
szószerint megtörtént dolgokkal állunk szemben. 
Ellenkezőleg Jónás könyvében elejétől végig úgy van 
elmondva a dolog, mint megtörtént és sem magából 
a könyvből, sem az összefüggésből nem lehet oda 
következtetni, hogy a könyv tartalma csak költött 
volna. A még fölhozható ellenvetéseket, valamint azt, 
hogy az oktató célzatból mi következik, később fog-
juk megfontolni. 

Mindent egybevetve: az elbeszélő alak, a dolgo-
kat megtörténteknek állító előadásmód, főkép, ha a 
részletek elmondása a legszebb összhangban áll a 
kor- és helyviszonyoknak másunnan ismert hiteles 
leírásaival s a személyek jellemrajza teljesen élethez 
hű, hathatós bizonyítékot szolgáltat a mellett, hogy 
valamely művet olyannak minősítsünk, a mely va-
lóban megtörtént dolgokat akar velünk közölni. Ha 
ezt az elvet el nem fogadjuk, minden történeti forrás 
megbízhatóságáról le kell mondanunk, mindeme tör-
téneti forrásokról kételkednünk kell, nem allegorikus 
vagy szimbolikus mesék-e? Sőt kételkedhetünk saját 
kortársaink írás- vagy szóbeli tudósitásaiban is, a 

meddig pusztán belső érvekre szorítkozunk. Ámde 
józanul nem kételkedünk ezekben, hacsak vagy más 
belső okok a tudósítás tartalmát lehetetlennek nem 
bizonyítják, vagy külső okok a tudósító szavahihe-
tősége iránt nem támasztanak kétséget, avagy akár 
a körülményekből, akár a tárgyból magából ki nem 
tűnik, hogy a szerző csak költött dolgokat akart 
tudomásunkra hozni. Ámde Jónás próféta könyvénél 
sem az előadásmód, sem a tárgy, sem a körülmények 
ez utóbbi föltevést nem támogat ják; külső érveket, 
vagyis más szavahihető kortársak tanúságait, ellene 
föl nem hozhatnak, sőt ellenkezőleg; ezenkívül több 
ezer év komoly tudósainak meggyőződése is a könyv 
történeti, tehát elbeszélésének megbízható jellegéről 
tanúskodik. E szerint tehát nincs okunk tőle a tör-
téneti jelleget megtagadni és következőleg a benne 
elmondottak hitelességét kétségbe vonni. 

Egy kérdés marad még fönn : vájjon a könyvben 
mondottak nem lehetetlenek-e? Ezt a kérdést azon 
érvek fejtegetésénél fogjuk tárgyalni, a melyeket a 
könyv történeti jellege ellen szoktak fölhozni. 

Jablonkai] Gábor S. J. 

A tudomány geothaniája. (V.> 
A halálos Ítélet belé van írva az anyagi termé-

szet lényegébe, a kisugárzás, a súrlódás, a nehézkedés 
törvénye által, melyek kétségtelenül meghozzák a 
marasmus senilist, vagy azt a másik valószinűleg' 
szintén közeledő sírásót: a tűzhalált. Tehát marasmus 
senilis, végkimerültség a Föld végzete, ha útját zavar-
talanul folytatja az évek millióin át. A megdermedés 
halála ölelő karjai között leheli ki utolsó sóhaját, 
halkan, észrevétlenül. Lelkünk megborzad a lassú 
haldoklás gondolatára, szánalmat érzünk szegény boly-
gónk iránt, hogy majdan évszázadokon keresztül 
viaskodik raj ta az élet és halál. Aztán nem marad 
más rajta, mint a lelketlen durva anyag vastörvényeivel. 
Es ezt az a tudomány jövendöli, mely különben 
többnyire csak vigasztaló vívmányokkal szokott híze-
legni az életnek. 

Ily lassú sorvadás az élet dicsőséges pályafutá-
sának nem épen megnyugtató vég. Szinte önkény-
telenül is jobb véget, dicsőbb halált szánunk a földi 
életnek. Ha már meg kell halnia, haljon meg hát, 
de fönségesen. Pusztuljon el színéről az élet, de úgy, 
hogy a nagy mindenség is tudomást vegyen róla. 
Haljon meg hirtelen, vesszen el egy nagyszerű kata-
sztrófa áftal, legalább kikerüli az évszázados kínos 
haldoklást. Vagy talán a Földet nem érheti semmi 
baleset ? 

Az igaz, a mindenség a csillagok millióival nagy-
szerűen szervezett állam. Az egyes égitestek kerin-
gése époly biztos pályákban halad, mint egész nap-
rendszerek tovarohanása az ismeretlen világűrben s 
a tudomány még nem cáfolt rá e bölcs szervezetre 
azáltal, hogy kimutatta volna a közeli világkatasz-
trófák valószínűségét. Ez azonban nem zárja ki a 
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katasztrófák lehetőségét. A legrendezettebb államban 
sincs kizárva az orgyilkosság a rendőrök legéberebb 
őrködése mellett sem. S tehet-e arról a hatóság, ha 
egész család fulad meg egy éjjel a kályhából kiözönlő 
széngázban? Arról meg épen senki sem tehet, hogy 
egy borzalmas földrengés egész városokat romokba 
temet. Földünk a világegyetemben nem város, nem 
község, nem család, hanem csak egyed, sőt az egyedek 
között is a legkisebbek egyike. Mint ilyen elenyé-
szően csekély s nem vall épen az egész szervezet 
fogyatékos berendezésére, ha a porszem egy baleset 
által tönkre jut. A mindenség szabad Alkotója, vala-
mint az egyes lényeket, úgy az egész természetet sem 
látta el a tökéletesség minden kellékével. 

A ki gyorsvonaton utazik, nem mondhat ja teljes 
biztonsággal, hogy a következő állomásig nem tör-
ténik sem kazánrobbanás, sem kisiklás, sem össze-
ütközés. Földünk is gyorsvonat, hiszen másodpercen-
kint 30 kmt rohan, hogy évi 925 millió kilóméternyi 
körútját megtegye. És ez a gyorsvonat azonkívül még 
egy óriási tehervonat mozgását is követi. Napunk e 
tehervonat mozdonya, mely 16 km. másodpercenkinti 
sebességgel ragadja magával a nyolc bolygókolosszusl 
holdjaikkal együtt, az 500 planetoidát, a számtalan 
meteort és üstököst és robog velük az ismeretlen 
világűr méhébe a Herkules-csillagkép felé. E szédítő 
gyorsaságú utazás alatt vájjon ki kezeskedik a földi 
élet biztonságáért? A tudomány legkevésbbé, mert az 
elismeri a balesetek lehetőségét, sőt a nóvák föltüné-
sében az efféle égi katasztrófák prototyponjait véli 
láthatni. Vegyük tehát sorra ezeket a csillagászattól 
is támogatott lehetőségeket. 

1. Kezdjük azzal, melynek legújabban már-már 
megadták a kegyelemdöfést : a belső tűzzel. Talán ez 
is tanulságos lesz. Vannak, kik Földünket óriási bom-
bához hasonlítják, mely explodálhat. A geologusok 
megállapították, hogy a Föld belső melege minden 
33 méter után 1 fokkal emelkedik. Ha föltesszük, hogy 
e szabályszerűség nagyobb mélységekben is állandó, 
úgy 45 km.-nvi mélységben már oly hőnek kell 
uralkodnia, mely a föld érceit megolvasztja. A szilárd 
kéreg tehát, mely ezt az izzó magmát korlátok közé 
szorítja, e föltevés mellett csak 45 km. vastag. Mivel 
azonban a Föld átmérője 12.754 km., a Föld kérge 
körülbelül úgy aránylanék az olvadt és részben talán 
gáznemű tüzes belsejéhez, mint a tojás héja annak 
híg tartalmához. Alattunk tehát izzó tűzfolyam kavarog, 
akárhova fordulunk, óriási tűzhányó krátere fölött 
já runk, melynek izzó lávája morogva-dübörögve keres 
szabadutat a Föld felszínére. Mi következik ebből ? 
Az, hogy a Föld belsejében kavargó tüzes folyadék 
egyensúlyának alapos megzavarása elégséges, hogy a 
tűz áttörje az aránylag vékony kérget és a Föld egész 
fölületét elöntse perzselő tűzfolyamával. 

Hogy ez a tűzfolyam micsoda pusztítást vinne 
véghez, annak miniatürképét adja a Pelé tűzhányó 
legutóbbi kitörése Martinique szigetén 1902. május 

8-án. E lehetőség azonban kizártnak tekintendő, 
mihelyt néhány tekintélyes fizikus nemrég kimondott 
véleményét dűlőre viszi. Ezek ugyanis kereken tagadják 
a folyékony magmát s a geologusok nézetével szemben 
azt állítják, bogy a Föld belseje szilárd tömeg. Véle-
ményüket egyebek közt azzal okadatolják, hogy más-
különben a folyékony magma a Hold vonzása követ-
keztében állandóan háborogna, épúgy mint a tenger 
árapálya, a mi szüntelen földrengéseket vonna maga 
után. Minthogy pedig e rengésekből mit sem észlelünk, 
a Föld belsejének szilárdnak kell lennie. Mellőzzük 
ez okoskodás jogosultságát. Jelenleg a vita még nincs 
eléggé kiforrva, azért a belső folyékony magma kitö-
réséről mint puszta lehetőségről még beszélhetünk. 

2. Kazánrobbanások a ritkább esetek közé tar-
toznak. A robogó vonatot inkább kívülről fenyegeti 
veszedelem. Földünk sebes útjában találkozliatik más 
égitestekkel s e találka reá végzetes lehet. Vegyük 
sorra e lehetőségeket. 

Naprendszerünk egyensúlyának fölbomlásától 
nincs mit tartanunk, mert az a legszilárdabb szer-
kezetű. Előfordulnak ugyan némi zavarok, de azok 
idővel kiegyenlítődnek. Földünk pályája jelenleg az 
excentricitás min imuma felé halad : majd visszaindul 
a maximum felé. Épígy az aequator hajlása a pálya-
síkhoz csak periodikus ingadozásoknak van alávetve. 
Testvéreinktől, a hét bolygókolosszustól nincs mit 
fé lnünk: kiszabott pályáján röpül mindegyik, a keresz-
tezés ki van zárva. Legföljebb, ha egy szomszédbolygó 
explodálna és szilánkjait átdobálná a mi Földünkre, 
gyűlne meg a bajunk. Az 500 planetoida néhány 
csillagász szerint egy ily kolosszális explózió ered-
ménye ; talán egy a Jupiter és a Mars között keringő 
bolygó, mely benső revolució folytán tönkrement, 
szórta szét azokat. Eros, a Marson túl Földünk felé 
dobott szilánk, nem gömbalakú hanem szögletes, a mi 
nyilván a mellett bizonyít, hogy nem az ősködből 
képződött, hanem egy már kialakult égitest darabja. 

Martinovics Sándor S. J. 

A u g s b u r g . Pápai encyklika és királyi placetum. fígyht 
Az itteni püspöki hatóság néhány napig egész Német-
ország sajtójában szerepelt azon a címen, mert a Pascendi ° 
dominici gregis kezdetű pápai encyklika közléséhez k r°ni l 
királyi placetumot kért. Dr. Lingg püspök ugyanis a 
pápai encyklikát az egyházmegye hivatalos lapjában a 
következő bevezetéssel közölte : «Miután a közlés királyi 
tetszést nyert, kihirdetem stb.». Ezen az alapon kelet-
kezett a hír, hogy az augsburgi püspök placetumot kért. 
A tényállás nem ez, hanem a következő : «A müncheni 
érsek tett lépéseket a kir. vallásügyi minisztériumban 
királyi tetszés megnyerése iránt az encyklika kihirdeté-
séhez. Sem az érseki káptalan, sem az érseki ordinaria-
tus erről az eljárásról nem tudott semmit. A vallásügyi 
minisztérium a tetszést (Genehmigung) megadta és pedig 
nemcsak a müncheni főegyházmegye, hanem valamennyi 
bajor egyházmegye számára. A püspöki hatóságokat erről 
a vallásügyi minisztérium értesítette azzal a megbízással, 
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hogy a királyi tetszés tényét az egyházmegyei lapokban 
közzétegyék». Ez a tényállás. 

Hogy milyen hatással volt és van még mindig 
Németország katholikusaira a müncheni érsek eljárása, 
arra nézve elég lesz a «Badische Beobachter» cimü lap 
következő nyilatkozatát elolvasni. «Placet-ünk egyideig 
nekünk is volt ilt Badenben. 1853. óta azonban Vicari 
Hermann érsek figyelembe nem vette a gyakorlatban-
A hatvanas évek egyházpolitikai törvényalkotásaiban a 
kormány újból érvényre akarta emelni a placetumot, a 
többi között például az által, hogy a főpásztori hatóság-
nak egy rendeletét, a mely a papságnak megtiltotta, 
hogy a kormány részéről önkényesen fölállított vizsgá-
latnak magát alávesse, érvénytelennek nyilvánította. 
Sikert azonban nem ért el. Hogy Bajorországban ma 
még van placetum, mesés dolognak látszik». 

A dolog valóban hihetetlennek látszik, hihetetlennek 
pedig azért, mert a bajor püspöki kar 1888. június 14-iki 
emlékirata ünnepélyesen a következő nyilatkozatot tette 
közzé : «A Concordatum art. XII. jogával homlok-
egyenest ellenkezik a placetum regium követelése, a mi 
rég elmúlt idők elavult maradványa, a mely napjaink-
ban, a mindenütt törvényesített sajtószabadsággal ellen-
tétben Bajorország főpásztorait a legsértőbb bizalmat-
lanságot nyilvánító kivételes állapotba helyezi. Fölöttébb 
érzékenyen sérti ez az eljárás továbbá a katholikus 
egyház jogait, kivált ha a hit dolgaira akar kiterjesz-
kedni» stb. Nem fejtegetjük, csak említjük végül azt, 
hogy a vatikáni zsinat a placetumot ünnepélyesen el-
itélte. 

Ilyen előzmények után mindenki természetesnek 
fogja találni, hogy a müncheni érsek eljárását az egész 
németországi sajtó, a katholikus és a szabadelvű, nap-
napután napirenden tartja s az okok és következmények 
fölött beláthatatlan végű találgatásokba és fejtegetésekbe 
bocsátkozik. Nekünk itt most az látszik födolognak 
ebben a kényes ügyben, mi indította a müncheni érse-
ket arra, hogy placetum regiumhoz folyamodjék. Azt 
várta talán, hogy placetumot nem fog kapni ? Lehetetlen. 
Más szándékának, illetve indítékának kellett neki lenni. 
Lehet, hogy az lebegett szemei előtt, hogy megszerezve 
a királyi placetumot, biztosítsa az encyklika végrehajtá-
sához a királyi hatalom támogatását. Lehet, de ki tudja 
ezt az ügy mai állásánál ? Szóval, a bajor eset az egész 
katholikus világ figyelmét kihívja. 

* 
N e w - Y o r k . Ireland a pápai encyklika mellett a 

modernizmus ellen. A new-yorki érsek a fmanckrizisről. 
Möns. Ireland érsek az omoliai székesegyház alapkőle-
tétele alkalmából szentbeszédet még pedig emlékezeteset 
mondott a tekintetben, hogy a modernizmus ellen inté-
zett pápai encyklikát vette alapul és azt fejtegette. Ireland 
érsek kijelentette, hogy a modernizmus végeredményben 
hitetlenségre vezet, kezdetében pedig az által, hogy a 
tanító egyház tekintélyével szembeszáll, magát a katho-
likus egyház kebeléből kiszakítja. A ki az egyházra nem 
hallgat, nem lehet katholikus. Ireland érsek szavai annál 
nagyobb súllyal esnek a latba, mivel a szabadelvű sajtó 
őt úgy állította a világ elé, mint a ki az apostoli szent-
székkel eltentétben áll. Szó sincs róla. Hogy a «szabad-
szellemű» főpap is elitéli a modernizmust, az az ő sza-
badelvű magasztalóinak nagyon fájhat. Habeant sibi ! 

Möns. Forley new-yorki érsek a szent Ráfaelről neve-
zett székesegyház fölszentelése alkalmából nagyszámú 
papság és a hivek beláthatatlan sokasága előtt ünnepi 
szentbeszédében a mostani pénzválságot is érintette. 
«Kötelességemnek tartom, így szólt, kimondani azt, hogy 
én bizok a bankok fizetőképességében és azt, hogy a pap-
ság hasonló módon nyilatkozzék a közönség előtt.» 
Möns. Lavelle ugyanígy nyilatkozott a st. Patricks Cat-
hedrálban. Ime így válik az egyház a nemzetek és álla-
mok támaszává nemzetgazdasági jólétben és balsorsban 
egyaránt. —y —la. 

S e n e c a e rkö l c sbö lc se l e t e . Irta Alleram Gyula. Jroda-
Budapest, 1907. 159 1. ' j o m 

A könyv a régi római világban mozog s Nero csá-
szár nevelőjének, Senecának, a sztoikus filozófnak ethi-
káját mutatja be. Csak a német filológusoknál szoktunk 
meg ilyen aprólékosságig menő gondosságot, szorgalmat, 
német «Sitzfleischot», a minővel Alleram munkáját meg-
írta. Az előbbi években a katholikus ifjúsági mozgal-
makból is isnert fiatal tanár ezzel tulajdonkép azt mu-
tatta meg, hogy középiskolai tanári köreinkben hogyan 
illenék egynek-egynek a szaktárgyával foglalkoznia, akkor 
talán a klasszikus nyelvek tanítása ellen is kevesebb 
lenne a panasz, mint ma. A tárgy szeretete s a vele 
való foglalkozás ugyanis mintha a megfelelő módszerre 
is jobban rávezetné a tanárt, a jó módszer pedig meg-
hozza gyümölcsét. 

Bevezetésül megismertet a sztoikusok — alapjában 
pantheisták voltak — bölcseletével, hogy megrajzolja a 
keretet, melyből Seneca álláspontját és működését jobban 
lehet megérteni. Azután az első részben elméleti, a 
második részben gyakorlati ethikáját vázolja. Ezek 
alapján: a Függelékben megfesti Seneca jellemét, tulaj-
donkép az ellene emelt vádakat, liogy szavai nem szok-
tak egyezni tetteivel, boncolgatja s elismeri (127. 1.); 
fejtegeti a kereszténységhez való viszonyát s némelyek 
azon hiedelme ellenében, mintha a kereszténység vala-
melyes nyomai mutatkoznának rajta, kimutatja, hogy 
«Seneca sem közvetve, sem közvetetlenül nem érintkezett 
a kereszténységget». (148. 1.) 

Úgy látom, Alleramnak müygvel nemcsak tudo-
mányos célja volt, hogy t. i. forrástanulmány alapján 
ismertesse meg Seneca erkölcsi elveit, hanem szeretné, 
ha olvasását a gimnáziumba is bevezetnék, miután mai 
tanrendünk — úgymond — «filozófus-auktort még úgy 
sem olvastat», pedig meg van győződve, hogy «az az 
ifjúság, mely a nagy életigazságokat Seneca olvasása 
által megszerette, nem fog férfikorában a szkepszisnek 
fertőjébe elsülyedni». Seneca leveleiből szeretne néhányai 
bevezettetni, «részint mert ezekben legkevesebb a tévedés 
iskolájának és saját magának egyéni fölfogásában, részint 
mert közlékeny hangjánál s bizonyos szólásbeli emel-
kedettségénél fogva legkönnyebben helyettesithetik 
Cicero leveleit». (13. 1.) 

Ez óhajnak óhaj, inert, jóllehet az ezüst-korszak 
írói közül való, válogatott részekkel csakugyan helyt 
foglalhatna a többi iskolai auktorok között ; ámbár ha 
az ifjúságot a szkepszis ellen akarja erősíteni, arra a 
célra sokkal alkalmasabb volna valamely őskeresztény 
író, mert ezt olvasva, legalább nem settenkednék az 
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ifjúság fejében folyton az a gondolat, hogy az a Seneca 
csak a kézikönyvében jelölt részletben beszél szépen, 
másutt meg az ellenkezőjét mondja. 

Mivel ez a Seneca valamint műveiben, úgy a jelen 
tanulmányban is igen tanulságos, de csak nekünk fel-
nőtteknek. Sőt így összeállítva főbb gondolatait, mint 
szerző teszi, azok még élesebben domborodnak ki, mint 
müveiben szétszórtan. Nekünk is sokszor egyenesen 
visszataszítók. Azért nem nagyon túlzott Mommsen, 
mikor odanyilatkozott, hogy «Senecáról nem lehet eléggé 
rosszul gondolkozni», valamint Niebuhr se, mikor «ki-
állhatatlannak» nevezte. Nemde kiállhatatlan az, a ki 
máskép beszél és máskép cselekszik? 

Már pedig erényről, önmegtagadásról, altruizmusról 
egyes helyeken szemforgatólag beszélni; máskor meg nem-
csak a császárt «a legidétlenebb hizelgésekkel» elhal-
mozni, nemcsak Nero anyagyilkosságának védőjévé föl-
csapni, hanem, ha igaz, az ó-kor egyik legnagyobb 
uzsorásának lenni, az öngyilkosságot magasztalni, semmi 
jellemre mutat. 

Ilyen volt az ókori ember még legjobbjaiban, még 
filozófusaiban is. Előttem ennélfogva Alleram műve 
egészen más jelentőséggel bir, mint a hogy ő gondolta. 
Nekem az egy értékes adalék a keresztény kinyilatkoz-
tatás relativ szükségességének igazolására, az egy argu-
mentum ad hominem. Ha az emberi ész kinyilatkoztatás 
nélkül a vallási igazságokban, minden másnemű mű-
veltsége mellett, annyira tévedezett, mint Senecánál is 
lát juk; lia csak ennyire tudott eljutni az igazságra: 
akkor valóban szükséges volt, hogy az Isten tanításával 
segítse meg az emberi nemet. 

Seneca tanaiban, épen az erkölcsi téren, az emberi 
ész meg nem nyugodhatik, azokra rendes életet építeni 
nem lehetett, csak arra voltak alkalmasak, hogy az 
ember örökös szkepszis között ingadozzék. Nem ismerte 
az embert, az élet célját, nem ismerte azt a magasabb 
objektiv mértéket, melyhez az ember cselekedeteiben 
igazodjék; nála semminek sincs szilárd, ingathatatlan 
alapja, minden tétele, bármiképen hangzik is, levegőben 
lebeg, a hangulat folyománya. 

A sztoikusok, és utánok indulva Seneca is a legfőbb 
jót a természetszerű életben látták megvalósulva. Igen, 
de a természetszerű életet minden ember külön a maga 
számára fogalmazza meg ; az egyiknek valami természet-
szerű lehet pl. az önmérséklés, a mi a másiknak sze-
mében egyenesen természetszerűtlen. 

A legfőbb jó s a boldogság fogalma Senecánál össze-
esik az erény fogalmával. (49. I.) Igen, de mi az az 
erény ? Seneca szerint a tudós az erény forrása és gyö-
kere. Ebből következnék, hogy a tanultabbak erényeseb-
bek is. Tessék ezt azonban keresni az életben, úgy 
van-e? s vájjon épen a több tudás egyiknél-másiknál 
nem épen eszköze-e arra, hogy huncutságait leleménye-
sebben kövesse el, mint a tanulatlanabb ? 

Az erény — Seneca szerint — nem más, mint az 
eszes, okos belátáson nyugvó akarat. Tehát az ész be-
látása szüli az erényt ; ha azonban az erénynek csak 
én vagyok mértéke és szankciója, akkor abból önzés 
lesz, mert én úgy látom be a dolgokat, a hogy nekem 
kellemesek és hasznosak. Ugyanezen definícióból ki-
indulva fölállította Pikier célszerűségi elméletét, t. i., ha 
a lopás célszerű, akkor a lopás jó ; ha hazugság által 

menekülhetek valamely bajból, akkor célszerű hazudni 
így tovább. 

Senecánál az alapelvek levegőben lebegnek s maga 
teszi föl rájuk a koronát, mikor az öngyilkosságot oly 
utálatos módon igazolja és magasztalja. (88—9. 1.) 

Ilyen volt az ókori ember, tehetetlen épen az ethika 
terén. Kereszténység kellett neki, hogy végre emberhez 
illő fogalmai, emberhez illő élete lehessen. 

Alleramnak célja volt ezt az ethikát bemutatni. Mi 
sok helyütt rosszul érezzük magunkat olvasásánál, de 
tudni ezt szükséges, hogy annál jobban megbecsüljük 
a kereszténységet. 

A szorgalmas, a nagy munkára hivatott Alleram 
tanár megérdemli a tanügyvezető körök teljes figyelmét. 
Ilyen komoly munkásokra van szükségük iskoláinknak. 

* 
P e s c h T i l m a n n S. J . Die grossen Welträtsel. Philo-

sophie der Natur. Freiburg, 1907. 2 kötet. 781 és 592 
nagynyolcadrétű lap. 

Miután az utolsó lapot is elolvastam, úgy érzem 
magamat, mintha Svájcból érkeztem volna haza. Valami 
arra hajt, hogy benyomásaimat közöljem és e téli hóna-
pokban a napilapok és röpiratok lapályából kellemes 
szellemi svájci útra hangoljam mindazokat, a kik a 
nagyszerű kilátásokért egy kis hegymászástól vissza nem 
riadnak s a kiknek eléggé edzett a lelkük, hogy a nagy 
problémákat nem leplezgetik, hanem bátran szemükbe 
néznek. Talán nem tévedek, ha Pesch művét Ciceroné-
nak mondom, a mely gondosan kalauzol a világegyetem 
nagy titkainak alpesi birodalmában. Mindazok a hatal-
mas és sokszor ködből szőtt főkötővel borított ormok, 
a melyek a komoly bölcselkedők Mekkáját képezik, 
ezek az óriások, melyeket valaki találóan alpesi fölsé-
gek, «Alpine Majestäten» névvel illetett — egy-egy ki-
rándulás tárgyát képezik e műben. 

A szerzőben megvan az, a mit egy vezetőtől és 
tolmácstól elsősorban kell megkívánunk, lelkes szeretet 
ezekhez az alpesi főlségekhez. De megvan benne a 
második főkellék is, az utak jó ismerete. Ezek az alpesi 
fölségek sokszor ködbe öltöznek, de néha szellőztetik a 
saisi fátyolt, mely arcukat borítja s a kik állandóan 
alattuk tartózkodnak, ilyenkor megivakodnak szépsé-
gükkel s ha teljesen nem kutathatják is át őket, mégis 
ellesik főbb kontúrjaikat s meglelik rejtett utaikat. Egy 
fáradt előkelőség mondta ki ezekre az ormokra : Igno-
ramus-ignorabimus ; részben igaza volt, de mégis sokat 
mondott. Pesch, mint egy becsületes svájci, a ki gyer-
mekkora óta e hegyek aljában növekedett, a kinek 
közbe-közbe meg-megnyiladoztak ezen ormok szépségei 
s a ki atyáitól, kik szintén «Bergführer»-ek voltak, sokat 
tanult, el akarja mondani, mit tud ő ezekről az ormok-
ról. Kalauz és tolmács egy személyben. 

Persze nem abban akar remekelni, hogy új utakat 
mutasson, inkább a régi, de biztos úton marad. Lelki-
ismerelét nem akarja azoknak könnyelmű elvesztésével 
terhelni, a kik vezetésére bízták magukat. De jól ismeri 
azok kísérleteit is, a kik új utakat kerestek és szeren-
csétlenül jártak. Rámutat a «marierii»-kre és jelzi a 
szirteket, melyekben a szerencsétlenség történt. De azért 
nein szerelmes annyira a régi utakba, hogy alkalomadtán 
el ne hagyja azokat xíjabbak és újabbak kedvéért. Ilyen-
kor mindig jelzi a régi utat, föltárja hátrányait és mele-
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gen ajánlja az újabb út előnyeit. A mellett kedélyes 
vezető s ha itt-ott ejt is egy-egy zsörtölődő szót azok 
ellen, a kik más úton vezetnek, keserűség nélkül teszi, 
minden önérdek nélkül, tisztán csak az Alpine Majes-
täten szeretetéből és a kalauzoltak érdekében. 

Huszonöt év alatt sokan járták be ezt a szellemi 
Svájcot az ő kalauzolása mellett és mindig kellemes 
emlékét őrizték. Sokan, a kik egyes ormokat az ő veze-
tése mellett másztak meg először, később maguk is ve-
zetők lettek s egy-egy orom tanulmányára adván magu-
kat, talán többre is vitték az Altmeisternél. De az út-
törés érdeme mégis az övé. Azok közül való, a kik mély 
tudásukkal a katakombák homályába merült skolaszti-
kának de Rossi-jai, új fölfedezői lettek. De némelyek a 
föl fedezők közül nem birtak eléggé széles látókörrel és 
épen azt emelték ki a skolasztikából, a mit jobb volt 
volna a katakombában hagyniok s a további enyészet-
nek átengedniök. Pesch ellenben nem a rideg csúcsokat 
hozta napvilágra, hanem megszólaltatta a régiek szim-
bolikus művészetét, a skolasztika szellemét. Hatása ezért 
mélyebb is volt másokénál s érdeme a skolasztika újra-
élesztése körül feledhetetlen. IIa talán egyet-mást fel-
színre hozott, a mi még elválasztható a skolasztika 
lényegétől s a mi idővel magától elporlad, az érdemét 
nem csonkítja. Annyit mindenki készséggel el fog ismerni, 
hogy még ilyen részeknél is kevésbbé volt tolakodó, 
mint talán mások és eszméit, ha erősen patinások vol-
tak is, oly kedvesen s oly ügyesen tudta védeni, hogy 
majdnem rábeszélte az olvasót megvételükre. 

Persze ma már sokat vesztett a mű őserejéből, de 
azért még mindig erős szirtként áll theologiai irodal-
munkban. Mikor megjelent, majdnem egyedülálló gálya 
volt, mely világkörüli útra készült. Azóta ezeknek a 
gályáknak száma megszaporodott, de Pesch müve még 
mindig tengerképes maradt. Mikor megjelent, különös 
varázsát az képezte, hogy a skolasztikus bölcselet ki-
tűnő ismeretével a legfrisebb modern irodalom örökös 
szemmeltartását párosította. Igazán imponáló volt látni, 
mint idézi a vezető férfiak műveit az utolsó évtizedből. 
Ma ez a varázs részben szétfoszlott. Részben azért, mert 
a huszonöt év előtti irodalmi termékekre való reflexiók 
az olvasót kissé hidegen hagyják, hiszen a napilapok 
és folyóiratok e tekintetben legfrisebb újdonságaikkal 
túlságosan és betegesen elkényeztették Ízlésünket s igé-
nyeinket. Részben azért, mert katholikus részről is az 
utóbbi huszonöt év alatt kiváló monográfiák jelentek 
meg az idevágó egyes kérdésekről s Pesch müve ennek 
következtében itt-ott szűkszavúnak látszik. De mind-
ennek dacára az olvasó még ma is egész fejezeteken át 
zavartalanul élvezhet valamit abból az első hatásból, 
melyet ez a mű valamikor gyakorolt. Ez meg fogja 
győzni arról, hogy nem mindennapi szellemmel van 
dolga, hanem olyannal, a kivel való érintkezésből még 
a messze haladottak is csak hasznot meríthetnek. 

A műnek a szerző halála után nyolc évre való új 
kiadása tehát teljesen indokolt és örvendetes esemény. 

A kiadó elvül tartotta, hogy lehetőleg változatlanul 
nyújtsa a művet a szerző kedves egyéniségének kegye-
letes tisztántartásával. Csupán ott változtatott, a hol a 
tudomány haladása föltétlenül szükségessé tette. A kiadó 
fölfogása teljes tiszteletre méltó, mindazonáltal szerény 
véleményem szerint a kiadó szándéka a közönség érde-

kével összhangzatba volt volna hozható, ha a kiadó a 
javításokon kívül szükségessé vált toldásokat is meg-
tette volna jegyzet alatt saját nevének közlésével. így 
mindenki zavartalanul élvezhette volna az eredeti szer-
zőnek tagadhatatlanul fátyolozást nem engedő személyi-
ségét és mégis a műben mindazt megkapta volna, a 
mi e tárgyban ma szükséges. Mert ne feledjük, hogy itt 
együtt kapjuk körülbelül az egész keresztény bölcselke-
dés legnagyobb kérdéseit s ha tömérdek nagyértékű 
monográfiánk van is, Weltrátselünk második nincsen. 
Ennek tökéletes kikerekítése tehát közérdek, még Pesch 
egyéniségének kímélésénél is nagyobb érdek, pedig ez 
az érdek az egyéniség teljes kimélése mellett is meg-
valósítható volt volna. 

Hogy csak egyet-mást említsek, az új kiadás nem 
zsákmányolta ki a modern neovitalizmust, Reinket, 
Driescht, Dennertet és nem tartott kalászatot a regene-
rációk széles teréről, pedig ezek Pesch művében oly 
kitűnő elhelyezésre találtak volna, hogy e mű szinte 
áhítozik utánok. A lélektani problémáknál sajnálattal 
nélkülöztem az újabb lélektani elméletek (associatio-
elmélet, paralellizmus) megbeszélését. Az atom-elmélettel 
kapcsolatban ma szinte lehetetlen hallgatni a radioakti-
vitás fényeiről s az atom-elméletnek kríziséről ; Curie 
és Curiené kísérletei, az elemeknek egymásba való eset-
leges átváltozása stb. mind oly tárgyak, a melyeket 
Pesch, lia élne, legalább érintett volna. Gutberlet művei 
(kivált Der Mensch, Kampf um die Seele) és Wasmann 
művei a descendenciáról bővebb fölhasználást érdemel-
tek volna, kivált azért, mert az, a mit Pesch a descen-
denciáról mond, igen értékes ugyan, de talán nem eléggé 
világos, kissé merev és nagyon kevés. A nemzésről szóló 
részleteknél Wasmann müve szintén jó szolgálatot tett 
volna. Az embernek a majmoktól való leszármazása 
kérdésénél a darwinisták legújabb érve, a vérrokonság, 
kitérést kívánna. A vallás tárgyalásánál ma lehetetlen 
teljesen elvonatkozni az összehasonlító vallástudomány 
fényeitől és elméleteitől. 

Ilyen és hasonló pontokon a műnek legalább jegy-
zetekben korszerű toldásokat kellett volna nyernie, hogy 
minden tekintetben versenyképes maradjon. De még ha 
ezen hiányok érezhetőbbek volnának is, nyugodtan 
mondhatnók: Tolle, lege! Zubriczky Aladár dr. 

A TÇatholikus Tanár-Egylet megalakulása. 

Az idő halad, azaz voltakép mi haladunk. Igen, 
haladunk. Mult vasárnap ismét egy új egyesülettel 
gazdagodtunk, megalakult a középiskolai kath. taná-
rok országos egyesülete, melyet lelkem mélyéből 
köszöntök. 

Valamint az egyes ember csak határozott elvek 
szerint intézheti életét, lia jellemes ember akar 
lenni; úgy cselekvésében, pályája betöltésében is 
ezeknek a határozott elveknek kell nyilatkozniok ; 
szintelenség nem jellem, ide-oda kapkodás, folytonos 
megalkuvás az elvekkel nem férfias eljárás. Kétsze-
resen, hogy úgy mondjam, áll be ennek szüksége a 
tanárnál, ki egy új nemzedéket fölnevelni s a köz-
pálya útjára bocsátani van hivatva, a kinek kezébe 
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tehát a fejlődő társadalom sorsa van letéve. Kell 
hogy maga is a határozott elvek embere s példaképe 
legyen tanítványának, hogy tanításának, nevelői eljá-
rásának szelleme összhangban álljon életével, meg-
győződésével. 

II. József kora óta iskoláinkba a szintelenség 
szelleme költözött, a vallásos meggyőződés nem 
tekintetett lényeges tényezőnek. Pedig a vallás motí-
vumait munkáinkban, erkölcseinkben semmi sem 
pótolhatja. Szüntelen is a panasz azóta, hogy az iskola 
csak tanít és nem nevel, nem nevel az életre. 

A most megalakult Országos Kath. Tanár-Egyesület 
végre egy fejlődés jobb irányban, mely hivatva lesz 
a kath. tanárt ebbeli mivoltára állandóan figyelmez-
tetni, munkájába a katholikus szellemet bevezetni s 
ezáltal az iskolában a jellemképzés fontos föladatát 
legalább az ő részéről biztos, megingathatatlan elvekre 
fektetni. 

Az egyelvűek társulása, eszmecseréje már magá-
ban véve is képző körülmény magára a tanárra 
nézve. 

Hogy mennyire szükséges volt ez az alakulás, 
talán maga az alakuló-közgyűlés is meggyőzhette a 
jelenvoltakat. Hogy mennyire elszokott a mai tanár, 
a kit működésében csak állami rendeletek, állami 
utasítások igazgatnak, egyházi hoválartozásától ; 
mennyire belevette magát az emberekbe az a hamis 
nézet, hogy ugyanabban az emberben más a tanár 
s más a katholikus: ezt kiérezhettük egyik-másik 
fölszólalásból, mely egész jóhiszeműleg történt s csak 
a szokatlanságból magyarázható, melyben a mai 
kath. tanár ebben az új egyesületben találta magát. 
Egy cseppet se csodálkoztam ezeken, úgy voltunk 
mi nevelve s az új egyesület egyik fontos hivatása 
lesz a helyes gondolkozási irányba, a laicizmusból 
a krisztianizmusba átvezetni tagjait. 

Egy másik jele a kezdet szokatlanságának volt 
az is, hogy meghívták a gyűlésre a társegyesületekel, 
de a Hittanárok Országos Egyesületéről megfeled-
keztek, pedig tanártársaik tagjai ennek. 

Természetesen minden kezdet nehéz, mindig 
bizonyos gyarlóságokkal jár; a fődolog azonban, 
hogy ez a kezdeményezés megtörtént, a többi fejlik 
idővel. 

Az elnök beszéde egy okos, lelkes programm 
volt, mely jól körvonalozta az egylet hivatását és 
jövendő működését ; ilyet a tanárok körében még 
nem hallottunk. De különösen meghatott az ősz 
tanférfiak: Wagner és Felsmann fölszólalása, kik ott 
állottak a fönnálló országos tanáregylet bölcsőjénél 
s mégis úgy látják, hogy egykori álmaik tulajdonkép 
csak ebben az új egyesületben valósultak meg. Meg-
hatott egyik-másik világi tanárnak a lelkesedése is. 

Jó jelek ezek, biztatók a jövőre. A kitűzött cél 
tiszta és nemes, melyet azzal pecsételtek meg, hogy 
a feddhetetlen gr. Apponyi Albert minisztert dísz-
elnöküknek választották. A ki közpályáját oly önzet-

lenül és sérthetetlen erkölcsi integritással futotta be, 
valóban alkalmas arra, hogy a tanárok testületének 
élére állíttassék. 

Indulj tehát pályafutásodnak új egyesület; ne 
riasszanak vissza a nehézségek, melyek minden 
embert s minden intézményt kisérnek: az európai 
civilizációt megteremtett kereszténység szellemében 
működni nagy és dicső föladat I 

B. Pécs . A gőz és a villany oly közel hozta egymáshoz 
a legtávolabbi földrészeket, országokat és városokat s az 
emberek talán még soha nem állottak oly messze egymástól, 
mint épen ma — mondotta Mázy főigazgató a kath. tanár-
gyűlésen. Tapasztalati igazság zseniálisan kifejezve. Nagy lett 
az önzés, megcsappant az összetartó szeretet. Ép azért meg 
kell tölteni az elméket a keresztény tanok tartalmával, s meg 
kell edzeni sziveiket a keresztény erényekkel : ezeken nő a 
szeretet, mely közel hozza egymáshoz az embereket. Semmi 
más nem segít a magukat rosszul érző modern embereken. 
Frázisok itt nem elégségesek. 

Sz. Mecsekszabolcs. Hat korona. 
G. Budapest. Van egy triviális közmondás, mely azon-

ban a tapasztalatokból van leszűrve s így szól : egy csepp 
mézzel több legyet lehet fogni, mint egy liter ecettel. Ebből 
kifolyólag fontos ügyeket se lehet kellő tapintat nélkül dűlőre 
vinni. 

N. Budapest. A szigorlat szigorlat s nem osztályvizsga. 
A szigorló már szorosan a tudomány művelésének terére lép 
s nem keres puszta dekorációt, azért készültsége keretébe 
az irodalmi tájékozódás is tartozik. Nem ad hoc tanul, hanem 
tanul, mivel a tudomány művelésére hivatást érez magában. 
Hogy ez nem gyerekjáték, mindenki tudhatja ; ugyanis sok 
mindenfélét lehet a világon más uton is szerezni, a tudo-
mányt csak munkával. 

P. Kolozsvár. Nem lehetne a szent Imre-Egyesületben 
olykor-olykor ifjaknak való, élvezhető dogmatikai felolvasást 
rendezni? Higyje el kérem, tanaink beható ismerete nélkül 
minden munkánk felszínes, minden jó törekvésünk csak 
pillanatnyi jó hangulatokat teremthet, de alapot az életre és 
meggyőződésre nem vet meg. Evkönyvük olvasásakor támadt 
bennem ez a kérdés. Semmi se szokatlan, ha megszokjuk, 
a kath. egyesületekben pedig egyáltalán nem gondolnak erre. 
Azaz, nem akadna erre a nehezebb feladatra itt-ott alkalmas 
egyéniség ? Egyik-másikban talán a «Dekretum» itteni fejte-
getése is támaszthatna megfelelő gondolatokat. 

H. Bonyhád. Ezt írja : «Folyóiratának nagyobb diák-
jaim körében sok olvasója akad.» Igen örvendek neki, már 
a fiatalságot kell szoktatni a kath. folyóiratok olvasásához, 
hogy felnőve, az életben se nélkülözzenek ilyeneket. Igy ter-
jednek a vallási ismeretek. 

TARTALOM: Az új római Dekretum. XII. —Szent 
Imre egyénisége az irodalomban. V. Vargha Dámján dr.-
tól. — Szent Imre. Márki Sándor dr.-tól. — Jónás próféta 
könyve. II. Jablonkay Gábor S. J.-től. — A tudomány 
geothaniája. V. Martinovics Sándor S. J.-töl. — Egyházi 
világkrónika.—y — /a-tól.— Irodalom. Alteram : Seneca 
erkölcsbölcselete. — Pesch : Die grossen Wellrätsel. 
Zubriczky Aladár dr.-tól. — A kath. tanár-egylet meg-
alakulása. — Telelőn. 

Laptulajdonos és kiadó : 

D U D E K JÁNOS dr. egyetemi ny. r. tanár. 
Stephaneum nyomda r. t. Budapest, VIII., Szentkirályi-utca 2S. 
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F E L E L Ő S S Z E R K E S Z T Ő 

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

SZERKESZTŐSÉG ES KIADÓHIVATAL 

Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 39. 

Az új római "Dekretum. (xni.) 

(48—51-ig következő tételekben a többi három szent-
ség : az utolsó kenet, az egyházi rend és a házasság kerül 
tárgyalás alá, mint származékai a fejlődő egyházi életnek.) 

A fejlődés egész szisztémája a kereszténység-
nek, tanainak, intézményeinek, Krisztustól való el-
választásán sarkallik, tulajdonképen azt kell mon-
dani, hogy az evolucionisták részéről egyenes szembe-
állítása a kereszténységnek, mint emberi fejlemény-
nek, Krisztussal. Szerintük nem az övé, hanem má-
soké, embereké, tehát nem isteni. 

Hogy mennyiben felel meg az ilyen nézet a tör-
téneti tényállásnak, láttuk a többi között az előbbi 
négy szentségnél, melyek sorsára jut tat ják természe-
tesen a többit is. Ezekre vonatkozó tételeik: 

48. Jakab apostolnak levelében (V. 14. és 15.) nem volt 
szándéka Krisztusnak valamelyes szentségét köztudomásra 
hozni, hanem tisztára valami j ámbor szokást akart ajánlani 
és föltéve, hogy az ajánlott szokást a malaszt valamiféle esz-
közének nézte, semmiesetre sem vette abban a szoros érte-
lemben, a hogy ezt később a szentségek fogalmát és számát 
megállapító theologusok fölfogták. 

49. A mint a keresztény úrvacsora idővel l i turgikus 
jelleget öltött, addigi vezetői papi jelleget nyertek. 

50. Az apostolok az idősebbeket, a kik rendszerint a 
keresztények gyülekezeteiben felügyelői tisztet viseltek, pres-
bitereknek vagy püspököknek rendelték, hogy a növekedő 
hitközségekben a szükséges rendről gondoskodjanak, nem 
pedig hogy bennök az apostolok misszióját és teljhatalmát 
megörökítsék. 

51. A házasság az egyházban csak később válhatott új-
szövetségi szentséggé ; arra ugyanis, hogy szentségnek tekin-
tessék, szükség volt előbb a malasztról és szentségekről szóló 
theologikus tan teljes kifejtésére. 

Lássuk e tételeket egyenkint. 
Az utolsó kénéiről szóló 48. tételükben nélkülö-

zünk minden határozottságot. Jakab az evolucionis-
ták szerint nem akart szentségről beszélni, vagy ha 
ilyesmire gondolt volna is, nem vette azt oly szoros 
értelemben, mint a későbbi theologusok. A ki így 
beszél, annak nincs bizalma a saját állításához, az 
ingadozik. Nehéz is e pontban az evolucionisták 
helyzete. Jakab apostol nyilatkozata ugyanis nyilván-
valóan nem illik bele fejlődési szisztémájukba, mert 
a mit mond, az egy tanilag befejezett dolog, ügy 
hogy a későbbi theologiának nem maradt más föl-

adata, mint az egészet tudományos rendszerébe be-
illeszteni. 

Ezt mondja az apostol : «Beteg valaki közületek? 
hivassa el az egyházi szolgákat és ezek imádkozza-
nak fölötte: megkenvén őt olajjal az Úr nevében; 
és a hitből jött imádság megszabadítja a beteget és 
megkönnyebbíti őt az Úr és ha még bűnökben va-
gyon, megbocsáttatnak neki». 

A legegyszerűbb elemzésre is azonnal szembe-
tűnőkké lesznek a szóban forgó cselekvés összes szent-
ségi elemei. Van itt látható jel : imádság és olajjal 
kenés; van a hatásban, a bűnök megbocsátásában 
megnyilatkozó láthatatlan malaszt: ugyanis a meg-
kenés folytán a betegnek, ha még bűnökben vagyon, 
megbocsáttatnak a biinei, a mi a megszentelő ma-
laszt nélkül nem történhetik ; végre Krisztus rendelése 
bennfoglaltatik magának Jakab apostolnak intéz-
kedésében, mivel ember, ha apostol is, olyasmit nem 
rendelhet el saját nevében, a minek folyománya 
isteni okozat: a bűnök megbocsátása lehetne. 

A megjelölt elemek tehát kétségtelenné teszik, 
miről beszélt Jakab apostol ; szándéka iránt a leg-
kisebb kétség sem foroghat fönn. Beteg keresztények-
ről beszél, beszél a hozzájok hívandó papokról (pres-
biterek alatt ezeket értették), a végzendő szertartásról, 
mely az Úr nevében történik és beszél a hatásról: a beteg 
testi-lelki megkönnyebbüléséről, valamint bűneinek 
megbocsátásáról. A bűnök bocsánata, mely az olajjal 
való megkenéssel és imádsággal, mint külső szertartás-
sal, szoros okozati összefüggésben áll, kizár itt minden-
féle jámbor szokást, mert a j ámbor szokásoknak nem 
lehetnek ilyen eredményeik. Szentség ez itt a szó 
legszorosabb értelmében. 

A protestánsok, kiknek rendszerébe, mint ismé-
telten említettem, a szentségek nem illenek, a leg-
változatosabb vélemények kíséretében tagadták Jakab 
nyilatkozatának szentségi jellegét. Még legegyszerűb-
ben végzett vele Kálvin, a ki elismerte, hogy Jakab-
nál szentségről van szó, de nézete szerint ez csak az 
apostoli korszakra vonatkozott, még tudniillik az ügy-
nevezett gyógyítási charisma fönnállott; ezzel aztán 
megszűnt a szentség is. Igen sokan közülök gyó-
gyítási, vagyis orvosi kenésre gondoltak ; de Wolf-
nak ez nem látszott valószínűnek, mivel erre a célra 
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miért kellene épen papokat hivni s hogyan írhatta 
volna elő az apostol minden betegségre ugyanazt az 
olajkenést? Hozzátehetjük, hogy a «charisma curatio-
num»-ra, a gyógyítási charismára nemcsak azért nem 
lehet gondolni, mivel ez nem csupán a papság ado-
mányát képezte; hanem azért se, mert az apostol a 
bűnök megbocsátásáról beszél, a mi egészen más, 
mint a testi egészségnek gyógykezelés út ján való 
visszaállítása.1 

A szentség folytonosságáról már az első három 
századból vannak elég világos nyomaink, a mi az 
apostol tanítása után nem is történhetett máskép. 
Kern fejtegeti Origenesnél, Tertulliánnál, caesareai 
Özsébnél előforduló adatokat.2 Ha az őskeresztény 
írók inkább csak ráutalnak e szentségre, oka, mint 
a gyónásnál említettem, a «titokfegyelem» az 5-ik 
századig, melynél fogva íróink a pogányok miatt tar-
tózkodtak a szentségekre vonatkozó minden részlete-
sebb fejtegetéstől. 

Van azonban a 48. tételben még valami, a mit 
szó nélkül hagyni nem lehet. Az evolucionisták tudni-
illik azt mondják, hogy ha Jakab apostol az általa 
ajánlott szokást tényleg a malaszt valamiféle eszkö-
zének tartotta volna is, szerintük semmiesetre sem 
gondolta ezt oly értelemben, mint a hogy később «a 
szentségek fogalmát és számát megállapító» theologu-
sok fölfogták. A mi tulajdonkép annyit jelent, hogy a 
szentségek fogalma és száma a theologusok későbbi 
újító alkotása. 

Egyáltalán téves állítás. Eltekintve attól, hogy az 
egyházban a «traditum»-hoz való föltétlen ragaszko-
dás miatt semmi lényegbe vágó új fogalmat behozni 
nem lehetett, magán a Jakab-féle szövegen — a mi 
a szentség fogalmát illeti — látjuk, hogy nem is 
kellett. A theologusoknak egyszerűen csak összegez-
niük kellett az elemeket s megvolt a «sacramentum» 
tartalma, a mit fogalomnak nevezünk: látható jel, 
láthatatlan malaszt, krisztusi rendelés. 

A hetes szám, mint ilyen, hogy csak hét szentség 
van, csak később külön említés tárgya, abban az idő-
ben, midőn a «sacramentum» szó régi tág értelmének 
megszorításaképen, a fölmerült kérdések és viták 
folytán, az általa jelölt összes szertartások sorából ki 
kellett emelni a malasztközlő szertartásokat s a töb-
bitől elkülöníteni. A mi a viták előtt azért nem volt 
szükséges, mert hiszen az életben, a gyakorlatban ezt 
a különbséget a szertartások között úgy is mindenki 
ismerte.3 

1 Kern : De sacramento extreniae unctionis. 1907. (30. 1. 
Szakszerű monografia dogmatörténeti szempontból. 

2 Kern u. o. 50—4. 1. — Zubriczky : Ókeresztény iroda-
lom. 1906. 176. 1. 

3 Krawutzcky: Zählung und Ordnung der heil. Sacra-
mente. 1865. Breslau. 28. 1. Dogmatörténetileg fejtegeti a kér-
dést az apostoli kortól egész a trienti zsinatig. Látjuk nála 
részletről-részletre, korról-korra kimutatva, hogy a szentsé-
gekről értekező későbbi theologusoknak nem kellett s nem 
is lehetett a szentségeknek valami új fogalmát megalkotni. 

A «sacramentum» szónak tudniillik már a lati-
noknál különféle jelentése volt, hasonlókép a ke-
reszténységben is. A mi raj ta későbbi újításnak lát-
szik, az csupán értelmének megszorítása, a mennyi-
ben később kizárólag csak a szentségek jelölésére 
használtatott, de sem új fogalmat nem kapott, se űj 
dolgot nem jelentett, hanem csak a Krisztus rendelte 
malaszteszközöket. 

A theologiának, nevezetesen a skolasztikának 
müve e tekintetben csupán a már a Szentírásban is 
megjelölt elemek spekulativ elemzése, összehasonlí-
tása s műnyelven való megnevezése. De ez nem 
annyi, mint ha a theologusok alapították volna meg 
először a szentségek fogalmát és számát, vagyis 
mintha az, a mit szentségeknek nevezünk, maga ké-
sőbbi emberi fejlemény volna. 

Hasonlókép vagyunk azzal is, a mit az evolucio-
nisták folytatólag az egyházi rendről és házasságról 
mondanak. Egyik olyan tévedés, mint a másik. 

Az Úrvacsorának liturgikus jelleget Jézus Krisz-
tus adott, miután az eleusini átvitel, mint láttuk, egy-
szerűen mese. Papokká is ő avatta apostolait, midőn 
az utolsó vacsoránál rendelte : «Ezt — a mit én 
most tettem — cselekedjétek az én emlékezetemre». 
(Luk. 22, 19.) Hogy pedig ez a papi hatalom miként 
volt átszármaztatandó utódaikra, látjuk az Ap. Csel-
ből az első diakonusok rendelésénél. «Ezeket (a meg-
választott hetet) állíták az apostolok elé, kik imád-
kozván, rajok tevék kezeiket». (6, 6.) Tulajdonképen 
pedig látjuk Pál apostolnál, ki Timoteushoz írt I. le-
velében ezeket mond ja : «Ne hanyagold el a kegyel-
met, mely benned vagyon, mely neked adatott a pró-
fétálás által (a Szentlélek fölvilágosítása folytán) az 
egyházi szolgák kézföltételével». (4, 14.) S még vilá-
gosabban (II. Tim. 1, 6.): «Intelek, hogy gerjeszd föl 
az Isten malasztját, mely benned vagyon kezeimnek 
rádlétele által». (Per impositionem manuum mearum 
cum impositione manuum presbyterii.) 

íme, a papi rend szentsége, a krisztusi rendelés, 
a szentség összes kellékeivel. Külső jel : az apostol 
kézrátétele, továbbá a láthatatlan malaszt és Krisztus 
rendelése : a szenség kellékei. Apostolok azok, a kik 
ordinálnak; Pál szerint a püspökké fölszentelt Ti-
motheusban a malaszt, mint Pál kezei rátételének 
következménye jelentkezik, melyet az egyházi szol-
gák, a presbitérium, kézföltétele kisért, mint ma is 
látjuk a papszentelésnél a püspök körül szolgáló 
papság részéről. 

Tehát valamint az Oltáriszentség nem fejlődött 
az eleusini lakomákból, hanem Krisztus rendelése 
az; úgy a papi jelleg sem esetleges fejlődés, fictio, 
melyet a hitközség némely emberei úgy szereztek, 
mint a falusi bíróságot szerezni szokás, hogy valaki 
elnököljön az üléseken. Különös kellékekkel kellett 
birnia annak, a kit az apostolok pappá vagy püspökké 
szenteltek. Látjuk ezt Pál intéséből, melyet Timo-
theusnak ad: «Kezeidet hirtelen senkire ne tedd és 
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ne légy részes idegen bűnökben» (ne add föl senki-
nek az egyházi rendet, ha csak előbb meg nem győ-
ződtél méltó voltáról.) I. Tim. 5, 22. 

Ezeket összegezve, ért jük csak igazán az ordina-
tio jelentőségét, melyet Pál, Miletusból Jeruzsálembe 
utazva, ekként kötött szivükre az Efezusból előhívott 
«véneknek» : «Vigyázzatok magatokra és az egész 
nyájra, melyen titeket a Szentlélek püspökökké tett 
az Isten anyaszentegyházának kormányzására, melyet 
maga vérével szerzett». (Ap. Csel. 20, 28.) 

Annak a kornak a nyelvén, azt, a mit mi mű-
szóval egyházi rend szentségének nevezünk, nem le-
hetett jobban kifejezni.1 Ez pedig egészen más, mint 
a mit az evolucionisták légből kapva beszélnek, 
hogy miután a keresztény űrvacsora idővel liturgi-
kus jelleget öltött, addigi vezetői papi jelleget nyer-
tek. A papi jelleg Krisztus rendelése óta fönnállott. 

- Azért az ősegyház megyőződését fejezi ki szent 
Ágoston, midőn a keresztségről és a papi rendről 
beszélve ezt í r j a : «Mindakettő szentség s mindaketlő 
bizonyos megszenteléssel j á r az emberre nézve, az, 
mikor keresztelik, ez, mikor ordinálják».2 Érdekes e 
tekintetben a kalcedoni zsinat 2. kánonja : «Ha vala-
mely püspök pénzért ordinál és a malasztot pénzér-
téknek veti alá, a mely pedig nem áru lha tó . . . rend-
jéből letétessék.3 Malasztközlő eszköz pedig annyi, mint 
szentség, ime ilyennek tartotta az ősegyház az ordi-
natiót. 

Ezen ordinatiónak eredniényeképen már a szent-
iratokban jelentkezik a hierarchia hármas tagozata: 
püspökök, áldozópapok és diakonok és pedig nem 
olyképen, mint az 50. tétel állítja, hogy a növekedő 
hitközségekben egyszerűen a rend föntartásáról gon-
doskodjanak; hanem űgy, hogy az apostoloknak a 
megjelölt területen missziójokban és teljhatalmukban 
örökösei legyenek. «Ez okért hagytalak téged Krétá-
ban, hogy, a mik hátra vannak, eligazítsad és ren-
delj városonkint egyházi szolgákat, a mint én meg is 
hagytam neked», írja Pál Titusnak (1, 5.), kit Kréta 
püspökévé tett. És hozzá teszi : «Ints és dorgálj min-
den hatalommal». (2, 15.) Hasonló önálló apostoli 
jogkörrel tűnnek föl az Efezus-vidéki püspökök, a kik-
ről előbb volt szó. 

Hogy pedig az apostolok nem mindig az idő-
sebbeket ordinálták püspökké, látjuk ismét Pál el-
járásából, ki a fiatal Timoteust rendelte püspökké s 
azért inti őt : «Senki se vesse meg ifjúságodat, ha-
nem légy példája a híveknek beszédben, társalko-
dásban, szeretetben, hitben, tisztaságban». (I. Tim. 
4, 12.) 

Mint az apostoli teljhatalom örököseiről beszél 
a hierarchiai fokozatokról az apostol-tanítvány, 
antiochiai szent Ignác ( + 107.) : «Intelek, hogy min-
dent egyetértéssel elvégezni iparkodjatok; elül ülvén 

1 Scheeben: Kath. Dogmatik. IV/2. 752. 1. 
2 Contra epist. Parmen. 1. 2. c. 13. 
3 Hefele : Conciliengeschichte. 1873. II. 506. 1. 

a püspök Isten helyett, a presbiterek az apostoli sze-
nátus helyett és a nekem igen kedves diakonok, a 
kikre Jézus Krisztus szolgálata bízatott».1 

Nem emberi fejlemény tehát az egyházi rend, 
hanem Jézus Krisztus intézménye, melyben az ő 
missziója folytatódik. (Ján. 20, 21.) 

A mit végül az 51. tételben a házasságról mon-
danak, hogy már csak azért sem lehetett az apostoli 
korban szentség, mert előbb a malasztról és a szent-
ségekről szóló theologikus tannak kellett kifejlődnie, 
egyszerűen semmi beszéd. Hiszen ezt az okoskodást 
akármelyik előbbi szentségre is lehetett volna alkal-
mazniok, hogy megtagadják apostolkori szentségi 
voltát. Az a skolasztikái 13. századi elméleti formu-
lázás — ezt akar ják ők mondani — az egyképen 
volt 13. századbeli mind a hét szentségre vonatkozó-
lag, tehát nem különlegesség a házasságra nézve. 

A fő hiba ebben az állításban azonban az, a 
mint már a 48. tételnél is említettem, hogy az evo-
lucionisták a skolasztikának a szentségekre vonat-
kozó tételeiben valami új tant látnak, új fejlődést, 
a mit a régi egyház tartalmilag nem ismert. Ez tel-
jesen légből kapott nézet. A mint az újkori fiziku-
sok, kifejtve a mágnesség elméletét, nem magát a 
mágnességet fedezték föl, hanem azt már a Krisztus 
kora előtti pásztorok ismerték Kis-Ázsiában; úgy a 
skolasztikusok elméletté fejlesztve a kinyilatkozta-
tásban talált elemeket a szentségekről, nem új dol-
got, nem új fogalmat találtak ki, hanem a régit tudo-
mányosan formulázták. Ha mi a szentséget fogal-
milag így határozzuk meg: «sacramentum est rítus 
efficax gratiae», mi egyebet teszünk, mint hogy 
összefoglaljuk a Szentírás idevonatkozó szövegeiben 
előforduló elemeket? Ha szent Pál ezt mond ja : Ger-
jeszd föl az Isten malasztját, mely benned vagyon 
kezeimnek rádtétele által: mit mondott egyebet, mint 
hogy az ő kézrátétele volt Timótban a malaszt esz-
közlője? S csak ennyi foglaltatik a föntebbi definitió-
ban is. 

A házasságról két szempontból intézkedett Krisz-
tus : eredeti egységét visszaállította (Máté 19, 5. s k.) 
s fölbonthatatlannak nyilvánította.2 (Márk 10, 11—2; 
Máténál 19,9. előforduló kivétett Pál szerint [I. Kor.7,10.] 
az ágy és asztaltól való elválasztásra magyarázzuk.)3 

Szentségi voltára vonatkozólag a Szentírásban emlí-
tés nem tétetik, kivéve Ephes. 5, 22. s k., a hol Pál 

1 Epist. ad Magnesios n. 6. — Előtte az első század vé-
géről egy másik apostol-tanítvány, római Kelemen, a Ko-
rinthusiakhoz írt levelében ugyan így nyilatkozott : a mint 
az Atya küldte Krisztust, Krisztus az apostolokat, úgy ren-
delték az apostolok a püspököket é,s diakónusokat. V. ö. 
Zubriczky: Ókeresztény irodalom. 66. 1. — Ezek egyúttal bi-
zonyítékai az ordo szentségének is az apostol-tanítványok 
korából, mert hiszen püspökké csak ordinatio útján lehet 
valaki. 

2 Palmieri : Tractatus de matrimonio christiano. 1880. 
97. s k. 1. 

3 Frenzel : De indissolubilitate matrimonii. 1863. 39. 1. 
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a házasságot nagy titoknak (sacramentum) mondja, 
Krisztus és az anyaszentegyház összeköttetéséhez ha-
sonlóan.1 

Eme sajátszerű szentségről, melynél a fölvevők 
magok a kiszolgáltatok s a pap csak hiteles tanú, 
nem sok mondanivalója van az ókeresztény iroda-
lomnak.2 Hogy azonban nem nézték világi ügyletnek, 
mint később Luther tanította, azt világosan látjuk 
Tertullián szavaiból: «Honnan vegyek szavakat ama 
házasság boldogságának ecsetelésére, melyet az egy-
ház köt, melyet a szentmise-áldozat megerősít, áldás 
megjelöl, angyalok égben hírül adnak s az Atya jóvá-
hagy?»3 I. Ince pápa pedig (415.) világosan rámutat 
a házasságra, mint szentségre: «Rendeljük, támasz-
kodva a kath. hitre, hogy az a valódi házasság, mely 
először az isteni malasztra volt alapítva s hogy a 
második nővel megkötött házasság, még az első nő 
él s elválasztva nincsen, semmiesetre sem lehet tör-
vényes».4 

A szent kereszténység első idejében alig merül-
tek föl oly esetek, melyek megvitatása a házasság 
szentségi voltára fényt derített volna. Innen az ide-
tartozó adatok csekély száma. 

Ha már most összegezzük ezeket a szentségekre 
vonatkozó kutatásainkat, látjuk, milyen mondva csi-
nált az evolucionisták állítása a hét szentségnek az 
egyházban szokás út ján való későbbi fejlődéséről, 
illetőleg emberi eredetéről. Magok a különben alkalmi 
célokra készült szentiratok is történeti hűséggel be-
mutat ják krisztusi eredetüket s ezzel nyilvánválóvá 
teszik az okot, miért találhatók e szentségek az egy-
ház egész egyetemében s miért ragaszkodnak hoz-
zájok még az egyháztól elvált szekták is, a protes-
tánsokat kivéve. 

Látjuk egyúttal, hogy a fejlődő theologia nem 
tett e tekintetben egyebet a mai napig, mint hogy a jól 
megvetett alapokon elméletileg kifejtette, a mi a ki-
nyilatkoztatásban alapvonalaiban már bennfoglaltatott. 

A kath. szervezkedés kérdéséhez. (i.) 
A november hó 10. és 11-én lefolyt keresztény 

szociális kongresszusból szép tanulságokat meríthe-
tünk. A «kiküldöttek rendszere» teljesen bevált. Az 
ország minden vidéke kellőleg képviselve volt a kon-
gresszuson, a mi a fokozottabb mérvű agitáció és 
propaganda szempontjából ép oly fontos, mint a 
gazdag programm szabatosabb lebonyolítása tekin-
tetéből. Úgy vélem, alkalmasabb eszköze a bel- és 

1 A theologusok eme szöveg mérlegeléséből a házasság 
szentségi voltára következtetnek. Hur ter : Dogmatica. 1885. 
III. 511. 1. — Egger: Enehirid. Dogm. Specialis. 1902. 942. 1. 

2 Említi a II. század közepén Hermas Pastor-a, megen-
gedi a házasságtörőtől való elválást, de nem az új házassá-
got ; Athenagoras kiemeli a szüzességet s a második házas-
ságot tisztes házasságtörésnek nevezi ; Tertullián már több-
ször beszélt róla. Zubriczky i. műve 80. 111, 228. 1. 

3 L. 2. ad uxorem c. 9. 4 Epist. 5. 

külterjes szervezkedésnek, a gyorsabb ütemben való 
baladásnak alig van, mint épen a «kiküldöttek rend-
szere.» 

A keresztény szervezkedés művében egyik leg-
fontosabb motívum az erők tömörítése. Célunkat tel-
jesen csak akkor fogjuk elérni, ha karöltve munkál-
kodunk minden téren, ha úgy is gyönge erőinket 
súrlódásokkal nem gyöngítjük. 

Meggyőződésem az, hogy az oly káros és kínos 
nemzetiségi súrlódásoknak, melyeket eddig sem libe-
ralizmus, sem humanizmus, sem szocializmus meg-
szüntetni nem tudott, csakis a keresztény szeretet és 
méltányosság fog majd véget vetni, csakis a keresz-
tény eszme, a keresztény műveltség oly magaslata, 
mely mindkét küzdő félt higgadt megfontolásra, sze-
retetteljes közeledésre birni képes. 

Mi hisszük azt, hogy a társadalom lelki művelt-
ségének emelésében épen a keresztény szociális á ram-
latoknak, a keresztény demokráciának fog majd ki-
jutni a legszebb, legnemesebb szerep. Ép azért az új 
szociális párt, a keresztény alapra állva s a keresz-
tény méltányosság alapján megindított egyezkedés 
üdvös eredményeiben bizva, el akar menni a nem-
zetiségekkel szemben is az engédékenység terén a 
megengedhető legszélsőbb határokig. 

Ha reményeink ez i rányban beválnak, akkor 
újabb kilátásaink fognak nyilni arra nézve is, hogy 
a nagy katholikus szövetkezésnek, melynek eddig 
épen a nemzetiségi súrlódások s ezekből eredő ki-
csinyes féltékenykedés és visszavonás voltak leggo-
noszabb gáncsvetői s legnyikorgóbb kerékkötői, sem 
fognak többé út jába gördülni legyőzhetetlen aka-
dályok. 

Ha a «kiküldöttek rendszere» oly jól bevált a 
keresztény szociális kongresszuson, be kell annak 
válnia a katholikus mozgalom egyéb ágainál is. Ve-
gyük csak föl például a katholikus népszövetséget 
és a katholikus nagygyűléseket. A programmkészítés 
periódusán már jóformán túl vagyunk. Van már 
igen szép, gyakorlati, sokoldalú p rogrammunk; van-
nak lelkes vezetőink, generálisaink, kiknek szaván 
lelkesülnek a figyelmes hallgatók ezrei. Megérkeztünk 
azon időponthoz, a midőn csak egy jelszavunk le-
he t : a bel- és külterjesebb szervezkedési S hogyan le-
het ezt legcélszerűbben nyélbe ü tnünk? Csakis a 
decentralizálás és a katonás szigorral s rendszeres-
séggel végrehajtott országos szervezkedés által. Ily 
rendszabályokra különösen szükség van minálunk, 
hol még mindig oly hihetetlenül nagy a közöny a 
keresztény restauráció ezen elsőrangú eszközével 
szemben világi és egyházi körökben egyaránt. 

Azt mondják, hogy Németország hadseregének 
főerőssége nem annyira a nagyhírű vezérkarban, sem 
a legénység példás fegyelmezettségében rejlik, mint 
inkább az altiszti karnak oly kiváló organizációjá-
ban, a melynek mását a világon sehol sem találjuk. 
Az altiszt nem három évig szolgál a hadseregben, 
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mint minálunk, hanem tíz, tizenkét, sőt tizenöt esz-
tendeig, mely idő alatt nemcsak a katonai gyakor-
latokat végzi és a katonai szaktárgyakban szerez 
magának jártasságot, hanem bizonyos általános ma-
gasabb (a mi gimnáziumunkét megközelítő) oktatás-
ban is részesül. Fizetését évről-évre emelik; ez által 
azt érik el, hogy az altiszt teljesen jól érzi magát a 
hadsereg szolgálatában. Ennek befejeztével az állam 
gondoskodik későbbi jövőjéről : a közlekedési intéz-
ményeknél, a csendőrség, a pénzügyőrség, sőt az elemi 
iskolai tanítótestület körében is biztosítva van ré-
szére a képességeinek megfelelő állás. Mondják, hogy 
az alapos képzettségű altisztekből válnak gyakran a 
legügyesebb néptanítók, a kik a gyermekeket nem-
csak tanítani, hanem figyelmezni és nevelni is tudják. 
Egyesek a pénzügyi pályán is oly ügyességet tanúsí-
tanak, hogy nem egyszer a tanácsosságig is fölviszik. 
Nem természetes-e az, hogy csak ily alaposan ki-
képzett és begyakorolt altiszti kar képes béke idején 
a hadseregben az eszményi fegyelmet, háború idején 
pedig a parancsok és rendelkezések legpontosabb, 
legszigorúbb kivitelét biztosítani? 

Ha mi a katholikus szervezkedés terén sikerek-
ről akarunk beszélni, akkor nekünk sem szabad 
egyedül a mi lelkes vezéreinkre támaszkodnunk, ha-
nem arra kell törekednünk, hogy a szervezkedés te-
rén is a német altiszti karhoz hasonló közvetítő 
szervezetet létesítsünk országszerte. Velics Antal dr. 

Magyarország társadalma a két szent király, az 
első zsinatok és \álmán törvényeiben. (XIII .) 

A pecsétküldést megelőzte a följelentés vagy 
vádolás, hacsak a bűnöst mindjár t fogva nem vitték 
a biró elé. A vádlónak meg kellett gondolnia, hogy 
hamis vád esetén rendesen olyan büntetést mérnek 
rá, a milyen sújtotta volna a vádlottat, ha a vád 
igaznak bizonyul.1 A király és országa ellen össze-
esküvő s a gazdájának vagy ispánjának gyilkosa 
hiába menekült templomba ; ellenben menedéket 
talált pl. a halállal vagy külföldi szolgasággal fenye-
getett tolvaj, ha templomba, királyi udvarba vagy 
püspökhöz futhatott üldözői elől.2 Máskülönben sen-
kit sem volt szabad megakadályozni abban, hogy a 
tolvajt megkötözze és a biró elé vigye. A ki meg-
akadályozta 55 pénzát fizetett ép úgy, mint a ki igaz-
ságtalanul kötözött meg valakit tolvaj gyanánt.3 Sőt 
a még bizonytalan tolvaj és elveszett állatok nyo-
mozásában sem volt szabad senkit gátolni. A nyomozó 
alkalmas tanukat vett maga mellé s abba a faluba, 
a hova a nyomok vezettek, előre küldte követét, 
hogy a falubeliek ki ne hajtsák barmaikat és meg 
ne zavarják a nyomokat, mert különben meg kelle 

1 Syn. I. 51. 2 St. II. 51-nek első és az 50-nek utolsó 
mondata. Lad. II. 1,2,12. III. 4. 3 L a d . II. 3. Col. I. 52, 53, 55. 
szerint annyi vagyont veszítsen, mint a mennyije az ártatlanul 
megkötözöttnek van. 

fizelniök az elveszett jószágot. Ha pedig már a kö-
vet megjelenése előtt kihajtották barmaikat, akkor a 
nyomozók tetszés szerint átvizsgálhatták az egyes 
házakat. Az akadályozók a föntebbi módon bűnhőd-
tek, még ha a vitézek akadékoskodtak is ispánjuk ösz-
tönzésére, a mely esetben ez utóbbi fizette a bünte-
tést, s azonfelül istenitélettel kellett magukat tisztáz-
niok a lopásban való részesség gyanúja alól.1 Ha 
maguk a rokonok jelentették föl és szolgáltatták át 
a tolvajt, ezzel enyhébbé tették büntetését.2 A vár-
és határőrök kötelesek voltak megmutatni a tolva-
jokat, valamint azon falvak lakói is, a melyek gya-
núsak voltak.3 De ha akkor veszett el ló a faluban, 
mikor a király tartózkodott ottan, természetesen nagy 
kísérettel, akkor nem tették a falut felelőssé, hanem 
csak azokat, a kiket a bűntett helye körül megkötöztek.4 

Ily módon a bűnösök és gyanúsak mintegy vizs-
gálati fogságba kerültek magános embereknél vagy 
a hatóságnál. A hatóság vetette vizsgálati fogságba, 
nevezetesen a határispán küldte tömlöcbe (in carce-
rem) pl. azt, ki a király engedelme nélkül lovat vitt 
eladás végett a határszélre.5 

A ki tolvajt fogott, három napig magánál tarthatta 
s a negyedik napon köteles volt a biró elé állítani,6 

kivéve, ha azt állította, hogy a lopás többi részeseit, 
tudóit is megtalálja, mert akkor hat hétig tarthatta 
magánál a tolvajt. De lia nem találta meg a kere-
setteket, királyi itélet súj tot ta; az pedig, a k i három 
napnál tovább tartotta magánál a megkötözöttet, e 
miatt az illetőnek rokonaitól vagy gazdájától föl-
jelentve, maga is a biró elé került és a tíz pénzát 
fizetett az igazságtalan letartóztatásért és hat pénzát 
az időn túl való visszatartásért, a mely esetben a 
biró karhatalommal vette el letartóztatójától az állító-
lagos tolvajt.7 Ha a tolvaj (isten)itélettel kész volt 
igazolni ártatlanságát s ez bebizonyult, akkor a ma-
kacs letartóztatót eladták külföldre és ára vagyoná-
val együtt a királyé lett.8 A király hadjárata ide-
jén fogott tolvajt letartóztatója a király és előkelők 
hazatérte után számított negyedik napon volt köteles 
átadni a bírónak, máskülönben hat pénzát fizetett. 
A ki nemesi kúriában lopott, azt először a kúria 
urának vagy poroszlójának kellett hirül adni s ha 
egyik sem volt otthon, várni tíz napig, a tizen-
egyedik napon át kellett szolgáltatni a tolvajt a biró-
nak. A tolvajjal való kiegyezést 55 pénza büntetés 
terhe alatt tiltották.9 

Hogy e monarchia népe a szolgák és szolgálók 
vádaskodásától ment maradjon, Szent István királyi 
tanácsa megtiltotta, hogy semmiféle bűnügyben se 
fogadják el szolga-személynek a vádját vagy tanúságát 

i Lad. II. 5. 2 Lad. II. 9. 3 Lad. III. 1. II. 4. " Col. I. 72. 
5 Lad. II. 16. 8 Lad. III. 9. Col. I. 51. 
7 V. ö. Lad. II. 3. III. 9. amabban még 55 pénza az igaz-

ságtalan letartóztatás büntetése, emebben 10 pénza; az időn 
túl való letartóztatás büntetése a 6 pénza, ép úgy, mint alább 
a Lad. III. 10.-ben. 8 Lad. III. 9. 0 Lad. III. 10-12, 18. 
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ura vagy asszonya ellen. A tolvaj udvarnok sza-
bad ember módjára Ítéltessék el, de ne tanúskod-
hassék a szabadok közt. A királyi jószág vagy város 
élére állított szolga tanúsága az ispánoké közé szá-
mítandó. Ha csak egy(szolga)család van ott, a h o n n a n 
az úr poroszlója tolvajt visz a biró elé, egy (szolga) 
menjen a tolvajjal (tanúnak), de ha ez nem akar 
menni, azért a biró ne féljen ítéletet mondani. Ha 
pedig ott nincs család, akkor az úrnak közelebbi 
birtokára vezettesse a biró a megkötözöttet.1 A ki más-
nak szökött szolgáját magához fogadta s erről aztán 
kiderül, hogy lopást vagy más bűntényt követett el, 
az ellen e latornak esetleges vádját meg kell hall-
gatni.2 

A feleséggyilkos ügyében, ki felesége házas-
ságtörésével okolta meg tettét, ki kell kérdezni a szom-
szédokat, vájjon nem mutatkozott-e a férjnél gyűlö-
let és megvetés neje iránt s vájjon támadt-e korábban 
gyanú a felől, hogy az asszony paráználkodott.3 A ki 
korcsmában ivott, az nem lehetett tanú. Talán nevelő 
szándékból s az istenkísértés lehető megszorítása, az 
ítélettel j á ró odium elhárítása végett történt, hogy a 
püspökök diáknak nem engedték meg az esküvésnél 
vagy (isten)itéletnél való tanúskodást.4 A tanú igaz-
mondásának biztosítéka az, hogy tisztességes, családos 
keresztény legyen, gyónjék meg előbb a papoknak és 
legyen földje, fekvő birtoka, a mellyel hamissága esetén 
bűnét megválthassa. A hamis tanú többé ne tanús-
kodhassék. A ki ellen hamis tanúskodás gyanúja tá-
madt, ha t. i. több faluból tanúskodtak a mellett, hogy 
tanúskodása viszálvkodásból, gyűlöletből fakadt, az 
olyan tanút vas-ítéletnek kellett alávetni. Ha tiszta 
maradt, vagyis a tüzes vas nem pörkölte meg kezét, 
akkor a gyanúsító tíz pénzát fizetett ; ha pedig bűnös-
nek bizonyult, vagyona megmaradt ugyan, de arcára 
vassal keresztjelet sütöttek s az ilyennek tanúságát 
többé nem fogadták el.5 

Az igazság megállapításának fő s majdnem 
egyetlen kritériuma Szent László és Kálmán korában 
az egyszerűen «iudicium»-nak nevezett istenitélet, 
mely forró vízzel is történt, de még inkább tüzes vas-
sal (vel aqua, vel ferro iudicium factum).6 Szent István 
törvényeiben ez istenitéletnek még semmi nyomát 
sem találjuk, hanem csak tanúkkal való bizonyítást, 
a tanúk kellékeit látjuk megállapítva. Ellenben a ké-
sőbbi két törvényhozó idejében, ha egész falvak és 
több falu lakói vádolnak vagy tanúskodnak is, a 
döntő bizonyságot istenitélet nyújtja.7 Csak egy he-

1 St. II. 19, 50, 55. Col. I. 51. 2 Lad. III. 21. 8 Lad. I. 13. 
4 Syn. I. 58, 59. 
5 St. II. 3. Col. I. 26,27, 83. Az első és utolsó közt van némi 

ellenmondás : amaz szerint a földbirtok (aratrium, possessio) 
legyen váltsága a hamis tanúságnak, emez szerint pedig va-
gyona (res) maradjon meg. Albrik tehát többféle törvény-
hozást kompilált együvé. 

s Lad. I. 28. Syn. I. 45. iudicium ferri. Col. I. 22. iudi-
cium ferri et aquae. I. 83. ferreo probetur iudicio. 

? Lad. II. 4. III. 1. Col. I. 83, 84. 

lyen olvassuk, hogy az igazságtalannak mondott biró 
mentheti magát két alkalmas tanúval, noha akkor is 
kerülhet sor istenitéletre.1 A vételről szóló levél 
két pecsétje dacára sem szolgálhat igazi bizonyíté-
kul, mert csak arra való, hogy megőrizze emlékezet 
helyett a vételár nagyságát és különösen a tanúk 
nevét, a kik aztán esküvel tisztázhatják a vevőt az 
orgazdaság gyanúja alól.2 Ugyancsak egy esetben van 
említve, hogy az ispán vagy közember esküvel tisz-
tázhatja magát a lopásban való részesség gyanúja 
alól.3 A megkötözött tolvaj három napon kezének 
szárítása és égetése nélkül legyen letartóztatva s úgy 
vitessék negyedik napon a biró elé. Ez tehát az eset-
leges bűnnyom eltüntetését tiltja,vagy azt, hogy szárítás, 
égetés ne tehesse érzéketlenné a tenyér bőrét a tüzes 
vas iránt.4 A tolvajnál talált bűnjel vagy több 
tanútól igazolt azon tény, hogy a tolvaj a lopásból 
valamit visszaadott, szintén csak egy izben fordul elő 
bizonyíték gyanánt.5 

A bizonyítások túlnyomó nagy többségében nyil-
ván fölismerhető az istenitélet. Valahányszor — úgy-
mond a törvény — vízzel vagy vassal Ítélet történik, 
legyen ott jelen esküvel igazolt alkalmas három 
tanú, kik bizonyítják az ártatlanságot vagy bűnössé-
get, i. i. azt, hogy megforrázta-e, megpörkölte-e ma-
gát az illető vagy sem. Ilyen Ítéletnél nem lehetett 
tanú a diák, de a templom papja annyiban közre-
működött, hogy adott az Ítélethez forróvizet vagy 
tüzesvasat s azért egy, ezért két pénzányi díjat ka-
pott.6 A nyomozó törvény továbbá azt rendelte, hogy 
a kit az egész falu tolvajnak kiáltott ki, azt próbál-
ják meg ítélettel. Ha tisztának mutatkozott, vagyis 
kezén nem támadt seb, a falu csupán a papnak 
fizessen egy pénzát (TC. szerint ötvenet s talán 
ez a helyes, mert hiszen a vaspróba rendes illetéke 
büntetés nélkül is több egy pénzánál); ha pedig az 
ítélet bűnösnek mutatta az illetőt, akkor ennek egész 
vagyona legyen a királyé, kivéve negyedrészt, me-
lyet a falusiak kapjanak meg. Ha csupán egyes sze-
mélyek nyilvánítanak valakit tolvajnak, azok egy 
pénzát kapjanak. Ha a falu egy része vádolja a tol-
vajt, a másik része pedig védi, a védelem ne fogad-
tassék el, hanem történjék meg az (isten)itélet s ha 
az illető bűnösnek bizonyul, vagyonának negyed-
részét csupán vádlói kapják meg, védői ne része-
sedjenek belőle.7 A kit az őrök tolvajnak nyilvání-
tanak, az, ha akarja, a maga igazolására vihesse az 
ítéletet (a tüzes vasat). Ha sokat neveztek meg az 
őrök tolvajokul, ezek osztassanak tizedekbe s közü-
lük egy hordja kilenc társa helyett az Ítéletet, úgy-
hogy sértetlensége esetén a többi kilenc is igazolva 
legyen ; ha megsérül, akkor kilenc társa is vigye az 
ítéletet, mindegyik önmagáért s a ki a kilenc helyett 
vitte, önmagáért újra vigye. A mely falut az elő-

1 Lad. II. 6. 2 Col. II. 3. 3 Lad. III. 21. 4 Col. I. 51. 
s Col. I. 84. « Lad. I. 28. Syn. 1. 59. ' Lad. II. 4. 
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kelők és nép vallomása lopásról hírhedtnek mond, 
azon falu lakói adják ki maguk közül a tolvajo-
kat, kik aztán védhessék magukat Ítélettel. De a falu 
többi lakóját is vessék alá az ítéletnek tizedenként úgy, 
mint föntebb az őrök vádlottjainál meg van szabva.1 

Világosan vasitélet hordásáról van szó akkor is, ha 
valaki az ország szélén magyar lovat vásárolt, a mi 
tilos volt és gyanús.2 Vasitélettel igazolja magát az, 
kit a falvakból többen hamis tanúsággal vádolnak.3 

Az ige itt «probetur». Ugyanígy «próbáltassanak meg 
Ítélettel» azok, kik elveszett jószágaik keresésében 
valakit gátoltak, vagy a kik templomba menekülve 
magukat ártatlanoknak hirdetik, csakhogy ez esetben 
elvesztik a menedékjogot.4 «Tisztázza magát Ítélettel» 
(expurget se iudicio, in iudicio purgentur), a ki más-
nak szolgáját, szabadosát vagy jószágát magánál tar-
totta, s a rosszhírű külföldi pap vagy diakónus, ki 
ajánlólevelet nem tud fölmutatni.5 «Iudicio discutian-
tur», Ítélettel vizsgáltassanak meg annak a tanúi, ki 
lopott jószágot adott el.6 

A püspökök zsinata rendeli, hogy vasitélet a 
negyvennapi böjtön is engedtessék meg, mint a többi 
napokon, kivéve a vérontás esetét, s a ki a vasat 
megkapja, a kijelölt helyre tegye le.7 Kálmán korá-
ban már eltiltják a vas- és vízitéletet a közönséges 
egyházakban, csupán püspöki székhelyeken, nagyobb 
prépostságokban, úgyszintén Pozsonyban és Nyitrá-
ban engedik meg.8 Erdélyi László dr. 

Jónás próféta könyve. (in.) 
II. Az ú. n. hagyományos nézettel szemben, a mely 

szerint Jónás próféta könyvében tényleg megtörtént 
események vannak elmondva, a modern biblia-
kritikusok a legkülönfélébb elméleteket állították fel. 
Némelyek mythust, mások parabolát, mások szimbo-
likus elbeszélést látnak benne, még pedig vagy tel-
jesen költöttet, vagy olyanfajtát, a melynek egyes 
részei a népies hagyományokból vagy mesékből 
vannak merítve. Csak abban az egyben egyeznek 
meg, hogy e könyv nem történeti értékkel biró 
munka. Ide soroljuk azon nézetet is, a mely szerint 
Jónás könyve történeti vagy néphagyományi háttérrel 
biró költött elbeszélés; minthogy e történeti háttér 
csak annyiban volna meg, hogy Ninive egyik királya 
valamikor egy Istent tisztelt, de a próféta elbeszélésé-
nek többi részei mind költöttek volnának. Ezen 
annyira elágazó nézetek részletes taglalásába nem 

1 Lad. m . 1. 2 Col. I. 67. a C o l . I. 83. 
4 Lad. II. 5. III. 17. Ugyanezt jelenti a Col. I. 84-ben em-

lített «excusandi potestas» teljesen hasonló esetben. 
6 Lad. III. 2. Col. I. 3, 42. Az utolsó előtti esethez a Lad. 

I. 17-ben «hospes c le r icus . . . iudicio vel testimoniis discu-
tiatur.» 

6 Lad. III. 11. Az istenitélet egyéb esetei: Lad. III. 9: si 
fur iudicium quaesierit, iudicioque dato inculpabilis fuer i t ; 
Col. I. 52—53: fur in iudicio salvus, I. 55: in iudicio iudi-
cetur. ' Syn. I. 45. s Col. I. 22. 

bocsátkozhatunk belé, mert túlságos terjedelművé 
tenné tanulmányunkat. Tehát csak arra szorítkozunk, 
a miben megegyeznek; a mennyiben pedig pozitív 
hipotézist állítanak fel, csak a legújabban általáno-
sabbá vált nézetet veszünk szemügyre. 

1. König már idézett értekezésében (Hasting's Dic-
tionary of the Bible, Vol. II. 746. s köv. lap) azt 
mondja, hogy «a könyv lényege abban áll, hogy a 
jelképes (szimbolikus) elbeszélések műfajához tar-
tozik». Cheyne az Encyclopaedia Biblicá-ban (Enc. 
Bibi. by T. K. Cheyne & J. Sutherland Black, 1901. Vol. 
II. pg. 2566. ss.) ugyanazt mondja. Erveik a követ-
kezők: 1. A Szentírásban vannak oly elbeszélések, 
a melyeknek tárgya, úgy a hogy el van mondva, 
nem történhetett meg. Ilyen Jeremiás elbeszélése a 
harag borának kelyhéről és Ozeás házassága a há-
zasságtörő nővel. (Ezekről már az előbbiekben szól-
tunk és láttuk, hogy nem hozhatók fel a hagyomá-
nyos nézet megdöntésére.) Tehát — így folytatja — 
a történeti elbeszélés csupán csak az előadás kül-
alakja, a melyben Isten üzenete érzékelhető és ezért 
hatásosabb módon nyilatkozik meg. 2. Hasonló el-
beszéléseket utánozhatott Jónás könyvének szerzője 
is, hogy hatásosabban jelezhesse olvasóinak, hogy a 
Jahvé-tól igért üdv a pogányoknak is javára fog 
válni és azoknak is hirdetendő. 3. Tehát a Jónás, 
Ninive s a könyvben felhozott többi néven nem tör-
téneti személyeket s dolgokat kell ér tenünk ; hanem, 
minthogy Jónás etymologiája (szószármazása) szerint 
galambot jelent, a zsidó nép északi törzsét, Efraim 
nemzetségét jelzi, a melyet a Szentírás gyakran nevez 
galambnak. (Oz. 7, 11; 11, 11; Zsolt. 56, 1.) Vagy 
jelezheti, «a hallgatás galambját», vagyis azt a népet, 
a mely Jahve dicsőségét elhallgatja és nem adja tud-
tára más népeknek. Az őskori népek regéiben van is 
szó a galambnak a hal tartózkodásába, vagyis gyom-
rába való leszállásáról. A Ninive szó gyökere König 
szerint Nunu, a mi halat jelent. Tehát Ninua vagy 
Ninaa vagy Niniveh annyit tesz, mint halban való 
tartózkodás. Eme jelképeket alkalmazta tehát az író 
céljának megfelelő módon, elbeszélés alakjában. 

Hagyjuk azonban ezen többé-kevésbbé elmés és 
talán még kevésbbé világos szószármaztatást. Lássuk, 
mit hoz fel az új elmélet annak kimutatására, hogy 
a Jónás elbeszélte események nem történhettek meg 
és hog)7 szükségünk van-e az előbb bemutatott jelképes 
magyarázatokra. 

Elsősorban azt mondja, hogy a könyv elbeszélő 
alakjából nem következtethetni annak történeti s így 
szavahihető voltára. E ponttal már foglalkoztunk. 
Egyébként ez az érv épen nem azt mutatja, hogy 
az elbeszélt dolgok nem történhettek meg. Tehát e 
helyütt alkalmazva a kritikusoktól, non est ad rem. 
Továbbá az ó-szövetségi kánon gyűjtői a könyvet a 
prófétai vagyis szimbolikus elbeszélések közé soroz-
ták s ezzel röviden azon nézetüket fejezték ki, mintha 
szerintük megtörtént dolgok volnának benne el-
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mondva. Sőt ily értelemben kell venni Jézusnak is 
Jónásról mondott szavait. Végre az egész elbeszélés 
oly jellegű, hogy világosan kilátszik az írónak oktató 
szándéka. S ez főkép onnan világlik ki, hogy általá-
nos igazság hangsúlyozásával végződik a mű. 

Mindezen érvekre joggal mondhat ják a hagyo-
mányos nézet védői, hogy bizonyító erővel eme kér-
désben nem bírnak. Mert, mint már említettük, abból, 
hogy a Szentírásban oly dolgok is elbeszélő alakban 
vannak megírva, a melyek meg nem történhettek az 
előadott módon, nem következik egyéb, mint hogy 
Jónás könyve is lehetne ilyen elbeszélés, hogy azon-
ban ilyen-e, mástól függ. Tehát sem a Jeremiásból 
és Ozeásból felhozott példák nem bizonyítanak a 
jelen esetben semmit, sem az ezekre támaszkodó 
további elmélkedések és a Jónás, Ninive s mások 
neveinek szellemes magyarázatai nem dönthetik meg 
a hagyományos nézetet. Ha a történeti vagy elbeszélő 
alakból magából még nem következtethetni valamely 
könyv történeti műfajára, még kevésbbé lehet követ-
keztetni, hogy az illető könyv nem történeti műfaj. 
Hogy az ó-szövetségi kánon gyűjtői a prófétai vagyis 
szimbolikus könyvek közé sorozták Jónás könyvét, 
ép oly kevéssé bizonyít a szimbolikus jelleg mellett, 
mint a hogy nem bizonyít a történeti jelleg mellett, 
mert a prófétai könyvek közt mind történeti, mind 
szimbolikus elbeszélések találhatók. 

Végre a könyvben megnyilatkozó oktató szán-
dék, a mit különösen König és Von Orelli hang-
súlyoz, épenséggel nem zárja ki azt, hogy Jónás el-
beszélése történeti jellegű. Hiszen, hogy köznapi pél-
dákat említsünk, nem szoktak-e az emberek ma is 
bizonyos igazságok megvilágítására, valamely tanul-
ság céljából valóban megtörtént dolgokat e lmondani? 
Vájjon az ilynemű elbeszélések csak szimbolikusak-e ? 
s nem birnak-e szavahihetőséggel, a történeti meg-
bízhatóság kellékeivel, csak azért, mert a tanulság 
céljából vannak felhozva ? Sőt Keil még tovább megy 
ezen érvre adott válaszában. Azt mondja, hogy el-
vetve Jónás könyvének történeti jellegét, még oktató 
volta sem érthető meg, mindenesetre elveszíti pél-
dával bizonyító erejét. (Id. h. 282. lap.) 

2. Lássuk a kritikusok további érveit. Briggs, Jahn 
és mások (L. Gigot, i. h. 420. lap.) szerint «a könyv 
szerzőjének épenséggel nem volt szándékában törté-
netet írni. Ugyanis minden bevezetés nélkül fog hozzá 
az elbeszéléshez, «in médias res rapit auditorem» s a 
történet fonalát csak addig szövi, a meddig oktató 
szándékának megfelel s mihelyt e célját elérve látja, 
félbeszakítja az elbeszélést. Történeti elbeszélésben 
kétségkívül meg kellett volna mondani, hogy hol 
tette ki a hal a prófétát, hogy melyek voltak Ninive 
bűnei, mert effajta körülményeket a történeti elbeszé-
lések nem szoktak hallgatással mellőzni ; továbbá, 
hogy mi módon következett volna be a város pusz-
tulása, hogy az általános vezetés következtében meg-
szünt-e Ninivében a bálványimádás, hogy miképen 

hívták az assziriaiak királyát, a kinek uralkodása 
idején a könyvben jelzett események történtek s a ki 
oly nagy alázattal tért meg az igaz Istenhez és így 
tovább. De minderről egy szó sem esik, csakis a 
tengeri vihar és a Ninivében tartott prédikálás van 
elmondva. Ezenkívül a könyv átmenetei egyik tárgy-
ról a másikra hasonlók a képzelet gyors száguldá-
sához és nem a történeti elbeszélés nyugodt folyásá-
hoz. Végre az elbeszélésből nyerhető tanulság rövid 
jelzése után a könyvnek egyszerre vége szakad. 

Keil véleménye szerint (i. h. angol kiadás 399. 
lap, Bibi. Commentar . . . 276. lap) minderre az 
olvasó már maga is eltalálja a választ. Cornely pe-
dig így válaszol : «Ha ez az ellenvetés egyáltalán ér 
valamit, nemcsak könyvecskénk történeti megbízha-
tóságát dönti meg, hanem az összes többi szent és 
profán könyvekét is. Mert ugyan melyik iró nevezi 
meg művében minden szereplő személynek és hely-
nek nevét és mondja el teljes történetét. Hol talál-
hatók meg mindazon egyiptomi fáraók nevei, a kik-
nek korában Ábrahám, József és Mózes Egyiptomban 
voltak stb.? A szerzők ugyanis csak azt szokták el-
mondani, a mit írásművük céljára szükségesnek vagy 
jónak ítélnek. Nevetséges volna könyvecskénkben 
azt is tudni akarni, hogy mennyit fizetett a próféta 
Joppétól Tharsisig 1 a szállításért, vagy hogy hogyan 
hívták a hajó kormányosát és hasonlókat. De aligha 
kevésbbé nevetséges mindaz, a mit a racionalisták 
könyvünkben keresnek. Kétségkívül kíváncsiságunk 
kielégítésére mindez nagyon alkalmas volna, ha el 
volna mondva, de a prófétai szent könyvek nem a 
kíváncsiság kielégítése végett Írattak.» (Introductio, 
Vol. II. 563. lap ; Keil, Bibi. Commentar . . . 276. lap.) 

Cornelynak ezen kissé erősebb szavaiból leg-
alább is annyi világos, hogy a legszorosabb értelem-
ben vett történeti elbeszélésben sem lehet szó min-
denről, sőt még a tudni jó körülmények mindegyi-
kéről sem. Hogy tehát néhány kevésbbé fontos, bár 
egyébként érdekes, sőt hasznos körülmény nincs 
említve, nem bizonyíték valamely könyv elbeszélésé-
nek történeti megbízhatósága ellen. Belső bizonyos-
ságot azon állítás mellett, hogy effajta könyv nem 
történeti elbeszélés és hogy nem volt az iró szándé-
kában történetet írni, az említett érvelésből semmi-
esetre sem nyerhetünk. 

3. A kritikus irány képviselői tehát egy ú jabb 
megfontolást vetnek latba. A niniveiek megtéréséről 
másutt sehol sincs szó, sem a Szentírás többi könyvei-
ben, sem a profán íróknál vagy emlékekben. Sőt 
úgylátszik, Jeremiás próféta az eseményt egyszerűen 
tagadja is. E könyvben ugyanis maga az Isten azt 
mondja, hogy más népek sohasem változtatták meg 
isteneiket, Izrael népe ellenben dicsőségét, az igaz 
Isten tiszteletét bálvánnyá változtatta, azaz bálvány-
imádásra tért. (Jer. 2, 11.) L. Gigot, i. h. 

1 Tartessus Spanyolországban. 
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Erre ismét azt felelik, hogy a Jeremiásból idézett 
hely mindkét véleménynek nehézséget okozhat, mert 
egy Istentől ihletett és sugallott iróhoz nem méltó, 
költött dolgot egy jól ismert város lakosságáról állí-
tani, mikor olvasói — mint tényleg történt — az 
eseményt valóban megtörténtnek tartották. Ermoni 
még egy más megfontolást is fűz ezen ellenvetéshez 
(Vigouroux, Dictionaire de la Bible, Paris, 1903. Art. 
Jonas, 1609. lap): Bár Jónásnak e küldetéséről másutt 
nincs szó, nem volt oly szokatlan dolog, hogy a 
zsidók prófétái vagy szent férfiai küldetést kaptak a 
pogányokhoz, sőt csodákat is műveltek előttük. Igy 
Mózes Isten parancsára a fáraónál járt, József Kánaán 
lakóinál ; Elizeus Szíriába ment, Elizeus pedig Phoe-
niciába. Tehát nem tarthatjuk valami különösnek, 
hogy Isten Jónás által a niniveieknek akarta magát 
kinyilatkoztatni. 

A niniveiek megtérése sem olyasmi, a mi nem 
történhetett meg. Mint Knabenbauer írja (Commen-
tarius in proph. min. Paris. 1886. 363. lap.): «Ha 
Jónás küldetése azon időbe esett, a mikor a biroda-
lom ősi fényét elveszítette és a pestis, a lázadások 
és külső veszedelmek folytán inogni kezdett, (a miről 
pedig más források is tanúskodnak, épen abból az 
időből, a melyben Jónás élt, a kinek korát a Kir. 
4. K. 14, 25. nyomán II. Jeroboám idejébe teszik), 
a mikor tehát a niniveiek ősi dicsőségük és büszke-
ségük hanyatlását látva és különféle r iadalmak- és 
csapásoktól megfélemlítve birodalmuk pusztulását 
előreláthatták, vagy legalább gyaníthatták: könnyű 
szerrel megmagyarázhatjuk, hogy hogyan kelthettek 
bennük az Úr prófétájának szavai egyszerre oly nagy 
félelmet és idézhettek elő akkora bűnbánatot és 
erkölcsi változást.» «Tehát még azon esetben is — 
folytatja Cornely (i. h. 559. lap.) — ha a megtérés 
főokától, az isteni kegyelemtől, szabad volna eltekin-
tenünk, a mely az assziriaiak lelkét felvilágosította 
és megindította, nem volna valami csoda, hogy figyel-
tek a próféta szavaira, a kinek istenét nem 
ismerték vagy legalább nem tisztelték. Ugyanis ránk 
maradt felirataik tanúsága szerint az assziriaiak oly 
babonásak voltak, hogy a bűbájosok és jövendő-
mondók szavainak vakon hitelt adtak; ugyancsak e 
feliratokból azt is tudjuk, hogy saját isteneik tiszte-
lete mellett épenséggel nem tagadták más népek 
isteneinek hatalmát, sőt ezeket is félték és iparkodtak 
kegyöket megnyerni. Tehát még könnyebben érthető, 
hogy az isteni kegyelem hatása alatt az igaz Isten 
szavára hallgattak.» Egyébként maga Jónás könyve 
sem mondja, hog3r e megtérés oly teljes és tartós 
volt, hogy teljesen elhagyván bálványaikat, kizárólag 
az igaz Isten tiszteletét karolták föl. 

Ekképen kétségkívül látható, hogy a niniveiek 
megtérése nem lehetetlen, sőt hogy valószínű is ; 
továbbá, hogy e megtérésről nem szükséges másfelől 
is megbizonyosodnunk, hogy elhigyjük. Mert külön-
ben azt kellene állítanunk, hogy a pusztán egy irótól 

vagy szerzőtől említett dolgok nem hihetők el. E vá-
lasz tehát nem egyenes megoldás, a mely az esemény 
megtörténtét egyenesen bizonyítja, hanem csak az 
ellenvetést semmisíti meg, a mely a dolgot lehetet-
lennek minősítette. S ez a jelen esetben elég is, 
miután a pozitív érveket a könyv történeti jellege s 
így szavahihetősége mellett már előbb tárgyaltuk. 
De lehet, hogy ilyen nem egyenes megoldások nem 
hatnak a kutató észre oly erővel, hogy a szellemes-
nek látszó ellenvetések okozta homályosságot egészen 
el tudnák oszlatni. Ez azonban nem magában a 
dologban, hanem az emberek különféle egyedi és 
subjectiv irányzataiban leli magyarázatát. Jól mondja 
egy hasonló esetben a hires angol konvertita és 
később biboros, Newman : «A szentírási jövendölések 
magyarázóinak esetében egy példáját látjuk amaz 
elvnek, a melyet fejtegetek, hogy t. i. mennyivel 
hatásosabb a szent szövegnek még hamis magyará-
zata is, mint semmilyen magyarázata; hogy például 
a Jelenések könyvének látomásaihoz adott vala-
melyes kulcs (vagyis megoldás) mennyire behat a 
lélekbe — saját magamon tapasztaltam ezt — főké-
pen azért, mert mindezek (a magyarázatok) pozitivek 
és tárgyilagosak; és pedig dacára a legteljesebb 
bizonyításnak, hogy valójában semmi hitelt sem 
érdemelnek.» 1 

4. Egy újabb érv Jónás könyvének történeti 
jellege ellen a következőképen hangzik : A könyvben 
szereplő személyek jellemzése nem valószínű, nem 
élethű, «true to life». Főképen a prófétának viselke-
dése nagyon is különös. Ugyanis, hogy Jahvé szine 
elől elmenekülhessen, hajóra száll a messze nyugat 
felé. A vihar beálltakor a legnagyobb veszedelemben 
nyugodtan alszik, még pedig egymaga az egész hajón. 
Majd meg önszántából megajánlja magát, hogy vessék 
a tengerbe. S végre folyton-folyvást ellene szegül 
Istennek, sőt megfeledkezve minden tisztelettudásról, 
szemrehányó hangon, majdnem durcásan beszél 
Istennel. (L. Von Orelli i. h.) König szerint (i. h. 
750. lap.) a próféta búsulása annyi túlzással van 
megírva, hogy a szerző alig tarthatta komoly szo-
morúságnak. «S nem szabad azt sem elhallgat-
nunk — úgymond — hogy Jónás prófétát a szerző 
úgy jellemzi, mint valami szeszélyes gyermeket, a ki 
játékszerei elveszte miatt makrancoskodik, mikor azt 
mondja, hogy joggal búsul a neki árnyékot adott 
növény gyors pusztulásán.» 

Hasonlóképen a hajósok szerepeltetése sem ter-
mészetes, mert Jónás szavaira egyszerre az ő Istené-

1 «We sec in the case of commentators on the prophecies 
of Scripture, an exemplification of the principle on which 
I am insisting, viz. how much more powerful even a false 
interpretation of the sacred text is than none at all ; — how 
a certain key to the visions of the Apocalypse, for instance, 
may cling to the mind — (1 have found it in my own case)— 
mainly because they are positive and objective, in spite of 
the fullest demonstration that they really have no claim upon 
our belief.» (Newman, Apologia pro vita sua. Part II. 1 pg. 46.) 
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hez rimánlcódnak s nem törődnek többé saját iste-
neikkel és mert oly sokáig vonakodnak őt a tengerbe 
dobni, bár beismeri vétségét és maga kéri őket, 
sőt még ártatlannak is mondják őt. (Jón. 1, 14.) 
A ninivei király magaviselete sem egyezik meg ama 
leírásokkal, a melyekből a keleti népek s főkép az 
assziriaiak királyait kegyetlen és gőgös embereknek 
ismerjük. Az egyiptomi fáraót csakis Mózes legfel-
tűnőbb" csodái birhatták rá, hogy az izraelitákat 
szabadlábra bocsássa és Ninive királya minden csoda 
nélkül bűnbánatra indul ! Végre az sem valószínű, 
hogy a niniveiek egy ismeretlen nyelven beszélő 
idegen szavainak oly gyorsan hitelt adtak, sőt kis-
dedeikkel és barmaikkal együtt szőrruhában és 
hamuban vezekleni kezdettek. Mindeme sok valószí-
nűtlenség kétségtelenné teszi, hogy Jónás könyvét 
nem tekinthetni olyannak, a mely mint történeti 
elbeszélés hitelt érdemel. (L. Gigot i. h. 421. lap.) 

Ha mindaz igaz, a mi az előbbiekben fel lett 
sorolva, így válaszolnak mások, akkor nemcsak a 
történeti elbeszélés jellegét kell Jónás könyvétől el-
vitatnunk, hanem az egész könyvet a napvilágot 
látott legügyetlenebb fércmunkák közé kell soroz-
nunk. És csodaszámba megy, hogy hogyan lehet 
isteni eredetűnek, Istentől sugallt könyvnek nézni. 
Oktatásra pedig, mint a modern kritikusok akarják, 
egy ily könyv épen nem alkalmas. Tehát emez érve-
léssel a kritikusok maguk alatt vágják el a fát. Hi-
szen az egész könyv csak negyvennyolc versből vagy 
mondatból áll. Ha tehát ekkorka léiére oly sok 
hibában, annyi jellemzési valószinütlenségben, lehe-
tetlenségben leledzik ; képtelen tanító feladatát elérni, 
annál is kevésbbé, mert a könyv egy jó részét alkotó 
hymnus is csak későbbi betoldás a kritikusok sze-
rint és nincs is a maga helyén. Nincs tehát a könyv-
ben egy darabka sem jól elmondva, nincs egy sze-
mély sem jól jellemezve s még csak nem is hasonlít 
az élethez. De minden elbeszélésnek, akár történeti 
az, akár didaktikus, első és főszabálya, hogy legalább 
a személyek általános jellemzése és az események 
folyása hasonló legyen az igazán élő személyekhez, 
valóban történő dolgokhoz. Tehát egy olyfajta el-
beszélés, a mely ennyire valószínűtlen minden izében, 
semmiféle tanító célzatot sem szolgálhat. Tehát szim-
bolikus vagy allegorikus elbeszélés sem lehet. 

Jablonkay Gábor S. J. 

A tudomány geothaniája. (vi.> 
Még kevesebb veszéllyel já r a bolygók esetleges 

szerencsétlen konstellációja, ha t. i. az összes bolygók 
a Nap ugyanazon oldalán egy egyenes vonalba kerül-
nének, az egyensúly fölbillenvén talán egymásra ront-
hatnának. Nagy aggodalommal várták ezelőtt hat 
évvel egy ily szokatlan konstelláció eredményét. 1901. 
december végén csaknem egyenes irányban állottak 
a Nap ugyanazon oldalán: Urán, Szaturn, Jupiter, 
Mars, Merkur, a másik oldalon szintén egyenes vonal-

ban a Föld s a legvégső bolygó, Neptun. De az óriási 
mérleg mégsem billent föl. Neptun derekasan visel-
kedett s a Földdel együtt egyensúlyban tartotta társait. 

Földünk és naprendszerünk egyéb tagjai között 
a legnagyobb egyetértés uralkodik, az ellenségeskedés 
ki van zárva. A többi rendszerekkel való viszony nem 
ily barátságos; ezek tagjainak betörése gyakori, sok-
szor veszedelmes s a jövőben talán végzetes lehel. 
Hogy Földünk minduntalan találkozik kozmikus tes-
tekkel, mutat ják a hulló csillagok. Legújabban szá-
mukat az egész Földön naponkint több száz millióra 
becsülik. Időről-időre tömeges megjelenésük nagy-
szerű látványt nyújt. Legnevezetesebb csillaghullás 
volt 1872. november 27-én. Ez az 1852-ben eltűnt 
Biela-üstökös foszlányait hozta Földünk közelébe. 
Egykorú szemlélők elragadtatással beszélnek róla ; 
az ég egyszerűen havazni látszott a sok fényes csillag-
pehelytől. 1885. november 27-én ismétlődött e dús 
csillaghullás : csak Upsalában 40 ezret olvastak, egy 
negyedóra alatt 472 ezret. 

De hát mi közük van ezeknek a parányi testecs-
kéknek a mi Földünk sorsához? Inkább használnak 
mint á r tanak; hiszen pompás tűzijátékot rendeznek 
a tiszta őszi éjszakákon. Igen, csakhogy a tűzijátékok 
sem mindig veszélytelenek, a mi esetünkben pedig 
oly impozánsak lehetnek, hogy tőlük a Föld lángokba 
borulhat. Aggódva vártuk 1899-ben a Leonidák meteor-
raját. Sok csillagász valóságos bombaesőt helyezett 
kilátásba. A bombázás elmaradt: úgy látszik, vala-
melyik testvérbolygónk megkönyörült ra j tunk s a 
felénk röpülő lövegeket eltérítette eredeti útjokból. 
Mert bizony egy afféle bombaostromnak a fele sem 
tréfa. 

A meteorok ugyanis nem mindig oly mogyoró-
nagyságúak, a milyeneket közönségesen látunk, hanem 
gyakran tekintélyes tűzgolyók alakjában tűnnek föl, 
melyek bizonyos magasságban szétpukkadva hatalmas 
robbajjal egész kőesőt zúdítanak fejünkre. 1896. február 
havában Madrid fölött oly erővel pattant szét egy 
meteor, hogy a dörejre ablakok törtek szét, falak 
repedtek meg s a szilánkok iszonyatos kőeső alak-
jában zuhantak alá. Bresciában 1883. február 16-án 
esett le egy tűzkő. Lezuhanása földrengést okozott, 
az ablakok recsegtek, a telegráfdrótok hullámzásba 
jöttek. Közvetlen a lezuhanás előtt gyorsvonat robo-
gásához hasonló távoli nesz volt ballható. A körül-
belül egy mázsa súlyú kő mélyen fúródott a Föld 
kérgébe. 

Sok tűzkő szét sem pukkan, hanem úgy a mint 
van, egész súlyával, óriási kozmikus sebességgel ront 
neki a Földnek. Jaj annak, a ki vag}- a mi útjába 
kerüli 1511. szeptember 4-én Cremonában hirtelen 
több mint ezer meteorkő zuhant le, köztük mázsás 
szikladarabok, melyek madarakat, juhokat , halakat, 
sőt egy embert is agyonvertek. A 823-ik évből ránk-
maradt szász krónikák beszélnek egy oly hatalmas 
tűzkőről, melynek szétpattant égő szilánkjai állítólag 
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35 falut gyújtottak föl. Ez utóbbi bizonyára tekin-
télyes nagy kő lehetett, ha darabjai oly elszórtan s 
oly nagy számban hullottak alá. Eddig a legnagyobb 
meteorkövet Nordenskiöld találta Grönland nyugati 
partvidékén. Stockholm múzeumában őrzik; súlya 
25 ezer kg. Hazánk világhírű meteorköve 1866. junius 
6-án esett le Knyahinyában szemtanúk előtt. Súlya 
250 kg. 

E néhány adatból vonjuk le most a végkövet-
keztetést. A világegyetem tele van szórva meteor-
kövekkel, talán elpusztult világok kóborló marad-
ványaival. E meteorok között vannak kicsinyek, de 
vannak nagyobbak, vannak óriási nagyságúak is. 
A meteorok majd egyenkint, majd egész rajokban 
jelentkeznek, összeütközésük aFölddel gyakori, hatásuk 
tűz és rombolás. Már most képzelj iink egy nagy meteor-
rajt, mely 50 km. kozmikus sebességgel vakon száguld 
a világűrben s melynek részei tekintélyes kövekből 
állanak. Tegyük föl, hogy e lehetséges meteorrajnak 
útja ép a Föld pályája felé vezet, iránya pedig vele 
ellentétes. Az összeütközés elkerülhetetlen. A kata-
sztrófa lefolyását körülbelül így képzelhetjük el. 

Egy derült nyári este fönséges csillaghullás volna 
észlelhető, sűrű rakéták röpködnének a sötét égbolton. 
Majd föltűnnének egyes tűzgolyók s szétpattanva 
hatalmas dörejjel szórnák égő szilánkjaikat lefelé. 
A tűzkövek egyre sűrűbben jelentkeznének, közben 
süstörögve zuhanna alá egy-egy mázsás vasdarab, a 
levegő hullámzásba jönne, a Föld reszketne a leesett 
kövek csapása alatt, a gyúlékony tárgyak tüzet fog-
nának. Eközben az iszonyú bombázás elérné maxi-
mumát. A egész látóhatár fénycsíkoktól ragyogna, 
nappali világosság borulna a Földre, a szörnyű súr-
lódás és légnyomás folytán oly hő fejlődnék, a melyet 
élőlény ki nem bírna többé. A helyi katasztrófa vég-
zetes lenne a szerves lényekre. 

Ha azonban a bombázás teljes 24 óráig tartana 
s a lehullott meteorok tömege a Hold tömegének csak 
az ezredrészét tennék ki : a helyi katasztrófa egye-
temessé változhatnék. Ekkora mennyiség Epping 
szerint oly hőt fejlesztene az egész földkerekségen, 
mely egy olyan jéggolyót, mint maga a Föld, vízzé 
olvaszthatna. A hullócsillagok eszerint korántsem oly 
ártatlan jószágok, mint véljük, ha nagy rajokban 
jelentkeznek. A nép halált lát bennük : egy jobb 
életre vált lélek költözését. A csillagász is halált lát 
bennük a mondott értelemben: egy bomlásnak indult 
égitest szétesett romjait, melyek földi életünket ve-
szélyeztethetik. 

3. A meteorokról, melyek csak nagy rajban okoz-
nak általános pusztulást, tér jünk át arra a lehető-
ségre, midőn Földünk egy vele egyenrangú vagy 
még hatalmasabb égitesttel találkozik. Említettük, 
hogy naprendszerünk évenkint 480 millió kilométert 
rohan egész kíséretével a Herkules csillagzat felé. 
Más állócsillagok pedig hihetetlen gyorsasággal felénk 
közelednek. így pl. a Hattyú alfája 62 km., Wéga 75, 

Arkturus 88 km. másodpercenkinti sebességgel ront 
egyenesen felénk. Az igaz, a míg ideérkeznek, nyu-
godtan alhatunk, hiszen addig 60 ezer év fog lepö-
rögni a világegyetem óráján. Ezek az égi óriások 
ugyanis oly rémítő távolságokra vannak tőlünk, hogy 
napunkat mint önálló uralkodót tekinthetjük rend-
szerében, kinek szuverénitását idegen uralkodók nem 
igen zavarják. Hiszen legközelebbi szomszédunk az 
állócsillagok egén, a Centaurusz alfája, 4V2 billió 
mértföldre esik tőlünk, utána pedig a Hattyű 61-es 
csillaga 8 billió mértföldével áll hozzánk legközelebb. 
Ezek rengeteg távolságok. Bizton alhatnánk tehát, 
lia a tudomány egy fölfedezése meg nem zavarná 
nyugalmunkat. 

Megállapított tény, hogy a nagy mindenség ki-
mérhetetlen terein sötét testek is bolyonganak : 
kialudt napok, bolygók és holdak, kiélt naprend-
szerek, a melyek létezéséről csak egy-egy nóva föl-
tüntekor szerzünk tudomást. Ki tudja, nem talál-
kozunk-e már legközelebb egy ily kísértettel, melyet 
majd saját életünk árán varázsolunk nóvává. A lehe-
tőség mindenesetre megvan és mint ilyennel, szabad 
foglalkoznunk. 

Tegyük föl, hogy rendszerünk ilyen kialudt Nap 
szomszédságába jut. Már maga a puszta közeledés 
rendkívüli tüneményeket eredményezne. A kölcsönös 
vonzás a hígabb elemeket iszonyú forrongásba hozná. 
A Nap protuberánciái, melyek magassága megha-
ladja sokszor a 20 ezer mértföldet, oly erővel tör-
nének elő, hogy rémes lángnyelvüket szabad szem-
mel láthatnók. A Föld tengerei iszonyatos izgalomba 
jönnének, a magas ár elöntené a kontinenseket. 
A levegő elvesztené egyensűlyát, hallatlan orkánok 
dúlnának az egész földkerekségen. A belső tüzes 
láva is hullámzásba jönne, földrengések, rettenetes 
vulkánkitörések követnék egymást. S ha végre be-
következnék az összeütközés, az egymásra rontó égi-
testek hirtelen megakasztott mozgása oly hőt fejlesz-
tene, mely izzé-porrá morzsolná a szilárd rétegeket, 
s a két égitestet egy közös lángtengerré olvasztaná. 
A Sziriusz-rendszer bolygóinak lakói — ha vannak — 
csodálkozva néznék a novát, mely sötét égboltjuk 
valamelyik zugában elsőrendű csillaggá tolta föl 
magát. 

Ez lenne Földünk sorsa, ha a kialudt nap egye-
nesen törne rendszerünkbe, ha t. i. pályája és a mi 
Napunk pályája körülbelül egyenes vonalba esnék. 
Ez azonban nem valószínű. Sokkal valószínűbb a 
lehetőségek között, hogy oldalvást esik nekünk és 
csak súrolja a mi rendszerünket. E föltevésnél két 
eset lehetséges. 

a) A kialudt Nap távol tőlünk surran el és akkor 
megelégszik azzal, hogy Földünket egy kissé kizök-
kenti a rendes kerékvágásból, a csaknem köralakú 
pályát jó hosszú ellipszissé nyújtja. Ennek az lenne 
közvetlen következménye, hogy mivel az elliptikus 
pálya 2 gyújtópontja igen messze esnék egymástól, 
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a periheliumban megsülnénk, az aféliumban pedig 
megfagynánk s a polgári év talán még egyszer oly 
hosszúra nyúlnék. 

b) Ha azonban a tovarohanó Nap jó közelre 
merészkednék, Földünket magával ragadná s annak 
elliptikus pályáját hyperbolává vagy parabolává 
alakítaná. Ez ránk nézve annyit jelentene, mint éltető 
Napunknak örökre búcsút mondani és kirepülni a 
rideg, fagyos, sötét világűrbe, hogy ott Földünk mind-
addig bolyongjon, a míg csak új baleset nem éri, 
vagy a míg meg nem könyörül rajta egy más nap 
és nem adoptálja gyermekévé. Hogy e rémséges kéj-
utazás alatt hamar megfagyna az utolsó élő cella is, 
fölösleges megemlíteni. 

A nagyobb égitestek közé tartoznék még egy 
utonállónak, vagy mint Falb tréfásan nevezi : «az ég 
sátoros cigányának», a sokat rettegett üstökösnek a 
találkozása. Mivel azonban a Religio 15. száma bőven 
hozta e találkozás lehetőségének, valamint egy képzelt 
eset hatásainak kifejtését, most a katasztrófák ezen 
nemét mellőzhetjük. 

4. Az eddig fölsorolt katasztrófáknál többé-ke-
vésbbé Földünk játszotta a vezérszerepet : a Nap s a 
többi bolygók többnyire csak passziv szemlélői vol-
tak a balesetnek. Van azonban még egy faj tája a 
világkatasztrófáknak, mely legutóbb sokat foglalkoz-
tatta a csillagászokat s a melynél a Napnak jutna a 
főszerep, de úgy, hogy a földi élet is tönkre menne 
általa. Mielőtt ez esetet közelebbről szemügyre vennők 
és következményeit mérlegelnék, ismerkedjünk meg a 
kérdés hisztorikus hátterével is, mert e nélkül érthetetlen. 

1901. február 21-én a greenwichi idő szerint 2 óra 
40 perckor Anderson dr. edinburgi csillagász szokása 
szerint sorra vizsgálta az egyes csillagképeket, midőn 
hirtelen észreveszi, hogy a Perzeuszban új csillag 
ragyog. Fényét azonnal fényelemzőbe bocsátja és 
ime, spektruma világos vonalakat mutat, a miből 
mindig izzó gázakra lehet következtetni. A csillag 
tündöklése akkor 2"7 rangú volt. Az esetet rögtön 
megsürgönyözték Greenwichbe, Kielbe s innen az 
egész világra. A csillag ragyogása a következő napon 
néhány tizeddel emelkedett, de maximumát csak 
február 24-én érte el, midőn már a közeli Kapellát, 
a Perzeusz összes csillagait, sőt Wégát is túlragyogta. 
Ettől kezdve azonban gyöngült s némi ingadozásokkal 
napról-napra halaványabb lett, míg végre augusztus 
hóban már csak messzelátóval volt szemlélhető. 
Tycho de Brahe óta még ily fényes nóvát nem láttak. 
Állócsillag volt és pedig igen messze tőlünk, mert 
évi parallaxisa rendkívül csekélynek bizonyult. 

Mi történt tehát? Talán egy kialvófélben levő 
nap belsejéből tört ki a tűzfolyam s elöntötte föl-
színét a perzselő láva ? Lehet, de valószínűtlen. Mert 
tengelyforgást föltételezve, a nóva változó csillag alak-
jában jelent volna meg: a láva ugyanis nem önti el 
egyszerre egész fölszinét, annál is inkább, mivel egy 
ily óriási égitesten akkora nyomás uralkodik, hogy 

ott a kiömlött nehéz folyadék csak bajosan folytat-
hatja útját. Azonkívül a kifolyt izzó magma hamar 
hült volna le a hideg világűrbe való nagy kisugárzás 
folytán s ragyogását bajosan szemlélhettük volna 
szabad szemmel hat hónapon át. 

Talán egy bolygó egyesült központi napjával? 
Ez már valószínűbb. A csillagos égen vannak rend-
szerek — ilyen valószínűleg a Sziriuszé is — a hol 
a centrális nap körül egy vele csaknem egyenlő 
nagyságú és tömegű sötét test kering. A jelen esetben 
is ilyen rendszert föltételezve, ekkép magyarázhatjuk 
meg az egész tüneményt. Két rettenetes gyorsasággal 
egymás körül keringő és egymáshoz már igen közel 
álló égitest végre összeesik. A tangenciális érintkezés 
őrületes gyorsaságot kölcsönöz az egyesült tömegnek, 
a hirtelen megakasztott mozgási energia hővé alakul, 
mely fölszinüket több ezer C-ra hevíti. Az izzó gáz 
azonban gyorsan sugározza hőjét a hideg világűrbe, 
mi által lehűl s fénye mindinkább alábbhagy. Ám 
a lehűlés folytán tömege mindinkább összébbzsugo-
rodik, a mi megint hőemelkedéssel jár, tehát fénye 
újból nagyobbodni kezd. E folyamat addig ismét-
lődik, míg csak az összehúzódás oly jelentéktelen, 
hogy a nyomában járó hőemelkedés alig vehető észre. 
Ime e magyarázat megfelel arra a kérdésre is, miért 
ingadozott a nóva fénye a plus és minus között, 
miután 24-én ragyogása maximumát érte el. 

De van e tüneménynek még egy harmadik szer-
fölött érdekes magyarázata is, mely több momen-
tumnál fogva a kérdést közelebb hozza a valószínűség 
határához. Néhány hóval a nóva föltünése után a 
messzelátók az új csillag közelében igen halvány 
ködfoltokat észleltek, melyek épúgy, mint az Orion 
vagy az Andromeda köde, az állócsillagok régióihoz 
tartoztak. A következő hetek alatt — hallatlan tüne-
mény ! — a ködök folyton távolodtak a nóvától. Ez a 
látvány bámulatba ejtette a csillagászokat. Hogy a 
köd mozgását már rövid pár nap múlva észrevehessiik 
Földünkről, annak legalább is oly sebességgel kellett 
rohannia, mint a fénynek. Ez azonban a legjobb 
esetben valószínűtlen. Végre Kapteyn e vándorló 
ködről meglepően egyszerű magyarázatot adott. 
A nóva közelében — mondá — sötét kozmikus köd-
gomolyok léteznek, tehát olyanok, melyek csakis 
valamely nap reflex-fényében válhatnak láthatókká. 
A nóva a kigyulladás pillanatában pazarul szórta 
fénykévéit a körötte levő, valamint a tőle messzebb 
elhúzódó sötét ködgomolyokra, melyek e fényt vissza-
verve földünkre vetették. A nóvából tehát direkte, 
szóval leghamarább jutott hozzánk a fény, a vissza-
vert sugár ellenben csak a ködgomoly révén, in-
direkte, mellékutakon, tehát jóval később érkezhetett 
hozzánk és pedig a ködgomolyok távolsága szerint 
különböző késéssel. Mi a Földről fénylő anyagot 
láttunk mozogni. Ez azonban optikai csalódás volt, 
mert csak a sötét ködfoltokról visszavetett sugár 
érkezett különböző helyekről különböző késéssel. 
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E zseniális magyarázat világot vet talán a nóva 
kigyulladásának valódi okára is. Seeliger a nóva 
keletkezését úgy magyarázza, hogy egy kialudt nap 
egy terjedelmes ködfelhőbe hatol és benne kigyullad. 
Az egész folyamatot körülbelül ekkép képzelhetjük. 
Vegyünk egy akkora kialudt napot, mint a mienk 
és tegyük föl, hogy e sötét nap 30 km. másodpercnyi 
sebességgel fúródik egy terjedelmes sötét ködgomolyba. 
Útja egy óra alatt 108 ezer km. és az a lyuk, melyet 
a ködfelhőbe fúr, hasonlít egy óriási korong belse-
jéhez, melynek alaprádiusza magának a napnak a 
sugara vagyis 109 földrádiusz, magassága pedig 
108.000 km. vagyis 17 földrádiusz. E korong köb-
tartalma 150 ezerszer nagyobb a Földénél s a gáz-
tömecseket, melyek a nap behatolása előtt e korongot 
kitöltötték, most ez a sötét égitest ragadta magához. 
Ha föltesszük, hogy e köd 150 ezerszer ritkább a 
Földnél vagyis a víz sűrűségének 25.000-ed része, 
ügy a számítás mutatja, hogy e sötét nap épen a 
Föld tömegével gyarapodott egy óra leforgása alatt. 
A nap sebessége a behatolás pillanatában rettenetes, 
talán a köd is mozog, talán ép ellentétes irányban. 
A megakasztott mozgás, az iszonyatos súrlódás egy 
szempillantás alatt hőenergiává változik, a kialudt 
csillag hirtelen kigyullad, a sötét környezet reflex-
fényben fölragyog s a föld lakói bámulva szemlélik 
a nóvát, valamint a körötte halvány fényben derengő 
ködfoltokat. Az égő nap utóbb ismét kikerül a köd 
régióiból, gyorsan lehűl, fénye újból kialszik. Ime a 
tetszetős okoskodás, mely a legutolsó nóváról kielégítő 
magyarázatot szolgáltat. Ám mi köze van ennek 
Földünk hirtelen halálához? Lássuk ezt is röviden. 

Ha egy kialudt nap egy ilyen ködgomoly biro-
dalmába kerülhet, miért ne kerülhetne egy működő 
is, pl. a mienk összes bolygóival egyetemben. Ilyen 
ködfelhő méretei hasonlíthatatlanul nagyobbak, mint 
a mi egész naprendszerünk. Hiszen a mi határboly-
gónkról, Neptunról, négy óra alatt jön hozzánk a 
sugár, e ködfelhő egyes tájékairól ellenben, a mint 
láttuk, hónapokra menő késéssel. Maga a fősugár, 
mely először hozta meg a katasztrófa hirét, talán év-
századokig utazott. E szerint nincs kizárva, hogy 
rendszerünk valamikor egy ilyen kozmikus porfel-
hőbe hatol, a mi egyértelmű a földi élet hirtelen ha-
lálával. Mert ámbár a Föld jóval kisebb a Napnál, 
mégis aránylag több ködtömecset ragadna magához, 
mint amaz. Mert tekintetbe véve az aránylag nagyobb 
korongot, melyet a ködgomolyba fúr, valamint a 
Napnál négyszer nagyobb sűrűségét, egyszerű számí-
tás mutatja, hogy anyagának gyarapodása a Napéhoz 
képest aránylag 109-szer nagyobb lenne. Ha most még 
föltesszük, hogy az elragadott ködállomány sűrűsége a 
Föld sűrűségének csak az ezredrészét teszi ki, űgy e 
ködgomolyban tovairamló Földre egy óra alatt körül-
belül annyi anyag zuhan, mint a Hold. Ennyi anyag 
lezuhanása oly rövid idő alatt, akkora gyorsasággal a 
egirtózatosabb katasztrófát idézné elő. Földünk, mint 

a Perzeusz nóvája, kigyulladna s a rettenetes izzás 
elhamvasztana minden életet. E katasztrófa csak hat-
ványozódik, ha hozzávesszük, hogy a Földnek az 
egész rendszer mozgásán kívül még külön mozgása 
is van és hogy a felhő sem áll veszteg, hanem szin-
tén száguld, talán ép ellentétesen a bolygó mozgásával. 

De már a puszta közeledés e rengeteg ködfelhő 
régiói felé végzetes jellegű volna. Mert a hol akkora 
ködgomolyok verődtek össze, melyek rövid pár óra 
alatt egy egész világot lángokba boríthatnak, ott bi-
zonnyal a ködfelhőn innen és túl is létezik egy bár 
sokkal ritkább ellenálló közeg, egy gázburok, melyet 
a ködfelhő az évek millióin át az egész nagy min-
denségből magához ragadott. Ez a ritka ellenálló kö-
zeg oly terjedelmes lehet, hogy benne a Nap évszá-
zadokon, talán évezredeken keresztül kénytelen utazni. 
Ez az ellenállás, mint már föntebb láttuk, a bolygók 
pályáját a Nap felé szorítja, a holdakét pedig a boly-
gók felé. Ime tehát ez a körülmény nagyban siet-
tetné azokat a borzalmas jelenségeket, a melyeket 
föntebb a Hold közeledésénél ecseteltünk. Ez utóbbi 
azonban még az ellenálló közeg nélkül is bekövet-
keznék. Az ár-apály hatványozott tüneteit előidézné 
a ködfelhő közelsége is. Tegyük föl, hogy a ködfolt 
távolsága, mely felé naprendszerünk már rohamosan 
közeledik, csak 20 millió mérföld, sűrűsége a Nap 
sűrűségének az ezredrésze, átmérője csak 30-szor 
nagyobb a Napénál, úgy tömege 27-szer akkora, mint 
a Nap. Ily tömeg vonzása levegőnkre és tengereinkre 
27-szer nagyobb hatást gyakorol, mint a Nap, vagyis 
11-szer akkorát, mint a Hold. Ekkora ár-apállyal 
szemben a védekezés bajosan sikerülne. 

Ily katasztrófa korántsem lehetetlen. Naprend-
szerünk útja a tejút ama tájéka felé vezet, a hol az 
eddigi nóvák fölvillantak. E vidékeken tehát valószí-
nűleg sok ilyen sötét ködfelhő lehet. Az új csillagok 
manapság már nem tartoznak a ritkaságok közé: 
messzelátóink már számos halvány nóva fölvillaná-
sát jelezték. Fölösleges említenem, hogy ily végzetes 
ködből Földünk holtan kerülne ki. Ez az eshetőség 
az utolsó nóva megfigyelése óta úgy áll előttünk, 
mint egy lehetőség, mely a sok közül legközelebb 
áll a megvalósulás határához. 

Ezzel végére értünk cikksorozatunknak.1 A tudo-
mány világánál kutattunk s kutatásunk eredménye 
az, hogy a Föld élete mulandó. Bolygónk nemcsak 
természeténél fogva közeledik a végkimerültség ha-
tárához, hanem alá van vetve oly eshetőségeknek is, 
melyek életerejét hirtelen kiolthatják. E balesetek 
mindegyikénél, mint láttuk, a tűz játssza a főszere-
pet. Talán itt volna a legalkalmasabb hely, ez utóbbi 
körülmény és egy szentírási mondat vonatkozásait 
bővebben kifejteni. Ám e kérdés teljes értelme azt 
követeli, hogy róla más alkalommal egy külön kimerítő 
tanulmány keretében szóljunk. Martinovics Sándor S. J. 

1 A természettudomány kedvelői nagy élvezettel olvasták. 
Szerk. 
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Egyházi R ó m a . A modernizmus Olaszországban. — Most 
viláp- kezc* kitűnni, hogy a modernizmusnak nemcsak Francia-

, ° országban, de Olaszoszágban is, titokban, már sok 
\ r o n t K d - követője akadt s a pápai enciklika ép kellő időben 

jelent meg. Mutatja a Pascendi dominici gregis pápai 
enciklika ellen kiadott «anti-enciklika». Ez egy két-
száz lapra terjedő könyv. Hogy mi van benne, elképzel-
hetjük abból, hogy az apostoli szentszék azonnal ki-
mondta a szerzőkre a kiközösítést. Ha valaki ezt a gyors 
eljárást nem értené, gondolja meg azt, hogy a moder-
nizmus hivei, azzal az elvükkel, hogy nem hallgatnak 
a tanító egyházra, már kiszakadtak az egyházból. Mivel 
azonban, dacára emez eljárásuknak, erőnek erejével 
benn akarnak maradni az egyház kebelében, az apostoli 
szentszék, mely köteles a híveket a mérgezőktől meg-
óvni, kénytelen ezeket személyesen megbélyegezni és 
kizárni. Az «Osservatore Romano» november 2-án Res-
pighi bibornok, római püspöki helytartó október 29-én 
kelt rendeletét közié, a mely szerint «A modernisták 
programmja» cimü könyv olvasása a római püspökség 
területén halálos bűn terhe alatt tilos, egyúttal kimondja 
a főpásztor, hogy mivel a nevezett könyv szerzői meg-
átalkodottan védik a pápai enciklikában elitélt tévelyei-
ket, a szent atya őket a «jelen határozat»-tal kiközö-
síti. Fölhivatnak a többi püspökök, hogy a szent atyá-
nak ezt a határozatát hirdessék ki. Donomelli cremonai 
püspök, a kire a modernisták számítottak, határozottan 
állást foglal a pápai enciklika mellett. Ireland után 
Bonomelli a pápai enciklika mellett — ezt nehéz a sza-
badelvű sajtónak lenvelni. 

* 
A u g s b u r g . A Placetum ügyének, illetve esetének 

állása — e sorok írásának pillanatában (nov. 17.) ez : 
Dr. von Stein müncheni érsek a Pascendi dominici gregis 
kezdetű pápai enciklikát a vallásügyi miniszterhez be-
küldte, placetum céljából. A püspökök e lépésre vonat-
kozólag sem előzetesen, sem utólagosan megkérdezve 
nem lettek s róla csak utólagosan értesültek. Az állami 
hatalomnak az ignorálásnak eddigi állapota természe-
tesen kedves volt s kétségtelenül szívesen vette volna, 
lia a placetum nyugvó ügyének fölriasztása elmarad és 
így ő megkímélve maradt volna attól, hogy a moder-
nizmusról szóló enciklikával foglalkozzék. 

Más részről áz a jelentés látott napvilágot, hogy 
Dr. von Stein érsek «nem nyújtott be formális kérést» 
placetumért ; őt tehát ennek a kőkorszakbeli őslénynek 
föltámasztásában senki bűnösnek nem tarthatja. Ámde 
erre azt lehet megjegyezni, hogy az ügynek jogi állása 
ennek a mentségnek útját állja. «Formális kérés» nincs 
előírva. A Placetumra vonatkozó 58. §-a az illető alkot-
mányozó vagyis inkább szervező edictumnak a modus 
procedendi-re nézve semmit sem mond. A 61. §-ban 
csupán az áll, hogy «a kihirdetendő törvényeket és rende-
leteket a kultuszminisztériumhoz be kell küldeni.» A to-
vábbiak azután maguktól értetődnek. És tényleg, a 
mostani kultuszminiszter közleménye ebben az ügyben 
ennek megfelelően van szerkesztve és így szól : «Az 
enciklikának az államkormányhoz főpásztori részről a 
II. alkotmányügyi melléklet 61. §-a értelmében történt 
beküldése» alapján. Ezt az eljárást azután egész világosan 
és határozottan a «placetum kikérésének» nevezte. Tény 
tehát az, hogy a müncheni egyházi körökben terjesztett 

ama hireszlelés, «placetum formálisan kikérve nem volt», 
a placetum kieszközlésének esetét nem enyhíti. Figye-
lembe veendő azonban az, hogy Dr. von Stein érsek azon 
püspökök közül, kik az 1888. június 14-iki emlékiratot 
a placetum ellen aláírták, most már egyedül van az élők 
között. Az lehetetlen, hogy ő most magamagát hazudtolja 
meg és megengedjen oly elvet, a melyet az egyház elvet s 
a melyet ő maga is a nevezett emlékiratban kárhoz-
tatott s 1890. február 10-én a bajor felsőházban vissza-
utasított. Már említettem, hogy az a «keskeny palló», 
mely a jelen esetre amaz előzményekből átvezet, nem 
más, mint a placetumnak az a 'megszorító értelmezése 
a melyet annak 1889/90-ben Dr. von Lutz és gr. Crails-
heim adtak, a mely szerint a placetum célja nem az, 
hogy az egyháznak dogmáját bírálgassák, megengedjék 
vagy eltiltsák, hanem csupán elbírálása annak, vájjon 
az állami karhatalom az enciklika végrehajtásában rendel-
kezésére álljon-e az egykáznak. Közelfekvő a valószínű-
ség, hogy a placetumnak az érsek mostani eljárásában 
rejlő visszasrófolására a «tényező» ez a körülmény volt. 
Elvi tekintetben világos, hogy még az ily magyarázat 
sem állhat meg. Miért ? Mert benne kiterjesztése foglal-
tatik a placetumnak hit- és erkölcsi tanokra is. Egyéb-
iránt nem lehet figyelmen kívül hagyni azt sem, hogy 
minisztereknek parlamenti beszédekben adott törvény-
magyarázatai, a melyeket csakis politikai kényszerűség 
nyomása alatt vagy kibuvóul alkalmaznak, senkit sem 
köteleznek. 

Érseki nyilatkozat várható tehát és az el nem is 
maradhat. 

Dr. von Wehner kultuszminiszter, a mint már emlí-
tém, már nyilatkozott. Ibis-redibis. Az enciklikát két 
részre osztja : az első, a dogmatikai részről azt látszik 
gondolni, hogy az nem tartozik a placetumra, tehát 
reá se ; a második, a rendeleti részre látszik tehát sze-
rinte esni a piacet súlyának. Az egész distinctio 
azonban csupa látszat marad a placetum vaskos ténye 
mellett. 

* 

Köln . Fischer bibornok ujabb nyilatkozala és pedig a 
Schrörs-ügy kapcsán folyó hírlapi támadások ügyében. — 
Folyó hó 10-én volt Düsseldorfban az oda 1908. augusztus 
végére kitűzött ötvenötödik «katholikus nagygyűlés» 
ügyében a helyi bizottságnak ülése. Megjelent azon a 
főmegye főpásztora is és apostoli lelke tisztaságának 
tudatában igen hatásos beszédben védte a főpásztor és 
nyáj közt szükséges bensőséges viszonynak magas érde-
keit, erős szemrehányás kíséretében a szabadelvű sajtó 
könnyelmű és elfajult amaz eljárásával szemben, a mely 
hazugságoktól sem riadva vissza, eltántorítani akarja a 
nyájat az ő íöpásztorától. Megjegyzendő, hogy Fischer 
bibornok a nevezett helyi bizottság előtt kétszer szólalt 
föl. Az első fölszólalás mise közben, a másik a helyi 
bizottság ülésében folyt le. Amott a németországi katho-
likus nagygyűlésekről mondott a főpásztor sok meg-
szívlelni való dolgot, például azt, hogy egy-egy ilyen 
katholikus nagygyűlés valóságos nagy, országos szent 
misszió és lelki szent gyakorlat. A helyi bizottság ülé-
sében mondott főp. szózat természetszetszerűleg más 
húrokat pendített meg. Nem homilia volt, hanem polé-
mia, de olyan polémia, a minőt apostoli lelkű főpásztor 
fejt ki külszín szerint önmaga védelmére, valójában 
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pedig vérszomjas farkasoknak a nyájából való eltávo-
lítására. Régi közmondás : üsd le a pásztort s a nyáj 
kész prédául széjjel fog széledni! Németországban, sajnos, 
nagy hullámokat ver föl a főpásztorok ellen való tusa-
kodás.1 Ilyennek céltáblája Fischer bíboros érsek is. 
Támadják az ő «rendszer»-ét, gyanúsítják hazaszeretetét, 
elmaradottságot vetnek tudományának, kormányzásának 
a szemére, azt mondják, nem barátja a munkásoknak. 
Védelme, a mely tiltakozás és visszautasítás, igen mélyre-
ható. Beszélnek, úgymond, az én «rendszer»-emről. Nos 
hát, az én rendszerem a jó pásztor, egy katholikus 
püspök rendszere, a ki szent Páltól tanulta, hogy «min-
denek mindene legyen, hogy mindenkinek üdvösséget 
vigyen». Azután sorba veszi a többi vádakat, a melye-
ket «tolakodó gyanúsításoknak» bélyegez. Hogy XIII. Leo 
Aeterni Patris szózatának szellemében nagy tisztelője 
Aq. szent Tamásnak, azt ő magára nézve dicsőséges-
nek tartja. Arra az ellenvetésre, hogy a támadások 
ellene «papi körökből» származnak, azt feleli, hogy 
ismeri az egyházmegyéjét s nem hiheti, hogy papok 
közül sokan hűtlenekké lehettek püspöküknek adott 
fogadalmukhoz. Ünnepélyesen tiltakozik az ellen, hogy 
kötelességtudó papságának és híveinek óriás többségét 
a főpásztor ellen való tusakodás gyanújával rágalmaz-
zák meg. O tudja, hogy a kivételek az ő egyházmegyé-
jében számba se jöhetnek. Meg van győződve, hogy a 
támadás csak erősíteni fogja a főpásztor és a nyája közt 
levő bensőséges kapcsokat. Örömhirt is mond nyájának. 
Kijelenti, hogy a Schrörs-eset okából kiadott rendelete, 
a mely a nevezett tanár előadásainak hallgatására tilal-
mat vetett, csak ideiglenes jellegű maradt, máris szeren-
csésen megszüntethető volt. Ezzel, úgymond, a vitának 
ez a pontja az ő részéről befejezett dolog, a mivel azonban 
legkevésbbé sincsenek igazoltnak elismerve annak a 
bizonyos röpiratnak vádpontjai. Vagyis Schrörsnek még 
további kötelességei vannak. —y —la. 

Troda- ^ S iby l l akönyvek . Irta dr. Székely István egye-
temi ny. r. tanár. Budapest, 1907. 90 1. Ára 1 korona 
60 fillér. Kapható a Szent-István-Társulat könyvkeres-
kedésében. (Kecskeméti-utca 2.) 

Volt a régi görögöknek egy közmondásuk, mely úgy 
szólt, hogy : az a legjobb nő, kinek semmi hire nincsen. 
A mi körülbelül annyit jelenthetett, hogy az a jó nö, 
kiről egyáltalán nem pletykáznak, a mivel azt hiszem, a 
nő egyik legszebb tulajdonságát, a háziasságot akarták 
dicsérni. 

Azt gondolom, hogy talán a nőre nézve ma sincs 
máskép ez a dolog ; de egyet aztán biztosan tudok, hogy 
a tudomány terén nem azok az igazi alkotók, a kik 

1 Csak minap folyt le Iiottenburgban a papságnak küldött-
ségben és főiiratban való tisztelgése Keppler püspök előtt, a kinek 
nem tudja az úgynevezett reformkatholieizmusért rajongó világ meg-
bocsátani, hogy «Wahre und falsche Reform» cim alatt nyomtatás-
bari is megjelent 1902. december 1-én tartott beszédével a «reform-
mozgaIom»-ról lerántotta a leplet. 1100 papja közül 1050-en felül 
irták alá a hódoló föliratot, kijelentve, hogy püspökükkel együtt 
éreznek, együtt harcolnak. Az óriási többség mellett azonban kisebb-
ség is mutatkozott, a mely nem irta alá a föliratot. Keppler püspök 
csak az alatt a feltétel alatt volt hajlandó a fölirat elfogadására, ha 
névaláírások szeme elé nem kerülnek. Következő időkre a személy-
válogatás gyanújának akarta útját vágni. A hódolat fényesen sikerült. 

folyton szerepelnek, a kiknek nevével csaknem napon-
kint találkozunk az újságokban ; hanem a kik csendes 
otthonjukban búvárkodnak, elmélkednek s ha olykor-
olykor a fáma szárnyára veszi őket, akkor az rendesen 
nyomós, a tudomány érdekeire fontos dolgot jelent, 
valami irodalmi művök jelent meg. Ezek nemzetük 
szellemi színvonalának emelői, ezek a nagybecsű emberek. 
Egyébiránt nem szereplők, hanem csendesek. Minél 
többje van ilyenekből, annál előbbre áll valamely nemzet 
a népek koncertjében. Ilyesvalamit akart a német — 
talán a legtudósabb nemzet — jelezni, mikor a franciák 
szedáni nagy megveretése után hirdette, hogy nem 
Moltke, hanem a szadowai iskolamester verte meg a 
franciákat. 

Ha nálunk megvolna a helyes munkafölosztás, azaz 
ha egyrészt mindenki dolgoznék, másrészt ha mindenki 
megfelelő helyét foglalná el, akkor azt mondanám, hogy 
pl. nagy veszteség tudományunkra Giesswein drnak 
mai — szó sincs róla, különben hasznos — szereplése. 
Neki tudósi hivatása van, számára az Íróasztal volna 
való. Azt a munkakört ime, melyet szociális szereplése 
előtt az egyptologia terén betöltött, a miről már kül-
földön is ismerték, senki sem tölti be utána. Ilyen kaliberű 
emberekből nekünk nem sok van, de az élet sodra nálunk 
rendesen összekuszálja a szerepeket s végre is örülünk, 
ha valaki dolgozik, már akármi téren. 

Ezeket a gondolatokat váltotta ki belőlem a címbe 
írt munka, mert szerzője a fönnebb vázolt férfiak közül 
való : nem szereplő, hanem csendes ember, egyszerűen 
tudós és tanár, de ez aztán a javából. Üléseken, gyűlé-
seken, melyekről itt minden napra esik egy-kettő, ritkán 
találkozunk vele; egy gyűlésen jelenik meg, a Szent-
Tamás-Társulatén, mely filozófiával foglalkozik, ott 
elnököl ; különben kathedráján és otthon — dolgozik. 
A fönnebbi müve csak egy kis ízelítő abból a készülő 
kétkötetes nagy munkájából, mellyel négy éve foglal-
kozik és mely talán a tanév végével sajtó alá kerül. 
Nálunk hire sincs annak, a miben a külföldi irodal-
makban évek óta viharok dúlnak, az úgynevezett apokrif-
irodalom körül, vagyis azon irodalmi termékek körül, 
melyek a kereszténység életbelépését kisérték s melyek-
ből a racionalizmus — az evolucionisták — megdönteni 
iparkodik a kereszténység isteni jellegét. A ki ismeri 
Székelynek «Az ész és ösztön» cimü kétkötetes nagy 
müvét, Apologiáját, Hermeneutikáját, melyet külföldön 
jobban ismernek, mint itthon, az tudja méltányolni az 
ilyen csendes tudós munkásságát. Forrásokból dolgozik 
s nem ír három könyvből negyediket. 

A «Sybillakönyvek», pogány, zsidó és keresztény 
eredetűek, a Krisztus körüli századokból, a bajokkal 
küzködő népek jövőbe vetett reményeit, jövendöléseit 
foglalják magukban. Vannak történeti, népi, vallási vo-
natkozásaik és sok tekintetben hozzájárulnak koruk 
gondolkozásának megvilágításához. A többi apokrif köny-
vekkel s más egykorú írott maradványokkal egybevetve 
a fejlődési szisztéma hiveinek fegyvertára a keresztény-
ség isteni eredete ellen. Ezekből kombinálnak, ezekből 
érvelnek s keresik, persze próbálkozva, honnan vette a 
kereszténység szerintök emberi eredetű eszméit. 

Ebben áll a nagy fontosságuk s a ki velük foglal-
kozik, a ki a racionalisták vakmerő következtetéseit ott 
a maguk területén igyekszik igaz értékűkre leszállítani, 
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az profán dolgokkal foglalkozva tulajdonkép a keresz-
ténység ügyét szolgálja. 

A ki ezt a könyvet átolvassa, ha úgy nem érdekelné 
is, egy hasznot okvetetlenül merít belőle s ez az irodalmi 
termékeknél divatos — evangéliumainkra is alkalmaz-
zák — úgynevezett belső érvekkel való bizonyítás meg-
ismerése. Mikor egyéb bizonyítékunk nem lévén, a tar-
talom alapján a könyv korát, szerzőjét — legalább is 
minő vallású, vidékü ember írhatta? — eszméi termé-
szetét kell meghatározni. A hány író, annyi vélemény. 
Az egyik a könyvet egységes műnek tartja, a másik 
tiszta kompillációnak; az egyik zsidó szerzőt sejt, a 
másik pogányt a legnagyobb változatossággal. S ilyen 
módszerrel akarnak bennünket kitanítani evangéliumaink 
keletkezéséről. 

Pozitiv hasznuk, különösen a keresztény Sibyllák-
nak az, hogy látjuk, hogy bizony abban az ősi korban 
Krisztust Isten fiának vallották s a hol más forrás nem 
szól, a sibyllai könyv tanúskodik az egykorúak szűz 
Mária tiszteletéről. Innen látjuk, hogy bizony a Péter 
levelében említett «Babylon» csakugyan Rómát jelenti, 
mert ezek a könyvek is úgy nevezik. Egyben-másban 
rávezetnek szent János apostol «Apokalypsisânak» a 
megértéséhez is. 

Ezekről szólva, kitér a szerző Madáchunk «Ember 
tragédiájára» is (85. I.) s a mit én már évekkel ezelőtt 
fejtegettem a «Katholikus Szemlében» ő is arra az ered-
ményre jut, hogy «befejezése nem kielégítő és nem meg-
nyugtató». Legújabban Kármán írt a műhöz fejtegetést 
(Athenaeum kiadásában 1906.). Theodiceának tartja, de 
mindjárt a teremtés nagy jelenetének értelmezésénél a 
Szentháromságról olyasmit mond, a mi a keresztény 
eszmekörben való járatlanságát bizonyítja; ez természe-
tesen egy ilyen mű értelmezésére nem jó ajánló levél. 

Ex ungue leonem. A Sibyllákról írt mű a szerző-
nek nagy irodalmi jártasságáról, komoly munkájáról és 
kritikus eszéről tanúskodik. A megjelenendő teljes mű 
latin nyelven írva, hasonlóan a Hermaneutikájához, bizo-
nyára ismét fogja emelni hírnevét — külföldön. Kmos-
kónkról is szir nyelvű kiadványai folytán löbbet tudnak 
Párisban, mint itthon. * 

Dőri S. Zsigmond: A p a e d a g ó g i a i k í sé r le t é r t é k e . 
(Magyar Paedagógia 1907. 321 1.) 

I. Egy mindenképen érdemes, komoly tanulmányból 
eredő dolgozat, elég tanulságos arra, hogy mi is részleteseb-
ben foglalkozzunk vele s a magunk gondolataival ki-
egészítsük. 

A paedagógiának újabb fejlődéséről, illetőleg arról 
az empirikus alapvetésről beszélvén, melyet az utóbbi 
évtizedekben a kisérleti pszichológia kutatásai folytán 
nyert s kisérleti paedagógiává alakult, előbb a szenzualiz-
musról s magának a kisérleti pszichológiának értékéről 
mond egyet-mást. 

Mi a szenzualizmus ? «Abból a tényből kiindulva, 
hogy eredetileg minden tudomány érzéki tapasztalatok-
ban találja a maga ősforrását, azt állítják a tapasztalati 
tudományok képviselői, hogy a tények exakt megfigye-
lésével és leírásával az illető tudomány föladatát már 
meg is oldotta és hogy a filozófiai spekuláció semmi 
egyéb, mint a fogalmakkal való üres játék. Ez az egy-
oldalú szenzualizmus». 

A szenzualizmus tehát a materializmusnak, a lélek 
tagadása elméletének alkalmazása az ismeretek szerzé-
sénél s a tapasztalaton alapuló oksági elvnek a meg-
tagadása. Az az eljárásmód, mely a tények, a tünemé-
nyek, tehát a természet külsejének megfigyelésével és 
leírásával befejezettnek gondolja az ismeretszerzést, de 
a tüneményeknek okaikra, való visszavezetésétől, egy-
általán az okok kutatásától tartózkodik. 

Dőri ezt az eljárást egyoldalúnak nevezi, a mint-
hogy valóban az is. Pauer Imre pl. Lélektanában ezen 
módszer szerint a lelki jelenségek leírásánál eljut az 
idegekig s az idegrendszer középpontjáig, az agy velőig. 
Ennél reked, más tényezőt a lelki jelenségek létrejötténél 
nem ismer el (lélek nem létezik számára) s azt gondolja 
mégis, hogy, az idegek körében mozogva, nemcsak le-
írását, de magyarázatát is adta az érzetnek, a képzet-
nek, a fogalomnak stb. Pedig minden ilyen lelki tünemény 
egész mivoltával szinte maga tiltakozik az ellen, hogy 
létrejöttét tisztán testi, anyagi szervből, mint okozójából 
értelmezzük. Innen ezt a Lélektant — félmagyarázatai-
val — tanulni lélekgyötrő munka, melytől még senki 
se lett okosabb. 

Az oksági elvnek, hogy minden okozatnak meg-
felelő okának kell lennie, tagadása barbárság a tudo-
mányban, akár érzékelhető a keresett ok, akár nem. 
Megtagadása az ész természetes s el nem vitatható kö-
vetelményének, melynél fogva tudni vágy, a tudás pedig 
a dolgoknak okaikban való megismerése. 

Midőn tehát azt mondják a szenzualisták, hogy «a 
filozófiai spekuláció (az ok keresése) semmi egyéb, mint 
a fogalmakkal való üres játék» s hogy a tények meg-
figyelése elég, a szisztéma kedvéért olyasmit mondanak, 
a mit maguk sem hisznek el, mivel abban saját tudo-
mányos eljárásuk lépten-nyomon megcáfolja őket. 

Dőri is azt mondja : «A filozófia történetének be-
ható vizsgálata eléggé bizonyítja, hogy ez a fölfogás 
egyoldalúságánál fogva meg nem állhat, annyi azonban 
bizonyos, hogy a való tények beható és kritikai meg-
figyelése és azoknak kísérletekkel való megalapozása és 
kiegészítése a modern tudományoknak óriási előnye 
minden régebbi törekvéssel szemben». 

Az bizonyos, hogy az újabb kor e tekintetben nagy 
előnyben van a régiekkel szemben, hogy a megfigyelést 
a kísérletezéssel kiegészítheti; mert vannak hozzávaló 
eszközei. De ne felejtsük, hogy mindez a régiebbek törek-
véseinek az eredménye s hogy azok is a helyes meg-
ismerés megszerzésére mindent elkövettek, a mi koruk 
viszonyaihoz képest lehetséges volt. Mi a régiek vállain 
emelkedtünk, a mint viszont az utánnunk következők 
is a mi vállainkon fognak emelkedni. Ez a haladás ter-
mészete, mely az emberiség százados útjait kiséri. 

Azért nem állítanám a szerzővel, hogy a régiek 
«felületes és gyakorlatlan megfigyelők voltak és a kísér-
letet épenséggel nem ismerték». Megfigyeltek ők is, kí-
sérleteztek is, a maguk módja szerint. Mi volt egyéb pl. 
az alchimia, mint kísérletezés ; téves céllal ugyan, de 
mégis mennyit köszönhet neki a mai kémia? Errando 
discimus omnes. 

A kísérletet — úgymond — elsősorban a természet-
tudományok különböző ágaiban, mint a kémiában, fizi-
kában, fiziológiában, patliológiában stb. alkalmazták 
nagy eredménnyel. E két utóbbiból fejlődött ki a ki-
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sérleti pszichológia, mely egészen új keletű. A természet-
tudományok föllendülése, megfigyelés és kísérlet alapján 
elért nagy eredményei, a pszichológiát is hasonló mód-
szerek fölvételére késztették. 

A pszichológiát, mely elsősorban a fiziológiára tá-
maszkodik, szerinte most már a természettudományok 
közé számíthatjuk, mint ezt már előtte Lenhossék Mihály 
is mondta. (Az ember. 67. 1.) 

Ez azonban itt a kérdés: számíthatjuk-e a kísérleti 
pszichológiát a természettudományok közé? 

Döri ezt így véli beigazolni. «A kísérleti vagy fizio-
lógiai pszichológia tisztán empirikus uton jut a maga 
eredményeihez, minden metafizikát kizár a maga köré-
ből s csak tapasztalat és megfigyelés szabnak neki 
irányt. Kezdetben az empirikus pszichológia is elszórt 
alkalmi megfigyelésekkel elégedett meg és a lelki folya-
matokat teljesen elkülönítve gondolta a testiektől. Az 
utolsó ötven évben mindez gyökeresen megváltozott. Az 
empirikus pszichológia fiziológiai pszichológiává fejlő-
dött, a mennyiben a fiziológia módszereit, elsősorban a 
kísérletezést alkalmazza a legszélesebb terjedelemben, a 
pszichológiai jelenségeket pedig testiekkel kapcsolatban 
veszi figyelembe.»1 

A ki nem szenzualista, ezen eljárás miatt hogyan 
sorozhatja a kísérleti pszichológiát egyszerűen a termé-
szettudományok közé, nem értem. Bizonyára nem veszi 
észre, hogy ez az odasorozás csak a materialisták, vagy 
ha úgy tetszik, a szenzualisták pium desideriuma. 

Az a kísérlet csak arra való segítségül szolgál, hogy 
a lelki tünemények külső föltételeit, a testiekkel való 
kapcsolataikat alaposabban kitanulmányozhassuk, de 
mindenféle kísérletezés dacára is a lelki tünemények 
lelkiek maradnak s testiekké nem változnak át soha, a 
testiekből le nem vezethetők ; tehát a pszichológia tárgya, 
ha valamit kölcsön veszünk is a fizikai módszerből, 
örökké és lényegesen más, mint a természettudományoké. 

A pszichológia a kisegítő módszer miatt sohasem 
lesz fiziológiává. Midőn Lay és Stern méréseket 
végeztek, hogy a felnőttek és a gyermekek szellemi mun-
kásságának gyorsasági fokát a nap különböző szakaiban 
megállapítsák; vagy a kik annak keresték az okát, hogy 
az egyik gyermek többé-kevésbbé tehetséges, a másik 
teljesen gyengeelméjü, vagyis hogy a gyermeki tehetségek 
természetes fejlődésének mik a legnagyobb akadályai? 
vájjon nem csupán a külső, az anyagi föltételek meg-
állapítása körül fáradoztak-e, melyek a szellemi tehetségek 
megnyilatkozásárakedvezőleg vagy kedvezőtlenül hatnak? 

Ha tehát azt mondja Dőri, hogy a fiziológiai pszi-
chológia tisztán empirikus uton jut a maga eredményei-
hez, hogy minden metafizikát kizár a maga köréből s csak 
tapasztalat és megfigyelés szabnak neki irányt : a stu-
diumot csak félig, a fiziológiai részről nevezte meg; de 
az még nem az egész pszichológia, empirikus ugyan, de 
nem maga a pszichológia ; mert a lelki jelenségnek 
csupán a külsejénél állott meg, az ingereknél, az ide-
geknél, magának a lelki s a testitől annyira különböző 

l Dőri ezt valami új vívmánynak nézi, én ezt már 20 éve taní-
tom a dogmatikában azon a címen : «Anima rationalis vere, per se, 
essentialiter et immediate est forma corporis», az egyházban pedig 
ez a tan a vicnnei zsinat óta mint dogma szerepel. Régi tan nálunk, 
quod «unio animae cum corpore sit causa vitue, sensus, motus cor-
poris». Egger: Enchirid. Dogm. Specialis. 1902. 228. 1. 

jelenségnek mibenlétére azonban ezáltal még egyáltalán 
nem vetett ügyet. Az empirikus tapasztalatokra az oksági 
elvet tovább alkalmazni elmulasztotta. Pedig ott kezdődik 
tulajdonképen a pszichológia, a yuyjl tana, annak a kere-
sése, a mi a fjiexa xoc (juar/.a, a lelki jelenségek mögött, 
mint ok működik. 

A fiziológiai pszichológia a lelki jelenségeket a testiek-
kel kapcsolatban veszi figyelembe. Jól teszi, de Lenhossék 
Mihály dr., a liziológus, figyelmeztet, hogy ezzel a 
pszichológiai föladat még nincs megoldva. «Ennek a 
szigorú kapcsolatnak (az agyvelő és a lelki működések) 
a fölismerésével még csak meg sem közelítettük azt a 
másik nagy metafizikai problémát, a melynek megoldá-
sára (persze fiziológiai uton !) a mostani ember értelme 
úgy látszik, elégtelen : hogy egy materialis szerv műkö-
dései hogyan nyilvánulhatnak meg az anyagi élettől olyan 
eltérő valamiben, mint a milyen az öntudat, a lélek 
világa.» (Az ember. 17. 1.) 

Alexander Bernát dr., a filozófus, pedig ezt mondja: 
«Vannak ugyan, kik a lelki életet a testiből magyaráz-
zák és minden gondolatot az agyvelő bizonyos funkciói-
ból származtatják, az agyvelőbeli funkciónak pedig bizo-
nyosan vannak fizikai tulajdonságai, az a térnek egy 
bizonyos pontján megy végbe, az illető funkcionáló 
részeknek van súlyuk stb. De még azok is kénytelenek 
elismerni, hogy a gondolat, mint ilyen, mégis egészen 
más, mint a testi jelenség. Ha némi következetesség van 
bennük, ilykép kénytelenek kimagyarázni magukat : 
számos tény bizonyítja, hogy a lelki élet az agyvelő 
bizonyos részeinek működéséhez van kötve ; minden 
lelki jelenségnek szükséges föltétele valamely kémiai 
vagy fizikai változás az agyban, azonban elismerendő, 
hogy nem tudjuk, mikép szülik ezek a kémiai és fizikai 
változások a lelki jelenséget, továbbá bizonyos, hogy a 
lelki jelenség, mint ilyen, semmikép sem hasonlít azok-
hoz az anyagi változásokhoz, melyekhez kötve van. 
A gondolat váladéka, foszforeszkálása az agynak, mon-
dották az úgynevezett materialisták, de hogy valamely 
mirigyből hogyan válik ki folyadék (pl. a könny) nyom-
ról-nyomra követhetem ; ellenben, ha az agysejtet még 
úgy átkutatom, nem találom meg benne a gondolatnak 
legkezdetlegesebb csiráját s e m . . . Ha csak némileg kri-
tikailag gondolkodunk, át kell látnunk, hogy az agyvelő 
anyagi változásai és a velük járó lelki jelenségek esetleg 
a legszorosabb kapcsolatban vannak ugyan egymással, 
de hogy ez mégis merően különböző két rendje a jelen-
ségeknek, melyek nem hasonlítanak egymáshoz». (Az 
ember. 606. 1.) 

íme a fiziológián túl vannak az emberen jelenségek, 
melyekről szintén tapasztalat tanúskodik, melyeket a 
fiziológia kizárhat magából, de nem a pszichológia ; 
nevezhetem őket metafizikaiaknak, vagy akárminek, azok 
mégis léteznek és hanem is fiziológiai, de mint Alexander 
Bernát mondja és mindnyájan tudjuk: közvetetlen tudo-
másunk van róluk. És mivel a tapasztalat alapján biztos 
vagyok róla, hogy a lelki jelenség más, mint a testi, 
rákövetkeztetek megfelelő okára és léleknek nevezem. 
A jelenségek folytán oly biztos ennek a léte, mint a 
testemé, mert nincs okozat ok nélkül. Ezért nem lehet 
sorozni a pszichológiát, ha fiziológiainak is nevezem, egy-
szerűen a természettudományok közé, mert más jelen-
ségekkel foglalkozik, mint ezek. 
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Ezt a pszichológiát akarják kitessékelni a mate-
rialisták és szenzualisták a tudományok sorából, azon 
a cimen, hogy metafizikával nem foglalkoznak ; pedig 
ezt tenni nem lehet, még a mindenki előtt ismert lelki 
jelenségeket nem küszöbölik ki a világból, a pszicho-
lógiát sem lehet fiziológiává átváltoztatni, ámbár a fizio-
lógia nagyban segítheti a pszichológiát. 

A fiziológiai pszichológia és a pszichológia nem 
zárják ki egymást. Dőrinek, a ki nem szenzualista, ezt 
el kell ismernie. 

Jlz erdélyi katholikus autonomia. 
Annak idején, Schlauch bíboros abbeli fölszóla-

lására, hogy nem akarunk egyebet, mint a mi már 
Erdélyben megvan, szavaztam meg az autonomiai 
kongresszuson a többség szervezeti javaslatát. Annyiban 
volt ez a hivatkozás érv reám nézve, mert az erdélyiek 
autonómiáját kipróbált dolognak tudtam s ilyesmit 
követni még sem nevezhető sötétbe ugrásnak. 

Azóta mindig érdekel az erdélyi autonomia, ter-
mészetesen csak könyvekből konstruálhattam meg 
magamnak a képet róla; most azonban, hogy meg-
küldték «az erdélyi római katholikus status igazgató-
tanácsának ezidei évi jelentését a statusgyülés alkal-
mából», végre magam előtt látom az egész eleven 
autonomiát, úgy, a hogy eddig szorosan és közelről 
nem ismertem. 

Figyelmesen átolvastam a jelentés részleteit és 
a sok számadatot ; összevetettem azzal, a mi a mi 
vajúdó szervezeti tervezetünkben foglaltatik s jelen 
soraimban ebbeli benyomásaimat akarom összegezni 
közös tanulságunkra. 

1. Látom először is szinről-szinre, hogy mik azok 
a sokat vitatott «anyagi vonatkozású egyházi ügyek» 
Erdélyben. Alapok (főkép a vallás- és tanulmányi 
alap), alapítványok és iskolák. A püspökség, a káp-
talan birtoka ki van véve, arról a jelentésben nincs 
szó. Olyan az egész, mintha mi most a miniszter 
kezében levő vallás- és tanulmányi alapjainkat, ala-
pítványainkat, valamint kir. katholikus gimnáziumain-
kat visszakapnék s átadnók az autonómiának. A mi 
nálunk alap és alapítvány a püspökségek és kápta-
lanok kezelésében van, az ott is azok kezében van. 
A költségvetések templomok, plébánia- és iskola-
házak, gimnáziumi és elemi iskolaházak, internátusok 
építéséről, tatarozásáról, tanítók, tanárok és papok 
ellátásának javításáról beszélnek. Ezeket látom «az 
anyagi vonatkozású ügyek» címén az erdélyi auto-
nomia kezében. Vannak uradalmaik, erdőgazdaságuk, 
marhatenyésztésük, tőkéik mint anyagi eszközök, 
melyek állapotának, kezelésének vázolására esik a 
jelentés nagy része. Hierarchikus jogkörbe nem avat-
koznak. 

Ez az egyházmegye tehát valóban autonóm az 
állammal szemben ; a mi az övé, az mind az ő kezén van, 
anyagiakban nem gyámkodik fölötte a miniszter, 
pedig nekik is csak az a főpatrónusuk, a ki nekünk, 

a koronás király, kit mindjár t az első lapon «tör-
vényeken és régi gyakorlaton alapuló autonómiájuk 
valóságos Státorá»-nak magasztalnak. 

Egyet azonban nem látok tisztán, miért foglal-
tatik az igazgató-tanács jelentésében részletes «kimu-
tatás» a püspök úr évi egyházi, iskolai és nevelési 
adományairól, összesen 85.992 korona ? Van-e ennek 
valami ellenőrzési jelentősége, vagy közlése csak 
tapintat és előzékenység a püspök részéről? Meg 
vagyok győződve, magánértesülés alapján, hogy a mit 
a mostani püspök úr tesz, abban jó része van Mailáth 
grófnak, tehá t ' az az adományozási kimutatás aligha 
mind a püspökség jövedelméből került ki s egy 
másik püspök ilyen kimutatással aligha örvendez-
tethetné meg a status-gyűlést. Az egész jelentés ele-
jétől végig ugyanis azt a benyomást teszi rám, hogy 
az erdélyi egyházmegye meglehetősen szegény. Föl-
teszem tehát, hogy a «kimutatás» csak épülés okáért 
van a jelentésbe belefoglalva; mert úgy tudom, hogy 
a mai püspöki és kanonoki kinevezési okmányok 
ilyen ellenőrzésre senkinek jogot nem adnak. Ezzel 
azonban csak a tiszta jogi álláspontot kívántam 
konstatálni. 

2. A főkegyúr e szerint az erdélyi katholikusok 
egyházi közvagyonát maguk által az erdélyi katho-
likusok által kezelteti, számadásaikat azonban hozzá 
a miniszter útján terjesztik föl, valamint az egész 
érintkezés a miniszter ú t ján történik. 

Ily értelemben vett önállóságuk tehát megvolna ; de 
mi haszna, ha önmaguknak nem elégségesek, nincsen 
annyi eszközük, hogy tényleg is függetlenek lehes-
senek. A jelentés tele van kért és részben kapott 
államsegélyekkel, nagyon sokszor já rnak a miniszter 
után. Kezdve a lelkészi kongruán, a kepemegváltás 
ügyén végig a gimnáziumok és elemi iskolák építése, 
tanárok, tanítók fizetése, internátusok fölállításának 
stb. ügyéig folyton találkozunk az állami segély emle-
getésével «önkormányzati jogunk teljes épségben 
tartása mellett». 

Különben így van ez ma a protestáns autonó-
miákkal is, a minek ismerete nagyon kiábrándítja 
azt az embert, a ki az autonómiát, az egyházi ön-
állóságot etimológia szerint mérlegeli. A valóságban 
és tényleg lekötöttség itt, lekötöttség ott, csak más-más 
kiadásban és formában ; úgy látszik a szegény ember 
hiába beszél anyagi függetlenségről, mikor minden lé-
pésnél másra szorul. De az is naiv ember ám, a ki el-
hiszi, hogy az állam viszont csak amúgy felebaráti sze-
retetből ingyen segélyez valakit s nem a jogok árán. 

A mi j ó erdélyi testvéreink még a status kegy-
uraságához tartozó népiskoláiknál is kérnek állam-
segélyt, (84. 1.) hát a hol nincs kegyurasági köte-
lezettségük, hát a középiskoláiknál ! Érdekes a kézdi-
vásárhelyi római katholikus főgimnázium állami 
segélyezésére vonatkozó ötoldalas petit szedésű szer-
ződést átolvasni (61—6. 1.), melynek fejében 32.000 K 
évi államsegély jár. A tanárok egy részét a miniszter 
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nevezi ki, az iskola a miniszteri tantervet használja, 
körüliratnak a használandó tankönyvek stb. Tessék 
ehhez képest a protestánsoknak az 1791: 26. t. cikk-
ben biztosított iskolai autonómiáját elolvasni 1 Az volt 
az igazi autonómia, de ma már ez is a segélyek 
révén szintén csak «fuit». 

Szóval az erdélyiek alapjaikat, uradalmaikat 
maguk kezelik, sőt okos székely ésszel azt a gya-
korlatot is behozták, hogy «a kolozsvári m. kir. adó-
hivatal ezidőszerint római katholikus alapítványi fő-
pénztáruk is» (26. 1.) tehát azzal kezeltetik pénzeiket ; 
de ennek dacára, mondjuk csak, mégis nyakig van-
nak benne az állam, vagy szelídebben szólva a mi-
niszter kezében. Meg se tudnak nélküle mozdulni. 
Ilyen tényleg m a nálunk a többi felekezeti auto-
nómia is. 

3. De még többet látok a jelentésből az erdélyi 
katholikus autonómián, a mit a kongresszuson er-
délyi képviselő társainktól egyszer sem hallottam. 

Mi egy óriási szervezetet szavaztunk meg : egyház-
községi tanács, egyházközségi gyűlés ; egyházmegyei 
tanács, egyházmegyei gyűlés; igazgató tanács, or-
szágos gyűlés töméntelen paragrafussal. Teendőik is 
volnának ezeknek, legalább a papiroson, de egyet az 
a szervezet nem kinál : pénzt, hanem van egy para-
grafusa, mely azt mondja, hogy szabad magunkat 
megadóztatnunk. Az erdélyi autonómián ebből a 
jelentésből látom, hogy 1. ott az autonómia nincs 
kiépítve, azaz egész szervezete csupán 32 tagű igaz-
gató-tanácsból és gondolom 60—70 tagú közgyűlésből, 
mint nevezik statusgyűlésből áll ; 2. adót nem is-
mernek. 

Hát akkor miért kelljen nekünk összes katho-
likusainkat talpra állítanunk az utolsó faluig és — 
mint mondják — szerveznünk, hogy a miniszter ke-
zében levő dolgainkat magunk kezelhessük, mikor 
az erdélyiek ezt mind 60—70 hozzáértő emberükkel 
igen jól végezhetik? «A szabályzatnak az esperes-
ségekre és hitközségekre vonatkozó része csak a 
státusgyűlés tagjainak választása tekintetében van 
eddig végrehajtva» mondja Kosutány kolozsvári tanár 
Egyházjogában (245. 1.) Ez nekik elég, teljesen elég: 
miért ne lehetne nekünk is elég arra a célra? Ez 
valóban a mai mozgalmas időkben nagyon meggon-
dolandó egy kérdés, ha jót kívánunk egyházunknak. 

Az erdélyi képviselők erről az állapotról nem 
világosítottak föl bennünket, én legalább az egész 
idő alatt erről a tényállásról, hogy autonómiájuk 
nincs kiépítve, semmit sem hallottam. 

A másik tény az, hogy adókivetést nem gyako-
rolnak, legföllebb egyszer-másszor gyűjtést rendeznek. 
Ehelyett esetről-esetre államsegélyért folyamodnak. 

Mi meg szervezetünkben az adózás elvét akar juk 
meghonosítani akkor, midőn ettől a protestánsok is 
szabadulni akarnak s mikor nálunk az egész törté-
nelmi fejlődés nem kedvez az ilyen elvnek. Egész 
multunkban a hivek megadóztatása egyházi célokra 

ismeretlen, ellenkezőleg egész fejlődésünk olyan volt, 
hogy a hivek szinte megszokták, hogy az egyházi 
közszükségleteket vagy a patrónusok, vagy a püs-
pökök fedezzék, eltekintve attól, hogy a magyar 
ember adót kötelességszerűleg se szeret fizetni. 

Ezt a két igen fontos körülményt az erdélyi 
autonómiából megtanulni nekünk egyáltalán nem 
fölösleges. 

4. Egészen más kérdés, hogy mennyire fokozza 
az ilyen autonómia a hivek érdeklődését egyházuk 
irányában. Erről természetesen a jelentés nem szól, 
nem is tartozik hozzá ; mert hiszen az adminisztráció 
egy jogi bürokratizmus csupán, melynek célja az 
egyház anyagi vonatkozású ügyeit az egyházon belül 
kezelni. Tehát egy hivatalnoki testület az, mely a 
szabályzat által előírt kötelességeit teljesíti. Ez nem 
okvetetlen vonja maga után a vallásos lelkületet, 
miután ezt egészen más eszközök idézik elő. Egy 
figyelemreméltó körülménnyel találkozom a jelen-
tésben a gimnáziumoknál s mindjárt a füzet elején 
is, hol Mailáth püspök 10 éves erdélyi püspökségéről 
hálásan megemlékeznek, mint «a ki fáradságot nem 
ismerő apostolkodásával valóságos szellemi forron-
gást keltett mindenfelé, főkép az ifjúságnál, a minek 
eredménye a lelki élet megújulása». De ez az örven-
detes állapot nincs összefüggésben az autonómiával, 
ez csupán a jó püspököt dicséri, ki épen ilyen volna, 
ha autonómia se léteznék. 

Máshonnan merített benyomásom azonban az, 
hogy az autonómia mellett a résztvevők nem okve-
tetlen katholikusabbak, mint mások s hogy az egy-
ház tanait sem tanulják meg okvetetlenül jobban 
ismerni, mint mások. Persze a jogi védelem, már 
csak a férfias becsületérzésnél fogva is, hogy az ember 
másokkal szemben megóvja a rábizottakat, az erősebb 
lehet az autonómiában, mint autonómia nélkül. 

5. A jelentésből, illetőleg az egyes erre vonatkozó 
adatokból nem látom tisztán a státusgyűlés, illetőleg 
az igazgató-tanács viszonyát a megyés püspökhöz ; 
nevezetesen az, hogy az igazgató-tanács, mint az 
egyházjog magával hozza, «jure delegato» működik, 
nem jut benne kifejezésre. A püspök az igazgató-
tanácshoz teszi át a körébe utalt ügyeket, az igaz-
gató-tanács viszont a püspökhöz terjeszti föl terve-
zeteit, valamint a miniszterhez szóló fölterjesztéseket 
is. Az egész eljárásáról azonban a státusgyűlésnek 
számol be, melynek a püspök — a világi mellett — 
egyházi elnöke. 

A 4. lapon fordul elő egy megjegyzés, mely az 
említett viszonyt érinti, midőn azt mondja a jelentés, 
szólva a mostani püspök 10 évi kormányzásáról: 
«Tisztelettel említjük föl püspökünknek azt az al-
kotmányos érzését, a mellyel önkormányzati mun-
kánkat mindenkor honorálta, bennünket támogatott 
és vezérelt, hogy szentegyházunk ügyének tőlünk 
telhetőleg szolgálatot tehessünk». 

Ebből a jogász csak annyit lát, hogy van itt 
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valami kifejezve, a mit a katholikus egyházjog nem 
ismer s a hierarchikus szervezet nem fed. A mint 
tényleg az erdélyi katholikus autonómiát csak külön-
leges történeti s messze még a XVI. századi üldözések 
idejébe eső fejlődéséből lehet megérteni, midőn volt 
idő, hogy püspök nem létében a katholikus világiak, 
az országgyűlési státus, innen neve is, tartotta fönn 
a katholikus egyházat Erdélyben. Ebből alakult a 
mai autonómia, ez az egyedül álló intézmény a 
katholikus világban s ebből magyarázható a világi 
hiveknek ez az úgyszólván a püspök hierarchikus 
jogai mellett való elhelyezkedése, melynek kifejezése 
a jelentés imént idézett részlete. Az élet fejlesztette 
igy, nem az egyházjog, mert az se a püspökhöz való 
viszonyában, se a státus összeállításában : 2/3 világi 
Va egyházi, ilyen formában nem fejleszthette volna. 

6. A jelentés adatait úgy nézem, mint a hol a 
gazdálkodást rendesen vezetik. Az uradalmaknál 
költségvetés, előirányzat megjelölve. Pl. az alapítvány i 
uradalmak jövedelme 193.598 koronával volt meg-
állapítva és jóváhagyva, zárszámadásilag beszállíttatolt 
a főpénztárhoz 211.616 korona, tehát 18.078 koro-
nával több, mint mennyi előirányozva volt — olvas-
suk a 129. lapon. 

Csak az iskolákról szóló részletben két pontra 
volna megjegyzésem. A 31. lapon ez áll: a 7 főgim-
náziumban a lefolyt iskolai évben összesen 130 tan-
erő működött ; ebből rendes tanár 97, helyettes 8. 
(A többi adatok nem megbízhatók és azért azok 
fölemlítését itt mellőzzük). A tanári rend nyilván-
tartásában, midőn az igazgató-tanács beszél, hogyan 
említhet nem megbízható adatokat? Az igazgató-
tanács elé nem megbízható adat nem kerülhet. 

A másik a csíksomlyói internátusra vonatkozik. 
A 75 növendék közül j ó magaviseletet tanúsított 57 
növendék, szabályszerűt 17, kevésbbé szabályszerű 
osztályzatot nyert 1. S erre a jelentés folytatólag ezt 
mondja : nem ilyen kielégítő (?) a tanulmányi elő-
menetel, a mennyiben a 75 növendék közül jeles 
osztályzatot csak 4 kapott, jót 17; csak elégséges 
eredményt mutatott föl 40, elégtelenül tanult 14. (74.1.) 

Kérem, ha igazgató-tanácsos volnék, erre azt 
mondanám, hogyha egy internátus csak ilyen ered-
ményt tud fölmutatni, vagy reformálni kell gyökeresen, 
vagy becsukni, mert az okvetetlenül valami szervi 
ba jban szenved. Ilyen eredményért nem érdemli 
meg, hogy létezzék, mert ennél jobb eredményt a 
magukra hagyott externisták is tudnak fölmutatni. 

A jelentés nyomán ime néhány benyomásom az 
erdélyi katholikus autonómiáról. 

A mint engem érdekelt, úgy gondolom, minden 
más magyar katholikust is kell hogy érdekeljen, 
miután vallás- és közoktatási miniszterünk ismételt 
képviselőházi kijelentése szerint nemsokára mi is 
autonomia birtokába jutunk. Akkor pedig gyakorlati 
szempontból jó lesz járt uton járni, mint bizonyta-
lanban botorkálni. 

H. Székesfehérvár . Rendben. 
U. Budapest. Miért nem tetszett már szeptemberben 

értesíteni ? Hiszen lakást változtatott ugye ? 
B. Budapest. Aki protestáns testvéreink lapjait olvassa, 

az látja csak, hogy olyanok, mint az a bizonyos asszony, a 
ki folyton csak a szomszédékra nézett, azokra simfelt, de a 
saját házát elhanyagolta. Egy irigység minden gondolatuk. 
Ha kath. nagygyűlést tartunk, haragusznak ; ha kath. sajtó-
egyesületet állítunk, lármáznak ; ha kath. tanáregyesületet 
léptetünk életbe, megint csak akad simfelni valójuk sok. De 
atyafiak, hisz mi rátok se gondolunk, mit fáj nektek mindig 
a mi fejünk! Ne irigykedjetek, ha tetszik, tartsatok ti is nagy-
gyűlést, de a magatok hitéletéről ; alapítsatok ti is sajtó-
egyletet; művelődjetek és haladjatok. A baptisták elhódítják 
híveiteket, az egy gyermekrendszer miatt fogytok, bizonyosan 
a hitélet emelésére is rászorultok, nem tudtok a magatok 
ügyeivel foglalkozni ? Én röstelleném folyton annak a bizonyos 
szomszédasszonynak a szerepét játszani. 

H. S z a t m á r . Nagyon szívesen pótoltam ; hozzá kellett 
már szoknom, hogy munkásaim nagy pontossága miatt én 
húzzam folyton a rövidebbet. 

Cz. Csehi. Rendben van, ön t. i., de vannak, a kik még 
nincsenek rendben — az előfizetéssel. 

H. Nagyvárad. Bocsánat, nem tehetem, csak eredeti 
cikkeket szoktam közölni. Márki dr. felolvasása egy kivétel volt, 
mert egyetemi aulában ilyen felolvasás még nem fordult elő. 

F. Sz. Graz. Hát miért tartják Stájerben a magyar nyelv 
ismeretét luxusnak ? És mi hány idegen nyelvet tanulunk s 
ha idegen jön közénk, nemde az ő nyelvén igyekszünk vele 
beszélni? Egyszer már az ellenkezőjét is kellene megpróbál-
nunk, hadd legyen már egyszer egy kis viszonosság a világon. 
Egyébiránt köszönöm a figyelmét s várom a tanulmányt. 
Inkább két rövidebbet, mint egy hosszút, mert olvasóim job-
ban szeretik a rövidebb cikkeket, a mit egyik-másik munkatár-
sam nem szeret figyelembe venni. 

F. Budapest. A mult szerdai első didaktikai próba-kur-
zusunk pedagógiai jelentőségét és tanulságos voltát szinte a 
jelenlévők és az eszmecserében résztvevők arcáról le lehetett 
olvasni. Kétségtelen, hogy minél többen megismerik, annál 
többen vesznek majd benne részt. 

V. Kalksburg. Többektől hallom emlegetni nagyszerű 
egyházművészeti gyűjteményét. Haynald unokájához nagyon 
illik az ilyesmi, a szellemi téren való elüljárás, hadd lássa a 
világ, mit tud olyan téren is egy magyar katholikus. A mint 
alkalmam adódik, fölkeresem. 

B. W i e n . Dolgozatára rákerül a sor. Nem felejtettem 
el, csak idejére vár. 

R. Eperjes. A görög-katholikusok dolgai érdekelnek, 
csak legyen a kérdés élvezhető módon földolgozva, hogy 
világi olvasóimnak is megfeleljen. 

B. Nyitra. A miniszteri biztos úr igen kedvezően nyilat-
kozott kath. felsőbb leányiskolájukról. 

TARTALOM: Az űj római Dekretum. XIII. 
A kath. szervezkedés kérdéséhez. I. Velics Antal dr.-
tól. — Magyarország a két szent király stb. törvényei-
ben. XIII. (Vége.) Erdélyi László dr.-tóL — Jónás próféta 
könyve. III. Jablonkay Gábor S. J.-től. — A tudomány 
geothaniája. VI. (Vége.) Martinovics Sándor S. J.-től. — 
Egyházi világkrónika. —y —/a-tól. — Irodalom. Székely 
István dr.: A Sibyllakönyvek. — Döri Zsigmond: A pae-
dagógiai kísérlet értéke. I. — Az erdélyi kath. autonomia 
évi jelentése. — Telefon. 

Laptulajdonos és kiadó : 

DUDEK JÁNOS dr. egyetemi ny. r. tanár. 
Stephaneum nyomda r. t. Budapest, VIII., Szentkirályi-utca 28. 
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SZERKESZTŐSÉG ES KIADÓHIVATAL 

Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 39. 

Szűz Mária tökéletes hite. ( i . ) 

A «Pascendi Dominici» pápai köriratból szomo-
rúan értesülhet mindenki : mivé tette sok helyen a 
hit fogalmát, következőleg magát a bitéletet is — az 
a szerencsétlen bölcselet «a test okossága». Láthatjuk 
ismét a régi igazság új megvalósulását: «a test sze-
rint való ember nem fogja föl azt, a mi Isten leikéé, 
mert az bolondság előtte és nem értheti».1 Nem csuda 
tehát, ha folyton újnak látszó rendszereket alkot, 
hogy tudvágyát valahogy kielégítse, lelkiismeretét 
elaltassa és másokat is megnyerjen követőinek. Nem 
tartjuk időszerűtlennek, ha összes figyelmünket egybe-
gyűjtve épen most szűz Máriára irányozzuk, a k i n e k 
ötvenéves lurdi jubi leumára minden buzgó katho-
likus örömmel gondol. Hogy rajta lássuk újra és 
fölelevenítsük magunkban : mily egyszerű és mégis 
mennyire magasztos a hit művészete, melyet a ferde 
bölcselet érthetetlen, visszariasztó homályba burkol. 
Az ő ragyogó példája megtanít arra is: mit kell a 
hívőnek igazán kutatni, hogy a hite ne legyen vak, 
hanem öntudatos és mit nem illik, nem szabad 
kutatnia, hogy a hite hit maradhasson. Sok művelt 
ember vélekedik manapság is úgy, mintha az egy-
szerű hitben részesem volna az okosságnak ; hanem 
egyedül a szívtől függne. Pedig ez dőreség; mert ha 
a kinyilatkoztatás követeli, hogy legyünk óvatosak, 
okosak mint a kígyók és egyenes lelkűek, egyszerűek 
mint a bárányok és galambok: ez bizonyára a hitről 
és a hit szerint való gondolkodásról is érvényes ! 
Mikor Nikodémus másodjára merte kérdezni az Úr-
tól: hogyan lehetséges az újjászületés? így válaszolt 
neki: «Bizony bizony mondom neked, hogy a mit 
tudunk azt mondjuk és a mit láttunk azt bizonyítjuk» 
(arról tanuskodunk.)2 Tehát azt kellett volna kutatnia: 
mindentudó-e, vagy csak egyszerű próféta az, a kivel 
beszél? De az a Jézus, ki azt sem fogadta különös 
tetszéssel, lia valaki csupán a szemeinek használata 
által kívánt meggyőződni az ő istenségéről («boldo-
gok a kik nem láttak és h i t tek»; 8 «hacsak jeleket 
és csudákat nem láttok, nem hisztek;»)4 azt már 

i I. Kor. 12, 14. « Ján. 3, 11. 3 ján. 20, 29. * Ján. 4, 48. 
V. ö. I. Pét. 1, 8 : «kit noha nem láttatok, szeret tek; kiben, 
bár nem látjátok, most is hisztek» ; és Luk. 16, 31. Ján. 5, 36. 

nagyon jó néven veszi, lia a hallás sőt az olvasás 
útján is törekszünk belátást szerezni a felől, hogy ő 
nemcsak Isten küldöttje, hanem egyszersmind isteni 
természettel bir. «Vizsgáljátok az írásokat — ezek 
azok, melyek bizonyságot tesznek felőlem.»1 

Mária régi hite fölött szerényen búvárkodni 
különben is mindig fölötte hasznos ; mert ez az ő 
nagyságának és tiszteletreméltóságának egyik legfőbb 
alapja. «írva van: az igaz pedig hitből él».2 Róla is 
áll ez, nemcsak a közönséges halandókról. A milyen 
a hitünk és benső meggyőződésünk, csak olyan lehet 
az értéke egész külső életünknek. «Látod-e, hogy a 
liil együtt munkálkodott az ő cselekedeteivel és cse-
lekedetek által lőn a hit tökéletessé,»3 vagyis tett-
erőssé. A tettek nemcsak jelei a hitnek ; hanem a 
hit bele is foly a tettekbe, ezek pedig visszahatnak 
a r ra ; «tametsi partes fidei potiores sunt ; utpote 
dirigentis et imperantis» mondja Estius.4 

Hogy Mária a hivés tekintetében valóságos példa-
kép az emberiség előtt (az ő fia hitünk tárgya is, 
legfőbb tárgya):5 leginkább abból tűnik ki, mert el 
kellett fogadnia és tényleg el is fogadta először és 
egyedül, isteni igazság gyanánt azt, hogy a Megvál-
tónak valóságos anyja ő lesz. Mit jelent az: elő-
ször és egyedül hinni ? tegyük hozzá : egyetlen egy 
tanúnak h inni? úttörőnek lenni? És pedig nem a 
látható dolgokban, hanem a láthatatlanokban, a leg-
finomabb igazságok birodalmában, a hol hajszálnyi 
csekélységekre figyelni tudni, rendkívül nehéz ! Tehát 
Máriának nemcsak az ó-szövetség nagy jövendölé-
seiben volt szükséges hinnie ; hanem azokon fölül 
el kellett hinnie a személyére vonatkozó rendkívüli 
kijelentést is, hogy a régi jövendölések mind abban 
a gyermekben fognak beteljesedni, a kinek ő anyja 
lesz. Emberileg mérlegelve, e hit a boldogságos Szűzre 
nehéz lehetett. 

Fontoljuk meg csak, mily nehezen jön létre ezen 

1 Ján. 5, 39. V. ö. Zsolt. 118, 129. «Csudálandók a te bizony-
ságaid ; azért vizsgálja lelkem azokat». 

a Róm. 1, 17. 
3 Jak. 2, 22. 
4 Estius, Com. in epist. Moguntiae 1859. III. t. 427. p. 
5 Nem akar juk kétségbevonni azt, hogy Mária is a hit 

tárgya bizonyos tekintetben. 
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hitbeli meggyőződés mi bennünk,1 jóllehet mi mái-
könnyen tudomással bírhatunk Krisztus Urunk mű-
veiről, melyeket űgy látható életében végbevitt, mint 
láthatatlan életében egyháza által folytat. Mindez 
megkönnyíti számunkra a meggyőződés megszerzését. 
Mert Krisztus művei a történelemhez tartoznak; a 
legélesebb kritikát is kiállják. Mária ezeket mind 
nem láthatta, mikor h i t t Megkönnyíti részünkre e 
hitet nagy mérvben az is, ha komolyan szemügyre 
vesszük : hányan fogadták már el 1900 év óta ezen 
igazságot? és hányan tartoztak közülök a szellemi 
arisztokráciához, a szellemóriásokhoz ? Az emberiség 
szinét, javát, büszkeségét teszik ki azok, kik ezen 
hitben éltek és meggyőződésükért készek voltak az 
utolsó pillanatig mindent odaadni. Ha nekünk ezek 
dacára a legkomolyabb munkába és fáradozásba 
kerül az élő meggyőződés megszerzése, megőrzése, 
(fölületességgel nem megyünk semmire, az öntudatos 
hit nem tud megszilárdulni — különösen ha egy kissé 
hitközönyös körben élünk!): talán a saját nehéz-
ségünkből is következtethetünk arra, hogy a boldog-
ságos Szűznek sem ment az egészen könnyen ; benne 
sem jöt t létre mintegy önmagától ez a szilárd meg-
győződés. Értelme ugyan ment volt minden homály-
tól és elfogultságtól, az igaz. E tekintetben tehát nem 
hasonlíthatjuk össze belátásunkat az ő belátásával 
semmikép. De annyi bizonyosnak látszik, hogy az 
összeszedettség és a meg nem osztott, komoly figye-
lem neki is fáradságába kerül t ; mert halandó, szen-
vedésre képes testi szervezettel birt. 

Az igazán megfontolt, szabályozott, józan élet és 
az ehhez szükséges komoly gondolkodás; követke-
zőleg a fölösleges szórakozások fölismerése és gondos 
kerülése : e földön folytonos önmegtagadások nélkül 
nem érhetők el. Az életbölcseség, a tiszta értelem 
elnyerése vagy megőrzése azoktól függ: «nem talál-
tatik a kellemesen élők földjén».2 A második szeplő-
telen asszony nem feledte ezt soha. Vajha az első is 
behatóbban foglalkozott volna ilyen vagy legalább 
hasonló gondolatokkal, eshetőségekkel és előrelátóbb 
lett volna, férjével együtt Ádámmal : «a mely napon 
enni fogtok abból, halállal haltok meg».3 

Szóval, minthogy Mária hitének tagadhatatlanul 
nagy érdeme van : «boldog vagy ki hittél»,4 ennél-
fogva az is világos, hogy neki is meg volt a maga 

1 Örökre nevezetes marad a legőszintébb emberek egyiké-
nek, szent Ágostonnak vallomása: «Illi in vos saeviant, qui 
nesciunt cum quo laboré verum inveniatur et quam difficile 
caveantur errores ! Ego autem saevire in vos omnino non 
possum». Contra epist. Manichaei. Migne lat. 42,174. ss. Meny-
nyire szükséges tehát egy mindent nyugodtan megfigyelni 
tudó képesség — azután egy méltányos komoly gondolkozás — 
végre a türelem, a folytonos visszatérés és újra meg újra 
próbálgatás. A ki nem bir hirtelen, gyorsan elmélyedni, hanem 
hasonlít a pillangókhoz : kötelessége annál többször ismétel-
getni ; így kell elérnie azt, a mit a mély gondolkodású rövid 
idő alatt elér. 

2 Job 28, 13. 8 Gen. 2, 17. 4 Luk. 1, 45. 

sajátszerű nehézsége a megfontolt életben és a hivés-
ben, melynek legyőzése által azon páratlan érdemre 
szert tett. Utoljára általános érvényű az elv, hogy 
nagy érdem nagy munkát, nagy nehézséget és, ma-
gától értetődik, nagy kegyelmet föltételez. 

II. Mi tehette mégis leginkább nehézzé Mária 
számára a hitet, hogy Istennek anyja lesz? És követ-
kezőleg oly nagy érdeművé, hogy abból az egész 
földnek juthat a nélkül, hogy elfogyna? Mert hiszen 
a katholikus világ tartja, hogy Máriához kell annak 
menekülni, a ki Krisztust megnyerni óhaj t ja és élni 
akar. Az emberiség ő általa nyert Megváltót: tehát 
az egyesek is csak általa juthatnak el az élethez. 
Asszonynál kezdődött a romlás — asszonytól függ az 
újjászületés is. Nem visszhangja-e ezen nagy hatal-
mának a Lurdban márványtáblán megörökített nyi-
latkozat, melyet a kis szellemlátóhoz intézett: «Én 
megígérem neked, hogy boldoggá teszlek, nem ugyan 
ezen, de a másvilágon».1 Tehát mi tette számára a 
hivést nehézzé különös módon? Nem tökéletlenség, 
nem valami fogyatkozás; hanem ellenkezőleg egy 
drága, az Úrnak kimondhatatlanul tetsző erény : az 
őszinte alázat, az igazságszeretet. Milyen szerepet 
játszik a lelki életben az alázat, sejteni lehet onnan, 
mert csak az alázatos tud helyesen félni és bizni. 
Már pedig a csalhatatlan könyv tanítja, hogy Isten 
«az őt félők akaratját megcselekszi és könyörgésüket 
meghallgatja;»2 és «az Úrban bízót irgalom veszi 
körül».8 «Isten az alázatosoknak ad kegyelmet»,4 

mert «az alázatosoktól tiszteltetik».5 Ámde igazság 
az, hogy magunknak semmit sem adtunk, mindent 
Istentől kaptunk, a nélkül, hogy valami szükségesség 
kívánta volna ; tehát legfőkép azért, hogy raj tunk 
megmutassa jóságát, önzetlen szeretetét. A fölületes, 
hiú embereknek ez az igazság bjzonyos keserűséget, 
fanyarságot okoz. «Miért szeretitek a hiúságot és 
keresitek a hazugságot?»8 Igazság az is, hogy a te-
remtményt mérhetetlen űr választja el Teremtőjétől 
és hogy minden közlekedés, foglalkozás a teremt-
ménnyel, szó szoros értelemben vett leereszkedés a 
Teremtő részéről. Mindenkinek önmagához illő kör-
nyezetben kell mozogni : Istenhez isteni környezet 
illenék. Az önszeretettől elvakult és elkábult lényekre 
ezen igazság már igen kellemetlen, nem tapintatos 
sőt kiállhatatlan. Mária szerette ezt az igazságot is, 
szívesen foglalkozott azzal, mint később ki fog derülni. 
És mert senkit sem itélt meg, csak önmagát (hiszen 
nem látott a lelkébe senkinek!), iszonyű csekély-
ségnek tartotta mindazt, a mire képes volt, ahhoz 

1 Boissaire-Haizl, Lourdes története. Esztergom 1896. 29.1. 
Ezt Ígérte t. i. a gyermeknek, midőn az mások tanácsára 
megkérdezte, hogy mit kiván, mit keres ? 14 napon át a 
mennyország előizét akarta vele és részben másokkal is kö-
zölni. Mikor a gyermek megígérte, hogy el fog jönni a bar-
langhoz : akkor hallotta a nagyszerű ígéretet. 

2 Zsolt. 144, 19. » Zsolt. 31, 10. 4 I. Pét. 5, 5. 
s Eccli. 3, 21, « Zsolt. 4, 3. 
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mérve, mit a nagy Isten érdemel. Épen azért Istenhez 
egyszerűen méltatlan dolognak tűnt föl elölte, hogy 
ő anyja is legyen, tehát hogy legbensőbb viszonyba 
lépjen vele. 

Ez nem alaptalan képzelődés. Bizonyságunk, 
hogy visszaborzadt annak sejtelmére is, mintha ő 
nem volna közönséges kis lény. Ez az oka, hogy az 
angyalnak vigasztalni kellett, miután elmondotta a 
fönséges köszöntést: «Üdvözlégy malaszttal teljes 
(a nevét elhagyja); az Úr teveled (tehát nem Istent 
említ, kétségkívül, hogy iránta a hódolatát mindjár t 
kifejezze, mely mindig a legelső); áldott vagy te az 
asszonyok között ;»! (önkénytelenül az első szeren-
csétlen asszonyra gondolunk: «asszonytól lett kezdete 
a bűnnek és miatta halunk meg mindnyájan»,2 ki 
Ádámot bűnre vitte). De megjegyzendő, ezen szavak 
az első pillanatban sem lepték meg kellemesen. Ellen-
kezőleg határozottan megzavarták: «megháborodék 
az ő beszédén és gondolkozik vala — minemű köszön-
tés ez». A fölháborodás úgylátszik onnan származott, 
mert tisztán látta az ellentétet: igazságérzetéből 
folyó erős meggyőződése és az angyal szavai között. 
Innen talán vakmerőség nélkül kiindulhatunk és 
megmagyarázhatjuk félelmét is; illetőleg jobban be-
pillanthatunk a lelkületébe. Valószínűleg nem tudta, 
mit gondoljon arról a túlvilági fejedelemről, a ki 
mindenesetre csodálatos külsővel birt és jó angyal-
nak látszott — mégis dicsérni, mert egy közönséges 
leányt, a legnagyobb komolysággal. És pedig annyira, 
hogy őt az az asszonyi nem (pedig voltak már kitűnő 
alakok is) és mert mindnyájan anyától származunk, 
az egész emberiség fölé emelte. Hányan telnének el 
titkos örömmel, vagy mondjuk szent vágyakodással, 
hacsak valami hasonlót is hallhatnának életükben, 
egy komoly mennyei fejedelemtől! A legcsodálatra-
méltóbb tehát, hogy Máriában még ilyen szentnek 
látszó vágyakodás sem ébredt föl. Jele ez annak, 
hogy még a kegyelmekben is félt a rendkívülitől; 
irtózott a szellemi nagyravágyástól és meg volt elé-
gedve tökéletesen azzal, a mit Isten akarata neki 
szánt; hiszen ő a legbölcsebb és legjobb a tyánk: 
Legyen meg a te akaratod, jöj jön el a te országod!! 
De látszik az is, hogy más dolga volt; nem volt 
ideje sem fölösleges vágyakkal bíbelődni: kereste az 
igazságot. Hányan kezdenének rögtön habozni vagy 
inkább hinni, hogy lesz valami a dologban, mert 
egy olyan egyén mondotta, a ki nem tréfálhat és a 
kinek jobban kell tudni mindent, mint nekünk. 
A credulitatis aífectus fölébred könnyen, mihelyt 
átkozott önszeretetünknek hízeleg, a mit el kell hinni. 
Fájdalom, hogy így van. De hol itt az igazságszeretet, 
hol a tárgyilagosság? Máriában megvolt ezen nagyon 
egyszerű, de époly ritka, oly fenkölt lelki tulajdonság. 

E két körülményen kívül, mert t. i. Mária meg-
zavarodott az angyal szavai miatt és mert félni kez-

1 Luk. 1, 28. 2 Eccli. 25, 33. 

dett ; van harmadik körülmény is, mely alázatát 
bizonyítja. Ez abban áll, hogy az angyal beszédére 
hallgatással válaszolt. Úgy még gondolkodhatott volna, 
hogy vagy az angyal téved, vagy ő. De bizonyára 
nem vélekedett így erős, hatalmas alázata miatt ; 
mert akkor a félelem érzetének alig engedett volna 
annyit, hogy az angyalnak vigasztalnia kellett. Egy 
igazán buzgó lélek nem félhet semmitől, csak Isten 
visszatetszésétől ; tehát nagyon valósziníí, hogy az 
angyal szavai után a bűn veszélyére gondolt; ha 
saját tévedését kezdette volna fölfedezni, örült volna. 
(Mennyire szégyenítő ez reánk nézve, kik inkább a 
ballépés után szoktunk félni és komolyan gondol-
kodni ; nem pedig mint az okosság követeli, előtte !) 
A boldogságos Szűz hallhatta jó szüleitől és olvas-
hatta a szentírásban, hogy «a ki hamar hiszen : 
könnyelmű j»1 és «halála előtt egy embert se dicsérj ;» 2 

mert ha jó tulajdonságai is vannak, ki tudja kiáll-
ják-e a próbát. Nem csoda tehát, hogy az angyal 
beszéde több tekintet miatt megdöbbentette. Azonban, 
a mint nem tehetségeinek gyengesége folytán zava-
rodott meg, hanem épen ellenkező okból ; hiszen 
kitűnően fölfogott mindent, a mit egy istenfélő lélek-
től megvárhatunk (Szent Gergely: bonarum mentium 
est ibi culpam cognoscere, ubi culpa nulla est ;)3 

ugyanazt kell állítanunk hallgatásáról is. Ékesen szóló 
a hallgatása, nem önkénytelen, hanem indokolt, meg-
fontolt. A ki átlátta, hogy joga van az angyal szavait 
megbírálni : azt is átlátta, hogy még pálcát végle-
gesen nem törhet fölötte. Képmutatóskodni pedig 
nem tudott, nem akart. Azért Ítéletének fölfüggesz-
tését a fődologra vonatkozólag, (hogy t. i. elismeri-e 
Isten követének ?) hallgatással adta értésére. Az egy-
szerű őszinteség elválaszthatatlan a benső szerény-
ségtől. 

Megjegyzendő, hogy Maidonát szerint is4 ki van 
zárva, hogy Mária az angyal első szavai után szűzi 
tisztaságának veszélyére gondolt volna. Az élvezetes 
részlet így hangzik. «Angelicam ego prorsus in Mária 
puritatem ponendam existimo. Angeli vero ne suspicari 
quidem aut timere periculum ullum puritati suae pos-
sunt. Itaque cogitatio illa Mariae: qualis esset ista sa-
lutatio,non ex castitate, quam vis et castitas i n e a s u m m a 
esset ; imo propterea non ex castitate, quia summa 
erat ; sed ex humilitate profecta est. Adeo enim se 
tam singulari salutatione indignam probat, ut véré-
rét ur, ne quis in ea subesset dolus». 

Elképzelhetjük, milyen dicső látvány tárult a 
mennyország elé, midőn egy fiatal leánykát pillan-
tottak meg, ki a legkomolyabb magasztalás hallatára — 
minden titkos tetszelgés és kíváncsiság nélkül maradt. 
Sőt őszintén, lelkében megzavarodott, félt és hall-
gatott! Tegyük hozzá, ki a saját dicséretéből egész 
komolyan azt következtette, hogy az a túlvilági alak, 

i Eccli. 19, 4. 2 Eccli. 11, 30. 
3 Apud Roothaan, Exercitia sp. p. 169. Roehampton, 1881. 
4 Maldonat Comm. in Lucám p. 32. Moguntiae 1854. It. tom. 
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kit föllépése és magatartása angyalnak hirdetett, 
magasztaló szavai által behomályosította előtte ki-
létét! (A szent atyák, különösen szent Ambrus után,1 

úgylátszik, hogy külső szemeivel eddig még nem 
látott angyali jelenést). Gábor főangyal talán nem is 
üdvözölte volna ily fönséges módon szűz Máriát, ha 
saját okosságára támaszkodik, hanem kissé szeré-
nyebben kezdette volna. De a fölséges Úristen kívánta, 
hogy az egész mennyország sőt később a föld is, 
tudomásul vegyék, hogy az, kit anyjául választott és 
nevelt : az alázat netovábbja volt. Azt mondottuk — 
talán nem üdvözölte volna úgy! Mert utoljára, ha 
el akarta hallgattatni az alázat jogos kifogásait és 
fájdalmas kitöréseit; lia úgyszólván lehetetlenné 
akarta ezeket tenni előre : akkor emberileg véve is, 
legtanácsosabb volt mindjár t azzal kezdeni, a mivel 
kezdette. Azonban, hogy Mária nem hihette el rögtön, 
a mit hallott, következtethetjük Saul történetéből is. 
«Nem benjamini vagyok-e én, Izrael legkisebb nem-
zetségéből? És rokonságom nem legutolsó-e Benja-
min minden családja között? miért mondtad tehát 
nekem e beszédet?»2 így tudott szólani, mikor érté-
sére adta Sámuel próféta, hogy Isten első földi ki-
rálynak szemelte ki. Máriát, kinek a megtestesülendő 
alázat magát alá akarta vetni, csak nem multa fölül 
egy Saul? 

Knabenbauer3 állítja, hogy a boldogságos Szűz 
mindjár t kezdetben fölfedezte, hogy jó angyal, az Úr 
követe érkezett hozzá. «Ex modo narrandi concluden-
dum est Mariam statim deprehendisse : apparitionem 
angelicam esse, angelum ad se venisse ; et sane con-
veniens est, ut extemplo angélus appareils se tam-
quam angelum a Deo missum manifeste!»; és hivat-
kozik Toletusra is. De nem elégít ki annak kimagya-
rázása, hogy mégis gondolkodik vala: minemű kö-
szöntés ez? Véleményünk szerint: ha Mária tisztán 
fölismerte volna az angyalt, egy szavát sem bírálta 
volna meg, mert Isten szavainak tekintette volna. Az 
tehát, «mert nem kutatta, ki szól hozzá : hanem, hogy 
mit mondott», nem változtat a dolgon semmit. Sok 
exegéta csodálatra méltó pietásból úgy látszik véle-
kedni, mintha Máriának nem is lehettek volna kívülről 
támadó kísértései és ennélfogva a gonosz szellem 
csalásaira («átalakítja magát világosság angyalává»)4 

nem is gondolt volna soha. Pedig, ha az Úr Jézus 
megengedte önmagán, hogy megkisértetett, megen-
gedhette Szűz anyjánál is. «Legyetek azért okosak, 
mint a kígyók és együgyűek, mint a galambok.»5 

Nem elég erős azon bizonyíték sem, hogy Isten nem 
tűrhette, hogy Mária bizonytalan legyen egy percig 
is az angyal felől, mert úgyis nagy, nehéz volt a ti-
tok, melyet el kellett hinnie. De ha Isten tulajdon-
képeni hitet kívánt tőle: akkor nagyon megfogható, 
hogy az angyalt neki magának kellett fölismerni, 

1 Lib. 2. de Virg. (apud Maid. p. 38.) 
2 I. Kor. 9, 21. 3 Com. in Lucám p. 65. Parisiis. 1896. 
4 II. Kor. 11, 14. s Mát. 10, 16. 

mint Isten követét és hogy épen ezen ismeretet nem 
tette könnyűvé, mert utoljára ettől függött hite és 
érdeme.1 Hitének pedig diadalmaskodni kellett alá-
zata fölölt, a melyből szubjektív nehézsége szár-
mazott. 

A közönséges embereknél, fájdalom, az ellenkező 
szokta nehézzé tenni a hitet — a dicsvágy. De nem 
Istentől, hanem egymástól vágyakodnak dicsőíttetni 
és nagyrabecsültetni. «Mikép hihetnétek ti, kik dicső-
séget vesztek egymástól és a dicsőséget, mely egyedül 
Istentől van, nem keresitek?»2 Mennyire távol álla-
nak a romlott természettel megvert emberek Máriától ! 
Ó tud meglepetése dacára bámulandó tárgyilagos-
sággal és nemes finomsággal gondolkozni. Minden 
legkisebb körülményt megfigyelni és méltányosan, 
túlzás nélkül mérlegelni képes. Kétségkívül azért is, 
mert nem rabja a dicsvágynak és önszeretetnek, 
hanem ellenkezőleg megvettetést vár — a semmi azl 
érdemli, hogy egész szívvel és teljes lélekkel áldhassa 
Istent. «Beszédünk végepedig ez: ő minden minde-
nekben. Dicsőítve is mit tehetünk? ő mindenható 
minden műve fö lö t t . . . Áldván az Urat magasztal-
játok őt a mennyire csak tehetitek, mert nagyobb 
minden dicséretnél. Magasztalván őt, szedjétek össze 
erőiteket, de el ne fáradjatok, mert nem éritek el 
őt».3 A szűz anya ismerte biztosan ezen remek in-
telmet — ő töltötte ezt be a legkitűnőbb módon. 

Valóban elmondhatjuk, hogy benső alázat nél-
kül nincs igazi okosság, nincs szellem ; nem fejlőd-
hetik ki az igazság után való vágyakodás és szere-
tet. (Pedig mindenkiben megvan a tudvágy erős 
gyökere, mennyi fájdalommal j á r annak erőszakos 
elfojtása, elhanyagolása!) Mert a kis, függő lényecs-
kének minden előtt azt kell jól érteni, hogy ő kicsi 
és hogy mit érdemel a csekélység? És nem szabad 
rossz néven vennie, ha mások is kicsinylik, mint a 
ki önmagának semmit sem adhatott, hanem mindent 
alamizsna gyanánt kapott ; és mint a ki megelégedni 
köteles azzal, a mit nyert ; nem követelhet semmit, 

1 Kérdezhetnők itt : miért kívánta a szent Isten, hogy 
Jézus 12 éves korában, minden szó nélkül, bejelentés 
nélkül, elmaradjon Máriától és Józseftől ; a templomban tar-
tózkodjon három napig a nélkül, hogy szülői ezt sejthették 
volna? Pedig csak egyetlen egy szavába került volna annak 
a legengedelmesebb, legjobb gyermeknek és megkímélte 
volna őket annyi szorongástól, fájdalomtól, annyi fárado-
zástól. És nem volt szabad őket fölvilágosítania, előre figyel-
meztetnie ! Még a mellé midőn végre három nap múlva 
megtalálták és az alázatos Szűz, ki mindig jobban akarta 
ismerni Istent, megkérdezte fiától: miért kellett ennek így 
történni (tehát nem azt kérdezte : mit tett ; hanem : mi okból 
tett úgy?) — akkor is olyan feleletet kapott, melyet nem 
érthetett meg és szépen elhallgatott. «Majd meg fogom érteni, 
mikor Istennek tetszik, mikor szükségem lesz rá» — bizonyára 
ez volt a gondolata. Ezen megjegyzés ugyan nem bizo-
nyíték a mellett, hogy az angyalt nem ismerte föl mindjárt. 
De azt mégis megérteti velünk, hogy a bölcs Isten sok 
mindent nem tett Mária számára könnyűvé, hogy annál 
hősiesebb erényeket és annál nagyobb okosságot gyakorol-
hasson. a ján. 5, 44. 3 Eceli. 43, 29. etc. 
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ha véletlenül bárónak vagy hercegnek született is. 
Hiszen ezek elvitázhatatlan és elévülhetetlen alapigaz-
ságok ! Ha ezeket nem értettük meg nagyon jól vagy 
elfeledjük: hogyan tarthatunk az elménkben vala-
mi t? hogyan tudhatunk igazán, alaposan egyebet? 
Az ismereteknek ép úgy szükséges a biztos kiindu-
lási pont, a szilárd alap, mint az anyagi épületnek. 
«Ha valaki magát valaminek tartja, holott semmi; 
önmagát csalja meg.»1 Mit fog elérni, fölmutatni egy 
megcsalt, elfogult, megsebesített képzelő tehetséggel 
és ér telemmel? A ki az egyszeregyet már nem tudja 
biztosan, számolás közben lépten-nyomon hibázni 
fog. «A bölcs ne dicsekedjék az ő bölcsességében.. . 
hanem abban dicsekedjék, a ki dicsekszik, hogy is-
mer engem és tudja, hogy én vagyok az Úr, ki ir-
galmasságot cselekszem és Ítéletet és igazságot a föl-
dön.»2 Ámde kézzelfogható, hogy Istent csupán az 
ismerheti igazán, a ki szenvedélyeit (minden go-
noszságnak gyökere a pénzvágy, mely után járván, 
némelyek eltévelyedtek a hittől),3 ennélfogva a dics-
vágyat is, megtagadta, megfékezte. Következőleg, a 
ki először is jól ismeri önmagát — alázatos. «Kit 
tanít — mennyei — ismeretre? Kivel érteti meg a 
hallott dolgot? A tejtől elválasztottakkal, az emlőtől 
elszakasztottakkal.»4 

Egy párszor már hallottuk azon furcsa ellenve-
tést : mintha Krisztus nem sürgetné az önismeretet 
érdeméhez méltóan ! Határozottan az ellenkező áll ! 
Minden szava vagy közvetlenül vagy közvetve hir-
deti az önismeret szükségességét. «Képmutatók, az 
ég és föld szinét tudjátok vizsgálni: ezt az időt (az 
én időmet!) tehát miért nem vizsgáljátok? Miért nem 
Ítéltek még magatokról sem igazán '» 5 «Mit nézed 
pedig a szálkát atyádfia szemében ; a gerendát pedig, 
mely tenszemedben vagyon, nem veszed észre.»8 Hát 
ezekkel nem jelentette ki, minő fontosságot tulajdo-
nit az önismeretnek? Továbbá az öngyülölet tökéle-
tes ismeretét föltételezi nemcsak csekélységünknek, 
de rendetlen hajlamainknak, fonákságunknak, sőt 
büntetésre méltó voltunknak is. Már pedig Üdvözí-
tőnk nem tanácsolja, de egyszerűen követeli az ön-
megvetést, az öngyülöletet: «Ha ki hozzám jön és 
nem gyűlöli . . . még önön lelket is: nem lehet az én 
tanítványom».7 Istent ismerni a legnagyobb dolog: 
«téged ismerni, tökéletes igazság; és tudni igazságo-
dat és erődet, a halhatatlanság gyökere».8 Azonban 
tudni illik és kell, hogy Megváltónk tanítása szerint 
is: «Ez az örök élet, hogy megismerjenek téged 
egyedül igaz Istent és a kit küldöttéi Jézus Krisztust.»9 

Bocsásson meg, a kire fölösleges és untató volt, 
a mit most olvasott. Sokakra nézve még sem érdek-

telen az összefüggést látni : hit és alázat között. Nagy 
a rokonság köztük, mert mind a kettő finom igaz-
ságszeretetet kíván. A Szentírás nyelvszokása sze-
rint jól élni annyi, mint igazságot, igazat művelni ; 
rosszul élni, a hittel és lelkiismerettel meghasonlott 
életet folytatni pedig annyi, mint hazugságot csele-
kedni.1 Megjegyezzük még, hogy Krisztus követéséhez 
nemcsak azért elkerülhetetlenül szükséges az öngyü-
lölet (tehát különösen a természetes véges belátás 
gyarlóságainak ismerete és következőleg kevésre be-
csülése), mivel belátásunkat meghaladó igazságokat 
is tanít ; hanem azért is, mert a nélkül az isteni 
Gondviselés intézkedéseibe sem tudunk igazán bele 
nyugodni; hiszen azok is rendesen titokteljesek. így 
pedig nem jöhetne létre azon természetfölötti új élet 
soha, a melyet azoknak folytatni kell, a kik Krisz-
tusnak akarnak élni ; ki az «örök üdvösség oka lett 
mindazoknak, kik Neki engedelmeskednek».2 Tehát 
a tökéletes önmegvetésben áll egyszersmind azon 
misztikus halál, a rendetlen önszeretet megszűnése, 
melynek meg kell előzni az új életet. A rendetlen 
önszeretet csak e földön keresi saját hasznát, kedv-
telését és dicsőségét: mintha a másik világon újra 
kezdhetné a keresést. Pedig ott már nyugodni kell 
és aratni. Midlinszky József S. J. 

A kath. szervezkedés kérdéséhez. (n.) 
A német altiszti karhoz hasonló közvetítő szerv 

létesítésénél első sorban az alsó papság és a kath. 
tanítói kar van hivatva arra, hogy sorompóba áll-
j o n ; de bizonyára akadnak országszerte a világi ele-
mek közt is3 olyanok, kik szívesen vállalkoznak majd 
a propagátorok szerepére ; főleg a müveit nőktől 
várhatunk sokat e részben, a mint e célból a vidé-
ken szervezve lesznek. 

A legutolsó osztrák kath. nagygyűlés oly nagy 
súlyt helyezett a nők részvételének és érdeklődésé-
nek fölkeltésére és fokozására, hogy e célból külön 
kath. nőszövetség fölállítását tartotta szükségesnek. 
Nálunk a nők akciója igen jól elfér a kath. nép-
szövetség keretén belül is, főleg lia a nőknek a pro-
pagandában nagyobb szerepkört biztosítanak. Nálunk 
épen a nők volnának arra hivatva, hogy a közöm-
bös férfiakat az üdvös mozgalom számára megnyer-
jék, főleg a művelt felsőbb körökben, a hol az 
erkölcsi züllés, a szociáldemokrácia túlkapásai, a Pik-
ler-féle szerencsétlen áramlatok fölött ja jgatni és pa-
naszkodni ugyan tudnak, de a bajok szanálására meg-
indult üdvös mozgalmakból eddig még vajmi kevés 
részt kértek maguknak. 

1 Gat. G. 3. 2 Jereni. 9, 24. 3 I. Tim. 6, 10. 4 Izai, 28, 9. 
5 Luk. 12, 56. V. ö. Karscli «Rationalismus, Mater» külö-

nösen 152. és köv. lapjait. Nagyvárad III. kiad. 1886. Nem 
azért nem bírják értelműket alávetni, mert sokat tudnak, 
hanem inert magukat nem ismerik 

ü Luk. 6, 41. 7 Luk. 14, 26. « Bölcs 15, 3. 9 Ján. 17, 3. 

i Eccti. 51, 3. Apok. 22, 15. Efez. 4, 15. I. .Ián, 1, 6. 
Ján. 3, 21. 3 Zsid. 5, 9. 

3 Ezt kell főkép hangsúlyozni, hiszen mindnyájan katho-
likusok vagyunk, vegyük ki részünket mindnyájan a közös 
munkából ; mert minden lehetőt csak a papságra róni nem 
lehet. Szerk. 
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Belterjes szervezkedésre okvetlenül szükséges a 
decentralizáció : a szerepkör egyenletes fölosztása az 
ország különböző vidékein és pedig lehetőleg egy-
házmegyénként. Ne tartsunk a vidéken kath. nagy-
gyűléseket, mert azok túlságosan nagy költséggel j á r -
nak és a távoli vidékekre kevés kihatással vannak. 
Sokkal célszerűbbnek tar tanám a vidéki központok-
ban — és pedig lehetőleg valamennyiben — az egy-
napos előkészítő kongresszusokat, melyek főképen 
a téli hónapokban volnának minden évben meg-
tarthatók. Az ily helyi kongresszus foglalkozhatnék 
a belterjesebb helyi szervezkedés kérdésével, a nagy-
gyűlésnek beküldendő statisztikával stb. szóval mind-
azon alkalmas eszközök megtárgyalásával, melyek a 
kath. mozgalom erőteljesebb és egyenletesebb terje-
dését biztosítani képesek. Állapítson meg a helyi 
kongresszus tagjai részére bizonyos mérsékelt belépő 
díjakat s az így begyült összegből tegye lehetővé 
kevésbé tehetős, de buzgó tagjai részére azt, hogy 
mint kiküldöttek, a fővárosban a nagygyűlésen meg-
jelenhessenek. Forduljon a helyi kongresszus oly 
kérelemmel a megyés főpásztorhoz: engedné meg, 
sőt rendelné el, hogy a lelkészek minden templom-
ban iveket köröztessenek, vagy gyüjfőkönyveket ál-
landóan elhelyezhessenek. Hivassanak föl a hivek, 
hogy e könyvekbe jegyezzék be belépésüket a kath. 
népszövetségbe, vagy adakozásaikat a kath. sajtót 
támogató egyesület stb. céljaira, vagy esetleg előfize-
tési szándékukat az egyik vagy másik kath. lapra. 

Ily külső eszközök, p. o. gyüj főkönyvek, sok szó-
beszédre adván alkalmat, a jó példán és kölcsönös 
buzduláson kívül már ez által is a propaganda hasz-
nos eszközeivé válnak. 

Az erők egyesítésének ép ügy, mint a lelkesebb 
és rendszeresebb propaganda egyik alkalmas külső 
eszközének tekinteném a fővárosban építendő «közp. 
kath. egyesületi házat.» Nem lehet ily nagy dolgot 
sem egyszerre megvalósítani ; de nem tartom kizárt-
nak azt, hogy 8—10 év alatt alapos, szorgos elő-
munkálatok, céltudatos jól megfontolt tervek és ki-
tartó lelkes propagandával, külön nagyobb anyagi 
megterheltetés nélkül ilyen is létrejöhessen. Hiszen 
több oly intézményünk lehet, van már is, melyekre 
nézve alapos és örvendetes reményünk az irányban, 
hogy tíz év múlva mai otthonukban elférni alig fog-
nak. Itt van p. o. a Szent István-Társulat, melynek új 
palotája már alig bírja befogadni a benne elhelye-
zett intézményeket. Hisszük és reméljük, hogy ily 
sors vár a keresztény fogyasztási központra is. A bel-
városi kath. kör kedvezőtlen fekvése miatt nem tölt-
heti be kellőleg szép hivatását. A kath. népköröknek 
nincs állandó ot thonuk; a patronageoknak is üdvös 
dolog volna egy nagyobb, országos központot terem-
teni; ép úgy a nővédő egyesület, a keresk. ifjak 
köre, a sajtó védő-egyesület, a Pázmány-egyesület, a 
kath. ifjúsági egyesületek is alkalmas otthont lelhet-
nének egy nagy központi épületben. Ugyanitt vol-

nának a kath. népszövetség és a ker. szoc. egyesü-
letek központi irodái. 

Szükség volna egy központi kath. nevelőnő és 
cseléd otthonra. Egy második olcsó kath. nyomda is 
alkalmasan el volna ott helyezhető, úgyszintén egy 
kath. orsz. kölcsönkönyvtár, egy annyira szükséges 
kath. házalási központ is stb.. Egy kath. jellegű szál-
loda, a milyen igen sok nagyobb városban már ta-
lálható, könnyen beilleszthető volna e nagyobb sza-
bású terv keretébe. A fölveendő kölcsönökön kívül 
egyes újabb pénzalapok, mint p. o. a kath. sajtóra 
begyúlendő segélyösszegek kettős haszonnal volná-
nak ily nagy vállalatnál elhelyezhetők. 

Mindezen meglevő és még a jövőben megalakí-
tandó üdvös intézményeket lehetne alkalmas időben 
egyesíteni s azoknak egy nagy közös, új és alkal-
mas otthont teremteni. Vannak a fővárosban, p. o. 
a József-körut szomszédságában, földszintes házak-
ból álló, négy utca által határolt háztömbök, melyek 
helyén egy ily központi házat lehetne építeni oly 
módon, hogy a fölmaradó közös (fedhető) udvar 
5—6000 embernek is alkalmas gyülekező helyül 
szolgálhasson. Hiszen itt van első helyen a szépen 
induló kath. népszövetség, itt vannak lelkes hangu-
latú nagygyűléseink, melyeknek idővel egy nagyobb 
alkalmas gyülekező helyiségről okvetlenül gondoskod-
niok keilend. 

Ha ezáltal elérhető lesz az, hogy a különböző 
kath. intézmények vezetői egymással állandó kon-
taktusban maradjanak, akkor nem kétlem azt sem, 
hogy ily központi ház a kath. szervezkedés és a 
kath. restauráció üdvös munkájának nem utolsó fon-
tosságú eszköze leend. Ve lies Antal dr. 

Az új római Dekretum. (xiv.) 
(A következő 52—6, tételekben az egyházról, mint tár-

saságról, nevezetesen alkotmányáról, fejéről a pápáról s a 
római egyház felsőbbségéről van szó, az evolucionisták fel-
fogása szerint.) 

A «rendszer» végigszáguld az egész vonalon s 
mindent letarol, akár a vihar a forró nyárban. A mi 
csak észlelhető a kereszténységen, tan vagy intéz-
mény, kegyelmet nála nem talál, hanem elszakítva 
Krisztustól általa az emberi változandóságok ár jába 
állíttatik s mint az ebből eredett időszaki fejlemé-
nyek összege, mely aztán századokon át nagyranőtt, 
az emberi a lkotások közé soroztatik. A mit Krisztus 
kezdeményezett, az az evolucionisták szerint nem maga 
a kereszténység; a kereszténység, mint olyan, csak 
utána kezdett fejlődni, indult út jára s csak annyiban 
hozható Krisztussal összefüggésbe, a mennyiben föl-
lépésével ő adott lökést az élénkebb vallási eszme-
áramlatokhoz, mint a ki követ dob a folyóba, oka 
a víz hullámzásának. Ezek az áramlatok azonban 
szerintük más irányba terelődtek, mint a hogy ő 
akarta s előre láthatta és ebből a meg nem értésből 
eredt volna a kereszténység. 
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A felboncolt kereszténységnek modern vissza-
magyarázásából vagy laicizálásából láttuk az imént 
a szentségek emberi keletkeztetését, már t. i. a hogyan 
az evolucionisták szeretnék keletkezésüket. Bajuk 
persze az, hogy szisztémát állítani lehet, de a törté-
nelmet kedvük szerint újból visszacsinálni nem lehet. 

A szentségek után most az egyház kerül sorra, 
ennek hasonló emberi fejlődése. Ot erre vonatkozó 
tételüket mutat ja be a Dekretum s természetesen 
valamennyit a történeti igazság nevében elitélni kény-
telen. Alapeszméjük ismét csak ez: a mit egyházon 
értünk s alkotmányán, a mint az idők folyásában a 
történet színpadán jelentkezik, az elejétől végig nem 
Krisztus alkotása, hanem az akkori emberi viszonyok 
fejlesztménye. Emberi mű nekik az egyház, mint az 
egész szent kereszténység. Lássuk, hogyan? 

52. Krisztusnak távolról sem volt szándékában valami 
egyházat, mint a földön évszázadok hosszú során fenmara-
dandó társaságot alapítani, sőt ellenkezőleg, az ő felfogása 
szerint a mennyek országa a világ végével együtt már-már 
elközelgő vala.1 

Ez az evangéliumok s bennük Krisztus erre 
vonatkozó sokszoros nyilatkozataival teljesen ellen-
kező állítás azon téves felfogáson épül fel, melyet a 
33. tételnél világosan megcáfoltunk, mintha Krisztus 
a második messiási eljövetelt (paruzia) s vele a világ 
végét küszöbön állónak hirdette volna. Nem gondolta 
ő ezt, nem is mondta, nem is jövendölte. A Jeruzsá-
lem jövő pusztulásáról mondottakhoz hozzáköti 
a világ végére vonatkozó jövendölését, s jóllehet a 
két jövendő esemény részletei a jövendölés termé-
szeténél fogva összefutnak is Krisztus szájában, any-
nyit azonban világosan látunk, hogy azt a második 
eseményt, melyet világos kijelentése szerint : az evan-
gélium hirdetésének kell megelőznie «.az egész vilá-
gon», «minden nemzetek között», nem tartotta, nem 
tarthatta közelállónak s midőn ezenfelül odanyilat-

1 Ebben a modernista tételben egy új kombináció jelent-
kezik, hogy t. i. Krisztus azért nem gondolhatott egyház 
alapítására, mert hitt a közeli paruziában. Ez az indokolás 
új ; a protestáns evolucionisták nem így fogják fel a dolgot, 
így Pfleiderer ezt írja : «Der Ursprung des Kirchenregiments 
ist weder auf die Einsetzung Jesu noch auf die der Apostel 
direkt zurückzuführen. Sondern es ging hervor aus der frei-
willigen Dienstleistung der hierzu durch charismatische 
Begabung Berufenen und aus der freiwilligen Anerkennung 
dieses Liebesdienstes und der darauf beruhenden persön-
lichen Auctorität seitens der Gemeinde». Grundriss der christ. 
Glaubens- und Sittenlehre. 1886. 303. 1. — Lipsius pedig : «So 
wenig Jesus eine eigene «Kirche» neben und im Gegensatze 
zur jüdischen Volksgemeinde hat gründen wollen, ebenso-
wenig wollte die Urgemeinde eine neue Religionsgemeinde 
sein, sondern betrachtete sich einfach als den messiasgläu-
bigen und damit der Bürgerschaft im künftigen Gottesreiche 
versicherten Theil des Volkes». Evang. protest. Dogmatik 
1879. 862. §. Sajátszerüen hangzik ez annak, a ki olvasta a 
Szentírást. Ha Luthernek nem lett volna valaha szüksége arra, 
hogy az egyházi tekintély sújtó karjától szabaduljon, talán az 
ő ötletei nyomán sohasem keletkeztek volna ilyen s ehhez 
hasonló légből kapott elméletek. 

kozott, hogy «azt a napot, vagy órát senki sem tudja, 
még a mennyei angyalok sem», az esemény időbeli 
meghatározására, ennek az emberekkel való közlé-
sére egyáltalán nem is gondolt. (Máté 24; 14, 36 v.) 

S hogy nem gondolt erre, mutatják egyebek 
közt épen az egyházról tett nyilatkozatai is, melyek 
a mint egyrészt kétségtelenné teszik egyházalapítási 
szándékát, úgy másrészt magukban foglalják ennek 
az egyháznak «a világ végéig» való fenmaradási ren-
deltetését is.1 

Alkalmi s részleges célokból írt iratok lévén az 
evangéliumok, semmit bennük rendszeresen, napló-
szerűen vagy kalekizmusi formában összeállítva nem 
találunk ; de összvetve a bennük följegyzett krisztusi 
nyilatkozatokat, mint sok egyébről, úgy az egyház 
tekintetében is tiszta képet alkothatunk magunknak 
Krisztus rendelkezéseiről. Egyházalapítási szándékát 
kinyilvánítja Péterhez Filep Cezareája környékén inté-
zett szavaiban: «Én mondom neked, hogy te Péter 
vagy (petra — kőszikla, sziklaerős férfiú) és e kő-
szálon fogom építeni anyaszentegyházamat (ecclesiam 
meam) és a pokol kapui nem vesznek erőt rajta. 
És neked adom a mennyek országa kulcsait . . .» 
(Máté 16, 18—9.) 

Super hanc petram 2 aedificabo ecclesiam meam. 
A saját egyházáról beszél, az általa alapítandó tár-
saságról, hogy megkülönböztesse minden más társa-
ságtól, lévén az ecclesia görög szó (exxaXéa)) űgy a 
zsidóknál, mint a pogányoknál, nevezetesen a görö-
göknél elnevezése minden rendszeresen összehívott, 
szervezett népsokaságnak, társaságnak.3 

Jelzi egyúttal, hogy az ő társasága monarchi-
kusán 4 lesz szervezve, egy fej vezetésére bizva, kinél 
az egész hatalom lesz, a kulcsok által jelzett legfőbb 
hatalom. Ez a fej, ez az alap, melyre építendi egy-
házát, sziklaerős lévén, maga a társaság is oly erős 
lesz, hogy a pokol kapui, vagyis a gonoszság összes 
fondorlatai nem vehetnek majd erőt rajta, nem 
tehetik tönkre, a mivel nyilvánvalóan annak elpusz-
títhatatlan fönmaradását jelzi. 

Egy pár szó s már is Krisztus szándékának egész 
perspektíváját lá t juk: az egyházalapítást, annak alap-
szervezetét, ingathatatlan fenmaradását, egyszóval azt, 
hogy «a földön évszázadok hosszú során fenmara-
dandó társaságot akart alapítani». Ha Krisztus fel-
fogása szerint, mint az evolucionisták álmodják, a 
mennyek országa a világ végével már -már elközelgő 
vala, volna-e értelme az ilyen beszédnek, az ilyen 
határozott, magasröptű tervnek? 

1 Wilmers : De Christi Ecclesia. 1897. 64. 1. 
3 Az ennek értelmére vonatkozó különböző protestáns 

magyarázatokat 1. Reinerding. Theol. Fundamentalis 1864. II. 78. 
3 Hettinger : Fundamental Theologie. 1879. II, 6.1.— Tanul-

mányom : Az egyház önálló, tökéletes társaság. Iíittud. Folyó-
irat. 1891. 44. 1. 

4 Hettinger i. müve 145.1. — Gutberiet : Apologetik. 1894. 
III. 32. 1. 
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Krisztus ez alkalommal még csak jövőről beszél: 
fogom építeni, mert az evangéliumok tanúsága szerint 
Krisztus összes intézkedéseiben fokozatosan, a bölcs 
paedagogus módjára jár t el, nemcsak müveit, de 
apostolait is előbb előkészítette, ránevelte, liogy 
majdan szándékainak okos végrehajtóivá lehessenek. 
Azt az elsőséget, melyei itt Péternek szán, az apos-
toloknak is előbb meg kellett szokniok, hogy az em-
beri gyarlóság a nagy egységet (Ján. 17, 11.), minő-
nek egyházát óhajtotta, egykor meg ne rontsa. 

ígéretét csak hosszabb idő multán valósította 
meg, midőn Péterrel szemben tanúsított folytonos 
kitüntetéseivel apostolait erre az elsőségre már rá-
szoktatta csak feltámadása után ruházta rá tényleg 
az egyházában viselendő elsőséget : «Legeltesd az én 
bárányaimat, legeltesd az én juhaimat», (Ján. 21, 
15—7). A ki magát oly előszeretettel «jó pásztornak» 
nevezte (Ján. 10, 11), ki életét adja juhaiért, ime itt 
Pétert állítja be maga helyett főpásztornak az ő bá-
rányai és juhai felett, kik benne hinni fognak, azaz 
egyháza fejének rendeli.2 

Ha ezt az evangeliumi alapot, lia Krisztusnak 
ezt a rendelkezését veszem : értek mindent, a mit a 
történelem az egyház és a pápaság keletkezéséről 
beszél, e nélkül minden talányszerű. Máskülönben 
a zsidókból és pogányokból, tehát hozzánk hasonló 
kritikával eljáró, lényeket vizsgáló, előbb ellenséges, 
utóbb meggyőződésükért sokat szenvedő emberekből 
alakuló ilyen egységes egyház keletkezését, fönmara-
dását, hol fejet hajt mindenki, emberileg elképzelni 
nem tudok. 

Hogy kik lesznek tagjai ennek az egyháznak, 
mint egyenlőtlen jogüak társaságának, a másik ren-
deletével jelezte : «Minden hatalom nekem adatott 
mennyben és a földön. Elmenvén tehát, tanítsatok 
minden nemzeteket . . . tanítván őket megtartani 
mind, a mikel parancsoltam nektek és ime, én veletek 
vagyok mindennap világ végezetéig». (Máté 28,18—20.) 

Minden nemzetek jeleltetnek meg ilyenek gya-
nánt, a kik megkereszteltetve lépnek majd be az 
egyházba s ott nem valamely filozófiai iskola mód-
já ra mindenki azt fogja hinni, vallani, a mi neki 
tetszik, hanem mindazt, «a miket parancsoltam nek-
tek». S hogy az embereknek egyúttal biztosítékuk 
is legyen, hogy ezek az apostolok, mint különben 
gyarló emberek, nem vezetik őket tévedésbe, nem 
tanítanak nekik mást, mint a mit Krisztus parancsolt, 
isteni segítségét, velük való láthatatlan maradását 
igéri nekik a világ végezetéig. Már most a ki apos-
tolainak működési terül az egész világot, minden 
nemzetek megtérítését jelöli ki, a mi bizony nem 
egy-két százév alatt következhetik be ; a ki erre 

1 Hurter : Dogmatica. 1885. I. 326. 1. 
2 Az evangéliumok szerint Krisztus szervezve alapította 

egyházát, úgy hogy ez a két mozzanat egyesítve jelentkezik 
eljárásában. L. Wilmers i. műve 40. 1. Ez idő szerint ez a 
legkiválóbb dogmatikus monografia az egyházról. 

nézve segítségét igéri a világ végezetéig: lehet-e az 
olyan, a kinek felfogása szerint «a mennyek országa 
a világ végével már -már elközelgő vala» ? 

Annak illusztrálására, hogy maga Jézus is jól 
tudta, hogy egyházának elterjedése nem valami rövid 
idő alatt következhetik be, minden mást mellőzve, 
csak az egyik példabeszédét hozom fel. «Hasonló 
mennyeknek országa a mustármaghoz, melyet vévén 
az ember, elvete földébe. Mely kisebb ugyan minden 
magnál, mikor pedig felnő, nagyobb minden növény-
nél és fává leszen, úgy hogy az égi madarak eljön-
nek és ágain laknak.» (Máté 13, 31—2.) Ha mustár-
mag az egyház, melynek nőnie kell és pedig minden-
nél kisebb magból, hogy minden növénynél nagyobb 
legyen: ahhoz idő kell, sok idő, mert az emberek 
ilyen egyesítése legnagyobb társasággá az erkölcsi 
térre tartozik, melyet az emberi akarat szabad elhatá-
rozása igen késleltethet. 

Az evolucionisták tehát egyáltalában nem dicse-
kedhetnek azzal, hogy megértették Krisztust és szán-
dékait. 

Egyházát ő maga életbe nem léptette, hanem 
előkészített mindent, ami életbeléptetéséhez szükséges 
volt. Megadta a tant, a parancsolatokat, a malaszt-
eszközöket elrendelte; lerakta az egyház alapterve-
zetét apostolaiban. Pétert fejnek rendelte: neked 
adom a mennyek országa kulcsait,, a mit megköten-
desz a földön, meg lesz kötve az égben is. A többi 
apostolokat is ellátta ilyen hata lommal: a miket 
megkötendetek a földön, meg lesznek kötve a meny-
nyekben is (Máté 18,18.); de kulcsokról ezeknek nem 
szólt, azok kizárólag Péternél vannak, a mi annjdt 
jelent, hogy az apostolok hatalma is Péternek, mint 
a hatalom forrásának, van alávetve. Az egész világot 
tanítványaikká rendelte: a ki titeket hallgat, engem 
hallgat ; a ki titeket megvet, engem vet meg ; elmen-
vén, tanítsatok minden nemzeteket megtartani mind, 
a miket parancsoltam nektek. S végre mennyei mis-
sióját ruházza át r á juk : A mint engem küldött az 
Atya, én is küldelek titeket. (Ján. 20, 21.) 

Ezért nevezzük az egyház szervezetét, alkotmányát, 
isteni jogon alapuló szervezetnek.1 Krisztus egyháza 
pünkösdkor lépett életbe, midőn Péter hatásos beszé-
dére az első hivek csatlakoztak az apostolokhoz. 
«A kik elfogadták az ő beszédét, megkereszteltetének. 
És hozzájok álla az napon mintegy háromezer lélek. 
Kik állhatatosak valának az apostolok tanításában, 
a kenyérszegés közösségében és az imádságokban». 
(Ap. Csel. 2, 41.) 

Ez az egyház kezdete s fejlődésének az alapja — 
a mai napig.2 Egészében, mint látjuk Krisztus ren-

1 Palmieri : Tractatus de Romano Pontifice. 1877. 108. 1. 
2 Az evolucionisták részén, jobbára protestáns theologu-

sok, egész irodalma van e kérdésnek : hogyan keletkezett 
az egyház ? Igy pl. Pfleiderer : Die Entstehung des Christentums 
1905. 241. 1. A presbyterekkel nincs tisztában. «Der Ursprung 
dieses Standes ist dunkel.» Pedig mindent úgy beszél el, mintha 
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delése, egyszóval Krisztustól eredő isteni intézmény, 
mely idővel terebélyes fává fejlődött. 

Hamis lévén az evolucionisták alapgondolata az 
egyházról, hamisak a további tételeik is. 

53. Az egyház alkotmánya nem változhatatlan, ellenkező-
leg a keresztény társadalom is örökös fejlődésnek van alá-
vetve, mint a polgári társadalom. 

Ez folyománya az előző tételnek, hogy t. i. 
Krisztusnak még szándékában sem volt valami egy-
házat alapítani. Természetes, ha így állna a dolog 
és ha utána mégis valami egyház alakult volna, hogy 
az nem az ő műve, hanem az embereké, mint a pol-
gári társadalmak alakulása. A mit pedig az emberek 
alkotnak, arról tudjuk, hogy nem változhatatlan s 
így az egyház alkotmánya sem volna változhatatlan. 

Azonban, mint láttuk, a tétel hamis előzmény-
nek a folyománya s így maga is értékét veszti.1 

54. A dogmák, szentségek és a hierarchia mind fogal-
mukra, mind pedig történeti megjelenésükre nézve tisztán a 
keresztény értelem magyarázatai és fejlesztményei, a mennyi-
ben az evangéliumban rejlő csekély magvat külső járulé-
kokkal megnövesztették és tökéletesítették. 

Más alakban az előző tételnek ismétlése : a dog-
mák, a szentségek és a hierarchia, vagyis az egyház 
tana, szertartásai és szervezete szerintük csupa em-
beri alkotások Krisztus szándékai ellenére. Teljesen 
hasonló ez a 40. tételben foglaltakhoz, mely szerint 
abból származtak volna a szentségek, hogy az apos-
tolok s utódaik a körülmények és viszonyok javalló 
és indító befolyása alatt Krisztusnak egynémely esz-
méjét ilyen irányban értelmezték. Ez egyszerű rá-
fogás. Az eddigiekben Krisztus intézkedéseit taglalva, 
magunk meggyőződtűnk róla, hogy az az «evangé-
liumi mag» oly határozott természetű volt, hogy abból 
csak az fejlődhetett, a mi fejlődött: dogma, szentsé-

ott lett volna. — Dobschiít: : Probleme des Apostolischen Zeit-
alters. 1904. — Wernle: Die Anfänge unserer Religion. 1904. 276. 
lap. — Frank : Geschichte und Kritik der neueren Theologie. 
1898. 327. 1. stb. — Mindegyiknél máskép néz ki az egyház, 
az «Urgemeinde» kezdete ; az evangéliumokat, a szentatyák 
iratait s az apokrifeket kényök-kedvök szerint keverik s mind-
egyik kisüt belőlük egy más «emberi» egyházat. Azonkívül 
egyik cáfolja a másikat. Frank pl. semmire sem tartja Har-
nackot, szerinte csak Ritschl régi eszméit öltözteti uj formába. 
Dobschütznek Wernle igen radikális műve oly könyv, «mit 
dem ich keineswegs übereinstimme». — Az evolucionisták e 
tehetetlensége, a mint lábukat a történet talajára teszik, egyik 
erőssége a kath. álláspont igazságának. 

1 Moulart: Az egyház és az állam. 1884. I. 42. 1. Az al-
kotmányon az egyháznak a primatusban megalkotott monar-
chikus szervezetét, minden jognak fölülről (a kulcsok hatal-
mából) való eredését és a jog birlalóival való, misszió utján 
történő részeltetését, nemkülönben a püspöki kormányzatot 
értjük. Az evolucionisták, a 49. és 50. tételben kifejezett néze-
teik után következtetve, itt bizonyára az egyház alkotmányá-
nak demokratikus, vagyis alulról felfelé, a népből való fejlő-
dését értik, természetesen azon feltevésben, hogy az egész 
egyházi kormányforma a régi politikai viszonyok behatása 
alatt emberi befolyásra keletkezett. Ez pedig egyszerűen jog-
ö rténeti tévedés. 

gek, hierarchia, mint a buzamagból se fejlődhetik 
más, mint kalászos buza. 

Hogy annak a «magnak» a fejlesztése nemcsak 
lehetséges, de szükséges volt, maga Krisztus határo-
zottan jelezte, midőn, mint fönnebb hallottuk, egy-
házát mustármaghoz, a magvak között a legkisebb-
hez hasonlította, melynek nőnie kell, hogy fává legyen. 
Ez a fejlesztés, mely azonban egészen más, mint külső 
elemek bevitele, nemcsak nem ellenkezett Krisztus 
szándékával, hanem épen szándéka végrehajtásának 
tekintendő. 

A dogmatika kifejlesztette a dogmákat és a szent-
ségeket, egész elméleteket állított fel róluk ; az egy-
házjog kifejlesztette a hierarchiát, de ez a Krisztus 
jelölte alapon történt, az elhintett magnak a kifejlesz-
tése volt, nem pedig külső járulékoknak bevitele az 
ő hagyományába. Se a dogmatika nem teremtette 
meg a dogmákat és szentségeket, se az egyházjog a 
hierarchiát, hanem csak részletezte azt, a mi «tradi-
tion», a mit Krisztus ránk hagyományozott.1 Ez mind 
az előző tételekben részletesen volt kifejtve. 

55. Simon Péter soha nem is gyanította, hogy Krisztus 
felsőbbséggel ruházta föl egyházában. 

Meglepően merész állítás. Az elébb idéztük 
Krisztus egy-két nyilatkozatát Péterhez a ráruházott 
felsőbbségről. Sok van ezekből a Szentírásban, mint 
ezt a kérdésről szóló monográfiák részletesen tár-
gyalják. Itt csak egy-két ilyen adatol sorolunk fel. 
Krisztus nemcsak szóval kinyilatkoztatta Péterre vo-
natkozó szándékát, de bánásmódjával is a többiek 
fölött sokszor kitüntette Pétert. így egyszer Kafar-
naumban az adópénzt kellett megfizetni. Krisztus egy 
statert fizettetett «érettem és éretted», magáért és 
Péterért. Az evangelista igy folytatja: Azon órában 
a tanítványok Jézushoz járulának, mondván : Kit tar-
tasz nagyobbnak mennyeknek országában? Vagyis 
bántotta őket, hogy Pétert folyton megkülönbözteti. 
(Máté 17, 26 ; 18, 1.) Krisztus nem tagadta, hogy valaki 
csakugyan nagyobb lesz köztük, hanem felelte : a ki 
köztetek nagyobb akar lenni, legyen a ti cselédetek 
és a ki köztetek első akar lenni, legyen a ti szolgá-
tok. (Máté 20, 26.) Vagyis legyen alázatos.2 

1 Ezt az egyházban az evangeliumi alapból kiinduló 
haladást senki sem jellemezte jobban, mint az V. századi 
(434.) leríni Vince (francia, közel Nizzához) Commonitoriumá-
ban (c. 23.) : «Sed forsitan dicit aliquis : Nullusne ergo in 
Ecclesia Christi profectus habebitur religionis? Habeatur plane 
et maximus. Nam quis il le est tam invidus hominibus, tam 
exosus Deo, qui istud prohibere conetur? Sed ita tamen, ut 
vere profectus ille sit fidei, non pcrmutatio. Siquidem ad pro-
fectum pertinet, ut in semetipsam unaquaeque res amplifíce-
t u r ; ad permutationem vero, ut aliquid ex alio in aliud 
transvertatur. Crescat igitur oportet et multum vehementerque 
proficiat tam singulorum quam omnium, tam unius hominis 
quam totius Ecclesiae, aetatum et seculorum gradibus intelli-
gentia, scientia, sapientia, sed in suo dumtaxat genere, in 
codem seil, dogmate, eodeni sensu eademque sententia». 
Hurter : Opusc. Patrum IX. 215. 1. 

2 Innen a pápák cimirata ; Servus Servorum Dei, 
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A föltámadás után az angyal a sírnál ezt mondta 
az asszonyoknak : föltámadott, nincs itt, menjetek 
mondjátok tanítványainak és Péternek. (Márk 16, 7.) 
Ez ismét megkülönböztetés. Jézus mennybemenetele 
után Péter tart elsőnek beszédet Jeruzsálemben a 
zsidóknak és vezeti be őket az egyházba ; a jeruzsá-
lemi zsinat a húsevés kérdésében az ő nézete szerint 
dönt ; Pál apostoli útjaiban szükségesnek tartja Pétert 
fölkeresni Jeruzsálemben s így tovább. Mindenki 
tudott volna tehát Péter kiváltságáról, csak ő nem ? 
A föltámadás után nem úgy viselkedett. Az igaz, 
hogy a Szentírásban ezt Péter soha szóval nem em-
líti, ha tetteivel gyakorolta is; bizonyára Krisztus 
figyelmeztetése az alázatosságra vezette ebben ; egyéb-
iránt az apostolok között, az egyház első idejében, 
ezt emlegetni nem is volt szükséges.1 

A gyónás szerepe az önnevelésben. 
Bizonyára ismeretes mindenki előtt az, hogy a 

végső nevelést nem a szülők adják meg, sem az 
iskola, hanem mindenki saját magának legfőbb és 
állandó nevelője az egész életen át. 

A fölött még merülhet föl nézeteltérés, hogy a 
a szülői neveléstől függ-e s mennyiben a gyermek 
jellembeli kialakulása, viselkedése és szokásai a 
16—18 éves korig; de a fölött már nem igen, hogy 
attól az időtől kezdve, mikor a gyermekifjú kisza-
badul szülői környezetéből és távolabb áll, semhogy 
a szülő közvetetlen befolyása érvényesülhetne rajta, 
mondom, hogy attól az időtől kezdve többé-kevésbbé 
az önnevelés nemes munkája (a tudatos önismerés e 
következménye) veszi kezdetét. 

A szülői nevelés bármennyire hatalmában és 
befolyása alatt tartotta is gyermekét és elveit, néze-
teit bármennyire igyekezett is átültetni gyermeke 
lelkébe, azután hogy kilép az életbe és közvetlenül 
érintkezik a jóval és rosszal, bár tisztelettel viseltes-
sék is szülei tanítása iránt, mégis iparkodik azon 
tanok alaposságáról, helyességéről meggyőződni, 
vagyis szülei tanítását tapasztalatokká törekszik át-
gyúrni, földolgozni. 

Mire volt tehát jó az addigi nevelés? Tulaj don-
képen csak arra, hogy a gyermek megismerve hír-
ből egy adag jót és rosszat, az életbe kerülve képes 
legyen arra, hogy a jót a rossztól gyorsan és bizto-
san megkülönböztesse. Tapasztalatgyűjtése közben 
azonban az if jú olyan állapotokkal, esetekkel talál-
kozik, melyek a jó külszinével bírnak, de alapjuk-
ban véve mégis rosszak. Az iljú, ki atyjától azt hal-
lotta, hogy a jót istápolni és fölkarolni kell, öröm-
mel lép a látszólag j ó cél szolgálatába, keveredik a 
látszólag jó társaságba és csak midőn jobban meg-
ismeri környezetét, kezd gondolkozni a fölött, vájjon 
tényleg jó-e az, a mit művel ? De ez még a ritkáb-

bik eset. Bendesen nem fontolja meg, vájjon jó-e még 
most is az, a mi kezdetben a jó látszatával birt s mivel 
folytatása nem kellemetlen, sőt tán egyénileg valami 
érzékileg kellemeset is nyújt, halad tovább a meg-
kezdett uton a nélkül, hogy észrevenné, hogy az 
árokban és nem magán a jó uton halad. 

Mikor végre akad valaki, a ki fölvilágosítja, sok-
szor már nem képes tisztán látni. Gondolkodása, 
nézetei, életfölfogása, viselkedése és egész lelkülete 
megváltozott a világban, a mit rendesen lényegesen 
befolyásol az a körülmény, hogy a körülötte levők 
hasonlókép cselekednek s nemcsak hogy helyeslik 
magaviseletét, szokásait, kedvteléseit, hanem még a 
józan eljárást el is Ítélik. Annyira beleéli magát az 
illető az ilyen fölfogásba, hogy ennek szemüvegén 
keresztül néz minden dolgot és ügyet, mely eléje 
kerül. Mondhatnók a rossz és nem a jó szempontja 
szerint igazodik. 

Vegyünk pl. egy ifjút, ki vidékről kerül a fővá-
rosba, ellátva atyjának józan intelmeivel. Beiratko-
zik az egyetemre, vagy más főiskolára, tagja lesz 
számos egyesületnek, melyeknek céljai szépek. Bele-
kerül a fővárosi ifjak társaságába, megismerkedik 
viszonyaikkal, munkásságukkal, egész életmódjukkal. 
Itt éri az első csalódás. 

Atyjától hallotta, hogy a tisztességes megélhe-
tésnek alapföltétele a józan, szorgalmas munka, mely 
biztosítjá gondolatkörünk tisztaságát és előliészít, 
izmossá, acélozottá tesz az élet küzdelmeinek elvise-
lésére. 

És mit lát, hall ott, hol egészen mást vélt föl-
találni ifjú ábrándjaival? Látja, hogy sok társa nem 
dolgozik, hanem élvez, báloz, zsúroz, az előkelő tár-
saságnak kedvelt és szellemesnek ismert tagja, kik-
nek mindig van idejük és pénzük a mulatságra, 
mert olyan «tisztességes Öreggel» rendelkeznek, ki 
tudja, hogy kötelessége fiának mindent megadni, 
hogy lelkiismeretét ne terhelhesse a vád, hogy gyer-
meke fiatalságát küzködve, nélkülözésekben töltötte 
el. Tehát nem dolgoznak s mégis sikereket érnek el.1 

Mikor ezt az if jú észreveszi, akkor rendesen már 
ő maga is úszik az árral s kezdi hinni, hogy az, a 
mit atyja oly sötét szinekkel festett, nem is olyan 
borzasztó, sőt kellemes is ; — «bizonyosan tévedett 
a szegény.» Mint az egyik ilyen társ mondot ta : «Ne 
ülj föl az öregednek, tudod szegény vidéki öreg úr-
nak fogalma sincs arról, mi az a főváros, milyenek 
itt az igények s mit kíván az élet; tudod az még 
semmi, ha úgy teszel, mint öreged mondotta, hogy 
tanulsz — praktikus tudás kell bará tom; mit ér a 
betanult szabály, ha nem tudod alkalmazni, mit ér a 
tudásod, ha nincs társaságod, mely fölkarol, ha nem 
forgolódol valami jó családban, hogy az apa berak-
jon a hivatalába; bizony jobban tennéd, ha temp-
lombajárás helyett ezen munkálkodnál. Minek mégysz 

1 Wilmers i. műve 171. 1. 1 Ezért is nyomul előre a törekvő zsidó ifjúság ! Szerk. 
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egyáltalán templomba, minek majmolod a többi bi-
gottot; nem vagy elég fölvilágosodott annak meg-
értésére, hogy a modern időben többet ér az imád-
ságnál a protekció» ? 

Ez az a pont, a mikor az ifjú, nem lévén benne 
eleven vallási meggyőződés, meginog, letér a jó út-
ról, mely nehezebben taposható, de annál érettebb 
gyümölcshöz vezet. 

Száz ifjú közül talán kilencvenkilenc letér a jó 
útról, mert nincs támasza, hol megkapaszkodhatnék ; 
így aztán helyesnek és természetesnek találja azt, 
hogy céljainak elérésére azt a másik sokkal köny-
nyebb utat válassza. Könnyelművé, léhává lesz gon-
dolkozása; h iányában van annak, a mi őt megállí-
taná hiú ábrándja iban; nélkülözi a lelki erőt, nélkü-
lözi az erős akaratot, az önmagunk előtt való meg-
alázkodás nemes erényét, nem tudja megvizsgálni, 
megismerni önmagát. 

Nem tudja, nem is érzi a felelősséget, a mi reá 
hárul s nincs annyi akaraterő birtokában, hogy ön-
magát vonja számadásra ; hiszen elvetette, eltaszította 
magától hitvány, szemkápráztató társadalmi diva-
tokért a lelket örökösen fegyelmező tényezőt, katho-
likus vallását; elvetette ezzel mindazon gyógyszere-
ket, melyeket a vallás patikája a lelki szenvedőknek 
megteremtett, elvetette magától a legnagyobb lelki 
vigaszt: az öntudatos életet és a gyónás megnyug-
tató erejét. 

Mennyivel szebben alakult volna meg pedig jö -
vője a vallás tanításai mellett; mily tudatos erő, 
mennyi önérzet párosult volna ifjú tetterejével ; meny-
nyivel nemesebb, fenköltebb lelt volna életének és 
működésének egész iránya. Mennyire uralta volna 
összes ferdeségeit, hogy érvényesítette volna akaratát 
önmaga fölött, azt az akaratot, mely most csak ide-
geinek, lappangó szenvedélyeinek és a nevető ördög-
nek, a világnak gyönge játékszere. 

Mindez be nem következett volna, ha egyeben 
kívül a katholikus, vallás lelki kontrolórját, a gyó-
nást nem veti el magától. Mert lássuk csak, mi a 
gyónás, milyenek lelki hatásai, mi köze van egyál-
talán az akarathoz? 

Legtöbben katholikusok, mert annak születtek. 
A vallás a modern embernél általában nem meg-
győződésből származó, hanem egyszerűen tradíció 
és mivel tradíció, nem akar ja megsérteni; minthogy 
pedig sérteni nem akarja, megtartja külsőségeiben, 
vagy még úgy sem, hanem könnyít magán és egy-
szerűen «otthon imádkozik.» Ime, a modern katho-
likus hivő, ki vallását nem jól tanulta, vagy ha ta-
nulta is, elfelejtette, hogy mennyi hasznot hajtott 
magának csak az által is, hogy tanuló korában a 
gyónás előtt és után töredelmesen kutatta bűneit, föl-
ismerte őket, erős fogadást lett a bűnök kerülésére, 
úrrá tette saját akaratát, ha csak rövid időre is szen-
vedélyei fölött érezte, hogy van akarata s hogy ez 
az akarat győzedelmeskedni is tud. Elfelejtette, hogy 

a siker föltétele az egy cél — a tökéletesség — felé 
irányított erőkifejtések folytonossága; hogy az aka-
rat is edzhető, nevelhető azáltal, ha mindig próbára 
tesszük, újból es újból késztetjük a működésre és 
elsatnyul, gyönge lesz, ha tétlenül marad, ha nincs 
olyan nemesebb rugó, a mi mozgásra, érvényesü-
lésre, győzelemre készteti. 

Valóban a gyónás, a gyónást kővető erősfogadás, 
a rossz hajlamoktól való távolodás és ezáltal a tö-
kéletes felé való közeledés, különösen pedig az ál-
dozás oly tényezők, melyek a gyengülő akaratit em-
bert ismét új erővel látják el, meglendítik, fölfrissí-
tik, rugékonnyá, acélossá teszik a küzdelem folyta-
tására. 

Micsoda örömmel tölti el az ember lelkét a tu-
dat, hogy erősebb az erőnél, hogy oly hatalma — 
akarata — van, mellyel le tudja győzni azt is, a m i t 
lizikai erővel nem lehet; ha látja, hogy legyőz ön-
magában oly hibákat, melyek fölött a nagy átlagnak 
ereje, akarata szétomlik. Nem erősíti-e az ily tudat 
az önbizalmat, nem idéz-e elő minden legkisebb 
eredmény újabb örömet, nem ad-e erőt egy újabb 
küzdelemre ? 

Vájjon ez az öröm, mely igaz, nem ér-e föl a 
röpke, pillanatig tartó örömmel, élvezettel, mely nem 
is igaz, csak álöröm, tulajdonképen nem is a lélek 
öröme, csak a kielégített idegek és érzékszervek nyúj-
tóznak kéjesen? 

Az a tudat, hogy a jónak szolgálatában állunk, 
hogy a rosszat magunktól eltávolítjuk, oly nyugodt, 
méltóságteljes kedélyállapotot, férfias tevékenységet 
kölcsönöz, a miről csak annak van fogalma, ki ke-
resztülment ezen ünnepélyes elhatározáson, s a ki 
érzi, hogy úr maga és mindazok fölött, kik éretlenek 
magasabb föladatokra. Olyan kincs ez, mint egy 
római szobor; megcsonkíthatják, széthordhatják, vad 
hordák gázolhatnak keresztül rajta, de elpusztítani 
nem lehet, mert minden porcikájában megnyilvánul 
az erő, a tökéletes megközelítése, a szépséggel pá-
rosult erkölcsi hatalom. 

Ez a gyakoribb gyónásnak első és igaz, leg-
nagyobb vívmánya, a mit előidéz az emberi lélek ki-
alakulásában.1 Vannak számos más kisebb előnyei 
is még. 

Életpályánk megvalósítása közben a fő, a végső 
cél irányát szüntelen érvényesítenünk kell. Az élet 
azonban folyton akadályokat gördít utunkba, melyek 
néha oly erősek, hogy ugyancsak próbára teszik aka-
ratunk erejét. 

Ilyenkor a gyónás képes minket megerősíteni. 
Tudjuk, hogy a bajoknak csak elpanaszolása is meg-
könnyebbülés az emberi léleknek, hát még az a tu-
dat, hogy van egy erőforrás s ez a gyónás, mert 
erősíti az akaratot, fokozza a lelkesedést, a bizalmat 

1 Szép, ha a világi férfiú ennyire belehatol a gyónás 
pszichológiájába. Szerk. 
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jól megválasztott célunk iránt, megmutatja a helyes esz-
közöket, miáltal az elhatározások könnyűekké lesznek. 

A gyónás nem hagyja elfelednünk végső célunk 
szem előtt tartását, mert bizony az élet mindennapi 
körülményei, a társaság, a hivatalos elfoglaltságok 
szórakoztatnak inkább, mintsem hogy időt engedné-
nek magasabb célról való eszmélkedésre. 

Mindannyian kivétel nélkül ki vagyunk téve a 
kívülről jövő behatásoknak és az élet áramlatainak, 
melyek sokszor igen piszkos hullámokat hömpöl-
getnek. Gyönge az ember önmagában, erősítésre szo-
rul. Vallásunk egyik legszebb oldala, hogy e szükség-
letünknek eleget tesz a gyónás erősítő forrásával. 

Innen bangzik felénk igazán Jézus hivó szava: 
«Jöjjetek hozzám mindnyájan, a kik fáradoztok és 
terhelve vagytok s én megkönnyítlek titeket». Kö-
vessük! Kálmán Dezső. 

Szent Imre egyénisége az irodalomban. (Vi.) 
Közvetve vagy közvetlen az összes szent Imre-

földolgozásoknak vagy átvételeknek nem ugyan kizá-
rólagos, de, mondhatjuk, alapvető forrása az 1110 
körül keletkezett latin nyelvű anya-legenda.1 A legendái 
mag és szálak, melyeket ez magában rejt, eltekintve 
a kiszinézéstől és a részletezéstől, továbbra is meg-
maradnak, mint láttuk. Egyik részletén, épen a 39. 
számban idézetten, Bonfini ugyan lényegesnek tetsző 
módosulást végez, a mennyiben letörli róla a legen-
dái színezés naiv hímporát ; fejlődésnek azonban még 
ez sem mondható, mert, mint alább kimutatjuk, ez 
az egész müveit egyéni fölfogás csupán, hogy úgy 
mondjuk, csekély s nem jelentős módosítás. 

A használt forrás hatása még az egyes átvételek 
előadásán is kitűnik. Ugy hogy kétes esetekben épen 
a nyelvhasználat igazit bennünket útba annak elbí-
rálásában, hogy az ismert források melyikének ha-
tása alatt dolgozott az előttünk fekvő szerző vagy 
kompilátor.2 

Pelbárt irányában nem sok kétségünk lehet, 
hogy az anya-legendán kívül más forrást nem ismert 
vagy legalább is nem használt, a mennyiben kétség-
telen, hogy a mi adata csak van szent Imréről szóló 
prédikációiban, az mind megtalálható az anya-legen-
dában. Még azon passzusából kifolyólag sem okvet-
lenül szükséges valamely más forrást föltételeznünk, 
hogy szent Imre 20 évét említi. Mert ez szerintünk 
csak esetlegesen fölvett számadat, melyet újabban 
sem támogat semmi, mire egyébként a prédikáció 
keretében szükség sem volt, épen nem tekintette ő 
maga sem fontosnak ezen megközelítőleg mondott 
számot, a mint kitetszik nyilván. 

1 Vonatkozással a 39. számban közölt párhuzamos he-
lyekre és cikkre. 

2 A szerző, mint a magyar irodalom tanára, a követke-
zőkben kissé mélyebben bocsátkozik irodalomtörténeti fej-
tegetésekbe. Szerk. 

Mindamellett, hogy semmi kétségünk nem lehet 
az iránt, hogy Pelbárt kizárólagos forrása az anya-
legenda, hisz sokszor szórói-szóra egyezik vele, az 
átvétel tüzetesebb megjelölését e helyütt elkerülhe-
tetlennek tartjuk. 

Pelbárt a legenda alkalmas részleteit prédikációi-
nak megfelelő helyeire iktatja be és pedig rend-
szerint ezzel a bevezetéssel : «Nam legitur de e o . . . 
legitur enim, q u o d . . . de quo legitur etc. A legendái 
részleteknek nála valóban csak másodrangú szerepük 
van prédikációiban. Ennek megfelelően nem is veszi 
azokat át egész terjedelmükben, hanem céljához 
alkalmazva : a legenda szétfolyóbb szerkezetein tömö-
rít, terjengősebb helyeit, leírásait megrövidíti, esetleg 
mellőzi; szerkezeti fogyatkozásait többször elsimítja, 
egyes kifejezései helyett újakat,helyénvalóbbakat alkal-
maz stb. 

Mindezt azért tartjuk fontosnak megemlíteni, 
mert pl. Bonfini forrásainak fölismerhetése alább 
épen ezekből az apróbb, jelentéktelennek látszó kü-
lönbözésekből válik lehetségessé. Mert ha Pelbárt a 
legenda szövegét, minden legkisebb módosítás nélkül, 
szórói-szóra veszi át, eldönteni semmiképen sem 
tudnók : Bonfini forrása a legenda-e vagy Pelbárt 
vagy tán mind a kettő együttesen. 

Az Erdy-kódex szent Imre beszéde és legendája 
(Legenda eiusdem festi) Pelbárt beszédeinek magyarra 
fordítása, részben kompilációja, a Pelbárt beszédei-
ben levő önállóbb eseményeknek kapcsolalos, külön 
egésszé való kikerekítése. A közölt egyező helyek 
egyszerű összevetése után is megtetszik ez a Pelbárt-
eredet; az egyezések különös s folyamatos kiemelése 
fölöslegessé is válnék. Mégis, minthogy az efajta for-
ráskutatásnál sokszor csak egyetlen kifejezés is mó-
dosulást idézhet elő a keresett források között, hogy 
minden kétséget eloszlassunk és semmi kétséget 
ne hagyjunk az iránt, hogy a kompilátor Pelbárton 
kívül semmi más forrást nem használt, leszámítva 
egyetlen adatra nézve a már említett «nagy krónikát» ; 
szolgáljanak bizonyításul a következők. 

Mint említettük, a kompilátor Pelbárt beszédei-
ből a legendái részleteket kivonja s a szentbeszéd után 
különálló egészként «Legenda eiusdem festi» címen 
összefogfalja — egyéb helyen is feltűnő szokásaként. 
Hogy tényleg így jár t el a névtelen karthauzi, azaz, 
hogy tényleg Pelbárt beszédeiből vette ki e részeket, 
világos abból, hogy az összekötő szálak, melyek Pel-
bártnál e legenda-részleteket a prédikációkba fűzik, 
nála is megvannak, ezek megtartására szerkezeti 
szükségesség nem késztethette. 

Pelbárt a legendából a pannonhalmi csók-jele-
netet, szent Özséb látogatását és a Konrád-legendát 
ügy olvasztja be, mint szent Imre különös privilégiu-
mait, melyekkel őt Isten életében, halálában és halála 
után jámbor , tiszta, szent életért kitüntette. A kódex-
legenda írója e részeket így vezeti be : «első, másod, har-
maddicsőséges fölmagasztalása szűz szent Iiuröhnek»; 
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vagy: «másodszor felmagasztalá Úristen az ő szent-
séges szolgáját, halálának idejin, kiről úgy olvas-
ta t ik . . .» 

Sőt tovább megy. E sablonhoz annyira ragasz-
kodik, hogy még pl. a veszprémi jelenetet is igy 
vezeti be, jóllehet ez Pelbártnál máshol és más vo-
natkozásban szerepel. 

Annak bizonyítására pedig, hogy a legendát nem 
használta, azt hisszük, elégségesek e következő bizo-
nyítékok. Van egy-két helyük a legendarészleteknek, 
melyeket Pelbárt nem vett át az anya-legendából. 
Ezek az Érdy-kódexben sincsenek meg. Ilyen pl. Kon-
rád német származása (Theutonicus). Ha az anya-
legendát olvasta volna az Erdy-kódex írója, bizonyára 
nem siklott volna át nyomtalanul azon helye fölött, 
mely megmondja Konrád német származását. Van 
ugyan olyan helye, mely ismét az anya-legendában 
nincs meg, de ez olyan természetű, hogy valamely 
más forrást nem okvetlenül igényel. Ilyen Konrád 
pápájának neve (Hildebrandus); mi aztán a magjai-
legendába természetesen belekerül. Pedig — az előbbi 
esetre vonatkozólag — a kódexíró, a mi adat csak 
útjába kerül, lelkiismeretesen föl szokta használni. 

Bonfini, mint historikus, természetszerűen kompi-
látor. Több forrás után dolgozott, melyek közt az 
anya-legenda és Pelbárt egyaránt ott vannak. Onnan 
következtetjük ezt, mert egyes kifejezései csak a 
legendában, mások ismét csak Pelbártnál találhatók 
meg. I lyenek: Bonfini már említi Konrád német 
származását, mely mint láttuk Pelbártnál nincs meg, 
tehát csak a legendából vehette. Vagy szent Imre 
imájában e rész : «... Et humanae imbecillitatis adiu-
t o r . . . q u i terribilis es apud reges terrae», szintén a 
legendára utalnak bennünket. Ugyancsak a legenda 
szavai ezek is : «.. . Sub coniugali praetextu (consue-
tudinis cast iss imam.. . praestiterat)» stb. Viszont csak 
Pelbártnál vannak meg a következők: «Deum piis 
obsecrationibus percunctabatur . . . perniciosas in me 
concupiscencias rore misericordiae tuae penitus exstin-
gue» stb. 

A mód azonban, a hogyan pl. az idézett pannon-
halmi csók-jelenet is Bonfininél előttünk áll és egy-
általán ennek egész fölfogása, Pelbárton és az anya-
legendán kívül még más forrásra is utalnak bennünket. 
Mert ő mindkettőtől eltérőleg e legendarészlet gerincét 
úgy változtatja meg, hogy szent Imre nemcsak Mórt, 
hanem a szerzetesek legnagyobb részét hét csókkal 
csókolja meg. E jelenetet azonban így elbeszélve 
másutt, mint a világi papság breviáriumában, nem 
találjuk. Nincs kizárva, hogy Bonfini belőle vette 
volna. Szent Imrének ugyanis már korábban és pedig 
a XIII. század elején1 volt miséje, tehát breviáriumá-
nak is kellett lennie és abban lectióknak. A lectiók 
és Bonfini ezen egyedül egyező helye ismét a föl-
tételezett, de még elő nem került legenda, illetőleg 

1 Georgius P r a y : História Regum Hungáriáé 30. b. not. 

«nagy krónika» X. szerkezetét tételezi föl ; legalább 
is így könnyű volna s természetes ezen feltűnő egyezés 
megfejtése.1 

Illyés István pozsonyi prépost s később erdélyi 
püspök, mint mondja , olasz auktorok után először 
olaszul, majd latinul és végre magyarul írta meg a 
«Szentek életét», a mint azokat megismerte, mikor 
Rómában tanult*;2 később tíz éves lelkipásztori hiva-
talos működése alatt az első olasz és utána latin 
nyelvű munkát magyarra is lefordította. A latin ki-
adást Bécsben a Szentírás-magyarázó fődoktorok — 
ugyanis — figyelmetesen megolvasván, dicséretet tettek 
felőle diákul, a mint szórói-szóra következik. . . ma-
gyarul: «Hadjátok a szenteket szentekről irai, hogy 
azoknak pennája az emberi cselekedeteket igazgassa: 
olyant készített magának a Keresztyén életnek Példája, 
a vagy Tüköré, azaz a Szentek életének megírására 
tiszteletes Illyés András, etc. pennát bizonyára méltót, 
mely a világnak kerekségében röpüljön, hogy tanítsa 
az igazakat és együgyű szívűeket». 

E nagyszabású munka minden része pl. a szent 
Imre-életrajz is olasz auktorok vagy források után 
készült-e, nehéz volna ezen általánosságban mondott 
szavak alapján bizonyítani. Mindenesetre érdekes, 
hogy ezen életrajzok és csodák előtt a cím után a 
legtöbb helyen jelzi Illyés András, kitől veszi át a 
következő leírást. Igy olvassuk, hogy szent István 
élete Maffeus Péter jezsuita által megíratott; szent 
László élete: «Picus Ranuccius, pármai doktor által 
megíratott». Szent Erzsébet asszony élete : «Florentiai 
szent Antonius és Montanus Jakab által sommába 
foglaltatott» ; de szent Imre életénél hiányzik a szerző, 
illetőleg autor neve. Maga szent Margit szűz életé-
nél ezt olvassuk: «Az ő ünnepe napjára rendeltetett 
zsolozsmából és nevezetes autorok írásiból sommába 
foglaltatott». 

Alexandriai szent Katalin életét: Simon Meta-
phrastes is más autorok nyomán közli. (Azért ir juk 
ezt ide, mert alexandriai szent Katalin magyar verses 
legendája körül sok szó esett már e legenda szerző-
ségéről.) 

Miért nincs szent Imre élete előtt semmi forrás-
jelzés, kétséges, valamint az is eléggé meglepő, hogy 
szent István életleírását is Maffeus Péter szövegezé-
sében vette át. Több életrajz is van e műben, hol 
nem jelzi a szerzőséget és ezek főleg szűz Mária 

1 Itt most csak általános gondolatokat közlünk a vallás 
szent Imréjéről. 

2 «. . . Midőn Rómában tanulnék — írja ő maga — különb-
különb bölcs olasz auktorok Írásiból szorgalmatos igyekezet-
tel a «Nagy Szentek Életét» megírtam és rövid sommába 
foglaltam. Rómából kijővén, a miben engem édes hazámhoz 
és római igaz hithez lelki szeretetem gerjesztett, Magyar-
országba tiz esztendők alatt sok helyeken, sok lelkeknek 
üdvösség keresésében, mint megyés pap szolgáltam. Ez idő 
alatt választott órákon szent dologban foglalatoskodtam és 
azokat a Szentek életit, melyeket olasz nyelven megírtam 
vala, magyar nyelven is megajándékoztam». (Elöljáró beszéd.) 
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ünnepei, szent Józsefé, az ítéletről szóló leírás s még 
néhány más. 

Az is igen jellemző Illyés András művében szent 
Imre legendájára vonatkozólag, hogy míg más szent 
életében egymásutánban fölsorolva több olyan csodát 
találunk, melyek nincsenek meg pl. sem Pelbártnál, 
sem a magyar kódexekben — pl. szent Margitnál — 
szent Imréről Illyés sem tud a négy ismeretesnél egye-
bet említeni ; ez a négy megvan, de csakis ez a négy. 

Valószínűnek tartható, hogy ezen meg nem jelölt 
darabok szerzője maga Illyés András, a mit szépen 
elszámol pl. szent Margit élete után a csodák elso-
rolásánál, hogy «az feljebb megirott két beszédet a 
magyar szent Margit szűz életéről és más két beszé-
det az ő nagy csodatételeiről régi nevezetes autorok 
írásiból irtam sommába foglalván». Annál is inkább 
gondolhatjuk ezt, mert Illés András általában elég 
pontosan s hiven beszámol forrásaival. Érthetőnek 
tetszik, hogy azon szenteknek, a kikről nem talál 
olasz vagy latin kész szöveget, ő maga állította össze 
az életleírását, hogy azok is meglegyenek. 

Szent Imre legendájában csupán azon helyek 
vannak meg Illyés Andrásnál, a melyek az anya-
legendában is olvashatók, újat igen keveset mond. 
Hosszan ír szent Imréről ; részletesen elbeszéli az 
eltemetést, szent István életét, halálát, eltemetését s 
az atya és lia szenttéavatását. 

Valószínűnek látszik az események s az életrajz 
megszerkesztéséből, előadásából és alaphangjából, 
hogy Illyés András ismerte vagy az anya-legendát 
vagy pedig Bonfiniust. Föltűnő ugyanis, hogy a szö-
vegben belül nevezi meg forrását, pedig valahonnan 
mégis kellett adatokat gyűjtenie, főleg a négy csoda-
leírást át kellett vennie valami leírt, kész szövegből. 

Érdekes az is, hogy Illyésnél szent István Imre 
fiát nem azért küldi előre a tiszteletükre jövő pannon-
halmi szerzetesek elé, hogy fia fogadja azok üdvözlé-
sét, mint az anya-legenda mondja s utána valamennyi 
adat ; hanem, hogy nekik, «mint Isten szolgáinak 
illendő becsületet adjon». Az a gondolat pedig, hogy 
Imre «még kis gyermekségétől fogva igen mérték-
letes volt az ételben és italban», csak Laskai Osvát-
nál található meg, de itt szebben s részletesebben : 
«Inter multa fercula regalia solo pane conteutabatur». 

E helyek, valamint Laskai Osvát két prédikáció-
jának némely helye, pl. hogy a királyi ruha alatt 
ciliciumot hordott szent Imre : újból fölkelti azt a 
gondolatot, hogy vagy egy újabb szent Imre-legen-
dában lehettek mindezek, vagy pedig talán a fölté-
telezett «nagy» vagy nemzeti krónikának az átírt 
szövege lehet e gondolatok forrása. 

Ezekben szemléltük szent Imre egyéniségét a 
történet világánál és a legenda alakításában. Összes 
erre vonatkozó adatainkat irodalmilag dolgoztuk fel, 
megszólaltatva régi nyelvemlékeinket, hogy hozzá-
járul junk a dicső királyfi jubi leumának emeléséhez. 

Vargha Dámján dr. 

ónás próféta könyve. (iV.) 
Vegyük most sorra az egyes, valószínűtleneknek 

látszó részleteit könyvünknek. 
Jónás menekülése az Ur szine elől (Jón. 1, 3.) 

nem volt egyéb, mint Palesztinából vagy Jeruzsálem-
ből való szökés más, messzefekvő országba. Ugyanis 
a Szentírás gyakran mondja azokról, a kik más 
népek közé száműzettek vagy távoztak a Szentföld-
ről, hogv az Ur szine elől kivettettek vagy elvétettek. 
(4. Kir. 17, 20, 23; 23, 27; 24, 20; 2. Krónik. 3.) 
Tudniillik az Ur színének nevezi azon helyet, a hol 
Isten különösebb módon kinyilatkoztatta magát, s 
ezért szorosabb értelemben volt mondható, hogy jelen 
van. Így vélekednek Knabenbauer (i. h. 366. 1.), a 
Cambridge Bible kommentátora (i. h. 60.1.) és mások. 
Ily értelemben joggal mondhatni , hogy a próféta az 
Ur szine elől szökött, habár hitte és vallotta, hogy 
Isten mindenütt jelen van. Isten másutt, mint a 
Szentföldön, nem szokott megbízatásokat adni a pró-
fétáknak s így érthető, hogy Jónás azt hitte, hogy 
az idegen földön nem fog újabb ily megbízást kapni. 
S ez a gondolkozás teljesen összehangzó a prófétá-
nak s az akkori zsidóságnak szűkkeblű fölfogásával 
a Jahve adta üdvre nézve. 

Hogy a próféta az óriási viharban s a nagy 
kiáltozás dacára aludni tudott, szintén nem oly ide-
genszerű azok előtt, a kik az evangéliumi történet-
ből tudják, hogy Jézus is aludt a vihar s a kiáltozás 
dacára. A fáradtságnak, túlságos levertségnek és egyéb 
lelki szenvedéseknek gyakran tapasztalt következ-
ményeként lép föl a mély álom. S a szöveg szerint 
nem akkor tért aludni Jónás, mikor a vihar kitört 
és nem is volt a kétségbeesett hajósok közepette, 
hanem «leszállott volt a hajó belsejébe és aluvék 
mély álomban». (Jón. 1, 5.) Hogy pedig felköltetvén, 
egyszerre kész magát kiszolgáltatni s a halálra szánni, 
ismét nincs ellenmondásban jellemével. Csak akkor 
szánja el magát a halálra, mikor a veszedelem okát 
keresvén a hajósok, sorsot vetnek és a sors reá esik. Nem 
is kétségbeesés jele e készség — mondja Calvinnal 
együtt a Cambridge Bible magyarázója, Perrowne 
(i. h.) — hanem onnan eredt, hogy a próféta, látván 
a mi körülötte történik, megértette, hogy miatta szen-
vednek a hajósok is. S ezért — mint Knabenbauer 
is mondja (i. h. 471. 1.) — a próféta «magából a 
viharból, a mely mindnyájukat végveszéllyel fenye-
geti, azt következteti, hogy Isten őt (engedetlenségeért) 
halállal akarja büntetni s e büntetést alázatosan és 
nagylelkűen magára vállalja. Ezért kéri (a hajóso-
kat) : «vessetek a t engerbe . . .» Ép így vélekedik 
Sanctius is. 

Térjünk át Jónásnak az Istennel való feleselge-
tésére és Ninive megtérése fölött érzett fájdalmára. 
Knabenbauer szerint (i. h. 387. 1.) Jónás — úgy 
látszik — hirtelen és heves természetű volt. Ez mái-
szökése tervéből is kiviláglik. Ilyen emberek pedig, 
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a mily hamar elkapatják magukat és túlságos örömre 
haj lanak a sikerben, ép oly könnyen válnak lever-
tekké és esnek kétségbe a balsorsban, mert a mi 
kellemetlen őket csak éri, mindent a képzelet túlzó 
képeitől megnagyítva látnak. Nem védelmezzük és 
szépítjük hibáját, de könnyen megértjük, hogy egy 
ily jellemű ember hamar ragadtathatta magát zugo-
lódásra és panaszra Isten ellen is, bár alapjában 
nem gonoszságból eredt is e viselkedése. Nem for-
dulnak-e elő hasonló dolgok manapság is ily hirte-
len természeteknél? Jónás kétségenkívül hibázott, de 
hasonló hibák előfordulnak a tökéletlenebb erkölcsi 
fölfogású ószövetségi személyeknél nem egyszer. így, 
hogy csak egy példát említsünk, Illés próféta a sok 
csapás láttára, a melyet megélt, azt kívánta Istentől, 
hogy hagyja őt meghalni. (3. Kir. 19, 4.) 

A hajósok viselkedése szintén megfelel ama kor 
gyermekeinek. Köztudomású, hogy az ókor pogány 
népeinek vallása, vagyis az istenséghez vaió viszonya, 
legnagyobbrészt a felsőbb hatalmaktól való rettegés-
ben és babonás engesztelésekben állott ; tehát senki 
sem fog csodálkozni azon, hogy a hajósok Jónást 
kérik: «Kelj föl és kérd a te Istenedet, ha talán 
reánk gondol az Isten, nehogy elvesszünk». (Jón. 1, 6.) 
És az is nagyon természetes, hogy mikor a sors 
Jónásra esett és a hajósok az ég és föld s a ten-
gerek teremtőjéről szóló beszédét hallották, nagy féle-
lem fogta el őket, hogy az idegenek Istene talán 
őket is üldözi. Az meg épenséggel természetes, hogy 
nem merték a prófétát a tengerbe dobni, bár kérte, 
és hogy erejük szakadtáig a partra iparkodtak jutni, 
hogy ott kitehessék őt. «Visszaborzad az emberi ter-
mészet a halálnak még szemléletétől is, hát még a 
gyilkosságtól !» — mond ja Knabenbauer (i. h. 372. 1.) 
«Ezenfelül félelem fogta el őket Isten szolgája beszé-
dére és tarthattak attól, hogy ő ellenük fordul majd 
Isten haragja. A veszedelem nőttével azonban babo-
nás félelmükben megkövetik az Urat tettükért. De e 
félelem könnyen menthető ily esetben, mikor még 
az izraelitáknál is sok, még az Isten törvényében 
parancsolt és elkerülhetetlen cselekedet is levitái tisz-
tátalanságot vont maga után, a melynek megengesz-
telésére áldozatokat kellett bemutatni.» 

Végre Ninive királyának és népének magavise-
lete is könnyen érthető és természetes. Mert elte-
kintve — mint már mondottuk — Isten kegyelmétől, 
már az ókori népek és királyok babonás félelme és 
az ország siralmas állapota is fölfoghatóvá teszi azt, 
hogy Ninive lakossága királyával együtt, ha nem 
is tért az igaz Isten állandó tiszteletére, de legalább 
valametyes tiszteletére tért és fölhagyta egy időre 
gonosz életét s ez alkalmat adhatott Istennek arra, 
hogy neki még némi időt engedjen az észretérésre s 
üdvössége munkálására. De erről már az első rész-
ben szóltunk. 

5. A niniveiek megtérésének tárgyalásánál eljutot-
tunk oly folyamatok említéséhez, a melyek az Isten-

nek sajátos, a természeti erőket felülmúló vagy azok-
kal ellentétben álló működését, tehát természetfölötti 
vagy csodás elemeket tartalmaznak. Mint Keil meg-
jegyzi (Bibi. Commentai- . . . 278.1.),a gúnyolódó Lucia-
nus után a racionalizmus, deizmus és naturalizmus 
föllépése óta e csodákról sok frivol és triviális ötlet 
és még több csodásabbnál-csodásabb magyarázó föl-
tevés (hypothesis) keletkezett. A ki Isten minden-
hatóságát tagadja, az természetesen minden csoda 
lehetőségét is tagadja. Hogy lehetségesek-e a csodák 
vagy sem, azt e helyütt nem tehetjük fejtegetésünk 
tárgyává. Kétségkívül, a ki nem zárja el értelmét 
már előre is a helyes gondolkozástól, attól való 
félelmében, hogy a csoda lehetősége esetleg még a 
katholicizmus igaz voltának bizonyítására vezet, — a 
mint a modern racionalisták teszik,— az nem tagad-
hatja, hogy csodák, valamint Istennek az emberi 
lélekben a természeti működést meghaladó hatásai, 
kegyelmi működései lehetségesek.1 Ennek alapján a 
Jónás könyvében előforduló, csodásnak látszó dolgok 
láttára még nem fogja minden további vizsgálat nél-
kül azt mondani : E könyvben csodákról van szó ; 
de csodák nem történhetnek; tehát e könyv nem 
lehet megtörtént dolgok elbeszélése vagyis történeti 
jellegű elbeszélés. 

A bibliakritikusok egy része nem is annyira 
azon akad fönn, hogy könyvünkben általában csodák-
ról is van szó, mert a csodák lehetőségét nem tagadják. 
De az a módfölött sok és sajátszerű csoda bántja 
őket, a mellyel e kis könyvben találkozunk. Elmslie 
szerint (L. Gigot i. h. 442. 1.) «Nem a hal és a rep-
kény csodája egymagukban véve képezik a botrány-
követ . . . Valódi nehézség c könyv csodás elemeire 
nézve inkább e csodák nagy száma és sajátos jellege 
miatt támad a hivők lelkében. Ugyanis az elbeszélés 
elejétől végéig szakadatlan láncolata a csodálatos 
dolgoknak és Isten különös gondviselésének s mindez 
nagyon is szokatlan módon van megírva. S még 
többet nyom a latban az, hogy e csodás elemekből 
sok nem szükséges a könyv oktató céljának eléré-
sére». 

Mások az egyes fölhozott csodák lehetőségét tagad-
ják. így König lehetetlenek mondja , hogy a próféta 
három nap és három éjjel a hal gyomrában élve 
maradhatott és aztán ép egészségben kijöhetett. Lehe-
tetlen továbbá az is, hogy az az ismert repkény vagy 
tökszerű növény, a mely árnyékot adott Jónásnak, 
mint «az éj leánya», vagyis egy nap és egy éj alatt 
úgy megnőhetett és ismét egy éj alatt elszáradt. 
Mert a héber szövegből világos, hogy itt egy éjről 
van szó. (I. h. 750. 1.) Tehát az ilyesmiket tartalmazó 
könyvet nem tekinthetjük történetnek. 

Ezen okoskodásokra a könyv védői azt felelik, 
hogy elsősorban nem mind csoda az, a mi első pil-

1 E kérdésről bővebbet 1. Rott N. dr. A csoda és a ter-
mészettudomány cimű jeles értekezésében. Budapest, 1907. 
Szent-István-Társulat, 
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lanatra annak látszik. Hogy valamely eseményt csodá-
nak nevezhessünk, a természet erőit felül kell múlnia. 
A csoda a természet erőit felülmúló esemény. Ha 
ezt szem előtt tartjuk, a Jónás könyvében található 
csodák száma nagyon is leapad. 

Ugyanis, a mit a könyv ezen szavakkal mond : 
«küldött Isten szélvészt a tengerre» és «előkészített 
Isten egy nagy halat, hogy elnyelje Jónást», az csoda 
nélkül, természetes uton, Isten gondviselésének ter-
mészetes menete szerint is megtörténhetett. A szélre 
vonatkozólag ez nem szorul bővebb magyarázatra. 
Minthogy pedig nagyobbfajta ragadozó halak mai-
nap is előfordulnak a Földközi-Tengerben és nem 
egyszer láthatók a hajók kíséretében, semmi csoda 
sincs abban, hogy ez alkalommal is észrevehette egy 
ilyen hal a hajót és közelében ólálkodhatott. A szél-
nek és a halnak e föllépte pedig Istennek nem oly 
módon tulajdoníttatik, hogy ezzel mintegy a termé-
szet menetét felfüggesztette volna, hanem mint első 
oknak és gondviselőnek, a ki a teremtményeket a lét-
ben fönntartja és működésükkel közvetetlenül közre-
működik. Istennek ez a közreműködése nem is tar-
tozik a szoros értelemben vett hittitkok közé, hanem 
a természetes józan ésszel is bebizonyítható. 

Jablonkay Gábor S. J. 

Egyházi W ü r z b u r g . Az Engert-eset. A szabadelvű sajtó 
. . , egész Németországban nagyon szivére vette az oclisen-
^ ° furti beneüciatus dr. Engert esetét, a ki fölött püspöke 

krónika, kimondta az Ítéletet, hogy kiközösítés alá esett. Maga 
az eset a következő : Dr. Th. Engert «Die Urzeit der 
Bibel» cimü könyvében teljesen hitetlen, rationalistikus 
álláspontra helyezkedett, a mely a természetfölötti kinyi-
latkoztatással homlokegyenest ellenkezik. Engert például 
a Szentírásról ezt mondja : «A bibliát emberek, emberek 
számára, emberi ésszel irták». (5. 1.) Hát persze, bog}' 
angyali ésszel nem Írhatták. De itt nem ez van kizárva 
vagy ha úgy tetszik, elhallgatva. Továbbá elismeri és 
hirdeti, hogy az egyértelmű egyházi hagyomány szerint 
a Szentírás tévedéstől mentes. () azonban (4. 1.) ezzel 
szemben «biztos bizonyosság» (1 !) gyanánt mutatja be 
azt a saját állítását, liogy az «ó-szövetségi könyvekben 
tényleg történeti és erkölcsi tévedések vannak». Elitélte 
ezt a Syllabus 11. pontja. Továbbá : «A hogyan műkö-
dik, úgymond, Isten szelleme a mindenségben, a hogyan 
valósul meg Isten terve az emberiség történetében (Mensch-
heitsgeschichte) : úgy működik O Izrael történetében». 
(18. 1.) «Az inspiratió kézmüvesmódon kezelt fogalmát, 
a melyet a Dogmatika, rá se hederítve a durva (brutalen) 
tényekre, a maga spekulatív föltevéseiből következtetett 
le» — szerinte el kell ejteni. A kinyilatkoztatásról és a 
szentiratok sugalmazásáról részéről (a 18. 1.) fölállított 
fogalmak, illetve meghatározások, a Syllabus 9., 10. és 20. 
pontjaiban vannak elitélve. Dr. Engert szerint a Szent-
írásnak a világ keletkezéséről, a paradicsomi állapotról, 
az első emberpárról stb. szóló jelentéseihez (7. s köv. 1.) 
alapul, mintákul (Vorlagen) pogány mythusok szolgál-
tak. «Izrael prófétai intézménye nem áll egyedül a világ-
történelemben; próféták voltak és vannak minden népek-

nél, minden időben.» A történeti kutatás kimutatja, hogy 
a mi prófétai könyveinket régibb prófétai mondásokból 
tákolták össze (wurden zusammengearbeitet) ; ezeket 
(a tákolmányokat) azután «beteljesülésök» világánál újra 
«átdolgozták». (13. 1.) A próféták látomásaiban «fekszik 
az ő bátorságuk és erejük, de egyúttal annak is a bizo-
nyítása, hogy jövendölésük (Profetie) azonos a régi jö-
vendőmondásokkal (Weissagungen). Titkos nyilatkoza-
taik (ihre Orakel) rövidek, homályosak és nyújtogat-
hatok s kétségtelen, hogy nem mindannyian teljesültek 
be». (15. 1.) Stbi — sajnos — stbi. Dr. Engertnek már 
előbbi «Ehe und Familienrecht der Hebräer» cimü mun-
kájában is fordulnak elő ilyen megütközést keltő, sok 
tekintetben téves alapnézetek és nyilatkozatok. Csak a 
dologhoz nem értő ember mondhatja ezekután, hogy 
dr. Engert az egyház Ítéletére nem szolgált rá. 

* 
P á r i s . X. Pius pápa a kiiltuszfillérek ügyében leve-

let intézett Richard párisi bibornok-érsekhez Merry del 
Val államtitkár útján. A levél szövege ez : «Sietek emi-
nenciád tudomására adni az újabb utasításokat, a melye-
ket ő szentsége a kultuszfillérekre vonatkozólag a francia 
püspököknek szánt. A szentatya annak a szervezkedés-
nek szükségességét elismeri az istentisztelet fönntartá-
sára és a papság szükségleteinek ellátására nézve, a mely 
egyházi intézményeket a jogtalan törvények jövedelmeik-
től fosztották meg. Azonban azt véli ő szentsége, hogy 
ilyen ügyben a legnagyobb gyengédséggel kell eljárni és 
mindent föltétlenül el kell kerülni, a mi még csak lát-
szatával is bírhatna a nyomásnak vagy pénzügynek. 
Ezt az elvet egyébiránt a püspökök értekezlete Párisban 
teljes bölcseséggel helyeselte. Ennek az elvnek megfele-
lően azt óhajtja a szentatya, hogy minden kiszabott és 
kötelező fizetés (személyenként ép úgy, mint plébániák-
ként) elmaradjon. Két nagy oknál fogva. Első az, mert 
a taksa-rendszer, hivatalos alakban fölállítva, azzal a 
látszattal bir, hogy a lelki hivatalt pénzértékben állapítja 
meg. Második az, hogy az adózások magasságának meg-
határozásával az egyházi hivatalt az igazságtalanság 
veszedelmének teszi ki, mert erkölcsileg lehetetlen minden 
körülményre tekintettel lenni minden egyes egyén és 
minden plébánia teherviselési képességének megállapítá-
sánál. A püspököknek ennélfogva arra kell szorítkoz-
niok, hogy híveiknek hitéhez és jótékonyságához tor-
duljanak. Mutassanak rá arra a nagy kötelességre, hogy 
jövedelmük arányához kötelesek a vallás és az ő szol-
gáinak fönntartásához hozzájárulni. Igyekezzenek azon-
ban ezt a kötelességet a meggyőződés útján fölfoghatóvá 
tenni. A megrendszabályozásokat is, a melyek a taksa-
rendszernek kikerülhetetlen következményei, azokból 
minden pénzbeli, minthogy odiózus természetű, kizá-
randó, még inkább ki kell zárni az oly fenyítést, a mely 
a plébániaházban az istentiszteletnek megszüntetését 
vagy egyesektől a lelki hivatal működésének megfoga-
dását foglalná magában. Az azonban bizonyos, hogy a 
jólelkek megkövetelik, hogy különbség legyen azok 
kezelésében, kik a teherviselésben részt vesznek és azok 
között, kik a kultuszfillért rosszakaratúlag megtagadják. 
Hogy ennek a követelésnek elég legyen téve, a szentatya 
nem tesz kifogást az ellen, hogy temetés és házasság-
kötés eseteiben a kultuszfillérben részt vevő hivek kü-
lön megtisztelésekben részesüljenek, milyenek például, 
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hogy ezeknél a szertartásoknál több pap vegyen részt, 
a templom kiékesítve és a szent ténykedést az ének 
ünnepélyessége emelje. Az ily eljárásban nem volna 
semmi visszatetsző, a jólelkek nézete kielégítést nyerne, 
míg másrészről a többiek figyelmeztetésben részesülnének 
az iránt, hogy rendkívüli megtisztelések csak az egyház 
leghívebb gyermekeit illetik meg. A szentatya reméli, 
hogy a püspökök így a szeretet és meggyőződés útján 
maradnak s a francia katholikusok bőkezűségében föl-
hívásukra méltó feleletet fognak kapni. Következéskép 
nem lesznek kénytelenek, a végett, hogy az egyház szük-
ségleteit fedezzék, oly rendszabályokhoz fordulni, a melyek 
a nagy kötelesség teljesítésében az önkéntességet és a 
vallásosságot apasztani látszanának. Kérem eminenciádat, 
hogy ezt az utasítást suffragán-püspökeivel közölje», 
így kell a koldusbotra jutott egyház — anyagi szükség-
leteiről gondoskodni ! —- y —la. 

roda- P é c s i c o n t r a N e w t o n . 
I. «A modern fizikai axiómák válsága» cím alatt az 

Aquinói Szent-Tamás-Társaságban tartott fölolvasásában, 
melyet az «Alkotmány» tárcában közölt, Pécsi dr. meg-
támadta a Newton nevéhez fűződő fizikai alapelveket. 
Tanulmánya eredményével seliogysem értek egyet. Rend-
szeres cáfolásába csak azért nem bocsátkozom, mert érvei 
jobbára nélkülözik a szükséges világosságot, szembe-
szököséget. Mellőz elengedhetetlen definíciókat és magya-
rázatokat. (A Helm-féle intensitas-törvény mibenlétét — 
jót állok érte — senkivel sem sikerült megértetnie, a ki 
eddig nem tudott róla.) Azért cáfolat helyett megelég-
szem azzal, hogy Newton törvényeinek Pécsi dr. által 
legfőkép támadott két pontjának igazságát tőlem telhető 
világossággal kimutatom. E két pont a következő : 

1. Az akció egyenlő a reakcióval a mozgás állapo-
tában is. 

2. Az egyenletes mozgásban levő test, míg reá semmi 
erő sem hat, egyenletes mozgását és annak egyenes 
irányát folytonosan megtartja. 

A mi az 1. pontot illeti, a fődolog a definíció ! Mi 
az akció és reakció ? Az erőknek egymásra való hatása, 
illetve: a testeknek egymásra való erőhatása a nyugvás 
vagy mozgás állapotának tekintetbevétele nélkül. Ez és 
semmi más ! Tehát az akció és reakció épenséggel nem 
jelenti a haló és ellenható testeknek teljes energia kész-
letét. Pedig Pécsi dr. — úgy látszik — ezt hiszi s követ-
keztetéseit csakis ez a balhiedelem igazolhatja. De most 
bizonyítsunk ! 

Pécsi dr. elismeri az akció és a reakció egyenlő-
ségét a nyugvás állapotában, de tagadja azt a mozgás 
állapotában. Elismeri, hogy a kinyújtott kezemben levő 
súly ugyanolyan erővel húzza kezemet lefelé, mint a 
minővel én törekszem azt emelni fölfelé. Azért most 
már csak a mozgás állapotában vizsgáljuk a jelenséget. 

Megemelintem a kezemben levő súlyt, vagyis növe-
lem az akciót. Nos és vájjon nem érzem-e a reakció 
növekedését? nem érzem-e, mintha a súly súlyosabbá 
lett volna ? Ámde mennyivel érzem súlyosabbnak ? Ezt 
persze megbecsülni nem tudom. Most hál máskép for-
mulázom a kérdést : azon a felületen, melyen a súly 
kezemet érinti, mi van nagyobb nyomásnak kitéve, 
kezem-e vagy a súly ? Világos, hogy ezen az érintkező 

felületen csak egy nyomás van s ezt az egy nyomást 
érzi kezem i§ és a súly is. 

Más példa. A barometer kénes-oszlopa — mondjuk — 
760 mm-t mutat, mi annyit jelent, hogy a műszerünk 
fölött levő légőszlop fenéknyomása egyenlő a 760 mm-es 
kéneső-oszlop nyomásával. A kénesőnek a levegővel 
érintkező felületén ugyanazt a nyomást gyakorolta a 
kéneső a levegőre, mint a levegő a kénesőre. Tehát 
akció és reakció egyenlő. Eddig Pécsi dr. is helyeslőleg 
bólint. Most azonban egyszerre elkezd a barometer emel-
kedni. Mit jelent ez ? Hogy a levegő nyomása megnőtt. 
És vájjon a kéneső oszlopé nem ? Bizony az is. Vagy 
talán ez utóbbinak ellennyomása valamely pillanatban 
kisebb, mint a levegőé? Emelkedjék a kéneső megálla-
podás nélkül pl. 10 mm-nyit; ez bizonyára elég ahhoz, 
hogy a mozgás állapotát megállapíthassuk. Az emelke-
dés tartama alatt a műszert szemlélve nem azt mond-
juk-e : most a levegő nyomása — akciója — egyenlő 
761, 762, 763 stb. mm-nyi kéneső-oszlop nyomásával — 
reakciójával ? Tehát itt nyilván a mozgás állapotában 
is egyenlő az akció a reakcióval. A barometer emel-
kedésekor mindakettö növekszik, sűlyedésekor mind a 
keltő csökken. Hiszen a kettő sajátkép egy, a megkü-
lönböztetés itt csak distinctio rationis. Az akció és 
reakció egyenlőségének elve tehát semmi más, mint az 
az axiomia, hogy minden mennyiség egyenlő önmagával, 
a = a. 

Az ütközésnél — akár mind a két tárgy mozgott, 
akár csak az egyik, akár egyenlő az ütközők tömege, 
akár különböző — az ütő test mindig épen olyan ütést 
kap, mint az ütött ; annak, hogy az ütközés után milyen 
mozgás fog bekövetkezni, az akció és reakcióhoz igazán 
semmi köze? Avagy elképzelhető-e, hogy az ülővas 
nagyobb ütést kapjon, mint a rázuhant pöröly? Nézzük 
meg két különbözőkép terhelt s különböző sebességgel 
mozgó vasúti kocsi egyforma erős rugókkal fölszerelt 
ütközőit az ütközés pillanatában; nemde az ütközők 
benyomódása egyforma lesz? majd több, majd kevesebb, 
de mindig egyforma. Iktassunk a lószerszám és a kocsi 
közé egy spirális rugót s indítsuk meg a lovat ; mit 
fog mutatni a rugó feszülése ? Mindenesetre a ló huzó 
erejét. Hát a kocsi visszahuzásának mi a mértéke ? vilá-
gos, hogy ugyanannak a rugónak ugyanazon feszülése. 
Vagy talán a rugó feszülésében összegezve volna az 
akció és reakció ? Hiszen ez annyit jelentene, hogy a 
kezemben levő fonál, melynek végén egy kilogramm 
függ, két kilónyi feszülésnek áll ellen, mert én épen 
úgy húzom egy kilónyi erővel fölfelé, mint a súly le-
felé. Ennek a szofizmának markolható cáfolatát szol-
gáltatja a fonálba iktatott rugós mérleg, mely bizony 
egy kg-nál többet nem fog mutatni. Az akció és reakció 
nem összegeződhetik, mert hiszen a kettő tulajdon-
képen egy. 

A barometer, manometer és egy csomó más mérő-
műszer épen az akció és reakciónak mozgás esetén való 
egyenlősége elvén épül föl s ezen elv bizonyítékát szol-
gáltatja. Ezeket ismerve nincs is szükségünk a Poggendorf-
féle mérleg szellemes kísérleteire, melyek Dressel fiziká-
jában vannak leírva, melyeket azonban Pécsi dr. egészen 
elhallgat, bár csaknem állandóan Dresselre hivatkozik. 

Az akció és reakció fogalmának nem értése a kulcsa 
Pécsi dr. különös kérdésének, hogy mikép gondolható 
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az akció és reakció egyenlősége melleit egyáltalán mozgás? 
A felelet különben egyszerű : mozgás egy másik mozgási 
energia hatása (vonzás, taszitás, rántás, lökés) vagy a 
meglevő helyzeti energia fölszabadítása (a támasz eltá-
volítása, a ravasz lehúzása, a robbanó anyag elsülése, 
a víz fölforralása stb.) folytán keletkezik, de nem az 
ezt kisérő akció és reakció folytán, hiszen a mozgás 
logikailag előbb van, mint ezek. Szóval a mozgás nem 
az akció és reakció Pécsi által feltételezett egyenlőtlen-
sége folytán keletkezik. ^ Hölszky Károly. 

Dőri S. Zsigmond: A p a e d a g ó g i a i k í sé r le t é r t é k e . 
(Magyar Paedagógia 1907. 321 1.) 

II. Tisztázván álláspontunkat, illetőleg a fiziológiai 
pszichológiának, mint a lelki jelenségek anyagi fölté-
lelei kutatása tanának viszonyát a tulajdonképeni pszi-
chológiához, most már egész barátságosan tovább halad-
hatunk amaz eredmények fölsorolásában, melyeket a 
fiziológiai pszichológia a pszichológia, vagyis a tulajdon-
képeni lélektan javára már is elért. 

Előbb azonban még egy megkülönböztetést kell 
tennünk, mely a fiziológiai pszichológia szerepére, illető-
leg működésére vonatkozik. Kantnak igaza volt abban, 
hogy a lelki jelenségek mennyiségileg meghatározhatat-
lanok, azaz nem mérhetők s így matematikailag nem 
kezelhetők. Ha Dőri azt mondja arra, hogy a pszichológia 
történele rácáfolt erre a nézetre, a mennyiben negyven 
évvel Kant után Herbart a legkimeritőbb módon alkal-
mazta a matematikát a pszichológiában, nem veszi észre, 
hogy a mit Herbart mért, az nem maga a lelki jelenség, 
hanem annak a testi kapcsolata, anyagi föltételei voltak. 
A lelki jelenséget és annak valósulási föltételeit mégis 
csak meg kell különböztetnünk egymástól, ha nem 
vagyunk materialisták. A kettőt egynek nem vehetjük, 
mert akkor nem lehetne Alexandernek azt mondania, 
hogy a lelki jelenség más, mint a testi jelenség. 

A Dőri által fölhozott példák: Wagner kísérletei a 
tapintási érzékről, Fechneré az inger és az érzet egy-
máshoz való viszonyáról, mik egyebek, mint a lelki 
jelenség föltételeinek a nyomozásai ? 

Ezeket a kísérleteket tehát joggal vehetjük figye-
lembe, foglalkozhatunk a fiziológiai pszichológiával, a 
nélkül, hogy a lelket kellene tagadnunk, vagyis mate-
rialistáknak lennünk, mint azt ennek a legújabb tudo-
mányágnak némely követője gondolja. Ezeknek a föl-
tételeknek a fölismerésével ugyanis a lelki jelenség maga 
a maga mivoltában nincs még megállapítva. Az emlé-
kezet munkaképességére vonatkozó érdekes vizsgálatok 
pl. egyáltalán nem fejtik meg magát az emlékezetet, 
mint lelki jelenséget s csak munkaképességének mérvét 
igyekeznek a körülményekből megállapítani. 

Ezen megkülönböztetés szemmeltartásával el kell 
ismernünk, hogy a sok és meglepő eredmény a kísérleti 
pszichológiában fölkeltette a pedagógusok figyelmét s 
megteremtette a kísérleti pedagógiát és didaktikát, mely-
ből mutatványokat közöl Dőri a jelen tanulmányában. 

Ilyen kísérletekre támaszkodik a pedagógia, midőn a 
túlterhelés kérdésével(a szellemi munkássághigieniájával) 
foglalkozik; agyermeki tehetségek megfigyelésével vizsgálja 
az átöröklést, továbbá a környezet és a nevelés hatásait. Kí-
sérletez az emlékezet munkaképessége körül, a minek alap-
ján az előnyös tanulás módszereit igyekszik megállapítani. 

A gyermek-lélektan hasonlókép bő forrása a kisér-
leli pedagógiának. A gyermek testi és szellemi életének 
tudományos kutatása, a különbségek, melyek észrevé-
teleit, képzet alkotását, gondolkodását, érzését, akaratát, 
nemkülönben esztétikai, erkölcsi és vallási Ítéleteit a 
különböző években és fejlődésének különböző korszakai-
ban kisérik : a tantervek helyesebb megállapítására, 
órarendek célszerűbb beosztására vezettek. Ezideig ezek 
a tanítók vagy az iskolai hatóságok praktikus ösztönére 
voltak bizva, úgy az is, hogy egyik tantárgy korábbi 
vagy későbbi években tanítassék-e, hogy a nap folya-
mán miként oszoljanak el a tanítás egyes tárgyai ; ma 
mindezt a kísérleti pedagógia a gyermek szellemi fejlő-
désére vonatkozó rendszeres kutatásai által biztos és 
tudományos alapra iparkodik helyezni. 

Fölhasználja azokat a kutatásokat is, melyek a 
gyermeknyelv körül vannak folyamatban, továbbá azo-
kat, melyek a gyermekek képzettársításának lefolyására 
és gyorsasági fokára vonatkoznak. Kétséget kizáróan 
igazolják ezek, különösen Ziehen kísérletei, hogy a képzet-
társításnak sok módja van, melyek közül némelyek külö-
nösen jellemzők a gyermek gondolkozásmódjára nézve. 

Még az ilyen vizsgálatoknál a pedagógiai kisérlel 
csak mint a pszichológiának alkalmazása és kibővítése 
jelentkezik, az utolsó évek kísérleti-pedagógiai munká-
lataiban azt a törekvést látjuk előtérbe lépni, mely a 
pedagógiai kísérletet a pszichológiaitól különválasztani 
s önállósítani törekszik. 

így különült el a tehetségtan, nevezetesen a gyenge 
telietségü gyermekek jellemző tulajdonságainak peda-
gógiai kutatása. így igyekeznek (Mayer, Meumann) ki-
puhatolni az egyedül és csoportosan végzett, nemkülön-
ben az iskolai és házi munka értékét. 

A kísérleti pedagógia az utolsó években óriási len-
dületet vett. Alig van pszichológiai folyóirat, a melynek 
hasábjain e körbe vágó cikkek és tanulmányok ne jelen-
nének meg. A pszichológiai és pedagógiai laboratóriumok 
száma is egyre növekedik. Nálunk Rauschburg Pál mű-
veli ezt a teret. A pedagógiai kísérletnek tehát megvan 
a maga tagadhatatlan értéke, mely első sorban módsze-
reink javítására, módosítására fog vezetni. 

Ebben az irányban a vallástanároknak is ki kellene 
terjeszteni figyelmüket és a fiziológiai pszichológia nyúj-
totta anyagot, a kísérleteket saját tárgyuk didaktikája 
szempontjából kellene földolgozniok. Elvont eszmék 
fogalmaival dolgoznak, nehéz tárgyat kezelnek, a gépies 
emléztelés itt egyáltalán nem elég. A gyermek-lélek 
ismerete, megnyilatkozási módjai és receptív eljárása 
kell hogy befolyásolja iskolai munkájokat, mellyel nekik 
a kor színvonalán, a kísérleti pedagógia vívmányainak 
kellő fölhasználása által, kell állaniok. 

A tanítási munkába ezek az új adatok egészen új 
perspektívákat nyitnak. 

Levelek a szerkesztőhöz. 
I. 

Nagyságos és Főtisztelendő Tanár Úr! 
Bocsánat, hogy sűrű elfoglaltságában Írásommal 

bátorkodom szives türelmét igénybe venni. Az ügy 
szentsége lelkesít! 
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Becses lapjának egy kolozsvári tanárhoz (nem 
tanár volt az, Szerk.) intézett szerkesztői üzenete éb-
resztette bennem a gondolatot. 

Német mintákra nem lehetne-e a különböző katho-
likus egyesületekben s első sorban a budapesti Szent-
Imre-Körben egy szekrénykét fölállítani, a melybe 
bárki dobhatna cédulákat különböző kérdésekkel? 

Kérve-kérem, hogy a Szent-lmre-Körben való-
sítsa meg. Tudományának sokoldalúságával, jeles 
vitatkozó képességével senki sem alkalmasabb erre, 
mint ép Nagyságos és Főtisztelendő Tanár Úr. 

A kérdések tárgyalására minden héten lehetne 
egy órát szánni ; s legyen nyugodt, oly rengeteg kér-
dés volna hétről-hétre, hogy azokat letárgyalni egy 
óra talán nem is elégséges. 

Fáradságát jutalmazná azon számos hitbeli meg-
erősödés, a mely az előadások nyomán fakadna. 

Hány történeti tévedést hirdetnek az egyetemi 
tanárok ; hányszor tesznek kedvezőtlen célzásokat az 
egyház dogmáira s nekünk napról-napra kell azokat 
hallgatnunk; kell!! 

Hirdesse majd azokat az előadásokat még a nem 
katholikus lapokban is, mert az egyetemi ifjúság nagy 
része — sajnos — csak így szerez róluk tudomást ; 
elmenni pedig elmegy kíváncsiságból is, sőt ha meg-
engedi a szabad vitatkozást, hiúságból. 

Az eszme fölvetésére társaim lelki üdve lel-
kesített. 

Főtisztelendő és Nagyságos Tanár Úrnak 
Budapesten, 1907. november 29. 

alázatos szolgája B. J. 
egyetemi hallgató. 

* 

Közlöm a nemes lelkületre valló levelet, a hogy 
írva van. A benne fölvetett eszme helyes és meg-
valósításra érdemes ; a tudományos fölvilágosításnak 
oly módja ez, mely igen üdvös gyümölcsöket igér. 
Szinte kiegészítő része ama nagy célnak, melyért a 
Szent-Imre-Kör létesült. Utile cum dulci; a nemes 
szórakozáson, az ifjak együvétartozása érzetének éb-
resztgetésén kívül vessen ügyet az alapra is, a katho-
likus meggyőződésnek tanítás, felvilágosítás, kételyek 
oszlatása u t ján való megerősítésére. 

Hitigazságainkat tanulni kell, hogy i smer jük ; az 
ellenvetéseket bölcs vezető segédkezése mellett bon-
colgatni kell, hogy ismeretünk tiszfa és alapos legyen ; 
ez szükséges a férfias hitbeli meggyőződéshez. Az 
Isten hitet ébresztő és erősítő malasztja megadatik. 

Vallási ismereteink így válnak műveltségünk 
alapvető részévé, mint voltak azok egykor egy Zrínyi 
Miklósnál, egy Gyöngyösi Istvánnál, Estorás Pál ná-
dornál vagy egy II. Rákóczi Ferencnél s annyinál a 
múltban. 

A véghezvitelre vonatkozó terv, a hogy a levél-
író ajánlja, szintén helyes, kivéve, hogy szabad vitat-
kozást ajánl. Ez nagyobb közönség előtt, fiatal em-
berek között inkább káros, mint hasznos; a tapasz-

talat szerint mindig bomlasztó elemnek bizonyult. 
Ha valakinek az előadás után még maradnak nehéz-
ségei, új cédulát dobjon be a levélszekrénybe s 
kérje a homályosan maradt pontok újabb megvilá-
gítását. Ez az egyedül célra vezető eszköz annál, kit 
nem a kíváncsiság, vagy épen a hiúság, hanem tanulás-
vágy vezet. Esetleg fölkeresheti az előadót is s rész-
letesebb fölvilágosítást kérhet tőle. 

Csak egyet nem gondol jól a levélíró, midőn 
terve kivitelénél reám gondol. Nem ismeri a hely-
zetet, mint úgy látszik vele együtt többen is, kik 
folyton hol ide, hol oda felolvasásra hivnak. 

Tudom, hogy az az ismert tapasztalat vezeti őt 
ebben, hogy vannak sokan, kik állásuk betöltése 
mellett többfelé foglalkoznak mellékesen. Én tisz-
telem őket, lia ez a kötelességszerűen betöltendő ál-
lásuk rovására nem megy; de én úgy érzem, hogy 
minden állás, melyre valakit kineveznek, egész em-
bert kíván s hogy becsületbeli kötelessége ezt az 
állást jól betölteni. Nem válhatik ez mellékessé s a 
sokfelé való más szereplés a főfoglalkozássá. 

Közéletünk egyik gyökeres baját épenakönnyelmű 
vállalkozásokban látom, a melynél fogva aztán sok 
a látszat nálunk, sokféléhez fogunk, egyik társulatot 
a másik után alapítjuk — egész emberek nélkül. De 
tessék körülnézni, olyan mindenben az eredmény is. 

Tanári katedrám melleit tudományos s vele 
egybevágó foglalkozásom a «Religio» szerkesztése : egy 
embernek a jelen körülmények között annyira elég, 
hogy ha majd ezen a téren utánam valaki ugyan-
abban a kerékvágásban fog haladni, előbb fog ki-
dőlni, mint sem gondolná. Szerető érdeklődésem 
tárgya még a Hittanárok és Hitoktatók Országos 
Egyesülete. Nem volnék realitások embere, ha még 
többre, ha még más érdemleges munkára vállalkoznám. 
Rajtam ugyan nem múlik, de hivatásszerű köteles-
ségeimen; s azok is, a kik ma sokfelé foglalkoznak, 
ha őszinték akarnak lenni, igazat adnak nekem fel-
fogásomban. Úgy veszem észre, hogy a főállás sinyli 
meg rendesen a sokfelé való mellékfoglalkozásokat. 
Magam is hányszor szeretném támogatni közreműkö-
désemmel a jó célokat: erőmet haladja fölül. 

Ezért mondtam, hogy a levélíró csak egyet nem 
gondolt jól, midőn terve kivitelénél reám gondolt. 
Oly terv ez ugyanis, melynek valódi szolgálata egész 
embert érdemel ; azért könnyelmű ember volna az, a 
ki ilyen tudományos cél szolgálatára műkedvelő-
képen, munka, kutatás, megfelelő készültség nélkül 
vállalkoznék. Igy már sokan kompromittálták hitünket. 

Egyebekben a nemes tervet melegen ajánlom a 
Szent-lmre-Kör vezetőinek. Szerk. 

II. 
Nagyságos Uram ! 
A katholikus hirlapirodalomnak az ellenséges 

irányú sajtóval szemben tett kisebb arányú térfog-
lalását sokan azzal vélték indokolhatni, hogy a katho-
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likus szerkesztőkben és kiadókban kevesebb az üzleti 
szellem, mint liberális kollegáikban. 

Egyik-másik kiadó, szerkesztő tehát igyekezett 
az ellenséges sajtóval e téren is fölvenni a versenyt. 
A míg e vállalkozás a keresztény erkölcs határain 
belül maradt, mindenesetre dicséretes szorgalom-
nak lehetett minősíteni. 

A liberális sajtótermékek azonban nem ily irányú 
üzleti szellemnek köszönhetik nagy elterjedettségüket. 
Épen a keresztényellenes morál talajából sarjadt ki 
az ő üzleti szellemük. A lapot két részre bontották 
s tettel hirdették, hogy a szellemi résznek semmi-
nemű összefüggésben sem kell lenni a hirdetésekkel. 
A lap élén lovagi bátorsággal támadták az alakos-
kodást, ostorozták a leánykereskedelmet, fújták meg 
a tárogatót a magyar ipartermékek érdekében; a hir-
detésekben pedig gyermek-emberek szerelmi ömlen-
géseit tették lehetségessé, erkölcstelen viszonyok szá-
lait fonogatták és hangos szóval ajánlgatták az osz-
trák ipart és kereskedelmet. E téren természetszerű-
leg a katholikus sajtó egyetlen organumának sem 
volna szabad versenyre kelni az ellenféllel. Pedig ily 
szépséghibában leledző katholikus lapokkal is talál-
kozunk. A nevek elhallgatásával az alábbi tények 
egyszerű fölsorolására hivatkozom. 

Úgy a fővárosban, mint a vidéken számos katho-
likus lap az irreális, erkölcstelen osztálysorsjátéknak 
buzgó tárogatósa. A diadalmasan előretörtető, nem-
zeti hagyományainkat megvető faj kereskedőinek 
reklámdobja nem egy katholikus lap hirdetései közt 
megperdül. Sőt egyik-másik vidéki katholikus újság 
még nagyobb távolságokat fut be az üzleti szellem 
porondján. 

Azon tiszteletreméltó buzgalmában, hogy a lapot 
az indifferens olvasóközönségnél is megkedveltesse, 
a világias gondolkozásnak is igyekszik engedménye-
ket tenni. Hanem az ilyen engedményes szerkesztés-
mód mindenkor megboszulja magát. 

Egyik vidéki katholikus lapunkat hozom fel 
például. November 29. számában a jogászegylet kaba-
rettjéről ejtvén szót, nemcsak nem talál semmi meg-
róni valót azon a tényen, hogy a tánccal egybekötött 
mulatság december 1-én, tehát adventben tartatik 
meg, hanem még ily szavakkal kommentálja : «A tár-
sadalmunk életében élénk részt vevő s általánosan 
kedvelt jogászságunk mulatságát annál is inkább 
ajánljuk a közönség figyelmébe, mert a tiszta jöve-
delem részben a «Gyermekvédő Liga», részben az 
akadémiai «Olvasókör» javára fordittatik».1 

Az ily szerkesztésmód nem katholikus, de szabad-
kőműves szellemű. Sőt még rosszabb. Mert ha szabad-
kőműves lap teszi ezt, az elvei szerint cselekszik, de 
katholikus újság bűnre ingerli ilyképen olvasóit. 

Határozott, megalkuvást nem ismerő szellemben 
szerkesztendők katholikus lapjaink, mint az «Alkot-

mány», «Religio», «Zászlónk». Ez telítse a lap min-
den egyes sorát, nem az ilyszerű üzleti szellem. 

Jómagam s velem együtt a hamisítatlan katho-
likus sajtó minden igaz híve örömestebb istápolja 
azt a kisebb terjedelmű hírlapot, mely az első betű-
től az utolsóig katholikus gondolkozásról tanúskodik, 
mint az oly újságot, mely köntörfalazása, az igaz-
ságnak nikodémusszerű szolgálása folytán izmosodik 
meg. Zempléni M. Geyza. 

G. Budapest. Ha idézi a «Debreceni Prot. Lapokat», 
mely egyházi javainkról mint «állami eredetű egyházi javakról» 
beszél, miért nem figyelmezteti tévedésére, hogy azokat szent 
István saját családi vagyonából adományozta ? Addig fogom 
ezt ismételni, még legalább a kath. lapok nem vesznek tudomást 
erről a jogtörténeti tényről. 

P. Budapest. Mária szeplőtelen fogantatásáról szóló tan-
nal magyar irodalmi emlékeink között először az 1493 körül való 
Festetich-kodexben találkozunk, egy rövid antipliona Máriát 
«szeplételen sziz»-nek nevezi. Azután következik a XVI. szá-
zad elejéről való Peer-kodex négy versszakos szép Immaculata-
költeménye:«Kétség nélkül eredet-bűntől szeplőtelen őriztetél». 
Mint látjuk, ez a peccatum originale-t «eredet-bűn»-nek for-
dítja. Telegdi Miklós 1580-ban megjelent prédikációjában «ere-
dendő bűn»-nek, Monoszlói András 1588-ban megjelent Apoló-
giájában «eredendő bűnben mondatnec lenni», Pázmány 
1636-iki prédikációiban «üres vólt-e az Eredendő büntűl?», 
Káldy Prédikációiban «az Eredendő Bűntől meg-oltalmazta-
tott». így nevezték a régiek a peccatum originale-t. 

V. Székesfehérvár . A szent Imréről közölt dolgozat 
irodalmi szempontból tekintve kerek egész. A «vallás szent 
Imréjéről» szóló rész a jövő évre marad, mert más dolgo-
zatok várnak most közlésre. 

K. Zirc. Be fogom sorozni annak idején. Ugyanez szóljon 
K. Nagyvárad, Sz. Kolozsvár stb. Mindenkire rákerül a sor. 
Csak mindig a jóból a javát kérem és ne hosszút, olykor-
olykor egy könyvismertetést is. 

G. Budapest. Tollhiba: unokája helyett unokaöccse 
olvasandó ; édes anyja nővére volt az érseknek. 

í l . Bonyhád. A szabadkőmivesek körül nehéz eliga-
zodni. Kezeim közölt van egy 1903-ki közgyűlési jegzőkönyvük, 
a melyben Joanovícs egyetértésre buzdítja őket, úgy veszem 
ki, hogy valami nagy szükség volt erre és Bárczy István 
mostani polgármester mint kiküldött szerepel. A velük isme-
rősöktől hallom, hogy az egy stréber-szövetkezet; itt a fő-
városban, a ki valamihez akar jutni, iratkozik közéjük. Szer-
vezetük mellékes; nagyobbrészt zsidók, célzatuk egyház-
ellenes. 

TARTALOM: Szűz Mária tökéletes hite. I. Mid-
linszky József S. J.-től. — A kath. szervezkedés kérdé-
séhez. II. Velics Antal dr.-tól. — Az új római Dekretum. 
XIV. — A gyónás szerepe az önnevelésben. Kálmán Dezső-
től. — Szent Imre egyénisége az irodalomban. VI. (Vége.) 
Vargha Dámján dr.-tól. — Jónás próféta könyve. IV. 
Jablonkay Gábor S. ./.-tői. — Egyházi világkrónika. — y 
—/a-tól. — Irodalom. Pécsi contra Newton. I. Hölszky 
Károlytól. — Dőri Zsigmond : A paedagógiai kísérlet ér-
téke. II. — Két levél a szerkesztőhöz : A Szent-Imre-Kör-
röl B. J.-től és a Kath. lapok hirdetéseiről Zempléni M. 
Geyzától. — Telefon. 

I.aptulajdonos és kiadó : 
D U D E K JÁNOS dr. egyetemi nv. r. tanár. 

1 Ez az a «cél szentesíti az eszközt»-féle elv? Szerk. Stephaneiim nyomda r. I. Budapest, VIII., Szentkirályi-utca 26'. 
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R E L I G I O 
TUDOMÁNYOS, TÁRSADALMI ÉS IRODALMI KATHOLIKUS FOLYÓIRAT 

Megjelenik - július és augusztus hónapot kivéve - minden vasárnapon. 

ELOFIZETESI ARA 
Egész évre... 
Félévre 

F E L E L Ő S S Z E R K E S Z T Ő 

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

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL 

Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 39. 

Szűz Mária tökéletes hite. ( i d 

III. Gábor főangyal észrevette Mária gyönyörű-
séges küzdelmét: Istennek visszatetszeni borzadott, 
utálta a nagyravágyó képzelődést is; őt pedig meg-
sérteni nem akarta, senkiről sem kételkedett szive-
sen, legkevésbbé most. Megtöri tehát a csendet és szeli-
den okát látszik adni, miért nevezte ől kegyelemmel 
teljesnek és áldottnak az asszonyok közölt. «Ne félj 
Mária!» (Már közönséges nevén szólítja, bizonyára 
azért, hogy bizodalmat keltsen benne : hiszen ismeri !) 
«Mert kedvet találtál az Istennél J'y (Szeretetre gerjesztő 
és emlékeztető név: kezdetben Ural említett; az a 
hatalmas van veled, láthatatlan, de legkülönösebb 
módon, ki engem látható alakban hozzád küldött.) 
Most pedig, mintha mondani akarná: te nem tud-
hattad ezt, én tudtam és ki kellett mondanom, a te 
kegyelmed legnagyobb e világon. Újra figyelemre 
méltó Maidonát1 éles észrevétele (melyet sokan el-
fogadnak a nélkül, hogy megjelölnék a forrást), hogy 
Máriának kegyelemmel teljessége nem zavarható össze 
a nagy hivatallal, melyre ki volt választva. Az elsőt 
már elnyerte, a másodikat még nem ; de az elsőt, t. i. 
a kegyelem teljét, csak a magas hivatalra való tekin-
tetből kapta meg, hogy méltó anyja lehessen Isten 
egyszülött Fiának. Valóban az angyal szavai mind a 
két dologra vonatkozással bírnak; ügy arra, a mit 
most szándékozik mondani, mint arra, a mit előbb 
mondott; mert megnyugtatni, vigasztalni akarja Máriát: 
Ne félj Mária, mert kegyelmet találtál az Istennél. 
Es ha a kegyelem telje csupán abban állana, hogy 
a Megváltót kilenc hónapig szive alatt hordozta, 
vagyis ettől semmiben sem különbözne: akkor 
Krisztus Urunk születése után megszűntnek kellene 
tekinteni. Már pedig képtelenség ilyet gondolni is — 
mondjuk szent Athanázzal.2 Az egész egyház vallja, 
hogy Mária a szülés által szellemileg egyáltalán sem-
mit sem veszített, hanem inkább nyert; következőleg 
ha kilenc hónapig kegyelemmel teljes volt, annál 
inkább azután. Sőt a szoros külső összeköttetésen 
kívül, mely a születés után megszakadt, testileg sem 

1 Comm. in Lucám p. 35. 
2 In orat. de Sancta Deipara (apud Maid. 35.). 

veszített semmit, csak nyert ; mert az érzékiség még 
jobban alá lett rendelve szellemének, mint az előtt. 
Ezen szavakban tehát mintegy bocsánatot kér az 
angyal Máriától. 

Azután kimondja a tulajdonképeni legfőbb dol-
got: «Ime, méhedbe fogansz és íiat szülsz és az ő 
nevét Jézusnak hívod». Nem fölösleges visszaidézni 
emlékezetünkbe, hogy mind a három igeszónak jövő 
időt kellene mutatni a magyar fordításban is ; ámbár 
mi szintén használjuk a jelent jövő helyett. Ebből 
érthetjük meg Maidonát véleményének alaposságát: 
a csodálatos anyaság még a jövő dolga volt akkor, 
midőn már az angyal Mária kegyelemteljességét hir-
dette, állította. «Ez nagy leszen és a magasságbeli 
Fiának fog hivatni és neki adja az Úristen Dávidnak, 
az ő atyjának székét.» Ha tehát Mária nem lett volna 
eg genesen Dávid házából való — jóllehet Erzsébetnek 
rokona volt: rögtön gondolta és később ki is jelen-
tette volna, hogy csakugyan valami tévedés történt. 
«Es országlani fog Jákob házában (ki nemcsak köz-
vetlen feje a kiválasztott népnek, mely a mennyei 
kiválasztottakat jelképezi; de egyszersmind ő maga 
anyjának köszönheti az elsőszülött jognak elnyerését !) 
mindörökké és az ő országának nem lesz vége.» Mária 
mindenesetre ismerte a prófétákat jól. Különben az 
angyal nem említett volna előtte olyan ismertető 
jegyeket, melyeket a próféták hirdettek a Megváltó-
ról ; hiszen érdekében állott, hogy szavait jól felfogja 
és azoknak összhangzását a régi prófétákkal észre-
vegye. Ezt a tudományt nem tételezik fel Máriáról, 
a régiek közül többen ; a mi határozottan tévedés. 
Ide tartozik megfoghatatlan módon Suarez is.1 

E szerint tudta ő jól, hogy a Megváltónak nemcsak 
Dávid házából kell származni, de néhányszor ennek 
neve alatt is szerepel. Például Ozeás 3, 5. «azután 
megtérnek Izrael fiai és keresni fogják Urukat Istenü-
ket és Dávidot, az ő királyukat.» Ennek dacára nem 
Dávidnak kell őt nevezni, hanem Jézusnak. 

Az ember azt gondolhatná, hogy Mária, ki az 
angyal szavait ezerszerte világosabban megértelte, 
mint mi — ezen beszéd hallása után megnyugodott ; 
tisztába jött annak isteni küldetésével. Mert belátta, 

i Apud Knabenbauer p. 68. 
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hogy magasztos üdvözlete nem volt túlzás, nem ala-
pult tévedésen. Ha csakugyan tudja Isten akaratát, 
hogy neki kell a Megváltó anyjává lenni: akkor azt 
is tudhatta, hogy ö igazán áldott az asszonyok között. 
Isten az ő leendő anyját minden bizonnyal fölékesí-
tette kegyelmeinek gazdagságával, ezt diktálja a józan 
ész mindenkinek I «Még ti is értelem nélkül vagy-
tok?»1 Azonban ég és föld némuljatok el és csodál-
kozzatok ismét! Mária még nincs tisztában azzal, 
vájjon isteni követségben jár -e nála az a túlvilági 
fejedelem — annyira, hogy már tudakozódni bátor-
kodik valami után. Mily erőteljes cáfolat ez a világ 
büszke tudósaira, kik Máriát korlátozott falusi leány-
kának nézik, a ki mindent legnagyobb örömmel el-
fogadott, elhitt a nélkül, hogy értette volna mi tör-
ténik vele ; jóllehet legelőször kellett a megváltás végre-
hajtásában hinnie! Már kiemeltük, hogy az angyal 
külseje és méltósággal teljes föllépése nem szédí-
tették meg ; hiszen az üdvözletét a legokosabban meg-
bírálta. Akármit mondjanak némely exegéták, még 
valószinű az is, hogy Mária félelmébe nem folyt be 
az angyal látása, hanem csupán a beszéde. Mert szent 
Lukács szövege, a mérvadó Vulgata szerint, e mellett 
bizonyít és pedig kétszeresen : «ki mikor ezt hallotta, 
megháborodék az ő beszédén». A félelemnek nagy 
valószínűséggel ugyanazon oka volt, mint a meg-
háborodásnak ; t. i. a nagyravágyás veszélyére gon-
dolt és arra, hogy az angyal talán téved. A szent 
atyák közül sokan vélekednek hasonló módon.2 Nem 
csodálatraméltó, rendkívüli lélekjelenlét ez, még akkor 
is, ha Mária már előzetesen tudott valamit az angyal 
jöveteléről? midőn a szent iratokból értesülünk, 
hogy erős, víziókhoz hozzászokott férfiak is meg-
rémülnek az angyali megjelenéseknél? Most pedig 
tudomásul kell venni azoknak, kik a boldogságos 
Szüzet félreismerik, hogy neki az angyal meglehe-
tősen kimerítő fölvilágosítása után, még van kérdezni 
valója! még nem hitt, nem hirtelenkedett! Látszik, 
hogy az ésszerű meggyőződés finom művészetét job-
ban értette, mint a föld bölcsei ; a kik csak látni és 
tapogatni akarnak, csak ezt értik — mert nincs ben-
nük szellem, nincs világosságuk. «Világosság támadt 
a sötétségben az igazak számára»3 a kik t. i. leg-
jobb belátásukat, lelkiismeretüket mindig követni 
szokták. Ismételten hangsúlyozzuk itt azt, hogy Mária 
egyáltalán nem hozakodott elő méltatlanságának 
említésével ; mert tisztán átlátta, hogy azok után, 
miket hallott, hiábavaló és fölösleges volna. Mily 
tiszta és elfogulatlan a belátása ! A ki tehát fönt, 
midőn állítottuk, hogy nem vélekedett úgy, hogy vagy 
az angyal vagy ő téved, megijedt, mert magyaráza-
tunk szerint egy kis önfejüséget fedezett föl : most 
megnyughatik. A boldogságos Szűz méltatlanságáról 
hallgatott mint a sir — az angyal előtt. Vádolhat-
ják-e ennélfogva a mai fölvilágosultak arról, hogy 

i Mát. 15, 16. 2 Apud Maid. p. 37. 3 Zsolt 111. 4. 

az alázat szűkkeblűvé vagy a szolgalelkűekhez ha-
sonlóvá tette volna? 

Mit hozott hát fö l? Ahhoz joga volt és köteles-
sége, hogy tökéletesen meggyőződjön: föl van-e 
ruházva az angyal azon tudománnyal, mely Isten 
követéhez illett. Azért rá akarta birni, hogy legyen 
még őszintébb ! Ezen föltevés azt hisszük, semmikép 
sem méltatlan a szűz Anyához. Tehát jól megjegy-
zendő: nem kívánt új csodát, hogy hihessen, mint 
Zakariás, a ki az angyaltól kérdezte : honnét tudjam 
ezt? hogy t. i. a te szavad igaz, isteni? Szegényke, 
zavarában nem fontolta meg, hogy az angyalt kell jól 
megfigyelni, megvizsgálni; tőle kell megtudnia min-
dent, hogy hihessen neki. Máriának elég volt egy 
csoda is: az angyal csodálatos megjelenése! Hanem 
azt már óhajtja, hogy beszédjében és jellemében 
semmi homály se maradjon hátra. Ámde az üdvöz-
letben az angyal őt az asszonyok közé sorozta,1 nem 
a szüzek közé (joga ugyan volt ehhez; mert Mária 
el volt jegyezve !) — most pedig, midőn Izaiás jöven-
dölését csaknem szórói-szóra idézte, kihagyta abból 
a szűz szót. Ez a két jelentéktelennek tetsző és egy-
mással összefüggő körülmény ismét nem kerülhette 
el Mária figyelmét. Nem érzékenykedés ez, hanem 
igazságszeretet, pontosság ! Ezek bátorították föl arra, 
hogy az angyal határozott fölfogása után tudakozód-
jon. De hogyan? Saját példája által akarta ezt el-
érni. Ő maga a legnagyobb őszinteséget fejtette ki 
az angyal iránt, midőn nyíltan kijelentette mélységes 
titkát, hogy t. i. Isten kegyelméből és akaratából nem 
közönséges asszony, mert anya nem lehet. Ime milyen 
szeráfokhoz méltó, dicső eszélvességgel rendelkezett! 
Valóban, kiváló módon megtisztelte az angyalt, midőn 
őszintébbé, köziékényebbé kívánta tenni maga iránt. 

«Mondá pedig Mária az angyalnak : mikép leszen 
ez, holott férfiút nem ismerek.» «Etsi nullum omnino 
virum cognoscebat, cogniturave unquam erat : tarnen 
ut credam de solo viro suo Mariam loqui : facit summa 
ejus castitas et summus pudor ; qui non patiebatur, 
ut de alio quam de suo loqueretur viro ; facit ratio, 
quod de aliis, de quibus salva verecundia dubitari 
non poterat, necesse non erat loqui ; de proprio vero 
sponso, de quo dubitari poterat, necessarium omnino 
fuit, ut declararet: se eum non cognoscere.» 2 Értsük 
meg jól, a mennyire csak bírjuk gyémántos szavait. 
Gondolt ő Istenhez való hűségére is, mikor így szólott. 
Hiszen tisztasági fogadalma, melyre Isten fölvilágosí-
tása vezérelte, szeme előtt lebegett, különösen most. 
Azonban fogadalmának védelmén kívül bizonyára 
arra is gondolt, hogy az angyal eddigi beszéde nem 
tüntette föl tudomását arról, hogy neki szűzi házas-
ságban kell élnie. Ennélfogva azt is meg akarta az 
angyal feleletéből érteni : helyes-e a felfogása a Meg-
váltó anyjáról, vagyis isteni küldetéssel b i r -e? 

1 S. Bern. Serm. de B. V. in illud Apocal. Signum mag-
num. (Apud Maid. 38. p.) 2 Maidonát 1. c. p. 34. 
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Sőt minden arra mutat, mintha Máriának az ő 
kérdésénél az volna a legfőbb célja, hogy az angyal 
tájékozottsága határozottan kiderüljön. Mert ő a 
maga részéről biztosan tudta, hogy a Megváltónak 
lest szerint nem lesz apja, csak anyja. A mit min-
den buzgó zsidó hitt és tudott, azt csak Mária is hitte és 
tudta ; különösen ha megfontoljuk, hogy oly időben 
élt, midőn a jobbak várakozása már általánosan a 
Megváltóra irányult. Más tekintetben pedig semmi 
szin alatt sem kíváncsiskodott ; nem kívánt fölvilá-
gosítást a megtestesülés módozatáról : ez minden két-
ségen felül áll. Távolról sem lehet tehát a kételkedő 
Nikodemussal összehasonlítani. Ugyanazért csak azt 
az egyet akarhatta hallani : természetes vagy termé-
szetfölötti módon gondolja-e az angyal a megtes-
tesülés végbemenetelét. «Invenio aliquos, qui dubi-
tasse Virginem dicant (a régiek közül t. i.) ; ut Gre-
gorium Nyssenum, Euthymium et Chrysostomum. 
Sed iidem illi, ab omni earn culpa liberam fuisse 
affirmant» írja Maidonát.1 Hogy jogosan és okosan 
kívánt határozottabb kijelentést az angyaltól: fönnebb 
említett két körülmény is igazolja. Hiszen nem azt 
óhajtotta jobban megérteni, a mit hinnie kellett; 
hanem egyedül azt, a miért hinnie kellett és lehetett. 
Ha így fogjuk föl a dolgot, nagy tökéletességet és 
nagy érdemet találunk Szűzanyánk közbeszólásá-
ban, ámbár Knabenbauer 2 szerint Suarez is máskép 
gondolkodott: «est enim hoc contra sinceram Virgi-
nis fidem I» De ha az ellenkező nézetüek figyelmét 
nem kerülte volna el az említett kettős körülmény 
és ha föltételezték volna, hogy Mária határozottan 
ismerte a prófétákat, bizonyára velünk együtt épül-
nének mindnyájan ezen magyarázat fölött, mely 
az ő igazságszeretetét és lelkiismeretességét nagy 
világosságba helyezi. 

Meg vagyunk győződve, hogy a föld hátán nem 
fog találkozni manapság ember, a ki ezekről komo-
lyan elmélkedvén, ámulatba ne essék Mária bölcses-
sége fölött. Csodálatra érdemes finomsággal meg 
tudta különböztetni, a mit kutathat attól, a mit nem 
illik, nem szabad feszegetni. És mily gyorsasággal 
történt ez ! Azután páratlan tárgyilagosságot és hatá-
rozottságot árul el különösen abban, hogy a legfőbb 
dolgot, melytől az okos, valódi meggyőződés függ, 
kezdettől fogva egy pillanatig sem téveszti szem elől. 
Ez pedig nem volt más, mint hogy Isten követe áll-e 
előtte és következőleg be van-e avatva tökéletesen a 
titokba, melyet hirdet. Végre az angyal iránt tanúsí-
tott egyeneslelkűsége és bizalma minden szivet meg-
hódít a Szűzanya számára. Mert nem annyira kétel-
kedésnek kell azt neveznünk, a miből az ő kérdése 
eredeti, mint inkább mindig jobban növekedő biza-
lomnak és az igazság pontos, szorgalmas kutatá-
sának. 

De talán Gábor főangyal, ki természetre nézve 

1 L. c. p. 43. 2 Com., in Lucám 1. c. 68. p. 

nagyon túlszárnyalta Máriát, mégis kissé zokon vette, 
midőn tudakozódását hallotta? Forduljunk Sziiz-
anyánkhoz : nehezteltél-e te immár dicsőült királynéja 
égnek és földnek arra a kis pásztorleányra, kinek 
Lordban (1858. február 11.) megjelenni méltóztattál, 
midőn a második alkalommal szentelt vizet mert 
rád hinteni ? Semmi szin alatt sem ! Hiszen Berna-
dette úgy vallotta eskü alatt is, hogy szavaira, «ha 
Istentől vagy, jöjj közelebb» engedelmeskedtél és 
édesen mosolyogva a barlang párkányáig előre lép-
tél. Onnan elbűvölő kedvességgel (a leányka gyönyö-
rében fölsikoltott!) több izben meghajtád magadat 
feléje. A szentelt víz hintésére pedig nagy tisztelettel 
ég felé tekintettél ! Jóllehet, némi kifogásra lehetett 
volna okod ; mert már az első alkalommal rózsa-
fűzérrel kezedben jelentél meg, mely azután mindig 
veled volt; és ünnepélyesen keresztet vetettél ma-
gadra: ez volt a beköszöntőd. Tudjuk, hogy jelentő-
ségére nézve fölülmúlja az angyal megjelenése Mária 
megjelenését, de hasonlatosság van a kettő között. 
Szó sem lehet tehát arról, hogy az angyal sértve 
érezte volna magát. 

De legalább Mária egyszerű lelkületének rová-
sára válik azon föltevés, hogy még nem hitt volna. 
Hiszen nem volt ő bölcsész ; valamit csak az an-
gyalra hagyhatott, hogy ő tudja, miért szólott ügy? 
Nem is tudakozódott Mária több dolog után, ámbár 
megtehette volna ! Nem kérdezte például azt, miért 
nem kell Izaiás jövendölését szórói-szóra betölteni a 
Megváltó nevére nézve is ? Emmánuel és Jézus legalább 
külsőleg különböznek. Azt sem kérdezte, miért nem 
születik a Megváltó szűz leánytól és miért szűz asz-
szonytól. (Mily egyszerűség kellett ahhoz is, hogy 
Isten szűzi házasságra vezette a nélkül, hogy érté-
sére adta és ő kutatta volna, hogy mire lesz az jó? 
Talán arra is jó volt, hogy lehetetlennek tűnjön föl 
a gondolat is, hogy ő az a kiválasztott Szűz?) Tehát 
Mária hagyott az angyalra eleget; mert tudta jól, 
hogy a hit nem egyedül a rideg értelem műve, ha-
nem bele kell folynia a szabad, következőleg jó aka-
ratnak is, hogy Isten dicsőségére és saját érdemünkre 
szolgáljon. Csak a fődologra kívánt nagyobb világos-
ságot, hogy ésszerű és szilárd lehessen azután a hite. 

Véleményünk szerint nem áll út jában semmi 
azon föltevésnek sem, hogy Máriát az Úristen szent 
sugallatok által némileg előkészítette, hogy egy meny-
nyei fejedelem fog hozzá jönni. Inkább e mellett szól 
a józan ész nagy mérvben! («0 pedig m o n d á : még 
ti is értelem nélkül vagytok?»1) Hiszen ne feledjük, 
hogy mérhetetlen nagy titkot kellett hallania és 
hinnie : először, egyedül és egyetlen egy tanúnak. Ha 
tehát az Ur bizonyos tekintetben előkészítette, min-
denesetre azért történt, hogy annál kisebb legyen a 
meglepetése és annál nagyobb a bizonyossága; mi-
után két oldalról kapott értesülést. A végtelen böl-

i Máté 15, 16. 
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csesség részéről ilyesmit joggal feltételezhetünk. Azért 
a boldogságos Szűz hite tulajdonképeni hit maradt 
és érdemét sem veszitette el semmikép. így könnyeb-
ben megérthetnénk azt is, miért nem emlékezik meg 
szent Lukács azon hatásról, melyet Máriában az an-
gyal látása okozott; holott Zakariásról írja, hogy 
«látván ezt, megháborodék és félelem szállá meg őt» 
mielőtt hallott volna tőle valamit!» Ez nagyon ter-
mészetes is; mert az angyalok külső megjelenése 
szokatlan, rendkívüli, a csodálatost nem lehet észre 
nem venni ; a beszédjük pedig inkább közelít a kö-
zönségeshez, az emberihez. Ezen föltevés mellett 
azután van igazán alkalom a boldogságos Szűz egy-
szerű lelkületét újra csodálni. «Az egyeneslelkűekkel 
van (az Úrnak) beszélgetése.» 1 Ámbár várta az an-
gyalt: mégsem kutatta, hogy miért jöhet ; mit fog 
neki mondani ; mi dolga lesz vele ; nem bocsátkozott 
semmiféle találgatásba ! Nyugodtan, szépen várt. Túl-
szárnyalta tehát a másik szeplőtelen asszonyt, Évát, 
mint a lángész a csecsemőt. Azt ugyanis, mikor már 
fölébredt benne a teljesen fölösleges kíváncsiság (és 
pedig tudva, akarva!) hogy miért tilthatta meg az 
Úr «a jó és gonosz tudás fájának» élvezését (hiszen 
a legfőbb okokat ismerhette!): egy másik, de már 
nyíltan nagyravágyó kíváncsiság fölkeltése által tőrbe 
csalta a gonosz szellem. Azzal tehát nem sokat fog-
lalkozott, hogy még nincsen megerősödve Isten 
kegyelmében ; azt pedig kutatta, a mi nem tartozott 
hozzá. Legalább ha azt is kutatta volna : jó szellem 
lehet-e az, ki egy állat képében jelent meg; és a ki 
meg merte gyanúsítani a szent Istent? «Többet ne 
érts, mintsem szükséges, ne hogy balgává légy.»2 Az 
«istenek», kik tapasztalásból kívánták megismerni a 
rosszat is, igazán esztelenek. Midlinszky József S. J. 

Az új római Dekretum. (Xv.) 
Az előző négy tétel mindent kétségbe vont a 

katholikus egyházon, a mi rajta isteni. Krisztustól 
még a szándékot is elvitatta, hogy csak eszeágában 
is lett volna valaha egyházat alapítani ; ennélfogva a 
mi csak egyházunkban található : a primátust, a hier-
archiát, dogmát, szentségeket későbbi emberi válto-
zékony elemnek minősítette. S ebben az emberi 
alkotásban csodálatosképen hogy minden egyféle-
képen alakult, bármerre terjedt is a kereszténység; 
holott a tapasztalat szerint a történelem rendes me-
netében minden ilyen emberi fejlődés bomlás: ime 
a protestantizmus ma már kétszázon felül számítja a 
szektákat, a kevés zsidóság nálunk is vallásilag legalább 
négyféle. Hogy azonban akkor az egyszer, a mióta 
a világ áll, gyönyörű harmonikus világegyházat ala-
kítottak ki a nemzetekre oszlott, a különféle haj -
lamú és gondolkodású emberek és szervezésében 
nem oszlottak meg. Dehát ez történeti tréfának is 

1 Péld. 3. 32. 2 Eccle. 7. 17. 

sok; láttuk, hogy az egyháznál sem ment volna a 
dolog, ez az egységes fejlődés, Krisztus tekintélye nélkül. 

Folytatólag az ötödik tételben a pápaságot mu-
tatják be ilyen hasonló emberi alakulásában. 

56. A római egyház nem az isteni Gondviselés rendel-
kezéséből, hanem tisztán politikai okok összejátszása folytán 
lett valamennyi egyház fejévé. 

Igy szól az evolucionista tétel. Hogy a római 
püspököt politikai okok összejátszása emelte vala-
mennyi püspök fölé s így keletkezett volna a világ-
egyházban a pápaság. Protestánsoktól sokszor hal-
lott állítás, melyet részemről minden beható vizs-
gálat előtt is, egyszerűen a néplélektan alapján, min-
dig emberi képtelenségnek tartottam. Hiszen két-két 
nemzet is csak kézzelfogható földi érdekért tud 
ideig-óráig összetartani, különben egy és ugyanazon 
nemzeten belül is folyton elő-előtör a forrongás. Az em-
berek Ádám óta nem szívesen engedelmeskednek, leg-
főképen pedig tiltakoznak lelkiismereti ügyeikbe való 
minden beavatkozás ellen. Tessék végig menni a tör-
ténelmen, a mióta csak az ősmondák köréből kezd 
kibontakozni és soha, sehol, semmi éghajlat és föld-
rajzi, valamint politikai viszonyok között nem talál-
juk másnak az embert. 

Alkalmazzuk ezt a történeti köztapasztalatot 
kérdésünkre és helyezkedjünk az evolucionisták 
álláspontjára. E szerint hogyan hogyan nem Krisz-
tus halála, illetőleg mennybemenetele után a vallási 
eszme olyan kereszténységféle alakot kezdett ölteni ; 
keletkeztek vallási gyülekezetek hol Kis-Ázsiában, 
hol Görögországban, hol a távoli Spanyolországban 
s így tovább. Belső szervezetük hogy először nagyon 
egyszerű volt ; a községek a betegek és szegények 
ápolása s egyéb felebaráti cselekedetek végzése cél-
jából koruk és buzgalmuk állal kiváló férfiakat vá-
lasztottak magoknak. Ez lett volna a fejlődés csirája. 
Ezeket diakónusoknak és presbytereknek nevezték ; 
belőlük alakult volna idővel a papi rend, mely a 
tanítást és az isteni tisztelet vezetését elvállalta. Na-
gyobb községek élén azonban választott püspökök 
(episcopi) állottak. Ez lett volna az első keresztény 
idők képe Mangold szerint, kinek könyvére azért 
hivatkozhatom, mert ez fejezi ki az evolucionista, 
vagy ha ügy tetszik, e kérdésben a protestáns állás-
pontot.1 

Állapodjunk meg ennél a képnél és fontolgas-
suk a kérdést egyelőre az emberi köztapasztalat 
szempontjából. Először is ember legyen, a ki, ismer-
vén az emberi természetet, el tudja képzelni, hogy 
ennek az emberileg fejlődölt kereszténységnek tani 
tartalma ugyanaz lehetett volna a legtávolabbi or-
szágok különböző községeiben, a különböző népek 

1 Mangold : Világtörténelem. 1892. II. 31. 1. — Nemcsak 
több középiskolában, az állami polgári képzőkben, hanem 
az egyetemen is használják. Ehhez a képhez, hogy lássuk, 
mennyire hamis, jó átolvasni Döllinger művét : A keresztény-
ség és egyház az alapítás korában. 
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között; másodszor, hogy az egyes község, bármelyik 
is, megengedje, hogy a saját «választott» püspöké-
nek egy más, akár közeli, akár távoli község püs-
pöke kötelező szabványokat írhasson elő, melyeket 
a községen végrehajtson, vagyis a melyek szerint kösse 
meg választóinak lelkiismeretét. A népek lélektanát 
nem ismeri, a ki ilyen naivságot tud elhinni ; de 
nem is hallott az az ősi egyházról, a vértanuk egy-
házáról semmit, melynek legfőbb jellemzője épen a 
lelkiismeretszabadságért vívott késhegyig menő küz-
delem volt. 

Azonban nemcsak a különféle ősi hitközségek-
nek egy nagy egység alá vonása, hanem már az is 
a néplélektan ellen van, hogy ha az első bitközsé-
gek csakugyan «teljesen demokrata alapon nyugod-
tak», hogy ebből, mint állandó szervezet, fölebbvalói 
(papi) és alattvalói viszony fejlődjék a lelkiismereti 
téren, miután ez nem ugyanazon a szükségleten ala-
pul, mint az a másik, hogy a községnek bírája, pol-
gári elöljárója legyen. Mindennel pedig, a mit a né-
pek életéből, egyéniségük nagyratartásából ismerünk, 
ellenkezik, hogy oly téren, a hol egyedül lelkiisme-
retük határoz, a saját választott tisztviselőiken s ez-
zel közvetve önmagukon egy távoli ország, tehát egy 
más nép hasonló «választott» elüljáróját uralkodni 
engedjenek; hogy továbbá ebben az eljárásban a 
világ összes községei megegyezzenek s hogy ebből 
egy állandó szervezet létesülhessen: a pápaság. Ilyen 
volna a Róma városi püspök fönhatósága — a pri-
mátus — valamennyi más egyház püspöke fölött. 
A népek mellett végre nem kell kifelejteni magokat 
a püspököket sem, a községek kiváló férfiait; vájjon 
olyanoknak ismerjük-e a kiváló férfiakat, mint a 
kik bárki előtt, kivált az egyenlő jogúak előtt, köny-
nyen fejet haj lanak s lia egyik-másik utoljára meg 
is tenné: vájjon keletkezhetik-e az emberi sokszor 
túlhajtott önérzet mellett ilyesmiből egy állandó 
intézmény? Bámulom annak a hitét, a ki ilyesmit 
ténynek elfogadni képes, mert az csakugyan nem 
ismeri az embereket. 

Az 52. tételnél láttuk az ilyen egységes fejlődés-
nek egyedül lehetséges alapját, Krisztus isteni tekin-
télyét; ez magyarázza meg egyedül a különféle né-
pek engedelmességét az apostolutódok iránt; ez teszi 
érthetővé, hogy miért fejlődhetett oly egységes intéz-
mény, a milyen a primátus, az egész emberiségben. 

De mindebben csupán az emberi természet nyi-
latkozására támaszkodva, egyszerű okoskodással mér-
legeltük az ellenkező — az evolucionista —- állás-
pont lehetetlenségét. A tulajdonképeni érdemleges 
bizonyítás a történelemre tartozik, annál is inkább, 
mivel az evolucionisták, a «politikai okok összeját-
szására» hivatkozva, állításukat bizonyára a tények-
ből, adatokból, szóval a történelemből olvasták ki, 
mint ez a kritikai történelem művelőihez illik. Tér-
jünk át tehát a történelemre s kérdezzük az evolu-
cionistáktól: mely politikai okok voltak a pápaság 

kifejlesztői ? Vagy még világosabban : melyik császár 
volt az, a ki a római püspököt valamennyi egyház 
fejévé rendelte? Hogy hívták azt a bizonyos római 
püspököt s melyik évben, micsoda körülmények közt 
történt az? 

Megjegyzem, hogy a kérdés ilyen alakjában a túl-
félnél is vagy egy évtized óta már elavult. Míg 1889-ben, 
midőn a «Magyar Sion»-ban foglalkoztam vele,1 modern 
volt s a protestánsok között ilyen merev alakjában volt 
divatos. Ma az emlegetett császári rendeleteket már túl-
haladott álláspontnak nézik s a pápaság fejlődését egé-
szen más, hogy úgy mondjam, belső okokra vezetik 
vissza, jeléül annak, hogy micsoda furcsa történelem 
lehetett az, melyre még nemrég esküdtek. Sőt úgy 
látom, hogy az evolucionistáktól átvett fönnebbi 56. 
tétel is, mely a pápaság keletkezését «tisztán poli-
tikai okokra» vezeti vissza, szintén inkább már az 
elavult állásponthoz számítható, mert nem fedi többé 
az atyamesternek, Harnacknak, sokkal enyhébb, ter-
mészetesebbnek látszó álláspontját. 

Igen tanulságos ennek a két változott álláspont-
nak az ismerete, mivel nemcsak azt mutatja, cél-
jaik kedvéért mennyire vissza szoktak az emberek 
élni a tudománnyal ; hanem azt is, hogy semmiféle 
elmésség nem tud boldogulni a pápaság fejlődésé-
nek igazolásával Krisztusnak Péterre vonatkozó intéz-
kedése, vagyis a pápaság isteni jogi alapja nélkül. 

E célból bemutatom tankönyveink képviseleté-
ben Mangold, a nagy történetírók nevében Ranke s 
a nagy államfilozófok nevében Eötvös József br. már 
is elavult, végre a ma dívó nézet nevében Harnack 
idevonatkozó fejtegetését. 

Mangold egy lehetetlen álláspontot foglal el, a 
mennyiben keltéosztja az egyház szervezetét, alkot-
mányát. Pétert, szerinte, Jézus rendelte egyházának 
fejévé (31. 1.) s később is (Nagy Theodosius után 
379—395) «a legfőbb papi méltóság a római püspök, 
mint szent Péter utódja kezébe volt letéve» (35. 1.). 
Ez a helyes álláspont, csak az apostolokat kifelejti. 
Már most ezen egy ponton kívül minő volt szerinte 
az ősegyház szervezete részletesen ? «Az új egyház 
belső szervezete igen egyszerű vala és eleintén telje-
sen demokrata alapon nyugodott» (31.1.). Idővel ala-
kult a papi rend «a betegek és szegények ápolása s 
egyéb felebaráti cselekedetek végzése céljából a köz-
ségek által választott, koruk és buzgalmuk által ki-
váló férfiak sorából.» Ezek tehát mind világi férfiak 
voltak, mint a többiek, azonban ez az idővel alakult 
«papi rend a tanítást és az isteni tisztelet vezetését 
vállalta el» (32. 1.). Még később, «mióta a keresztény 
vallás államvallás rangjára emelkedett (tehát vala-
mikor N. Konstantin 313. milánói rendelete után), 
szervezete is változáson ment keresztül». Hogyan? 
«A papi rend végkép különvált és a hivek befolyása, 

1 Magyar történetcsinálók a pápa primátusáról. Magyar 
Sión 1889. 486 s. k. 1. 
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nevezetesen választása alól függetlenité magát». 
(35. I.)1 

Tehát Mangold szerint az egyháznak volt Krisz-
tustól rendelt feje s ennek utódja a római p á p a ; 
de az alatta álló papi rend hogy végig az egész vo-
nalon már későbbi egyszerű emberi fejlődés, a köz-
ségek müve. Ez a dologhoz nem értőnek puszta 
ötlete, mely a szervezet természetével ellenkezik, 
miután valamely szervezetnek a feje a hatalom végre-
hajtásának közegei nélkül nem képzelhető, a mint 
Krisztusnak erre vonatkozó ilyen intézkedéseit az 
előző, nevezetesen az 52. tételnél láttuk és pedig 
ugyanazon források alapján, melyekből Mangold 
csupán Péterről, mint az egyháznak Krisztustól ren-
delt fejéről, értesült. 

Ranke igy képzeli a helyzetet. A római biroda-
lom megtörte a függetlenséget, leigázta a népeket ; 
amaz önállóság érzetét, mely az elkülönzésben volt, 
megsemmisítette; ellenben a későbbi időkben az igaz 
vallást kebeléből támasztotta elő, egy közös öntudat 
legtisztább kifejezését, mely messze túlhág a hatá-
rain, az egy igaz Istenben való közösség öntudatáét . . . 

«Ennek a vallásnak -— így folytatja — azonfelül 
a római birodalom adta meg a külső alakját i s . . . 
Eleinte köztársasági formák közt mozgott az egyház, 
de azok az új hit uralomrajutásával mindjobban el-
enyésztek. A klérus lassankint egészen szemközt állt 
a la ikusokkal . . . Ennek a rendnek azonban egyúttal 
az alkotmányát is a birodalom mintája szerint kel-
lett létesítenie. A polgári kormányzat fokozatának 
megfelelőleg támadt (lásd fönnebb a 49. és 50. tétel 
fejtegetését!) a püspökök, a metropolitánok s pátri-
árkák papi urasága. Nem sok idő múlva a római 
püspökök jutottak legjobb rangra. (Ez most vonat-
kozik tételünkre.) Hiú képzelgés ugyan, mintha az 
első századokban vagy általában valaha, kelettől 
nyugatig elismert primátussal bírtak volna ; de min-
denesetre nagyhamar oly tekintélyre tettek szert, mely-
nélfogva minden többi egyházi hatalmasságon túl emel-
kedtek. Sok összejött, a mi őket ily tekintélyes rangra se-
gítette. Ha már valamely tartományi főváros nagyobb 
jelentőségéből mindenütt különös túlsúly származott 
annak püspöke számára, mennyivel inkább meg kellett 
lenni ezen esetnek az összes birodalom régi fővárosára 
nézve, melynek a nevét viselte. Róma egyike volt a 
legelőkelőbb püspöki székhelyeknek ; itt vérzett valaha 
a legtöbb már t i r ; az üldöztetések idejében a római 
püspökök leginkább kitettek magukért, s gyakran 
nem annyira a hivatalban, mint a mártiromságban 

1 Mangold nem olvasta az evangéliumokat. Krisztus 
egyházát mint egyenlőtlen joguak társaságát szervezte s az 
apostolokban megállapított papi rendet, mely tőle veszi 
misszióját s nem a néptől (A mint engem küldött az Atya, 
én is küldelek titeket), szembeállította a hivőkkel, mint elöl-
járókat az alattvalókkal szokás szembeállítani. Ha Krisztus 
így szervezte egyházát, nem kaphatta ezt a szervezetet N. 
Konstantin után. A népfelség elve nem evangeliumi elv, azt 
a protestánsok elszakadásukkor gondolták ki. 

s a halálban következtek egymásra. Azonfölül pedig 
a császárok is jónak látták, hogy egy nagy patriar-
chális tekintély fölemelkedését előmozdítsák. Egy 
törvényben, mely a kereszténység uralkodására dön-
tővé lett, azt parancsolja nagy Theodosius, hogy 
mindazok a nemzetek, a melyek az ő kegyelmes 
urasága alatt állanak, azt a hitet vallják, melyet szent 
Péter a rómaiaknak hirdetett vala.1 III. Valentinián 
megtiltotta a Galliában s egyéb tar tományokban levő 
püspököknek, hogy az eddigi szokásoktól el ne tér-
jenek (tehát az eddigi szokásoktól !), a tiszteletreméltó 
férfiúnak, a szent város pápájának jóváhagyása nél-
kül. A császárok oltalma alatt gyarapodott hát ezen-
túl a római püspökök hatalma».2 

Ez volna a folyamat, melyben a katholikus egy-
ház alkotmánya és benne a pápaság kialakult volna, 
és pedig úgy vesszük ki Ranke szavaiból, hogy ez 
a nagy művelet «az új hit uralomra jutása» utáni 
időhöz kötődik, tehát űgy 313 után történt volna. 
A miből következik, bogy az egyház addig az ideig 
alkotmány és pápaság nélkül volt. 

Se forrást nem idéz, se határozottan nem beszél, 
eleinte valósággal fázik a történelemtől. Állít, állít 
nagy általánosságban : támadt a püspökök papi ura-
sága; nem sok idő múlva a római püspökök jutot-
tak legfőbb rangra, mindenesetre nagy hamar tettek 
szert tekintélyre. De hogy mikor támadt, mely város-
ban kezdődött, kivel kezdődött az a püspöki uraság; 
mikor volt az a «nem sok idő múlva» és melyik 
volt az a római püspök, a ki először jutott legfőbb 
rangra ? a hogy a komoly történetíró beszél, ki forrá-
sokból meríti adatait, arról Ranke egy betűt sem említ. 
Pedig ez a tudni való, vagy mi ! 

A római püspökök deréksége, az üldöztetések 

1 Jogi alapja annak, hogy miért épen a római püspök 
örökölte Péter primátusát, az, a mire itt Theodosius rámutat, 
Péter apostol római püspöksége, mellyel kiváltságát a római 
püspöki székhez kötötte, Ezért lett a római szék «Mater 
omnium ecclesiarum». Schmitt: Petrus in Rom oder Novae 
vindiciae Petrinae. 1892. Robitsek : Szent Péter római püs-
pökségéről. Hittud. Folyóirat. 1893. 42. 1. Palmieri: De Rom. 
Pontifice. 1877. 323 sk. 1. 

2 Ranke Lipót : A római pápák az utolsó négy század-
ban. Ford. Lehr Albert. 1886. I. 7—9. 1. — Miután III. Valen-
tinián Eötvösnél még egyszer fog előfordulni, itt említjük 
meg, hogy III. Valentinián II. Theodóz császárral 445-ben 
törvényt adott ki, melyben kijelentik, hogy «az apostoli szék 
elsősége mind szent Péter dicsősége, ki a püspökök fejedelme, 
mind Róma város méltósága, mind a szent zsinat (Hefele 
szerint CG. I. 407. 1. nicaeai értendő) tekintélye által meg 
van erősítve : azért senki se merészeljen e szék tekintélye 
ellenére valami tiltott dolgot cselekedni, mert csak akkor 
lészen az egyházban mindenütt béke, ha a közönség elismeri 
kormányzóját». Roskoványi : Romanus Pontifex 1867. I. 189. 1. 
A császárok tehát a pápaságot, mint Péterre támaszkodót, 
régi intézménynek nevezik és a béke állandósítása okáért 
elismerését polgári törvény erejével is szentesítik, mint 
mikor szent István Decretumában a magyar püspökök tisz-
teletét mindenkinek előírta. Ez bizonyára nem annyi, mint 
valami új intézmény felállítása. 
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idejében való kitartása nem kizárólagos tulajdona 
ennek a széknek ; ilyesmivel az első egyház idejében 
nagyon sok püspöki szék dicsekedhetett, sőt sokszor 
Rómában béke volt, mikor provinciákban dühöngött 
az üldözés. 

Végre mint láttuk, nagy későre említ két császárt, 
Theodosiust és III. Valentiniánt; de a hogy ő be-
mutatja őket, rendelkezéseik már föltételezik az egy-
ház alkotmányát és a pápaságot mint meglevőt s 
arra a célra, a mire Ranke akar ja használni, a pá-
paság keletkezésének bemutatására, egyáltalán nem 
alkalmasak. Theodosius a szent Péter által hirdetett 
hit megtartását sürgeti nemzeteinél, III. Valentinián 
pedig meghagyja, hogy az eddigi szokásoktól el ne 
térjenek a szent város pápájának jóváhagyása nél-
kül. Mind a kettő a multat sürgeti, a régi intézmé-
nyek föntartását óhajt ja s nem kezdeményez új dolgot.1 

Nem csoda, ha az evolucionisták maguk is be-
látták, hogy a pápaság «későbbi» alakulását így el-
hihetővé tenni nem lehet, mert az ilyen bizonyítás-
nak még a kinézése se történelmi. Ha pedig valaki 
ily szándékkal részletesebben markol bele a törté-
nelembe, úgy jár, mint Eötvös József báró járt , 
galimatiászai miatt egyszerűen nevetségessé válik. 
Könnyebb ugyanis evolucionista nézeteket fölállítani, 
mint azokat történetileg bebizonyítani. 

Jl reformáció és a szocializmus. 
Szerteszét olvashatjuk az újabbkori eszmerend-

szernek eredetét, fejlődését és mibenlétét tárgyaló 
művekben, hogy a XVI. század hitújítói hintették el 
a szocializmus magvait. A bölcseleti meditációk terén 
szinte szokatlan az a megegyezés, a melyet számos 
vallásos és vallástalan iró tanúsít e kérdésben. 

Távolról sincs szándékunkban, hogy merőben 
disszonáns vélemény képviseletére vállalkozzunk. 
Hiszen, ha az ember beleás a pszichológia földjébe, 
hogy a szocializmus alapköveit fölkutassa, nem is 
kell valami mélyre hatolnia s szinte önkéntelenül 
megérzi, hogy kell valamifajta kapcsolatnak lennie 
a két eszmemozgalom között. Úgy tetszik mégis, hogy 
mikor egy Luther Márton alakját kiragadjuk a tör-
ténelem talajából s úgy állítjuk elő, mint az újkori 
kulturális formációk kezdetének határoszlopát, nem 
mutatunk elég érzéket a történeti fejlődés reális 
mozgató erői iránt. 

A tévedés lényege a körül forog, mifajta ható 
tényezőket fedezünk föl az egész társadalmakra kiható 
történeti formációkban. Vájjon csak egyes kimagasló 
egyéneket veszünk-e észre, vagy meglátjuk-e azokat 
az ezreket vagy milliókat is, a kik mögéjük sora-

1 Érdemes megjegyezni, hogy a két császár szent Péter 
hitét és a régi szokásokhoz való ragaszkodást abban az 
időben sürgeti, mikor Mangold szerint a keresztény vallás 
«szervezetének» épen új átalakuláson kellett volna keresztül-
esnie. így csinálják a történelmet ! 

koznak s a kik a vezető szerepre hivatott egyéni-
ségeknek történeti értéket kölcsönöznek? Szervező 
egyének — vezérek — nélkül, tudjuk, nincs had-
viselés; de tömeg — katonák — nélkül meg épen-
séggel lehetetlenség. Ép azért a történelmi áramlatok 
értelmezése sokkal megfelelőbb akkor, ha az egész 
tömegeket értékeljük, mintha szemeinket állandóan 
a vezérek alakján felejtjük. 

Bár a reformáció és a szocializmus repertóriu-
maiban bőségesen találunk fejtegetéseket, a melyek 
szerzőiknek a jelen történeti fölfogás iránt táplált, 
szinte önkéntelen rokonszenvéről számolnak be előt-
tünk s a melyek ép azért a kérdéses lelki jelenségek 
alap forrásaihoz is elvezetnek bennünket, úgylátszik 
mégis, mintha a kutatók nem vennék azokat komoly 
fölfedezésszámba ; a vizsgálódások közben levont 
eredmények a hagyományos sablonok szerint iga-
zodnak s a következetesség tekintetében egy és ugyan-
azon munkában is kihívják a kritikát. 

Az újkori nagy eszmemozgalmak genezise nagy 
áttekintésben a következőkben vázolható. A tekin-
télyi korszak — mondhatni — III. Ince pápa korá-
tól fogva a hanyatlás napjait éli. A régi eszmék 
mindegyike kevesebb tiszteletben részesül. Mi volt 
az oka annak a változásnak, bajos lenne röviden 
körvonalozni. Miként a vizek patakokból növekednek 
rohanó folyamárrá, hasonló az eset a társadalmak 
eszmei és érzelmi tartalmát illetőleg is. A belső 
világnak eme láthatatlan vizei végelemzésben az 
egyéni önértékelés növekedését eredményezték. Comte 
azt mondaná erre, hogy az ember kinőtt a tekintélyi 
kor bölcsőjéből s mint nagykorú, igyekszik beren-
dezni a maga élete folyását. Bár az individualiz-
musnak bőséges terep kínálkoznék akkor is, ha a 
valláserkölcsi önbecsérzetet sem zárná ki fogalmi 
köréből : ám az ember ideálja a kizárólagos önösség 
lett. Büszkék vagyunk arra, hogy ma kevesebb tapo-
gatózással j á r juk az élet útjait, mint a történelem 
fiatalabb korszakaiban. 

Ezt magában véve senki sem veheti rossz néven 
tőlünk. Midőn azonban önérzetünkben annyira me-
gyünk, hogy kioltani törekszünk a régi idők tiszteletre-
méltó ideáinak napját s helyette a tudományos vív-
mányok értékes, de mégis csak pislogó s kormozó 
mécsesei mellett igyekszünk előretörtetni, félelem és 
aggódás fogja el sziveinket, mert utainkon ijesztő 
árnyak kisérnek bennünket mindenfelé. Comte sza-
vaira a történelem nagy népeinek sorsára irányul 
a tekintetünk. Azok azt mondják nekünk Bölcs 
Salamonnal : Nihil novi sub sole. Nagyon sokszor 
hitte már az ember, hogy nincs szüksége többé a 
tekintélyi kor bölcsőjére s kezdett teljesen a saját 
erejére hagyatkozni — s mindenkor rövid idő alatt 
mint satnya, elvénhedt, kiaszott nemzedék bukott 
bele gyalázatos sírjába. Szorítkozzunk egyébként 
annak a ténynek konstatálására, hogy az újkori em-
ber eszmei és érzelmi világa a régi időkhöz viszo-
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nyitva gyökeresen kicserélődött s a tekintélyi elv 
helyett az individuális fölfogás lett úrrá a lelkeken. 
Ez a kétségtelen tény egyáltalán nem új fölfedezés. 
Széltében megolvasható a történelem filozófiáját 
tárgyaló vagy érintő müvekben, azokban is a többi 
között, a melyek tanulmányozása a jelen kis eszme-
futtatás megirására ösztönzött bennünket. Szerintünk 
ebben a belső társadalmi elváltozásban kell első-
sorban keresnünk az újkori történelmi átalakulások 
kulcsát. A reformátorok föllépése, szerepe csak ennek 
a belső érzelmi és eszmei hullámverésnek külső jele, 
szimptómája. Méltassuk csak egy kissé figyelemre a 
történelem jelenségeit ! 

A római katholikus anyaszentegyház ellen — 
lehet mondani — bölcsőkorától fogva szakadatlan 
küzdelmet folytat a tagadás szelleme. Mi egyebek a 
vallási forrongások, mint bizonyos egyedek és egyed-
csoportok nevében gyakorolt kritikák az Egyház 
tanai, személyei s intézményei fölött? Nem volt-e 
meg ezen mozgalmakban a XVI. század ú. n. refor-
mációjának minden jellemző vonása? Nem szenve-
dett-e súlyos ökölcsapásokat a tekintélyi elv? Nem 
emelte-e magasra dacos fejét az egyéni Ítélet, hogy 
elismertetését követelve, tettleg szerezzen érvényt a 
szabad vizsgálódás elvének? S csodálatos, az érces 
csatakiáltások a XVI. századig nem vesznek erősebb 
visszhangot. Hallatóik lemerülnek az idők ár jába s 
lia századok multával megakad ra j tuk a történelem 
búvárjainak szeme, bizonyos fokú csodálkozás tárgyai, 
mint a kor szellemétől elütő, enormis egyéniségek. 
Midőn pedig elérkezik a XVI. század, a vallási for-
rongás példái futó tűz gyanánt rohannak át a lel-
keken s intézményekben is rohamosan megkristályo-
sodnak. Miért nem gyújtanak a példák XV. századon 
keresztül a XVI. századéihoz hasonló lángokat ? Egy-
szerűen azért, mert az akkori hitújítók nézeteikkel 
jó formán elszigetelten állanak. Akár száz Luther 
hallathatta volna szavát a tekintélyi korban : föltét-
lenül süket fülekre talál. A történelem folyamatát 
nem varázsigék irányítják, hanem a szabad egyed-
milliók szabad elhatározásai, épen, a melynek még 
a gondviselés íratlan törvényei sem vetnek gátat — 
ép a szabadság lényegéből kifolyólag. 

Emez egyedmilliók alapszelleme bizonyos fokban 
átalakulván, a régi rend intézményei, mint lélektelen 
vázak, burkolatok merednek az égnek. Az indivi-
duális ember többé nem képes megérteni azokat. 
A mennyiben pedig a társadalmakra kiható, nagyobb 
intézmények rövidesen le nem tarolhatok, az indivi-
duális ember egyideig kénytelen fönntartani azokat, 
de oly értelmezést ad minden egyes intézménynek, 
a mely önös természetéből szükségképen következik. 
Ez a magyarázata a renaissancekor despotikus 
monarchiáinak, a mikor az uralkodó Hobbes Le-
viathánjává válik, a mely benyeli az egyedek jogait. 
Olvasunk többféle véleményeket, a melyek ezen 
monarchiák bűneit is Luther vállaira rakják. Pedig 

csak annyi — szerintünk — az igazság, hogy az ősi 
hagyatékból az ő kezeikre szállott a legtöbb drága 
erény, a melyek célját nem ismerve többé, az önös 
kor szellemében a sáját szeszélyeiknek gyújtottak 
bennük illatos vagy kevésbbé illatos égő áldozatokat. 

Az új fölfogás uralomrajutásával természet sze-
rint fölmerül az alkotás szükségének érzete. E téren 
a vallási intézmények prioritása nyilvánvaló jelenség. 
Nemcsak azért, mert az újabb idők a vallásos tekin-
télyi elv s az individuális fölfogás lándzsatörésének 
eredményei, hanem egyéb okokból is. Mikor a tár-
sadalom érzi, hogy intézményei betegek, a meg-
indítandó akciót mindenkor filozófiai elmélyedés 
vezeti be. A doktrinárek szellemének — a társadalmi 
probléma szerint kisebb vagy nagyobb távolságra — 
vissza kell szárnyalnia a múltba. Mikor azután az 
ok és cél kérdésein nyugszik meg a tekintet, a leg-
radikálisabb egyedi emberek is azon veszik észre 
magukat, hogy metafizikusokká váltak. Egy faja 
szülemlik meg az individuális metafizikának, a mely-
nek tantételei — teljesen egyéni alapelvek forrásából 
származván — annyi irányban sorakoznak, mint a 
mennyi a termelő agyvelő, a miért is a tekintélyi 
metafizikával szükségképen diszharmóniába kerülnek 
s a különbözeti elvek tisztázása válik először is szük-
ségessé és csak azután következhetik az intézményes 
alkotás. A fölött azután semmi kétség nem lehet, 
hogy a viták minden esetben az individuális kor 
szellemében dőlnek el. Non si odono le campane 
picciole, quando le grandi suonano. Az egyedi korban 
az individuumok a nagy harangok: a tekintély sza-
vának csengése belevész mindenkor a hatalmas 
hangzavarba. 

Megérthető a mondottakból, hogy mifajta vilá-
gításban látjuk az újkori alakulások lényegét. A re-
formáció semmi más, mint a modern individualizmus 
a vallási téren. A szociális mozgalmak jelen képe 
sem lehet egyéb, mint az individuális fölfogás ki-
kristályosítására irányuló törekvés a gazdasági életben. 

A fogalmak ama nagy zűrzavarában, a mely az 
individualizmus és szocializmus szavak használata 
s értelmezése körül uralkodik, bizonyos ellenmondás 
mutatkozik azon állításban, hogy a jelenkori szocializ-
mus az individualizmus szülötte. Azért szükségesnek 
tartjuk megjegyezni, hogy mifajta értelemben vesszük 
itt az individualizmus szót. Az egyedi fölfogás, mint 
az újkori történelem egyik ható tényezője, a régi 
tekintélyi elv tagadása gyanánt jelentkezik. Ily ér-
telemben az individualizmus épenséggel nem ellen-
kezik semmifajta szociális akcióval, mert hisz tár-
sadalmi egyedekből alakul s a maga fölfogásában 
csak az egyedek többségének alapszellemét juttatja 
kifejezésre. Ép ezen okból nem tart juk teljesen meg-
felelőnek Giesswein értelmezését, a melyet a szo-
cializmus szóhoz fűz, a mely szerint az «olyan tár-
sadalmi irányzat, a mely az individualizmus egyed-
uralmával s tűltengésével szembeszáll s egyesek ön-
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kényeskedése ellenében a társadalmi igazságosság 
elveit kívánja érvényesíteni». (Társadalmi problémák 
és a keresztény világnézlet. Budapest, 1907. 45. 1.) 

A jelen definíció szerintünk nem más, mint a 
társadalmak megszokott életrendjének körvonalozása. 
Bizonyos renitens elvek képviselői mindenkor szem-
ben találták magukat a közélet igazságérzetének 
letéteményesével, a társadalommal ; a közrend fönn-
tartása érdekében el is tiporta őket rendszerint az 
ugyanazonos szellemű egyedek falanxa. Nagyon ter-
mészetes ez a jelenség oly időkben, a mikor a tár-
sadalom igazságérzete megüllepedett alapelveken 
pihen. Mikor azonban az individuumok milliói lelki 
forrongásban vannak, a társadalmi igazságérzet is 
cseréplábakra helyezkedik s távolról sem tekinthető 
az individuális törekvések olyan tekintélyű s erejű 
bírójának, mint a csendes időkben, mert hisz senki 
sem tudja, mikor zúdul reá bizonyos ellentétes kér-
désekben szolidáris egyedek lavinája. Vagy nincs-e 
benne a szociális mozgalmak természetében az a 
törekvés, hogy a társadalmi igazságérzetet a maguk 
képére és hasonlatosságára alakítsák? 

A dolog sarkpontja, mint ismeretes, épen a tár-
sadalmi igazságérzet alapjellegében keresendő. 

Herbert Spencer az ő szociológiai tanulmányában 
(The study of sociology. Williams and Norgate, 14. 
Heiiriette-Street, London, 1907.) sürgetve követeli az 
űj idők bibliájának, az individuális pozitiv alap-
tanoknak, hirdetését a «dim religions light»-től be-
sugárzott, architektonikus díszekkel ékes, festett ab-
lakú templomok helyett a meztelen falú szobákban. 
(361. 1.). Hogy nem hiába beszél, világosan kitűnik 
abból is, hogy említett szociológiai müve az idén 
a 26. ezer példányban hagyta el a sajtót. Még ekla-
tánsabb a dolog az «Internationales Institut für 
Socialbibliographie» megbízásából dr. Hermann Beck 
által kiadott «Bibliographie der Sozialwissenschaften» 
(1906. Verlegt bei O. V. Bochmert in Dresden) című 
batalmas jelentésből, a melynek tanúsága szerint 
1905. augusztus 30-tól 1906. december 31-ig közel 
32.000 mű nyilatkoztatta meg könyvekben és folyó-
irati cikkekben a szociális kérdésre vonatkozó, minden-
irányú közvéleményt. Hozzá vehetjük még a francia 
«Action Populaire» 1907. évre szóló beszámolóját 
(Guide social, 1907. V. Lecoffic, Paris), a mely túl-
nyomó részben ama tevékenységről tájékoztat ben-
nünket, a mellyel a tekintélyi fölfogás képviselői 
a küszöbön álló társadalmi reorganizáció munkájá t 
a keresztény szellem védő pajzsa alá igyekeznek 
concentrálni. Abban minden munka, minden akció 
alapgondolata egyetért, hogy a társadalom beteg, 
gyors orvoslásra szorul. Mikor azonban a gyógy-
kezelés módjában kontemplált különbözetre irányul 
a tekintetünk, önkéntelenül elénk tárul ama Göthe-
féle «tiefstes Thema der Weltgeschichte», a mely a 
hitetlenség és a hit viszonyában nyilvánul s a mely 
ama kérdés megoldása körül tömöríti a szellemeket, 

vájjon a régi keretek szétrombolásában — individua-
lizmus — vagy megtartásában — auctoritas — van-e 
üdv a társadalmak számára. «Ha tehát a keresztény 
szocializmus, mint Giesswein írja fönnebb citált jeles 
művében, a keresztény igazságosságnak a társadalmi 
életben való gyakorlati alkalmazása» (47. 1.), nem 
teljesen megfelelő-e a szocializmusnak, mint az újkori 
történelem egyik hatalmas mozgató tényezőjének, 
oly értelmű meghatározása, mely szerint az nem más, 
mint olyfajta irányzat, a mely az individuális szel-
lemet a társadalmi és gazdasági életben igyekszik 
megtestesíteni ? 

A jelenkor — űj intézmények alkotásának kü-
szöbén állva — szükségkép ama kényszer alá kerül, 
hogy amaz említett mélységes témára nézve kibon-
takozzék szintelenségéből s megnyilatkoztassa sokáig 
takargatott véleményét. Ha azután — a mit az Úr ne 
adjon — a merő individuális fölfogás vergődnék 
túlsúlyra, pszichológiai képtelenség lenne, hogy a 
szellemek, akár bizonyos statuált példa — luthe-
ranizmus — hatása alatt cselekednének, akár nem, 
tekintélyi, tehát lelki tartalmukból hiányzó alap-
elvek szerint oldják meg az aktuálisakká vált társa-
dalmi problémákat. Nagyon jól tudjuk, hogy a tekin-
télyi elv bárminemű kipellengérezése sokat lendít a 
modern szocializmus ügyén, de, hogy a kérdés súly-
pontját erre helyezzük s egyenes okozati összefüggést 
állítsunk föl a reformáció és a szocializmus között, 
történelmi érzékünkkel megegyeztethetőnek nem 
tartjuk. Kiss Albin dr. 

Jónás próféta könyve. (V.> 
A mi a ninivei király és lakosság megtérését 

illeti vagy azzal összefügg és csodásnak látszik, két-
ségkívül Isten kegyelmének tulajdonítandó. Ezen azon-
ban nem ütközhetik meg senki, mert hisz az egész 
ó- és újszövetség Isten kegyelmének a műve. (L. Ermoni 
i. h.) A zsidó vallás, mint előkészítő a Megváltóra és 
még inkább a Krisztus alkotta keresztény vallás lénye-
gét sem ismeri az, a ki bennök el akar tekinteni a 
természetfölötti isteni kegyelemtől. Épen ezért Isten-
nek különös gondviselését sem tagadhatjuk a zsidó 
nép ószövetségi történetében s a próféták életében. 
Tehát még nem elegendő ok a jelen kérdésben a 
történeti jelleg tagadására az, hogy Jónás könyvé-
ben Isten különös gondviselése szerepel. Egyébként 
e gondviselés még nem szoros értelemben vett csoda. 
Ha az ily gondviselést feltüntető elbeszéléseket mind 
ki akarnók küszöbölni, nem maradna az ószövetségi 
Szentírásból semmi. 

Igazi csodának tehát ezen elemzés után csak 
három tény marad az egész elbeszélésben: Jónás 
életbenmaradása és menekülése, a «qiqaion» növény 
egynapi gyors növekedése és Istennek beszélgetése 
a prófétával. Csakis a racionalisták mentek annyira, 
hogy vagy mindent természetes módon igyekeztek 
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magyarázni vagy — mert erre nem voltak képe-
sek — az elmondott tényeket a mesék, parabolák, 
mythusok vagy szimbolikus elbeszélések elméletével 
akarták hitelességüktől megfosztani. S mindezt csak 
azért, hogy ne kelljen csodákat elfogadniok. A mér-
sékeltebb elemek a bibliakritikusok közt — s ezeket 
tar t juk itt szem előtt — megengedik a csodák lehe-
tőségét. De épen ezért a jelen kérdésben is kényte-
lenek lesznek megengedni, hogy a csodák miatt föl-
vetett nehézségük nem esik oly súlyosan a latba. 

Ugyanis egy nagy halról van szó Jónás prófétá-
nál, mert e szó: «dag» bármely fajta nagy halat 
jelent. Tehát e hal nem bálna vagy cethal, hanem 
a Földközi-Tengerben előforduló nagyobb halfajok 
egyike. Ezt már a régi szentírásmagyarázók is tud-
ták. E halfajokhoz tartoznak, főkép a cápák nemé-
hez, a Squalusok alrendjéhez tartozók. Hertwig sze-
rint (Lehrbuch der Zoologie, 1905. 521. 1. Ép így: 
A műveltség könyvtára, Az élők világa. Budapest, 
1907. 660. 1.) az egyik faj, Selaclie Maxima Cuv., 
10 méternyire, a másik, Carcharodon Rondeletti M. H., 
pedig 13 méternyire is megnő. Az emberevő cápák 
is 4—5 m. hosszúak, a melyek közül legelterjedtebb 
a Carcharias glaucus Bond. Maga Bondelet látott 
egy ily halóriást, a melynek torkába egy kövér em-
ber kényelmesen beleférhetett. A hires természet-
tudós, Linné (Müllers Vollständ. Natursystem, Th. III. 
268. 1.) jelenti, hogy 1759-ben egy ily szörnyeteg egy 
embert elnyelt s midőn nyomban rá a hajósok el-
fogták és fölvágták, áldozata elevenen, bár nagyon 
elgyengülve előkerült. A Brehms «Thierleben» cimű 
nagy természettudományi munka (3. Aufl. v. Prof. 
Dr. Pechuel-Loesche, VIII. Bd. 1892. Leipzig-Wien) 
441. lapján a szerző ezt m o n d j a : «Das einstige Glück 
des Propheten Jonas wird Menschenkindern unserer 
Tage äusserst selten und niemals in gleichem Um-
fange zu teil». A Linné idézte esetet is föihozza, bár 
teljesen hihetetlennek látszik előtte. Szerinte kétség-
telen, hogy a cápák az embereket is megtámadják 
és fölfalják, habár ezek az esetek nem is oly gya-
koriak, mint a róluk terjesztett hírek. Véleménye 
szerint a jó úszót általában nem igen támadják meg, 
legalább a meddig erős és élénk mozgásban van ; 
csak az elcsüggedt, elfáradt s már fuladó ember van 
igazán veszedelemben, hogy a falánk állatok áldo-
zatává lesz. Hogy miért látszik előtte hihetetlennek 
az említett eset, nem mondja meg. Ha tehát tanűk 
látták és hirül adták, miért ne lehetne elhinni ? 
Contra factum non valet argumentum. 

Az esetet mi is csak példakép idézzük és bizo-
nyítékunk erejét inkább abba helyezzük, hogy a 
cápák csakugyan fölfalnak embereket is és hogy egy 
egész embert is képesek befogadni. Hogy ez utóbbira 
is képesek, onnan gondolható, mert 1. ugyancsak 
Brehm elfogadja Celti állítását, hogy a cápák egy-
szerre 8—10 tinhalat is befalnak. Egy tinhal pedig 
megnő 2—3, sőt néha 4 méternyire is. (106.1.) 2. Falánk 

voltuknál fogva bekapják áldozatjukat és sokszor 
csak félig megemésztve adják ki újra. Erre nézve 
Brehm azt állítja, hogy egy fehér cápa gyomrában 
egyszerre egy fél sódart, egynéhány juhlábszárat, egy 
sertésnek egész hátulját, egy bulldog fejét s elülső 
lábait, nagymennyiségű lóhúst, egy zsákponyvát és 
egy hajókotrót találtak. (440. 1.) Nem akarjuk Jónás 
egész történetét csoda nélkül magyarázni, csak annyit 
állapítunk meg, hogy nem mondható lehetetlennek 
és hogy mennyiben történhetett meg a természet 
határain belül s mit kell azután csodának tekinteni. 
Ezek tekintetbevételével a Jónáson esett csodát abban 
állapíthatjuk meg, hogy az említettnél hosszabb ideig, 
három napig maradt a hal gyomrában s onnan 
ismét kiszabadult. Hogy mily állapotban volt a hal 
gyomrában, eszméleténél volt-e és meddig, fölösle-
ges kutatni, mert a könyv maga sem szól erről 
semmi egyebet, csak hogy zsoltárát vagy imáját mon-
dotta, ezt pedig igen rövid idő alatt is elvégezhette. 
(L. Keil i. h. 289. 1.) 

Jónásnak ninivei szereplése után egy «kikaion» 
(qiqaion) néven nevezett növény adott árnyékot a 
nap sugarai elől, a mely, mint «az éj leánya», vagyis 
egy éj folyamán teljesen kifejlődött s azután, egy 
rovartól megtámadva, ismét egy éj alatt elhervadt. 
Szent Jeromos szerint, a ki sokáig tartózkodott a 
Keleten, e népek «kikaion»-nak egy oly növényt 
neveznek, a melynek egész leírása ráillik a termé-
szetrajzban «Bhicinus Communis»-nak nevezett nö-
vényre. Ezt manapság csaknem kivétel nélkül el-
fogadják.1 (L. Fonck : Streifzüge durch die bibi. Flora. 
Freiburg, 1900. Herder. 15—23. 1.) E növény nagy 
leveleivel jó árnyékot ad és a Keleten, mint szem-
tanuk is bizonvdtják, rendkívül gyorsan nő és hatal-
mas magasságot ér el. A csoda tehát abban állott, 
hogy a növénynek egyébként is gyors fejlődése annyira 
fokoztatott, hogy egy nap (illetőleg éjjel) folyamán 
elérte teljes nagyságát s e gyors növekedés célja 
Jónás oktatása volt. Ebben pedig belső ellenmondás 
nincs, sőt nem is tartozik az elsőrangű csodák közé. 
(L. Lamy: Dictionnaire Apologétique. . . par Jaquet, 
Art : Jonas. 714. 1. ; Cambridge Bible. 87. 1.) Ugyanis, 
mint a Cambridge Bible mondja, Isten közreműkö-
désével gyakran használja föl magát a természetet 
akkép, hogy működésképességét fokozza. Vagy, mint 
Fonck megjegyzi (i. h. 22. 1.): «Indem Gott das 
Gewächs in einer einzigen Nacht zu einer hohen 
Staude gedeihen liess, vermehrte er wunderbarer 
Weise die Kräfte der Natur ; im übrigen erklärt sich 
dann alles in der biblischen Erzählung ohne ein 

1 A latin Vulgata fordításában «hedera»-val (repkény 
szóval) van fordítva, de ez nem eredeti ; e név szent Jero-
mostól ered, ki, mint maga is mondja, csak azért alkalmazta, 
mert nem találta a latinban a kikaionnak megfelelő szót. 
A régibb latin fordításban «tök»-kel fordították, bár ez sem 
felel meg, mint szent Jeromos mondja. Nem csekély küz-
delmébe került, míg a «hedera» szót sikerült állandósítani. 
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neues Wunder, wenngleich nicht ohne ein besonderes 
Walten der göttlichen Vorsehung». 

Ha ezeket szem előtt tartjuk, a két elemezeit 
csodában nem találhatunk semmi ellenmondást, lehe-
tetlenséget. Tehát e csodák elmondása a próféta 
könyvében nem hozható föl bizonyíték gyanánt a 
könyv történetileg megbízható jellege ellen. Tehát 
szent Ágoston szavaival élve: «Quod aut omnia divina 
miracula credenda non sint, aut liaec cur non cre-
dantur, causa nulla sit. In ipsum autem Christum, 
quod tertio die resurrexerit, non crederemus, si fides 
Christianorum cachinum moveret paganorum». (Ad 
Deograt. Epist. 102, 33—37. [M. 33, 383. ss.]) 

Istennek a prófétával való beszéde a kinyilat-
koztatás egy neme volt, a minővel a Szentírásban 
lépten-nyomon találkozunk. 

Minthogy így egyes csodák nem okoznak valódi 
nehézséget, azok száma és elmondása sem okozhat. 
Ha egyáltalán megtörténhettek, megtörténhettek egy 
emberrel is. S így ő ezekről szavahihető tudósítás-
ban értesíthette az utókort is. Egyébiránt az elbeszé-
lés módja is oly keresetlen és egyszerű, hogy e kö-
rülmény is a hagyományos nézetet inkább támogat ja, 
semhogy gyöngíthetné. Jablonkay Gábor S. J. 

Merre vezet az út a metafizikához? (i.> 
A «Katholikus Szemle» szeptemberi számában 

Zubriczky Aladár dr.1 a modern ember ütőerére teszi 
a kezét és gondosan megfigyeli, mi bántja a beteget s 
miféle vágy tartja őt folytonosan lázban és nyugta-
lanságban. És sorra megállapítja Háckelen, Helm-
holzon, Werwornon, Zöllneren, hogy «a tudomány-
ban kezdenek csömört kapni a pozitivizmustól», hogy 
a különben metafizika-iszonyban szenvedők tudo-
mánya is «csak úgy duzzad a metafizikától» s hogy 
Paulsent, Hartmannt, Reinket, Wundtot s modern 
gondolkodóinkat általában egy sejtelmes vágy tölti 
el, melyet e szavakkal jellemez : Vissza a metafiziká-
hoz ! Megállapítja tehát a szerző a mi korunkról is, 
a mit Kant a saját kortársairól mondot t : «Es ist 
umsonst, Gleichgültigkeit in Ansehung solcher Nach-
forschungen erkünsteln zu wollen, deren Gegenstand 
der menschlichen Gesellschaft nicht gleichgültig sein 
kann. Auch fallen jene vorgebliche Indifferentisten, so 
sehr sie sich auch durch die Veränderung der Schul-
sprache in einem populären Ton unkenntlich z u m a -
chen suchen, wofern sie nur überall etwas denken, 
in metaphysische Behauptungen unvermeidlich zu-
rück, gegen die sie doch so viel Verachtung vorgeben».2 

A mire Zubriczky dr. a természettudósokra és 
bölcselkedőkre nézve lelkiismeretesen rámutat, azt 
Giesswein Sándor dr. «Metaphysische Geschichtsauf-

1 Cikkének eime : «Vissza a metafizikához !» 
2 Kant, Kritik der reinen Vernunft. Kehrbaeh-féfe kiadás, 

4. lap. 

fassung» c. munkájában 1 a történelbölcseletről nagy 
ludománnyal és szédítő olvasottsággal bebizonyítja. 
E munkában, mely a külföldön nagy érdeklődést 
keltett, az anyagelvű és determinista lörténetbölcsc-
lettel szemben részletesen kimutatja a szerző a Marx 
által kitagadott eszmei rugók (a vallási, az etikai, 
társadalmi és kultur-eszme) általános és döntő sze-
repét az emberiség fejlődésében s vizsgálódását G. 
Viconak, a történetbölcselet atyjának, eme szavaival 
végzi : «A mint nem lehetséges a fizikának, vagyis a 
testek mozgásának alapos ismerete a matematika 
elvont igazságai nélkül, úgy a szellemi fejlődés isme-
rete sem lehetséges a metafizika igazságai nélkül. 
Ezen elvont metafizikai igazságok ismerete valóban 
az, a mi a holt emlékeknek és okmányoknak életet 
ad». (155. 1.) 

Tehát e téren is áll: Vissza a metafizikához! 
S ez természetes. Mert hiszen fog-e valaha megelé-
gedni a műértő ember azzal, hogy megszámlálja és 
csoportosítsa Homeros Ilias-ának betűit? Nem fog-e 
inkább gyönyörködni e mű szépségében, eszméiben, 
gazdag tar ta lmában? Megelégedhetik-e az emberi 
ész az érzékeink alá eső dolgok összeszámlálásával, 
csoportosításával és rendszeresítésével a nélkül, hogy 
bepillantást keressen az érzékentúli világba, [ieià xà 
cpoawiá, s kutassa a látható mindenség okát és célját, 
eredetét, tartalmát, fenséges tervezetét? Már Seneca 
mondotta, hogy nem volt volna érdemes születnünk, 
ha az égi dolgokkal nem foglalkozhatnánk. Sőt minél 
pontosabban megismerteinek bennünket az empiri-
kusok a világgépezet egyes részeivel, annál nagyobb 
lesz a vágyunk: megérteni az egész szerkezetet s föl-
fogni annak teljes értelmét. Hiszen már a megfigye-
lés, leírás és csoportosítás munkájában is lépten-
nyomon kénytelenek a természettudósok a metafizi-
kához fordulni s kölcsönkérni tőle az ok és okozat, 
a lényeg és cél, az erő, tér, idő fogalmait, melyek 
pedig tisztán metafizikai fogalmak: miképen lehetne 
tehát a metafizikától elzárkózni akkor, mikor az ész 
az érzéki megismerés fölé akar emelkedni s beha-
tolni igyekszik a természet rejtett t i tkaiba? A termé-
szetet se meghamisítani, se elnyomni nem lehet ; 
már pedig Kant is elismeri, hogy természetünkbe 
van ojtva a metafizikai kérdések iránt való érdek-
lődés.2 

Azért láthatjuk napjainkban is, miképen vágyód-
nak vissza a hűtelen és tékozló gyermekek a meta-
fizikához, a tudományok eme királynéjához, mely 
elhagyatottságában kénytelen volt panaszkodni Hecu-
bával: «modo maxima rerum, lot generis natisque 
potens — nunc tralior exul, inops».3 Vissza tehát a 
metafizikához ! 

Ámde merre felé vezet az út ezen metafiziká-
hoz? — kérdem én. Fejtegetésemmel tehát részben 

1 Különlenyomat «Die Kultur» 1907 évi II. füzetéből. 
2 Kant, Kritik der reinen Vernunft, 3. 1. 3 U. o., 4. 1-
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folytatni akarom Zubriczky fejtegetését és Giesswein 
munkáját . Látom ugyanis, hogy azok, a kik a mo-
dern relativista bölcselet karjaiból kibontakozni sze-
retnének s — mint látni fogjuk — azok is, kiket a 
marxizmus materialisztikus alapja ki nem elégít, 
keresvén a metafizikát, egy hosszú kerülő útra, sőt 
megtévesztő, hamis útra akarnak lépni, a mely nem 
vezetné ki őket a labirintusból. Ezen hamis út az 
újkantizmus útja. Kezükbe szeretném tehát adni 
Ariadne fonalát, melyet a filozófia történetétől köl-
csönzők. Egyszersmind az aristotelesi-tomista világ-
nézet híveinek és védőinek figyelmét is arra a pontra 
szeretném terelni, a merre minden erőnket összpon-
tosítanunk kellene, ha defenzív és offenzív munkánk-
ban nem akarunk sok drága időt elveszíteni. Végül 
e fejtegetésemmel meggyőzni akarom a t. olvasót 
arról is, hogy a modern bölcselet történetében Kant-
nak az angol Hume rovására túlságos nagy és meg-
tévesztően elkápráztató szerepet jut tatnak az összes 
történetírók, mint Kuno Fischer, Ueberweg-Heintze, 
Windelband, Falckenberg, sőt részben Wil lmann és 
Stöckl is ; s hogy e hibának kiigazítása nagyfontos-
ságú érdek. 

Ismeretes dolog, hogy a szellemeknek a meta-
fizikától való elidegenedése, mely Comte pozitiviz-
musához, Spencer agnoszticizmusához és a Feuer-
bach-féle materializmushoz vezetett, első sorban a 
Kant utáni mithikus idealizmusnak, Fichte, Schelling 
és Hegel fogalomromantikájának tulajdonítandó. Ezen 
fantasztikus idealizmus valójában nem volt más, 
mint Kant rendszerének dedukciója — ad absurdum. 
A kantizmus magában foglalja mindazon képtelen 
bölcseleti konstrukciók csiráit, melyek láttára Comte 
kimondotta, hogy a bölcselet tárgya csak az lehet, 
a mi pozitív, reális, hasznos, bizonyos, relatív ; 
Spencer az érzékeket túlhaladó kérdéseket megfejt-
hetetleneknek minősítette, a természettudósok pedig 
minden elvont spekulációt megvetettek. Már ez a 
tény is mutatja, mennyire elhibázott dolog, ha a 
bölcseleti kétségbeesés karjaiból menekülni óhajtó 
gondolkodók Kanthoz akarnak visszatérni, azt hívén, 
hogy Kanton át vezet az út a metafizikához. Eme 
téves fölfogás széles köröket hódított meg s mint 
egy nagy akadály fekszik mindazok útjában, a kik 
az igazságot keresik. A metafizikai megismerés után 
vágyódó elmék elenyésző kivétellel az úgynevezett 
újkantisták befolyása alá kerültek s jelszavuk: «Zu-
rück zu Kant!» Leglelkesebb hirdetője ezen irány-
nak Dr. H. Cohen, a ki «Kants Theorie der Erfah-
rung» cimü müvével1 a legkomolyabb gondolkodók 
körében is nagy propagandát csinált a Kant-kultusz-
nak. 0 . Liebmann «Kant und die Epigonen» (1865) 
cimü munkájában azt a tételt bizonyítja: «Es muss 
auf Kant zurückgegangen werden».2 A. Lange «Ge-
schichte des Materialismus» című híres müvében8 

» Berlin, 1871. 2 215. 1. a Leipzig, 1902. 

szintén ehhez a mozgalomhoz csatlakozik, mondván : 
«Ezer okunk van, hogy a lehető legkomolyabb vizs-
gálódással, a minőt eddig az összes filozófusok közül 
csak Aristotelesnek szokás szentelni, igyekezzünk be-
hatolni Kant rendszerének mélységeibe».1 Ide tarto-
zik még Dr. E. Arnoldt munkája : «Kants transcen-
dentale Idealität des Raumes und der Zeit. Für Kant, 
gegen Trendelenburg» ;2 valamint C. Twesten, «Schil-
ler in seinem Verhältniss zur Wissenschaft» (1863). 

Különös érdekességet és fontosságot nyer ez a 
kérdés az által, hogy azok a szociálisták is, a kik a 
történelmi materializmust főleg noetikai szempontból 
tarthatatlannak ismerték föl, szintén a Kanihoz való 
visszatérésben látják a szocializmusnak, mint tudo-
mánynak, üdvösségét. így Kepes, a «Los von Marx» 
mozgalomnak magyarországi előharcosa, «Történelmi 
materializmus, darwinizmus, kantizmus» cimü nem-
rég megjelent munkájában 3 a kantizmus szempont-
jából is bírálja Marx tanát (45. 1.) s elveti azt, mert 
Kant a materiáliáknak az értelemhez való viszonyá-
ról, a tudat önállóságáról, az értelem alaki formáiról 
Marx-szal homlokegyenest ellenkező s — Kepes sze-
rint —- végérvényes tételeket állított fel. (45.1.) Ugyané 
könyvében keserűen a szemükre veti Kepes a magyar-
országi szociálista vezéreknek, hogy a marxizmus 
bölcseleti revíziójának szükségletét be nem látják, 
«bűzhödt dogmatizmussal» (I. 1.), «féktelen terroriz-
mussal» (VI. 1.) vádolja s pondróknak, bornírt bitan-
goknak nevezi őket.4 

Az úgynevezett újmarxisták általában véve érzik 
a Marx- és Engels-féle noetikai és metafizikai alap 
elégtelenségét. Bax pl. nyíltan kimondta Kautskyval 
való vitájában, hogy Marxék materializmusa túlhala-
dott és bárdolatlan álláspont. K. Schmidt nagyon 
határozottan fölemeli szavát a noetikai materializ-
mus életrekeltése ellen ;E másutt pedig azt hangoz-
tatja, hogy vissza kell térni Kanthoz s ennek alapján 
új szocziálista bölcseletet kell létesiteni, melynek 
tárgya nem a hegeli dialektika lesz, hanem a noetika 
és a logika.6 Bernstein is, a marxizmus legavatottabb 
bírálója, miután Bax tényleg föladta a materializ-
must, világosan kifejezte, hogy a szocializmus elmé-
lete is kénytelen elfogadni a jelszót: Vissza Kanthoz!7 

Legjelentékenyebbnek tartom ez irányban L. Wolt-
mannak «Der historische Materialismus» c. könyvét.8 

Maga a szerző mondja, hogy műve a Kanthoz való 
visszatérés jegyében áll (V. 1.) s kimutatni igyekszik, 
hogy Marx és Engels tudtunkon kívül is tulajdon 

1 II. köt., 2. 1. 2 Separatabdr. aus Altpreuss. Monat-
schrift, Königsberg, 1870. 3 Budapest, 1907. * Sűrűn az 
előszóban. 

6 Soz. Akademiker 1896 : Ein neues Buch über die mate-
rialistische Geschichtsauffassung, Kritisches und Referirendes. 

8 Kronenberg «Kant» cimü munkájának kritikájában ; a 
«Vorwärts» melléklete. 1897 szeptember 17. 

7 Neue Zeit, 1897/8. II. Das realistische und das ideolo-
gische Moment im Sozialismus. 

s Düsseldorf, 1900. 
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képen amaz alapokon építenek tovább, melyeket 
Kant lerakott. 

íme tehát, egy tekintélyes mozgalommal állunk 
itt szemben. Azonban úgy veszem észre, bogy e moz-
galom félreértéseken alapszik. Mindenekelőtt nem 
veszi tekintetbe azt a szoros viszonyt, melyben Kant 
(1724—1804) egész szellemi munkája az angol Hunié-
hoz (1711—1776) áll. E viszony ecsetelése legalkal-
masabb arra, hogy földerítse az újkantizmus benső 
ellentmondásait és ferdeségét. Szükségesnek tartom 
tehát eme viszonyt közelebbről megvilágítani annál 
is inkább, mert úgy az antiskolasztikus, mint a to-
mista bölcselők egyetértenek Kanttal abban, hogy 
Humenak támadásai a kauzalitás elve ellen legfon-
tosabb eseményként szerepelnek a metafizika törté-
netében. Huniénak az oksági elvről szóló vizsgáló-
dása valóban tengelye a modern filozófiának, mely 
körül minden forog, a kantizmus pedig különösen. 

Az a felületesség, mellyel az angol szkeptikus 
ezen kritikáját tárgyalni szokás, egyáltalán nem válik 
a bölcselet javára. Mivel ugyané hibába esni nem 
akarok, szorosan ragaszkodom Hume szövegéhez s 
az «Enquiry concerning human understending»1 

alapján lelkiismeretesen ecsetelem ezen történelmi 
nevezetességű elmélődést. Jehlicska Ferenc dr. 

oyházi A u g s b u r g . Világosság a placetum-eset körül. — 
. . Senki se hitte volna, hogy úgy történt a legújabb pla-
^ ° cetirozás, a hogy valóban történt. Most már tudjuk, 

Ónika. hogyan történt. A minisztérium és az egyházi hatóság 
részéről nagy hibák történtek. Wehner kultuszminiszter 
vette rá a müncheni érseket, hogy a pápai enciklikát 
beküldje. Eddig azt kellett hinni, hogy a kormány maga 
is hive volt a placetum örök időkre való elaltatásának. 
Az ellenkező bizonyult be. Maga a kultuszminiszter volt 
azon, hogy a tetszhalott föltámadjon. Első nyilatkozatá-
ban ennek az eljárásnak oly magyarázatot igyekezett 
adni, a mely katholikus részre megnyugtató akart lenni. 
Elvi oldaláról a dolognak hallgatott, tényleg azonban 
kijelentette, hogy hittani dologra nincs szándékában a 
placetumot kiterjeszteni. Tehát mi célból újította föl a 
miniszter a placetumot? Hogy a korona felségjogainak 
érdekeit megóvja arra az esetre, ha az enciklika fegyelmi 
részének érvényesítésében a püspöki hatóságok az állani 
közreműködését igénybe venni akarnák. Ez volt a mi-
niszter szándéka. Megmondta-e azt az érseknek, mikor 
vele az enciklika beküldéséről élő szóval szót váltott, 
nem tudni. Úgy látszik, nem mondta meg, hanem az 
érsekkel szemben úgy viselkedett, mintha csak udvarias-
sági tényről volna szó. Mutatja ezt két körülmény. Első 
az, hogy az érsek váltig azt vitatja, hogy neki esze ágá-
ban sem volt a placetumot provokálni. Második az, 
hogy az érsek hivatalosan tudomást nem vett a place-
tum megadásáról, mert ő annak elvi ellenzője. 1888-iki 
püspöki emlékiratot a placetum ellen ő is aláirta. Mint 
az aláirottak közül élő főpap, hűtlen nem lehet önmagához. 

1 Chicago, The Open Court Publishing Co., 1904. Német 
ford. Th. Lipps, D. Humes : Traktat über die menschliche 
Natur, I. Tlieil. Über den Verstand. (Hamburg, 1904.) 

Tény továbbá, hogy a placetum fölújítása miniszteri 
tanácsból került ki. Tehát a miniszteri tanács tetézte a 
szakminiszter nagy hibáját. De az érsek is hibázott, 
mert neki nem lett volna szabad az enciklika beküldé-
sét puszta udvariasság ténynek tekinteni, miután tudnia 
kellett, hogy a vallásügyi edictum 61. §-a szerint nem 
szükséges kérni a placetumot, elég azt csak beküldeni. 
A beküldéssel esetleg már megindult a placetum folya-
matba tétele. Az érsek tehát abban hibázott, hogy az 
enciklikát óvás és tiltakozás nélkül tette át a kultusz-
miniszterhez. A többi püspököknek a kormány külön-
külön adta tudtára a placetirozás tényét. Egy sem vett 
erről hivatalos tudomást, az augsburgi püspökön kívül, 
a ki a maga részéről nem vette észre a csapdát. Maga 
a müncheni érsek sem hajtja végre a placetumot. így 
áll jelenleg a dolog. Mik lesznek a következmények, még 
nem tudni. A kavarodásnak minden esetre folytatása 
lesz, még pedig politikai téren, az országgyűlésben, he-
vesebb, mint egyházi részen, a hol a placetum fölújitása 
nyugodt ignorálással találkozott. 

* 
I n n s b r u c k . .4 theologiai fakultás félszázados jubi-

leuma. — 1857-ben állította vissza az innsbrucki egyete-
temet és annak hittudományi karában a tanszékeket a 
Jézus-Társaságának adta át betöltés végeit. Az 1857/8-iki 
tanév első felében, a midőn a fakultás dékáni tisztjét a 
nagyemlékű Patisz atya töltötte be, 2 rendes és 16 rend-
kívüli hallgatója volt a karnak; a második félévben 
a rendkívüli hallgatók száma eggyel tizenötre leszállott, 
a rendeseké eggyel háromra emelkedett. Hogyan emel-
kedett a hallgatók száma évről-évre, azt elmondani 
hosszas dolog volna. Elég az hozzá, hogy az 1907 8-iki, 
vagyis a jelen iskolai évre a hallgatók száma 352-re 
emelkedett. Theologiai fakultásnál a mai időben ez hal-
latlan szám. Csak Rómában van egyszerre több theologus 
együtt. A fönti számban van 235 világi papjelölt vagy 
fölszentelt pap 75 egyházmegyéből és 117 szerzetes 7 i-end-
ből, úgymint bazilita, bencés, franciskánus, jezsuita, mi-
norita, prémontrei, cisztercita. Honosság szerint Ausztriá-
ból és Magyarországból 161, Németországból 91, Egyesült-
Államokból 46, Svájcból 21, Oroszországból 21, Angliából, 
Belgiumból, Olaszországból 4 + 4 -j- 4 = 12, Spanyolország-
ból 2, Törökországból 2, Ecuadorból 1, Hollandiából 1. 
Lalin szertartású 339, görög szertartású 13. Okos és fárad-
hatatlan munkáról el nem marad az Isten áldása. 

* 

N e w - Y o r k . Roosevelt elnök kemény vallási harcot 
támasztott — egy magában véve igen ártatlan intézkedé-
sével. Az Egyesült-Államok nagy pénzérmén eddig tudva-
levőleg egy vallásos fölirat volt : «In God we trust». = 
Mink Istenben bizunk ! Ismeretes dolog Roosevelt elnök-
ről, hog}' ő a vallásosságnak nagy megbecsülöje és egy-
szer ünnepélyesen ki is jelentette, hogy ő Amerika sok 
hitvallása közt összekötő kapocsnak az Istenben való 
hitet és a keresztény morált tartja és az antiklerikáliz-
must kárhoztatja. Annál inkább meglepte tehát az Unió 
hitvallásait, hogy az elnök a pénzekről az idézett val-
lásos fölirat elhagyását rendelte el, a mi meg is történt. 
Ez az intézkedés ép a legszerencsétlenebb kürülmények 
között következett be. Egy évvel előbb történt épen, 
hogy az istentelenségbe sülyedt francia köztársaság az 
ő pénzeiről az «Isten óvja Franciaországot» ősi föliratot 
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töröltette. Ez a körülmény az amerikaiak lelkében, a kik 
a francia ocsmány istentelenségeket utálják és kárhoz-
tatják, még magasabbra szította a megütközés lángjait. 
Az Egyesült-Államok minden hitvallása fölzúdult a 
rendelet ellen. Katholikusok, baptisták, methodisták, 
episkopalisok, presbyteriánusok, quäkerek, unitáriu-
sok stb. gyűléseket tartottak és követelték, hogy a föl-
irat a pénzekre visszakerüljön. Möns. Farley new-yorki 
érsek szentbeszédben nyilatkozott a dologról és kijelen-
tette, hogy Istenben egész Amerika egynek érzi magát 
s nem fogja tűrni, hogy a pénzekről a vallásos fölirat 
örökre eltűnjék. Roosevelt elnök igen kényes helyzetbe 
került. Mentségül azt hozza föl, hogy neki eszeágában 
sem volt antiklerikális eljárásra ragadtatni magát; ő 
csak egy bizonyos divatba jött gúnyolódásnak kívánt 
véget vetni. A mióta ugyanis Amerikában a «trust» 
(tröszt) szó a trösztök ellen megindult harc következ-
tében igen rossz hangzásúvá lelt, a pénzek föliratában 
a «tröszt» szó aljas élcek céltáblájává lelt. Ezt akarja ő 
megszüntetni s azt hiszi, hogy a kongresszus is hozzá 
fog járulni az ő fölfogásához. De ki tudja? A vallásos 
fölháborodás az országban oly nagy, hogy a jelen pilla-
natban az ellenkező — valószínűbb. —y —la. 

Jroda- Pécsi con t ra Newton . 
I dl. A 2-ik pont. Az egyenletes mozgásban levő lest — 

Pécsi szerint — előbb-utóbb szükségképen megáll, még 
abban az esetben is, ha semmi erő, semmi akadály 
sem hat gátlólag mozgására. 

E tétel bizonyítását Pécsi abban találja, hogy a 
mozgás oka véges erőimpulzus lévén, örökkétartó, vagyis 
végtelen mozgást, eredményt nem létesíthet. Szerinte — 
úgy látszik — sohasem szűnő mozgást csak végtelen 
erőimpulzus létesíthet. 

Ámde ez tévedés ; mert végtelen erőimpulzus nem-
csak végtelen mozgást, hanem főkép végtelen gyorsulást 
okozna. Végtelen erőimpulzus azt eredményezné, hogy 
az általa elindított test az időegység végén (mondjuk 
1 mp. múlva) végtelen sebesedést nyerne. 

A dolog azonban úgy áll, hogy az egyenletes mozgás 
nem közvetlen okozata az erőimpulzusnak, mert ez az 
utóbbi a gyorsulást adja az elindításnál. Ennek folytán a 
test, mihelyt az erő megszűnik reá hatni, tehetetlenségénél 
fogva megmarad azon mozgási állapotában, a melyben 
hagytuk. Semmi erőt sem fogyaszt többé, tehát nem 
mondhatjuk, hogy az erő elfogytával megáll. Megállapo-
dása vagy csak lassúdása is a tehetetlenség tagadása 
volna. 

Mert mi is a tehetetlenség ? A testeknek az a benső 
fizikai és lényeges közös tulajdonsága, hogy önmagukra 
hatni nem képesek, sem mozgási vagy nyugvási állapo-
tukat, sem halmazállapotukat önmaguktól meg nem 
változtathatják. Az álló test külső erőhatás nélkül meg 
nem mozdul, a mozgó pedig e nélkül meg nem áll. 

De hogy is képzeli Pécsi a dolgot? Talán úgy, 
hogy az elindított test bizonyos energiakészletet vett 
föl s azt a továbbhajtás munkájában elfogyasztja? Ez 
valóban úgy is van a tapasztalat szerint, mert a gya-
korlatban sehol sem látunk mozgást súrlódás és közeg-
ellenállás nélkül s ezek leküzdése munkát, ez pedig 
energiafogyasztást föltételez. De a hol semmi leküzdeni 

való akadály, tehát semmi munka sincs, hova lesz ott 
az energia? Kisugárzik? Elvész? Pécsi ez utóbbit lát-
szik vallani. Ezt bizonyítani nem lehet, pedig eleddig 
hallatlan tételről lévén szó, asserentis est probare. De 
legyen úgy, hogy az energia elvész, a test még akkor 
sem fog megállani, mert a megállítást csak külső erő-
hatás vagy akadály okozhatná, melyeket a föltevésből 
kizártunk. 

De fordítsuk csak meg ezt a különös tételt. Ha a 
véges erővel indított testnek egyszer meg kell állania, 
akkor azt is mondhatnám, hogy ugyancsak véges erővel 
megállított testnek egyszer el kell indulnia. Ha kérdik, 
hogy miért ? — Pécsi okoskodásával felelem : mert véges 
erőimpulzus nem okozhat végtelen eredményt, örökké-
tartó nyugvást. Az abszurdum látnivaló. 

Arra a kifogásra, hogy más a mozgás és más a 
nyugvás, mert amaz valami aktív, ez pedig passziv, azt 
felelem, hogy a természeténél fogva tehetetlen testre 
nézve ez a kettő egészen közömbös ; az egyenletes aka-
dálytalan mozgásban a test tökéletesen passziv. Ha a 
mozgó testre külső ok nem hat fékezőleg — mint 
föltesszük — belső ok, mely így hasson, egyáltalán 
nincs, sőt el sem gondolható (önmagárahatás), akkor 
vájjon mitől álljon meg? 

Pécsi egyéb tévedései mellett a tehetetlenség fizikai 
okát a gravitáció okozta lekötöttségben keresi. Pedig a 
gravitációnak a tehetetlenséghez (vagy viszont) semmi 
köze, tisztára semmi köze. A tehetetlenség a testek belső 
abszolút tulajdonsága, mely a test tömegétől — nem 
valami külső hatástól — függ. A gramm és a tonna 
tehetetlensége különböző, a gravitáció azonban nem 
válogat köztük, neki egyformák. Gravitáció csak kettő 
vagy több között lehet; de ha csak egy teremtett test 
lenne a világon, a tömegének megfelelő tehetetlenség 
abban is meg lenne s megmozdítása munkát igényelne. 
A gravitáció növeli a testek közötti súrlódást és ezzel — 
tehát per accidens — csökkenti a mozdíthatóságot, de 
a testek lényeges tulajdonságát — minő a tehetetlen-
ség — sem nem okozza, sem nem módosíthatja. A gra-
vitáció, ha a súrlódást megszüntetnők, vízszintes felületen 
még mozgási akadályt sem képezne. Tessék egy vonat 
kerekeinek súrlódását eltüntetni, akkor egy férfi neki-
támaszkodása elindítja a vonatot, azután tessék a gra-
vitációt megtízszerezni, ha tetszik megszázszorozni, a 
vonat ugyanoly megindítására egy szikrányi erővel sem 
fog több kelleni. 

Még sok szó férne Pécsi dr. okoskodásaihoz, hiszen 
még azt is kimondja, hogy a reakció néha nagyobb 
lehet az akciónál, mindazáltal azt hiszem, hogy a 
fizikai alapfogalmak — akció, reakció, tehetetlenség — 
helyes fölfogása mellett minden kalandos tévedését el-
kerülhette volna. ^ Hölszky Károly. 

N a t u r e r k e n n t n i s u n d K a u s a l g e s e t z . Von dr.O. 
Geyser, Professor an der Universität Münster. 1906. 130 1. 

Ha már a természettudományok terén is annyi 
mindenféle a nézet, hol pedig az érzéki tapasztalat gátat 
látszik vetni a képzelődés önkénykedésének; mennyire 
szaporodik ez még a filozófiában, hol a konkrét mellé 
az absztrakt is sorakozik és a gondolkodás végzi sokszor 
a legszeszélyesebb játékait ! A legdurvább anvagelvüség-
től, mely csak a fogható anyagot ismeri el valónak, a 
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legszélsőbb idealizmusig, melynek a világ is csak látszal, 
a gondolkodó ész projekciója, a legváltozatosabb föl-
fogások és rendszerek érvényesülnek, egész a lemondó 
szkepticizmusig, mely megnyugszik abban, hogy semmit 
se tudhat, legalább bizonyosan nem. 

Nem csoda, lia ebben a zűrzavaros áramlatban 
akadtak az oksági törvény tagadói is, mely úgy szól, 
hogy minden okozatnak kell megfelelő okának lennie. 
Ez a pozitivizmus iskolája, melynek származéka a val-
lási téren az agnoszticizmus. Csak a tüneményeket 
ismerjük, mondják, tudásunk ezek fölsorolásában, egy-
másutánjának megjelölésében áll; hogy vannak-e okok, 
nem tudjuk, mivel nem esnek tapasztalásunk alá. Ha 
az okok ismeretlenek, természetesen a természet végső 
okára, az Isten létére se következtethetünk ; így megy 
át a pozitivizmus az agnoszticizmusba. 

Mint az ember szabadságát tagadó deterministák, 
mikor közvetetlen öntudatunkra és a köztapasztalatra 
hivatkozunk ellenük, úgy egyáltalán a pozitivisták is, 
mikor azt mondjuk nekik, hogy az órás és óra, a szabó és 
ruha, az eső és sár, a szobrász és szobor stb. között 
nemcsak az egymásután észlelhető, de más összefüggés 
is, mely a keletkezett, létrehozott dolog létére, minősé-
gére vonatkozik, magyarázatokhoz fordulnak, mélysége-
sekhez, homályosakhoz, hogy kimutassák, miszerint téve-
dünk, mikor az ilyen dolgokon az egymásutánnál többet 
akarunk látni. 

Pauer Imre Lélektanában leírja a lelki jelenségeket, 
a meddig az érzékszerveken, az idegeken végigmennek a 
centrális szervbe, az agyba; nála a magyarázat ez a le-
írás, tovább nem megy, jóllehet a lelki jelenség más, 
mint az anyagi érzékszerv, ideg s annak produktuma 
nem lehet. Otthagyja az egész jelenséget megértetlenül, 
vissza nem vezetve okára, mert pozitivista létére okot — 
lelket — nem ismer, mivel hogy az már nem esik tapasz-
talás alá. 

Geyser fönnebbi müvében ezt a tudományra rend-
kívül fontos kérdést fejtegeti, vizsgálja az oksági törvény 
természetét, mibenlétét, van-e a természetben több valami 
a jelenségek egymásutánjánál ? 

Sorba veszi Hűmet, Stuart Millt, Kantot, Schopen-
hauert, Riehlt, Astert, Hans Corneliust, Benno Erdmannt 
s kutatja nézeteiket az oksági törvényről. Mennyiben 
hatottak átalakítólag, módosítólag egymás nézeteire? 
Az elvontságok világában mozgunk itt egész az elszé-
dülésig, a skolasztika distinctiói kismiskák ezeknek a 
tudós uraknak a beszédjéhez. 

Hume kezdi : «Es gibt weder in der Sinnes, noch 
in der Selbstwahrnehmung Daten, welche mehr als 
eine regelmässige räumlich-zeitliche Kontiguität von 
Ursache und Wirkung enthielten ; davon dass die 
Wirkung von der Ursache durch irgend eine Art innerer 
Kraft hervorgebracht würde, ist in der Erfahrung nicht 
gegeben». (9. 1.) S így megy ez, állítások után magyará-
zatok, egyik cifrább a másiknál. 

«St. Mill will unter U rsache keine Wirkursache 
verstehen, durch welche die Wirkungen wirklich erzeugt 
werden». (13. 1.) Ezt a könyvet olvasva érti meg az 
ember, miért nem lehet Pauert érteni, miért nem tudja 
magát megértetni Lélektanában; azért, mert ezen tudósok 
után dolgozott s ő sem értette meg őket. 

Geyser akként jár el, hogy minden szerzőnek előbb 

a tanát, azután a kritikáját, illetőleg cáfolatát adja, ki-
mutatván a pontot, hol tévedett. 

Főképen érdekes a III. fejezetben, hol fölállítja a 
tételt : Die Welt muss eine erste Ursache haben und 
diese muss ein Unbedingtes sein. (107. 1.) Beszél a vég-
telen sorról, a föllétlennek oknélküliségéről, az önmagá-
tól-valóságról, az okság lényegéről. 

Nemcsak a filozófusnak és theologusnak, hanem a 
tudomány minden férfiának hasznos egy könyv ez, 
hiszen az oksági törvény mindennapi, sőt minden órai 
eszközünk ; érdekes tehát tudni, hogy ez nem valami 
félreértés vagy csalódás, hanem valóság, melyre követ-
keztetéseinkben bízvást támaszkodhatunk. 

Az erdélyi kath. autonomia ismertetéséhez. 
Nagyságos Uram ! Az erdélyi katholikus autonó-

miáról a «Religio» 40-ik számában évi jelentésünk 
alapján közölt becses ismertetésére szives engedel-
mével a következő észrevételeket vagyok bátor 
tenni. 

Mindenek előtt köszönet jelentésünk oly beható 
méltatásáért ; nem mindenütt teszik ezt, a hová meg-
küld jük; legalább ennek jelét nem adják. 

Észrevételeim megtevésénél Nagyságod közlésé-
nek sorrendjén haladok. 

Autonomiánk hatásköre nem «anyagi vonatko-
zású egyházi ügyek»-re terjed ki, hanem világi vonat-
kozású egyházi ügyekre; régen «in publico-eccle-
siasticis» hivták. 

Püspökünk adományai saját püspöki pénztárából 
nem hivatalos módon vétetnek be jelentésünkbe, 
erről ő nagyméltósága előzetesen még nem is tud, 
hanem teljesen magánlag közli a kimutatást szíves-
ségből velem a püspöki iroda vezetője s ő nagy-
méltósága iránti hálából j ön be a jelentésbe teljes 
tisztelettel. 

Az igazgatótanács áll nyolc egyházi és tizenhat 
világi igazgatótanácsosból,e mellett az egyházi (püspök) 
és világi (választott) elnökből, az előadóból, tisztelet-
beli előadóból, titkárból és tiszteletbeli titkárból. 
A státusgyűlés nem zárt számú tagokból áll, csak 
annyi kívántatik, hogy az egyháziak V», a világiak 2/s 
részét képezzék a státusgyűlésnek; jelenleg (és ez 
állandó jellegűnek tekinthető) az egyháziak száma 74, 
a világiaké 147, együtt tehát 221 ; de a megjelentek 
száma a 120-at nem igen haladja túl. 

Autonomiája ugyan nálunk minden egyes egy-
házközségnek van, de ezek statusunkkal szervi kap-
csolatban nem állván, ezen szempontból nem mond-
ható az autonomia szervezettnek, teljesen kiépítettnek. 
Jelenleg nincs adózás státusunk szükségleteire, de az 
adózás meg van szavazva, annak rendszerét még az 
1890. évi státusgyűlés kidolgozta és ő felsége elé ter-
jesztette, de határozat rá nem jött. Vagyoni erőnk 
szükségleteinkre nem lévén elegendő, kénytelenek 
vagyunk államsegélyt venni igénybe, a mi ugyan 
még nem korlátozza tűrhetetlenül autonómiánkat, 
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de veszélyessé válhatik.1 Annyi kell egyházi és iskolai 
építkezésekre, papi, tanítói és tanári fizetésekre, hogy 
adózásból a mi szegény népünknél nem is tudnók előte-
remteni ;mert mi erdélyiek általában szegényekvagyunk. 

A státusgyűlésben és az igazgatótanácsban a 
püspök nemcsak benne van, hanem állásánál fogva 
(természetes) elnöke. A státusgyűlés és az igazgató-
tanács a hatáskörébe tartozó ügyekben végérvényesen 
határoz,2 ezen határozatok közül az egyházi és iskolai 
ügyekre vonatkozókat kiadás végett átírja a püspöki 
hivataihoz, a gazdasági és pénzügyre vonatkozókat 
ő maga adja ki, a minisztériumokkal egyenesen érint-
kezik, fölterjesztéseit közvetlenül teszi s a miniszté-
r iumok is leirataikat közvetlenül küldik hozzá. 

A státusgyűlés és illetve állandó szerve az igazgató-
tanács bár hatóság a saját hatáskörébe tartozó ügyekre, 
de mégis csak adminisztratív szerepe van és így igaz 
ugyan, hogy az autonomia önmagában nem teheti 
jobbakká, «vallásosabbakká a hívőkét», de bennük 
az egyházi ügyek iránt érdekeltséget kelt, a katho-
licizmus külsőitésére befoly és erősen közrehat arra, 
hogy a lelki vezetők eredményesebben működhesse-
nek ; püspökünk és papjaink teljesen otthonosan, 
szabadabban já rha tnak a mi iskoláinkban és tanít-
hatnak, mint a nem mi iskoláinkban ; az autonómiá-
nak ennyiben közvetve van befolyása a vallásos 
lelkületre is. 

Évi jelentésünk nem foglalja részletesen magában 
egész évi működésünket, hanem csak általánosság-
ban, inkább arról számolván be, a miben valamelyes 
eredményt tudunk fölemlíteni és mégis ebből az 
általánosságból is Nagyságod éles látása eléggé meg-
ismert és pedig nekem úgy jő, hogy nem kedvezőt-
lenül ; egyházi szempontból autonómiánkról nem is 
lehet kedvezőtlenül vélekedni;3 szíveskedjék figye-
lemmel kisérni s ezt így fogja találni. 

1 A milyen előnyös tehát az államsegély a pillanatnyi 
szükségletek födözésére, oly veszedelmet rejthet magában 
az egyház jövő alakulására. Jöhetnek az egyházat nem be-
csülő kormányok, a kiknek a kezében a segélyek révén az 
állam kezébe juttatott apró jogok kötéllé válhatnak az egy-
ház leigázására. Mária Terézia óta mi katholikusok nem kö-
vetünk előrelátó, magasabb tervü egyházpolitikát, csak pilla-
natok szerint igazodunk s a meglepetésszerűen érkező vál-
ságok között expediensekbe kapaszkodunk ; ezért lepett meg 
1848., 1894. s minden más fontosabb alkalom. Szerk. 

2 Nem szállok perbe a tényekkel, tudom, hogy fejlődött 
ez az erdélyi egyházjogi speciálitás, a laikusok jogainak ez 
a hierarchikus jog mellett való elhelyezkedése s a világi vo-
natkozású egyházi ügyeknek (lucus a non lucendo) tényleg 
világiakká való minősülése. De kérem, az egyházjog néző-
pontjából nem találja különösnek: «a püspök benne van», 
« . . . végérvényesen határoz •> ? Már az apostolok is «a világi 
vonatkozású ügyeket» diakónusokkal kezeltették. Én, mondom, 
nem szállok perbe a tényekkel, csak legalább a «jus delega-
tumot» szeretném a sorokból kiolvasni. Hiába, az egyház szer-
vezete isteni jogon alapszik, ahhoz kell ragaszkodnunk. Szerk. 

3 Úgy gondolom: finom tapintató püspök alatt; mintha 
egyik-másik státusgyűlésük lefolyásából, az újságok nyomán, 
ilyesmit kiéreztem volna. Szerk. 

V 
Sajnos, hogy a Királyhágón túl levő katholikus 

testvéreink autonómiánkat nem igen ismerik és így 
nem tudnak felőlünk véleményt alkotni. 

Én ugyan rövid ismertetéseket itt-ott többször 
irtam, de ezek nem jutottak el messzire. 

A «Katholikus Magyarország»-ban és Szemnecz 
«Autonomiá»-jában jelent meg szélesebb körben 
ismertetésem. Sajnálom, hogy nagymérvű és állandó 
hivatali elfoglaltságom nem engedi meg egy kissé 
részletesebben és talán önálló munkában is ismer-
tetni autonómiánkat ; esetleg később meg fogom tenni. 

Fogadja Nagyságod kiváló tiszteletem nyilvání-
tását, mellyel vagyok hive 

Kolozsvárt, 1907. december hó 3-án. 
Pál István, 

előadó. 

E. Csiksomlyó. így már világosabb előttem a helyzet, 
a mennyiben most már egészen tisztán látom, hogy inter-
nátusuk valóban reformra szorul. És pedig először anyagi 
jobb gondozásra, mert egy internátusban 15 K. havi illeték-
kel növendéket nevelni nem lehet, ez ma teljes képtelenség; 
tehát a vármegyének adományát jó lesz növelnie. Másodszor 
szükség van a fiuk jobb megválogatására ; itt elv az : a ki 
nem való középiskolába, az menjen polgári iskolába, esetleg 
iparosnak. Proletariátust nevelni nem igazi fajszeretet. A másik 
hasonló internátus elkerülte figyelmemet. 

A. Budapest. Mi van kérem a Csaplár-emlékkel? A sza-
vakon túl tudunk-e iránta valami reális kegyeletes emlék-
jellel elismerők lenni? Jaj de nehezen jutunk el — a 
tettekig. 

Kérdezősködőnek. A törvény nem nézi azt, kellemes-e 
valakinek valami, vagy sem. Azt hiszi kérem, hogy a tvszéki 
tanúkihallgatásnál a tanúhoz intézett kérdés : volt-e büntetve, 
vagy sem ? kellemes a tanura, kivált ha azt kell felelnie, hogy : 
igen ? Pedig bűnéért bizonyosan eleget tett már. Ilyenféle az 
ön kérdése is : Helyeselheti-e, hogy a törvényesített gyerme-
kek keresztleveleiben kifejezést nyerjen azon, az anyát és a 
gyermeket is megszégyenítő körülmény, hogy a gyermek 
házasságon kívül született, az anya pedig bűnös viszonyban 
élt egy ideig ? Nem a mi nézetünk, hanem az okirat termé-
szete itt a döntő ; a keresztlevélben szóra-szóra annak kell 
foglaltatnia, a mi az anyakönyvben írva van. Sajnos, nem a 
keresztlevél hoz szégyent valakire, hanem az a valaki hozta 
azt magára s a törvényesítés a megtörtént tényt meg nem 
történtté nem változtathatja, csak a jogi következményeket 
orvosolhatja. 

TARTALOM: Szűz Mária tökéletes hite. II. Mid-
linszky József S. J.-től. — Az új római Dekretum. XV. 
(A pápaság keletkezése.) A reformáció és a szocializmus. 
Kiss Albin dr.-tól. — Jónás próféta könyve. V. (a cethal ; 
a repkény) Jablonkay Gábor S. .7.-től. — Merre vezet az 
út a metafizikához? I. Jehlicska Ferenc dr.-tól. - - Egy-
házi világkrónika. —y —/a-tól. — Irodalom. Pécsi contra 
Newton. II. Hölszky Károlytól.— Geyzer : Naturerkenntnis 
und Kausalgesetz. — Az erdélyi kath. autonomia ismerteté-
séhez. Pál Istvántól. — Telefon. 

Laptulajdonos és kiadó : 

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

Stephaneum nyomda r. I. Budapest, VIII., Szentkirályi-utca 2<V. 
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Szűz Mária tökéletes hite. un.) 
IV. Gábor főangyal megértette Mária jogosult 

óhaját és készséggel eleget tett annak. O meg lett 
volna elégedve, ha csak annyit hall is: csodálatos 
anya leszesz ! természetfölötti módon fogsz foganni I 
I)e sokkal részletesebben válaszolt. «A Szentlélek 
száll tereád (Máriának tehát ismernie kellett a Szent-
háromság titkát is,1 különben nagyon valószínű, hogy 
még egy kérdést intézett volna) és a Magasságbeli-
nek ereje megárnyékoz téged (a Szentlélek más meg-
jelölése). És azért a szent is, mely tőled születik, 
Isten Fiának log hivatni». De itt nem állapodott meg, 
hanem világosabban kimutatja, hogy a Mindentudó 
közlekedett vele. «És ime, Erzsébet, a te rokonod, ő 
is fiat fogant vénségében és ez a hatodik hónapja 
annak, ki magtalannak hivatik.» Ha egy idegen egyén 
körülményesen ismeri, a mit Erzsébet öt hónapig 
titokban tartott; még inkább, ha biztos tudomása van, 
hogy az a gyermek, a kit csodálatos módon kapott 
(egy magtalan és agg nő 1) fiú lesz : ezeket természetes 
uton nem tudhatta; hanem csak Isten különös intéz-
kedése folytán. (Mária még nem hallott semmit Gábor 
főangyal első küldetéséről.) Már pedig az angyal 
határozottan beszélt, a szándékát is ki lehetett találni. 

Kiegészítette tehát, a mit előbb már sejteni en-
gedett, hogy t. i. a nagy Isten közlekedett vele. Mert 
második beszédének azon részét : «kegyelmet találtál 
Istennél», szent Bernát2 úgy is értelmezi, mintha 
mondaná: tudom, hogy sokat imádkoztál, sőt alá-
zatos kérésed tárgyát is hallottam; te a Megváltó 
eljövetelét siettetted ; ime, kérésed teljesül : nem oly 
módon ugyan, mint vélted, de te Istenre hagy-
tad azt. Hogy Máriának, mint egyedül Isten dicső-
ségeéri és az emberek javáért buzgólkodó léleknek, 
imádkozni és vágyakodni kellett a Megváltó elkül-
dése után (hisz ettől függött a bőséges kegyelem): 

1 Hogyne ismerte volna, hiszen ő fogta föl teljesen a szent-
írást : «Alkossunk embert a mi képünkre és hasonlatossá-
gunkra». (Gen. 1, 26.) «Az Úr igéje által erősíttettek meg az 
egek; és szája lélekzele által azok minden ereje.» (Zsolt 32, 6.) 
Valamint Izaiás szavait : «Es mondák : szent, szent, szent a 
seregek Ura és Istene». (6, 3.) 

2 Serm 4. Sc. Ann. B. M. (apud. Mats. 39. p.) 

azt mi már biztosan tudjuk; ámbár nincs nyiltan 
megírva a szent könyvekben. Csak az találhat kegyel-
met, a ki az után vágyakodott, a ki kereste; és csak 
azt találják méltónak valami kitüntetésre, a ki mél-
tóvá teszi magát, a mennyire teheti. Azonban egy 
idegen, sőt túlvilági lény, nem szerezhetett erről biz-
tos tudomást Islen különös akarata nélkül. Ennél-
fogva az angyal már a második beszédében elárulta, 
hogy közvetlenül Istentől tudja Mária titkát. Annál 
inkább elárulta, ha mint illik, föltételezzük, hogy a 
boldogságos Szűz nem szólott arról senkinek, hogy 
az Úr az ő esedezését látni kívánta a Megváltóért; 
és így csak lelke mélyén volt észrevehető ezen kö-
nyörgés! Mária pedig ebből következtette és megér-
tette, hogy imájának meghallgattatásáról szintén 
mennyei értesülése van! Azért éledt föl szivében a 
tisztelet és bizalom az angyal iránt (kitárta előtte a 
lelkét!); mert mindinkább megerősödött a véle-
ménye, hogy csakugyan Istennek azon követe lesz, 
a kire, mint mondottuk, figyelmeztetve volt. 

Hogy pedig a második titkára vonatkozólag 
akarta határozottan látni : tudja-e az angyal ; szá-
molt-e azzal — arra, ismételjük, maga az angyal 
szolgáltatott alkalmat. Ez is tehát a szent Isten nyilt 
akarata volt, hogy a mint az üdvözlet előidézte ha-
tásból kinyilvánult Máriának mélységes alázata; úgy 
jól megfontolt kérdéséből megismerhessük nagy okos-
ságát, igazságszeretetét és lelkiismeretességét. Az an-
gyal épült is azon nagy mérvben — mint szolgálat-
kész és bőséges feleletéből kiderül. 

Mielőtt tovább mennénk, engedjünk magunknak 
egy kitérést és épüljünk a lurdi Szűzanya okosságán 
és lelkiismeretességén is. Hiszen a jubileumi év áll 
előttünk! Mily szép tervezet nyilvánul magának az 
időnek megválasztásában és beosztásában! Február 
második felére és március elejére esnek a megjele-
nések, midőn a népnek kevés munkája van; és meg-
figyelték, hogy az egész idő alatt szokatlanul enyhe 
és derült napok voltak. A legutolsó nap után állott 
be a tavaszi esőzés. Mária tehát kívánta, hogy sokan 
jöjjenek össze, de föltűnő módon gondoskodott is 
mindenről. (Legalább megérintjük, hogy épen farsang 
végén (febr. 11, 14.) részeltette az elhagyatott, szegény 
pásztorleányt a legelső előkészítő örömökben. Gyö-
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nyörűen összekötötte az általános hasznot a részleges 
előnnyel.) A harmadik jelenésnél (febr. 18.) szólalt 
meg először és kérte a kis szellemlátót, hogy 14 
napon át (febr. 19.—márc. 4.) jöj jön ő és vele mások 
is a barlanghoz. De tizennégy nap elteltével látoga-
tást tett még háromszor ; nem többé közvetlenül 
egymásután, hanem hosszabb időszakok estek közbe. 
Kétségkívül azért, hogy tisztelői lassanként bele él-
hessék magukat a rendkívüli vigasz elmaradásába. 
Mert ámbár csak a gyermek láthatta Máriát, de a 
többiek az elragadtatás és elváltozás állapotában 
megfigyelhették a gyermeket ! Ennélfogva háromszor 
jelent meg a hivatalos tizennégy nap előtt, a mikor 
kissé megismertette magát, érdekeltséget meg bizal-
mat keltett, hogy ne féljen tőle senki (szolgai vagy 
babonás félelemmel!); és háromszor azok után, 
mintegy búcsúztatóul és hogy mindenki észrevegye 
nagylelkűségét! Nem vonzó-e ez? Ámde nem tar-
totta meg egész lelkiismeretesen a szavát, mert a 14 
nap alatt kétszer k imaradt?! Igen, de nem is köte-
lezte magát egy betűvel sem arra, hogy mindennap 
eljön. Csak Bernadettenek kellett ezt megígérni. 
Azután (ex fructibus cognoscetis eos) föltűnő haszna 
volt kétszeri elmaradásának. Mert a kitüntetett és 
már ünnepelt gyermeknek (mint egy szentet kezdték 
tisztelni !) szükséges volt egy kis megaláztatás, pró-
báltatás, hogy szerénysége növekedjék, mélyebb gyö-
keret verjen és annál inkább becsülhesse a nem 
érdemelt égi kegyet ; melyben nem önmagáért, hanem 
főleg mások javáért részesült. Az embereket pedig 
nagy mérvben megerősítette hitükben, midőn először 
(febr. 22.) látták, hogy a lányka nem változik át, 
nem dicsőül meg, sőt szomorkodik és keservesen 
sír, mert nem jelent meg neki Mária. De észrevették 
azt is, hogy korántsem erőlködött, korántsem mester-
kedett azon, hogy lényét ő maga megváltoztassa. Egé-
szen független volt az ő elváltozása a természetes erőktől 
és körülményektől ; soha egy perccel sem tartott tovább, 
mint Mária jelenléte. Az első kimaradás tehát igen oko-
san volt tervezve: mindenkinél megérlelődött legalább 
azon hit, hogy Bernadetteben szikra képmutatás sincs. 

A második pedig akkor fordult elő (febr. 26. a 
kilencedik jelenés után) mikor a csodálatos forrás egy 
napos volt és mikor a legelső kézzelfogható csuda 
a víz használata folytán létrejött. Ezekről kellett azon 
napon beszélni és gondolkodni: Mária akarta így, 
azért adta meg az alkalmat ! Megjegyzendő, hogy 
akkor még a csintalanok és gúnyolódók is rögtön 
megértették szándékát és türelmesen hallgattak. Hát 
nem nagyszerű itt minden? Semmi érthetetlen körül-
ménnyel sem találkozunk. Azt is jelentősnek, gyö-
nyörűnek kell tartanunk, hogy az utolsó három jele-
nés három szép napon történt : Gyümölcsoltó Boldog-
asszony, Húsvét másodnapja (ápril. 5.1) és a Skapu-

1 Boissarie-Haiczl valószínűleg hibásan közli Húsvét 
másodnapját ; mert nem 7. volt, (i. m. 29. 1.). Lásd Unsere 
liebe Frau von Lourdes. Linz. 1887. Iis Lassere kitűnő könyvét. 

láré ünnepén (Jul. 16.). Az utolsó két jelenésben hall-
gatott a szent Szűz, mint az első kettőben. De a leg-
utolsót szokatlan módon a nap nyugtával kötötte 
össze. Igazán tapintatos, kedves kis búcsúzás, a viszont-
látásig, nem szavakkal, mégis érthetöleg. 

Azonban mindenesetre nem kisebb okosság sugár-
zik ki abból, hogy a lurdi csodálatos asszony olyan 
műveletlen (de ártatlan) leánykát választott tolmá-
csául, követéül, ki a szeplőtelen fogantatás szavát 
sem hallotta azelőtt és mégis minden tekintetben meg-
felelt a várakozásnak ! Mindenkinek észre kellett venni, 
hogy Máriától kapta azon tulajdonságokat, melyek 
hivatásának tökéletes betöltéséhez szükségesek voltak. 
Nagy igazságszeretettel, gyöngéd lelkiismerettel és 
bámulatos emlékező tehetséggel birt különösen a fő-
dologra nézve (abban figyelték meg a legpontosab-
ban); ezerszer és ezerszer el tudta mondani a 18 
jelenet összes részleteit a legkisebbig a nélkül, hogy 
valaha valamit elvett vagy hozzá adott volna! Nem 
lehetett semmiféle fogós kérdésekkel megzavarni, 
vagy türelmetlenné tenni. Akárki kérdezte, 21 éven 
keresztül, mindig készségesen és szerényen válaszolt, 
de kérdezősködés nélkül nem szólt semmit ; mintha 
mi különöst sem élt volna át. Egyszerű, korlátozott 
leány volt addig, míg a visiókról nem esett szó előtte. 
Akkor bátor lett és gyakran szellemdús, finom gon-
dolkozású (ez csodálatra ragadta az elmélkedő! : 
mintha két lélek működött volna benne !) hogy meg-
védje a rábízott nagy igazságot bárki ellen. Három 
titkot közölt vele a Szűzanya, melyek egyedül az ő 
személyére vonatkoztak; de nem egyszerre, hanem 
három különböző napon (bizonyára, hogy annál job-
ban megjegyezhesse!): és mind a hármat magával 
vitte a sírba! Szavainak először hittek a saját szülői ; 
mert előttük már kétségtelen volt, hogy a ferdítést 
vagy a túlzást kora gyermekségétől fogva komolyan 
és erősen utálta; ámbár a szegénység következtében 
soká nem lakhatott otthon. Szülői a nyomorral küz-
ködtek mindvégig, mégsem fogadott el sem ő, sem 
szülői sémminemű ajándékot, hogy gyanússá ne tegyék 
tanúskodásukat ! Több orvos szigorú vizsgálatok után 
kénytelen volt bizonyítani, hogy képzelődésre, hallu-
cinációra vagy egyéb fej betegségre távolról sem ha j -
landó oly nyugodt vérmérséklettel és oly tiszta fejjel 
birt. Pedig szerették volna elnémítani vagy az őrül-
tek házában eltemetni. Halálos betegségében (mint 
apáca !) hozzá bocsátottak egy kis leányt, ki meg-
kérdezte tőle: szép volt-e Mária? Elfelejtette kínjait 
és így felelt : olyan szép, hogy a ki egyszer látná, 
egyedül azért is vágyakodnék a halál után, hogy 
mihamarább viszontláthassa ! E szerencsében részesüli 
1879. április 16-án, 35 éves korában. Ilyen követet 
választott és nevelt a nagyokosságú Szűz a maga 
számára. 

Legszebb pedig az, hogy Mária a legmegbíz-
hatóbb ismertető jegyet, a jelenések valódiságának 
megkülönböztetésére, maga megadta. Ert jük az egy-



43. szára. RELIGIO 751 

ház csalhatatlan tekintélyét, melynek alázatosan alá-
vetette magát ! (Hasonló alázat gyakorlására nem volt 
szükség akkor, midőn neki jelent meg az angyal ; 
mert egyébtől eltekintve, Isten azt várta, hogy az 
emberek maguk törekedjenek a Megváltót fölismerni. 
Különösen áll ez a zsidó papokról. De irva van: 
«tulajdonába jőve ; hanem övéi be nem fogadák őt».)1 

Midőn tehát a Szûzanya látta, hogy a lurdi papság 
hat, már ezrektől megfigyelt és magasztalt jelenés 
után sem mozdult meg, sőt az ünnepélyes mozga-
lomtól egyenesen visszahúzódik, leereszkedett gyön-
geségükhöz és kis követét elküldölte ő maga a hely-
beli plébánoshoz, hogy jelentést tegyen neki a tör-
téntekről és kívánságáról : egy kápolnát óhajtott és 
körmeneteket! Valóban megható figyelem, végtelen 
szerénység: Máriára emlékeztet! Ha a plébános saját 
szemeivel végig nézte volna a vi si ók emelkedett le-
folyását és annak a gyermeknek mindenkit elbűvölő 
elragadtatásait: kétségen kívül mindjár t hisz. így nem 
tudott hinni. És a helyett, liogy a nyolcadik jelenés-
nél személyesen ott lett volna, Zakariás példáját kö-
vetve, ő is új csodát követelt. Mária, ki mindenesetre 
várta, hogy jelen lesz és a nehézhivőségből engedni 
fog, nem a nyolcadik, hanem a kilencedik alkalom-
mal csakugyan megadta a csodát, mely milliomszor 
túlszárnyalta a plébános kicsinyes követelését; azt 
kívánta, hogy a rózsabokor februárban kinyíljon! 
Megnyitotta ugyanis a csodálatos és maradandó 
forrást, hogy kis követének végre higyjenek a papok 
is. Megnyitotta volna ő az újszövetség Betszaidáját 
máskülönben is. De mint látszik, nagyobb örömére 
válott volna, ha az, első sorban nem kilétét, hanem 
szeretetét és irgalmát hirdeti, annak bizonyítéka lesz. 
Mindazáltal hozzá kell adnunk, hogy a mint Zakariás, 
úgy a lurdi plébános is, annál szilárdabban hitt 
később, midőn t. i. a forrást meglátta. Kápolna helyett 
bazilikát emelt a lurdi Szűzanyának és Bernadette-
nek rettenhetetlen védelmezője lett. Ha ő nincs, a 
fanatikus gyűlölet áldozatává esik; mert a csodatevő 
forrás miatt még jobban gyűlölték : a hamisság üldözi 
az igazságot ; a rosszra folytonos szemrehányás az 
erény önmegtagadása, nem lehet nyugodtan viselnie ! 
Ezen már nem változtatunk. 

V. Végre az angyal igy fejezi be szavait: «Mert 
Istennél sennni sem lehetetlen». Mit jelent ez, ha 
nem azt, hogy egész harmadik beszédében azon 
szándék vezérelte, hogy félreismerhetetlenül kimu-
tassa felfogását a megtestesülésről? Isten minden-
hatóságának kitűnő müve lesz az ! E szerint fölfogta 
a szent Szűz tulajdonképeni szándékát az ő kérdé-
sénél. Tehát korántsem azért hivatkozott Erzsébetre, 
mintha egyenlő csodának tartotta volna: akár egy 
magtalan öreg nő anya lesz, akár pedig egy szűz 
szüzessége sérelme nélkül lesz anyává. Mert az előbbi 
többször előfordult, az utóbbi még soha. Hanem ezen 

i Ján. 1, 11. 

Máriához közel álló és már azért is örvendetes csoda 
felemlitését arra használta föl első sorban, hogy job-
ban bebizonyítsa Istentől nyert tudományát és kül-
detését ; második sorban arra is, hogy Szűz Máriát 
gyöngéd tisztelettel Isten mindenhatóságára utalja. 

Ez is nagyszerűen találó, sőt isteni ! Máriának 
könnyű volt hitét fölújítani arról, a mit minden 
buzgó zsidó hi t t ; hogy t. i. Izaiás jövendölése Isten-
től származott és hogy az Urnák lesz elég ereje a szavát 
megtartani. Az ő kiváló nehézsége saját méltatlanságá-
ban állott, melyen kívül senkire sem gondolt. Illetőleg 
mindenkiről jót tételezett föl : Isten jósága és kifür-
készhetetlen gondviselése miatt. Most tehát, midőn 
kétségtelen lett előtte, hogy az angyal küldetése be 
van bizonyítva; mikor tisztán látta, hogy Isten aka-
ratát hirdette neki : ell kellett fogadnia Isteni igaz-
ságnak azl is, hogy kegyelemmel teljes és az egész 
emberiség fölé van emelve, alázata és belátása elle-
nére! (Az sem véletlenség, hogy Lurdban, a nevé-
nek megmondásával várakozott egész márc 25-éig, 
a tizenhatodik jelenésig, vagyis Urunk megtestesülé-
sének évfordulójáig. Szeplőtelen fogantatása össze-
függ a megtestesülés kihirdetésével. És mennyit kel-
lett r imánkodni a pásztorleánykának, míg a nevét 
megmondta !) 

Sok tekintetben titokteljes, csodálatos erény — 
az alázat! Önmagát, különösen saját gyengeségét és 
csekélységét nagyon jól megismeri és kicsinyli az 
alázatos. De hogy ezen ismeretet már megszerezte 
volna is eléggé; annál inkább, hogy belátását követi 
is az életben: ezt úgy látszik nem tudja sejteni sem. 
«Haud enim scio, an humititatis sit: seipsam non 
solum agnoscere sed etiam profitén ? Sola inter vir-
tutes humilitas seipsam ignorât; et nescio quomodo 
fit, ut humillimus quisque, simul ut humilitatem 
suam animadvertit ac prodi t : perdat! Deinde non 
id agebal (midőn alázatára látszott hivatkozni, melyéri 
Isten felmagasztalta) humillima et sanctissima Virgo, 
ut doceret suis meritis se tantum beneficium con-
secutam ; sed potius, ut se indignam omnino fuisse 
tanto beneficio declararet».1 Knabenbauer 2 megerő-
síti Maidonát állítását; mert Corn. Jansenius nyomán 
kimutatja, hogy az eredeti görög szó, melyet magyarra 
is «alázatossággal» fordí tunk: nem az erényt, hanem 
az alacsony állapotot jelenti. Különben ezt nyíltan 
tanította már Maidonát is ! 

Ha Mária különös vonzalommal foglalkozott 
saját alacsony helyzetével, vagyis alárendeltségével és 
megvetésre méltó voltával akkor csak mindenki 
megengedi, hogy a legnagyobb kitüntetéssel, sőt a 
szédítő magassággal szemközt a vonzalom és szere-
tet nem ébredhetett föl a szivében hirtelen, átmenet 
nélkül? Mondjuk ki nyíl tan: mikor Máriának el kel-
lett már hinni, hogy ő kegyelemmel teljes és szeplő-
telenül fogantatott; következőleg hogv a Megváltónak 

1 Maid. 1. c. p. tíO. 2 Com. in Lucám. p. 83. 
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anyja, egyetlen vigasz volt alázatos szivére, hogy az 
angyaltól is hallhatta: Istennél semmi sem lehetet-
len! Egyenesen nem volt szó köztük az alázatról; 
az angyal első beszéde elvágott mindent. Mégis az 
alázat küzdelmével foglalkoztak mind a ketten. Majd 
a másik világon fogiuk igazán megérteni Mária küz-
delmét, Mária áldozatát. Igen, Isten mindenható, nem 
teheti ugyan meg, hogy a méltatlannal legbensőbben 
egyesüljön. De nagyobbra már képes: a méltatlant 
méltóvá és a gyengét erőssé teheti. 

Észre is lehet venni feleletén, hogy egy küzködő, 
fájdalmasan vergődő szívből származik, mely csak 
Isten akarata előtt hódol meg. Egyedül azért meri 
a rettentő magas hivatalt elvállalni, mert látja, hogy 
az Úrnak csak így szolgálhat ezentúl ; neki pedig 
szolgálni, az ő dicsőségére közreműködni minden 
áron akar. «Mondá pedig Mária : íme az Úr szolgáló 
leánya, legyen nekem a te igéd szerint» ily módon 
fejezte ki hitét és beleeggezését. Roothan 1 megjegyzi: 
«Sane verba Virginis: Ecce ancilla etc. ejusmodi sunt, 
ut non adeo gaudium de tanta dignitate; sed resig-
nationem potius ad grave onus suscipiendum expri-
mere videantur». Helyes; de Mária mégis első sor-
ban félhetett a nagyravágyás veszélyétől, mely már 
az ártatlan angyalok egy részét és az emberiség szeplő-
telen ősszüleit megmérgezte, tönkretette. Ennélfogva 
nagyon természetes, ha hivatalának különösen a ki-
tüntető voltát vette szemügyre. Azután félhetett attól 
is, hogy a szent Isten nem lehet megelégedve azon, 
véleménye szerint, elenyésző kis hűséggel (nem hason-
lította össze magát senkivel !) mellyel e nagy hivatalt 
betöltheti. Ezen pontokra nézve volt egyelőre a leg-
szükségesebb — véleményünk szerint — hogy Isten 
akaratán megnyugodjon és bizalommal elteljen. Innen 
az angyal figyelmeztetésének mélyebb jelentősége: 
Istennél semmi sem lehetetlen ! Azonban, mint nagy-
okosságú Szűz, hivatalának többi terheire is figyelt, 
melyeket különös isteni segítség nélkül egyáltalán 
nem hordozhatott. Roothan folytatja: «Et révéra, 
dignitas Matris Dei, in hac quidem vita, non aliquod 
ei privilégium, non exemtionem ab humanae vitae 
miseriis attulit; sed gravissimos potius labores et 
aerumnas. Has illa sine dubio prospexit omnesque 
una cum dignitate sponte acceptavit». Ez is igaz ; csak 
el ne mosódjék emlékezetünkből, hogy a szeplőtelen 
fogantatáson kívül (és a mi azzal jár, kivált az érzé-
kiség teljes alárendeltsége a szellem ii'ánt !) egy másik 
kiváltságot is elnyert ; ha előbb nem, bizonyára akkor, 
midőn ki merte mondani : «Mostantól boldognak 
hirdet engem minden nemzedék». Neki tehát leg-
alább is nem kellett félnie attól, hogy az Úr valaha 
elhagyja, hogy kegyelmét tőle megvonja. És ez vég-
telenül örvendetes kiváltság. Különben úgy látszik, 
hogy a kegyelemben már akkor is meg volt erősítve 
véglegesen, mikor az Úr a főangyalt hozzá küldötte 

1 Exercitia spir. p. 66. Roehampton 1881. 

és oly nagyon megdicsérte, füle hallatára. A többi 
emberekre nézve a félelem legáltalánosabb oka az, 
hogy a kegyelemben véglegesen nem erősíttetnek 
meg haláluk előtt; ez teszi azonban óvatossá is és 
buzgóvá az okost. «Igyekezzetek, hogy jó cselekede-
tek által bizonyossá tegyétek hivatástokat és válasz-
tástokat».1 Nilles2 könyörögni tanít valódi nagy-
lelkűségért: «in impetrationem magnanimitatis solum 
Deum timentis». 

Azért kívánatos is volna, hogy minden ideig-
lenes vagy mulandó kitüntetést, olyan vagy hasonló 
szerénységgel fogadnának az Istentől, mint Szűz-
anyánk. Hiszen biztosan tudhatnák, hogy reájuk 
nézve még a próba tart, még az igazi, maradandó 
kitüntetések országa nem érkezett el. Isten utálja a 
nagyravágyót, mert tudatlanságában nem elégszik 
meg vele és az örök dicsőség reményével. Szereti 
pedig, ha mikor tőlünk függ, e földön az utolsó 
helyet foglaljuk el: ez kinyilatkoztatott igazság! 
Istennek általános akarata. Ennélfogva valami külö-
nös módon kellene megnyilatkozni az Úr akaratának 
mindig, ha az ember nyugodtan és bizalommal 
kívánja az ő általános akaratát elhagyni. Szóval, ha 
komolyan óhajtja, a mint óhajtania kell, hogy az Úr 
vele maradjon a nem közönségesben is. Egy jeles, 
embertismerő ír ja: nemo tam est vilis, qui nolit 
esse major t. i. már e földi életben. Pedig Isten a 
legfőbb Úr akar osztogatni mindent. «Az Úr szegény-
nyé tesz és gazdagít; megaláz és fölemel. Fölkölti a 
porból a szűkölködőt és a szemétből fölemeli a sze-
gényt;»3 vagyis azt várja, hogy uralkodni hagyjuk e 
földön míg hitből élünk úgy, mint uralkodni enged-
nénk, ha végtelen fölségét már látnánk. De ha a szív 
tele van rendetlen előszeretetekkel, vágyakkal, akkor 
az Ur nem teheti az emberrel azt, a mi neki tetszik, 
és a mit tulajdonképen akar. Nélküle ugyan nem 
történhetik semmi, azonban ő a fölszabadult, az iga-
zán szabad akarat fölött kíván uralkodni. «Meg-
ismeritek az igazságot és az igazság megszabadít 
titeket.» 4 

VI. Mária mielőtt kinyilvánította kiváltságát, 
mostantól boldognak hirdet engem minden nemze-
dék — közvetlenül ezt bocsátotta előre: megtekin-
tette az Úr szolgálójának alacsony voltát! Önkény-
telenül az jut eszünkbe, mintha a Zsoltárosra akart 
volna hivatkozni. A 112. zsoltár 6. és 7. verse a Vul-
gata szerint így hangzik: a kicsinyeket megtekinti 
mennyben és földön (mennyben csak kicsinyek van-
nak: igazságszeretők, alázatosak!) fölemelvén földről 
a nyomorultat és a szemétből a szegényt. Valamint 
Izaiásra:5 «Kire tekintsek pedig, ha nem a szegényre 
és a töredelmes szivüre, ki beszédemre retteg.» Mária 
a szent könyveket okvetlenül jól ismerte ! Fönnebb 
idézett szavaiban tehát értésünkre adja, hogy mit 

1 II. Pét. 1, 10. 2 Nilles in selectis pietatis exercitiis. 
« I. Kir. 2, 7. * Ján. 8, 32. & ^ 2. 
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keresett leginkább ájtatossági gyakorlatai által. Nem 
élvezetet, nem kellemest, nem érezhető vigaszt — ezt 
Istenre hagyta — adjon a mikor és a meddig jónak 
tartja. Az élvezet és tökéletes megnyugvás hazája 
nem itt van : «a ki igaz, legyen igazabb és a szent 
még szentebb».1 Lám Péter a Táboron, az élvezetek 
közt beszélt «nem tudván, mit mond».2 Hanem a 
megalázódást és az Úr félelmét kereste. De csak nem 
viseltethetett előszeretettel a kellemetlen remegés 
iránt is? Miért nem; mikor a már megdicsőült ha-
talmasságok is reszketnek a rettenetes isteni fölség 
előtt; és ezt méltóan gyakorolják «a mi Urunk Jézus 
Krisztus által» (praef. missae); kiről irva van «az Úr 
félelmének lelke betölti öt».8 Avagy miért hang-
súlyozza Mária az ő hálaénekében, a magnificatban 
a félelmet: «az ő irgalmassága nemzedékről nemze-
dékre száll az őt félőkön?» hiszen Istent nem féli 
gyermeki módon senki, ha előbb jóságával és szere-
tetével nem ismerkedett meg. Mégis a félelmet emeli 
ki? Mária megerősödött a kegyelemben, ennélfogva 
az alázatban is. «Recte (hic) intelliguntur pauperes 
spiritu: humiles et timentes Deum, non babentes 
inflantem spiritum».4 

Mennyire tetszhetett az Úrnak, a legkiválóbb 
módon fölmagasztalt lény hódolata és remegése! 
Valóban egy magas és erős toronynak mély alap 
kell, hogy soká ellenszegüljön minden szélvésznek. 
Annak a növénynek mély gyökérrel kell birni, mely 
nem szokott hamar elhervadni. Saul igen alázatos 
volt kiválasztatása alkalmával, mint említettük. De 
rövid idő múlva annyira megszerette a királyi méltó-
ságot, hogy «diadalívet csinált magának és vissza-
térvén (egy háborúból) átment». Sőt Sámuel kény-
telen volt őt borzasztó módon megfenyegetni : «Nemde, 
mikor csekély voltál tenszemeid előtt: fővé lettél 
Izrael nemzetségében? Ugyanazért, mivel megvetetted 
az Úr szavát, téged is megvetett az Úr, hogy ne légy 
király».5 Ámde nem birt méltóságától önként meg-
válni, noha az Úr ezt várta; oly szívósan ragasz-
kodott ahhoz. Ennélfogva többre becsülte önmagát, 
illetőleg a mulandó kitüntetést, mint Istenét és hal-
hatatlan lelkét. Mária egyedül az Úr akaratáért nyu-
godott bele a fölemeltetésbe, de az ő akarata szerint 
viselte is; lelkiismeretességgel és félelemmel, nehogy 
valaha visszatetszésre okot szolgáltasson. Bizonyára 
ez a tiszteletteljes hódolat ébredt föl a lelkében, 
mikor kimondot ta : Ime az Ur szolgálója! «Ha atya 
vagyok, hol a tiszteletem? és ha Ur vagyok, hol a 
félelmem?» 6 Nem Istent említ a Szűzanya, mert ez 
a név különösen szeretetre hangol, hanem Urat, a ki 

1 Apok. 22, 11. 2 Luk. 9, 33. 3 Izai. 11, 3. 4 5. August. 
1. 1. de Scrm. Doni. in monte. «Szolgáljatok az Úrnak féle-
lemmel és örvendezzetek Neki rettegéssel.» (Zsolt. 2, 11.) meg 
kell tanulnunk ezt a két dolgot összekötni, a félelem fölé 
emelkedni. «Timorem pariter et amorem fac nos habere per-
petuum.» Ex Dnica infra oct. Corp. Chr. 5 I. Kii-. 15, 12, 
17, 23. » Malach. 1, 6. 

teheti, a mi neki tetszik; rendelkezhetik teremt-
ményével korlátlanul, föltétlenül, mint kizárólagos 
tulajdonával. (Ábrahám egyszer megesküdött az Úr-
istenre, «égnek és földnek birtokosára!)»1 A magni-
ficatban is, midőn már igazán örül, a tiszteletet 
parancsoló és kifejező név első helyen áll; azután 
következik a szeretetre gerjesztő: «Magasztalja az én 
lelkem az Urat és örvendez lelkem az én üdvözítő 
Istenemben». Ezek sokat mondó csekélységek, be 
hagynak újra pillantani a boldogságos Szűz lelki éle-
tébe. Erőteljes szelleme volt. 

Mikor az angyal mint a fölséges Istennek leendő 
anyját üdvözli, akkor ő kimondja, hogy az Úrnak 
szolgálója akar maradni ; bizonyára az új hivatalban 
még inkább, mint eddig! Belátta e szerint, hogy 
nagyobb lelkiismeretességre, nagyobb hűségre köte-
lezi az új állás. Es arra irányozta mindjár t egész 
figyelmét, mihelyt megértette, hogy el kell fogadnia, 
nem pedig az örömre, sőt az örömmel vegyes hálára 
sent. Ezek későbben következtek. 

Sok tanulságot tartalmaz tehát Máriának néhány 
szava is, melyeket tökéletes hitének vizsgálása köz-
ben megszívlelnünk illett. Nem lehet tagadni, hogy 
járatlan egyének haj landók ájtatossági gyakorlataik-
ban is, legelső helyen kellemes könnyűséget, élveze-
tet és édességet keresni (még a mellé tüstént! min-
dig!) nem pedig hasznot, nem a szellem erősödését, 
izmosodását. Erre legfeljebb másodsorban, fölléte-
lesen gondolnak. Pedig a testi táplálkozásnál sem 
szokott erősíteni az, a mi pillanatnyi kellemes ingert 
idéz elő. Sokan összezavarják azt is, hogy először az 
akarattal és elhatározással kell szeretni és nem a 
szívvel. Először ugyanazt kell akarnunk azzal, a kit 
szeretni óha j tunk: ez az iránta való jóakaratnak és 
hozzá való ragaszkodásnak legfőbb kelléke! A múlé-
kony vigasz és a komoly lelki haszonnak (az ön-
akarat megtörésének) fölcserélése kezdetben jelen-
téktelen hibának látszik; mégis kiszámíthatatlan 
károkat okoz. Főleg ezért van oly kevés lelki em-
berünk ! Édelegni, szeretetben olvadozni, ömlengeni : 
ezt Istenre kell hagynunk folyton. IIa felemel az Úr ; 
ha ő szól: Barátom, menj följebb.2 Mária példája 
valóban világra szóló oktatás — fölér egész könyv-
tárral — különösen érzelgős korunk gyermekei szá-
mára. De szent Pál parancsolja: mindenkor örvend-
jetek ! 3 Azonban arra is serkent, hogy «a kik örül-
nek (legyenek), mintha nem örülnének;» 4 és «féle-
lemmel meg rettegéssel munkáljátok üdvösségteket».5 

Midőn az apostolok örvendezve jelentették Uruknak, 
hogy a gonosz szellemeket is ki tudták űzni az ő 
nevében, így válaszolt: «Ne azon örüljetek, hogy a 
lelkek engedelmeskednek tinektek; hanem örüljetek, 
hogy a ti neveitek be vannak írva mennyekben».0 

Tehát semmi mulandó dolog, még ha szellemi is, 

1 Gen. 14, 22. 2 Luk. 14, 1U. 3 I. Tessal.5, l(i. 1 I. Kor. 
7, 3U. 5 Filip 2, 12. 6 Luk. 10, 20. 
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ne tegyen reátok nagy benyomást ; ne nyugodjatok 
meg azokban; az örökkévalóságon csüggjön egész 
lelketek! 

Minden esetre igen tanulságos fölfedeznünk, hogy 
Mária fiatal korában a szent félelmet törekedett meg-
erősíteni a szivében ; tehát mintha arra nézett volna, 
hogy először is az utolsó helyet biztosítsa maga szá-
mára az Úr előtt. Valami hasonlót fedezhetünk fel 
az ő kegyencén is Bernadetten. Midőn mások taná-
csára a lurdi szép asszonyt próbára tette : a formulát 
nem merte egészen elmondani. Jóllehet kétszer hozzá-
fogott, a végső szavak mind a kétszer elmaradtak. 
A kis műveletlen leány szörnyű gorombaságnak ta-
lálta azon dicső alak előtt a gonosz szellem nevét 
ki is ejteni ! Honnan vette e nagy tisztelettudást, 
ezt az igazi finomságot? Rózsafűzéréből, melyet igen 
kedvelt ! Egyéb tudománya nem is volt ínég akkor. 

Midlinszky József\ S. J. 

Az új római Dekretum. (Xvi.) 

Br. Eötvös Józsefünk a tanulságos példája annak, 
mennyire nem lehet a pápaság emberi keletkezését 
emberi viszonyokból, politikai körülményekből, csá-
szárok akaratából Krisztus nélkül kimutatni, ha szo-
ros és meggyőző történeti bizonyítékok után kutatunk. 

Klasszikusnak tartott nagy művében : «A XIX. 
század uralkodó eszméinek befolyása az államra» 
címűben polgárisodásunk fejlesztő tényezői között 
nagy helyet szán a kereszténységnek, de konstruk-
ciója e tekintetben csodálatos módon az ő idejében 
divatos tübingai iskola szellemére támaszkodik. (), a 
katholikus férfiú, protestáns források után ismerte 
saját egyházát. Ezek nyomán haladva, megkülönböz-
tette a kereszténységet a katholicizmustól és a keresz-
ténységnek (ennek a szerinte eredetileg egyszerű 
demokratikus szer vezetnek) idővel katholicizmussá tör-
tént kialakulása (tehát romlása) nála egybeesik a 
pápaság létesülésével. S miután ez az ő felfogása 
szerint későbbi eredetű volt s a császároktól szár-
mazott, azonképen későbbi keletűnek kellett tartania 
a katholicizmus kifejtését is a kereszténységben. 

«Ha a katholicismus egysége — így ír — az első 
századokban, midőn a kereszténység már elterjedve 
és a vallási érzelmek roppant hatással voltak a 
népre, kevésbé szökik szembe, mint később, ezt kivált 
azon körülménynek kell tulajdonítani, hogy a pápa-
ság csak utóbb fejlesztette ki tisztán monarchiai for-
máját . Az egység fogalma az egyházban is együtt 
halad a korlátlan monarchiai hataloméval.»1 

E szerint az első kereszténység nem ismerte a 
pápaságot, de az egységet sem ; mind a kettő későbbi 
emberi fejlesztmény. Míg azonban csak arról van 
szó, hogy valaki efféle nézetet valljon, addig köny-
nyen megy a dolog; nehezebbé akkor válik, hogyha 

1 Eötvös József br. : A XIX. század uralkodó eszméinek 
befolyása az államra. 1870. I. 149. 1. 

a nézetet be is kell bizonyítani s történeti adatok-
kal megtámogatni. 

így járt Eötvös br. is. Nevetségesen járat lannak 
bizonyult a történelemben, mihelyest komolyan neki-
állott megfelelni a kérdésre : ki és mikor hozta létre 
a kereszténységben azelőtt ismeretlen pápaságot ; 
más szóval: ki emelte a római község püspökét a 
többi országok püspökei fölé? 

Ezt m o n d j a : «Mihelyt a római birodalomnak 
államhitévé lett a kereszténység (tehát 313 után) : a 
római pápák (helyesebben : püspökök) azonnal igénybe 
vették az egyház felsőségét. Egy századdal később, 
miután Valentinian császár Leo pápát az összes egy-
házak fejének ngilvánitá : I. Julius pápa, mint 
tudva van, már úgy intézkedett a szakadásra nézve, 
melyet Alius a keleti egyházban a sardikai zsinaton 
támasztott — mint az egyház feje. A római pápák 
(helyesebben : püspökök) ez igénye vagy követelése, 
melyhez a legsúlyosabb időkben is ragaszkodtak, 
midőn Jusztinian hódítása Bóma püspökeit Byzanc-
tól tette függőkké, lényeges s úgy hiszem, igen üdvös 
befolyással volt a nyugat polgárisodásának kifej-
tésére».1 

Egy más helyen ezt ekkép bővíti ki : «A pápa 
felsősége az egyház körében ugyanazon eredményre 
vezetett, melyre a korlátlan királyság az állam köré-
ben. A kath. kereszténység nézeteiben e tekintetben 
is nevezetes módosítások keletkeztek. S habár I. Ju-
lius, sőt nagy Leo igényei nem voltak oly határo-
zottsággal felállítva, mint később Joannes de Turre-
cremata «De protestate papali» körülírta (Credendum 
est, quod romanus pontifex in judicio eorum, quae 
fidei sunt, spiritu sanclo regatur et per consequens 
non erret): e felsőségi igénnyel sohasem hagytak 
föl ; s a mely mértékben lett a római főpap hatalma 
egyre korlátlanabb, annál inkább megszerzé az egy-
ház azon eszközt, miáltal fejlődésének iránya, sőt 
mértéke is meghatároztatott».2 

Ez volna, Eötvös br. szerint, az egyik «nevezetes 
módosítás» a későbbi kereszténységben, t. i. a pápa-
ság keletkezése, mely nézete szerint ekkép jött volna 
létre. A római község püspöke felsőségi igényé-
vel először is a kereszténységnek államhitté való 
nyilvánítása után lépett föl, tehát nem Nagy Kon-
stantin, illetőleg 313 előtt. Azelőtt ehhez képest a 
római püspök csak olyan volt, olyan jogkörrel birt 
volna, mint más galliai, hispániai stb. hitközségek 
püspökei. Valentinian lett volna az a császár, ki 
a római püspököt, Leót, az összes egyházak fejének 
nyilvánította, vagyis a római püspök «igényének» 
szolgálatába állt. Tehát e szerint Leo lett volna az 
első pápa. Továbbá, hogy I. Julius Leo után egy szá-
zaddal már úgy intézkedett, mint az egész egyház 
feje. Intézkedett pedig ily minőségben Eötvös br. 
szerint arra a szakadásra nézve, melyet Arius a keleti 

1 U. o. 1(52. 1. 2 U. o. 108-9. 1. 
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egyházban a sardikai zsinaton támasztott. A római 
püspökök ezen igényükkel hogy többé föl sem is 
hagytak, a mi különben hogy igen üdvös befolyás-
sal volt a nyugati polgárosodás kifejlésére. A római 
főpap hatalma egyre korlátlanabb lett. 

Ez volna a történelem szava, vagyis az, a mit 
evolucionistáink is «a politikai okok összejátszásának» 
neveznek a pápaság későbbi keletkezésénél. A fősze-
repet az egészben, mint látjuk, Valentinian császár 
és Leo római püspök já tsza; emennek az igénye és 
a császár jóváhagyása mellett lépett volna életbe az 
azelőtt ismeretlen pápaság, mint államjogi institutio. 

Hát ennél elemibb baklövéseket egyhamar még 
nem követettel ember, mint Eötvös eme dedukciójában, 
a mi igen jellemzi még képzettebb embereinknek is 
a vallási műveltségét. Leóról és Valentinianról lévén 
szó, ez csak III. Valentinian s I. vagy Nagy Leo lehet, 
a ki uralkodott 440—461-ig. I. Julius 327—352-ig 
Constantius császár alatt ült szent Péter székén. 

Ebből kiindulva kombináljunk egy kissé. Hogy 
«egy századdal később, miután Valentinian császár 
Leo pápát az összes egyház fejének nyilvánítá», tehát 
hogy egy századdal később «I. Julius pápa már úgy 
intézkedett a szakadásra nézve, melyet Alius a 
sardikai zsinaton támasztott, mint az egyház feje». 
Ez teljes lehetetlenség, mivel I. Julius épen száz év-
vel előbb élt, mint Leo. Ha tehát I. Julius már mint 
az egyház feje intézkedett, akkor Eötvösnek legalább 
is azt kellett volna állítania, hogy I. Juliust Constan-
tius császár nyilvánította az összes egyház fejének, 
s hogy utódai, Liberius, Damasus, I. Ince stb., kilen-
cen voltak Leóig, már mind mint az egyház fejei 
intézkedtek, miután föltehető, hogy ezek à kemény 
fejű római püspökök nem hagytak föl az igénnyel, 
melyet I. Julius támasztott. 

Ennélfogva III. Valentiniannak azt a gyöngeségét, 
hogy ő nyilvánította volna I. Leót az összes egy-
házak fejévé, kétségbe kell vonnunk, mert ime Eötvös 
szerint épen egy századdal előbb I. Julius már úgy 
viselkedett, mint az egyház feje. 

Érdekes továbbá Arius szerepe is, melynek alkal-
mából hogy először jelent meg a történet terén a 
pápaság. Arius, mint Eötvös mondja, «a sardikai 
zsinaton szakadást támasztott.» Dehogy támasztott, 
hisz akkor már a sírban porladt. Sardikai zsinat 
343-ban tartatott, Arius pedig 336-ban meghalt. 
Eötvös tehát Ariusról is hallott valamit, zsinatról is, 
de rosszul, miután az a 325-ben tartott I. nicaeai 
egyetemes zsinat volt, mely I. Sylvester pápa alatt el-
itélte Ariust; a miből következik, hogy Eötvös engedel-
mével I. Juliusnál is hátrább, illetőleg előbbre kell 
mennünk s már I. Sylvesterben kell olyan Leo-féle 
«igényeket» keresnünk Nagy Konstantin alatt, a 
minőket ő Valentinian alatt emleget. S hogy még 
dramatikusabb legyen a történet, Justiniant is bele-
keveri a dologba, pedig a történelem semmit sem 
tud arról, hogy Justinian hódítása Róma püspökeit 

valaha Byzanctól függőkké tette volna. A történelem 
csak azokról a fondorlatokról tud, melyeket Justinian 
neje, Theodora, Silverius és Vigilius pápák ellen el-
követett1 s tud Justinian hódoló nyilatkozatáról 533-
ban II. János pápához intézett levelében.2 

Ezen elemi tévedései dacára a jó Eötvös bizo-
nyára meg volt győződve, s talán úgy vannak vele 
olvasói ma is, hogy csakugyan kiderítette a pápa-
ság későbbi keletkezését. 

Nem kell bővebben bizonyítanunk, hogy a ré-
gibb e nemű prot. vélekedésekben nyilvánvaló törté-
neti hiba volt a kréta körül, mert ime evolucionis-
táink is már visszavonultak e térről,3 a mivel önként 
bevallották, hogy ott Valentinian körül a pápaság 
krisztusi eredetét megdönteni nem lehet. Míg ugyanis 
azelőtt, mint Mangoldnál, Rankenál, Eötvösnél közös 
vonásként láttuk, jóval későbbi időben, 313 után, 
keresték a pápaság keletkezésének gyökereit, köve-
tőik ma már előbbre nyomulnak, a III., a II., sőt 
I. századba, hátha ott sikerül valahol a római községi 
püspök szertelen igényeit fölfedezni. 

Elég lesz e tekintetben Harnackot bemutatnunk. 
Előbb ezt állapítja meg: «Nyilvánvaló, hogy a III. 
század vége felé a fejlődés — eltekintve a birodalom 
periferiáin fekvő községektől — mindenütt ugyan-
ahhoz a határponthoz érkezett: a katholicizmus, a 
szónak lényegesen ugyanazon értelmében, melyet 
ma is ahhoz kötünk, a hitközségek nagy több-
ségében be volt fejezve. E tekintetben már a priori 
valószínű, hogy a kereszténységnek emez átalakí-
tása, a mi tulajdonkép nem egyéb, mint az evan-
gelium projectiója az akkori világbirodalomra, a 
világváros hitközségének — a római egyháznak — 
vezetése alatt ment végbe (unter der Führung der 
Gemeinde der Welthauplstadt, der römischen Kirche) 
és hogy ilyformán a «római» és «a katholikus» 
kezdettől fogva valami különös viszonyban állott 
egymással».4 Tehát ime, hogy a III. század vége felé 
már készen állott a katholicizmus. 

Micsoda «Rückwärlskonzentrirung»-ja ez a «tu-

1 Rapaics: Egyet. Egyháztörténetem. 1879. 1. 311. 1. 
2 Közölve Hurter : Dogmatica. I. 369. 1. 
3 Hogy mennyire megcsappant az evolucionisták kedve 

az általuk föltételezett hierarchikus fejlődésben az eddig szo-
kásban volt apodiktikus adatokra hivatkozni, ennek feltűnő 
példája Dobschiitz, a ki már a püspökség fejlődését is az ős-
egyházban talánynak mondja : «Wie es möglich war, dass 
aus den mannigfachen Ansätzen des apostolischen Zeitalters 
es unvermerkt zu dieser geschlossenen Einheit des katho-
lischen Gesamtepiskopats kam, ist bis heute ein Rätsel». 
Probleme des apostolischen Zeitalters. 1904. 115. 1. — Nekünk 
ez nem talány. — Pfleiderer a püspöki tekintély felállítását az 
első század végén keresi, a mire szerinte a hitközségeket 
a gnosztikus támadások kényszerítették. Die Entstehung des 
Christentums. 1905.243.1. — Jellemző, hogy Pfleiderer már nem 
a történeti tényeket keresi, hanem egyszerűen csak a pro-
testáns felfogást kívánja igazolni. (246. 1.) Ez az az előítélet 
nélkül dolgozó «tudomány». 

4 Harnack : Dogmengeschichte. 1894. I. 439. I. 
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domânynak»! A mit Ranke, Eötvös nemrég még 
a csak 313. év utáni időkben biztosan megtalálni 
véltek, a kereszténységnek katholicizmussá történő 
átvedlését, azt a nagy kritikus kutató, Harnack, a 
III. század vége felé, tehát jóval előbb, már egészen 
befejezettnek találja. S míg amazoknak a római egy-
ház vezető szerepe csak az V. század közepén (Leo 
140—461-ig volt pápa) tűnik föl és a római püspök 
«igényéből vagy követeléséből» támadt, Harnack a 
római egyház vezető szerepét a többi egyházak fölött 
az őskereszténység emlékeiben «kezdettől fogva» 
találja. 

De nemcsak lényeges időbeli különbség ez a 
nézetek között, hanem Harnack állításával elesik 
amazok egész indokolása is: a császári rendelkezés 
és a római püspöknek fejébe szállt követelése is. 
Ha a katholicizmus kifejlődése (a mi az evolucionis-
táknál annyi, mint az ősi, demokratikus keresztény-
ségnek a hierarchikus katholicizmussá átvedlése) 
már a III. század vége felé be volt fejezve, s ha 
abban a római egyház kezdettől fogva vezérkedett : 
akkor ebben a császároknak semmi részük nincsen, 
hiszen ez az egész korszak az üldözések kora s a 
III. század vége után még következett Dioklecián 
kegyetlen, elnyomó uralma. A római püspök önfejű 
igénye pedig, ha annak csupán a nagyravágyás lett 
volna az alapja, nevetséges pöffeszkedés, melyre 
ugyan ki hallgatott volna a provinciákban, mikor 
a római püspöknek egész ereje abban az időben 
abban összpontosult, hogy bujkálhatott a katakom-
bákban ? 

Miután pedig Harnack a római egyház vezető 
szerepét a többiek fölött kezdettől fogva számos (9) 
adattal beigazolta, mintegy magyarázatként ezt mondj a: 
«E szerint nehéz volna kételkedni a fölött, hogy az 
alapvető apostoli rendelkezések és a katholicizmus 
törvényei ugyanabban a városban alakultak ki, mely 
különben is a földkerekségnek törvényeket adott és 
hogy onnan terjedtek el, mivel a világ hozzászokott, 
hogy Rómából jogot és törvényt kapjon. Ez ellen 
azt lehetne ellenvetni, hogy a párhuzamos fejlődés 
más provinciákban és városokban spontán, ha mind-
jár t valamivel későbben is, ment végbe. Általános-
ságban ez a föltevés megállhat, azonban kimutatható, 
hogy a római hitközségnek ebben egyenesen igen 
jelentékeny része volt, és hogy már a II. században 
első és legtekintélyesebb egyháznak volt elismerve. 
Egy áttekintése az erre vonatkozó legfontosabb té-
nyeknek van hivatva ezt beigazolni. Fényesebben, 
mint a római egyház az ű. n. Kelemen-féle első 
levél által, egy se lépett be az egyháztörténetbe, 
miután már Pál tanúskodott róla (Róni. 1, 8), hogy 
hite az egész világon hirdettetik. A korinthusiakhoz 
intézett emez irat (a római Kelemen levele) mutatja, 
hogy a római egyháznak már az I. század végén 
szilárd rendszabályai voltak, hogy anyai gonddal 
őrködött a távoli hitközségek fölött, és hogy már 

akkor tudott oly nyelven szólni, mely a kötelesség-
nek, a szeretetnek és a tekintélynek kifejezése... 
Hernias «Pastora» is bizonyítja, hogy maguk között 
a laikusok között is a római egyházban közkeletű 
volt a felfogás, hogy egyházuknak az egyetemes egy-
házról kell gondoskodnia. A külföldiek részéről az 
első bizonyságot a római egyházról antiochiai Ignác 
szolgáltatja. Ha a rómaiakhoz írt levelében eltekin-
tünk is a túlzott kifejezésektől, annyi mégis kétség-
telen, hogy Ignác a római egyháznak a testvéregy-
házak körében való elsőségét hangozta t ja . . . S hogy 
eredetiben tovább idézzem : «Nicht Aniket (pápa) ist 
zu Polykarp (Smyrna) gekommen, sondern dieser 
zu j e n e m . . . Keiner Gemeinde im Reiche konnte es 
gleichgiltig sein, wie sie zur grossen römischen Ge-
meinde s tand; fast jede hatte Beziehungen zu dieser 
Gemeinde ; in dieser Kirche gab es Gläubige aus 
allen Kirchen. Und diese Kirche wies eine Bischofs-
reihe (schon um 180) auf, die lückenlos von den 
gloriosen Aposteln Paulus und Petrus bis zur 
Gegenwart re ich te . . . sie haben es bewirkt, dass aus 
den christlichen Gemeinden eine reale Conföderalion 
unter dem Primate der römischen Gemeinde (und 
später unter der Leitung ihres Bischofs) entstan-
den ist».1 

így beszél Harnack ; a primátussal már ott van 
az első században. Ha azt gondolja, hogy ezt a római 
egyház különös szeretete, pénzbeli segítségei és be-
folyása fölfelé idézték elő, tehát hogy ez a primátus 
nem Krisztustól Péterben rendelve, hanem természe-
tes emberbaráti okokból fejlődött ki, legyen meg 
kedve szerint. Nekünk elég, hogy a kritikai tudomány 
Bankétól, Eötvöstől idáig eljutott. Ha tovább mér-
legeli az eseményeket, majd még eljut az igazi for-
rásig, Krisztusig. De egy a bizonyos, hogy a sok 
balvélemény a pápaságnak a római püspökök gőgje 
és a császárok politikai parancsai folytán való kelet-
kezéséről ime megkapta a kegyelemdöfést. 

A magyar „szent" korona. 
A «szent» szó (à'ytoç, £epôç, sanctus, sacer) a klasz-

szikus kor nyelvétől kezdve olyan személyre vagy 
dologra alkalmaztatott, a ki vagy a mely Istennek 
van fölajánlva. Ősrégi kettős értelmezése ez a «szent» 
szónak s maga a Szentírás is e kétféle értelemben 
használja azt. Szentek az ó-szövetség szerint az első-
szülöttek, mert Istennek ajánltatnak föl. Szent a hét 
hetedik napja és szent város Jeruzsálem stb. 

A keresztény egyház a «szent» szót személyre 
való alkalmazásában értékében emelte. Benső, az 
illető személy erkölcsi mivoltával kapcsolatos jelen-
tőséget adott e szónak s e szerint szentnek nevezzük 
azokat, a kik Isten választottjaiként életüket kiválólag 
Istennek szentelik s a mennyei koronát elnyerik. 

i U. o. 443—7. L 
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A mellett megmaradt a «szent» elnevezés az Istennek 
fölajánlott dolgokra is. Szent hely a templom, van 
szent olaj (sanctum oleum) stb. 

Jogos-e ezek után s lia igen: mily mértékben 
jogos a magyar «szent» korona elnevezés? 

Onnan veszem aktuálisnak ezt a kérdést, mert 
az országgyűlési viták folyamán a néppárt részéről 
egy törvényjavaslatban a korona szó elé odatétetett 
a «szent» szó is, mint módositvány s ez a körülmény 
arra vall, hogy a néppárt indítványára az ahhoz 
hozzájárult országgyűlés különös jelentőséget tulaj-
donított e szónak, mintegy külön hangsúlyozással 
illesztette bele a törvény szövegébe s ki akarta emelni, 
hogy Magyarország koronája szent. 

A történelem folyamán váltakozva fordul elő a 
«korona» elnevezés a «szent korona» megjelöléssel. 
Eleinte a «szent» jelzőt nem használják. így VII. 
Gergely pápa 1074. október 28-án Salamon királyhoz 
intézett levelében csak «koronát» említ. A koronának 
és a koronázásnak eleinte nem lévén meg mai nagy 
jelentősége, a történeti emlékek aránylag kevésszer 
szólanak a koronáról. A Corpus Jurisban a korona 
először 1404-ben említtetik Zsigmond király I. de-
cretumában ; a 2. §. említi, hogy (quidam praelati, 
magnati, proceresque et nobiles regni nostri) nos 
verum regem et dominum Ungariae diademate et 
solio ipsius regni nostri p r ivare . . . satagebant. A corona 
szót Mátyás 14G2. évi II. törvénycikke használja, a 
mikor a hűtlenség eseteit fölsorolva, 1. §-ában ezeket 
első sorban veszi közéjük: evidenter se erigens contra 
station publicum regis et coronae. Még itt sem hasz-
náltatik a «szent» jelző. Csak két évvel utóbb, Mátyás 
1464-iki törvényeiben találjuk a sacra corona kife-
jezést. A II. törvénycikk cime: De conservatione 
sacrae coronae. Ez rendelkezik először is kifejezetten 
szent István koronájának őrzéséről, rendelvén, hogy 
a szent korona kellő megőrzéséről és megtartásáról 
megszokott helyen alkalmas személyek által gondos-
kodjék a király, nehogy ismét idegen kézre kerüljön. 

Ez az első törvényünk, a mely külön tartalmaz 
a koronára vonatkozó intézkedést. Meghozatalának 
előzményei, a hosszas küzdelmek, melyeket az ország 
a korona visszaszerzéséért folytatott, a súlyos föl-
tételek, melyeket megadott a korona visszaadása fe-
jében, mind mutat ják azt a nagy jelentőséget, melyet 
az ország közvéleménye a koronának tulajdonított. 
Ez a jelentőség jut kifejezésre a törvényben is; a 
címmel együtt négyszer említi a koronát s háromszor 
«szent» koronának nevezi. «Szent» koronáról tud 
Verbőczy is (I. rész, 9. cím, 6. §. ; I. rész, 13. cím, 
2, 4, 5. §. stb.) bár r i tkábban említi a koronát min-
den jelző nélkül is (I. rész, 14. cím, 2. §. stb.) Ver-
bőczynél találjuk kijegecesedve a közjogunkban azóta 
ú. n. «szent korona elméletét»; «e t . . . nobi les . . . 
membra sacrae coronae esse censentur» (I. rész, 
4. cím, 1. §.) Az 1492. III., a koronázás előtti 1608. évi 
IV., a koronázás utáni 1608. évi XVI. törvénycikkek 

a koronát minden jelző nélkül említik; hasonló-
képen III. Ferdinánd hitlevele (1638. évi I. t. c. 11. §.) 
I. Lipót hitlevele (1659. évi I. t. c. 10. §.) Ellenben 
ismét széni koronáról tud az 1715. évi I. t. c. 1. §-a, 
III. Károly hitlevele (1715. évi II. t. c. 6. §.) Ugyan-
csak 1715-ből a XXXVIII. t. c. ismét intézkedvén a 
szent korona őrzéséről, mindenütt «szent» koronát 
említ. Ezen törvénycikk 5. §-ához van csatolva a 
koronaőrök eskümintája, mely azóta csekély változ-
tatással ma is használtatik ; ez az esküminta is szent 
koronáról tud. Innen kezdve általános a «szent» 
korona elnevezés. 

Semmi esetre sem a véletlen müve, hogy a «szent» 
szó épen a protestantizmus túlsúlyra jutásának ide-
jében marad el tüntetőleg a korona elől; a békésebb 
időkben aztán visszafoglalja előbbi helyét. 

1867-ben a koronáról ismét kétféleképen esik 
szó. Az 1867. évi I. II. és VI. törvénycikkek, melyek 
a koronázást, a hitlevelet, esküt és a koronaőrök 
megválasztását iktatják törvénybe, mindenütt a «szent» 
koronáról szólanak ; a többi törvénycikk azonban, 
így a XII. is, csak a «magyar koronáról» beszél. Ez a 
gyakorlat azután lassan meghonosodik. Mikor a koro-
náról valamely ünnepélyesebb alkalommal kapcso-
latban van szó, «szent korona» a neve: egyébként 
azonban a szent szó elhagyatik. így valahányszor a 
koronaőrök megválasztását törvénybe iktatják, min-
denkor «az ország szent koronája őreinek megválasz-
tásáról» szól a törvény; a törvényszövegben aztán 
még kétszer fordul elő a «korona» szó, egyszer a 
«szent» jelzővel, egyszer a nélkül (1873. X., 1883. 
XIV., 1895. IX.). A koronaőr által letett eskü min-
denkor csak «szent koronát» említ. Az ország leg-
lélekemelőbb emlékünnepének, a honalapítás ezred-
éves fordulójának megünnepléséről szóló 1896. VII. t. c. 
1. §-a is ez ünnepélyes szavakkal kezdődik. «A ma-
gyar szent korona országainak törvényhozása val-
lásos áhítattal ad hálát az isteni Gondviselésnek...» 

Ezeken kívül azonban valahányszor szent István 
koronájáról van szó, legtöbbnyire csak a «korona», 
a «magyar korona» névvel jelöltetik meg. Mintha a 
«szent korona» kifejezés csak ünnepi alkalmakra 
tartatnék fönn — vagy mintha némelyeknek nem tet-
szenék ez a megjelölés. A régi gyakorlatot vissza-
állítani látszik az 1906. évi XXIII. t. c. «a magyar 
szent korona országainak külkereskedelmi statiszti-
kájáról», mely egy meglehetősen prózai tárgyú tör-
vény cimében jelzi a magyar koronát szentnek, lia 
aztán ez a jelző a törvényben nem is használtatik. 
Azóta a statisztikai hivatal némely kiadványain is 
megjelenik a «szent» korona. 

Visszatértünk tehát a Mátyás király korabeli 
gyakorlatra : a korona szentnek tekintetik s fölváltva 
nevezzük szent koronának vagy csak egyszerűen 
koronának. Ez a történelem által igazolt használati 
mód. Gyökere van a múltban — hajtásokat kell 
hoznia a jövőben. E hajtások pedig abban fognak 
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nyilvánulni, hogy a magyar királyság jelvényének 
megadjuk a történelmi használat által szentesített 
«szent» jelzőt, megadjuk pedig ünnepélyes alkal-
makkor mindig, egyébként pedig mindannyiszor, 
valahányszor a szent koronát és annak államjogi 
jelentőségét nyomatékkal kiemeljük, törvények címei-
ben, a szöveg jelentősebb részeiben stb. 

Protestáns honfitársaink ebben semmi sérelmet 
sem találhatnak. A magyar történelem hagyományai 
épúgy megőrizték a «szent» korona fogalmát, mint 
címerünk az apostoli kettős keresztet. Mind a kettő 
összeforrt történelmünkkel, magyarságunkkal, egyiket 
sem lehet sérteni a magyar állam sérelme nélkül. 

A «szent» korona fogalma, mint a törvények 
történeti áttekintése is mutatja, a történelem folyamán 
fejlődött ki. Alapját, gyökerét a nemzeti hagyomá-
nyokban bírja. Nemzeti hagyomány, hogy szent István 
a koronát és vele az országot az isteni Gondviselés 
és szűz Mária különös oltalmába ajánlotta s nekik 
fölajánlta. Mint ilyen, Istennek fölajánlt tárgy, a 
szokásnak megfelelőleg joggal nevezhető szent koro-
nának. Ez a korona szentek fejét ékesítette s ma is 
Isten oltára előtt, egyházi szertartás keretén belül 
tétetik a megkoronázandó király fejére. Ennek a 
koronázásnak része s így a koronával szoros össze-
függésben van az a királyi eskü, a mely már nem 
egyszer bizonyult a magyar alkotmány legerősebb 
biztosítékának. És e mellett «ősrégi magyar fölfogás 
az, mely az államot a szent koronában látja jel-
képileg kifejezettnek» (Nagy E r n ő : Magyarország 
közjoga). A haza szent fogalmát is jelképezi a korona, 
melynek viselője e szent korona, illetőleg a magyar 
királyi méltóság erejénél fogva az «apostoli» cimet 
viseli s az egyház körül jelentékeny főkegyúri jogo-
kat gyakorol. Mindezek a körülmények teljesen 
jogossá teszik a történelem folyamán kifejlődött 
gyakorlatot, mely szent István koronáját szentnek 
nevezi. Krüger Aladár dr. 

Jónás próféta könyve. (vi.> 
6. Hátra van még egy pont: Jónás zsoltára vagy 

himnusza. (Jón. 2, 3—10.) Ebben a próféta — mint 
a kritikusok megjegyzik — a legnagyobb veszede-
lemben lévén, nem szabadságát kéri, hanem hálát is 
ad érette. Részei a próféta utáni időkben szerkesz-
tett zsoltárokból vannak véve s az egész nincs a 
maga helyén. Ennélfogva sokan e zsoltárt későbbi 
betoldásnak tekintik és újabb bizonyítéknak arra, 
hogy a könyv nem lehetett történeti elbeszélés. (Briggs: 
General Introduction. 347. L Gigot i. h. 422. L) 

Ezzel szemben mások, mint Burk (L. Keil: Bibi. 
Comment. 276. 1.) azt állítják, hogy lia a szóban 
forgó mondatok más zsoltárokból valók, úgy e zsol-
tár legszebb példája a zsoltár könyv helyes alkalma-
zásának, «praestantissimum exemplar psalterii recte 
applicali». Knabenbauer pedig így szól : «Még ha azt 

is mondja az ember, hogy e vonatkozások és idéze-
tek a zsoltárokból valók, ez mit sem bizonyít Jónás 
ellen. Mert senki sem tagadhatja, hogy Jónás járatos 
volt a Dávid zsoltáraiban és gyakran használta őket 
imádságában érzelmei kifejezésére (tanquam preca-
tionis formulas), lia figyelembe vesszük, hogy a zsol-
tárokat nyilvánosan szokták énekelni az ünnepeken. 
(S mindama helyek, a melyek a zsoltárokkal egyez-
nek, Dávid vagy Core fiainak zsoltáraival egyezők, 
tehát olyanokkal, a melyek jóval korábbiak Jónás-
nál.) Tehát épen nem feltűnő, hogy Jónásnak a zsol-
tárok kifejezései mintegy önkéntelenül eszébe jut-
nak ; hiszen ha imádkozunk, nekünk is szokott 
imádságaink kifejezései jutnak eszünkbe, a nélkül, 
hogy akarnók vagy reájuk gondolnánk és rendes 
imádságunk módja szerint alkotjuk önkéntelenül is 
szavainkat». (I. h. 375. 1.) Trochon továbbá meg-
jegyzi: «Ez az imádság jórészt a zsoltárokból szer-
zett benyomásokból van összetéve s mindez oljr jól 
beleillik Jónás helyzetébe, hogy érzelmeit alig tudta 
volna jobban még a maga kigondolta kifejezésekkel 
is előadni». (I. h. 237. 1. Note.) 

Figyelmeztetnek lovábbáarra, liogy Jónásnak Isten-
hez intézett kiáltása a liai gyomrában nem fönnhan-
gon történt, hanem csak annyit jelent, hogy fájdal-
mában és ijedtében kitörő indulattal, nagy hévvel 
fordult Istenhez. Sanchez (In duodecim Proph. . . com-
ment. Lugduni, 1621. 825. 1,) ugyan úgy vélekedik, 
hogy ez az imádság nem szórói-szóra ugyanaz, a 
melyet a próféta a hal gyomrában mondott, hanem 
elbeszélése annak, hogy milyen volt körülbelül ez 
az ima, de más szavakkal. Calmet (Cornelius a Lapade 
új kiadásában, 41. 1.) azt tartja, hogy az imádságot 
a próféta a hal gyomrában mintegy fogalmazta és 
tartalma, veleje szerint el is mondta, de nyilván a 
szavakat nem egy és ugyanazon időben szerkesztette 
így össze. Azonban velük ellentétben a legtöbb magya-
rázó, a kit megtekinthettünk, vagy azt mondja, hogy 
a zsoltár szavaival Jónás biztos reményét fejezte ki, 
hogy Isten segíteni fogja, vagy pedig — mint Cor-
nelius a Lapide fejtegeti (Comment, in S. Script, [új 
kiadás, I860.] Tom. XIV. 41. 1.) — «Jónás a tengerbe 
vettetvén és imádkozván az Úrhoz, azonnal érezte 
segítségét, a mely őt a tengerben is és a hal gyomrá-
ban is sértetlenül megőrizte. Tehát Isten e gondos-
kodását látva, biztosítékot ismert föl arra nézve, 
hogy megszabadul és ezért hálát ad Istennek és ezt 
az inkább hálaadó, mint kérő imadalt zengi szaba-
dító Istenének». Nagyon hasonlít ez utóbbi magya-
rázathoz a Cambridge Bible fölfogása is. S nem 
találhatunk abban semmi hihetetlent vagy igazi el-
beszélésbe nem valót, hogy a próféta a hal gyomrá-
ban csodás módon életben maradva, ily módon imád-
kozott. 

A könyvben előforduló néhány aramaizmusból, 
vagyis az assziriai fogság utáni, kaldenival vegyes 
héber nyelv néhány sajátos kifejezéséből, szintén a 
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könyv történeti volta ellen szóló bizonyítékokat véltek 
némelyek találhatni. De e kifejezésekből nem az kö-
vetkezik, hogy Jónás könyve nem történeti elbeszélés, 
hanem legföljebb csak az, hogy később Íródott. Továbbá 
ezen aramaizmusok a későbbi másolók út ján is be-
csúszhattak. Végre a legfőbbekről kimutat ja Knaben-
bauer, hogy már a fogság idején, sőt előbb is, meg-
voltak. (Bővebbet 1. Knabenbauer, Commentar ius . . . 
II. 361. s köv. 1.) 

Befejeztük szemlénket az érvek és ellenvetések 
fölött. Csak egy kérdés maradt még hátra, a mely-
nek külön fejezetet kell szentelnünk, t. i. Krisztus 
Urunk bizonyságtétele Jónás mellett. Ha az eddigieket 
összegezzük, a következő megállapodásra jutunk. A ha-
gyományos nézetet, a mely szerint Jónás próféta 
könyve történeti vagyis szavahihető elbeszélés, a mely 
megtörtént tényeket ad elő, mind belső, mind külső 
alapos okok támogatják. Véleményünk szerint már 
ezen okok — összességükben — elegendő biztossá-
got nyújtanak a hagyományos nézetnek. Ám ha valaki 
nem is engedné meg, hogy ez érvek együttvéve 
meggyőzők, kényszerítők, annyit kétségkívül meg kell 
engednie, hogy alaposak és valószínűek. A történeti 
elbeszélés jellegét tagadó nézet bizonyítékai, bár-
mily elmések is, jórészt minden bizonyító erő híján 
vannak és mindegyikükre józan és elfogadható meg-
oldást adhatni. A mennyiben van is némi bizonyító 
erejük, a valószínűségnél többre nem vihetik. Mint-
hogy pedig az egyik valószínű állítás nem dönti 
meg az ellenkező valószínű tételt, tehát sem túl-
haladott állásponton való maradiságot, sem tudo-
mánytalan eljárást nem vethetnek szemükre azok-
nak, a kik a hagyományos nézetet nem hajlandók a 
valószínűnél nem erősebb hypothesis kedvéért el-
hagyni. Jablonkay Gábor S. J. 

Merre vezet az út a metafizikához? (n.) 
A tudományok, mondja Ilume,1 kétfélék: elvont 

és nem-elvont tudományok. Az absztrakt tudományok 
egyedüli tárgya a mennyiség és a szám; csak ezek 
a tudományok mondhatók igazi tudományoknak, 
mert evidens bizonyítékokon alapulnak. Ezekben a 
tudományokban minden téves állítás szembeszökő; 
az, hogy 2 x 2 = 5 volna, el sem képzelhető. A többi 
tudományok tárgyát a létező, reális dolgok képezik. 
Ezek nem támaszkodnak evidenciára, mert minden, 
a mi létezik, nemlétezőnek is gondolható. Tudjuk, 
hogy a Nap minden reggel fölkel. Azonban az az 
állítás, hogy a Nap holnap is fölkel, nem evidens, 
nem bizonyos, mert hiszen képzelhető, hogy nem kel 
föl s e képzeletünk nem zár magában semmiféle 
ellentmondást. 

A létező dolgokról való elmélődésünk az ok és 
okozat viszonyán alapszik. Csak ezen viszony révén 

1 Előbb jelzett művében. 

szerezhetünk bizonyosságot oly tárgyakról, melyek-
ről az emlékezet és az érzékeink nem tanúskodnak. 
Ha azt kérdeznők valakitől, miért hiszi, hogy test-
vére Franciaországban van, valami okot hozna föl, 
pl. testvére levelét s ebből következtetné, hogy az 
Franciaországban van. Hogy Caesar élt, azt a priori 
nem tudhatjuk, hanem csak valami adott tényekből 
következtethetjük. 

Az ok és okozat viszonyának ismerete tehát a 
legnagyobb fontossággal bir. A kérdés csak az, hogy 
miképen ju tunk ezen viszony ismeretére. Nem sza-
bad felednünk, mondja Hume, hogy összes fogal-
maink a külső benyomásokból erednek s így két-
félék: a jelen benyomások (impressions) és a mult 
tényleges benyomások elhalványult képei : a fogal-
mak vagy eszmék (tougts or ideas). Összes szellemi 
tevékenységünk azzal bonyolódik le, hogy benyomá-
sainkat s fogalmainkat összeállítjuk, csoportosítjuk, 
nagyobbítjuk vagy kisebbítjük. (Ezen alaptévedést, 
mely az érzéki benyomás és a fogalom között csak 
fokozati különbséget ismer, jól jegyezzük meg.) 

Hogyan ju tunk tehát a kauzalitás ismeretére? 
Mondani szoktuk, hogy minden tűz éget, minden 
kenyér táplál, minden okozatnak oka van stb. Mi 
jogon tulajdonítjuk ezen Ítéleteknek a bennük kife-
jezett általános érvényt? Az ok és okozat eme viszo-
nyának ismeretét nem nyerjük az észtől, hanem a 
tapasztalástól. Hogy a kenyér táplál, arra a tapaszta-
lás tanít, nem pedig valami okoskodás a priori, mert, 
úgymond, bármiképen is vizsgáljuk a kenyér alakját, 
szinét, nagyságát: azt a tápláló erőt mégsem vesszük 
benne észre. Az emberi szellem a legbehatóbb vizs-
gálódással sem képes föllelni az okban az okozatot. 
Ha a tűz égető erejét magunkon nem tapasztaltuk 
volna, magának a tűznek látásából és vizsgálásából 
sohasem tudnók kiokoskodni, hogy éget. 

E szerint az oksági elvről való ismeretünk pusz-
tán a tapasztaláson alapszik. Ámde most jön a leg-
nagyobb nehézség. A tapasztalás csak azt mondja, 
hogy a tűz ebben és ebben az esetben megégetett, 
többet nem mond. Azért a merő tapasztalás alapján 
jogunk van csak azt mondani, hogy az a jelenség, a 
mit tűznek nevezünk, ennyi és ennyi konkrét eset-
ben égetést okozott, a kenyér ekkor és ekkor táplált. 
Mi azonban ezzel meg nem elégszünk, hanem a jövőre 
is biztosra vesszük, hogy a tűz éget s tényleg mindig 
visszahúzzuk kezünket, lia hozzá tűzzel közelítenek. 
A tapasztalás tehát csak a mult meghatározott esetei-
ről beszél: hogyan van már most az, hogy mi eme 
tapasztalást általánosítjuk s a jövőre is minden olyan 
jelenségtől, mely a tűz tulajdonságait magán viseli, 
ugyanazt az égetési okozatot vá r juk? Mi jogosít föl 
bennünket erre az okoskodásra? Nyilvánvaló ugyanis, 
hogy értelmünk itt itél, következtet, lépést tesz, álta-
lánosít s ítéletét szükségszerűnek, biztosnak tartja. 

Hume úgy találja, hogy ezen általánosításhoz 
jogunk nincsen. Ilyfajta ítéleteink nem bírnak álta-
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lános és szükséges érvénnyel. Mert a mint kifejtettük, 
eszünk a szükségszerű okozati viszonyt a priori meg 
nem ismerheti, a tapasztalás pedig csak bizonyos 
meghatározott számú esetekről tesz tanúbizonyságot. 
Azt a szükségszerű kapcsot, mely az ok és az oko-
zat között van, semmiféle külső benyomás tudtunkra 
nem hozza, mert hiszen az egy érzékünk alá sem 
esik és már hallottuk, hogy összes fogalmaink csak 
impressziókon alapulnak s azokból erednek. E szerint 
elméletben nincs jogunk általános érvényű Ítéleteket 
mondan i ; nem szabad állítanunk, hogy minden tűz 
éget; nincs jogunk mondani, hogy a kenyér táplál, 
hogy minden ok bizonyos körülmények között bizo-
nyos okozatot hoz létre s azt se lehet mondani, hogy 
minden okozat bizonyos okot tételez föl. Jogunk van 
csak a mult tapasztalásait összegezni ; a kauzalitás 
elve nem általános érvényű és a raj ta alapuló ítéle-
teink nem birnak szükségszerű bizonyító erővel. 
Kant terminológiája szerint : nincsenek szintétikus 
Ítéletek a priori.1 E szerint, természetesen nem volna 
jogunk a művészi képről a művész létére, a világ 
létezéséről Istenre, a mindenségben tapasztalható 
rendiől egy értelmes Rendezőre következtetni ; mert 
hiszen az oksági elv nem más, mint alaptalan álta-
lánosítás. Az ész és a tapasztalás kizárják egymást, 
vagyis: csak a matematikában lehet biznunk, csak ő 
ment minden kételytől; a többi tudományok, a tapasz-
taláson alapulók, empirikusok, kivétel nélkül alapta-
lanok, mert nem ismerjük az okozati összefüggést. 
Metafizika nincs, nem is lehet. Hidegvérű pesszimiz-
mussal mondja Hume: «Ha átkutatjuk a könyvtára-
kat, mikor már meggyőződtünk ezen szkeptikus filo-
zófia igazságáról, mekkora pusztítást kell ott véghez-
vinnünk ! Ha kezünkbe veszünk valami könyvet, pl. 
a teológiáról vagy a metafizikáról szólót, kérdjük : 
Tartalmaz-e elvont okoskodást számokról és nagy-
ságokról? Nem. Tartalmaz-e valami empirikus elmél-
kedést2 a létezőről és a realitásokról? Nem. Dobjá-
tok tehát a tűzbe ; nem tartalmaz mást, mint szofisz-
tikát és önámítást».3 

Ámde, ha következetesek lennénk, még élni se 
lehetne ily állapotban, mert hiszen örökös kétely 
aggasztana s folytonos félelem, hogy cselekedeteink 
tán épen az ellenkezőjét fogják létrehozni annak, a 
mit tőlük várunk. Szerencsére azonban, mondja 
Hume, eme bölcseleti kétely az életet lehetetlenné 
nem teszi. A mi általánosításunk ugyan csak szoká-

1 Szintétikus Ítéletek alatt Kant azokat érti, melyek az 
alanyról valami újat állítanak, a mi benne nem foglaltatik. 
Ilyenek pl. : a test nehéz, a tűz éget. Ezekkel szemben az 
analitikus ítéletben az állítmány csak kiemeli azt, a mi az 
alanyban amúgy is foglaltatik ; pl. a test kiterjedt. Kant sze-
rint ismereteinket csak a szintétikus ítéletek bővítik és gaz-
dagítják. 

2 Olyat t. i., mely az adott tapasztalati tények határát 
át nem lépi. 

8 Enquiry, 176. 1. «Commit it then to the flames : for it 
can contain nothing but sophistry and illusion». 

son alapszik, ugyanis megszokván azt, hogy a kenyér 
táplál, mindig várjuk ugyanezt a hatást s a tűz és 
meleg gyakorlati együttlétéből csupán megszokás alap-
ján, ösztönszerűleg, mechanikai hajlandósággal vár-
juk a megfelelő jelenségeket; de ez az élet számára 
elegendő is, mert a természet bölcs gondoskodása 
folytán szubjektív várakozásunk és a való élet között 
bizonyos «harmónia praestabilita» áll fenn. «Nem is 
kell azért attól tartani,» úgymond «hogy ez az aka-
démikus vagy szkeptikus bölcselet, mely vizsgálódá-
sainkat csak a közönséges élet határai közé akarja 
szorítani, valaha alá fogja ásni a mindennapi élet 
okoskodását s odáig viszi kételyeit, a míg min-
den cselekvést és gondolkodást meg nem akaszt. 
A természet mindig megvédi a maga jogait és vég-
tére fölülmúl minden elvont elmélődést».1 «Mint 
gyakorlati ember, pillanatra sem kételkedem az 
oksági elv érvényében ; hanem mint bölcselő, a kiben 
kell, hogy legyen némi kíváncsiság, ne mondjam 
szkepszis, ismerni akarom ezen ítélet alapját. Semmi-
féle tanulmány, semmiféle kutatás nem volt képes 
megfejteni ezen nehézségemet s megnyugtatni szelle-
memet ily nagyfontosságú dologban. Mit tehetek hát 
egyebet, mint hogy a nyilvánosság elé hozom a ne-
hézségemet, jóllehet, igen kevés reményt táplálok az 
iránt, hogy valaki megfejthetné. Ily módon legalább 
megismerjük tudatlanságunkat, ha már tudásunkat 
kibővíteni nem tudjuk».2 

Humenak ezen problémája annyira fölizgatta a 
szellemeket, hogy az mai napig is kovásza és sava 
az egész modern gondolkodásnak. Itt csak mellesleg 
legyen megjegyezve, hogy e problémát kielégítő mó-
don csak az Aristotelesre támaszkodó, úgynevezett 
mérsékelt realizmus képes megfejteni. E tan szerint 
az értelmi megismerés, mely az érzékivel kezdődik, 
de attól lényegesen különbözik, a tapasztalás útján, 
absztrakcióval, behatol a dolgok lényegébe, megis-
meri azoknak természetét s ily módon képes általá-
nos érvényű Ítéleteket alkotni. Természetes dolog, 
hogy az oksági viszony érzékeink alá nem esik, mert 
sem nem piros, sem nem kemény, hallani se lehet 
stb. Azonban elménk, tapasztalván bizonyos oknak 
rendes okozatát, pl. azt, hogy a tűz éget, megismeri 
a tűz természetét s teljes joggal következteti, hogy 
minden oly realitás, mely a tűz természetét birja, 
hasonló okozatot fog létrehozni. Az aristotelesi-to-
mista bölcselet szerint tehát vannak empírián alapuló 
általános érvényű ítéletek, miáltal a tudományok 
lehetősége, a metafizikáé is, biztosítva van. 

Ámde a modern bölcselet, mely szakított a mult 
egészséges hagyományaival s jogosulatlan pesszimiz-
mussal elvetette annak eredményeit, a mai napig 
sem tudott kielégítő feleletet adni Humenak s lénye-
gében e kérdés körül forog összes gondolatmunkája. 
Különösen Kant egész bölcseleti rendszere nem 

i Enquiry, 41. 1. 2 U. o., 38. I. 
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egyéb, mint legkiválóbbika azon kísérleteknek, melyek 
Hume fentecsetelt szkepszisét igyekeztek megoldani. 
Ezen állításunk, mellyel Lange,1 Th. Masaryk,2 Mirkin,3 

Cathrein stb. is egyetértenek s mely egyre szélesebb 
körökben terjed, nemcsak a kantizmus eszmei tartal-
mának vizsgálatára építhető, hanem megmondja azl 
világos szavakkal maga Kant is a «Prolegomena»4  

előszavában. Kant idevágó nyilatkozatai nemcsak e 
fejtegetésre nézve, hanem általános bölcseleti szem-
pontból is oly nagy fontossággal birnak, hogy e 
helyütt közelebbről kell azokat szemügyre venni. 
Hiszen itt Kant maga határozza meg Humehoz való 
viszonyát s kulcsot ad kezünkbe a saját tanainak 
megértéséhez, a mi, tekintve stílusának nagy homá-
lyosságát, nem csekély jótétemény. 

Jehlicska Ferenc dr. 

gyházi P á r i s . Az istentelenség sülgesztö lajtorjáján csömör-
iláp me9Útalkodottság kezdenek küzdeni egymással. Lás-

, . suk előbb a sülyedés lajtorjáját! A keresztény és min-
rom/ta. ( j e n v a i iáS ; léhát egyenesen Isten ellen intézett mai 

francia harc 1879-ben kezdődött igen ártatlanoknak 
mutatkozott fogásokkal. Első ilyen fogás volt, hogy a 
katholikus tudományegyetemek elvesztették a doktorrá 
avatás jogát a többi akadémiai fokok osztásának jogá-
val együtt. Azntán a «nem autorizált» szerzetesrendek-
től és kongregációktól megvonta az állam a tanítás 
jogát, mintha ennek a jognak ő volna a forrása. 
Mindez csak régi stílű, kopott élű zaklatásnak látszott 
akkor. De nemsokára, 1880-ban, ököllel kezdett a sza-
badkőművesek kezébe került köztársaság, az ú. n. 
«szabad demokrácia» dolgozni. A jezsuitákat és a leg-
több szerzetesrendet kiűzték az országból. A közkór-
házak ezáltal a laicizáció prédájává váltak; a betegek 
«neutrálizódtak», vagyis a mint szintén mondani szok-
ták, a keresztény vallás vigaszaitól többé «nem kínoz-
tathattak». Az álarc tehát lehullott. 1882-ben követke-
zelt a «kötelezett» állami, vagyis istentelen közoktatás 
törvénye. Hogy ezzel nem a közoktatást akarták emelni, 
hanem csak a keresztény iskolázást akarták lehetetlenné 
tenni, mulatja az a körülmény, hogy a 28 éves törvény 
dacára még most is 1100 község van az országban iskola 
nélkül.8 1884-ben tönkre ment a temetők vallásos, szent 
jellege s a törvényhozás tisztátalan, erkölcstelen kezé-
vel hozzányúlt a házasság szentségéhez, a mennyiben 
szinte provokálólag megkönnyítette a házassági frigyek 
felbontását. 1885-ben mutatkozott első izben az egyházi 
vagyonra leselkedett bírvágy. Első ténye a párisi Pan-

1 Lange, Geschichte des Materialismus (Leipzig, 1902), 
VII. kiad., II. köt. 42. 

2 Th. Masaryk, I). Humes Skepsis und Wahrscheinlich-
keitrechnung (Wien, 1884), sok helyütt. 

a J. Mirkin, Hat Kant Hume wiederlegt ? (Halle, 1902). 
4 Kant, Prolegomena zu einer jeden zukünftigen Meta-

physik (Riga, 1788). A következő helyek találhatók 8—15. 11. 
5 Ennél a pontnál meg kell emlékeznünk arról a mérhetetlen 

romlásról, melyet a vallástalan közoktatási rendszer okozott, Pev-
sonnier főügyész kimutatta, hogy 1890-ben még csak 7000 ifjú 
(18 év előtti korban) került büntetés alá az országban ; 1900-ban 
ezeknek a szerencsétleneknek a száma, az ország lakosságának cse-
kély számszerinti változása mellett, 36.000-re emelkedett. 

theon nevű templom elrablása és istentelen emberek 
helyévé való átalakítása volt. 1886-ban Goblet miniszter 
kikiáltotta vezérelvül, hogy a «szabad demokrácia» a 
katholikus egyház dogmatikus természetét ki nem áll-
hatja s azt a letörés szándékával megostromolni fogja, 
f889-ben a francia papság elvesztette a katonai szolgá-
lat alól való mentességét. Kispapok és áhlozárok fegy-
verszolgálatra vonultak be a kaszárnyákba. 1891-ben 
az aixi érsek bátor szaváért, mert kimondta, hogy a 
francia politika istentelen, büntetés alá került. Vajha 
akkor sok püspök — mind így járt volna el ! 1892-ben 
a megmaradt szerzetesrendekre külön adót kezdtek 
kivetni, melyet 1895-ben még emeltek is. Vagvonilag el-
véreztetni akarták a szerzetesrendeket. Nemsokára ezl 
az eljárást lassú eljárásnak kezdték tekinteni. 1900-ban 
laicizáció alá került, vagyis minden vallási vonatkozás-
ból kiszakittatott az ország igazságszolgáltatása az által, 
hogy a minden új ülésszak előtt tartatni szokott misék 
a Szentlélek segítségül hívására egy tollvonással az 
egész országban megszüntettettek. 1901-ben azt találta 
a «szabad demokrácia», hogy neki szerzetesrend még 
adófizetőnek se tetszik. 1901-ben Combes minden isko-
lát, hol szerzetesek tanítottak, beszüntetett, a mi által 
millió és millió iskolai költség zúdult az állam nyakába. 
1903 ban azt fedezték föl a szabadkőművesek, hogy ők 
és a szerzetesrendek egy közös haza födele alatt el 
nem lehetnek. Hiába fizettek a szegény szerzetesek adó-
ban «szörplösz»-t ; a szabadkőművesség mindebben nem 
tudott megnyugodni. A tojást keveselte a rablóbanda : neki 
maga a tojós tyúk kelleti, még pedig hirtelenében. Igy 
kerüli minden szerzetesi vagyon Franciaországban dobra. 
Milliárdról, mint óriás koncról, beszéltek a pénzéhes 
munkásoknak. És mi lett az eredmény? A munkások 
semmit se kapnak; a vagyon elúszott a liquidátorok 
ujjai között. 1904-ben rendelet ment ki az országba, 
liogy feszület többé se a törvényszékek, se az iskolák 
termeiben ne legyen. Diclum-factum ! A szabadkőmű-
vesek sikereik látásán újabb vérszemel kaptak. Megsza-
kították Franciaország összeköttetését a pápával s a 
nuntiatura iratait elrabolták. 1905-ben jött a separatio 
törvénye, 1906-ban az állam minden templomot és egy-
házi vagyont elrabolt. 1907-re vájjon tehát mi maradt a 
sok rablás után? Semmi. Vallási téren már nincs mit ra-
bolni. Innen van, hogy a romboló szellemeken bizonyos 
neme a csömörletnek kezd mutatkozni. Ámde, sajnos, 
a változás csak a szellemek felszínén mutatkozik. A lel-
kek mélyén a gonoszságban való megátalkodottság to-
vább, mélyebbre liarapódzik. E tekintetben két dolog 
alkalmas arra, hogy a müveit emberiség figyelmét föl-
riassza. Egyik az, hogy a francia állam készül az egy-
házi vagyon után a magánvagyon szentségét is megtá-
madni a kollektivizmus javára. Egyelőre csak az örök-
hagyók alapítványairól van szó. Majd jönnek az élők, 
a részvénytársaságok, a bankárok, a magántulajdonosok. 
Hogy Franciaország a világ gúnyjára és sajnálkozására 
idáig jutott és az öngyilkosság karjaiba készül sülyedni, 
mutatja az a másik körülmény, hogy országos bizott-
ság alakult egy igazán «litáni» vállalkozásra. Egy új, az 
uralkodó francia világnézetnek megfelelő «Erkölcsi Kó-
dex»-nek megszerkesztése van célba veve. Tízparancso-
lat, sőt az 1789-iki Deklaration des Droits de l'homme 
is már meghaladott álláspont. Az új kódex már embert 
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se fog ismerni, annál kevésbbé emberi jogokat. Benne 
csak kötelességek rabigájába fogott polgárok fognak 
szerepelni. Isten csak az állam lesz ezentúl ; az ember 
ezzel az új istenséggel szemben citoyen cime alatt csak 
a teherhordó szamár szerepére lesz kárhoztatva — azok-
nak a szolgálatában természetesen, a kik az államisten 
halványába a soutirage universelle útján egymásután 
be fognak vonulni. És! — És? — És Magyarország, 
királyi jóváhagyással — több — óhajtásával és kiköté-
sével, készül a souffrage universelle vizeire átterelni 
amúgy is zaklatott életének megviselt hajóját! —ij—la. 

N e w t o n III. t ö r v é n y é h e z . 
I. Négy hónap előtt, midőn Newton alaptörvényeinek 

s az energia-megmaradás elvének cáfolata még csak 
latin könyv keretében jelent meg, de a bírálatok révén 
a laikus publikum előtt is ismertté lön, egy budapesti 
társaságtól, melynek nevét nem akarom itt közölni, 
fenyegető levelet kaptam, hogy «ne merje ezt magyarra 
fordítani! Jaj!» A felelet e fenyegetésre az új igazságok 
magyar nyelven való publikálása volt. S a materialisták 
nagyobb örömére az egész tanulmány jövő év elején 
megjelenik az összes európai nyelveken. 

Hogy a materialistákat bántja a dolog, azt értem, 
mert hisz az energia-megmaradás elve gócpontja a tudo-
mányos materializmusnak, annak sorsával áll, vagy dől 
maga a materializmus is. De hogy a mi táborunkban is 
akadnak, a kik a materializmus fődogmájáért annyira 
lelkesednek s az ennek megdöntésére irányuló törekvést 
lenézéssel, kicsinyléssel fogadják, azt nem értem. Igaz, 
bogy ha megszólalnának mindazok, kikben az új tételek 
szilárd meggyőződést teremtettek és ritkán érzett örömet 
keltettek, hangjuk elnyomná az egy-két gáncsoló szót, 
mely elhangzott. 

A mi a kicsinyléseket illeti, szívesen magamra ve-
szem, mert tudom, hogy az igazság útja tövises. A tör-
ténelem tanúsága szerint néha évtizedekbe kerül, míg 
ily úttörő igazságok az előitéletek porfelhőjén áttörnek. 
Nem mindenki tud elfogulatlanul és önállóan az érvek 
alapján gondolkodni. Sokan a nagy nevek után indulnak 
(noha a nagy név nem mindig rejt nagy tudományt is). 
Ha majd az új tételeket egyik-másik nagynevű ember 
magáévá teszi, tiszteletteljesebben fognak majd róluk 
szólni itthon is. 

Eddig mindössze két hang szólalt meg a fizikai 
axiómák védelmére. Az elsőnek sorsát láttuk az «Alkot-
mányban», a másodikra itt adom meg a választ. Pon-
tokba szedem előbb azt, a mit Hölszky Károly Newton 
III. törvényének védelmére mondott a «Beligio» 41. szá-
mában, azután azt, a mit Newton I. törvényének védel-
mére mond a 42. számban. 

I. «Az actio és reactio voltaképen egy és ugyanaz a 
dolog, a megkülönböztetés itt csak distinctio ralionis. 
Az akció és reakció egyenlőségének elve tehát semmi 
más, mint az az axióma, hogy minden mennyiség egyenlő 
önr önmagával, a—a.» 

Felelet. 1. A ki ezt állítja, az maga teszi a legna-
gyobb sírkeresztet Newton III. törvényére! Ha akció és 
reakció között egyáltalán semmi különbség nincs, ha a 
kettő egy és ugyanaz a dolog, akkor nem szükséges 
beszélni többé az akció és reakcó közti viszonyról. 

Hölszky tehát minden ceremónia nélkül eltemeti Newton 
III. törvényét; én legalább megadtam neki a végtisz-
tességet. 

2. Ámde a fizika nem engedi ily könnyen eltüntetni 
az akció és reakció közti különbséget, a) Maga Newton 
úgy beszél az akcióról és reakcióról, mint két különálló 
hatásról, mety pláne még ellentétes irányú. «Si corpus 
A agit in corpus B, corpus B aequali sed contraria vi 
reagit.» Ezek Newton szavai ; két külön testről szól, tehát 
két külön hatásról is ; két ellentétes irányú hatás lehet 
egyenlő, de azonos sohasem ! b) Az akciót és reakciót 
két külön hatásnak veszik az összes fizikai könyvek ; 
s meg lehet győződve Hölszky, hogy expediensét, azon-
kívül hogy nagyon rossz szolgálatot tesz Newton III. 
törvényének, egy fizikus sem fogadja el. cl Egyébiráni 
Hölszky maga is az összes példákban, melyeket az akció-
reakcióról fölhoz, a kettőt két külön testen működő 
külön hatásnak tételezi föl, tehát önmagának sokszo-
rosan ellentmond. A súlyemelésnél az emelő erő és a 
lest súlya két külön erőhatás ; a barométernél a higany-
oszlop súlya és a levegő nyomása két külön hatás, a 
vonatütközésnél a két ütköző működése két külön akció 
stb. A distinkció akció és reakció között tehát világért 
sem «distinctio rationis» csupán, hanem túlságosan reális. 

Előre megmondtam, hogy Newton III. törvényét 
csűrni-csavarni fogják egyesek, csakhogy a csávából, 
melyet a mozgás készít számára, kimentsék. De hogy e 
törvényt Hegel methodusa szerint a zérusra redukálják, 
azt, bár álláspontomra nézve legelőnyösebb volna, nem 
mertem álmodni. A jó Newton tévedett mozgástörvéiryei-
ben. De ilyen tautologiát, miszerint harmadik törvényével 
semmi egyebet nem akar mondani, mint a=a, mégsem 
szabad neki tulajdonítani ! 

II. A barométer példája. «A barométer kezd emel-
kedni. Mit jelent ez? Hogy a levegő nyomása megnőtt. 
Es vájjon a kénesőoszlopé nem ? Bizony az is. Vagy 
talán az utóbbinak ellennyomása valamely pillanatban 
kisebb, mint a levegőé?!» 

Felelet. Ha ezen kétely alakjában felvetett ellen-
vetésén még egy percig gondolkodik Hölszky, rájött 
volna maga is a mozgásból merített nagy érv igaz vol-
tára! Ha a higanyoszlop súlya egyenlő a levegőnek 
nyomásával (t. i. annak a vele érintkező higanyfelületre 
gyakorolt nyomásával), akkor a barométer nyugodt. 
Ezen esetben akció és reakció egyenlő, mert egyensúly-
állapota forog fönn. És mikor kezd mozogni a barométer, 
mikor kezd emelkedni, vagy leszállani higanyoszlopa? 
Nemde, ha a légnyomás (az akció !) csökken vagy növe-
kedik! A mozgás tehát csak az akció és reakció közt 
beállott egyenlőtlenség esetén kezdődhetik. És meddig 
száll vagy emelkedik a barométer? Nemde addig, míg 
az egyenlőtlenség tart, míg változott légnyomás ismét 
egyensúlyba nem jön az arányosan változott higany-
oszloppal. Tehát nemcsak «valamely pillanatban», hanem 
a mozgás összes pillanataiban egyenlőtlen az akció és 
reakció; a higanyoszlop útban van a megváltozott lég-
nyomással való egyensúly felé, de mozgás közben nincs 
vele egyensúlyban ! A két végponton egyenlő az akció 
és reakció, ellenben a két végpont közli mozgás alatt 
egyenlőtlen; s csakis ezért mozog! 

Tehát a mozgás igenis mindig «az akció és reakció 
közti különbségből» ered. Ha óhajtja H., igazolom ezt 
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nemcsak a mechanika terén, hanem a thermodinamika, 
az elektrodinamika terén s általában az összes fizikai 
erök mezején. Ott is csak hőkülönbözet esetén van hő-
átmenet (mozgás), potentiálkülönbség esetén van elek-
tromosságátmenet (mozgás) stb. A Poggendorf-féle mérleg 
is csak erre a nótára megy, mely Newton III. törvényének 
Trauermarscha. Ha óhajtja H. úr, analizálni fogom.. . 
De előbb igyekezzék az Adwood-gép kudarcát reperálni ! 

Addig gondolkodási anyagra adok egy új argumen-
tumot Newton III. törvénye ellen, mely nem kevesebb, 
mint e törvény matematikai cáfolata. Vizsgáljuk csak, 
hogy milyen viszonyban van a fölhajításnál a fölhajító 
erő működése (akció) és nehézségerő működése. (Ezt is 
érinti Hölszky). A fölhajított kő mozgásmennyisége föl 
és lefelé egyenlő 

nw mu. 
A nehézségerő működése is föl és lefelé egyenlő 

9S = 9S> 
Legyen a fölhajítóerő működése x; a fölfelé haladó 

mozgás nem egyéb, mint x és a nehézségerő működésének 
különbsége. Mivel pedig a mozgásmennyiség föl és lefelé 
egyenlő, tehát áll az egyenlet : 

x — gs = gs. 
Ámde ez egyenletből kitűnik, hogy x mindig kétszerese 
<7s-nek : vagyis a fölhajítás esetében az akció mindig 
kétszerese a reakciónak. 

Ez argumentum a külön kiadásban, mely most 
hagyta el a Stephaneum sajtóját, bővebben ki van fejtve. 

Ezzel Hölszky I. cikkére megfeleltem. Ha van még 
valami mellékes állítás, a mire nem reflektáltam, arra 
a mondottak alapján kiki könnyen megtalálja a meg-
oldást. A szigorú szerkesztő úr ugyanis több teret nem 
bocsát rendelkezésemre. Pécsi Gusztáv dr. * 

J é z u s Kr i sz tus e g y h á z á n a k t ö r t é n e t e . Irta 
Chobot Ferenc, rákospalotai plébános. II. köt. 429. 1. 
III. köt. 482. 1. 1907. 

Nemrég ismertettük Chobot egyetemes egyháztörté-
netének I. kötetét s ma már a közép- és újkorról tár-
gyaló II. és III. kötete is előttünk fekszik. 

Ezekre is ugyanaz áll, a mit az I. kötetről mond-
tunk. A müvet szerzője a nagyközönség részére írta s 
ennek a célnak derekasan megfelel. A mit a kutatás e 
téren újabban felszínre hozott s a mit a külföldi na-
gyobb történelmi könyvek az újabb felfogásokból érté-
kesítettek, azt ő a magyar közönséggel kívánja megis-
mertetni. Úgy látom, monográfiákból is sokat olvasott, 
nagy szorgalommal dolgozott, hogy művét minél tar-
talmasabbá és értékesebbé tegye. 

Innen bármely lapját ütjük is föl, bármely nagyobb 
történeti kérdés iránt érdeklődünk, azt nála elég kime-
rítően, világosan és kellemes nyelvezeten megírva olvas-
hatjuk, úgy hogy a mű az átlagos műveltség igényei-
nek teljesen megfelel, teljes tájékoztatást nyújt. A ma-
gyar történelmet is parallel korszakaiban elég kimerí-
tően közbefoglalja, bár azokban a vonatkozásokban, a 
hogy a külföldi események alakulását némely időben 
különösen is befolyásolták, nem eléggé domborítja ki ; 
szóval chronologikus, de nem eléggé szerves kapcso-
latba állítja. Hogy a Halotti beszéd egy VIII. századbeli 
kéziratban maradt meg (135. 1.), szemmelláthatólag 

sajtóhiba ; valószínűleg az is, hogy Erzsébetet hétéves 
korában eljegyezték Lajos thüringiai herceggel (195. 1.). 
Az inkvizíciót (241. 1.) Ballagi tanulmányának fölhasz-
nálásával jól magyarázza. Jó betekintést nyújt Nagy 
Károly működésébe, valamint Luther föllépésének és a 
francia forradalom keletkezésének körülményeibe. 

Egyáltalán olyan hasznos és kimerítő egyháztörté-
nelmi könyvet nyújt, a minő nálunk a nagyközönség 
rendelkezésére eddig még nem állott ; valósággal héza-
got pótolt épen azon a téren, a hol ma is a közfelfo-
gásban, különösen az egyház intézményei körül, nagy 
tájékozatlanság és elfogultság észlelhető. Pedig a mul-
tat helyesen ismerni, a helyesen eléadott eseményekből 
okos tanulságokat levonni szinte mindennapi szükség-
lete a müveit embernek. Különösen dicsérnem kell a 
szerzőben az ügyes, a kellemes előadóképességet, mellyel 
müvét oly élvezhetően olvashatóvá tette, nem gondol-
nám, hogy még az olvasáshoz kevésbbé szokott ember-
nek is unalmassá válnék. 

Szerencsés gondolat volt töle, mintegy visszatekin-
tésül, az újkor elején a kiválóbb történetírók nyilatko-
zatait összeállítani a középkorról, mely ma egy hozzá-
értő ember előtt sem «sötét» többé, miután ezt a ha-
mis felfogást a köztudatba azok vitték bele, kik annak 
idején a magok szükséges voltát ily módon akarták iga-
zolni a világ előtt, a minek folytán, mint De Maist re 
mondta, «három század óta a történelem nem lett egyéb, 
mint nagy összeesküvés az igazság ellen». Úgy voltunk 
a magyar történeti könyvekkel is, ezekben is a legújabb 
ideig csak az volt a szép és helyes, a mit protestánsok 
csináltak. Még a hazafiságot is maguknak foglalták le. Ma 
már ezt mind máskép látjuk. 

Egy jól olvasható egyetemes egyház történelem tehát 
innnár rendelkezésére áll a magyar katholikus közönség-
nek ; s a ki nem kávéházi mende-mondákat, alaptalan 
vádakat és téves felfogásokat akar utánmondani, hanem 
alaposan akar tájékozódni az egyház múltja körül, 
annak most már van módjában erről magyar könyvet 
olvasni. Ez azonban csak még szembetűnőbbé teszi azt 
a hiányt, melyről már ismételten írtam, hogy nincs 
hasonló magyar egyháztörténelünk. Lányi-Ivnauz elavult 
már, Karácsonyi ilynemű könyve pedig rövidebb, sem-
hogy a katholikus nagyközönség igényeinek megfelel-
hetne, nem is erre a célra készült. 

Jaj, be pedig úgy volna szükséges, mint egy darab 
kenyér. Multunk ismerete mellett mily más lenne ma-
gyar egyházunk jelen élete, katholikusaink gondolko-
zása, a papság célirányos működése ; hiszen jelen álla-
potainkról, melyek a múltból fejlődtek, egész máskép 
Ítélnénk, más volna öntudatunk, mások, emelkedetteb-
bek volnának törekvéseink. Lehetetlen, hogy a magyar 
katholikus oly közömbös lehetne, mint a minőnek 
ismerjük, ha magyar egyháza múltját, munkáját s nagy 
érdemeit tökéletesen ismerné. 

De hát csak nem akad senki, a ki ezzel megaján-
dékozna bennünket. Pedig vannak történettel foglal-
kozó férliaink, talán többen, mint akármely más szak-
ban, a részletkérdések is számos monográfiában feldol-
gozva, ma már alig ütköznék az ilyen a nagyközönség 
számára való munka megírása legyőzhetetlen akadá-
lyokba. Zsilinszky nemrég adta ki a magyar protestan-
tizmus történetét. 
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S ha már magától nem megy a dolog, talán felül-
ről, az egyház vezetői részéről kellene erre valamely 
formában az impulzusnak kiindulnia : én föltétlen szük-
ségesnek tartom az ilyen mü megírását. 

Az a körülmény, hogy akadt lelkipásztor, a ki más 
elfoglaltsága mellett is talált időt egy nagy közszükség-
let kielégítésére, kétszeresen is indokolttá teszi a dicsé-
retet, melyet róla már az I. kötet ismertetésekor el-
mondtam. Mert hiszen első sorban tanároktól várunk 
ilyen munkát, kiknek hivatásos kölelessége a tudomány 
művelése. S ime, az idén két lelkipásztortól kaptunk 
két nem közönséges értékű könyvet, melyek nagy tanul-
mányt igényeltek : Chobottól egyetemes egyháztörténet 
és Szuszaitól, a dobsinai plébánostól, apologetikát. Ha vi-
déken lehetséges ilyesmi, a központban kell hogy még 
inkább lehetséges legyen. Minél több tanultabb férfia 
van az egyháznak, a ki önzetlenül szenteli munkáját a 
közjó javára, annál tiszteltebb maga az egyház. Hogy 
pedig a magyar talaj talán nem kedvezne a tudomá-
nyoknak, ezt a balhitet Kármán József már 1794-ben 
megcáfolta ; van itt ész és erő elég, csak legyen, a ki a 
körülményeket kedvezőkké teszi a szellemi termelés 
javára. 

Ne felejtsük el teliát, hogy nincs még a mai kuta-
tás színvonalán álló magyar egyháztörténetünk. 

* 
P á n d y s M a j o m h o z h a s o n l ó g y e r m e k . (Termé-

szettudományi Közlöny decemberi pótfüzete. 148. 1.) 
Pándy Kálmán dr. a lipótmezei hülyék osztályából 

bemutatja R. M. 10 éves fiút, ki a legritkább kisfejüek 
egyike. Testnagyságra körülbelül megfelelő korának 
(103'5 cm ), koponyája azonban rendkívül kicsiny, ke-
rülete csak 39 cm., míg az újszülött gyermeké tudva-
levőleg átlag 34 cm. 

Magatartása a következő : járás közben karjait tes-
téhez szorítja, kezeit melle előtt összeteszi, összegörbül, 
térdizületét behajlítja, lipeg, lábait kevéssé emeli a föld-
ről, rendesen sarkára támaszkodik. Kezeit ügyetlenül 
használja, egyes ujjait külön ritkán veszi igénybe, in-
kább egész kezével fog meg valamit, rendkívül élénk és 
elég könnyen tanul. Egyes szavakat mond, utánozza a 
katonák indulóját, társai karácsonyi énekét : «menny-
ből az angyal» ő is kiséri s azok tanításában (Gabel-
féle és testmozgási leckék) ő is résztvesz. Nagyon örül, 
ha játszanak vele, de a hosszas vizsgálat végén sírva 
fakad. 

Ez maga a kis hülye, de azért a cikkhez csatolt 
arcképe épen nem igazolja azt, hogy majomhoz ha-
sonló gyermeknek nevezzék. Ép a minap láttam nem 
ugyan kiskoponyájú, de majomhoz sokkal hasonlóbb 
arcot, űgy hogy visszatetsző volt ránézni s az épen 
nem volt hülye. 

A gyermeknél azonban jobban érdekelt Pándy cik-
kében a jelenséget kisérő magyarázat. Pándy megemlé-
kezik Vogtról, ki a 70-es években, midőn még — Vir-
chow erélyes föllépése előtt — mindenfelé majomszagol 
szimatoltak, a kisfejűekkel «az embernek a majomtól 
való származását vélte bebizonyílottnak». Anide kide-
rült — mondja Pándy — hogy Vogtnak ez az állítása 
tévedés, mert nem lehetséges, hogy valakinek emberi 
lesttel majomfeje legyen. Mások a kisfejüeknél olyan 
eseteket írtak le, hogy náluk az agyvelő legjellemzőbb 

emberi jellemvonásai helyett a majomagyvelő feltűnő 
alakulásai látszottak. Pándy azonban ügy látja, hogy 
az összes magasabbrendü gerinces állatoknál a test 
szerkezetének lényege ugyanaz, tehát nincs ok, miért 
kellene épen a majommal hasonlóságot keresni. Sze-
rinte «a közös származási kapocs» a szerkezet eme 
lényege a magasabb rendű gerinces állatok között ; 
a többi a véletlen müve, a mi sohasem jogosít föl «az 
ezer évek alatt létrejött faji különbségek megszünteté-
sére». Csak azt jegyzem meg, hogy ha Pándy az ember 
és állat testi szerkezetének «lényegéről», illetőleg a köz-
tük fönnálló különbségről egészen tiszta képet akar 
magának alkotni, a majomszagot szimatolók könyvein 
kívül olvassa el németben pl. Ranke, Wasmann, a ma-
gyarban Platz müvét az «Emberről». 

R. M. lipótmezei kis hülyéről nem állítja ö se, 
hogy állat, hiszen szülei bizonyára tudva vannak; 
a szimptomák is rajta emberiek, bár a lélek hibás testi 
szervezet mellett gyarlón végezheti funkcióit, szabály 
lévén : mens sana in corpora sano. 

A baj Pándy szerint nem orvosolható. Voltak, így 
Fuller, a kik azt ajánlották, hogy föl kell sebezni a 
koponyacsontokat, hogy a fej és az agyvelő szabadon 
nőhessen tovább. Meg is próbálták a műtétet, de saj-
nos, valami 280 eset tanúsága szerint, minden ered-
mény nélkül. Egyedüli orvosszer : a gyermek gondos 
nevelése, a vele való rendszeres foglalkozás. Ilyen mó-
don Pándy szerint csodálatos eredményeket lehet elérni, 
a mint Bourneville mondani szokta, alig van gyermek, 
a kin ilyen módon nem lehetne segíteni. Természetes, 
hiszen ember az a gyermek és nem állat ; csak a lélek 
működésének anyagi föltételeit kettős gonddal kell elő-
segíteni, vagyis a természet által megtagadott föltétele-
ket lehetőleg pótolni kell. 

De lia a bajt nem is lehet tökéletesen orvosolni, 
meg lehet előzni s ez Pándy cikkének legtanulságosabb 
része. A hiba t. i. a szülők részén van. Iszákos és nemi 
visszaélésektől romlott testű szülőknek szoktak ilyen 
gyermekeik lenni. Bourneville állítja, hogy 1000 buta 
gyermek közül 750-nél a butaság a szülők iszákosságá-
lól eredt. A testi fertőzéseknek hasonlókép súlyos ha-
tása szokott lenni az utódokra. Ime, ime tehát egye-
bek között mire jó az erkölcsös élet I Arra is, hogy a 
bűnös szülők miatt ne bűnhődjenek az ártatlan gyer-
mekek. 

TARTALOM: Szűz Mária tökéletes hite. III. Mid-
linszky József S. J.-től. — Az új római Dekretum. XVI. 
(Eötvös br. és Harnack a pápaságról). — A magyar 
«szent» korona. Krüger Aladár drtól. — Jónás próféta 
könyve. VI. Jablonkay Gábor S. J.-től. — Merre vezet 
az út a metafizikához ? (Hume tagadja az oksági törvényt) 
II. Jehlicska Ferenc dr.-tól. — Egyházi világkrónika. —y 

/«-tói. — Irodalom. Newton III. törvényéhez. Pécsi 
Gusztáv drtól. — Chobot .• Jézus Krisztus egyházának 
története II. és III. kötet. —Pándy : Majomhoz hasonló 
gyermek. 

Laptulajdonos és kiadó : 

DUDKK JÁNOS dr. egyetemi ny. r. tanár. 

Slephaneum nyomda r. 1. Budapest, VIII., Szenlkirályi-ulca 2<S'. 
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R E L I G I O 
TUDOMÁNYOS, TÁRSADALMI ÉS IRODALMI KATHOLIKUS FOLYÓIRAT 

Megjelenik - július és augusztus hónapot kivéve - minden vasárnapon. 

ELOFIZETESI ARA 
Egész évre... 
Eélévre 

F E L E L Ő S S Z E R K E S Z T Ő 

K12- D U D E K J Á N O S dr. 
« 6 . EGYETEMI TAN'ÁK 

SZERKESZTOSEG ES KIADÓHIVATAL 

Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 39. 

Szűz Mária tökéletes hite. (IV.) 

VII. De miért nem nevezte magát Mária az angyal 
előtt egyszersmind Dávid leányának? Ugyebár azért, 
mivel sokkal nagyobb dologgal foglalkozott? Az 
alázatos Istenen kívül bizonyos tekintetben kicsinyel 
mindent; azért is viseli szívesen, ha őt mindenki 
megveti Istenen kívül, ki vele törődni, foglalkozni 
méltóztatik, ámbár nem érdemli. Dávid házából 
származni — Istennek alá vetve lenni : az első külső 
kegy, a második benső kegyelem. — El lehet mon-
dani, hogy a legalázatosabb jó értelemben egyszer-
smind a legnagyravágyóbb ; mert egyedül Istentől 
akar függni, a legmagasztosabb lénynek akar alá-
rendelve lenni, vagy közvetlenül vagy közvetve, az 
ő imádandó akaratja szerint. Judith, ki fölmagasztal-
tatásatetőpontján, szintén szolgálónak1 nevezte magát, 
így szólott : a kik tőled félnek, nagyok lesznek nálad 
mindenekben.2 Tehát ez is Isten előtt akart nagy 
lenni és pedig örökre; az örökkévalóság hazájában 
Isten látása és bírása legnagyobb dolog e világon, 
erre tör az alázatos. De egyszersmind arra, hogy a 
Mindenható már a földön részeltetni kegyeskedjék 
saját isteni természetében; mert hozzá isteni kör-
nyezet illik. A ki előtte megjelen, annak föl kell 
öltöztetve lenni a menyegzős ruhával, melyet e föld 
nem ismer, nem tud előállítani : «az isteni természet 
részeseivé legyetek».3 (Isten tehát semmi áron sem 
önző, ámbár a fölületes ész előtt annak tűnik föl; 
különösen azért, mert kinyilatkoztatta : «dicsőségemet 
másnak nem adom».4 Hiszen saját boldogságában 
és saját természetében kívánja részeltetni a föld 
porát, ha az uralkodni engedi maga fölött! Kell-e 
ennél nagyobb önzetlenség?) A boldogságos Szűz 
tehát az által, mert nem nevezte magát az angyal 
előtt sem Dávid leányának, sem máskép ; hanem 
egyenesen az Úr szolgálójának: bebizonyította azt is, 
hogy a Megváltónak szellemi tekintetben anyja volt, 
mielőtt testileg anyjává lett volna. «A ki atyám 
akaratját cselekszi, ki mennyekben vagyon : az az én 
atyámfia, húgom és anyám».5 Hogy annál jobban 

megérthessük, mily komolyan veendők e szavak, 
figyeljük meg, mit állít Üdvözítőnk más helyen Isten 
szolgálatáról, következőleg félelméről is. «A ki fel-
bont egyet e legkisebb parancsolatok közül, leg-
kisebbnek fog hivatni mennyeknek országában. A ki 
pedig megcselekszi és tanítja, az nagynak fog hivatni 
mennyeknek országában»,1 tehát nagy is lesz. Szűz 
anyánk nemcsak a legfontosabb dolgot ismerte föl, 
melytől öntudatos hite függött; de a lelki élet leg-
lényegesebb pontját is élesen megkülönböztette. A szel-
lem szerint való egyesülést, rokonságot, anyaságot 
többre becsülte, mint a test szerint való összeköttetést 
és rokonságot, önmagában véve. Azonban azt is tudta, 
hogy e két dolognak a Megváltó anyjában minden 
áron egybeforrva kell lenni. 

Azt mondottuk : az alázatos jó értelemben véve 
nagyravágyó. Ugyanis megismeri legerősebb és lelke 
mélyén gyökeredző vágyát, melyet semmi véges dolog 
sem elégíthet ki; hanem csak a végtelen örök jóság 
és szépség, ki «a lelkeket szereti».2 Mindenki sejti 
ezt, még a testi ember is; de ez nem ismerheti meg 
tisztán. Az alázatos megtudja a kinyilatkoztatásból 
azt is, hogy Isten nemcsak megadta neki ezen vágyat ; 
de pozitive akarja is, hogy egész lelkét, szivét az ő 
számára őrizze meg. «Mindent maga számára terem-
tett az Ur.8 Add nekem fiam szivedet.4 «Én vagyok a 
te fölötte nagy jutalmad».5 Ennélfogva ezen nagyra-
törés egészen ésszerű ; egészen megegyezik Isten 
természetes és természetfölötti módon kifejezett aka-
ratával. A mint Isten részéről nem nagyravágyás az, 
ha kívánja, hogy minden lélek összes figyelme és 
egész szeretete megosztatlanul reá irányuljon ; hiszen 
ő a legnagyobb, sőt egyetlen szeretetreméltóság : épen 
úgy az ember részéről sem nagyravágyás az, ha a 
végtelen szépségtől óhajt becsültetni, kegyeltetni és 
szerettetni. Hiszen ez Isten határozott akarata, a ki 
egyedül férhet a lelkéhez, egyedül vigasztalhatja, 
emelheti, erősítheti és széppé, nemessé teheti. Ezt 
kicsinyli vagy nem hiszi a kevély, «mert az bolondság 
előtte;» «a mit nem értenek, azt káromolják; a mit 
pedig természet szerint tudnak, az által jutnak rom-

1 Jud. 13, 18. (et pluries). 2 Jud. 16, 19. 3 II. Pét. 1, 4. 
4 Izai. 48, 11. s Mát. 12, 50. 

i Mát. 5, 19. 2 Bölcs. 11, 27. 3 Péld. 16, 4. * Bölcs. 6, 3. 
a Gen. 15, 1. 
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lásra».1 De e fölött álmélkodik és csodálkozik az 
alázatos is hálatelt szívvel ! Legnagyobb alázat szük-
séges ahhoz : elhinni, hogy a föld férge örökre fog 
uralkodni, örökre föl lesz magasztalva! «Mi az ember, 
hogy megemlékezel róla, vagy az emberfia, hogy 
meglátogatod öt?»2 «Mi az ember, hogy fölmagasz-
talod őt, a vagy miért hajtod hozzá szivedet?»3 Ha 
Isten fölött állanánk, akkor talán gondolhatnánk 
valami nagyravágyás félére, hogy meg akar hódítani 
mindnyájunkat . De Isten alatt vagyunk és mennyire 
távol, messze tőle! Szent Pál is kitűnően fölfogta az 
ember fölmagasztaltatását, mert így szól: «Mindent 
kárnak tartok az én Uram Jézus Krisztus fönséges 
ismeretéért; kiért mindent elhagytam és személnek 
tekintek, hogy Krisztust megnyerjem».4 Nagyon sokat 
mondott léhát Szűzanyánk ezen szavakkal : Ime az 
Úr szolgálója. 

Azonban valljuk meg, ilyen bekezdés után ezt 
vá rnánk: legyen nekem az Ur igéje szerint! Hiszen 
megismerte tisztán, hogy az angyal Isten követe és 
hogy az ő akaratját közölte vele, miért nem vallotta 
ezt meg egyenesen előtte ? Azért, mert az alázat új 
és mérhetetlen terét, mely számára megnyillott, sas-
szemekkel rögtön fölfedezte és a kínálkozó első al-
kalmat megragadta ! Meg akarta tisztelni az angyalt 
sokkal hathatósabban. Egyszersmind háláját is óhaj-
totta irántá kifejezni — a türelemért és előzékeny-
ségért, melyet érette gyakorolt. Azért nem így szólott : 
legyen nekem az Úr igéje szerint — hanem : a te 
igéd szerint. Pedig azt is választhatta volna ; mert 
Erzsébnek is így lett kinyilatkoztatva : «boldog vagy, 
ki hittél, mert beteljesednek mindazok, mik neked 
mondattak az Úrtól».5 Tehát Mária szép tapintatos-
sággal kitalálta (erre is volt ideje!), hogy a nagy 
Isten kiválasztott eszközéről semmi áron sem feled-
kezhetik meg az, ki a megtestesült alázatot fogja 
szive alatt hordozni. Az angyalok királynéja egyik 
alattvalója előtt megalázódott! «És elméne tőle az 
angyal» bizonyára a leghódolatteljesebb meghajlás 
között. Milyen szemrehányás rejlik itt azok ellen, 
kik tudatlan dölyfükben csak a fölséges Úristennek 
hajlandók hinni ! Vagy legalább ilyesmit hangoztatni 
merészkednek. Maguk szabják meg a föltételeket, 
melyek be nem következhetnek soha és ennek dacára, 
minden felelősségtől mentnek vélik lelkiismeretüket. 
(Egyszer bőszülve fölkiáltott bizonyos tudós: ke-
gyetlen erkölcstelenség volna föltételezni azt, hogy 
egy örökkévalóság fölött dönthetnénk, mielőtt lát-
nánk!) Mária később hitt szent Józsefnek is, midőn 
az angyal Isten végzését azzal tudatta, mint a szent 
család látható fejével. És pedig kétszer van ez föl-
jegyezve, de többször is megtörténhetett : Isten bölcs 
és egyszersmind korlátlan hatalmú Úr ! Mi lenne 
belőlünk, ha embereknek nem akarnánk hinni és 

i Júdás 10. 2 Zsolt. 8, 5. 3 Jób 7, 17. 4 Filip. 3, 8. 
s Luk. 1, 45. 

bennük bízni?! Hiszen Isten nem nyilatkoztatja ki 
minden egyesnek a hitigazságokat ! 1 A farizeusokról, 
mikor Krisztus okos és szelid beszédét megvetették, 
meg van írva : «Azok pedig eltelvén esztelenséggel : 
szólának egymáshoz, mit cselekedjenek Jézussal».2 

Néhány pótló megjegyzést nem hagyhatunk el. 
1. A ki ismeri vagy vett időt magának, hogy Mai-
donát hires kommentárába bepillantson, az úgyis 
észrevette, hogy őt követtük majdnem mindenütt. 
Ezt azonban a tisztesség és hála is megkövetelte, 
hogy nyíltan kimondjuk. Maidonátot a többi exegé-
táktól leginkább az ő magas fölfogása különbözteti 
meg, Mária angyali tisztaságáról félni vagy gyana-
kodni nem tudott ! Ott van például az egyébiránt 
nagy hírű Toletus. Mária ezen szavait is «legyen 
nekem a le igéd szerint» úgy értelmezi, mintha még 
mindig szüzességi fogadalmát védelmezné : legyen 
tehát, de a te ígéreted szerint! «Puritatis enim et 
castitatis ardentissimus amor induxit eam, ut quamvis 
sciret, non aliter se concepturam quam annuncia-
batur, verbis exprimeret : cum bac conditione se 
praebere consensum».3 Előbb mindenesetre gondolt 
fogadalmára, habár valószínűleg nem elsősorban. 
De az angyal harmadik beszéde után, midőn hitét 
és beleegyezését tudtul adja, akkor már csak nem 
árulhat el ilyennemű félelmet; hanem a hódolattal 
kellett foglalkoznia?! «Propterea Beata Virgo et se 
ancillam, et Deum non Deum sed Dominum vocat, 
ut et suam subjectionem el Illius potestatem voca-
bulis ipsis ostendat» írja Maidonát.4 Azonban bele-
játszik Toletus magyarázatába az is, hogy szerinte 
Mária nagyobb dicsőségére válik, ha föltételezi róla, 
hogy nem most indította föl magában a hitet, hanem 
mindjár t kezdetben. Nekünk pedig az ellenkező vé-
lemény minden tekintetben jobban tetszik; de ha 
csupán beleegyezését akarná is kijelenteni, akkor 
sem valószínű, hogy a Szűzanya nem gondolkozott 
volna magasabban és hogy a hite nem lett volna 
erősebb, mint Toletusból látszik. 

2. Maidonát egy észrevételét, t. i. hogy az angyal 
szavai : «azért a szent is, mely tőled születik, Isten 
Fiának fog hivatni» nem jelentik azl, hogy Mária 
gyermeke Istennek is egyszülött Fia lesz; hanem 
közvetlenül az ő fogantatásának természetfölötti 
módját erősítik meg, melyről előbb szólott : elveti 
Knabenbauer i s 5 és úgy hisszük méltán. Mert ha 
már a második beszédében kimondotta nyíltan : «a 
Magasságbeli Fiának fog hivatni» és következőleg 
az is lesz, (Isten nem osztogat üres neveket!): akkor 
csak nem szállhatott lejebb a harmadik beszédében, 
hanem inkább följebb! És ha nem is lehet kimutatni 
abban a belső ellentmondást, hogy valaki a Meg-
váltón kívül úgy fogantassék, mint ő, a külső ellent-
mondás kétségbevonhatatlan, mert ez egyedül róla 

1 Lásd dr. I)udek kitűnő Apológiáját. Budapest, 1893.343.1. 
3 Luk. 6. 11. 3 Vide apud Knabenbauer 1. c. 73. p. 4 L. c. 
51. p. 5 L. c. 71. p. Maidon. 48. p. 
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volt kinyilatkoztatva. Szűz Mária pedig biztosan tudta 
ezt, jobban mint mi. De Maidonátot védenünk kell 
annyiban, mert szerinte csak oly értelemben is lehetne 
(most tehát nem lehet!) Krisztust Isten fiának ne-
vezni, a milyenben szent Lukács Ádámot nevezi 
(3, 38.). Ennélfogva a filiatio fogalmát fölösleges volt 
vele szemközt védelmezni ! Ámbár használja a genera-
bitur szót, mindazáltal korántsem veszi szoros ér-
telemben: mert leginkább Ádámra hivatkozik; a ki 
pedig tulajdonképen teremtve volt. Különben Szűz-
anyánk más oldalról is tudta biztosan, hogy a Meg-
váltó Isten Egyszülöttje lesz. Hiszen ha az első Éva 
nagy tudománnyal volt fölékítve, a második, ma-
gasztosabb Éva, semmi áron sem állhat mögötte! 
Hallotta ő és tökéletesen meg is értette ezen szavakat : 
«Vájjon én, ki másokat szülőkké teszek, magam nem 
szülök-e ?»1 «Mondá az Úr az én Uramnak : ülj az 
én j o b b o m r a . . . méhemből a hajnali csillag előtt 
szültelek téged».2 «Az Úr mondá nekem: Fiam vagy 
te, én ma szültelek téged».3 «Segítségül híltam az 
Urat, az én Uram atyját».4 Mária hasonló értelemben 
anyja az Istennek, mint a többi szülők gyermekeiknek, 
noha a gyermek lelke közvetlenül Istentől származik ! 
Krisztus Urunkban pedig nemcsak az emberi lélek, 
hanem mint magától értetődik, az isteni személy 
szintén, a kivel lélek és test elválaszthatatlanul 
egyesül. 

3. Ha visszapillantunk Gábor főangyal első sza-
vaira, úgy találjuk, hogy ilyen üdvözletet a szó 
szoros értelmében, még senki sem kapott Krisztuson 
kívül ! 5 Ennélfogva a szent atyák szikrát sem túloznak, 
midőn azt páratlannak, egyetlennek stb. dicsőítik.6 

Nevez ugyan a Szentírás többeket majd szent Lélekkel, 
majd kegyelemmel teljesnek. Ámde nem lehel félre 
ismerni, hogy Máriánál kitűnik ezen szavaknak leg-
különösebb értelme. Mert o/ a malaszttal teljeshez 
hozzátartozik az «áldott vagy te az asszonyok között», 
mint részletezés, magyarázat. Mivel pedig ez egyedül 
egy személyre, Máriára illik : ennélfogva az, a minek 
körülírása, szintén ugyanazon kizárólagos értemény-
nyel bír. bj Az is sokat nyom a latban, hogy Máriát 
egyenesen az Úr követe üdvözölte így, tehát Isten 
üzenete volt az. És pedig nem mások előtt mondta 
ki az ő dicsőségét, hogy ez tudva legyen róla (a mi 
ugyan alázatának kétségkívül igen tetszett!), hanem 
közvetlenül a szemébe és a nevének elhagyásával: 
mintha tulajdonképeni neve ez volna a mennyben ! 
c) Különös figyelemre méltó, hogy a görög szó, mely 
az eredeti szövegben a malaszttal teljesnek megfelel, 
sehol sem jön elő, csak Máriánál. Az efezusiakhoz 
írt levélben 7 előfordul, de nem egy személyre, hanem 
az egész egyházra vonatkozik. Knabenbauer idézi 
Eccli. 18, 17. is, azonban szintén nem határozott 
személyről használja. Valckenarius szerint így kell 

i Izai. 66, 9. 2 Zsolt. 109, 1, 3. 3 Zsolt. 2, 7. 4 Eccli. 
51, 14. 5 Luk. 3, 22. «V. ö. Passaglia gyűjt. 1628. 1. (Knaben-
bauer 63. 1.) ' 1, 6. 

fordítani: kegyelemmel elhalmozott .d)Hozzáadhatjuk 
Maidonát után, hogy mivel a kérdés alatt lévő görög 
szó (x£x«p^w[jiévrj) külalakjával befejezett tényt jelez, 
ennélfogva az «áldott vagy te az asszonyok között» 
sem lehet egyszerű jókívánság. Vagyis nem vonat-
kozhat csupán a jövőre, hanem elsősorban a múltra 
illetőleg az állandó jelenre. Ez pedig újra annyit 
jelent, hogy Mária nem egyedül azért «áldott», mert 
a Megváltót testileg hordozta; habár néhányan a 
régiek közül arra következtettek az «Úr te veled»-ből 
is: de hibásan. Nincs a mi következtetésünkben 
semmi circulus vitiosus; mert különböző szempon-
tokból következtettünk egyikről a másikra. 

4. Valaki fölhozhatná, hogy Mária tehát a mi 
magyarázatunk szerint mégis tévedett, mikor az an-
gyal első szavait nem akarta igazság gyanánt elfo-
gadni, és így az alázat tévedésen nyugszik? Azonban 
csak annyit mondottunk, hogy fölfüggesztette az 
ítéletét az angyal fölött, vagyis kételkedni kezdett, 
nem tudta mit gondoljon. Az ítéletben van a tulaj-
donképeni tévedés, nem pedig a tudás hiányában, 
sem a kételkedésben. Továbbá meg kell különböz-
tetni az önismeretet és az abból eredő föltételezéseket. 
Az előbbiben nem téved, az utóbbiban tévedhet az 
alázatos ; úgy önmagára nézve, a mennyiben magáról 
mindig félve gondolkodik, úgyszólván gyanakszik, 
mint másokra nézve is, a mennyiben másokról min-
dig a jobbat igyekszik föltételezni, elhinni, különösen 
Isten jóságos gondviselése miatt. De valamit föltenni, 
ez ismét nem tulajdonképeni tévedés, csak legyen 
hozzá elegendő, jól átlátott alap. Mária pedig birt 
alappal önmagáról azt hinni, hogy nem téved ; 
hiszen úgylátszik, hogy szeplőtelen fogantatásáról 
még addig nem volt tudomása, azt most nyerte meg 
a megtestesülés kihirdetésénél. 

5. Nem árt kiemelnünk, hogy szűz Mária se 
nehezen hivő nem volt, se könnyen hivő. Megtalálta 
az arany középutat, jóllehet először, egyedül és egy 
tanúnak kellett hinnie. Csodálatra legméltóbb jelenség: 
boldogok a tiszta szívűek, mert meglátják az Istent 
már e földön is; megtalálják igazságban és szellem-
ben, «szellem az Isten».1 Valóban tökéletes volt a hitel 
És pedig oly mérvben, bogy a finomabb gondolko-
dást szerető és méltányolni tudó ember (legyen férfi 
vagy nő) egyedül Mária tanúskodása miatt is, köteles 
volna megadni magát és hinni, a mit a nagy okos-
ságú Szűz szilárdul elhitt. De tökéletes volt az alá-
zatban is. Mert nem említve egyebet, az abból szár-
mazott őszinte fölháborodást le birta csillapítani 
rögtön és úgy, hogy okosan figyelni és fontolni képes 
volt. Tegyük hozzá, mert akkor háborodott föl, 
midőn látta, hogy őt egy mennyei fejedelem nagyra-
becsülni merte. Az alázat követelménye az is, hogy 
hamarább kételkedjünk a saját belátásunkon, mint 
más komoly egyénén — de csak akkor, ha azt már 

i Ján. 4, 24. 
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ismerjük. Mária hihetőleg most látta az angyalt elő-
ször, nem tételezhette tehát róla föl — csupán a kül-
seje miatt, hogy olyan rendkívüli dolgot tud ő felőle, 
melyről neki magának sejtelme sem volt; annál 
kevésbbé, mert az «asszony» szól használta, mely 
mint mondottuk egy kis kételyre alkalmat adott 
mindjár t az üdvözlet után. Mária nem mondta ezt 
ki, de észrevette okvetlenül. Benne elérte az Úr tulaj-
donképeni célját és szándékát, minél több jótéte-
ményt kapott, annál jobban megismerte érdemtelen-
ségét; annál nagyobb lett alázatos hálája, ragasz-
kodása és lekötelezettsége az Úr iránt, ki nélkül 
semmit sem tehetünk, a minek értéke volna a menny-
országban.1 Nem volt tehát szüksége arra, hogy a 
kegyelmek megvonása által ismerje meg tehetetlen-
ségét és szegénységét ! A közönséges embereknek nem 
elég a hit erről ;2 nekik keserű tapasztalás kell : maga 
kárán okul a magyar! De ki tudja lesz-e idő hozzá? 
«Az éhezőket betöltötte jókkal és a gazdagokat üresen 
bocsátá», ennélfogva az éhezők közé számította ön-
magát is. 

6. Mindenesetre nagy hálával tartozunk Szűz-
anyánknak, azon hősi erényekért, melyeket nehéz 
hivatalának elvállalásánál gyakorolt. Hiszen reánk is 
gondolt, érettünk is történt minden ; a mi javunkra 
volt szükséges, hogy egy minden tekintetben méltó 
nő találtassék a földön, ki az első asszony hibáját 
jóvá tegye. De ne tagadjuk, hogy azért sem csekély 
az adósságunk, hogy Mária épen a mi korunkban 
kegyeskedett tizennyolcszor megjelenni Lurdban ! 
A lurdi csodák nemcsak a franciáknak voltak szánva, 
hanem az egész világnak. Ha szent Gergely pápa 
állítani meri, hogy többet használt a világnak Tamás 
nehézhivősége, mint a többi apostol egyszerű hite:3 

mi is kimondhatjuk, hogy korunknak nagyobb hasz-
not hajt a lurdi megjelenés, mint azon viziók, 
melyekről az előbbeni századok értesítenek. Mert a 
Szűzanya Lurdban mintegy számolt korunk szellemi 
betegségével és épen azért úgy akarta, hogy ott tíz-
ezrek és húszezrek saját szemeikkel lássák és kísér-
letezések által tanulmányozzák a természetfölötti be-
nyomásokat, melyeket egyedül az ő jelenléte hozott 
létre abban a gyermekben. Igen, hogy egy elragad-
tatásban lévő egyént megfigyelhessenek ezerek, közel-
ről, fényes nappal, a szabad természetben, tizennyolc-
szor és hogy ilyen lélekemelő látványhoz maga a 
boldogságos Szűz hívná meg a tudósokat tudatlanok-
kal, a hivőket hitetlenekkel együtt: ez páratlanul 
áll a világ történelmében ! Mária megörvendeztetett 
és megtisztelt az ő lurdi látogatásával mindnyájun-

1 Ján. 15, 6. «Qui vos parvos fecit in oculis vestris ; mag-
nós in suis». S. Bern. Sermo 2. de. S. Malachia. 

2 Könyörüljünk az istentelenen: és nem fog tanulni 
igazságosságot. Izai. 26,10. vagyis még vakmerőbb lesz. Neki 
ostor kell. «Egyedül csak a zaklatás teszi érthetővé a hal-
lomást. (Dabit intellectum)». Izai. 28, 19. 

3 Hom. in Evang. XXVI. 

kat kivétel nélkül; és alkalmat nyújtott érzékiségbe 
merült korunknak, hogy a túlvilági és a természet-
fölötti létezéséről kézzelfoghatólag győződjön meg ! 
Méltányos tehát, hogy ötvenéves lurdi jubileuma 
mindenkit komolyan foglalkoztasson. Méltányos kü-
lönösen, hogy a ki még egy könyvet sem olvasott 
volna komoly összeszedettséggel Lurd felől, ez év 
leforgása alatt vegyen egyet elő ! Rendkívül tanulsá-
gos ezen történet minden kicsinyesnek látszó körül-
ménye. Mint például az, hogy a Szűzanya arról is 
gondoskodott, hogy egy hitetlen, de még lelkiisme-
retes és hires orvos, a 6. jelenéstől fogva közvetle-
nül Bernadett közelében legyen. Véletleüség nem 
uralkodik e földön ! Ez megfigyelte, hogy az elragad-
tatások nem fosztották meg a gyermeket eszméleté-
től; érzéketlenné sem tették; mert a viziók alatt a 
külvilágból észrevett mindent, a mi reá vonatkozott; 
ha a gyertyája kialudt, azt is meggyújtotta stb. Csak 
egyetlenegyszer fordult elő érzéketlenség nála, a 17. 
vízióban, midőn gyertyájának lángja negyedóráig 
nyaldosta az ujjait a nélkül, hogy legkisebb égési 
sebet vagy nyomot hagyott volna hátra és a nélkül, 
hogy észrevette volna. De az érzéketlenség csak addig 
tartott, míg a vizió és a megdicsőült állapot. Dr. 
Dozousnak az a nézete Bernadette elragadtatásairól, 
hogy összes figyelme megosztatlanul egy rendkívül 
vonzó tárgyra irányult, melyet egyedül ő láthatott, 
de csak tizennyolcszor; se azelőtt, se azután; tehát 
lehetetlen beteges állapotra visszavezetni. Sem közön-
séges, sem különös betegség nincs ilyen. Oly tiszta 
itt minden, oly okos, hogy valódi élvezetünkre válik 
a komoly tanulmányozás. 

7. Azt még illik kimutatnunk (hiszen szó esett 
erről), hogy Tamást kivéve a többi apostol sem volt 
könnyen hivő. Nem gyalázatukra szolgál ez, ha-
nem a mi erősítésünkre. Először is, nem hittek a 
nőknek, kiket az angyal, később a megjelent Úr is, 
hozzájuk küldött. «Ezek előtt balgaságnak tetszettek 
ez igék és nem hittek nekik.» (Luk. 24, 11.) Csak 
kettő tartotta érdemesnek kimenni a sírhoz és sze-
mélyesen meggyőződni, vájjon üres-e? Másodszor, 
Péternek Krisztus külön megjelent, a ki szintén kö-
zölte velük a föltámadást (Luk. 24, 34.); később meg-
jelent az Emmauszba távozó két tanítványnak is, 
kik rögtön visszatértek, hogy e hírt megvigyék, «de 
nekik sem hívének» (Márk. 16, 13.), legalább nem 
mindnyájan. (Luk. 24, 34.) Jánost, a boldogságos 
Szűz első kegyencét kivesszük. 0 biztosan hitt a sír 
megvizsgálása után (Ján. 20, 8.), de talán a nap le-
folyása alatt többen is, csak mindnyájan nem. Pedig 
Urunk ezt várta: «Szemükre hányta hitetlenségüket 
és szivük keménységét, hogy azoknak, kik őt látták, 
miután föltámadott, nem hittek» (Márk. 16, 14.), épen 
azért nem is készülődtek Galileába. Ime, Jézus Krisztus 
kívánta volna övéitől, hogy egyszerű, de igazságsze-
rető emberek tanúskodását fogadják el!! Harmadszor, 
midőn nagylelkű Üdvözítőnk büntetés helyett már 
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az első nap estéjén, zárt ajtók mellett meglepte őket 
(homályos volt a lelkük is ! annyi figyelmeztetés da-
cára!), azok «megrettenvén és félvén, azt vélik vala, 
hogy lelket látnak». (Luk. 24, 37.) Ebből világosan 
kiderül, hogy mit gondoltak a napon át hallott viziók 
felől : senkit sem gyanúsítottak csalásról ! ismerték 
egymást ! Negyedszer, az Úr sok elnézést gyakorolt 
lassúságuk és nehézhivőségük iránt (ránk is nézett !) 
és leereszkedve, fölszólította őket : «tapintsatok meg 
és lássátok, mert a léleknek húsa és csontjai nincse-
nek, a mint látjátok, hogy nekem vagyon». És mikor 
ezt mondotta, megmutatta nekik kezeit és lábait. 
(Luk. 24, 39, 40.) Ennélfogva csaknem bizonyos, hogy 
meg kelleti tapogntniok1 az Úr Jézus dicsőült testét, 
különösen a drága sebhelyeket, a legbiztosabb ismer-
tető jegyeket: nem Tamásé ez a gondolat, hanem 
magáé Krisztusé! Ha mindezt méltányosan meg bír-
nák fontolni azok, kiket Renan és társainak vakmerő 
olvasása hitükben megrendített ! Ötödször, oly sok 
experimentálás után így folytatja Lukács: «de midőn 
mégsem hittek és örömükben csudálkozának, mondá 
nekik: van-e itt valami ennivalótok?» Tehát kegyes-
kedett enni is előttük, hogy idejük és alkalmuk le-
gyen, őt hosszan, kimerítően, minden oldalról meg-
figyelni és tanulmányozni ! Valóban, több kívánni 
valója nem lehet a legkritikusabb akadémiának, vagy 
a természettudósok összes gyülekezetének sem, mint 
a minek Krisztus Urunk előre eleget tett. Legyen áldva ! 

Tamás tehát annyiban szárnyalta túl társait, hogy 
nemcsak az asszonyok tanúskodását,de azemmausziak-
kal legalább tizenkét komoly férfi összes, együt-
tes tanúskodását is elvetette. Eszébe sem jutott, hogy 
csalni akarnak ; hanem azt vélhette : a nagy öröm 
és izgatottság mindnyájukat megfosztotta a kellő hig-
gadtságtól és csalódtak. Akkor mondotta ki a vak-
merő nyilatkozatot : hacsak ő nem vizsgálhatja meg 
az Üdvözítő sebhelyeit, nem fog hinni. Tehát ügyes-
ségét és saját belátását a többiek fölé helyezte, 
mintha egy ember nem hamarább csalódhatna! De, 
mint már a görög irók megjegyzik, a sebhelyek nagy-
ságára és alakjára is tekintettel akart lenni vizsgáló-
dásában (hihetőleg látta Krisztust a keresztfán); azok 
méreteinek is tökéletesen meg kellett egyezni az ő 
számításával, hogy bizonyossága lehessen. Erre mutat 
a görög artikulus feltűnő ismétlése: ujj, kéz és oldal 
előtt.2 Pedig kétségkívül emlékeztették már társai 
Krisztus Urunk határozott jövendöléseire is. És ezen 
hajmeresztő föltételeket, betüről-betüre betöltötte nyolc 
nap múlva az Üdvözítő, mert sziklaszilárd meggyő-
ződésű tanúkká akarta mindnyájukat tenni ! Istennek 
hála, azok is lettek. Szűz Máriát Bernadetten kívül 
nem láthatta senki. De azért követte kedves fiának 
feledhetetlen, remek példáját s hasonló experimentu-
mokat engedett meg legalább Bernadetten. 

8. Szűzanyánknak legutolsó szava Bernadettehez 

i L.Estius 1.c.III. K.675.1.«contrutaverunt». 2 Maid.I.e.p.916. 

így hangzik : Én vagyok a szeplőtelen fogantatás ! 
A gyermek első kérdése a harmadik vizióban ez 
volt: ki vagy te? írd le ! A választ megkapta végre 
a tizenhatodik alkalomnál, miután akkor is ismétel-
ten esedezett érte. Még kétszer volt látható a Szűz-
anya, de hallgatott. Sokaknak jobban tetszenék, ha 
úgy mondotta volna: Én vagyok a szeplőtelenül fo-
gantatott! Azonban csaknem minden vizióban kell 
egy kis homálynak előfordulni, hogy azzal szemközt 
is gyakorolhassa a véges értelem az oly szükséges 
alázatot: le nem tudhatsz mindent! a Mindentudó 
ott fönn van ! Lám, a föltámadott Üdvözítő tanít-
ványai előtt enni is méltóztatott ; holott ezt nehéz 
megérteni. A lurdi megjelenésben is ez a pont talán 
arra van szánva, hogy ne feledkezzünk meg csekély-
ségünkről? Különben a megszentelő kegyelem álla-
pota, a lelki újjászületés és a benne való megerősö-
dés, némileg összehasonlítható a szeplőtelen foganta-
tással: amaz pedig Máriától is függi Talán azért 
nem mondotta egyszerűen : Én vagyok a szeplőtele-
nül fogantatott, hanem szeplőtelen fogantatás, hogy 
ezt a nagy igazságot szerényen bár, de mégis eléggé 
kifejezze? Annyi bizonyos, hogy a szeplőtelen fogan-
tatás Szűzanyánknak egyetlen kiváltsága; tehát már 
ez is kimagyarázható ok, hogy magát igy nevezte. 
De ő Istenünknek anyja is, ennélfogva ránézve mint 
ilyenre, a szeplőtelen fogantatás nem kiváltság, ha-
nem mintegy hozzátartozik a természetéhez, a lénye-
géhez. Körülbelül ezt tanítja a magas röptű Suarez, 
jóval a lurdi jelenések előtt! Hogy a Szűzanya kér-
désben forgó szavainak ez a leghelyesebb magyará-
zata, nem lehetetlen.1 Emlékezzünk meg arról is, 
hogy épen azon ünnepélyes szertartás, mellyel a Szűz 
kiejtette: Én vagyok a szeplőtelen fogantatás, oly 
élénk benyomást gyakorolt a gyermekre, hogy annak 
hű utánzása által ma jdnem mindenkit megdöbbentett, 
sokakat pedig egyszerűen megtérített. 

Végtelen alázat és megsemmisülés ömlött el a gyer-
mek egész valóján és a kik látták, ellenállhatatlan erővel 
vonzatni érezték magukat Isten felé ! Ebből követ-
kezik az is, hogy Mária 1908 év óta még mindig 
nem élte bele magát lölmagasztáltásába, ámbár ez 
rá nézve természetes, most már kétszeresen is. 

9. Talán nem fogja senki illetéktelen beavatko-
zásnak bélyegezni, ha a fővárosi papság 1904 októ-
ber hó 6-án tartott gyűlésének egyik határozatát a 
«Religio»-ból idézzük? Csak az a vágyunk: vajha a 
jubileumi évben teljesülhetne! «Végül indítványozza 
a jegyző: határozza el a közgyűlés, hogy közadako-
zásból Immaculata-szobrot emel a főváros alkalmas 
helyén, szűz' Mária iránti hálánk és szeretetünk zálo-
gául. A közgyűlés az indítványt örömmel fogadta.» 
Szűzanyánk pedig kétségkívül várja, hogy mi fog 
történni. Midlinszky József, S. J. 

1 V. ö. Ur. Zubriczky szép munkáját : Mária, teremettt 
eszménykép. Esztergom, 1900. 18. 1. 
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JÇarâcsonyi gondolatok. 
Világ ! Rövid, de sokat kifejező név, mily külö-

nös, mily égi fényben jelensz meg ma előttünk, ebben 
a karácsonyi időben! Vagy — hogy szűkebb körre 
szorítsuk a mindenséget magába foglaló fogalmat — 
te Föld, te kicsi csillag, mily nevezetes lettél most ! 

Hegyeid s völgyeidnek egymással való váltako-
zása, növény- s állatvilágod fajainak ezernyi osz-
tálya, a benned s fölötted uralkodó csend minden 
szónál hangosabban beszél. Érthetően, oly értelme-
sen szól hozzánk, hogy csak az nem hallja, a ki 
nem akar. Regél Arról, a ki mindezt megteremtette. 
Néma hegyeid, csendes völgyeid kiáltón hirdetik azt 
a végtelen szeretetet, a mely mindent megteremtve, 
mindent elrendezve, a kész királyi lakba végül bele-
helyezte az urat, a lelkében és majdan testében is 
halhatatlan embert. 

Az ifjú üde képe, a férfi komoly arca, az agg 
tiszteletet gerjesztő hófehér haja s a mindannyia 
szeméből kisugárzó ész, értelem bizonyítéka a Mes-
ter, a Teremtő végtelen jóságának, mellyel utolsó 
teremtményét a saját képére és hasonlatosságára 
teremtette s olyan jövőt szánt neki, milyent csak a 
végtelen szeretet gondolhat ki : az örök boldogságot. 

Szép volt, isteni volt a terv, de belekontárko-
dott az ember szabad akarata s a melynek közre 
kellett volna működnie a terv keresztülvitelében, a 
válságos pillanatban árulóvá lett. 

Az ember elhagyta Urát; egy — örökké rossz — 
percben elvetette a szeretet könnyű bilincseit, föl-
emelte dacos fejét s azt mondta Urának : nem szol-
gálok neked ! És sülyedt, mindig mélyebbre és mé-
lyebbre. Elfelejtette egy Istenét és teremtményt imá-
dott; megfeledkezett utolsó céljáról, rendeltetéséről 
s a tiszta víz helyett a bún posványából ivott. 

Szomorú, nagyon szomorú volt az ember hely-
zete. Megingott a rend, elveszett minden remény, 
legékesebben szól felőle az a nagy pogány, a ki el-
keseredésében így kiáltott föl: Ha maga Isten nem 
jő közénk, elvesztünk. Akaratlanul is jövendölt, ön-
kéntelenül kimondotta az ó-szövetség lényegét. Az 
ember várja a Megváltót, a ki el is jött az idők 
teljében. 

Igen, egy másik, ismét örökké emlékezetes perc-
ben, téli éjtszaka, messze minden embertől, zajtól, 
született a Gyermek. Ura, teremtője a világnak. S a 
nagy Úr rozoga istállóban óhajt ja megpillantani a 
világot, istállóban, a melyen keresztül-kasul üvölt a 
Keleten oly metszően hideg téli szél. 

Születését a legvégsőbb szegénység dicsfénye 
teszi ragyogóvá s tündöklő angyali szellemek küldik 
Betlehembe a pásztorokat. Emberi természetét a 
gyermek tehetetlensége tartja fogva, istensége az em-
berbe rejtőzik s a trónját Tőle féltő Heródes halálra 
keresi. A békeségnek angyalok hirdette jegyében jő 
e világra s miatta ki tudja hány gyermek vére 

folyik. Vele menekülő édesanyja aggodalmában for-
rón a kebléhez szorítja s a merre megy, kőtalapzataik-
ról leválnak s összetörnek az egiptomi bálványok. 

Majd visszatér hazájába, mert meghalt az az 
ember, a ki az emberré lett Istent halálra kereste. 
Harminc éven át a magányban, mesteremberként él 
az Úr s e munkában eltöltött emberöltőbe csak egy-
szer világít istensége : tizenkétéves korában, a je ru-
zsálemi templomban, a zsidó papok között. 

Majd tanítani kezd. A lélek végtelen gazdagsá-
gát hozza, kisérői a szegény halászok. Szeretetet hir-
det és gyűlöletet arat, bocsánat a szava s a kereszt 
kínjai a díja, életet hoz s a legiszonyúbb halál a 
jutalma. 

Ez Jézus Krisztus, a karácsonykor született gyer-
mek. Élete a történelemnek hű lükre: az ellentétek 
szakadatlan láncolata, az Isten végtelen szeretetének 
s az ember végtelen nembánomságának, gyűlölködé-
sének, vakmerőségének harctere. 

De az erősebbik győzött. 
Nagyobb volt az Isten szeretete, mint az ember 

hálátlansága. Isten véghezvitte a megváltás nagy 
művét, megadta az embernek a módot, megmutatta 
az utat, melyen — segítve tőle — üdvözülhet. Kará-
csonykor harsant föl az első trombita szó e küzde-
lemre, a mint az utolsó nap harsonája majd a végét 
jelenti. 

S e vég a Kisded, a Gyermek győzelme lesz. 
Akkor tűnik majd föl teljes fényében tanításának 
isteni volta. Akkor meglátjuk, hogy a betlehemi jászol 
a világtörténelem fordulópontja volt. 

Négyezer éven át sok testi és lelki nyomor gyö-
törte az embert. Janus béketemploma csak két izben 
jelezte a tartósabb — nem békét, hanem fegyver-
szünetet. Minden kor, de minden év is megkövetelte 
a maga ezernyi áldozatát s lia nem a háború dúlt 
az emberéletben, dúlt a vérbosszú, az ó-szövetség 
eme sötét réme s a gladiátori játék, ugyanannak a 
szennyfoltja. 

A betlehemi jászolnál fölhangzik a nagy szó: 
«Békeség földön a jóakaratú embereknek», a kará-
csonykor született Gyermek később kimondja az új-
szövetség alapgondolatát: «Békémet adom nektek» s 
a merre tanítása terjed, szűnik a harc, múlik a vér-
bosszú, kivész a pokoli gladiátori mérkőzés. Azt 
hiszik-e, hogy a világbékét a diplomácia tartja fönn? 
Én úgy gondolom, hogy ennek szálai a békés Jézus 
kezében futnak össze, hogy a sokszor el nem ismert, 
megvetett Egyház befolyása alatt állanak, ha önkén-
telen akaratlanul is. 

Mi volt 0 előtte a család? A férfi, az atya ön-
kényének, szenvedélyének alávetett rabszolgacsoport. 
A nő kiszolgáltatva a férj durvaságainak, a gyermek 
élete az atya akaratának. Bizony, eltért minden, de 
minden az igaz útról. 

És karácsonykor világra jön a Gyermek. 0 vissza-
adja a gyermek természetfölötti értékét, kinccsé, 
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becsessé teszi. Mellette fázó édes Anyjában fölma-
gasztalja a nőt s a férfi társává, igazán feleségévé 
teszi. Visszahozza a családi élet igazi levegőjét: a 
szeretetet. 

S a míg kis keze ily elhatározóan, ily mindent 
átalakítón nyul a nyilvános s a családi életbe, az 
egyes embert, azt megmenti attól a sötétségtől, a 
melyben botorkált, a melyben szinte kétségbeesve 
fölkiáltott: Rorate coeli, egek harmatozzatok már, 
nyilj meg föld, add már a Megváltót! 0, a Gyermek 
eljött. Karácsonykor közénk lépett s míg szava az 
egész világon hangzik: a ki engem követ, nem já r 
sötétségben, tanítása, Evangéliuma a szív, a lélek 
békéjének útjára vezet. 

Veszedelmes időket élünk, minden forr, forrong, 
háborog, a munkások nagy kérdése hamaros meg-
oldást vár. Akárki meglássa, hogy csak e Gyermek 
s evangeliuma oldhatja meg. 

Szeretettel, imádással gondolunk a betlehemi 
jászolra s a karácsony szép napjára, az abban s 
akkor született Gyermekre, a ki a maga kicsi tehe-
tetlenségéhen a történelem fordulópontja, a kinek 
parányi kis kezében üdvünk, békénk, boldogságunk 
és boldogálásunk. Jesu, tibi sit gloria, qui natus es 
de Virgine ! Zámboy Béla. 

Az új római Defaretum. (xvn.) 

(A Dekretumban foglalt s elitélt még hátralevő tételek 
(57—65) különböző kérdéseket vetnek föl, természetesen más-
más oldalról támadva az egyházat, egész addig az óhajig, 
hogy legjobb lenne a katholicizmust protestantismussá vál-
toztatni.) 

Az evolucionismus — bőven láttuk -— a keresz-
ténységből, mint természetfölötti eredetű vallásból, 
természeteset akar alkotni ; a mi természetfölötti elem 
van benne, ki akarja belőle küszöbölni s közönséges 
filozófiai észrendszer fokára leszállítani. Valóban nem 
egyszerű herezis, hanem, mint X. Pius jellemezte, az 
összes herezisek összefoglalata. 

A még hátralevő kilenc tétellel rövidebben vé-
gezhetünk, annál inkább, mert hiszen egy-kettőt le-
számítva alig van bennük valami új és jellemző, a 
mi eddig már más alakban szóba nem került volna. 

57. Az egyház a természet- és a theologiai tudományok 
haladásával szemben ellenségesen viselkedik. 

A felületes szellemek eddig rendesen csak azt 
hajtogatták, hogy az egyház a világi tudományok 
ellensége; az evolucionisták, magukra gondolva, a 
frázist azzal toldották meg, hogy már a theologiai 
tudomány haladásának is ellensége lett. Ez a vád a 
múltban és jelenleg is olyan, mintha azt állítanám, 
hogy anyám, a ki gondosan fölnevelt, a világon leg-
nagyobb ellenségem volt. Hiszen egész mai kialaku-
lásunk, tudományos és társadalmi fejlettségünk, szó-
val egész új civilizációnk az egyháznak és a katho-
licizmus nagy fiainak a műve. Mi nagy történt a 
tudomány, művészet és az emberbaráti intézmények 

terén, a mit az egyház nem ápolt, nem mozdított 
volna elő ? «Lapozzák át a történetet, írja Guizot, az 
ötödik századtól a tizenhatodik századig s a theologia 
az, mely uralja és vezényli az emberi s ze l l eme t . . . 
A theologia a vér, mely Bacon és Descartesig az 
európai világ ereiben keringett».1 

Az egyház nem ellensége, hanem ápolója a min-
dennemű tudománynak, a mint viszont sok felfe-
dező nagy elme épen a természettudományok terén 
nem látott semmi akadályt abban, hogy egyidejűleg 
hü fia lehessen egyházának !2 Ha egyesek közülök 
eltévedtek, az nem a tudomány hibája, hanem az 
emberé és ha az egyház valakivel szemben állást 
foglalt, nem a tudománynak vetett gáncsot, hanem 
az emberi hibákat helytelenítette. Épen a folyton 
hánytorgatolt, de rendesen rosszul ismert Galilei-
eset 3 is bizonyítja az egyház óvatosságát a hit vé-
delmében, de nem állásfoglalását a tudomány beiga-
zolt tételeivel szemben. 

Hasonlókép áll a dolog az evolucionistákkal, a 
megtévedt theologusokkal a theologiai téren. Midőn 
az egyház az általunk is ismertetett tételeiket elitélte, 
vájjon a theologia fejlődésének vetett-e gátat, vagy 
inkább egyes féktelenkedő embereket kellett köte-
lességszerűleg megfékezni ? Mire való is volna az egy-
ház, ha Krisztus egész intézményét ügy engedné 
kezelni, mint az evolucionisták óha j t j ák ! Pesch épen 
most újonnan foglalta röviden össze Schell tévelyeit;4 

olvassa el akárki ezt a tanulmányt s vizsgálja meg, 
vájjon Schell tanaiban a theologia haladása, vagy 
ellenkezőleg meghamisítása foglaltatik-e ! A mit az 
egyház bármikor igaznak állított, a tudomány még 
sohase mutatta ki hamisnak.5 Az utóbbi évtizedek-
ben pl. nem helyeselte a darwinismust s vájjon nem 
oda jutott-e ma maga a természettudomány is, hogy 
e rendszert, mint tévését, fe ladja? Az egyház tehát 
nem a tudománynak, hanem a káros tévedezésnek 
ellensége. 

58. Az igazság nem változhatatlanabb, mint maga az 
ember, miután vele, benne és általa fejlődik. 

Ezt állítva, íme már nemcsak a theologia, hanem 
a filozófia terére is pusztítólag lépnek s megtámad-
ják magát «az igazságot», egyszerűen viszonlagos 

1 Guizot : Az európai polgárosodás története a római 
birodalom fölbomlásától a francia forradalomig. Ford. Gru-
biczy György. 1867. I. 188. 1. 

2 Kneller : Das Christentum und die Vertreter der neue-
ren Naturwissenschaft. 1904. — Fölötte érdekes egy könyv, 
mely kimutatja, hogy a természettudósok általában azt a 
rossz hírnevet, hogy keresztényellenesek, épen nem érdem-
lik meg, csak a Haeckcl-féle rikkancsok hozták őket ilyen 
rossz liirbe. Sőt olyanok is, a kik előbb tényleg materializ-
musnak hódoltak, pl. Virchow, Wundt, a tudomány behatóbb 
művelése folytán később egész világnézettel változtak. 392. 1. 

3 Cikkem : Elmélkedés a világnézetről. Religio. 1907. 35. 1. 
4 Chr. Pesch : Ende der Schell-Frage. Stimmen aus Maria-

Laach. 1907. 546. 1. 
5 Vasmann : Die moderne Biologie und die Entwicklungs-

theorie. 1906. 492. 1. 
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értékű dolognak tüntetve föl azt. Vállozik, fejlődik — 
mondják — az ember, változik vele és általa az igaz-
ság is. E szerint tehát abszolút, változatlan igazság 
nincs. Goromba tévedésbe esnek itt abból a köny-
nyen észrevehető hibából, mivel az «ismeretet» föl-
cserélik az «igazsággal». Ugyanis nem az igazsággal, 
hanem a rá vonatkozó emberi megismeréssel tör-
ténik az, a mit állítanak, bogy t. i. az emberrel, az 
emberben és ember által fejlődik. Mi a mágnességet 
ma hasonlítlanul jobban ismerjük, mint a Kr. előtti 
kis-ázsiai pásztor, midőn vasszegű botja a mágnes-
kőbe beakadt ; de a mágnesség maga ma is ugyanaz, 
mint volt annak a pásztornak az idejében. 

Az igazság van, létezik, akár megismeri az ész, 
akár n e m ; akár ismeri meg az egyik jobban, a má-
sik kevésbbé. A megismerésben igenis van fejlődés, 
de nincs az igazságban. Akár a metafizikai igazságot 
vesszük, akár a logikait. Az előbbi : concordantia 
entis cum similitudine ejus, quae habetur in intelleclu 
et juxta quam ipsum ens fieri debet. A másik: 
concordantia cognitionis cum re cognita.1 

A Föld kezdettől fogva keringett a Nap körül s 
a régiek tévedve, mégis a földközponti rendszert 
vallották; midőn aztán Kopernik 1531-ben hirdette, 
hogy a napközponti rendszer az igaz s mi valljuk 
u tána : ez által nem a Föld helyzete a Naphoz vál-
tozott, de változott az embereknek rávonatkozó addigi 
hibás ismerete. 

A fejlődés nem az igazságot változtatja, hanem 
változtatja, tökéletesíti az emberi ismeretet s ez a 
változás sem vonatkozik az úgynevezett önmagokban 
ismert első elvekre : az egész nagyobb részénél, nincs 
ok okozat nélkül, a rossz nem jó stb., hanem vonat-
kozik a komplikáltabb igazság részleteire. Midőn pl. 
Biró Lajos az új-guineai természeti népről azt írja, 
hogy : a mi nálunk erény és bűn számba megy, azt 
ott is annak tekintik, sőt hogy kevésbbé romlottak, 
mint az európaiak,2 nem jelez egyebet, mint hogy 
bizonyos alapelvek semmiféle emberi fejlődéssel nem 
változnak, lévén közöttünk és az új-guineaiak közt 
kétezer évnél hosszabb fejlődési különbség s ennek 
dacára is a mi nekünk jó, nekik is jó. 

Tehát valóban az igazság változhatatlan, csak az 
ember, az emberi megismerés változó. 

59. Krisztus nem hirdetett minden időre és minden em-
berre alkalmazható meghatározott tanösszeget; hanem csak 
bizonyos, a különböző időkhöz és helyekhez alkalmazkodó 
vagy alkalmazkodni hivatott vallási mozgalmat kezdemé-
nyezett. 

Ennek a tételnek a hamisságát az előzőkben 
sokszor fejtegettük, nevezetesen a 21. tételnél. Azért 
itt nem is foglalkozunk vele újból, hanem egyszerűen 

1 Dupeyrat : Manuductio ad Philosophiam. Parisiis. 1887. 
I. 233. 1. 

2 Biró : Vannak-e még vademberek és emberevők ? Ter-
mészettudományi Közlöny. 1907. 572. 1. V. ö. Religio 1907. 
579. lap. 

csak idézzük Krisztus ellenkező rendelkezését. «El-
menvén, tanítsatok minden nemzeteket, tanítván őket 
megtartani mind, a miket parancsoltam nektek». 
(Máté 28, 19-20. ) 

Az apostoloknak e szerint mind azt és csakis 
azt szabad tanítaniok s minden nemzeteknek mind 
azt és csakis azt kell hinniök, a miket Krisztus pa-
rancsolt. Minden időre és minden emberre szóló 
tárgyilag meghatározott tanösszeget ennél jobban 
kifejezni nem lehet. Csakhogy az evolucionisták nem 
az egyedüli történeti forrásból, az evangéliumokból, 
hanem a levegőből beszélnek Krisztusról. 

60. A keresztény tan kezdetben azonos volt a zsidó tan-
nal, a folytatólagos fejlődésében azonban előbb Pálé, azután 
Jánosé lett, végre hellén irányzatú és egyetemes. 

Egyszerűen az evolucionista álláspont újból való 
hangsúlyozása, mely szerint a kereszténységet a maga 
sajátos eszméivel nem Krisztus, hanem tulajdonképen 
Pál apostol kezdeményezte volna, a mint ezzel már 
az előző fejtegetésekben ismételten találkoztunk. Itt 
új annak a kiemelése, hogy Krisztus tana tulajdon-
kép maga a zsidó tan volt. Különös, Harnack, mint 
láttuk, úgy fogja föl a dolgot, hogy Krisztus egész-
ben három eszmét hirdetett, mely voltakép zsidó 
tannak még sem nevezhető. 

Miután erről volt már szó, most csak kettőt 
ismétlünk, 1. hogy Krisztus a maga egyházáról beszélt, 
a minek mint alfélé megkülönböztetésnek nem volna 
értelme, ha az mégis csak egy lett volna a zsinagó-
gával. 2. Krisztus meghagyta apostolainak, hogy ne 
azt tanítsák minden nemzeteknek, a mit Hillel 
vagy Schamai iskolája vallott, hanem a mit én paran-
csoltam nektek. Hogy pedig az föltétlenül valami más 
volt, mint maga a közkeletű zsidó tan,1 mulat ja a 
tény, hogy a zsidóság, a szinedrium üldözte az apos-
tolokat, üldözte híveiket Palesztinában és mindenütt. 
Vájjon azért üldözte-e, mert az ő tanait vallották? 

Ha a kereszténység nem lett volna új tan, hanem 
csak a korabeli eszméknek, akár zsidóknak, akár 
pedig helléneknek visszhangja, akkor, mint Pál 
mondja (I. Kor. 1, 23.), nem nézték volna a zsidók 
«botránkozásnak», a pogányok «bolondságnak». 

61. Bizvást el lehet mondani, hogy a Genezis elejétől 
az Apokalypsis végéig a Szentírás egyetlen fejezete sem tar-
talmaz teljesen azonos tant azzal, a mit az egyház ennek 
megfelelően tanít s ennélfogva hogy a Szentírás egyetlen feje-
zetének sincs azonos értelme a kritikus előtt és a theolo-
gus előtt. 

Nem egyéb, mint más formában ismétlése a 
2, 12, 19, 23, 24. tételeknek, cáfolata is az ott mon-
dottakból következik. 

62. Az első idők keresztényei nem úgy értették az apos-
toli hitvallás főbb ágazatait, mint a hogy a mai keresztények 
értelmezik. 

1 Langen : Das Judenthum in Palästina zur Zeit Christi. 
1866. — Delitzsch : Jesus und Hillel. (Mit Rücksicht auf Renan 
und Geiger.) 1879. — Müvem : A keresztény vallás apologiája. 
1893. 443. 1. 
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Ennek a télelnek érlelme abból a heves harcból 
érthető, melyet Harnack 1892-ben 1 indított az «Apos-
tolicum» ellen, mint az utolsó szál ellen, mely még 
a racionalista protestantismust a katholicizmushoz 
kötötte. Caspari hatalmas forrásmunkája nyomán, 
mely az «apostoli hitvallás»-ra (Hiszekegy-re) vonat-
kozó anyagot szorgalmasan összegyűjtötte, az «Apos-
tolicumot» beállította az imént a 60. tételben is jel-
lemzett fejlődési szisztémába s elejétől végig összes 
kifejezéseit kiforgatta abból az értelemből, melyet 
nekik a régi irók ép úgy, mint az egyház minden idő-
ben tulajdonított. Már az első szó «Hiszek» (az Isten-
ben) sem jelent szerinte hitet, hivést, hanem bizal-
mat. Jézus Krisztusban ő egy Fiában szerinte nem 
Jézus isteni származását, az Atyával való egylényegű-
ségét jelenti, hanem Jézust, a nagy embert és így 
tovább.2 

Ezt az evolucionista álláspontot jelzi tehát a 62. 
tétel, melyet a Szentszék kárhoztatott. 

A helyzet ez. Az összes eddigi nyomozások 
egybehangzók abban, hogy apostoli hitvallásunk 
(a régi római hitvallás) anyaga visszavezethető az 
apostoli kor ra ; nem volt az egyéb, mint a keresz-
telési formának (Máté 28, 19) részletezése, melyet a 
felnőttek a keresztség felvétele előtt elmondottak s 
melynek különböző, egyes részletekkel bővített formái 
(kisázsiai, frank stb.) a részleges egyházakban a 
herezisek alkalmából alakultak. Végleges alakja (a 
rómainak) szintén az I. század második felébe 
vagy a II. század elejére tehető.3 

Harnack ezen adatokkal szemben az apostoli hit-
vallást (melyet a kis katekizmusban tanultunk), mint 
olyat, nem helyezhetvén későbbi időbe, tartalmát 
húzta Procrustes ágyára s olyasmit hozott ki belőle, 
a mit a keresztényeknek az ő szisztémája szerint az 
I. és II. században vallania kellett, hogy épségben 
maradjon a «szisztéma». 

Sokan a protestánsok közül is fölháborodtak 
ezen a romboló munkán, irat-iratra következett,4 a 
katholikusok közül Blume szállította le Harnack ön-
kénykedéseit, ferdítéseit a maguk értékére.5 

A kutatás eredményét így foglalja össze Blume : 

1 Harnack : Das apostolische Glaubensbekenntniss. Ein 
geschichtlicher Bericht nebst einem Nachwort. Berlin, 1892. 

2 Rálicitált Harnackra Kattenbusch : Das Apostolische 
Symbol cimű vaskos két kötetes munkájában Leipzig. 1894. 
A theologiát fllologiává változtatva bámulatos dolgokat hoz 
ki a hitvallás egyes szavainak értelméről (II. 501. sk. 1.) 

3 Hanuy: Az apostoli hitvallás ősalakja. Religio 1900. 
332. lap. 

4 Tanulságos a prot. Zahn : Das apostolische Sym-
bolum. 1893. 

5 Blume : Das apostolische Glaubensbekenntniss. Frei-
burg. 1893. 5. sk. 1. Rámutat egyúttal Harnack alaphibájára, 
mint a ki saját vallomása szerint a dogmatörténetbe a dar-
winizmust vezette be s ahhoz képest magyarázza a keresz-
ténység fejlődését is. Nem az adatokból vezeti le nézeteit, 
hanem az adatokat módosítja a szisztéma követelményei 
szerint. (51. 1.) 

«keine einzige kirchlich gebilligte Auslegung'des Sym-
bolums steht im Gegensatz zur ursprünglichen». (6.1.) 

63. Az egyház nem képes hathatósan megvédelmezni az 
evangeliumi ethikát, mivel megátalkodottan ragaszkodik a mai 
haladással össze nem egyeztethető változhatatlan tanokhoz. 

Abból az ethikából, mely változékony tanok 
folyománya, az egyház nem kér, hanem ethikájában 
is kötelességszerűen ragaszkodik Krisztus eiveihez : 
a miket parancsoltam nektek. A mint a változékony 
embert senki sem tartja a jellem mintaképének, úgy 
az egyház az elvek változhatatlanságával szilárdította 
meg az európai civilizációt, mert azok az elvek isteni 
forrásból származván, örökké kifejezik az igazat az 
ethikában. S tényleg eddig senki sem vallotta kárát, 
a ki éleiét az egyház ethikája szerint irányította; 
ellenben sokan megbánták már az ethikai változé-
konyságot. Nem illik tehát ócsárolni azt, a mi az 
egyház egyik legnagyobb dicsősége.1 

64. A tudományok haladása kívánja, hogy módosítsuk a 
keresztény tannak az Istenre, teremtésre, kinyilatkoztatásra, 
a megtestesült Ige személyére, a megváltásra vonatkozó fel-
fogását. 

Ezek azok a tanok, a mikben Schell is próbál-
kozott s képtelenségeket hozott létre.2 A profán tudo-
mány ugyanis ezekre a tanokra vonatkozólag sem-
mit sem kíván, mivel ezek a kérdések tárgyi körébe 
egyáltalán nem tartoznak; de a theologia sem, csupán 
az evolucionisták thcologiája kívánja a változtatást, 
az pedig meghallgatásra nem számíthat, mivel a téves 
felfogás szülöttje s olyan, melyre legjellemzőbb a 
következő : 

65. tétel : A mai katholicizmus nem egyeztethető össze a 
valódi tudománnyal (melyikkel?), ha csak át nem alakitjuk 
valami dogmátlan kereszténységgé, vagyis valami tág és szabad-
elvű protestantizmussá. 

Vagyis más szóval : eresszük szélnek az egész 
katholicizmust, juttassuk a protestantismus sorsára! 
Ez nagyon érdekes műtét lenne. Azonban ezzel mái-
annyira erőt vett az evolucionistákon a «haladási», 
illetőleg a rombolási vágy, hogy valójában nem is 
tudják, mit beszélnek. Melyik protestantismussá 
kívánják átalakítani a katholicizmust? Lutherére? 
Az nem tétezik. A modernre? Az egy megfoghat-
lan lény. Ma már ugyanis csak racionalizáló és katho-
licizmust ostromló emberek vannak ; ellenben pro-
testánsok, kik valami pozitívben hinnének, legalább a 
tanultak között, nincsenek. Mit akarnak tehát ezzel 
az óhajukkal a katholicizmus «megmentéseért» buz-
gólkodó evolucionisták? Tulajdonképen nihil-t. 
Hát az ilyen jó barátoktól mentsen meg az Isten, az 
ellenséggel majd csak boldogulunk magunk is. 

* 
1 A ki a kérdést részletesen akarja megismerni, annak 

ajánljuk Weiszhét kötetes művét : Apologie des Christenthums 
vom Standpunkte der Sitte und Cultur. Freiburg. 1888. 

2 Lásd Chr. Pesch említett tanulmányát : Ende der Scliell-
Frage. St. aus M.-Laacli. 1907. 546. 1. 
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Ezzel végeztünk a Dekretummal, melyet néme-
lyek «Uj Syllabus»-nak is neveznek. Áttanulmányoz-
tuk a benne kárhoztatott evolucionista 65 tételt, 
melyeket megtévedt lelkek a katholicizmusnak az 
u. n. modern korszellemmel való u. n. kiengesztelése 
céljára gondoltak ki. Nem új a dolog, csak újabb a 
fo rmája ; az egyház támadói századról-századra kí-
nálnak ilyen modernségeket, de az egyház csak 
tovább őrzi, tovább hirdeti a Krisztustól rábízott 
üdvözítő tanokat. Mindig modern s mindig régi, 
mint az örök igazság, melyet Isten Fia hirdetett. 

Földerítve az evolucionisták tévedéseit, magát a 
katholikus igazságot is tanultuk jobban megismerni és 
jobban megszeretni. Mert a katholicizmust alaposan 
megismerni annyi, mint azt igazán megszeretni és 
lelkesen követni. Köszönjük a Szentszéknek, hogy a 
hit épségét óvó Dekrétumával erre ú jabb alkalmat 
szolgáltatott. 

Jónás próféta könyve. (V.) 
III.1 Jónás prófétáról maga Krisztus Urunk is 

megemlékezett s az ő szavainak nagy fontosságot 
tulajdonítanak a történeti műfaj védői, míg az ellen-
párt természetesen azt vitatja, hogy Krisztus Urunk 
szavaira épen semmi jogunk sincs hivatkozni. Idézzük 
tehát előbb Krisztusnak szavait. A zsidók nem akarták 
elismerni a Jézus mívelte jeleket, azaz csodákat és 
azt mondták, liogy Belzebub erejével tette ezeket. 
Jézus e miatt istenkáromlásról vádolja és rendre-
utasítja őket. Ekkor újra megszólalnak: «Mester, 
jelt akarunk tőled látni». (Mát. 12, 38.) Tehát az 
előbbiekkel be nem érve, másfajta csodát követelnek, 
a melyet majd ők is elismernének. Máté szerint 
(12, 39—42.) Jézus így felelt: «A gonosz és parázna 
nemzedék jelt kíván, de nem adatik neki jel, hanem 
csak Jónás próféta jele. Mert valamint Jónás a cet-
ha l 2 gyomrában három nap és három éjjel volt: 
úgy leszen az emberfia a föld szivében három nap 
és három éjjel. A ninivei férfiak föltámadnak az 
ítéletben e nemzedékkel és kárhoztatni fogják azt, 
mert ők bűnbánatot tartottak Jónás prédikálására 
és ime nagyobb van itt Jónásnál. A déli királyné 
föltámad az Ítéletben e nemzedékkel és kárhoztatni 

1 E dolgozat közlése közben jutott kezembe a Hittudo-
mányi Folyóirat 1901-iki évfolyama, a melyben dr. Hám Antal 
értekezik Jónás próféta könyvéről. Igen sajnálom, hogy e ki-
merítő jeles cikkről nem vehettem tudomást, azon egyszerű 
oknál fogva, mert az utóbbi éveket jórészt Magyarországon 
kívül töltvén, a H. F. nem került kezembe. 

2 A cethal a cetum vagy cete fordítása, a mely a régiek-
nél bármily fajta nagyobb tengeri halfajta állatot jelentett, 
nem pedig a szorosan vett bálnát, a melyet most cethalnak 
nevezünk. Forcellini nagy szótárában ez áll : Cetum nomen 
generale oiunium maiorum piscium máris, praesertim eorum, 
qui animal non ovum pariunt, ut ex Plin. 9, 40. 1. colligitur, 
cjuales sunt balaenae, orcae, thynni, pristes, delphini et huius-
modi. 

fogja azt; mert ő eljött a föld határairól hallgatni 
Salamon bölcseségét és ime nagyobb van itt Sala-
monnál». 

Máté XVI. fejezetében ismét szó esik Jónásról. 
Miután Jézus hét kenyérrel négyezer embert táplált 
volt, elbocsátá őket és a hajócskán Magedan határaiba 
jött. «Es hozzájárulván a farizeusok és szadduceusok, 
kisérték őt és kérék őt, hogy az égből mutasson 
jelt nekik. 0 pedig felelvén, mondá nek ik :« . . . Az ég 
sziliéből tudtok Ítélni s az idők jeleit nem tudhat-
nátok-e? A gonosz és parázna nemzedék jelt kíván ; 
de nem adatik neki jel, hanem csak Jónás próféta 
jele. És elhagyván őket, elméne». (Mát. 16, 1. 4.) 
Márk igy adja elő a dolgot: A négyezer embernek 
hét kenyérrel való táplálása után Jézus Dalmanuta 
tájára jöve. «És kimenvén a farizeusok, kezdének 
vele vetekedni és jelt kérvén tőle az égből, kisérték 
őt. És felsóhajtván lelkében, mondá : Minek kér jelt 
e nemzedék? Bizony mondom nektek, nem adatik 
jel e nemzedéknek. És otthagyván őket, ismét a ha-
jóba szállá és a tengeren átkele». (Márk 8, 11—13.) 
Végre szent Lukácsnál a Jónásról való említés így 
van elmondva : Miután Jézus védekezett azon vád 
ellen, hogy Belzebub által űzi ki az ördögöket és az 
erős fegyveresről való példabeszédet, mondotta, vá-
laszol a nőnek, a ki boldognak mondta a méhet, a 
mely őt hordozta. Ezután «az egybegyűlő seregnek 
kezdé mondani : Ez a nemzedék gonosz nemzedék ; 
jelt kíván, de nem adatik neki jel, hanem csak 
Jónás próféta jele. Mert valamint Jónás jelül lett a 
niniveieknek, úgy leszen az emberfia is e nemze-
déknek. A déli királyné föltámad az Ítéletben e nem-
zedék férfiaival és kárhoztatni fogja őket; mert el-
jött a föld határairól hallgatni Salamon bölcseségét, 
és ime, nagyobb van itt Salamonnál. A ninivei fér-
fiak föltámadnak az ítéletben e nemzedékkel és kár-
hoztatni fogják azt, mert ők bűnbánatot tartottak 
Jónás prédikálására és ime, nagyobb van itt Jónásnál». 
(Luk. 11, 29—32.) 

Látjuk, hogy szent Máté kétszer említi, hogy 
Jézus Jónás prófétáról szól. Az első eset előzményei 
és következményei teljesen megegyeznek szent Lukács 
elbeszélésének körülményeivel ; a második eset körül-
ményei pedig ugyanazok, a melyek keretében a szent 
Márkból idézett szavak valók. Felhívjuk erre a t. 
olvasó figyelmét a következő fejtegetés méltatása 
végett. Szent Máténál bizonyos, hogy két különböző 
esetről van szó. És valószínű egyáltalán, hogy Jézus 
a Jónás jeléről többször is szólt. Föltűnhetett, hogy 
szent Lukácsnál Jónás jele abban áll, hogy «a mint 
Jónás jelül lett a niniveieknek, úgy leszen az emberfia 
is e nemzedéknek», szent Máténál pedig abban, hogy 
«valamint Jónás a hal gyomrában volt három nap 
és három éjjel, úgy leszen az emberfia a föld szi-
vében». Ezen eltérésről később még megemlékezünk. 

Szent Máténak idézett szavaiból Gigot szerint 
(i. h. 415. lap.) a hagyományos nézet hivei «nagy-
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bátran» bizonyítgatták, hogy Jónás könyve, illetőleg 
elbeszélése igaz történet. Mert Krisztus Urunk maga 
mondta, hogy Jónás három nap és három éjjel a 
hal gyomrában volt és hogy a niniveiek prédikálá-
sára bűnbánatot tartottak. Továbbá Jézus magát na-
gyobbnak mondja Jónásnál ; de csak nem hason-
lította volna magát össze egy pusztán mesebeli, 
mythusi avagy parabolabeli személlyel. Ezenkívül 
Jézus szemében Jónás nem kevésbbé történeti sze-
mély, mint a déli királynő ; és ninivei küldetése nem 
kevésbbé történeti tény, mint a déli királynőnek 
Salamonnál tett látogatása. És Jézus azt tartja, hogy 
Jónás csakugyan a hal gyomrában volt, mert a 
farizeusokhoz szól, a kik valódi jelet kívántak tőle. 
Végre Jézus Jónás könyvét olyannak tekintette, a 
minőnek kortársai : történetinek. Már most ki merné 
keresztény létére nézetét szembeállítni Jézusnak tanú-
bizonyságával, mikor ily világosan jelzi a könyv 
igaz voltát ? 

Lássuk azonban magukat a könyv védőit. Kaulen 
(Einleitung in die hl. Schrift2 352. lap.) ilyeténkép 
érvel : A zsidók Krisztustól valódi tényt kívántak, 
t. i. valami csodajelet, a mely őket kényszeríteni 
fogja a hitre. Jézus pedig annyiban rááll kérelmükre, 
hogy valóban bekövetkezendő tényt (t. i. föltámadását) 
igér nekik; bár e jel nem olyan, mint ők akarták. 
Már ha Krisztus föltámadása a Jónás próféta jele, 
a felelet alapját képező megegyezés Jónással azt 
mutatja, hogy Jézus Jónás megmenekedését valóban 
megtörtént ténynek tartja. Ugyanis Jézus az össze-
hasonlító bizonyítást alkalmazza itt. De az ily bizo-
nyításnak semmi ereje sincs, ha egy meg nem történt 
dologból, vagy olyasmiből, a mit nem tart megtör-
téntnek az ember, olyasmire következtetünk, a mi 
nézetünk szerint valóban meg fog történni. Ugyanez 
következik Kaulen szerint Krisztus Ígéretéből : a mily 
biztos, hogy Sába királynője, a ki pedig történeti 
személy volt, föl fog támadni és tanúskodni e nem-
zedék ellen, époly bizonyos, hogy a niniveiek is 
fölkelnek az Ítéleten és tanúságot tesznek a zsidók 
megátalkodottsága ellen. 

Ugyanis Krisztus Urunk szavaiból és a zsidóknak 
adott felelet összes körülményeiből világos, hogy a 
niniveiek az Ítéleten, egy valóban bekövetkezendő 
Ítéleten, tanuk lesznek a zsidók valódi tetteivel 
szemben, t. i. a Krisztus iránti hitetlenséggel szem-
ben. Ha tehát a niniveieknek bármily rövid idejű 
megtérése és bűnbánata Krisztus Urunk szemében 
nem volt megtörtént tény, olyasmiből következtetett 
és olyasmivel fenyegetőzött — még pedig a hogy ő 
gondolta, érvényesen és hatásosan, — a mit vagy 
maga sem hitt, vagy pedig csak tévedésből tartott 
igaznak; és pedig ebből olyasmire következtetett, a 
mit biztosnak hirdet. «Érthető-e», kérdi a Cambridge 
Bible kommentátora (I. h. 51. lap.) «Jézusnak eme 
beszéde, ha Jónás könyve nem történeti? A jövendő-
beli biró ünnepélyes fenyegetőzést intéz azokhoz, a 

kik egykor Ítélőszéke előtt fognak állni megszégye-
nülve. Ezt a teljesen reális jelenetet prolepsis által 
szemük elé akarja idézni, a mint az ő szeme előtt 
is mint reális lebegett. És mégis hihetnők, hogy 
pusztán képzeletbeli emberek, a kik egy képzeletbeli 
próféta képzelt prédikációjára csak képzeletben tar-
tottak bűnbánatot, ama napon (az Ítélet napján) föl 
fognak támadni és el fogják Ítélni Jézus tényleges 
hallgatóinak tényleges hitetlenségét és egy parabo-
lának költött személyei ugyanazon tényleges Ítéletre 
fognak jönni a Jézus korában valóban élt embe-
rekkel ?» 

A kritikusok ezen érvelés ellen is különféle ellen-
érvet hoznak föl. Davidson azt mondja , hogy nem 
tartozott Jézus küldetéséhez, hogy bennünket a kriti-
kára tanítson, vagy hogy korának a Szentírásról 
táplált minden téves nézetét helyreigazítsa. Erre azt 
felelhetik, hogy különbséget kell tennünk: Más az, 
vájjon Krisztus akart-e vagy nem akart-e bennünket 
kritikára tanítni és ki akart-e valamely tévedést 
egyenesen küszöbölni és más megint az, vájjon 
Krisztusnak szavaiból, a melyekkel valamit meg-
történt ténynek állított, nem lehet-e következtetni, 
hogy a Jézus mondta dolog megtörtént. Midőn tehát 
így érvelnek, nem a mai modern kritikát akarják 
tanulni Jézustól, hanem Krisztus Urunk szavait más 
bizonyítékforrások közt kiinduló pontul veszik érve-
lésükben. 

Meignan szerint (L. Gigot, i. h. 418. lap.) Jézus 
alkalmazkodni szokott a korabeli zsidók beszédmód-
jához és hagyományaihoz és nem mondott ellen, 
hacsak nem volt szükséges. így tett a dúsgazdag- és 
Lázárról szóló parabolájában. A Hadest vagy polcolt 
úgy írta le, mintha a földet és paradicsomot össze-
kötő hely volna. Ép így szólt a vízözönről, mintha 
általános lett volna: «jött a vízözön és elvitte mind-
nyáj okat». (Mát. 24, 39.) Pedig lehetetlen, hogy mind-
ezt Jézus igaznak tartotta volna. König szerint 
hasonlóképen beszél Jézus a nap fölkeltéről és más 
ilynemű dolgokról. 

A fölhozott példák csak azt bizonyítják, ha csak-
ugyan Jézusnak a kor fölfogásához való alkalmaz-
kodását jelentik, hogy az Úr a mi esetünkben is, 
Jónásról szólva is, alkalmazkodhatott a bevett néze-
tekhez, nem pedig azt, hogy csakugyan így alkalmaz-
kodott. Ez utóbbi csak akkor állna, ha más uton 
előbb bebizonyítanák, hogy Jézus nem tarthatta 
igaznak Jónás történetét. Hosszú tárgyalást igényelne 
egyébként annak megállapítása, hogy a fölhozott 
példák mennyiben bizonyítják, vagy nem bizonyítják 
Krisztus Urunk alkalmazkodását. A vízözön, Jézus 
szavait tekintve, elvitte mindnyáj okat, t. i. vagy egy-
általán minden embert, vagy pedig mindnyájokat 
azokat, a kikről Krisztus Urunk közvetlen előbb 
szólt, hogy ettek, ittak, Istennel nem törődtek. Tehát 
e szavakból nem lehet bizonyosan következtetni, 
hogy Krisztus Urunk egy teljesen általános vízözönről 
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beszél, a mit ő maga sem hitt és így alkalmazkodott 
a zsidók fölfogásához. Hasonlóképen lehetne a dús-
gazdagról szóló példabeszédből hozott példát fej-
tegetni. 

Lehet azt mondanunk egy bizonyos értelemben, 
hogy Jézus a történeti vagy egyéb tudományos kér-
désekben a zsidók felfogásához alkalmazkodott, t. i. 
hogy az ő tökéletlen ismereteikből kiindulva, maga-
sabb és mélyebb igazságok képét tárta fel ; valamint 
hogy az érzékek nyújtotta képies kifejezéseket a nap-
fölkeltéről stb. ép úgy használta, a mint ma is a 
legtudósabb csillagászok használják, bár tudják, hogy 
nem a Nap kel föl. Az ily kifejezésekben magukban 
még nincs tévedés, mert azt mondják , a mit tényleg 
látunk, a dolgok mélyebb jelentéséről hallgatnak ; és 
főleg azérl, mert képies kifejezések. Nem lehet azon-
ban azt mondanunk, hogy Jézus kortársainak téves, 
hamis Ítéleteihez is alkalmazkodott beszédében. De 
a zsidók valóban azt ítélték, hogy Jónás cselekedetei 
csakugyan megtörténtek; ha tehát e könyv elbeszé-
lése csak jelkép volt, a melynek csak egy parányi 
része történt meg, s az is nem Jónással, hanem 
valami költött személlyel, Jézus egy téves, hamis 
nézethez alkalmazkodott volna. 

Egyébként ezen alkalmazkodás Jézusnak előbb 
fejtegetett hasonlító érvelését megfosztja erejétől s 
ebből a szempontból sem fogadható el. 

Ezért mások azt vitatják,-hogy Jézus egy argumen-
tum ad hominem-et irányzott e beszédében a zsidók 
ellen ; tehát nem szükség, hogy maga egyetértsen 
velük, hanem elég, hogy olyasmiből indul ki, a mit az 
ellenfél megenged. így Davidson. (Gigot-nál i. h. 419. 
lap.) Ráhagyjuk, hogy Jézus egy csodából indul ki 
érvelésében, a mely csodát a zsidók is annak tartot-
ták. De ugyanott azt is mondja Jézus, hogy «a nivi-
veiek fölkelnek az Ítéleten eme nemzedékkel». «Vájjon 
talán — így szól Cornely (Introductio. . . Vol. II. 506. 
lap) — a zsidók azt is hitték, hogy a niniveiek őket 
majd elitélik? Vagy megengedik ellenfeleink, hogy 
az Ur a zsidóknak a niniveiek megtéréséről való 
téves nézetét egy új téves nézettel megerősíthette és 
pozitive helybenhagyhatta ?» A fenyegetésnek Krisztus 
ajkán nincs sennni ereje, ha Krisztus Urunk nem 
hitte és nem akarta, hogy a zsidók is higyjék, hogy 
a niniveiek megtérése igazi volt és egykoron valódi 
tanúbizonyság legyen a zsidók hitetlensége ellen. 
Ugyanis, mint már mondottuk, Jézus egy meghatá-
rozott, szemei előtt álló Ítéletről beszél, ev x^ xpías' — 
még pedig arról, a melyet föltámadás előz meg, 
tehát a végső, utolsó, a világitéletről, a melyen a 
niniveiek az akkor tényleg élő nemzedéket el fogják 
ítélni, azaz példájukkal rá juk fognak bizonyítni, hogy 
vétkesek. Az érvelés, a melyet ez utóbbi állítás bizo-
nyítására használ az Úr, így szól : «mert azok hittek, 
és bűnbánatot tartottak Jónás prédikálására». Ámde 
Jézus — mint nyomban következik — nagyobb Jó-
násnál és a zsidók, dacára ennek, sem nem hittek 

prédikálására, sem bűnbánatot nem tartottak. Tehát 
joggal fognak amazok ezekre, mint vétkesekre, rá-
mutatni, vallani. Tehát Jézus ez érvet csak úgy al-
kalmazhatta, ha maga is igaznak tartotta Jónás tör-
ténetét. Ezért a Cambridge Bible magyarázója azt 
tartja, hogy Jézus beszédének e második része tel-
jesen eldönti a kérdést. (I. h. 51. lap.) 

Magában «Jónás próféta jelében» is nehézséget 
találnak a kritikusok. Von Orelli szerint (i. h.) abból, 
hogy Jézus valóban föltámadt, nem következik szük-
ségképen, hogy Jónás is a hal gyomrában volt s 
onnan kijött ; mert e kérdésben azt is tekintetbe 
kell venni, hogy «ime nagyobb van itt Jónásnál». 
Ámde Jézus nem föltámadására nézve mondja magát 
Jónásnál nagyobbnak, hanem abban, hogy neki a 
zsidók nem hittek, bár nagyobb Jónásnál. Tehát 
ebben áll Jónás próféta jele. 

Erre a hagyományos nézet védői azt felelik, 
hogy Jézus maga megmondja, miben áll e jel : 
«Ugyanis — mondja az Úr — valamint Jónás a hal 
gyomrában három nap és három éjjel volt, úgy 
leszen az emberfia a föld szivében három nap és 
három éjjel». Jézus tehát ebben látja a jelet : hogy 
az ő temetése és föltámadása hasonló csodaszerű 
jelenség lesz, a mint Jónásnak fogsága és szabadulása. 
Tehát összehasonlító érvelése nem birna bizonyító 
erővel, lia valóban bekövetkezendő föltámadását 
Jónásnak költött szabadulásával bizonyítaná. 

König és mások (i. helyeken) ennélfogva máskép 
okoskodnak. Azt találják, hogy Jézus szavai az evan-
gélistáknál más és más módon vannak elmondva. 
Márk evangéliumában, a mely pedig, legalább veleje 
szerint, legelőször lett megszerkesztve,1 egjr szó sem 
esik arról, hogy Jónás a halban volt, hanem Krisztus 
csak annyit m o n d : «Nem adatik jel e nemzedéknek». 
Tehát sehogy sem jeleztetik, hogy milyen az a Jónás 
próféta jele. A mit Máté és Lukács mond, csak tol-
dalék, csak Krisztus utáni kibővítése az ő beszé-
deinek. Ez Gigot szerint többek véleménye. (419. lap.) 
König szerint e történet első elmondása nem Márknál, 
hanem Máténál található, de Jónás jelét nem a halból 
való szabadulásra, hanem Jónás prédikálására vonat-
koztatja. Végre Cheyne szerint (I. h. 2570. lap) Jézus 
szavai legvalószínűbb eredeti szövegezésben Lukács-
nál találhatók meg; Máténak ama szavai pedig: 
«A mint Jónás a hal gyomrában volt . . .» minden 
bizonnyal később lettek betoldva. Tehát Jónás jele 
csakis az ő prédikálása volt, a melynek megfelel 
Jézus prédikálása. így mindegyik evangélistának kijut 
a maga eredetibb és ősibb szövegének védőiből. Már 
ez a nagy eltérés annak megállapításában, hogy mi 
eredetibb Jézus szavaiban, eléggé mutatja, mily ne-
hézséget okoznak e szavak a kritikus-táborban. Nem 
jól áll az az elmélet, a melynek védelmére a régi 
forrásokat egyre-másra csonkítani kell. 

1 Ez azonban nem áll. De e kérdés fejtegetése ismét igen 
messze vezetne bennünket. 
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Az evangélistákból fölhozott látszólagos ellen-
mondások vagy eltérések sokkal egyszerűbb meg-
oldást nyernek. Manapság is számtalanszor megesik, 
hogy ugyanazon dolgot a tudósítók némi eltérésekkel 
közlik, a mennyiben az egyik az eseménynek ezen 
részleteit, a másik más mozzanatait emeli ki j obban ; 
és e mellett mind a kettő igazat mondhat, mind a kettő 
szavahihető tanú. Abból, hogy az egyik valamely 
mozzanatot elhagyott, a melyet a másik említ, sem 
az nem következik, hogy az egész esemény, sem az, 
hogy ez a mozzanat nem történt meg. A józan gon-
dolkodó dolga a két vagy több tudósítást egybevetni 
és kiegészítni. 

Ha már most a három evangelisla szövegét újra 
átolvassuk, csak azt találjuk, hogy Máténak mindkét 
tudósításában van egy-két szó, a mi Márknál és 
Lukácsnál nincs meg. Máté kétszer szól Jónás je-
léről; első tudósításával teljesen egybevág Lukács 
jelentése, a ki a második esetről nem tesz említést; 
a második tudósításnak megfelel Márk közlése, a ki 
viszont az első esetet hagyta el. Ez a mondottak 
alapján nem csökkentheti Máté szavahihetőségét; 
annál kevésbbé, mert ő szem- és fül tanuja volt Jézus 
szavainak, Márk és Lukács nem. 

Az a körülmény, hogy Jónás prédikálása volna 
a kívánt jel, nem segít a kritikusok véleményén ; 
mert ez esetben is Jézus megtörtént dolognak tekin-
tette és Jónás könyvéből merítette. Ha tehát Máté 
és Lukács tudósításának csak ez volna a veleje, már 
akkor is a hagyományos nézet győzne. Ámde ezen-
felül Lukács szavai: «A mint Jónás jelül lett a nini-
veieknek, úgy leszen az emberfia is e nemzedéknek», 
ugyanazon jelentéssel bírnak, mint a Máté idézte 
szavak, bár rövidebben s elvontabban vannak szö-
vegezve. Mint Knabenbauer mondja : «A mint Jónás 
jel volt (èyéve-co) a niniveieknek, úgy lesz az emberfia 
is e nemzedéknek ; Jónás csoda folytán tartatott meg 
a niniveiek hasznára s így csodajel lett a niniveiek-
nek számára; épűgy Krisztus is ehhez hasonló csoda-
jel lesz a zsidók számára. Minthogy pedig a jövő 
időben lesz e jel, nem lehet e szavakat Jézusnak a 
jelenben történő prédikálásáról érteni. Tehát Máténál 
nincs semmi Lukácstól eltérő vagy vele ellentétes 
dolog mondva, hanem inkább Lukácsnak rövidebb 
tudósítása Mátéból nyer megvilágítást». (Comment, 
in Mattheum, T. II. 501. lap.) 

Hogy Márk tudósítása Máténak Jónás jeléről 
való második megemlékezésével vág össze, már mon-
dottuk. E helyütt Máté sem mondja, hogy miben fog 
állni Jónás próféta jele. Abban pedig megegyezik 
Márkkal, hogy Jézus nem fog oly jelet adni a zsidók-
nak az égből, a minőt ők kívántak. Márk egyáltalán 
nem mond többet, Máté pedig hozzáteszi, hogy Jézus 
csak a Jónás csodajelét fogja adni. Tehát Márk szö-
vegéből semmi sem hozható föl a hagyományos 
nézet ellen. 

Végül még egy érvet hoznak föl a kritikusok, 

mint pl. König (i. h. 751.1 ap.) : «Abban áll a kegyelet 
nagy titka, hogy Krisztus személye igaz Isten és igaz 
ember is volt s ennélfogva előrehaladt a bölcseségben, 
tanult, nem tudta az Ítéletnek, vagyis megdicsőülé-
sének napját». E szavakkal hallgatagon az van jelezve, 
bog}' nem is volt mindenható és még a Szentírásra 
vagy az Ítéletre vonatkozó kérdésekben is tévedhetett 
kortársaival együtt, a kiknek idejében, mint Cheyne 
mondja (I. h. 2571. lap.): «Jónás könyvének pusztán 
symbolikus volta már tökéletesen elmosódott az 
emberek öntudatában». 

Ezzel maguk a kritikusok a dogmatika terére 
csapnak át. S bár Knabenbauer (Comment, in proph. 
min. i. h.) és mások ezt az érvet is éles logikával 
visszaverik, azt hisszük, nem szorul jelen értekezé-
sünkben további cáfolatra. 

* 
Krisztus Urunknak a hagyományos nézet támo-

gatására idézett szavait: az ellenfél érvelései, véle-
ményünk szerint, nem tudják megfosztani erejüktől. 
Tehát azt hisszük, hogy a többi érvvel együtt, a 
melyek legalább is nagy valószínűséget adnak a ha-
gyományos nézetnek, ezen nézetet teljesen biztosítják 
az ellenérvekkel szemben, a melyek közül csak egyik-
másik emelkedik a valószínűség erejére. Igy, ámbár 
nem pusztán a belső érvek alapján döntjük el a 
kérdést, egyrészt a circulus vitiosus veszedelmét el-
kerül jük; másrészt mind belső, mind külső érvekre 
támaszkodva, az ellenfél nézetével szemben sokkal 
alaposabb álláspontot foglalunk el ; végre nem a 
mától-holnapra alkotott s egymást szüntelenül föl-
döntő hypothesisek ingó talaján haladunk, hanem 
azon nézetet tartjuk, a melyet mind az ókor, mind 
a későbbi idők, sőt a jelenkor higgadt keresztény 
gondolkodói is legnagyobbrészt — még a protestánsok 
legmodernebbjei közül is többen — magukénak val-
lanak. 

Ezzel egyúttal beigazoltnak gondoljuk azon el-
járást is, hogy az annyira rettegett római decretumok 
előtti meghajlás nem a vak hit, hanem a «rationabile 
obsequium fidei» természetes, magától érthető folyo-
mánya. Jablonkaij Gábor S. J. 

Merre vezet az út a metafizikához? (ni.) 
A metafizika keletkezése óta, mondja itt1 Kant, 

nem ismerünk eseményt, mely annak sorsára oly 
döntő befolyást gyakorolt volna. «Ich gestehe frei, 
die Erinnerung des David Hume war eben dasjenige, 
was mir vor vielen Jahren zuerst den dogmatischen 
Schlummer unterbrach und meinen Untersuchun-
gen im Felde der spekulativen Philosophie eine 
ganz andere Richtung gab.» «Hume — magyarra 
fordítom Kant szavait — a metafizikának csak egy, 
de igen fontos fogalmából indult ki, t. i. az ok és 

1 T. i. a Prolegomenákban. 
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okozat kapcsából (s így az erő és cselekvés stb. ro-
konfogalmából is) s az észtől, mely azzal dicsekszik, 
bogy saját kebeléből hozta létre e fogalmat, azt kö-
vetelte, adjon számot arról, mi jogon állítja: hogy 
valamely dolog oly természetű lehet, miszerint, ha 
e dolog adva van, azáltal szükségképen egy másik 
dolog is kell, hogy adva legyen, mert hiszen ezt je-
lenti az ok fogalma. Kétségtelenül bebizonyította, 
hogy az ész a priori és fogalmakból nem gondolhat 
ily kapcsolatot, mert ez szükségszerűséget zár ma-
gában; nem is lehet belátni, miért kelljen azért, 
mert valami van, szükségszerűen valami más dolog-
xxak is lennie s miképen lehetne egy ily kapcsolat-
nak fogalmát a priori bevezetni. Ebből azt követ-
keztette, hogy az ész a fogalommal csak önmagát 
ámítja, tévesen saját gyermekének tartván azt, holott 
az a képzelőtehetség basztardja, mely a tapasztalás-
tól megtermékenyítve, bizonyos képzeleteket az asszi-
miláció törvénye alá foglalt s bizonyos alanyi szük-
ségszerűséget, vagyis szokást csempész az objektiv 
szükségesség helyére. Ezért azt állította, hogy az ész-
nek nincs tehetsége ahhoz, miszerint ily kapcsolato-
kat akár általánosságban is gondoljon, mert ez eset-
ben fogalmai csak a fantázia szüleményei volnának 
s összes vélt apriorisztikus ismeretei nem volnának 
egyebek félreértett, közönséges tapasztalásoknál — 
a mi annyit jelent, hogy metafizika egyáltalán nincs, 
sőt nem is lehet». 

Jóllehet, nem fogadható el Hume ezen követ-
keztetése, mondja Kant, mégis komoly vizsgálódásra 
épült az s a kutatás ugyancsak megérdemelte volna, 
hogy minden jó fej egyesüljön a szóban forgó pro-
bléma megoldására. Humeot ellenfelei, mint Reid, 
Oswald, Reattie, meg nem értették. «Nem arról volt 
szó, mondja Kant, vájjon helyes-e, hasznavehető s 
nélkülözhetetlen-e az ok fogalma, hanem arról, váj-
jon a priori gondolja-e azt az ész s vájjon ily 
módon van-e a tapasztalástól független benső érvé-
nye s oly használhatósága, mely nemcsak tapaszta-
lásunk tárgyaira szorítkozik. Erre nézve akart Hume 
fölvilágosítást. Szó volt e fogalom eredetéről, nem 
pedig hasznavehetőségéről. 

Hume kétefyeit, űgymond, nem lehet a józan 
észre való hivatkozással megoldani. Éles bölcseleti 
vizsgálódás tárgyává kell tenni e problémát a maga 
egészében, mert Hume azt csak részben fogta föl. 
S itt következik ama leglényegesebb pont, a hol Kant 
maga vezet be rendszerének titkába. Azért eredeti-
ben idézzük : «Ich versuchte also zuerst, ob sich nicht 
Hume's Einwurf allgemein vorstellen liesse und fand 
bald : dass der Begriff der Verknüpfung von Ursache 
und Wirkung bei weitem nicht der einzige sei, durch 
den der Verstand a priori sich Verknüpfungen der 
Dinge denkt, vielmehr, dass Metaphysik ganz und 
gar daraus bestehe. Ich suchte mich ihrer Zahl zu 
versichern, und, da dieses mir nach Wunsch, näm-
lich aus einem einzigen Princip, gelungen war, so 

ging ich an die Deduction dieser Begriffe, von de-
nen ich nunmehr versichert war, dass sie nicht, wie 
Hume besorgt hatte, von der Erfahrung abgeleitet, 
sondern aus dem reinen Verstände entsprungen 
seien. Diese Deduction, die meinem scharfsinnigen 
Vorgänger unmöglich schien, die niemand ausser 
ihm sich auch nur halte einfallen lassen, obgleich 
jedermann sich der Begriffe getrost bediente, ohne 
zu fragen, worauf sich denn ihre objektive Gültig-
keit gründe, diese, sage ich, war das Schwerste, was 
jemals zum Behuf der Metaphysik unternommen 
werden könnte». 

Azt hiszem, e hely mindennél jobban bebizo-
nyítja, hogy Kant Hume nélkül meg sem érthető. 
Lange szerint is «élesen megvilágítják e szavak, 
mekkora befolyást gyakorol Hume a német filozó-
fiára, a kategóriás táblának s így a tiszta ész kriti-
kájának keletkezésére, a mi bölcseleli reformátorunk 
igazi alapeszméjére és összes tévedéseinek forrá-
sára».1 Világos e szerint, hogy Kant Humenak szkep-
szisét az apriorisztikus-szintétikus fogalmakról szóló 
egész rendszerével igyekezett megcáfolni. Kant böl-
cseletének föladata : bebizonyítani, hogy ilyen álta-
lános érvényű fogalmaink vannak s kimutatni, mi-
képen lehetségesek. Tehát pl. a főkérdésre, az ok-
sági elvre nézve Kant azt mondja , hogy ily ítéle-
teink vannak, de csak oly módon lehetségesek, hogy 
megismerő képességünknek már a priori, minden 
tapasztalás előtt megvan az okság fogalma, kategó-
riája. Ezt a kategóriát aztán elménk a magában 
véve meghatározatlan külvilágra alkalmazza s Ítéle-
teit általános formába öltözteti, mert minden ember 
elméje rendelkezik hasonló kategóriákkal. Az oksági 
elv tehát tisztán elménknek szüleménye. Az okságin 
kívül még több ilyen általános és apriorisztikus fo-
galmunk van s az egész «Tiszta ész kritikája» nem 
egyéb, mint annak bizonyítása, hogy ily fogalmaink 
vannak s kimutatása annak, miképen lehetségesek. 
«Die eigentliche Aufgabe der reinen Vernunft — 
mondja Kant — ist nun in der Frage enthalten: 
Wie sind synthetische ÍUrtheile a priori möglich?»2 

így állván a dolog, legalább is nagyon modifi-
kálni kell a kantizmus eredetiségéről és önállóságá-
ról uralkodó általános véleményt. S tényleg lassan-
kint homályba kezd borulni az a fényes hely, me-
lyet a bölcselet történetírói eddig a königsbergi 
bölcsnek juttattak. J. Mirkin «Hat Kant Hume wider-
legt» cimű munkájában részletesen ecseteli, hogy 
Kant teljesen a Hume által fölvetett problémák alap-
ján áll s hogy annak szkepszisét megcáfolni nem 
tudta. «Ziehen wir — mondja műve végén — die 
Summe dieser Betrachtungen, so muss das Postulat 
lauten : Die Kantische Beweisführung für die Apriori-
tät ebensowohl des Substanz, wie des Kausalitäls-

1 Lange, Gesch. des Materialismus, II. köt., 42. 1. 
2 Kant, Krit'k der reinen Vernunft, 123. 1. 
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begriffs ist unhaltbar und beruht auf Missverständ-
nissen ; so dass wir auf die Frage, ob Kant in Bezug 
auf den Substanz- und Kansalitätsbegriff Hume wi-
derlegt hat, entschieden mit einem Nein beantwor-
ten müssen».1 

Tb. Garrique Masaryk «D. Hume's Skepsis und 
Wahrscheinlichkeitsrechnung» cimű könyvében2 ál-
lást foglal a «Zurück zu Kant» jelszó ellen, mivel, 
úgymond, Kant egész rendszere nem egyéb, mint 
egy nagyarányú, de nem sikerült kísérlet Hume ké-
telyeinek megoldására. 

Ebben az értelemben nyilatkozik W. F. Schultze 
is «Hume und Kant über den Kausalbegrilï» cimű 
könyvében (Rostock, 1870). Ide tartozik még: 
G. Spicker, Kant, Hume und Berkeley ; Speckmann, 
Ueber Humes metaphysische Skepsis (Bonn, 1877.) ; 
B. Kühne, Ueber das Verhältniss der Humeschen 
und Kant'schen Erkenntnisstheorie (Bostock); Max 
Runze, Kants Kritik an Humes Skepticismus (Berlin, 
1880.); V. Cathrein, Glauben und Wissen (Freiburg, 
1903); slb. 

Ugyanabban az arányban, a mint Kant tekin-
télye alább száll, előtérbe nyomul Hume, a kit ed-
dig minden különös kiemelés nélkül szoktak a tör-
ténetírók a többi angol bölcselők között felsorolni. 
Lassankint kiderül, hogy Hume nemcsak az angol 
bölcselők között primus inter pares, hanem hogy 
centrális helyet foglal el az egész modern bölcselet-
ben. Természetesen nem pozitiv alkotásaival, hanem 
agyafúrt szkepszisével. Az előbbit dr. Pfleiderer 
máris kimutatta egy alapos munkában, melynek 
c ime: «Empirismus und Skepsis in D. Humes Phi-
losophie, als abschliessender Zersetzung der engli-
schen Erkenntnisslehre, Moral und Beligionswissen-
schaft».3 Plleiderer szerint Hume művei betetőzéséi 
és kvintesszenciáját képezik Baco, Locke, Hobbes stb. 
angol filozófusok munkáinak, a mennyiben Hume 
levonja azokból a szükségszerű következtetéseket és 
élesen körvonalozza mindazon alapvető kérdéseket, 
melyek elődeit az ismeretelmélet, az erkölcstan és a 
vallásbölcselet terén foglalkoztatták. Ehhez én hozzá-
fűzöm, a mit Pfleiderer csak igen eldugva említ, 
hogy t. i. Hume a maga ekonómiai Essays-ivel a 
nemzetgazdaság terén is csaknem központi helyet 
vivott ki magának. Dühring a nemzetgazdaságtant, 
mint tudományt, Humera és Smith Ádámra vezeti 
vissza.4 Skarzinsky vaskos kötetben bizonyítja, hogy 
Smith Ádám a maga nemzetgazdasági eszméit Hunié-
ból merítette. Marxnál egy érdekes jegyzetet találok, 
mely szerint Smith vakon hitt Humenak s az ateiz-
must is tőle tanulta.5 Feilbogen pedig, a ki Skor-
zinsky állításait gyöngíteni szeretné, «Smith und 
Hume» cimű fejtegetéseiben elismeri, hogy már Hume 

1 70. 1. 2 Wien, 1884., v. ö. 22-27. 1. 3 Berlin, 1874. 
4 Konstitnirung der Nationalökonomie als Wissenschaft, 

2. kiad. 45. 1. és egyebütt. 
» Marx, Kapital, IV. kiad. I. köt. 582. 1. 

állította, miszerint a munka a javak forrása és kö-
vetelte a szabad versenyt s fölkiált: «Mily nagy vé-
leménnyel kell, hogy legyünk Hume Essays-iről, mi-
kor tudjuk, hogy azok úgy megihlették Smithet, mint 
Hume bölcseleti könyvei Kantot l»1 Ha ehhez hozzá-
vesszük, hogy az egész Kant utáni bölcselet a «Tiszta 
ész kritikájára» épül, ez pedig teljesen a Hume ál-
tal meghatározott keretek között mozog, nem lesz 
nehéz belátnunk, hogy ezen szkeptikus az egész mo-
dern bölcseletre döntő befolyást gyakorolt. Pfleide-
rer azért helyet követel számára a legnagyobb német 
filozófusok Pantheonj ában.2 

Már csak ezek alapján is — nem tekintve Kant 
tévelveit — joggal állíthatjuk, hogy elhibázott dolog 
Kanthoz vezényelni vissza az elméket, melyek a 
metafizika örök kérdései iránt érdeklődnek. Hiszen 
láttuk, hogy Kant Hume nélkül csonka és érthetet-
len. Ha következetesek akarunk maradni, azt kell 
mondanunk, hogy nem Kanthoz, hanem Huniéhoz 
kell visszatérnünk, mikor a metafizikát keressük. 

Ehhez most hozzátesszük — s ez fontos — 
hogy Huniéhoz kell visszamennünk, még pedig Kant 
elkerülésével. Minek ugyanis ily nagy kerülő utat 
választani, mikor Kant Hume kérdéseire kielégítő 
választ nem adot t? Minek térnénk vissza hozzá, mi-
kor ő hamis okoskodásaival a Hume-féle problémá-
kat még jobban összekuszálta? Beneke3 beható lélek-
tani kritikája óta a kanti apriorizmus azok között 
is elveszítette tekintélyét, a kik nem állanak az aris-
totelesi-tomista bölcselet alapján. A pszichológusok 
között majdnem általános az a meggyőződés, hogy 
a Kant-féle apriorisztikus kategóriák nem is létez-
nek. S tényleg Kant az egész kategóriás táblát min-
den bizonyíték nélkül vezette be filozófiájába. De Be-
neke tovább megy és kimutatja, hogy ha volna is 
elménknek ily kategóriás berendezkedése, Kont tana 
akkor is ellenmondásokkal van tele. Az ész ugyanis, 
hogy csak egyet említsünk, a maga formális egysé-
gével és kategóriáival a külvilággal szemben teljesen 
közömbös. Vele szemben állanak a külvilág tárgyai, 
melyek teljesen formátlanok, minden egység nélkül 
valók s az ész formái semmiképen sincsenek ben-
nük predeteriminálva. S az ész mégis egyes jelensé-
geket az okság formájával ruház föl, másokat a 
szubsztancialitás, ismét másokat az egység kategó-
riája alá soroz. Honnét ez a válogatás? Hol van e 
különbségtételnek oka és mér téke? 

A tűz és az égetés egymásutánjában oksági vi-
szonyt látunk, a nap és éjszaka egymásutánjában 

1 E fejtegetés található: Zeitschrift für die gesamm. 
Staatswissenshhaft, Tübingen, 1890. IV. f. 699. 1. 

2 Pfleiderer, Empirismus und Skepsis. Előszó. 
3 Beneke idevágó munkái : System der Metaphysik und 

der Religionsphilosophie, 1842.; Kant u. die philosophische 
Aufgabe unserer Zeit, 1832. ; Grundlegung f ü r ' Physik der 
Sitten, ein Gegenstück für Kants Grundlegung für Metaphy-
sik der Sitten, nebst einem Anhange über das Wesen und 
die Erkenntnissgrenzen der Vernunft, 1822. 
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csak merő egymásutániságot. Miért nem mondjuk, 
hogy a nap oka az éjnek, vagy az éj a napnak? 
Elménk kategóriáit csak nem használjuk alanyi tet-
szésünk szerint? Nem világos-e, hogy Ítéletünk a 
reális külvilág szerint igazodik, nem pedig megfor-
dí tva? De ezzel aztán romba dől az egész kantiz-
mus!1 Különben gyümölcseiről ismerhetjük meg a 
fát legjobban: Fichte, Schelling és Hegel levonták 
Kant alapeszméjéből a következtetéseket s ezek any-
nyira abszurdok, hogy magukbanvéve is legkedve-
zőtlenebb szinben tüntetik föl a kantizmus lényegét. 
A szkepszisből meg épen nem segít ki Kant, mert 
bàç azt hitte, hogy Hume kételyeit megoldotta, ő 
maga is a legszélsőbb szkepszisbe keveredett, mikor 
az ész kategóriáiról kimondotta, hogy azok csak az 
érzéki tapasztalás tárgyaira alkalmazhatók s az adott 
empíria határait át nem léphetik. Igy aztán a kanti 
rendszer alagkérdésére, vájjon vannak-e szintétikus 
ítéletek a priori, tényleg azt a rabbinusi választ 
kapjuk, hogy vannak is, meg nem is. Vannak annyi-
ban, a mennyiben az érzéki benyomásokat minden 
ember egyenlő formákba önti,2 nincsenek pedig, 
mert érvényük csak az érzéki tapasztalás határáig 
terjed. Tehát általánosak is, meg nem is. Igy aztán 
ő is megállapítja, hogy a metafizika lehetetlen. 
Ez alapon támadja Isten létének kozmologikus3 és 
fiziko-teleologikus bizonyítékát.4 Az a kínos ellent-
mondás, hogy egyrészt a metafizikai problémákba 
való behatolás vágya természetünknek veleszületett 
sajátsága, másrészt pedig minden ezirányú törekvés 
meddő és hiábavaló, mert eszünk kategóriái csak az 
érzékelhető világ számára vannak berendezve, mon-
dom, ezen ellentmondás nem kelt benne semmiféle 
gyanút saját okoskodásai iránt. 

Jelen fejtegetésünk keretében nem lehet a kan-
tizmus részletesebb bírálatába bocsátkoznunk. Azért 
még csak néhány műre utalunk, melyekre Bene-
kén kívül ily fontos dologról mondott ítéletünket 
alapítjuk. Ilyenek: Pesch, S. J„ Die Haltlosigkeit der 
«modernen Wissenschaft» (Freiburg, 1877.); Lepidi, 
La critica della ragione pura ; ez utóbbinak alapján 
röviden, de talpraesetten bírálja Kantot Reinstadler, 
Elementa philosophiae scholaslicae (Freiburg, 1907., 
III. kiad. II. köt.); Hontheim, Institutiones Theodi-
ceae (Freiburg, 1893., 272. és kk. 11.); Pesch, Insti-
tutiones logicales, (Freiburg, 1893.); Willmann, Ge-
schichte des Idealismus (Freiburg.); stb. 

Mindezek alapján kérd jük : mi értelme volna a 
Kanthoz való visszatérésnek? Ha tényleg a Hume-
féle szkepszis idegenítette el a szellemeket a meta-
fizikától, akkor nem marad más hátra, mint újból 
revideálni Hume nehézségeit s keresni azok kielé-
gítő megoldását. Arra a kérdésre tehát, hogy merre 

1 Lásd bővebben Beneke, System der Metaphysik etc. 
155. és köv. 11. 

2 A mi azonban — gratis affirmatur. 
3 Kritik der reinen Vernunft, 475. 1. 4 U. o. 487. 1. 

vezet az út a metafizikához, azt feleljük, hogy nem 
Kanton, hanem Humeon át. Nem oly értelemben 
mondjuk ezt, mintha Humenál föllelhető volna, a 
mit keresünk, hanem úgy ér t jük azt, hogy a Hume 
által körvonalozott ellenvetések megcáfolásával a 
legrövidebb uton juthatunk el azon igazságokhoz, 
melyek kereséséről elménk soha le nem mondhat, 
mert hiszen azoktól függ létünk egész értelme. Nem 
is tulajdoníthatjuk az újkantisták elhibázott törek-
véseit másnak, mint annak, hogy nem ismerték föl 
Kant bölcsetetének természetét s Humelól való füg-
gését. A marxisták pedig szintén csalódnak, ha azt 
hiszik, hogy a marxizmus anyagelvű alapjait Kant 
elméletével kell pótolni. Kant, bármily mélyen is 
járnak noetikai kutatásai, végeredményben mégse 
tekinthető biztos vezérnek az ismeretelmélet terén. 
Comte és Spencer, a kik a marxisták kedvelt filo-
zófusai, hamarosan fölismerték Kant tanainak üres-
ségét s azért nem törődve annak tanult szofizmái-
val, egyszerűen Hume álláspontjára helyezkedtek. 

Mikor Comte elvül állítja föl, hogy a bölcselet 
tárgya nem lehet más, mint az, a mi reális, pozitív, 
érzékelhető, hasznos, akkor a pozitivizmus neve alatt 
tulajdonképen Hume akadémikus szkepszisét újít ja 
föl. Ezt Papillon «D. Hume, précurseur dAuguste 
Comte» című művében 1 részletesen kimutatta s Comte, 
mikor leírja a maga bölcseleti genealógiáját, maga 
is m o n d j a : «Hume a filozófia terén legfőbb elődöm 
s útmutatóm».2 Ugyanez áll Spencerről is, a kinek 
agnoszticizmusa szintén csak a Hume-féle kételye-
ket ismétli. Ily értelemben kell venni Zubriczky 
Aladár dr. szavait, mikor azt mondja, hogy a rela-
tivista bölcselet, mely ma széltében uralkodik, de a 
lelkeket ki nem elégíti, «Paulsen szerint Kanttal 
szemben a redivivus Humeot jelenti». 

Fejtegetésemmel bebizonyítani igyekeztem, hogy 
nem lehet célunk az, a mit sokan a «Vissza Kant-
hoz !» jelszóval szoktak kifejezni, hanem hogy Hu-
meon át törekednünk kell a metafizikai megismerés 
felé. Ha rászánjuk magunkat az útra, Hontheim.8 

Frick,4 Pesch,5 Reinhold,0 Gutbeiiet7 s mások révén 
könnyű szerrel megismerkedhetünk az aristotelesi-
tomista bölcselet álláspontjával s megtalálhatjuk 
Hume fönt ecsetelt kérdéseire a teljesen megnyug-
tató választ. Megtudjuk, hogy az ok és okozat közti 
viszony nem a fantázia szüleménye, hanem objektiv 
valóság, melyet elménk a dolgok rendjében fölfedez. 
Megtudjuk, hogy értelmünk a tapasztalás révén ké-
pes alkotni általános érvényű és biztos ítéleteket s 
ezek alapján föl tud emelkedni a metafizikai meg-
ismerés magaslataira. Jelüicska Ferenc dr. 

1 Versailles, 1868. 
2 Comte, Catéchisme positiviste, II. kiad., 8. 1. 
3 Hontheim, Theodicaea, 1893., 68. 1. 
4 Frick, Ontologia, 1904., 191. és k. 11. 
s Pesch, Inst, logicales, 1890., II. köt. 1593. sz. 
8 Heinhold, Theologia Fundamentalis, (Wien, 1905.), 3. 

és kk. 11. 7 Gutberiet, Allgem. Metaphysik, 1890., 95. 1. 
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Igyházi Bécs . Küzdelem a keresztény hitért az egyetemeken 
nlácr ®s a közéletben. Ausztriában a tudományegyetemeken 

, ° folyó élet a monarchiának úgyszólván Achilles-sarka, 
[rontja. n e mcsak abban az értelemben, hogy itt sebezhető meg 

legkönnyebben, hanem a seb itt már tátong is rajta. 
Ismeretes, hisz hire ment az egész világra, Ude hittu-
dor és magántanár esete, a ki a gráci egyetem bölcsé-
szettudományi karában a természettudományokból is 
doktori kalapot óhajtott szerezni. Micsoda botrányokat 
csinált e miatt a hires «szabad tudomány». Az egész 
egyetem békéje föl volt dúlva. Alig csendesedett le a 
gráci zavargás, azonnal megujult a botrány Prágában. 
Szóval az osztrák egyetemi életen nagy és elmérgese-
dett seb tátong. A világi karok tanárai körében uralko-
dóvá lett a vallástalanság és a katholikus egyház ellen 
való tusakodás. Az ifjúság pedig vakbuzgón követi a 
tanárok példáját s verekedésig kész menni bármikor az 
ifjúságnak a katholikus valláshoz hü maradt részével. 
A tanári kar és a hatóságok rendesen a szabadelvű 
ifjúságnak kedveznek s annak a pártjára állanak. 

Ebbe a siralmas állapotokba lövelt be az ezidei 
katholikus nagygyűlés előtt Lueger dr. egy villámcsa-
pást, a midőn ki merte mondani, hogy az osztrák katho-
likusok az egyetemeken a keresztény vallásnak újból 
otthont követelnek. Katholikus alapítók alapították az 
egyetemeket, katholikus adófizetők pénze taiija fönn 
azokat : tehát felfordult világ az, ha az egyetemeken 
zsidók és atheusok uralkodnak. A zsidók részesedése 
az egyetemi tanszékeken nincs arányban létszámuk or-
szágos arányával. Ausztriában tehát a katholikusoknak 
azon kell lenni, hogy a keresztény világnézetnek meg-
felelő helyet vívjanak ki az életben, tehát az egyeteme-
ken is. így beszélt Lueger és ki mondhatja vájjon azt, 
hogy Luegernek nincs igaza? 

És mégis, vagyis épen azért, mert Luegernek igaza 
van, mi történt. Az egyetemi tanárok körében, a sajtó-
ban, a parlamentben oly vihar keletkezett, a mely ész 
nélkül neki rohant mindennek, a miben hit és vallás 
vagyon. A N. Fr. Pressében egész áradata jelent meg a 
tanári nyilatkozatoknak és Pernersdorffer szociáldemok-
rata képviselő indítványt tett a parlamentben, hogy a 
hittudományi karok az egyetemeken eltörlendők. A ka-
tholikus vallásnak szabad érvényesülést követelő szó-
zat, ime, szivén találta a tudomány «szabadság»-áért 
lángoló tanárokat, a kik sorban megjelentek a poron-
don a «kutatás szabadságának» a védelmére. Egyikök 
fenségesnek vélt gúnnyal ment neki az osztrák katho-
likusok azon törekvéseinek, mely katholikus tudomány-
egyetem alapítására irányul. 

«Nos hát, úgymond, miért ne taníthatna egy jó-
kedvű kapucinus is dermatologiát ? Ámde, hogyha az ö 
diagnózisa helyes, hát az a diagnózis helyes lesz és 
nem katholikus, Brixen és minden más csodatevő hely 
dacára. A katholikus pártok minden jámbor óhajtása 
sem fog soha katholikus egyetemet alkothatni. Ez ép oly 
képtelenség, mint az ellenkező röpszó a zsidó tudo-
mányról. Ebben a kifejezésben «katholikus egyetem és 
tudomány» vagy a «katholikus» szó, vagy a «tudo-
mány» fölösleges.» Eddig az igazsággal szemben szem-
bekötősdit játszó «szabad» tudomány jókedvű viccelése. 
A jó urak oly magasan és peckesen hordják fennen 
homlokukat, hogy észre nem veszik lábuk előtt a kö-

zönséges álokoskodás pocsolyáját és abba nagy büsz-
kén belegázolnak. Nem a therapia, dermatologia, diag-
nózis s a többi ezekhez hasonló dolgok katholicitásá-
ról van itten szó, hanem arról, hogy az illető urak, 
kik katholikus alapítványú intézetekben, kalholikusval-
lású adózók pénzéből kapják fizetésüket, mikor derma-
tologiát tanítanak és diagnózisokat csinálnak, ne mer-
jék a katholikus vallást gyalázni és rágalmazni, mert 
erre a «tudomány»-nak nincs joga és szabadsága. Sze-
rencsére az osztrák katholikusoknak már kinyílt a sze-
mök. Okét az ily kapucinusszinü viccek már nem hoz-
zák zavarba. Tudják, hogy miről van szó. A vallásta-
lan tudományt csak vallásos tudománnyal lehet le-
győzni. Azért alapították a tudományos életnek a 
Leo-egyesületet s azért fogják nemsokára megnyitni 
Salzburgban a katholikus tudományegyetemet. Már 3 
millió korona gyűlt össze. Ebből már egy vagy két tu-
dománykart meg lehet nyitni. 

* 
K ó m a . A világ két legnagyobb tanítója tudvalevő-

leg a római pápa és a mindenben locsi napisajtó. Különb-
ség köztük természetesen van, még pedig nagy : az, 
hogy a pápának a tekintélye a legnagyobb, a napisaj-
tónál pedig a száj a legnagyobb. Érdekes mindenesetre 
megtudni, hogy milyen súlyt fektet a pápa mindennapi 
olvasmányával a napisajtóra. XIII. Leóról a sajtó nagy 
fenhéjázással azt híresztelte, hogy ez a legfelvilágoso-
dottabb századnak is diszére váló pápa, a mi az újság-
olvasást illeti, valóságos «középkorban» élt. Állítólag 
nem olvasott más újságot, mint a komoly, tudományos 
«Civiltà Catholicá»-t. Nem volt ideje újságolvasásra s 
azt helyette elvégezték mások az ő szolgálatában. X. Pius 
pápa a velencei pátriárkái székből magával hozta a 
pápai székre az újságolvasás szokását is. Köztudomású 
dolog, hogy ö szentsége Velencében anyagilag és szelle-
mileg erősen támogatta a «Difesa» nevű napilapot. 
A régi jó viszonyt a «Difesa»-val a pápai széken is 
fönntartja a szentatya. Olvasta és olvassa most is to-
vábbá a vicenzai «Berico»-t. Ezekenfelül minden Rómá-
ban megjelenő nagyobb lap mindennap elébe kerül. 
De mivel nem olvashatja el valamennyit, a pápai ud-
varban szokásba jött az, a mi más fejedelmek udvar-
tartásában már rég szokásban van. Legmagasabb hasz-
nálatra az újságokból a pápa figyelmére méltó darabo-
kat kimetszik s igy terjesztik elébe. Ezt a tisztet folyó 
évi február elejéig egy kipróbált katholikus zsurna-
liszta, Acciaresi Primo, volt római városi tanácsos vé-
gezte, jelenleg pedig Orselli Jakab kánonjogi doktor, a 
«Consulente Ecclesiastico» szerkesztője teljesíti. Ez min-
dennap köteles 20—30 vidéki olasz lapot átolvasni s 
belőlük a pápát érdeklő darabokat kimetszeni. Ezeket 
a kimetszett darabokai füzetekbe ragasztják be. Minden 
darabra fölírják az illető lap címét és a lapszám kel-
tél. Orselli dr. ezenfelül minden füzet végére tartalom-
jegyzékei állít össze. Ugyanilyen füzet készül az állam-
titkár számára. A füzetek sorban egymásután számot 
kapnak és mint okmányok okmánytári őrizet alá ke-
rülnek. Külföldi lapokról a szentatyát az államtitkárság 
vagy magánosok alkalmilag szokták értesíteni. Legújab-
ban a rendkívüli egyházi ügyek kongregációja kezd a 
külföldi lapokra nagyobb figyelmet fordítani. 

—g—la-
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Iroda- N e w t o n I. t ö r v é n y é h e z . 
II. Van a dialektikának egy kitűnő argumentuma, 

melyet a kicsinylők és gúnyolódok ellen szokott alkal-
mazni, neve argumentum ad ignorantiam. Fölszólítja 
ugyanis az ellenfelet, hogy bizonyítsa be érvekkel állí-
tását, vagy cáfolja meg érvekkel, ha tudja, a mi téte-
lünket. Mert könnyű kicsinylőleg beszélni arról, a mit 
megcáfolni nem tudunk. Ilyen fölszólíláskor az, a ki 
ingoványos talajon van, mennél jobban erőlködik, annál 
mélyebbre süpped. 

A modern fizikai axiómákról irt cikkekben direkt 
fölszólítás volt arra, hogy bizonyítsa be az, a ki tudja 
ez axiómákat, vagy cáfolja meg, a ki tudja, a fölállított 
uj tételeket ! Hadd jöjjön felszínre az a sok homály és 
misztifikáció, mely a theoretikus fizika alapjai körül 
borong a hamis mozgási törvények miatt, hadd jöjjön 
napvilágra, hogy a tudományos materializmus csak ilyen 
füstgomolyon trónol, voltaképen pedig a levegőben lóg. 

A nyilvánosság előtt eddig ketten szálltak síkra a 
fizikai axiómák védelmére. Többen privátlevélben kö-
zölték ellenvetéseiket. Ezeket a külön kiadás VIII. feje-
zetében tettem közzé : egytől-egyik fizikailag tarthatatlan 
állítás s a fizikai axiómák teljes képtelenségét, teljes 
kudarcát mutatja. Ezek alapján aztán Ítélhet ki-ki már 
a még jövendő ellenvetésekről. A mit Hölszky Károly 
Newton III. törvényének védelmére fölhozott, szintén 
fizikailag tarthatatlan állítások. Lássuk, vájjon Newton 
első törvényének védelmében szerencsésebb-e? 

I. «P. szerint sohasem szűnő mozgást csak végtelen 
erőimpulzus létesíthet. Ámde ez tévedés; mert végtelen 
erőimpulzus nemcsak végtelen mozgást, hanem főkép 
végtelen gyorsulást okozna.» 

Felelet. Gyorsuló, sebesedő mozgási a fizika tanítása 
szerint csak állandóan ható erő létesíthet, nem pedig 
egyszeri erőimpulzus ; vagyis gyorsulás csak addig van, 
míg az erő hat ; mihelyt az erő megszüli hatni, a test a 
nyert végsebességgel egyenletes (sőt lassúdó) mozgással 
halad tovább. Végtelen erő egyszeri impulzusa tehát az 
elmélet szerint csak egyenletes mozgást létesít. Fizika ! 
Fizika ! 

II. «Hogy is képzeli P. a dolgot? Talán úgy, hogy 
elindított test bizonyos energiakészletet vesz föl s azt a 
továbbhajtás munkájában elfogyasztja? De a hol semmi 
leküzdeni való akadály, tehát semmi munka nincs, hová 
lesz ott az energia? Elvész? Ezt bizonyítani nem lehet! 
Pedig, eddig hallatlan tételről lévén szó, asserentis est 
probare !» 

Felelet. Itt van a modern elméleti fizika egyik leg-
nagyobb bibéje, mely a még iljükorát élő energetikai 
fölfogás fejletlenségéből fakadt. Részletesen tárgyalja ezt 
a külön kiadás a 78—86. oldalon s még egyszer a 92. 
oldalon. Itt röviden összegezem az ott mondottakat. 

Cikkíró úr sejti, hogy a fizikában mindenesetre 
«eddig hallatlan», de a közönséges józan ész fölfogásában 
mindig fönállott tételnek — miszerint az egyenletes moz-
gás is fogyaszt erőt (nemcsak a gyorsulás) — bizonyí-
tása lehetséges. De azért mégis előlegezi az «abszurdum», 
«tévedés» kifejezéseit. 

Egy megdönthetlen érvet erre nézve már hozott a 
IV. cikk az okság elve alapján. Mivel ugyanis a fizikai 
test mozgásra tehetetlen, az okság elvéből következik, 
hogy csak annyi mozgást fejthet ki, a mennyit a moz-

gási impulzus belefektet. Mivel pedig minden fizikai 
mozgásimpulzus véges, tehát okozata : a mozgás is szük-
ségképen véges. Nem kell tehát «külső erő vagy akadály a 
test megállítására» mint Hölszky kívánja ; a «külső erő 
vagy akadály» csak sietteti a test megállását. Ha pedig 
akarjuk, hogy a test vég nélkül mozogjon — bár egyen-
letes mozgással is — időközönként új meg új (nem 
folytonos, hanem successiv) erőimpulzusra van szükség. 

A röpirat VIII. fejezetében pedig e tárgyra vonat-
kozólag mondottak rövid foglalatja a következő. 

Hogyan definiálja a fizika a munkát? A munka 
általános definiciója : az erő működése bizonyos uton át. 
Részlegesebb definiciója : a munka bizonyos tömegel-
tolása bizonyos uton át, miközben bizonyos akadályt 
győzünk le. (Dressel.) Mindkét definícióból kitűnik, hogy 
a tömeg mozgatása a munkának elengedhetlen része. 
Sőt, ha mélyebben vizsgáljuk, a mozgatás lényege a mun-
kának, nem pedig az akadály legyőzése ; úgyannyira, 
hogy Fehér Ipoly azt mondja (bár ez is túlhajtás), hogy 
egy terhet vállán tartó munkás nem végez munkát, 
bár akadályt győz le (a földvonzást). Ezzel szemben 
egyes rövidlátó fizikusok a munka másik elemét: az 
akadály legyőzését tolták előtérbe, sőt azt tették a munka 
egyedüli tényezőjévé. 

Innen származik Hölszkynek idézett állítása : «a hol 
nincs leküzdendő akadály, ott nincs semmi munka» 
nincs szükség tehát az ilyen mozgáshoz energiafogyasz-
tásra ; «tessék egy vonat kerekeinek súrlódását eltün-
tetni s egy férfi eltolja az egész vonatot» stb. 

Ezzel szemben a röpirat idézett helyén mathematice 
ki van mutatva, hogy a közéleti példákban (súlyemelés, 
fölfeléhajlítás, vonatmozgás stb.) az energiának mindig 
csak egy része (rendesen a kisebbik) fordíttatik az aka-
dály legyőzésére, a nagyobbik rész ellenben a mozgatásra 

•fordíttatik, az egyenletes mozgásnál is. Ha a mozdony 
összes ereje csak az akadályok legyőzésére fordíttatnék, 
a mozgatásra pedig semmi, akkor : minthogy egyenletes 
pályán ez akadályok az elindításnál ugyanazok, mint a 
mozgás folyamán — a mozdony soha el nem indulhatna ! 

III. Hogy a végtelen mozgáshoz nem kell végtelen 
erőimpulzus, ezt így próbálja megcáfolni Hölszky: ha 
ez igaz volna, akkor «az örökké tartó nyugváshoz is», 
mely szintén «végtelen eredmény», végtelen ok kellene. 
Ez utóbbi hamis, tehát az előbbi is. 

Felelet. Hát már csak a legnagyobb képtelenségeket 
lehet a fizikai axiómák támogatására hozni?! Örök nyug-
vás, vagy örök mozgás, semmi és valami mindegy Hölszky 
előtt?! Hát talán Hegelhez megyünk filozófiát tanulni?! 
A tehetetlenség nyugvási állapota mozgás szempont-
jából egy nagy zérus, az örök nyugvás örök semmi. 
Már pedig az okság elvénél fogva és minden tudomány 
szerint csakis pozitív eredmények létesítéséhez kell ok, 
nem a semminek létesítéséhez! A józanul gondolkodó 
publikumra bizom ezen állítás klasszifikációját. 

IV. «A gravitáció nem módosíthatja a testek tehe-
tetlenségét . . . a gravitáció vízszintes felületen még moz-
gási akadályt sem képezne. Tessék egy vonat kerekeinek 
súrlódását eltüntetni, akkor egy férfi elindíthatja a vona-
tot, azután tessék a gravitációt megtízszerezni, megszáz-
szorozni, egy szikrányi erővel sem kell több a vonat 
elindításához.» 

Felelet. Csak bátran előre ! Mondjanak még nagyob-
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bakat, hogy még jobban kitűnjék a modern fizikai föl-
fogás alapjainak hamissága ! Hogy mennyire módosítja 
a gravitáció a test tehetetlenségét, nehezen mozdítható-
ságát, ez kitűnik abból, hogy a fölfeléhajításnál a leve-
gőtől eltekintve ez az egj'edüli akadály a mozgás ellen 
s annál nagyobb erő kell, mennél nagyob a test súlya. 
Vízszintes felületen a geometria értelmében a gravitáció 
90° alatt hat a vízszintes irányú mozgatás ellen, tehát 
félakkora akadályt gördít a mozgás ellen, mint a töl-
feléhajításnál. Legjobban blamirozza azonban a modern 
fizikát a vonat példája, melyet tényleg úgy tanítanak 
egyes fizikai könyvekben, mint Hölszky előadja ! Ha 
csak a súrlódás okozza a vonat nehezen mozdítható-
ságát, ám tessék fölfelé emelni a vonatot (nem bánom, 
akár légüres térben) és így odaállítani egy embert, hogy 
az fölemelje, fölfelé mozdítsa és pláne «egy szikrányi 
erővel se fogyasszon többet, ha a waggonok számát meg-
tízszerezzük vagy megszâzszorozzuk.» Keressen Hölszky 
valakit, a ki ezt elhiszi ! Hiszen, ha csak a súrlódás útján 
gátolná a gravitáció a mozgást, mint Hölszky állítja, 
akkor fölfelé egyáltalán nem gátolná! A tényállás pedig 
az, hogy fölfelé haladó mozgásnál leginkább gátolja! 

Ilyen és hasonló állításokat lehet csak a fizikai 
axiómák védelmére fölhozni. De azért mégis én vagyok 
a tudatlan, az alapfogalmakban járatlan, homályos, 
kalandos. . . és le se lehet írni, miféle címeket kaptam 
már. A mi a homályosságot illeti, a hozzám érkezett 
üdvözletek épen az ellenkezőt emelték ki, az új tételek 
és érveiknek világosságát. Kalandosnak pedig minden-
esetre kalandos, hogy egyszer már magyar földön is 
terem eredeti tudomány. Mert kevés becsülete van a 
magyar tudománynak még önmagunk előtt is. Azért 
bevett szokás nálunk : csak azt jónak tartani, a mi 
külföldről jön. A magyar találmány is csak úgy lesz 
értékes, ha majd magyar szakembereink német és angol 
könyvekből vehetik azt át. Pécsi Gusztáv dr. 

* 

Apoloye t ika , vagyis a katholikus hit alapjainak 
rendszeres védelme. Irta Szuszai Antal, 1907. Győr. 405. 1. 

Az idei magyar katholikus irodalmunknak egyik leg-
jobb terméke, mely a vallásos élet restaurációjában 
igen-igen nagy szerepre van hivatva. Céljánál fogva is 
legtöbb helyre beutat találhat. Célja a középiskolai val-
lástanításnal segítőkönyvül szolgálni s e tekintetben 
olyan, hogy egy vallástanár sem nélkülözheti akár az 
előadásra való előkészületnél, akár egyes pontjainak — 
s erre szinte önként fogja utalni a tanítványai hitbeli 
meggyőződésére súlyt fektető tanárt — iskolai felolva-
sásánál. Pedig leginkább iskola útján terjed a könyv-
ismeret ; a buzgó tanár azon is lesz, hogy tanítványai 
közül, a ki csak teheti, meg is vegye, ezáltal bejut a 
családokba s ott missziót fog végezni. A másik útja az 
emberek közé a konverziókkal állhat kapcsolatban. 
A lelkipásztorok a műveltebb áttérőknél úgyis sokszor 
meg vannak akadva, minő könyvet adjanak kezükbe. 
Okvetetlenül Szuszai könyvét használják e célra. 

Miben áll ennek a könyvnek a kitűnősége? Meg-
győző erejében s ez ismét a mai ember előtt oly nagy 
tekintélyben álló természettudományi adatok ügyes föl-
használásában. A hitnek, az Istennek, a léleknek erről 
az oldalról való megvilágítása (a miben, úgy látom, 
Meffert : Apologetische Vorträge-jei nagy szolgálatokat 

tettek neki) oly sikerült és meggyőző, hogy a könyv 
ebben a részében fogja aratni legnagyobb sikereit. 
Az ősnemződés, a leszármazás, a lélek és agyvelő (a dar-
vinizmus, haeckelizmus, fejlődés és hit) frappansul 
vannak előadva s ezek körül motoszkál épen a mai ké-
telkedő ember minden gondolata. 

Bámulatos — nálunk az ! — olvasottsággal van a 
könyv írva s megvan minden tulajdonsága, hogy a hit 
alapjai érdekében imponáljon műveltjeinknek, kivált a 
laikusoknak. A mint terjedni fog, a mire minden ille-
tékesnek közremunkálkodnia kötelessége, úgy fog sza-
porodni a katholikus hitüket megbecsülni tudó, meg-
győződéssel valló emberek száma is. Erre ez a könyv 
föltétlenül alkalmas. Először a fölvetett s ma égető kér-
déseket teljességükben fejti ki, úgy hogy alig marad 
valami, a mi a kérdés teljes megvilágítására hiányoz-
nék ; másrészt olyan, hogy semmi sem hiányzik benne 
inkább, mint az unalmasság; ezt a könyvet — kivált 
első felében — a leglaikusabb ember sem fogja meg-
unni, az emberi tekintélyt, a kiváló tudósok nézeteit 
oly ügyesen és szellemesen tudja csoportosítani elő-
adása folyamán, hogy szinte a kíváncsiságot is hajtja 
szolgálatába. 

Modern a szó tudományos jelentésében, még abban 
is, hogy a ma nálunk divattá vált «egyéniség», «benső-
ség», «átélés», a vallás körében soknemű félreértésre 
vezető jelszavakat a rendes útra tereli (33. 1.) ; hogy az 
«imádság» balul magyarázott jelentőségét kifejti (85. 1.). 

Vannak ugyan egyes állításai, melyeket a II. ki-
adásban szabatosabban keilend majd formuláznia; így ab-
ban, hogy az emberi ész a liitlitkokat nem tudja «telje-
sen» felfogni, a «teljesen» szót el fogja hagyni (12. 1.) ; 
a lélek halhatatlanságának bizonyításánál az egyszerű-
ség helyett a szellemiségére fog súlyt fektetni (127. 1.) 
stb. Továbbá a II. kiadásban nagyobb súlyt fektet a 
magyar katholikns irodalom termékeire, a németek mel-
lett hadd lássuk, hogy Magyarországon is mozog az 
ész : ezzel tartozunk magunknak. így a leszármazásnál 
Prohászka dr.-nak «Isten és világ» müvét említetlenül 
hagyni nem lehet, ő terjesztette nálunk e tekintetben 
elsőnek a helyes felfogást ; az ösztön és ész fejtegetésé-
nél Székely István dr. hasonló cimű két kötetes nagy 
müve megérdemli a ráhivatkozást s így tovább. A ma-
gunkról való hallgatást, mint rossz szokást, végre is el 
kell hagynunk, hisz kell, hogy első sorban mi magunk 
érdeklődjünk magunk iránt, mint minden nemzet első 
sorban érdeklődik a saját fiai tudománya iránt. 

Mindezek azonban a mű értékére alárendelt dol-
gok ; a könyv ezidei irodalmi termelésünkben nagy 
súllyal esik a mérlegre. Örvendünk neki s üdvözöljük 
a szerzőt, a ki lelkipásztor létére ily nagy képzettségé-
nek adta szembeszökő bizonyítékát. A hittanárok az is-
kolában, a lelkipásztorok tágas társadalmi működésük-
ben tegyék ezt a könyvet közkeletűvé, sok léleknek 
nyugalmát állítják vele vissza a tudomány nevében. 

* 
D a s S c h i e s s w e s e n der k. u. k. Feld- und Ge-

birgsartillerie. Von Emerich von Bangha, Leutnant im 
k. u. k. Korpsartillerieregiment Ritter von Kropatschek 
No. 4. Budapest, 1908. 275. 1. 

Bennünket civileket is érdekel tudni, hogy mit ta-
nulnak a tiszt urak. A fönnebbi könyv ebből a körből 
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való. Tüzértiszt írta s a lövésről beszél benne. Mily 
egyszerű tárgy, melyről azt gondolnók, hogy talán nem 
is kell tanulni, hogy egyszerű gyakorlat útján is lehet 
kezelni az ágyút. Pedig ime, látom e könyvből, hogy 
egész művészet az, mély geometriai számításokra ala-
pítva, elméletté fejlesztve, melynek a mi egykori tri-
gonometriai gimnaziális tanulásunk csak bevezetését 
képezi. 

Csupa fizika, csupa matematika, tankönyvül az 
egyéves önkéntesek számára. Hát bizony azt az ara-
nyos kardbojtot a tüzéreknél nehéz tanulással kell meg-
szerezni, annyi kétségtelen. 

Nem szakmámba vág ez a .katonai lcönyy s mégis 
nagy örömmel forgatom. Két okból. Először mert tős-
gyökeres magyar embernek a müve s az nekem min-
dig örömet szerez, ha magyar ember tanul és komoly 
tanulásának még könyvírással is bizonyságát adja; 
a jelen esetben fokozódik örömem, mivel abban a tes-
tületben, a közös hadseregben, melynek Bangha Imre a 
tagja, valóságos hazafias érdem arravalóságának és hi-
vatottságának oly jelét adni, melyet a «német» tisztek 
is kénytelenek elismerni. Az ilyen férfiak, az ilyen tisz-
tek nagyban hozzájárulhatnak ama balítélet eloszlatá-
sához, mellyel mindenfelé, kivált Lajthán túl, viselked-
nek minden iránt, a mi magyar. Az pedig csakugyan 
jóravaló ember lehet, a kit a tüzérségnél tanítással bíz-
nak meg. 

A másik ok, a miért örömmel forgatom ezt a köny-
vet, és ez már igazán a Religio lapjaira tartozik, az, 
hogy Bangha Imre, a milyen komoly, tanult katona, 
épen olyan komolyan megbecsüli vallását is. Az ilyen 
jelenség, a mellyel különben abban a testületben 
ismételten találkoztam, mindig visszaemlékeztet a régi 
római légiók keresztény katonáira, kiknek nagy részük 
volt a kereszténység elterjesztésében a széles római 
birodalomban. S emlékeztet a magyar előidőkre, külö- R 
nősen a török hódoltság korszakára, midőn katonáink 
között annyi kongreganista küzdött a törökkel, elviselte 
az idő sanyarúságait s magának Budának 168(5-iki föl-
szabadításában Lotbaringeni Károlyon, a vezéren kezdve, 
annyinak volt része. 

A király katonája, ki az élet léhaságaitól környezet-
ten sem feledkezik meg arról, hogy ő egyúttal Krisztus 
katonája is, hogy neki a vallás műveltségének alapvető 
része s azt gyakorolni meg nem feledkezik : az előttem 
oly tiszta jellem, melyre a válságos időkben csakugyan 
nyugodtan rá lehet bízni a haza védelmét ; mert az 
ilyen életét feláldozza ugyan, de az űgy árulójává nem 
válik soha. 

A mint a tudósnál becsülöm, ha tárgya egyolda-
lúvá nem teszi, hanem vallásos hitében megerősíti, mi-
vel az ilyennél valósul Bacon elve : philosophia paulis-
per degustata abducit a Deo, penitus exliausta adducit 
ad Deum ; úgy becsülöm a vallásosságot a katonánál 
is, minél távolabb látszik állani egész foglalkozása ettől 
a területtől. Csak egész emberek lehetnek a társadalom 
nemes tagjai. 

Agyúkezelés nemde rideg, keménynek, kegyetlen-
nek látszó dolog; talán inkább nyerseség, mint szív-
nemesség ápolására alkalmas. Banghának ez egyszerűen 
kötelesség, melyhez jól ért; szive nemességéből azonban 
egy szálat sem veszített el mellette. Szögeket, elhajlást, 

távolságmérést tárgyal ; matematikai formulákkal bíbe-
lődik és e mellett nem felejtkezett el se templomba 
járni, se imádkozni, se egyéb katholikus kötelességeit 
teljesíteni. Ő a mai miliő között is annak maradt, a 
kinek nemes lelkű anyja nevelte. 

Örülünk tehát a könyvnek, mert a tüzérség szá-
mára magyar ember írta s egyúttal szép matematikai 
tehetségeinek jelét rakta le benne ; üdvözöljük a szer-
zőt s kívánjuk neki, hogy mind tudományával, mind 
őszinte vallásosságával minél több derék katonát ké-
pezzen ennek a derék emberekre nagyon is rászoruló 
hazának. 

FI. K o l o z s v á r . A legmodernebb eszköz a katholicizmus J g l g f o n 
erősítésére visszatérés a régi, kipróbált és mélyen a soha nem J 
változó lélektanban gyökeredző egyházi intézményekhez, első 
sorban az egyházmegyei zsinatokhoz. Az önök e nemű elő-
készületei nekünk is örömöt okoznak, mint a tavaszi fuvallat 
a dermesztő hideg után. És pedig abból az egyszerű okból, 
mivel az egyházat irodákból eleveníteni nem lehet. 

K. B u d a p e s t . Az «Egyházi világkrónika» finom tollú 
—y —la-ja Breznay Béla dr. egyetemi tanár. 

L. B u d a p e s t . A mit Waldapfel irt Kunfiról, a tanár két-
féle : iskolai és közéleti moráljáról, azt a jellem megtámadá-
sának nevezzük. Hiába magyarázzák önök nekik hosszú cik-
kekben, a «Tanáregyesületi Közlönyben», hogy tévedtek, azt 
ők nem látják be, mert gyermekkorukban nem nevelkedtek 
keresztény világnézetben. Más nekik ehhez a mértékük. A zsidó 
tanároknál, ha megkeresztelkednek is, ezt mindig fogják tapasz-
talni ; elveik sohasem tudnak felemelkedni arra a magaslatra, 
a hol valami üzleti, anyagi érdek ne nyilatkoznék. Mi egyéb 
Pikier érdekeltségi elmélete ? S ha egyebet nem, hát legalább 
dicsekvést s hasonlót fognak tapasztalni mindegyiknél, sze-
rénységet és idealizmust nem igen ismernek. Ez egy saját- j 
szerű tapasztalat, mellyel lépten-nyomon találkozunk. Tessék 
tehát az efféle fejtegetéseket, állásfoglalásokat ilyen szem-
pontból elbírálni, különben sohasem értik meg egymást. 

H e l y r e i g a z í t á s . A mult szám 751. 1. utolsó sorában 
«hogy» után a lehet szó szúrandó be. 

L . Szepes l i e ly . A jó kivánatokat szivemből viszonzom. 
F . E. B u d a p e s t . A «Prot. Egyházi és Iskolai Lap» dec. 

9-ki számában irigykedve emlegeti a Szent-Margit kollégiumot 
s fölhívja hitfeleit, miért nem csinálnak ők is ilyeneket? — 
A jóban való vetélkedés valóban dicséretreméltó, jobb, mint 
az egyszerű irigykedés. 

B. I n n s b r u c k . Köszönöm, jó lesz. 
P f . F r e i b u r g . Nagyon szívesen veszem Michel Leo, 

hazánkfia, egyetemi tanár úr közreműködését és pedig a saját 
szakmájából. 

TARTALOM : Szűz Mária tökéletes hite. IV. (Vége.) 
Midlinszky József S. J.-től. — Karácsonyi gondolatok. 
Zámboy Bélától. — Az új római Dekretum. XVII. (Az 
egyház nem ellensége a tudománynak.) Vége. — Jónás , 
próléta könyve. VII. (Vége.) Jablonkay Gábor S. J.-től. — 
Merre vezet az út a metafizikához? (Vissza Kanthoz! 
Jelszó hamissága.) Vége. Jehlicska Ferenc dr.-tól. — Egy-
házi világkrónika. —y—la-tói. — Irodalom. Newton I. 
törvényéhez. Pécsi Gusztáv dr.-tól. — Szuszai : Apologe-
tika. — Bangha Imre: Das Schiesswesen. — Telefon. 

Laptulajdonos és kiadó : 

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

Stcphanenm nyomda r. t. Budapest, VIII., Szentkirályi-utca 28. 
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