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al Abraham hadjárata az ékiratok világításában. Paíaky
. Arnold dr.-tói
97, 116
Ábrahám győzelme Khodorlahomor felett. Kovács
Sándor dr.-íól
...
...
152
Josias törvénykönyve. Takács Guidó-tói
67, 85
Az ó-szövetségi deuterocanonicus könyvek sorsa a
görög és orosz egyházban. Hadzsega Gyula dr.-tól
275
Jézus fogantatása a regi egiptomi emlékekben. Kmoskó
Mihály dr.-tól
35
Jézus szenvedésének történetéből. Nagy Leó-tói ...
193
Zakar hamati király fölirata. Kmoskó M. dr.-tól 377, 391, 407
A «Commissio Biblica» döntvényei a Genezis három
első fejezetének értelmezéséről. Kmoskó
Mihály
dr.-tól
485
A Genezis három első fejezete és a modern forráskritika. Kmoskó Mihály dr.-tól
503
A Genezis őstörténetének forráskritikai elemzése
kath. szempontból. Kmoskó Mihály dr.-tól
518
A bibliai őstörténet modern értelmezésének története. Kmoskó Mihály dr.-tól 533, 551, 568, 583, 601, 614,
633, 646, 661
A szociális Jézus. Drencsényi Károly dr.-tól
676
hl A chapelle-aux-saintsi ősember. Némethy Gyula dr.-tól
65
A moustier-de-peyzac-i ősemberpár. Némethi] Gyula
dr.-tól ...
113
Chapelle-aux-Saints, Moustier de Peysac és Heidelberg. Némethy Gyula dr.-tól
195
A chapella-aux-saintsi ember palinodiája. Némethy
Gyula dr.-tól
...
593
Hármas jubileum. (Darwin.) Martinovics Sándor-ló1
104
A létért való küzdelem. Ugyanattól133
A darwinizmus végvonaglasa. Ugyanattól
167
A darwinizmus és származástan. Ugyanattól
215
A leszármazás gondolata Ugyanattól
259
A származástan bizonyítékai. Ugyanattól
292
A származástan és a Biblia. Ugyanattól
—
358
A vérkémlelések és az ember leszármazása. Zubriczky
Aladár dr.-tól ... ... ... ... ... ,,. 9, 25, 41, 55, 70, 87
Gondolatok a fejlődésről, l^uszkai Ödön dr.-tól —
177
Kant és Aquinói Szent Tamás. Trikál József dr.-tól
202
Kant előtti bölcselkedés. Ugyanattól
...
217
Kant tudománybölcselete. Ügyanattól .. ...
232
Kant szubjektivizmusa. Ugyanattól
252
Kant fenomenalizmusa. Ugyanattól
266
Kant elmélete a metafizikáról. Ugyanattól
281, 296
Kant vallásbölcselete. Ugyanattól
—
313
Kant kultura-bölcselete. Ugyanattól..
330
Kant ismertetésének eredményei. Ugyanattól... —
341
A szubjektivizmus. Csávossu Bélá-tól
454, 474, 487, 505,
519, 538
Csodák. Én-től ...
405
A modernizmus hite. Wiedermann Károh/ dr.-tól 609, 628
» Jézus feltámadása az evangéliumokban. Martin Aurél225
tői
- > 241
Az Elet Kenyere. Martin Aurél-tői
... ...
369, 401, 419
Jézus és műve. 1 (Dogmatörténeti részlet.)
— 673
Emberi alkotás-e a dogma ? Szuszai Antal-tól
...
657
A Szent-Lélek-Isten tisztelete. Egy főúri hölgy-tő\ ...
337
Valami a «Sárospataki Beformátus Lapok»-nak ...
462
c) A keresztény erkölcs bensősége. Mihalovics Ede dr.tól
...
7, 21, 38, 51
A böjt ethikájához. Valnicsek Béla dr.-tól
129
A tökéletes bánat fontossága. Krammer György dr.-tól
183
Az élvezetegyenlőség. Jehlicska Ferenc dr.-tól
648
Az öngyilkosság erkölcsi szempontból. Kaszás Raimund-tól ...
...
... ...
379, 393
1

A jeltelen cikkek a szerkesztő dolgozatai.

A föntartott esetek és a görög egyház. Rusznák
Miklós dr.-tól ...
... ... ... 345, 361
A föntartott esetek és a görög egvház. Laurán Ágos„ ton dr.-tól
...
387
Őszi gondolatok. (A sz. olvasóról.) Pinzger Ferenc-tői
529
Memento mori ! Kóza György-tői
545
Az «Esti Újság» m o r á l j a
46
Észrevételek Gál István «Hivatás» cimű drámájának
szerepléséhez. Kóza György-tői
493
d) Egy kath. néptribun a XIX. században. (O'Conell.)
Bangha Bélá-tói
... ... 469
Bencés vagy cisztercita apácák voltak-e szent Gertrúd
és Mechtild. Dombi Mark dr.-tól.
22, 40, 54, 68
Szent Teréz. Fiilöpp Ciryll-tői
248
Az orleansi szüz. K. G.-től
268, 299
Szent Anzelm jubileuma Rómában. Ocsényi Anzelm
dr.-tól
...
262, 274
Szent Anzelm. Trikál József dr.-tól
422, 441
Szent Ferenc az irodalomban. Galambos Kálmán-tói 307, 324
Assisi szent Ferenc. Halászy Caesar-tói
405
/
Szent Ferenc hivatása. Trikál József dr.-tól ...
481, 497
W e r n e r Zakariás. Lám Frigyes-tői
131, 149, 163
Byzantinizmus. Hadzsega Gyula dr.-tól
145
Igazán byzantinizmus? Rusznák Miklós dr.-tól... ... 180
Még egyszer a byzantinizniusról. Hadzsega Gyula
dr.-tól
... ...
210
Mi hát a byzantinizmus ? Rusznák Miklós dr.-tól ... 244
A velehradi kongresszus. Hadzseç/a Gyula dr.-tól—
586
Bazilika-e a budapesti Szent-István-templom ? Fieber
Henrik-tői...
... 197, 213, 230, 251, 264, 279, 294, 311, 327
A művészettörténelem kutforrásai. Fieber Henriktől
451, 467
Atheizmus és katholicizmus küzdelme Itáliában.
Némethy Gyula dr.-tól
273
A klosterneuburgi húsvéti játék. Fallenbiichl Ferenc
dr.-tól
... ...
227
A nyitrai püspökség alapításáról. C.serenyey István
dr.-tól
... 117, 135
Részlet Erdély egyháztörténetéből. Brinzeu
Miklós
dr.-tól
84, 98
Berthold kalocsai érsek legendája. Timár Kálmán-tói
290
Arpádházi szent Erzsébet látomásai. Timár Kálmántól
580, 594, 611
Temesvári Pelbart arcképe. Ugyanattól
659
A jezsuiták a magyar irodalomban. Jabtonkay Gábortól
257
Katliolikus lett-e Thököly Imre? Karácsonyi János
dr.-tól
230
Padányi Bíró Márton. Pap József-tői
374, 388
Adatok felsőszelestei Gosztonyi János püspök életéhez. Sörös Pongrác-tól
595, 602, 629, 644, 660
Békefi Horváth Mihályról
543
Marczali dr. elfogult bírálata, l'anár-tól
672
ej A «Ne temere» kihatásai a hazai felekezetekre és a
társadalomra. Hanuy Ferenc dr.-tól
17, 33
A «Ne temere» és a görög katholikusok. Hadzsega
Gyula dr.-tól ...
49
A «Ne temere-) a lelkipásztorkodásban. P. A-tól...
654
Helytelenségek a házasság körül. Boldogfalvi-tói
...
398
A modern allamok a vallástalanság lejtőjén. Breznay
Béla dr.-tól
...
81
Az orosz egyházi reform. Hadzsega Gyula dr.-tól ...
4
Az unio. Rusznák Miklós dr.-tól ...
19
Az unio szelleme. Ugyanattól
114
A Szent-Bazil-rend reformja. Hadzsega Gyula dr.-tól
409
A naptáregyesítésről. Ugyanattól
_ 437
Aktuális kérdéseink és a románok. Ugyanattól— 663, 678
Nemzeti egyház ? Rnsznák Miklós dr.-tól
563
Válasz Rusznák dr.-nak. (A nemzeti egyházról.) Szabó
Jenő- tői
687

Lap

Az egyházi büntetőjog az apostoli kortól Nagy Konstantinig. Lutter János dr.-tói
548, 565
A kegyúri j o g o k érvényesítési módja. Egyed István
dr.-tói
603, 616
Zsigmond király placetum-decretuma. Hanuy Lerenc
dr.-tói ...
... ... ... —
625, 641
Zsigmond király decretumának értelmezéséhez. Karácsonyi János dr.-tó1
653
Zsigmond király decretumának szövege. KoUányi
Fet enc-től
670
A legrégibb magyar apátság birtokainak eredete.
Erdélyi László dr.-tól
582
Udvarnok osztály egyházi birtokon a tatárjárás előtt.
Erdélyi László dr.- tói
675
A kalocsai főszékesegyház régi könyvtára. Tímár
, Kálmán tól
... ... ...
680
f ) Újévi goadolalok. Zámboy Bélá-tói
1
Papok és világiak. Glattfelder Gyula dr.-tói
343
A középosztály és a papi pálya. Hanauer István dr.-tói
353
Egy kis statisztika az egyetemről
368
A mai iskolából
... ...
431
Az iskolai tanítás erkölcsi alapja. Acsay Antal dr.-tól
120, 138, 155, 170, 185
A kath. hittanárok felolvasó ülései
30
Egy pedagógiai est Vácott
15
Egyetemünk és a sajtó ... ...
331
A louvaini n a p o k tanulságai. Kiss János dr.-tói ...
424
Hittanítás és latin-görög a gimnáziumban. Hegyi
Pál- tói ...
... ...
... 2, 151
A kath. ujjáébredés és a kongregációi «Otthon».
Bangha Bélá-tói
162
A művészetek és a protestantizmus. Fieber Henrik-tő]
363
Franciaország hanyatlásának okai. Némethy Gyula
dr.-tói
452
Néhány benyomás a francia kath. öntudatról. Kőszegi
László-tói
... ... 502
A svájci diaszpóráról. Pfeiffer Miklós-tói
57, 71
Berlini diaszpora-képek. Ugyanattól
200, 213
Az elnéptelenedés ellenszere. Némethy Gyula dr.-tól
310
A lelkipásztorkodás köréhői. (A táncról, A gyermekbálokról, A inai szociális érzékről). P. /í.-tól
190, 271, 286, 383
Hogyan kell hasznos dolgokat szép magyarsággal
fordítani, dxf-tői
472
A theológiai év kezdetén. Zubriczky Aladár dr.-tól
483, 499, 513, 530
Miért nincs virágzó kath. theol. irodalmunk ? Hanauer
István dr.-tól
546, 561
A Pázmány-egyesület vándorgyűlése Esztergomban
559
Visszapillantás olasz utamra. Velics László-tú\
165
A kath. tanítóképzők államsegélye. Guzsvenitz Vilmo.s-tól ... ...
... "
515, 535, 554, 571
Ábrahám a Sancta Clara. Wiblitzhauser Ödön-tői — 635
Egy kiváló jelenkori nevelő szellemi pályája (Foerster). Schütz Antal dr.-tól
88, 102
Samassa biboros-érsek és a kath. sajtó
319
Mailáth püspök riadója ... 305, 321, 338, 356, 372, 385, 403
Prohászka n ű s n ö k nemzeti munkanrogiamniia
417,f 433, 449, 465
T u r i Béla. X.-től
... ... ...
BT
Giesswein Sándor d r
289
Zichy Nándor gróf
... ...
577
Epizódok Zichy Nándor gróf életéből
656
Gyulai Pál ... "
...
592
II. E g y h á z i v i l á g k r ó n i k a .
Budapest. Az ezidei boldogujév-kivánás Magyarország államférliainak és törvényhozóinak ajkán 43, 58. — A legújabb
pápai körlevél 332, 347. — A besnyői férfizarándoklat után
364. — Az országos kath. tanítói segélyalap bizottságának
ülése 427. — A német, a belga, a magyar es osztrák kath.
nagygyűlések 443. — Magyarország külön jézustársasági
rendtartományságot kapott 457. — A Zichy-jubileum 589. —
Zsilinszky, Tisza és Réz Mihály. 619.
Szombathely. Szabó Szádok 556.
Szeged. A IX. kath. nagygyűlés 427.
Róma. A Civilta Catliolica X. Pius pápaságáról 11. — A Vatikánból 156. — Az u. n. Veto eltörlése 204. — Az új vatikáni képtár felavatása 269. — X. Pius a katholikusok és
a protestánsok együttműködéséről 284. — X. Pius a hitről és tudományról 365. — Pápai főiskola bibliai tanulmányok számára 381. — A bibliai főiskola igazgatója 412. —
Valami a redemptoristákról 428. — A pápa és az osztrák
kath. nagygyűlés 458. — A Collegium Gerinanico-Hunga-

ricum új rektora 507.— A legújabb pápai főiskolák 620.
A szabadkőmívesség erőszakoskodása Fortis halálos ágyánál 666.
Bécs. A modernisták vakbuzgósága 74. — Clemens Hollbauer
szenttéavatása 140. — Holtkéz és Rothschildkéz 156. —
Statisztikai adatok az ú. n. ó-katholikusokról 348. — Változás a nunciaturában 490. — Emlékünnep szent Hotfbauer
tiszteletére 573.
Salzburg. Az osztrák kath. egyetem ügye 141.
München. Korkép, vagyis az idők jele 27. — Rendkívül érdekes és tanulságos vallomás 203. -— Kulturtörténelmi vonások Vilmos császár jellemrajzához 23.6 — Kath. egyetemi hallgatók lelkipásztori gondozása 412. — Főpásztori
körlevél a Ferrer-esetröl 590. — A katholikusok tiltakozó
gyűlése a Ferrer-ügyben 637.
Boroszló. Hogyan készül e^y német kath. nagygyűlés? 11. —
A vegyes házasságok es a kath. egyház Poroszországban 90. — Nyilatkozat a német püspöki kar nevében 156. —
A hittérítés ügyében 541.
Innsbruck. A jézustársaságiak papnevelő-intézetének gyarap o d á s a 283.
Augsburg. Ehrhard és Szabó Szádok 237. — A bajor püspöki
kar az ifjúság nevelése érdekében 665.
Steyl. A hithirdetés egy hősének halála (P. Janssen) 90.
Bamberg. Egy plébános megtérése 237.
Altötting. Auíacher Benno atya esete 556.
Varsó. Sajátságos türelem 606.
Berlin. A Centrumpárt elnökének halála 107. — Templomhajók a lelkipásztorság szolgálatában 457. — A protestantizmus mint a pogányság előkészítő iskolája 476. •— A félelmes ellenség 469. — A házasságok felbontásában a világrekord 507.
Braunschweig. Majdnem egy egész prot. uralkodó-család m á r
katholikus 60.
Köln. Az ezidei eucharisztikus kongresszus 74.
Freising. A bajor püspöki kar konferenciája 283.
Aschaffenburg. Ilogy tanított meg egy kapucinus egy újságírót móresre 106.
Fulda. Szent Ferenc rendjének hétszázados jubileuma 171.
Aachen. X. Pius nyilatkozata a Centrumról 394.
Amsterdam. A katholikusok térfoglalása Hollandiában 395.
Hága. A katliolicizmus előrehaladása Németalföldön 681.
Mecheln. A belgiumi katholikusok nagygyűlése 508.
Venio. Fráter Raymund pappá szentelése 28.
Bruxelles. Mercier nagyböjti főpásztori körlevele 220. — Harc
az elemi iskoláért 395. — Mercier bibornok beszéde 605.
Páris. Főpásztori látogatás az «Univers» szerkesztőségében
27. — Az apocalypticus vadállat zsarnoksága nagy lépésekkel közeledik 59. — X. Pius nyilatkozata hitünk s tudásunk biztos alapjairól 75. — Andrieu bibornok a kath.
egyház helyzetéről 204. — A francia szabadkőmívesség
238. — Örvendetes dolgok Franciaországból 316. — A francia kath. egyetemek újjászervezése 457. — Apró bosszantások 476. — A főpásztorok együttes körlevele 507. —
A «Temps» is igazat ad a püspököknek 638. — Pör a
párisi érsek ellen 681.
Ghambery. Lecol bíboros halála 28.
Versailles. A kath. hitélet társadalmi újjászervezése 523.
Lourdes. Lourdes veszedelme 574.
London. Egy egész anglikán nőszerzetes rendház visszatérése
a kath. egyházba 12. — Szent Anzelm jubileuma 300. —
Egyház és állam szétválasztása 315. — Az angol katholikusok egyenjogúsítása 366. — Bourne érsek beszéde
490. — Protestáns vallásról kath. vallásra 589. — Az angol
és német protestantizmus 638. — Törekvés Róma felé 650. —
A Rómával való egyesülés az anglikánoknál 666.
Dublin. Az ir nemzeti tudomány-egyetem 638.
Zwickau. Krisztus helyett Ilaeckel 255.
Genf. Az üldöztetés a kath. egyházban élettényező 490.
Madrid. .Hlarnminiszterek versengése az egyház számlájára.
122. — Pápai dicsérő levél egy dogmatikushoz. 476.
A kath. erők egyesítése Spanyolországban. 556. — A Ferrer
halálbüntetése kapcsán keletkezett világkavarodás. 605.
Milano. Tájékoztatás. 203.
Velence. Egy polgármester hitbátorsága. 542.
Bologna. Mezzofanti bibornok emléke. 220.
Aosta. Szent Anzelm centenáriuma. 489.
Jeruzsálem. A kath. pátriárka nagyböjti pásztori levele. 171. —Kath. régészeti intézet a szent városban. 283.
Beirut. Az »új török» reform és a vallási kérdés. 348.
New-York.
Kath. szerzetesek kulturmunkája. 122. — The
Catholic Encyclopedia. 172. — P á p a i allokució az amerikai
püspökökhöz. 412. — Egy prot. tábornok áttérése. 457.
Baltimore. Az angol és amerikai egyház viszonya. 123.
Chicago. Taft elnök nyilatkozata a kath. vallásról. 140.
Toronto. Nagy újdonság az egyházban. 381.

Québec. Első concilium plenare. 508.
Montréal. Az érsek levele. 541.
Melbourne. Az ausztráliai katholikusok vallási élete. 187.
Breznay Béla dr.
III. I r o d a l m i i s m e r t e t é s e k .
Lap
A N D O K : Elet—
M I H Á I . Y F I : Kath. Szemle
G R A C C H U S : Tört szárnyakkal fölfelé
SZTARAY : Erzsébet királyné kíséretében
H U T I K A Y : Tarkányi élete
BALZAC : A házassag élettana

—

Hitbuzgalmi lapjaink. Sz. /.-tői
M O H L : A Jézus szentséges Szivének szentelt élet
—
J E D L I C S K A : Eszmék és gondolatok
H A J D Ú : Erkölcsi tökéletesedéstan. Ilaiiuy Ferenc-tői—
N A G Y — M A T T Y A S O V S Z K Y : A lelki élet kenyere
M A G D I C S : Szentbeszédek
F O E B S T E R — S C H Ü T Z : A neini élet etikája és pedagógiája
V O Y T : A fehér liliom ..
T Ó T H : Szűz Mária. Krasznyánszky
János-TÓI
R U B I N S T E I N : Jézus igazi vádlói. K. /.-tői —
S E M M E R : Reggeli és estéli lelkikenyér.
Mattyasovszky

Kassziún-lúl ..
366,
Három mű a gyakori szent áldozásról. Krammer György
dr.-tól
E S T R A D A — H O R V Á T H : A lourdesi jelenések.
Midlinszky
József-tői
H I R S C H L E R : A szentmise Rómában nagy szent Gergely
idejében
SZUSZAI : Előkészület a nagy napokra
P I S A P I A : S. Emerico d'Ungheria. Lukcsics József dr.-tól
K E R E R : Adjatok nagy gondolatokat. Omega-tói
F Ü L Ö P : A kárnielhegyi szent Szűz skapuláréja. Lám
Frigyes-tői
B O D N Á R : Téli esték
K I R Á L Y : Magyar alkotmány- és jogtörténet. Hanuy Ferenc dr.-tól 60, 75, 91,
N O T T E R : Eljegyzés és házasságkötés. Tauber
Sándor
dr.-tól V E R E S S : Monumenta Vaticana Hungáriáé. Lukcsics József dr.-tól
- R É V A Y : Commodianus élete. Kmoskó Mihály dr.-tól —
H O L Z A P F E L : Geschichte des Franziskanerordens.
Lukcsics József dr.-tól
458,
F O N C K : Ghristus, lux mundi. Bangha Bélá-TÓI
K E M É N Y E I : Vaszarv Kolos beszédei. Glattfelder
Gyula
dr.-tól
S C H Ü T Z : Geschichte des Rosenkranzes.
Krasznyánszky
János-tó\
PAP : Adalékok Máramaros történetéhez
MATTYASOVSZKY : Bresztvenszky élete.
G E B É : Bosnyákország történelme. Lukcsics József dr.-tól
B É K E F I : A pécsi egyetem. Hanuy Ferenc dr.-tól
B E I S S E I . : Geschichte
der Verehrung Marias. Krasznyánszky /á/jos-tól—
MAILÁTH : La Hongrie rurale, sociale et politique. Csépéin Lajos dr.-tól
V I G N A S : Index Bio-bibliographicus. Krasznyánszky
János-tói
W O L F S Ü R U B E R : Kirchengeschichte Oesterreich-Ungarns.
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gondolatok•

Idő és t é r ! Tágas két fogalom, a mely mindent,
életet és örökkévalóságot egyaránt felölel. Az idő a
maga változatlanságával magában foglal mindent, a
mi volt, van és lesz s ez az egyformaság, e végtelen
egyenlőség malomkőnek tűnik fel, a mely mindent
megőröl, a mi volt, a mi van és lesz. A tér, a végtelennek, határtalannak látszó tér, a benne lejátszódó ezernyi életdráma dacára is mindig ugyanaz:
rideg, mozdulatlan, mint az, a minek keretén belül
ő vagyon : az örökkévalóság . . .
E gondolatok foglalják el lelkünket, a mikor az
idő egy parányi kis részének, az újévnek mesgyéj é n ébredve, szemünket már a másik esztendőben
nyitjuk fel. S e szem előtt, melyet megörvendeztet
az újév első napsugara, ennél is fényesebben —
azaz világosabban jelen meg az élet képe, az egyeseknek s az egésznek harca a létért, az egyiknek
elmúlását követő mások születése, az a folytonos
változatosság az egyedekben, de mindig egyformaság
az egészben, az a hatalmas nagy kép, a melyen
száznak-ezernek eltűnése számba sem jő. És e nagy,
ez egész mellett az ember oly kicsi, oly apró, hogy
a semmiség érzete halná át, ha nem volna meg benne
az örökkévalóságra teremtett lélek, ha nem vigasztalná az a tudat, hogy minden, de minden, az ég és
a föld el fog múlni, de ő örökké fog élni.
Az újév első napsugarától megvilágított első
percben ez az egyedüli vigasztaló gondolat. A nagy
kép többi része sötét fátyollal van elfödve.
Ez az év is el fog múlni, mint annyi előtte s
még több majd utána, de az ember, az emberiség,
mintha ugyanannak maradna. Fekete lepellel födött
szomorú kép. Ezrenkint, milliónkint csoportokra, ú. n.
nemzetekre osztva, egyik élénk figyelemmel kiséri a
másik boldogulását, eltanulja tőle ennek eszközeit,
mohón, kapkodva fölhasználja, a mi a világban elfoglalt helyzetének biztosítására szolgál. Miért? Oh,
ez az előzködés, ez a versengés nem az egyesek,
nem a polgárok javáért történik, ezt a féltékenység,
az egymástól való félelem, a gyűlölet, az egymás
megsemmisítésének vágya ösztökéli. Ez az a fekete
lepel, ez az uralkodó szin az egyes nagy részek

vasárnapon.
SZERKESZTŐSÉG ÉS

dr.

KIADÓHIVATAL

Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 39.

között, a melynek már nem is része, mert nem
alkotnak egy egészet, mert hiányzik közülök és
belőlük a társadalom ragasztó szere: a szeretet.
Azért hasztalan minden törekvésük, azért muló minden elért eredmény. Mert az ember úgy van teremtve,
hogy csak egyetlen alapon épít tartósan: s ez az
alap ismét csak a szeretet.
Mily kicsinyes az idő, a végtelenség, az örökkévalóság fényében e vetélkedés, a katonai erők szaporítása, a politika és a diplomácia minden fogása,
a mely csak az egymást becsapást célozza. Mily
semmis, mily elhibázott ez az út. Megfeledkeznek
az örök tanulságról, a történelem arany igazságáról,
hogy csak egy út van, a mely boldoguláshoz vezet:
a szeretet. Ez az az erős fegyver, a mely bizton legyőzi az ellenséget, ez az a lánc, a mely át nem
törhető egészbe forrasztja az egyeseket.
Lehetetlen, hogy az újév elején más gondolatunk, más fölfogásunk legyen a világról s ennek
útjairól.
J
* **
S e fekete lepel takarja a magánéletet is. Ennek
szemlélésénél az első szép napsugár a ködbe vész.
Mit látunk az újév hajnalán? Két hatalmas tábort,
a melyek egyikébe vagy másikába mindegyikünknek
tartoznia kell. Az egyikben a jogot és igazságot kivánó
munkásnép ezrei — mit m o n d o k ? — százezrei, a
kik megunva a visszásán fejlődött helyzetüket, szintén emberek akarnak lenni, azoknak számiitatni s
ezek már azért is figyelmet érdemelnek, mert sokan
vannak, mert tömegeik mindent elnyomni készülnek,
a mi útjukba áll.
A másik táborban a haszonlesés, a mások erejét
utolsó cseppig kihasználó, számító nagytőke, a mely
nem enged, mert önhasznáról van szó, mert — bár
kevesebb a harcosa — kezében a világot mozgató
főhatalom, a pénz s ennek modern rabszolgája,
a sajtó.
Éles az ellentét e két tábor között s a veszedelmet az képezi, hogy a harc élét, elkeseredettségét a
családi tűzhelynél nyeri. Annál a tűzhelynél, a melynek eredeti hivatása az volna, hogy a türelem, az
egyetértés, az engesztelődés szülőföldje legyen. A munkást didergő gyermekeinek láttára ott fogja el a
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keserű gyűlölet, a nagytőkés ott gyűjt erőt és bátorságot a tovább dacolásra. Az ott oltja magzata
szivébe az engesztelhetetlen haragot, ez ott tanítja
utódját, örökösét a gazdagság kényelmeinek megismerésére s ezzel szítja benne a birás vágyát, elsajátíttatja vele a szerinte egyedüli tudományt, azt,
miként használhat föl mindent és mindenkit csak
eszközül a saját vagyonának, énje kényelmének a
gyarapítására.
így lesz harcossá minden ember m á r gyermekkorában. Oda van manapság a boldog, gondtalan
gyermeki kor, minden örömével, ártatlan szórakozásával együtt. S ha jelvényt adnánk e két t á b o r n a k :
az egyiké a gyűlölet piros, a másiké a kapzsiság
szennyesen szürke szine volna az.
Ez a m a i élet az újév hajnalán.
Az előljáró gonddal telve áll e n a p o n ; a tőke
embere milliók számaival foglalkozik agyában, de e
mellett nem t u d j a elnyomni a jövő fölött föl-fölmerülő aggódását; a m u n k á s sokaság összeráncolt
homlokkal hallgatja izgatóinak leheteilen beszédeit. 1
Minden, de minden forr, forrong s a világ fölött
villámokkal terhes felhő terjeszkedik szét; senki
sem tudja, milyen jövő első órájára veti fényét az
újév első sugara.
Szürke, nyomasztóan szürke az élet s kétségbe
eshetnénk, ha fölfelé irányzott szemünk nem venne
észre egy édes, békés, csodás jelt.
Addig, a míg a föld képe sötétre változik, a
félelem, az aggódás m i n d e n szivet betölt; míg az
emberiség két tábora döntő ütközetre készül, a mely
az egyiknek megsemmisülésével végződhetik; a míg
köztünk a halál, a fájdalom, az igazságtalanság dúl
s minden e m b e r érez egy tövist a szivében: az újév
h a j n a l á n égi fényben ragyog föl a mindent kibékítő, rendbehozó, vigasztaló jel, örömöt, bátorságot, vigaszt öntve b e l é n k : a hit szerint élő lélek
előtt fölragyog . . . a kereszt s zugón, ellenállhatatlanul harsog végig az országokon szent Péter mond á s a : «Szeretteim, nincs másban üdvünk, menedékünk, csak a mi Urunk Jézus Krisztus keresztjében»
és a tarzusi P á l é : «Atyámfiai, öltsétek magatokra a
mi Urunkat, Jézus Krisztust».
E szent jel, e szó eloszlathatja a fellegeket, verőfényessé teheti az általános szürkeséget. Képzelőtehetségünk előtt fölmerül a csodás kép : a világ,
a föld Jézus keresztjének uralma alatt, a béke, az
egyetértés, a szeretet állapota. E mellett eltűnik az
aggódás, a félelem, minden jól lesz, mert hódító
útjára kel az egyedüli nagyhatalom — a kereszt !
Zámboy Béla.
1
A tőkének és a munkásnak ez a megszokott szembeállítása nem helyes. Mig a világ világ lesz : tőke is lesz, munkás
is lesz. Az egyik nem baj, a másik nem szerencsétlenség. Csak
a tőkét munkával és igazságosan kell szerezni s szeretettel
kell kezelni ; a munkást meg meg kell becsülni s a szeretet
légkörébe emelni. Szépen megférnek mindketten egymás
mellett emberi méltóságukban.
Szerk.

littanüás

LXVIII. év f. 1909.

és latin-görög

a

gimnáziumban.

Másfél éve már annak, hogy a «Religio» egyik
júniusi füzetében középiskoláink hitoktatásáról s ezzel
kapcsolatosan latin-görög nyelvtanításunk botrányos
sikertelenségéről irtam. Megcáfolhatatlan, köztudom á s ú tényekre hivatkozva, kimutattam, hogy középiskolai tanrendszerünkben épen ezen oszlopos tényezők n e m képesek megfelelni föladatuknak.
Nagyon j ó l tudva azonban, hogy a bajok jelzése,
bármily h ű j és kimerítő legyen is, magában véve
csak félmunka, még pedig a könnyebb félmunka,
úgy hogy akárki is joggal kiálthatná felém : «Infelix
operis summa, quia ponere totum nescis!» (összes
törekvésed áldatlan, mert egészet alkotni nem tudsz) ;
hogy ennek elejét vegyem, n e m mulasztottam el az
orvoslás m ó d j á t is megjelölni, még pedig oly gyakorlatiasságot véve föl irányadó szempontul, mely a
foganatosítást csaknem rögtön is lehetővé teszi. Egyesítve ugyanis az említett tantárgyakat a hittanárok
kezében, a latin-görög nyelvet pedig a bibliából és
a szent atyáktól vett szöveg alapján azon gyakorlati
módszerrel kezelve, melyet pár sornyi példával említett
m u l t évi cikkemben szemlélhetővé tettem, mind a hittanításnak tetemesen nagyobb tért, a hittanári állásn a k pedig illő tekintélyt biztosítunk, mind a latingörög nyelv megértéséhez okvetetlenül eljuttatjuk az
ifjúságot.
Ez ennek a kérdésnek eddigi historicuma.
Sajnos, hogy ily gyökeres, nagyfontosságú, de
alaposan meg is okolt reformterv semmi visszhangra
sem talált a nagy közönségben. Pedig m e n n y i a
panasz, m e n n y i az ócsárlás a középiskolák ellen,
m i k o r az alapjában hibás tanrendszernek egyik-másik
család szemefénye áldozatává leszi De ez is csak
addig tart, míg frisseségénél fogva sensatiókép szolgálhat a nemgondolkodó tömegnek, ha a bánatos
szülők leghőbben ápolt, drága reményöket elhantolták, napirendre tér az esemény fölött a közélet, maguk
a tudós tanárok pedig — néhány szerényebbet kivéve—
folytalják a «harangöntést» ott, a hol elhagyták.
Még kevésbbé értem a hittanárokat, kik épen
hivatásuk s p a p i műveltségöknél fogva legkiválóbban
illetékesek e kérdés elbírálására. Iíözvetetlen tapasztalásból t u d j á k , mennyire igaz mind az, a mit
működésök nehézségéről megírtam ; mennyire nem
támaszkodhatnak többi tanártársaiknak még negativ
segítségére sem. Hogyan is v á r j a n a k olyan «fölvilágosult» uraktólpozitiv közreműködést,kik előtt az «anima
natúr aliter Christiana» üres ostobaság, a haza jövő
nagyságának bizományosává képezendő ifjús;' g pedig
semmi egyéb, mint «.Fabrikwaare der Natur» ? Többször tanácskoztak másfélév óta a t. hittanár urak
m á r itt, m á r ott a hitoktatás ügyéről s anyagi viszonyaik föllendítéséről; hírlapi cikkekben sem volt
h i á n y ; többször fölhozták nyomorúságos helyzetöket,
jogos önérzettel követelték többször, hogy rangjuk
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s hivatásuk fontosságához mért tekintélyük a többi
tanárokéval teljesen egyenlő legyen, de egvellen szóval sem jelezték, hogy egyetértenek-e cikkemmel,
mely összes kivánságaik teljesítésének biztos és nehézségekbe épen nem ütköző módját is megjelöli.
Időközben megjelent Sadler «Moral Instiirction
and Training in Schools» hires munkája, mely valóságos apologia az én reformtervem mellett. Fölteszem
a hittanár urakról, hogy olvasták annak ismertetését
a «Religio» mult okt. 18-iki füzetében. S még erre
sem mozdultak meg.
Magam újítom hát föl reformtervezetem néhány
jellegzőbb vonását.
1. Idegen nyelvek tanulásánál a grammatika csaknem teljesen mellőzendő. A grammatika ugyanis egészen külön tantárgy, melynek egész szerkezetével a
magyar anyanyelv tanításánál, a magyar irodalom
szemelvényeinek fejtegetésénél ismertetjük meg az
ifjúságot. Bármely idegen nyelv tanulásánál tehát
teljesen elérem a célt, az idegen szöveg megértését,
ha a szöveget az alája irt, magyar fordítással figyelmesen mindaddig összevetem, míg a mondatot
teljesen meg nem értem. Művelt közönséggel lévén
dolgom, azok után, a miket másfél év előtt megírtam,
nem szükséges magyaráznom, miért kell az idegen
nyelvnek csak megértését tüznünk ki célunkul.
2. Minden, igazán müveit embernek alaposan
kellvén ismerni azon tényezőket, melyek az emberiség
fejlődésére legnagyobb befolyással voltak, első sorban a latin és görög nyelv értésére kell törekednie;
be kell tehát ebbe vezetni a középiskolai ifjúságot
is, de nem a latin vagy görög pogányságból, hanem
a biblia és a szent atyák irataiból vett gyakorlati
szöveg alapján. S itt ismét meg kell jegyeznem, hogy
ennek a bevezetésnek a középiskolázás egész folyamát fokozatos intenzitással ügy kell igénybe venni,
hogy az ifjúság a biblicum és patristicum magasztos
részleteiből helyes fogalmat alkothasson magának
azon eszményi világ fölmérhetetlen s örökbecsű
kincseiről, melyekről addig képzelete sem volt. Kell-e
mondanom miért helyezkedem a biblia és patrologia
alapjára? A biblia egymagában versenytárs nélkül
állván megközelíthetetlen magasságban az egész világ
összes irodalma fölött, annak alapos ismerete nélkül
vak analfabét marad az ember s nem lesz képes az
emberiségnek ezen fölséges, tömör apotheozisát sem
megérteni : «£7 homo factus est».
De még speciális magyar, hazafias szempont is
sürgeti a bibliai s patrologiai alapot a latin-görög
nyelvtanulásnál. Nemzetünk «avita, haereditaria,
constitutionalis, non-recepta religio»-jának mennél
alaposabb ismerete nélkül a történeti Magyarországot
alaposan senki sem ismerheti meg; már pedig erre
minden művelt, tudatos magyar hazafi föltétlenül
kötelezve van. Hogyan felelhessen meg ennek a
kötelességének biblicus, patrologicus jártasság nélkül?
Ha ezt a középiskolában meg nem alapozzuk,
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az egyetem megint meghiúsítja minden törekvésünket.
3. Hittanáraink, átvéve a latin-görög nyelvtanítást az általam megjelölt módszer nyomán, a hitlani
heti két óra helyett egy egy osztályban hetenkint
legalább nyolc órán át foglalkozhatnak az ifjúsággal.
Ki képes kellőleg értékelni azt az erkölcsi imponderabilét, azt a vallásos megújhodást, azt az eszményi föllendülést, mely így az iskolát s ezáltal a
züllésnek induló családot, az állam ősalapját a folyton erősebben hullámzó métely posványából teljesen
megtisztult légkörbe emeli?
4. «Restaurare omnia in Christo». Ez X. Pius
pápának fő programmtétele, erre törekszik a Gregorianum visszaállításával is. Nálunk — fájdalom —
néhány püspöki város kivételével, csaknem teljes
közönyösséget — hogy ne mondjam — ellenszenvet
tapasztalunk e téren is; Budapesten, az ország fővárosában sem birtunk még csak annyira sem menni,
hogy templomainkban legalább az énekes szent
miséknél a pap szent cselekvénye és a nép éneke
között hittani kapcsolat legyen. Talán eltávolítja a
jóságos Isten a hályogot szemeinkről s végre tisztán
látjuk, hova jutottunk. Legújabban kissé sűrübbecskén
kezdenek mutatkozni az ébredező hitélet örvendetes
mozzanatai. Azon kell lennünk, hogy az iskola
reformtervezetem alapján hathatós tényező legyen az
általános erkölcsi megújhodásban.
5. Korunk szolgálatába hajtva a természet leghatalmasabb őserőit, elenyésztette a távolságot a
világrészek között; ma-holnap kénytelenek leszünk
az ellenlábasokkal is érintkezni. Ebből a művelt
ember csakhamar levonja azt a következtetést, hogy
legalább a legelterjedtebb világnyelveket megtanulja.
E részben épen minket, magyarokat, alapos vád nem
érhet; megtanuljuk mi a két világrész nevezetesebb
nyelveit, a miből az irodalom eszmekincsein kívül
az a közvetetlen haszon háramlik ránk, hogy a
Nyugat zagyva nyelvei, például a kerregő angol
nyelv fölött a magyar zengzetes nyelvet utolérhetetlen magasságban látjuk trónolni s vagy akarjuk vagy
nem, tudatos, nemes Chauvinismus fog el bennünket.
Ám másrészről életbe vágó dolog az ránk nézve,
hogy az idegen nyelvet épen az ajánlottam reformterv szerint szintén csak megérteni törekedjünk.
Legyen Istennek azért hála, hogy maroknyi nemzetnek hagyta a magyart, azáltal arra irányított bennünket a «Digitus Paternae dexterae», hogy erkölcsi
tartalmasságban keressük becsvágyunk kielégítését;
a «nos numerus sumus» nem magyar agy szüleménye ;
de minthogy kis nemzet vagyunk s nyelvünk tisztaságát s természetes fejlődését az idegen elemek folyton nehezebb viszonyok közé sodorják, ezt a bajt az
idegen nyelvek beszélése által még közvetetlenebb
veszéllyé duzzasztani: egyértelmű lenne a nemzeti
öngyilkossággal.
6. Financiális

oldaláról

nézve

az

ajánlottam
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reformtervet, semmi zavarba sem j ö h e t ü n k , mert
több hittanárt kell ugyan fölvennünk, annyit t. i., a
mennyi épen kell, de mint hogy a hittanárok óratöbblete a latin-görög órák átvételéből származik,
azokra a tanárokra, kik a latin-göröggel foglalkoznak,
n e m lesz szükség s azoknak fizetése átmegy a 16—18
óránál többre n e m kötelezhető hittanárra.
*

A közoktatási költségterv megvitatása alkalmával furcsa szót hallottam, mely, m o n d h a t o m , szinte
megdöbbentett. «Nemzetközi megegyezéssel» a k a r j a
a k o r m á n y a középiskola reformját létesíteni. E n
azt tartom, hogy ez csak az optimus Homeruson is
megeshető lapsus linguae volt. Ugyan melyik nemzet
volna az épen most, a melyiknek bölcs tanácsát
tanulékony áhitatossággal kellene v á r n u n k ? Adjunk
hálát az Istennek, hogy nagyfokú romlottságunk mellett is még mindig olyan oázis-félének látszik Magyarország, melyet a nyugoti dögleletes s z á m u m meg-megr o h a n ugyan, de eltemetni nem fog.
Hegyi Pál.1

Jlz

orosz egyházi

reform

Az Alexandriában (Egyptom) megjelenő havi
folyóirat «'ExxXrjaiaorixôç ôâpoçv» (Egyházi világítótorony) Kaxocpcxwv Pia Desiderata (A katholikusok
j á m b o r óhajai) címmel, a latin szerzetesrendeknek
különösen az assumptionistáknak Oroszországban
kifejtett m u n k á j á v a l foglalkozik. (1908. okt. szám.)
Az assumptionisták — igy ír a nevezett folyóirat —
gyakran világi öltözékben férkőznek be a legelőkelőbb orosz családokba és ezeket inagas műveltségükkel könnyű szerrel megnyerik a katholicizmusnak.
Ezek, kik mindenütt, mint professorok lépnek föl,
azt hirdetik, bogy a cárnak 1905. ápr. 17. ukáza
megparancsolja, hogy mindenkinek el kell fogadnia
a katholikus vallást. A szlávok és különösen az
oroszok katholizálása minden téren megindult, folytatja. A Velegrad-ban 1907. jul. havában tartott
szláv egyházi congressus is ezzel foglalkozott. És
különösen a következő h á r o m kérdést vitatták m e g :
a) melyek a kath. theologusok kötelmei az orlhodox
1

A t. tanár úr tervével kapcsolatos bizonyos körülményeket nem világított meg. Ma mindenféle iskoláink vannak, de
tisztán felekezeti alapon állók nincsenek. A nagy százalékot
képező izraelita tanulók is bibliai és szentatyai alapon fogják tanulni a latin és görög n3'elvet? Gondolja ezt tényleg
megvalósíthatónak ? Nem említi továbbá, vájjon a most használt klasszikus szerzők kiküszöbölendők lesznek? Végül arra
sem reflektál, lionnan vegyük a latin-görögből képesített hittanárokat (itt is úgy látszik csak a katholikusokra gondol)
és hová tegyük a most élő és működő képesített filologus
világi tanárokat? A hittanári egyesület ezek miatt nem foglalkozhatott a mai állapotok közé nehezen beilleszthető tervével.
Szerk.
2
P. Aurelio Palmieri : La Chiesa Russa le sue e il
suo Rifor ' ismo dottrinale, Firenze, Libreria editrice Fiorentina 1908. (Az orosz egyház, annak mai állapota és tanítási
reformja.) 8° XV, 759 1.

LXVIII. év f. 1909.

theologusokkal szemben, b) az orosz egyháznak értelmi viszonya a római egyházhoz, cj szent Methódnak és szent Cyrillnek orthodoxiája. Az elsőre nézve
kimondották, hogy különbséget kell tenni az orlhodox
theologusok és a keleti egyház tanítása között. A keleti
egyház tanílása egyenlő a nyugati egyház tanításával. Ezért érdeklődni kell az orthodox theologusok
munkái iránt és ismertetni, cáfolni kell azokat.
Ezt a célt szolgálja a latin nyelven, Prágában megjelenő «Slavorum Litterae Theologicae» cimű évnegyedes folyóirat is.
A második pontot illetőleg szellemi összeköttetést kell teremteni a katholikus egyetemek és a
négy orosz theologikus akadémia között.
A harmadik pontnál különösen Menini, Philippopolis katholikus érseke felszólalása keltett érdeklődést, ki figyelmeztette a kath. theologusokat, hogy
miulán ügy szent Methódnak, mint szent Cyrillnek
tisztelete a szlávok között nagyon el van terjedve,
ezt erősen ki kell aknázni. Foglalkozni kell velük
és különösen orthodoxiájukkal. Ezt és általában az
egész uniómozgalmat a nép szélesebb rétegeibe is
be kell vinni. Miután a nevezett folyóirat mindezeket elmondta, fájdalmasan teszi hozzá, hogy eme
nagyarányú mozgalomnak megvan a látható eredménye, a mennyiben Oroszországban 1905—1907.
években 170.882 katholizálás történt.
Mindezek figyelmünket egyenesen
ráterelik
Palmieri-nek lent jelzett m u n k á j á r a . Ez ugyanis
Oroszország jelen vallási mozgalmaival foglalkozik.
Érdekelni fog bennünket mindenesetre, hogy a jelen
oroszországi mozgalmak mennyiben n y ú j t a n a k reményt az unióra. Annál is inkább, mivel mint azt
Menini is kimutatja, az összes szláv népek, de különösen a bolgárok Oroszország felé tekintenek. Oroszország állásfoglalása tehát képét nyujlja a többi
szláv népek felfogásának is. De érdekes ez abból a
szempontból is, hogy R ó m a a görög katholikusok
reformmozgalmainak méltánylásánál mindig számot
vet a n e m egyesültek törekvéseivel, hogy meg ne
nehezítse valami elhamarkodott reform által az unió
nagy művét. Ezért hasznos lesz, ha ismertetjük Palmieri
ezen m u n k á j á t és ennek alapján kimutatjuk, hogy
az oroszországi mozgalmak jelentenek-e valami
közeledést az unió felé és ha igen, mennyiben.
Jogos lehet-e tehát ezen az alapon is «Ax Ey.x. cpápoç»
félelme Oroszország katholizálása miatt, melyet a
kath. missiók működése folytán annyira féltet.
A könyv, mely eredeti orosz források alapján
készült, kilenc fejezetből áll. Az egyes fejezetek
cimei a következők : I. II concilio Nazionale della
chiesa russa ortodossa. (Az orosz orlhodox egyház
nemzeti zsinata.) II. La risurrezione del Patriarcato
russo. (Az orosz patriarchatus feltámasztása.) III. Il
monachismo e la riforma dell episcapato russo
(A szerzetesi intézmény és az orosz episcopatus
reformja.) IV. II clero parrochiale russo e la ressur-
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rezione della parrochia autonoma. (Az orosz vidéki
papság és a parochiák önkormányzatának feltámasztása.) Y. L'educazione morale e le condizioni materiali del clero in Russia. (Az oroszországi papság
erkölcsi nevelése és anyagi helyzete.) VI. Le condizioni sociali et morali del clero russo. (Az orosz
papság társadalmi és erkölcsi állapota.) VII. La vita
dell' apostolato e le missioni della chiesa russa.
(Az orosz egyház apostolkodásának élete és missiói.)
VIII. Le scuole del clero e le szienze sacre in Russia.
(Az egyházi iskolák és a theologicus tudomány
Oroszországban.) IX. L'avvenire della Chiesa russa
nelle sue relazioni col cattolicismo. (Az orosz egyház
jövője a katholicizmussal való viszonyában.) Ezen
fejezetek keretében a szerző óriási anyagot ölel fel.
Szemünk előtt folyik le Oroszország vallási mozgalmainak egész története. A felölelt anyag egyikmásik részét olvashattuk már a «Bessarione»-ban.
Itt azonban együtt látjuk mindazt, mi érdekes az
orosz orthodox egyház vallási mozgalmaiban.
Ezen óriási anyagból — célunkhoz képest
csak a leginkább figyelemre méltó adatokat akarom
kiemelni.
Az egész egyházi reformmozgalmat 32 szentpétervári pap indította meg. Ezek 1905-ben egy memorandumot bocsátottak a nyilvánosságra, melyben
leírják az orosz egyház siralmas helyzetét és ennek
javítása végett egyházi zsinatnak egybehivását sürgetik. A memorandum rendkívül nagy benyomást
keltett Szent-Péterváron és Witte gróf, a papság,
sőt a laicus elem is föltétlenül szükségesnek mondotta a zsinat egybehivását. Nem így Pobiedonostzev.
Witte azonban nem engedett és a maga részéről is
memorandumot irt «Az orthodox egyház jelenlegi
állapota» címmel, miután a szentpétervári metropolitával is értekezett.
Az orosz egyháznak nincs élete; minden tevékenysége a parochiális kötelmek gépies elvégzésében
merül ki, írja. Maga részéről is nemzeti zsinat egybehivását sürgeti.
A minisztertanács 1905. márc. 17-én tartott
ülésében magáévá tette Witte gróf terveit. 1905. márc.
31-én a synodus hivatalos organuma: Tzerkovnyija
Viedomosti közli a cár feltételét, mely szerint az
idő nem alkalmas a zsinat egybehívására. Pobiedonostzev tehát győz, ámde győzelme rövid ideig tart.
A megindult lavinát nem lehet megállítani és a
meglepetések egymást követik. 1905. old. 17. jön az
orosz alkotmány kihirdetése. December 30-án a cár
Tzarskve Seloban együttes kihallgatáson fogadja a
szentpétervári, moszkvai és kievi metropolitákat a
zsinat egybehivása ügyében. 1906. januárjában pedig
a cár megbízza a synodust, hogy előleges bizottságot válasszon, mely tanulmányozza át mindazon
kérdéseket, melyek reformra szorulnak. A bizottság
tagjai az episcopatus több tagján kívül a clerus
több tagja, az orosz akadémiák tanárai, kik közül
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különösen Berdnikov, Zaozersky, Suvarov a hires
canonisták, Glubokovsky az európai hirü exegeta és
Machanov az izlami tanulmányok alapos művelője
említendők.
Az első kérdés, mely a bizottság elé került, az
volt, hogy a tartandó zsinaton kiknek legyen joga
részt venni.
A kérdés körül a legkülönbözőbb vélemények
nyilvánultak. Az egyik hatalmas áramlat, melynek
vezére a szentpétervári metropolita, a püspöki kaikizárólagos jogának tartja a zsinaton való részvételt
és ezzel a reformok megvalósítását a papságnak
meg a laicus elemnek legfeljebb a consultativ jog
adható meg. A másik fővélemény szerint kettős
zsinat alakítandó : felsőbb zsinat a püspöki kar tagjaival és itt a clerus és laicus elem tagjai legföljebb
előadók, titkárok szerepében jelenhetnének meg; az
alsóbb zsinaton ellenben rendes szavazati joggal
lennének jelen ügy az alsó clerus, mint a laicus
elem képviselői. Az előbbinek hatáskörébe a hitre
vonatkozó dolgok tartoznának, az utóbbiba pedig az
administrativ természetű dolgok.
Hosszas vita indult meg e fölött. A bizottság
végre arra az álláspontra helyezkedett, hogy az alsó
papság és laicus elem is részt vehet a zsinaton és
pedig consultativ joggal. A bizottságot ezen álláspontjában helyesen két körülmény vezette. Először,
mivel a papság közvetlenül a néppel érintkezve, a
legjobban ismeri a bajokat és másodszor pedig,
mivel a legiobb orosz theologusok: canonisták,
exegeták a laikuselemhez tartoznak. Már pedig a
zsinat oly fontos kérdéseket van hivatva megoldani,
minő a liturgia, naptár, az egyházi akadémiák
reformja, a biblia fordításainak javítása stb. E két
elem tehát épen a helyes reform érdekében nélkülözhetetlen. A zsinat egybehivási jogát, hogy semmi
forradalmi szándékot ne vethessenek szemükre, a
cárnak tartják fenn. A második fontos kérdés az
orosz patriarchatus feltámasztása. A szerző történeti
vonatkozásaiban mutatja be ezen kérdést és pedig
a leghíresebb orosz történetíró, az akadémikus
Golubinsky munkái alapján.
Az orosz egyház a XVI. században függetleníti
magát a konstantinápolyi patriarchától és 1589-ben
az orosz zsinat megválasztja az első orosz pátriárkát.
Nagy-Péter cár azonban 1721-ben megszünteti és
helyébe a synodust állítja.
A patriarchatus feltámasztásának eszméjét a
püspöki kar örömmel fogadta. A legtekintélyesebb
orosz egyházi folyóiratok, köztük a Bogoslovskij
Viestnik is — azonban fölöslegesnek tartja. Sőt neves
canonisták is, mint pl. Suvarov ellene nyilatkoznak.
Attól félnek, hogy orosz pápaságot kapnak benne.
Május 17—30. terjedő üléseken azonban a hires
exegeta Glubokovszky megcáfolja őket. Szent Máthé
X, 2-re hivatkozva bebizonyítja, hogy igenis van
primátus. A rcpö-cos szó így szól — nem pleonasmus,
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mert Péternek kell megerősíteni társait. Azután hivatkozik szent Lukácsra is (XXII, 32). A vitát a szentpétervári metropolita zárja be, ki szintén a patriarchatus mellett foglal állást. Az előkészítő bizottság
többségben e mellett nyilatkozott. A patriarcha részére a következő jogokat kívánják: mint a synodus
elnökének joga legyen elnökölni, megállapítani a
tanácskozás tárgyát, gondoskodni a határozatok végrehajtásáról, a clerus és világi elem panaszait átvenni,
ezekben közvetítőként fellépni és minden évben a
cárnak jelentést tenni az egyház állapotáról. Mint
első főpap betölti a püspöki székeket, bíráskodik a
püspökök között, összehívja egyetértve a sydonussal
és a cár előzetes engedelmével a zsinatot, az összes
orosz egyházakhoz pásztorleveleket küldhet.
Nagy szenvedélyességgel tárgyalta az előkészítő
bizottság az episcopatus reformját és a szerzetesrendek kérdését. A két kérdés összefügg egymással.
Nagy Péter t. i. a szerzeteseket két categóriába sorozta: aj kik kézimunkával foglalkoznak, b) kik
magasabb t a n u l m á n y o k n a k szentelik magokat. Ez
utóbbiak szolgáltatják nagy részben a püspököket.
Ez a körülmény lassan megrontotta a szerzetesrendeket. Mérhetetlen ambíció ütötte fel fejét. A szerzetesek m i n d e n á r o n püspökségre törekedtek. Az előkészítő bizottság kivánja, hogy a világi clerusnak
nyújtsanak tágabb kört az érvényesülésre. Megszüntetendő a püspökségek nagy terjedelme, mert részben ez is oka annak, hogy az orosz püspökök inkább
szertartást végző hivatalnokok. Többen kívánták a
metropolitai intézménynek a felállítását is.
A bizottság a régi metropoliták visszaállítását
n e m bocsátotta azonban szavazás alá. Ezt teljesen a
nemzeti zsinatra bizza.
A parochiák r e f o r m j á n a k kérdéseinél szóba
került a clerus siralmas anyagi helyzete és erkölcsi
siilyedése. Sürgetik a parochiák a u t o n ó m i á j á n a k
helyreállítását. Arra hivatkoznak, hogy a régi egyházban a püspökök választásába is befolyt a nép.
A hivők vegyenek részt a gazdasági dolgok administrálásában és az alsó clerus választásában. A canonisták között két vélemény küzdött egymással, a
Berdnikov és Almazár véleménye. Az előbbi szerint
a p a r o c h i a oly egyházi intézmény, melynek a liturgikus
functiók teljesítésére külön egyháza van és a parochia
felügyelete alatt áll. A másik ellenben így határozza
m e g : egyházi intézmény, mely a püspök hatósága
alatt v a n ; feladata, hogy eleget tegyen a hivek lelki
szükségleteinek; igazgatása az egyházi hatóság által
kijelölt személy jogköréhez tartozik. Az előkészítő
bizottságban ez utóbbi vélemény lett elfogadva; a
püspöki kar nagy része emellett foglalt állást. A diaconissák visszaállításának kérdése is szóba került.
A templomok gondozása, a catechizálás, betegek látogatása volna főbb feladatuk.
A kispapok nevelésével behatóan foglalkoztak.
Nagy Péter a papnevelést tönkretette. A semináriumok-
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ból valóságos kaszárnyákat csinált. Célja az volt,
hogy az államnak mindenben engedelmes elemet
neveljen. A szellemet ezzel teljesen kiölte. Utódai
alatt ez nagyrészt így maradt. Nagy baj továbbá, hogy
a theologián túlsúlyban van a t a n á r o k között a laikus
elem. Ezek között n e m egyszer ratianolisták, sőt
atheisták is vannak, kik a theologiát csak k é n y szerűségből tanítják az orthodoxiának megfelelőleg.
A laikus elemet ki kell tehát küszöbölni. Megszüntetendő azon anomália is, hogy a semináriumok a
papok fiainak asylumai legyenek. Sokan kívánják,
hogy a semináriumokat katholikus mintára r e n dezzék be.
Az orosz papságnak semmi befolyása sincs a
népre, mert csak családjával törődött. Hogyan lehetne ezen segíteni?
A reformnak a prédikációktól kellene kiindulnia, melyek nem egyebek, mint száraz, szellemtelen
kivonatok ismétlése a szentatyák irataiból. Az egyházi előleges cenzúra teljesen megköti a papot, hogy
beszédeiben a n é p szükségleteihez mérten szóljon.
Ezt meg kell tehát szüntetni.
Az egyházi beszédeket mindig alkalmazni kell
a nép szükségleteihez. A prédikáció reformját a
szentmise r e f o r m j á n a k kellene követni. És pedig
először az ó-szláv helyett az élő orosz nyelvet kellene liturgikus nyelvvé tenni. Az előbbit a nép nem
érti, de a papság sem mindig. Mások azonban ez ellen foglaltak állást és azt mondották, hogy csak a
vallási indifferentismus akarja az élő orosz nyelvet.
Idetartozik a szertartás egységesítése. Az egyes
végzetek nem egyforma hosszúak. A reformisták az
istentiszteletek megrövidítését kívánják, mert ez a
külső formalismus elölte a n é p b e n az igazi benső
vallásos érzületet. De szertartásaink tartalma sem
illeszkedik egészen bele a keresztény felfogásba —
m o n d j á k a reformisták. így pl. LXXXVI. zsoltárnak különösen e m e szavai : «Beatus qui tenebit et
allidet parivculos tuos ad petram» semmiképen sem
illik bele a keresztény világnézetbe. Pedig az o r t h o dox egyház használja. Csodálkozik a reformpárt,
hogy az orthodoxia ünnepén (a nagyböjt első vasárnapja) az egyház a más vallásúakat anathemával
sújtja. A keresztelés, avatás javítását is sürgetik.
Az elsőben igen gyakori az ördög említése, az utóbbiban pedig Évát méltatlan epithetonokkal illeti az
egyház. A papok ú j r a nősiilése is szóbakerült Pro
és contra beszéltek. A kik mellette nyilatkoztak, leírták a gyermekekkel elmaradt p a p siralmas helyzetét,
de történelmileg is támogatják véleményüket. A XVI.
században az ujranősülés nem akadály a p a p i tiszt
végzésére. Ennek a p á r t n a k nagy támasza támadt
Dalmacia orthodox püspökében, Nicodemo Milachban, ki nagy apparátussal védi könyvében ezen
álláspontot. (Ellene írt Wojitzky cernowitzi egy.
tanár szerbül, n é m e t r e lefordítva megjelent a Katholisches Kirchenrecht egyik 1908. számában.)
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Nem lehetetlen, hogy a zsinat — ha meglesz —
bele fog menni a kívánság teljesítésébe, de ezzel bizonyára nem fogja az orosz clerus értelmi fokát,
buzgóságát emelni.
A böjti disciplina enyhítése szintén benn van
a reformpárt egy részének programmjában. Znamenszky szerint a rítusok, ceremóniák, böjtök stb.
többé nem úgy jelentkeznek a nagy tömeg előtt,
mintha valami mágikus erejük volna.
A laikusok böjtölnének pl. a szent nagy héten,
három napot a karácsony, szent Péter és Pál ünnepét, Úr Színeváltozását és a Bold. Szűz mennybemenetelét megelőzőleg. Az ünnepeket szintén redukálni kellene. Ezzel összefüggésben — mint várnók —
a szerző nem szól a naptárról. Csak egész röviden
megemlíti, hogy Golubinszky véleménye szerint a
Gregorián naptár behozatala a népben könnyen
ellenhatást szülne. A synodus azonban nem zárkózik
el attól, hogy a civil életben hozzájáruljon annak
használatához, csak az ünnepeket illetőleg tartassék
meg továbbra is a Julián-naptár.
Nem hallgathatjuk el Palmierinek azon megjegyzését, hogy ezen törekvések az ügynevezett laikus
papság megteremtését célozzák. Azt hiszem azonban,
hogy ez túlzás, mert bizony a ki benne él ezekben
a dolgokban, az látja, hogy a reformpártnak sokban igaza van. Nagy munkát adott a bizottságnak
azon kérdés, hogyan lehetne megszüntetni az orthodox egyházban lévő szakadásokat; különösen a raskolniki-kat visszavezetni az egyházba. Ezen szakadásra az egyházi könyveknek Nicon patriarcha alatt
A
a XVII. században eszközölt javítása adott alkalmat.
Azok ugyanis, kik ó-szlávra fordították az egyházi
könyveket, vagy a görög, vagy az orosz nyelvet nem
beszélték jól, következőleg valóságos haeresisek kerültek be a könyvekbe, így pl. hogy Jézus teremtetett, hogy ő csak ember stb. Nicon patriarcha erősen eltökélt szándékkal fogott a javítás eszközléséhez. Fölszólitására Arsenio Sukhanov szerzetes keleten
nagy utat tett és összegyűjtötte a legjobb görög
codexeket. Nicon 1654. és 1655-ben zsinatol tartott
és ezen előadta eszméit. Prédikációiban pedig a
népet oktatta ki.
Az 1656. tartott zsinat az ő kívánságára mondotta ki, hogy keresztet nem két, hanem három ujjal
kell vetni.
Az egyházi könyvek jávitását keresztül vitte,
de ezzel megszületett a raskolniki nevű szekta, Nagy
Péter cártól kezdve a legtöbbször erőszakosan küzdöttek ellenök, mint általában az összes szekták és
hitetlenek ellen, kik összesen vagy 15 millióra tehetők. A belső missiók nem nagy sikerrel küzdöttek
és küzdenek ezek ellen, mivel nem nagy morális
súlyuk van. Az előkészítő bizottságot foglalkoztatta
ezen kérdés és több pontban megegyeztek. így pl.
a raskolniki ellen tudományosan is kell küzdeni;
a hitetleneknek lehetőleg saját nyelvökön kell pré-
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dikálni és papjaikat saját törzsükből választani. Szórványosan előbb is megvoltak ezen törekvések és
ennek köszönhető Malov-nak 23 kötetes korántheologiai tanulmánya.
Az iskolák reformjánál a négy theologiai akadémiának az egyetemekhez való csatolását kívánják
többen és a seminariumoknak olyan megreformálását, hogy az ne legyen csak amolyan előkészítő
tanfolyam az akadémiákra, hanem theologiailag képzett papokat neveljen. Az igazi tudományosság előmozdítása végett az egyházi censurának megreformálását is megbeszélték és a bizottság különösen Glubokovszky indítványára olyan tervezetet fogadott el,
mely lényegileg nem egyéb, mint a római Congreg.
Indicis-nek másolata.
Ezek azon legfőbb reformok, melyek a nagy
orosz kolossust mozgásba, mondhatni izgalomba
hozták. Mi ezen mozgásban biztatást látunk. A merő
formalismushoz való ragaszkodás megszűnt és ez
biztató ránk, görög katholikusokra is. Miért? Azért,
mivel a mi reformjainknál most már azt hiszem
nem akadály többé az orthodox egyházak merevsége.
Ezzel is kevesebb lett tehát az akadály.
Még biztatóbb volna azonban, lia a zsinat tényleg meg is volna tartva és a reformok keresztülmennének. Csakhogy az egybehivásra alkalmas
időpontot a cár magának tartotta fenn. Egyelőre
tehát várni kell az orosz egyházi reformra.
Hadzsega Gyula dr.

keresztény erkölcs bensősége.
I.
Jézus szenvedésének történetében olvassuk, hogy
a zsidó papi fejedelmek hamis tanukat fogadtak föl,
a kiknek terhelő vallomása hivatva volt jogi alapot
adni a halálos Ítéletnek. Hiszen az embereket elámítani kill, ha igazságtalanságot akarunk elkövetni,
sőt magának a gonosztevőnek is némi megnyugtatást
szerez, ha van mibe kapaszkodnia, ha önigazolása
mindjárt csak látszólagos is. így volt ez és lesz
mindig, a míg az emberiség egész lényével rá nem
tér az igazság útjára. De azt is olvassuk az említett
történelemben, hogy a tanuk vallomásai nem voltak
egyezők, vagyis ellentmondottak egymásnak. Ez természetes, mert csak az igazság egy, a hazugságnak ellenben széles területe van, melyen szerte ágazik, mert
természeténél fogva a központtól, az igazságtól, a
periferia felé törekszik.
Ezen történetben látjuk a kereszténység sorsának előre megrajzolt képét. Krisztust halálra akarták itélni, a kiket megfeddett s hozzá még csodákat
is művelt a világ meggyőzésére; a kereszténységet
is irtani szeretnék ellenei, mert nem az ő utaikon jár,
hanem isteni intézménynek mondván magát elitéli
cselekedeteiket. Kipróbált eszközhöz folyamodnak, a
hamis tanúsághoz ; de ki nem kerülik sorsukat, mert
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vallomásaik nem egyezők, sőt ellenmondanak egymásnak. Voltak idők, a mikor azzal vádolták a kath.
egyházat, hogy az észnek sokat enged a hit rovására, s jöttek ismét napok, a mikor azt kellett hallania, hogy elnyomja az észt vak hite által. Jelentkeztek tanuk, a kik azzal vádolták, hogy a zsarnokságot támogatja, míg mások ismét azt vetették szemére, hogy az állami hatalom ellen izgat, forradalmat szit. Vallomásaik nem voltak egyezők.
Azért a kereszténység itt van, erkölcstanának
fensőbb tartalmát még ellenségei sem merik igen
bántani, jóllehet minden más tanítmányán fölényes
gúnnyal gázolnak át. Ennek okát könnyű belátni,
mert az erkölcs n e m csak az értelemnek, hanem a
szívnek is dolga. A hitcikkelyeket támogató érveknek utoljára ellenszegülhet az ember; de mindjárt
le van fegyverezve, mihelyt oly emberre tekint, a
ki Jézusért halálos ellenségének is megbocsát, sőt
jót tesz vele. S azonkívül az erkölcsi törvények
sokkal közvetetlenebb alkalmazást találnak az életben, mint a hitcikkelyek; valamely erkölcsi szabály
szükséges voltát a legtöbb ember sokkal h a m a r á b b
ismeri el, mint egy hitcikkelyét, mert ennek tárgya
a végtelen Isten, annak pedig első sorban az ember,
s ezért jelentőségét és befolyását könnyebben fogia
föl, mint a hitcikkelyét, mely értelmünket szabályozza.
Az ellenségeknek tehát ez áll útjában, nem
csodálható azért, hogy ezt az erkölcstant is kezdik
döngetni. Nem azért, mintha már a hitcikkelyekkel
végeztek volna, h a n e m mert innen könnyebb a rombolás, vagy jobban mondva rövidebb a rombolás
útja. Hiszen ha az erkölcstan tévesnek, sőt károsnak
bizonyul, akkor a hitcikkelyeknek is befellegzett,
n e m csak azért, mert rájuk támaszkodnak az erkölcsi
törvények, h a n e m inkább a fönnebb említett oknál
fogva. Ha a keresztény erkölcstan ki nem állja a
próbát, ki fog törődni a dogmával ; az embernek
élet és nem spekuláció kell. De különös, ennél a
vállalkozásnál is ellentmondók a tanuk vallomásai.
Az egyik azt m o n d j a , hogy a katholikus erkölcslan
a külsőségekre helyez súlyt, a másik pedig, hogy
n e m e világba való, mert visszavonulásra unszolja
az e m b e r t ; az egyik azt veti szemére, hogy heteronomiájával elnyomja a lelkiismeretet, a másik gúnyt
űz belőle, hogy a lelkiismeretnek tulajdonít fontosságot, holott a hasznosság dönt; az egyik előáll
azzal, hogy a személyiséget nyomja el az önmegtagadás sürgetésével, a másik szemébe mondja, hogy
érdekhajhászóvá teszi az egyéni, mert örök boldogsággal kecsegteti. Mindegyik azt hiszi, hogy a
kereszténységnek nyakát szegte; pedig vallomásaik
n e m egyezők. Ok is, miként az említett hamis tanuk,
Krisztusnak bizonyos nyilatkozatait ferdítették el, a
keresztény erkölcstan bizonyos követelményeibe
kapaszkodnak vádjaik igazolására.
Napjainkban különösen fölkapott jelszó a «benső-

LXVIII. év f. 1909.

ség» ; ezt sürgetik a racionalista theologusok, ezt
használja cégérül az ethikai társaság, ezzel igazolja
eljárását mindenki, a ki tetszése szerint határozott
erkölcsi törvények nélkül a k a r j a tölteni napjait. S ha
kérdezzük, mit kelljen alatta értenünk, ismét elágazók a vélemények. Az egyiknek szemét sérti a politikai katholicizmus s azért tisztán vallásit kíván, de
azután tovább ne kérdezzük, nehogy zsákutcába kergessük. A másikat a felekezetiesség érinti kellemetlenül, mert szerinte a vallás lelki dolog, külsőleg n e m
sorakoztathatja az embereket csoportokba; természetesen nem szabad kutatnunk, hogy m i é r t ? A h a r m a diknak sehogyan sem tetszik a külső isteni tisztelet,
m e r t Isten szellem, tehát a ki imádni akarja, szívben
és lélekben i m á d j a őt. Egy másik ismét sehogyan
sem tudja megérteni, hogy a vallás igazságokat, dogm á k a t foglal magában, nála csak a szív, érzelem,
kedély fogékony a vallás iránt. Van olyan is, a ki
n e m tűrheti el a törvények idegen igáját az erkölcsben, hanem követeli, hogy ilyeneket maga alkothasson magának. S ezek mind kárhoztatják a keresztény
erkölcstant, mert ilyen «bensőség» hijával van, csak
a külsőséget sürgeti, törvényességet hoz létre, de nem
erkölcsöt.
Nézzünk szemébe ezeknek a vádaknak, vájjon
erkölcstanunk valóban csak külsőséget sürget-e s
elnyomja-e a bensőséget? Ezen kérdés megoldása
h a l o m r a dönti az összes felhozott vádakat, mint Krisztus
kifogástalan élete a hamis tanúkét.
Első kérdés az, hogy mi az a bensőség és külsőség az erkölcsben? A bensőség, mint a szónak
etimológiája mutatja, oly sajátsága valamely jelenségnek, melynél fogva az a lény belsejében, lényegében
megy végbe. Az emberi cselekedet tehát benső, ha
az ember belső mivoltában folyik le. Midőn gondolkozom, vágj7 a k a r o k valamit, ez teljesen benső folyamat, mert szellememben megy végbe. A külsőség
ennek ellenkezője, mivel külső az, a mi a lény felületén szemmel láthatólag történik vagy van. Ha kezemet mozgatom, ez külső jelenség. Mi lesz tehát
erkölcsileg benső, mi az az erkölcsi bensőség? Itt máikét tényezőt kell vizsgálnunk, t. i. az erkölcsöt és az
e m b e r t ; mert hogy valami erkölcsileg benső legyen,
a n n a k nemcsak az erkölcs lényegével kell egyeznie,
h a n e m az e m b e r bensejében, vagyis abban kell történnie, a mi az ember belső lényegét alkotja. Ha
a k á r az egyik, akár a másik föltétel hiányzik, csak
külsőség származik belőle.
Az erkölcs lényege a n n a k bizonyos törvénnyel
való megegyezése, mert valaminek erkölcsi mivolta
bizonyos szabályhoz való viszonyában áll. Itt tehát az
a kérdés, hogy milyen törvény képezheti alapját
az erkölcsnek? Erre azt m o n d j á k , hogy az erkölcsi
törvény; ezzel azonban még semmi sincs m e g m a gyarázva, mivel épen azt keressük, melyik az az erkölcsi törvény? Mégis ez a felelet vezet rá a dolog
nyitjára, mivel csak azt kell néznünk, mit neveznek

1. szám.

RELIGIO

az emberek erkölcsi törvénynek. Ezzel az elnevezéssel nyilvánítják ugyanis, bogy különbséget tesznek
a fizikai, a hasznossági és az erkölcsi törvény közölt,
hogy más a fizikai, más az erkölcsi törvényszerűség,
vagy jóság és más a hasznosság. Az erkölcsi törvény
alatt azt a törvényt értik, mely előírja, mi illik az
emberhez; s habár sokaknál az erkölcs az illemben
merül ki, mindazonáltal ez a tény bizonyítja, hogy
az erkölcsnek bizonyos értelemben az ember a
zsinórmértéke. Hiszen az életlelen dolgoknál is, mikor azt mondjuk, hogy ez vagy amaz illik hozzájuk,
például a díszítésnél, az illésnek zsinórmértéke a
díszítendő dolog. Az erkölcs tehát azzal a törvénj'nyel való megegyezésben áll, a mely az ember
lényegéből folyik ; az erkölcsös, a mi az ember
lényegének megfelel. A lényegnek pedig az felel meg,
a mí a dolog céljával megegyezik, mert a lényeg a
céltól függ, hiszen erre törekszik, ehhez kell alkalmazva lennie. Ennélfogva az erkölcs az ember céljához való viszonyán alapszik. Ezt látjuk az élettelen
dolgokon is, miután ezekhez is csak az illik, a mi
lényegükkel megegyezik s lényegükkel az egyezik
meg, a mi céljuknak megfelel. Például a dísztárgyhoz
illik, hogy szép legyen, mert célja a diszítés, a mi
csak szépség által érhető el.
Már most, mi képezi az embernek, mint ilyennek lényegét, vagyis mi különbözteti meg az élettelen tárgyaktól, melyek pusztán fizikai törvények alatt
állnak és az oktalan állatoktól, melyek az ösztönnek vannak alávetve? A szellem, vagyis az értelem
és szabad akarat, a személyiség. Céljának is szellemi
és személyi jelleggel kell birnia, vagyis szellemire és
nem anyagira kell törekednie, és pedig személyi
módon, azaz önelhatározásból értelmi ismeret és
szabad akarat alapján. Azért különbözik az erkölcsi
törvény a fizikaitól és a hasznosságitól, mert az elsőnek teljesítése nem függ a szabad akarattól, a másik
pedig anyagira vonatkozik, akár közvetve, akár közvetlenül. Mi lehet ez a szellemi cél? Az értelem rendeltetése a megismerés, az akaraté a kívánás, akarás;
ez lényegükből világos. Következőleg a szellemi cél csak
az igazság maga lehet, és pedig a mennyiben az
érlelem által kell elérnünk, annak ismerete s a
mennyiben az akarat által kell megvalósítanunk,
annak kívánása, akarása, szeretete. Ebből a szempontból tekintve az erkölcsi bensőséget, úgy találjuk,
hogy bensőleg erkölcsös, a ki az igazság ismeretére
és annak megvalósítására törekszik; mert az erkölcs
lényege a céllal való megegyezésben áll s a szellemnek célja az igazság.
De ez még nem elég, mivel, hogy az erkölcs
valóban benső legyen, ezen törekvésnek, mint céltörekvésnek. az értelemben és akaratban kell lennie.
A cél azért cél, mert reá törekedni kell, neki szolgál minden. Az erkölcsi tehát akkor lesz bensőleg
az emberben, ha az igazságra való törekvés nem
mint másnak eszköze, hanem mint mindennek célja
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érvényesül az értelemben és akaratban ; vagyis ha
az ember az igazat azért valósítja meg, mert ez felel
meg emberi lényedének és céljának s nem valami
más külső okból. Miként dísztárgynak azt mondjuk,
a minek kizárólagos célja a diszítés, a melyre azért
alkalmas, mivel magában szép s ez uralkodó tulajdonsága: úgy erkölcsösnek azt a cselekedetet nevezzük, mely erkölcsivé teszi az ember értelmét és akaratát, a mennyiben benne a végcélra való törekvés
uralkodik, vagyis létrehozatalának az indító oka a
végcéllal való megegyezés. Például az adakozás akkor
bir erkölcsi értékkel, ha indító oka nem másoknak
megnyerése, hanem emberhez illő volla, mert megvalósul benne azaz igazság, hogy a vagyon nem önmagáért, hanem emberekért van.
Ezeknek előre bocsátása után áttérhetünk a
katholikus erkölcstanra, hogy lássuk, van-e bensősége, vagyis vájjon a szerinte igazodó ember bensőleg erkölcsös-e, vagy csak külső törvényességnek
r a b j a ? Ettől sok függ, mert a külsőség nem tökéletesség, legalább nem az emberen, mivel a lelket
érintetlenül hagyja, már pedig ez az embernek emberi
része, a mint azt fönnebb láttuk. Ha tehát a katholikus erkölcstan nem vezetne ilyen bensőségre, ha
erre súlyt nem fektetne, akkor nem volna létjoga,
mert csak az erkölcs torzképét honosítaná meg a
földön.
Mihalovics Ede dr.

A vér-kémlelések és az ember

leszármazása!

I.
1. A darwinizmust népszerűsítő ujabb művekben
a szellemi fonalszövésnek azon a pontján, a hol az
embernek leszármazása kerül szóba, az úgynevezett
majomelmélet mellett minduntalan fölléptetnek egy
koronatanút, a kinek szereplése azonban némileg
emlékeztet a szédelgések történetére.
Ez az ujabb koronatanú olyasféle «előkelő idegen», a kinek közismert és jóhangzású ősi neve van,
de a kinek személyes kilétéről, családfájáról, múltjáról és okmányairól feltűnően keveset hallunk. A fő
nála az a bűvös-bájos hatású névjegy, melyre csak
ez a szó van írva : vérrokonság. Ez az előkelő idegen
ezzel az egy szóval többet látszik elérni, mint az
eddigi bizonyítékok együttvéve; ilyen fülbemászó
akkordot más bizonyítékok nem adnak.
A darwinizmusnak sikerült benne oly szövetségest
találni, a kinek a népszerű fölfogásokkal, sőt még az
egyház műkifejezéseivel is szoros kapcsolatai vannak.
A népfölfogás a vérben latja a leszármazás kapcsoló
elemét, az ős és a leszármazottak közös vonását, tehát
azt, a mi az egyének nagy változandósága mellett,
mint állandó jelentkezik. Az «állandók változásá»-nak
1

A mit a XXVI. «Természettudományi levélben» Gorkával szemben általánosságban, inkább csak a kérdés mai állását
jelezve, fejtegettem, azt itt beható részletességgel előadva
olvashatja a t. közönség.
Szerk.
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játékában a nép a maga felületes és talán keleti alap o k o n nyugvó fiziológiájával állandónak rendesen a
vért veszi. Ez a fölfogás él a népben a nemzést és
fogamzást illetőleg; erre utalnak különféle ősi szertartások (vérszerződés) és máig is meglevő babonás
szokások; erre utal az, hol keresi a nép a test és
lélek kapcsolatát; erre utalnak végül a népnek meggyökeresedett és ki nem irtható kifejezései.
A nép a rokonsági viszonylatokat képes beszédben rendesen a «vér»-nek fölhasználasával fejezi k i :
vérrokonság, vérségi kötelék, vérfertőzés, vérboszú,
vértagadás, véreink, azonos vér folyik ereinkben, vér
n e m válik vízzé stb. Ezen kifejezések köréből vette
az egyház is, á m b á r nem ő először, a maga egyházjogi műkifejezéseit, a melyeknél a «vér» szó szintén
a «leszármazás»-sal kapcsolatos : consanguinitas, stipes
communis, linea ascendentium, linea descendentium.
Már most ebben a népfölfogásban, melytől kifejezéseket az egyház is kölcsönzött, de természetesen ezen
kifejezések fiziológiai, biológiai és filozófiai tartalm á n a k dogmatikai szentesítése nélkül : keres magának
a legszélesebb néprétegekben is visszhanggal biró
szövetségest a darwinizmus.
Ez az elüljáróban telt egész megjegyzés azoknak
a füzeteknek és népszerű műveknek szól, a melyek
bővebb kifejtés és indokolás nélkül csupán magával az új jelszóval hozakodnak elő.
Ez a megjegyzés természetesen nem zárja ki,
hogy a jelszók mögé jutni iparkodjunk és szóvá tegyük
azokat a tudományos kutatásokat, melyek ilt-ott m á r
első kézben, de még gyakrabban másod- és harmadkézben pártjelszókká lettek.
Mindjárt most kijelentem, hogy t a n u l m á n y o m
nem léphet föl az újság igényével, hanem csak segítségére akar lenni azoknak, a kik az idevágó tudományos cikkek olvasása közben nyomasztólag érzik
bizonyos előfogalmaknak hiányát. Ezért előrebocsátom a legszükségesebbeket.
2. A vér a mikroszkóp alatt bizonyos alkotórészekből való összetételt mutat, melyeknek mindegyike
aztán vegyileg tovább elemezhető. A mikroszkópikus
alkotórészek a következők: vérnedv (plasma), vörös
vérsejtek, fehér vérsejtek (leukocyták) és vérsejtrögök.
Az utóbbiak szerepe még nincsen eléggé földerítve.
A vörös és fehér vérsejtek közt lényeges alaktani,
fiziológiai s biológiai különbségek vannak, és pedig
főképen ezek: a) a vörös vérsejtek száma jóval nagyobb a fehérekénél ; egy köbmilliméter vérben körülbelül 4—5 millió vörös vérsejt található, ellenben
350—600 vörös vérsejtre csak egy fehér vérsejt esik;
bj a vörös vérsejtek a különböző állatoknál széltükben nézve korong- vagy ellipszis-idomuak, élőkről
tekintve széltükön letompított h o m o r ú lencsék (piskóta-alakúak) ; ellenben a fehér vérsejtek elhalt állapotban gömbölyűek, élő állapotban szeszélyes alkatúak,
mert különféle i r á n y o k b a n lábszerű nyúlványokat
bocsátanak ki magukból ; c) a vörös vérsejteknek
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csak fiatal k o r u k b a n van sejtmagiuk s ekkor oszlás
által szaporodnak, később azonban a sejtmagvakat
elvesztik s ebben az állapotban önmozgás nélkül
csak szenvedőlegesen hajtatnak a vérnyomás által;
ellenben a fehér vérsejteknek állandó sejtmagjuk
van, táplálkoznak s említett lábaik segítségével amoeboid mozgásokat végeznek s mozgásuk közben az
ezek falain is áthatolnak és utjukat más szövetek
közt is folytatják; d) a vörös vérsejtek festőanyagot
(hämoglobin) tartalmaznak, a mely az oxygénnal
k ö n n y e n elválasztható kémiai összeköttetésbe lép
(oxyhámoglobin) s ennek következtében ezek a sejtek
vezérszerepet visznek a test lélekzésében és az egész
oxidációs f o l y a m a t b a n ; ellenben a fehérvérsejteknek
a lélekzés körül semmiféle szerepük nincsen, h a n e m
talán mint falósejtek (phagocytek) óvják a vért és
az egész szervezetet a beléje kerülő idegen s mérges
anyagoktól, á m b á r az ujabban történt kutatások ezen
működésüket legalább jórészben a mindjárt említendő
vérsavóra hárították át.
A háromrendbeli vértestecskékkel szemben a
vérnedv (plasma) az egész vérnek átlag k é t h a r m a d részét képezi. E n n e k a vérnedvnek körülbelül 90%-a
víz; vannak b e n n e ezenkívül szerves és szervetlen
anyagok. A főbb szerves a n y a g o k : a fibrinogen, alb u m i n és globulin ; ezeken kívül hugyanyag, hugysav,
cukor, zsírok, glycerin, tejsav stb. A szervetlen anyagok
közt különösen natriumösszetételek (kivált konyhasó),
oxygén, nitrogén és szénsav szerepelnek.
Ha a véredényekből kivesszük a vért, mesterséges kezelés (rázás, veregetés) állal kiválaszthatjuk
belőle a fibrinogént, mely finom rostanyag képében
kiszedhető ; a mi visszamarad, még tartalmazza a
vérsejteket és ezt a folyadékot defibrinált vérnek
nevezzük. A defibrinált vér fizikai (centrifugálás) vagy
kémiai uton arra késztethető, hogy benne a vértestecskék leülepedjenek és vérlepényt képezzenek; az
a halványsárga, sőt egészen színtelen folyadék, mely,
mivel a vérlepény fölött marad, vérsavónak (serum)
neveztetik.
Ennek a vérsavónak az a tulajdonsága, hogy
megöli a beléje került idegen sejteket és baktériumok a t ; de ereje különböző a különféle baktériumokkal
szemben. Némelyekkel szemben m á r magában véve is
ferlőzésmentes (immúnis), mert gyorsan és biztosan
megöli azokat. Másokkal nem bír megküzdeni és
azért ezek annak a szervezetnek, melyből a vérsavó
véve van, betegségét, sőt halálát okozzák. Ismét másokkal szemben csak küzdelem árán tud győzelemre
jutni. Az élő szervezet ugyanis a vérébe került és
r á j a nézve ártalmas mikroorganizmusokkal szemben
saját vérében ellenmérget (antitoxin) készít és ennek
révén leküzdi azokat, sőt ez az ellenméreg állandósul benne s azoknak a mikroorganizmusoknak, ha
újra beléje kerülnek, biztos halálát okozza. Az i m m u nitás tehát nem mindig természetes, hanem sokszor
szerzett. Sőt a kísérletek azt is igazolják, hogy a
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bizonyos mikroorganizmusokkal szemben ellenméreggel megedzett vérnek seruma, mely tehát az illető
mikroorganizmusok antiseruma, egyik alanyból, a hol
szereztetett, másik alanyba is beoltható s ezt is immúnissá teszi. Ezen alapul a serum-gyógyitás és ez
adott különös lendületet a serum-kutatásnak,
A minő a mikroorganizmusok hatása a vérre,
olyan a különböző állatok vérének hatása is egymásra. Ha mesterséges uton az ember vérébe valamely állat vérét bevezetjük, az idegen vér megtámadja
az ember vörös vértestecskéit, föloldja azokat, lázat,
a betegség tüneteit, sőt az ember halálát is idézi elő.
De ez csak akkor történik, ha az idegen vér nagy
mennyiségben vezettetik az ember véredényeibe.
Csekély mennyiség mellett a szervezet kerekedik
felül, ellenáll a mérges idegen vérnedvnek, megképzi
ennek ellenmérgét, véroldóját (hämolysin) és ha
sikerült győznie az idegen vér fölött, ezentúl immúnis lesz ugyanazon vér ellen.
Ennek a vérnek savója ezentúl antiserum lesz
az illető idegen vérrel szemben. így bármely állatban
embervér kismérvű befecskendezésével embervérantiserum, kutyavér befecskendezésével kutyavérantiserum, lóvér befecskendezésével lóvér-antiserum stb. képezhető. Ha tehát házinyúl a kísérleti
alany, akkor benne bármely más állat antiseruma
megképezhető. Tegyük föl tehát, hogy a házinyúlban
csekély mennyiségű embervér befecskendezése által
embervér-anliserumot hoztunk létre, akkor ezen állat
seruma már tartalmazza az embervér ellenmérgét.
Ha ezen házinyúl vérét más házinyúlba átömlesztjük,
abban is lesz az embervér ellenmérge. De ha ezen
házinyúlnak ilyetén serumát nem házinyúlból, hanem
más valami állatból kivett és defibrinált vérrel hozzuk összeköttetésbe, akkor nem tapasztaljuk azt a
különös hatást, a mely azonnal jelentkezik, mihelyt
a serumot defibrinált embervérrel hozzuk kapcsolatba. A házinyúl seruma ebben az esetben azzal a
vérrel találkozik, a mely ellen ellenméreggel van
edzve s ennek következtében romboló hatását azonnal
érezteti s az embervérben pelyhes csapadékot idéz elő.
Ezen fogalmak föltétlenül szükségesek a következő fejtegetések megértéséhez. De tudnunk kell még
azt is, hányféle módon hozható egymással összeköttetésbe két különböző vér. A kapcsolat vagy magában az élő szervezetben vagy azon kívül létesíthető. Az elsőt átömlesztésnek (transfusio) nevezzük.
Ez vagy úgy történik, hogy a két szervezetből egyenesen egymásba folyatjuk egy csövön át, mely a
vértadónál az ütőérbe helyeztetik, hogy a vérnek nyomása legyen, ellenben a vértkapónál a viszérbe. De
úgy is történhetik, hogy a vértadóból előbb a kellő
vért kifolyatjuk, azt defibrináljuk és aztán a fölvevő
hőmérsékletének megfelelő hőfokon az illetőnek véredényeibe, esetleg azok bőre alá fecskendezzük. De
a vér-kapcsolat a szervezeten kívül is létesíthető és
pedig a kémlőüvegben (reagenciás üvegben), a mely-
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ben az egyik félnek serumát összevegyítjük a másik
félnek defibrinált vérével és ezen a keveréken, melyet
természetesen legalább egy negyedóráig a szervezetben levő hőfokának megfelelő fokon kell tarlanunk,
figyeljük meg a serum hatását a defibrinált vérre.
Zubriczky Aladár dr.
Boroszló. Hogyan készül egy német katholikus "Egyházi
nagygyűlés?
.fó
6
Erre nézve igen tanulságos az, a mi itt Boroszlóban
december 6-án történt. Vasárnap délután volt. Vagy krónika.
150 férfiú jött össze, egyháziak és világiak, dr. Porsch
elnöklete alatt a végett, hogy arról tanácskozzanak és
döntsenek, itt legyen-e 1909-ben a németországi katholikusok nagygyűlése vagy egyebbütt. Elnök mindenek
előtt kifejté, hogy őt, mint a középponti bizottság tagját, mik indították arra, hogy ezt az értekezletet összehívja. Németországban köztudomású dolog, hogy az ezidei nagygyűlésen, mint a jövő évi gyűlés helyet, Boroszló
szóba se került. Szó volt Münsterről, de attól elálltak
és abban állapodtak meg Düsseldorfban, hogy az 1909-iki
nagygyűlés Frankfurtban legyen, még pedig a többi
közölt azért is, mert a Majna melletti Frankfurtban ép
nem régen épült az ott tartott német torna-ünnep számára egy hatalmas ünnepi csarnok. A katholikus nagygyűlés vezelő férfiai arra gondoltak, hogy a mi jó volt
az országos német lorna-ünnepnek, az jó lesz a német
katholikusok országos nagygyűlésének is. Ám Németország katholikusai csalódtak. Frankfurt nem volt hajlandó a német katholikusok nagygyűlésének használatára átengedni azt az épületet, melyben a német tornászok országos gyűlése tanyázott.
Országra szóló szűkkeblűség I Tehát más helyről
kellett gondoskodni. Azért küldte ki a középponti bizottság dr. Porscht Boroszlóba, hogy gyorsan határozzanak
a dologban. Kopp bibornok boroszlói hercegpüspök
helyesli a szándékot és a költségekre, (garantiefond)
tetemes összeget irt alá — elsőnek. Erre a célra 80—
100.000 márkára van szükség. Szónok számvetése szerint, ha deficit következik be, az nem haladhatja meg
a 20.000-et.
Azonban ez a legrosszabb eset lenne, mert a katholikus nagygyűlések eddig rendesen maguk födözték a
költségeket. 8—9000 ember befogadására alkalmas nagy
terem építéséről kell gondoskodni, megfelelő mellékhelyiségekkel. Erre kell a biztosítéki alap.
Az értekezlet egyhangú lelkesedéssel elfogadta a
a tervet, hogy az 1909-iki katholikus nagygyűlést aug.
29-ére Boroszlóba kell összehívni. Az aláírások a költségekre megindullak. Tehát katholikus öntudat, lelkesség és áldozatosság : ezek hozzák létre és teszik igazán
nagyokká, világraszólókká a német katholikusok nagygyűléseit.
R ó m a . A Civilta Catholica X. Pius pápaságáról.
Az orleánsi szűz boldoggá avatása. A redemptoristákról.
A pápa jubileumának hatása alatt a «Civilta Catholica» igen szép cikkelyben méltatja X. Pius pápa eddigi
működését, a melyet széleskörünek, nagyszabásúnak s
mélyrehatónak jellemez. Jelszava, a mellyel a pápai
trónt elfoglalta, tudvalevőleg ez volt : «restaurare omnia
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in Christo». Ennek végrehajtását a papságon kezdte.
«A hivek — így kiáltott löt egy alkalommal — olyanok
lesznek, a milyenek papjaik.» Intelmeit ebben az irányban nagjr szent Gergely pápára emlékeztető «Exhortatio ad Clerum» című buzdító irala foglalja magában.
A papi fegyelem fölfrissítése X. Pius pápának egyik
legelső és legnagyobb érdeme.
Következik alkotásai sorában a kánonjog codificatiója. Nagy lelki erőre valló bátor, sőt merész vállalkozás. X. Pius a nehézségektől nem riadt vissza s hogy
könnyítsen a tudósok munkáján, maga is beállt a jogalkotók sorába. Püspökválasztás és házasságjog az a
két keret, a melyekben X. Pius pápa törvényhozó hatalmát érvényes! lelte.
Ezzel az akcióval párhuzamosan indítotla meg ő
szentsége a curia bizottságainak, a congregatióknak reformját. Mindez a pápa szemében eszköz a hivek valláserkölcsi életének Krisztusban való megújítására.
Az emberiségben pusztító vallástalanság okát X. Pius
pápa a vallástanítás elhanyagolásában látta és látja s
azért minden eszközt és alkalmat igyekszik fölhasználni
a nép valláserkölcsi oktatására és nevelésére ő maga is
közvetellenül szeret a néphez szólni. Ismeri és rendkívül nagyrabecsüli a jó példa hatását és azért a szentté
és boldoggá avatásokat s más hasonló alkalmakat,
milyen volt például a szeplőtelen Fogantatás, nagy szent
Gergely, aranyszájú szent János jubileuma, nagy ünnepélyességgel szereti megtartani.
Az olasz katholikusok társadalmi tevékenységét
újjászervezte s a külföldön, a hol csak alkalma nyílt,
a katholikusok szociális tevékenységét nagyban élénkítette. A vallással meghasonlott francia köztársasággal
szemben kifejtett szigora és hajthatatlansága a francia
katholikusokba új életerőt és életkedvet öntött.
A világot mozgató tanok korában a «Pascendi»
kezdetű encyklikával leleplezte a tudomány fényes
leple alá rejtőzködött elkereszténytelenedést s önismeretre kényszerítette a modernizmust. X. Pius pápasága
már eddig szerves összefüggést mutat.
Az orleánsi szűz beatiflcatiójának napja 1909. április
hó 19-ére van kitűzve. Oly népes zarándoklat fog erre
az ünnepre Franciaországból Rómába érkezni, a milyet
a világ aligha látott. Valamennyi francia püspök Rómában lesz. Már megindultak az előkészületek. Országos
bizottság lépett működésbe. A francia katholikusok
szent Péter templomának kupoláját oly fényes kivilágításban óhajtják tündököltetni, a milyet azok a szent
ormok eddig még nem látlak.
Liguori szent Alfonz liai, a redemptorista rend,
1909. február havában fogja tartani 11-ik egyetemes káptalanát vagyis közgyűlését. Az utolsó ilyen gyűlés 1894.
febrnár 25-töl április 22-ig tartott. Akkor választották
egyetemes rendfőnökké (Reelm' Major a neve) Rans
Mátyás atyát, a ki elődeinek a sorában Liguori szent
Alfonz után a 9-ik. A rend tagjainak a száma, 17 tartományban, körülbelül 4000. Minthogy a rend alapszabályai
szerint a Rector Majornak lemondani nem szabad, Rans
atya kérni fogja rendtársait, hogy új főnök választása
állal menlsék fel őt 15 év óla viselt nagy terhei alól.
L o n d o n . Egy egész anglikán
nöszerzetes
visszatérése
a katholikus
anyaszentegyházba.
A

rendház
szeplő-

telen fogantatás ünnepe az angol katholikusoknak nagy
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örömet hozott. A szent Katalinról nevezett anglikán női
konvent tagjai, a főnöknő, a rendtagok és a szolgaszemélyzet valamennyien elhatározták, hogy a katholikus
hitre visszatérnek. Mikor erről a szándékról az egyházi
hatóság értesült, az anyaszentegyházba visszakívánkozó
nők vallásoktatásával dom Cabrol-t, a farnborough-i
bencés apátot bízta meg. A megtérésnek ez a módja
páratlan még a világhírű anglikán-protestáns megtérések történetében is. Az említett anglikán női rendházat Liltledale dr. anglikán és pedig ritualista, vagyis
a katholikus egyházhoz hajló hitvitázó alapította. Az új
converliták feje, a házfőnöknő, a Queen's squareon levő
olasz kápolnában már első szent áldozáshoz is járult.
A közhírré lett eset egész Angliában elképzelhető nagy
hálást kellett. Hódiló katholikusok — az angol katholikusok !
—y—la.

Élet. Szépirodalmi és kritikai hetilap. Proliászka
Ottokár dr. és Szemere György főmunkatársak közreműködésével szerkeszti Andor József főgimn. tanár.
Megjelen minden vasárnap. Rudapest. I. évfoly. l.szám.
40 oldal. Előfizetés 20 kor. Szerkesztőség és kiadóhivatal VIII., Szentkirályi-utca 28.
Az emberek érzésvilága talán legközvetetlenebbül s
legszembetűnőbben a szépirodalmi termékeken mutatkozik. Ez a nyilatkozás pedig ma tetemes hanyatlásra
mutat, különösen két irányban. Egyrészt az ember magasabb eszmevilágát el kezdik hanyagolni s ezzel egészen kapcsolatosan másreszt: a üszta, nemes érzelmek
helyeit a testiség piszkos kultuszát teszik divatossá, oly
mértékben s oly raffinált formákban, hogy szinte csömört kaphat tőle az ember.
Ez a mai divatos világnézetnek s ebből folyó életnézetnek a visszatükröződése a szépirodalomban, a
melyből a régi néven a «szép» szinte kiesik s marad
ilyen-amolyan irodalomnak. A nemi bűn költészetének
vagy irodalmának is nevezhetnők, a mit ma tárcákban,
apró-cseprő elbeszélésekben, rajzokban űznek. Leveszik
róla a bűn jellegét s fénykoszorút fonnak köréje. Megfordítják az erkölcsi világrendet. Megvetik az erényt
vagy legalább hallgatnak róla s dicsőítik a bűnt : a testi
kihágásokat, a házasságtöréseket s elnevezik «új iránynak», szecessiónak, realizmusnak vagy nem tudom minek s egyképen haladást néznek benne. Haladást az
állati felé.
Azt szokás mondani, hogy a mai társadalom és a
gazdasági élet átalakuláson megy keresztül. Hogy átmeneti
időket élünk. Ez az átmenet pedig tele van zűrzavarral
az eszmékben, a fogalmakban s nevezetesen az életmódban. Hozzánk a nyugat mozgalmainak egy-egy
szélső hulláma ér csupán, nem hiába, hogy közel esünk
a kelethez, azért ez a legpiszkosabb hullám. A mit ott a
természettudományban és a *Hozófiában fölkavarnak,
abból az alja vetődik mihozzánk s üti föl fejét köztünk.
Azért oly vad a szociáldemokráciánk s oly piszkos a szépirodalmunk. A nemesebb, ellensúlyozó tartalom az
távolabb nyugaton marad.
A természettudományi világnézet, mellyel a tudományban próbálkoznak, nálunk már a befejezett igazság színét ölti magára ; ott az ily módon fölállított
tétel : hátha állati származás az ember ? nálunk már oly
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formában jelentkezik, hogy: igenis állat az ember, őt
tehát állati élvezetek illetik meg s a nemi bűn lesz az
egyedüli élvezet, mely a földi lét korlátai közé szorított
élet számára marad célul.
Szépirodalmunk e szerint elvesztette magasztos hivatását s kerítővé lett a természettudományban merészen fölállított hipotezisek számára. Azonban, mint minden tévedés, ez sem tarthat sokáig ; de addig is mennyit
ront, mennyit pusztít, hány jobb sorsra érdemes lélek
esik neki áldozatul. Testi, lelki romlás fakad nyomában,
jeléül annak, hogy az irány, melyet vall, nem haladás,
hanem szörnyű félrelépés. A baj főképen az, hogy az
áradat gátak nélkül maradt s elborítani látszik mindent.
Vájjon az ember érzelmei sorában nincs más, csupán csak a szerelem, hogy erről kelljen folyton beszélni ?
s ez is csak elromlott, állatias formájában képzelhető?
A nemi ösztön vezesse az emberek küzdelmeit, más célt
munkánkban, törekvéseinkben ne ismerjünk? A kórházak és tébolydák felé törekedjünk? Oh, hisz akkor
az ember szerencsétlenebb volna az állatnál, mert azt a
romlást, melyet az ember fék nélkül való ösztönei előidéznek, még az állatnál sem tapasztaljuk. Nem lehet
az tehát helyes út, melyet a mai életmód követ.
Talán nem is annyira a több szépirodalmi termékeinkben, folyóiratainkban, mint inkább a napilapok
által fölszivott szépirodalmi termékekben jelentkezik a
nagyfokú métely. Azok talán kissé léhák, üresek, magasabb tartalom nélküliek; emezek azonban a lap érdekében egyenesen érzékcsiklándozók, erkölcsrontók.
A legszemtelenebb szenvedélyekhez fordulnak s úgy akarják emelni a lap kelendőségét.
Az emberek megrontásával célozzák elterjedésüket.
Ezt a bajt ellensúlyozni nagyon nehéz. Nem a szépirodalmi folyóiratok az elterjedlek, lianem bizonyos
élelmes napilapok. Ezek rövid tárcáiba s más közbeszúrt cikkeibe, a napihírek társaságában, lopja be magát
szellemesen, raffmáltan a bün. Az utóbbi időben a
«Magyar Szemle» megszűnése óta nem is volt oly szépirodalmi folyóiratunk, mely bevallottan a keresztény
világnézet szolgálatában állt volna. Ez a tér egészen
parlagon hevert; egyike a legnagyobb hiányoknak, a
mit éreztünk. Hiába panaszkodtunk a léha lapokra,
nem volt mit kínálni helyettük. Pedig a szépirodalmat
elhanyagolni nem szabad, hiszen még a nagyon komoly
embernek is nagy, nehéz munkája után oly jól esik egyegy szépirodalmi termékben keresni lelki üdülést. Sokan
meg csak ilyenfélét szeretnek és olvasnak. Okozta ezt
egy ilyen szépirodalmi la]) megalkotásának a nehézsége. Mert ilyen lapot előállítani nehéz föladat, nehezebb,
mint bárminő más tudományos folyóiratot. Ugyanis
szenvedélyeknek hízelegni könnyű, ellenben a szenvedélyek ellen dolgozni, azokat nemesíteni akarni, nehéz.
Mikor a bűnbe esett ember annyira hajlandó a
rosszra, a tilalmasra ! Az érzékiségének hízelgő olvasmányra magától hajlik; a nemesebb élvezetet kínáló
olvasmányra a művészet, a stilus, a szellem ezer eszközeivel fogni kell. Azután többen tudnak írni úgy, kevesebben így.
Keresztény alapon álló s föladatának megfelelni
képes szépirodalmi folyóirat tehát, a milyen szükséges,
ép oly nehezen szerkeszthető. Ezért hiányzott sokáig.
Most karácsonykor végre megjelent a mutatvány-
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száma az «Élet»-nek, mely ezt a hiányt pótolni lesz
hivatva. Glattfelder Gyula dr. vette kezébe az ügyet,
hogy a régi óhajnak tegyen eleget. A Szent-Imre-Collegium megalkotója már azelőtt megmutatta, hogy anyagi
eszközöket tud teremteni s anyagi eszközökkel tud
bánni a legújabb módszerek szerint. A lapalapítás mai
módja szerint fogott az «Élet» megalkotásához is, megszerezte az első anyagi eszközöket s beállította az első
gárdát, mely a nehéz föladatra vállalkozott. Én szerintem ugyan a pénz az ilyen zsánerű lapok éltetéséhez nem
elég; olt a másik táborban ez lehet elég, mert magasabb erkölcsi célok nélkül ott «a cél szentesíti az eszközöket»-féle elv követése könnyebbé teszi a helyzetet.
Erkölcsi ideálok szolgálatához ellenben a pénzen kívül
sok egyéb is kell. Kell arravaló írói gárda, ebben a gárdában meggyőződés, szellem és az erkölcsi ideálok megkedveltetéséhez szükséges írói készség : mind oly kvalitások, melyek liiján lehet dolgozni, de csak az eroticum szolgálatában. De hát kezdetben a megindításhoz
tényleg pénz kell, sok pénz. A siker biztosításához majd
az vezet, ha az említett kvalitásokat is képes lesz megteremteni.
Azt mondják, vannak íróink, kik sokszor jobb
meggyőződésük ellenére az ellentáborban dolgoznak,
mert élni akarnak. Hát majd megválik, mi igaz ebből.
Mert az megint nem igaz, hogy pénzért tud valaki akár
igy, akár ellenkezőleg írni. Az ilyren manipuláció csakhamar elárulja magát, mert a lélek tartalma adja utoljára a toll tartalmát is. A mint a vallásos szellemben
szűkölködő festő drága pénzért, ha még úgy akarná,
sem tud önteni képébe vallásos ihletet; ügy a csupán
pénzért dolgozó író sem tudja igazán szolgálni az erkölcsi ideálokat. Nem adhat, a mije nincs.
De reméljünk jobbat s ezért őszinte örömmel üdvözöljük az «Élet»-et, mely fényes öltözetben jelent meg
az irodalmi piacon s rövid előkészület után megkezdte
pályáját. A szépirodalmat szolgálni lesz hivatva nemes,
megtisztított formájában s egy fontos helyet betölteni a
keresztény restau rációban.
Ismétlem, nehéz egy föladat ez ; azért azoknak, a
kik első lépéseit figyelemmel fogják kisérni, egyelőre
csak a lehetőt szabad tőle várniok. Kiestünk ebből az
irányból, hát bele kell gyakorolnunk magunkat. Valamikor Maszlaghy Ferenc kitűnően kezelte ebben az irányban a tollat, el tudta találni a hangot, hogyan kell
ebben az irányban a modern ember számára elbeszélni.
Abbahagyta a munkát, nem csinált iskolái, nagy kárára a nemes irányú szépirodalomnak. Újonnan kell
kezdenünk. S e tekintetben Andor József «tanítónője»
valami hasonló utat tapos. Csakhogy mégsem az. Nagyon kondenzálva adja a moralitást, a tanulságost,
midőn pedig annak inkább úgy fölolvasztva az elbeszélés
folyamából kellene a lélekhez szólnia. Könnyed legyen az
elbeszélés, érdekes cselekvény keretében, mint az eroticum írói azt csinálják.
Ennek a folyóiratnak a sorsa is azon fog eldőlni,
el tudja-e találni azt a hangot, azt a középutat, a hogy
a modern ember számára kell a tanulságost az érdekessel előadni. Ha erősen tanulságos, elfúl tőle; hacsak
érdekes, nem szolgálja a célt. A morálnak a szellemesbe, az ötletesbe kell fölolvasztva lennie.
Az első szám tartalmát végigolvastuk. Kezdetnek
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jó, képei is szépek, talán épen a papiros lehetne más,
nem olyan fényes. Kevés még benne az «aktualitás»,
mint irói körökben mondják, nevezetesen egy fontos
rovata betöltésre vár, a színházról szóló, melyről ma
annyi mondanivalója van egy komoly lapnak. És pedig
mind magáról a színházról, mind a szini irodalom legújabb termékeiről. Hisz ezek frivolitása majdnem azt
mondhatnók buzdílója a tárca- s a novellairóknak : a
szinházban látják, mi tetszik a közönségnek, minek
tapsolnak, azért írnak aztán a lapokban oly merészen,
annyira a lipótvárosi izlés szerint.
A lap kritikai is egyúttal; ezt főképen és első sorban szintén a szépirodalomra akarjuk érteni, mert hiszen ez a tér van legjobban elhanyagolva. Ha nem erre
fordítaná figyelmét, egyik fontos célját tévesztené el.
Csak arra kérem, a jellemzéseknél ne használjanak
semmitmondó szecessiós stilust, hanem szépet, értelmeset, mert nem egyéb szóhalmozásnál, lia pl. Sziniről azt
írják, hogy «a modernsége nem rekedten rikoltozó okvetetlenkedés».
Aztán ne nézzek fővárosi szemmel az élet folyását,
mert van annál sokszor természetesebb, igazibb nézőpont is. így csak a fővárosi ember, a ki soha nép között nem forgott, mondhatja, hogy «a népdal mehet»,
megtette a magáét, mehet. Dehogy mehet! Meglesz az
mindaddig, míg nép lesz a világon s «kultuszára is van
szükség», hogy a finomkodó költészet időről-időre belőle merítsen erőt, életet, valóságot, mint ahogy azt
Arany és Erdélyi János fejtegették.
A folyóirat elegáns ; a kiadó, látszik, nem kiméi
költséget és a Stephaneum nyomda gyönyörű munkát
produkál. Várjuk most már a többi számokat; a költeményekben — kérjük — kerüljék a Vajda János-féle
világfájdalmasságokat, költészetük nemes és fölemelő
legyen ; eléggé lenyom az élet prózája, a lapban annak
«égi mása» találjon csupán helyet. Hasonlókép ha vallási
témákhoz nyúlnak, azok se legyenek homályos nyelven
mondott szentimentális ürességek. Nem, a mai embernek
is van világos nyelve, melyen jól, érthetően tudja kifejezni eszméit. S nevezzék a keresztény eszméket úgy,
a hogy szokás őket nevezni ; az a sok szimbolizmus,
higyjék el, komoly embernek csak üres szó, melyre nem
ad semmit.
Mint az öreg ember a kis unokának, úgy örül a
«Religio» ennek a most megindult új folyóiratnak, mert
nagy súlyt helyez megromlott szépirodalmunk reformjára. A cél magas, a föladat nehéz ; ám erős akarattal,
tiszta szándékkal sok nehézséget lehet legyőzni. Ezt az
erőt, ezt a kitartást kívánjuk neki.
*

Paulsen : M o d e r n e E r z i e h u n g u n d g e s c h l e c h t liche S i t t l i c h k e i t . Berlin. 1908. 95 1. Ára 1 márka.
Friedrich Paulsen, a minap elhunyt berlini egyetemi tanár, a modern elhikusok vezető alakja, a kinek
tekintélye irányadó az ethikában és pedagógiában. Ez
kölcsönöz súlyt jelen müvének és a benne hirdetett
nevelési elveknek, melyekkel vétót kiált a mai romlott
nevelési rendszereknek.
Örvendetes jelenség, hogy Berlinből és Paulsenlől
jött ez a jelszó, különösen az ifjúság lehanyatlott erkölcsi
nevelése érdekében. Hat tanulmányt foglal magában a
mű. 1. Väter und Söhne (a tekintély helyreállításáról).
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2. Schuljammer und Jugend von heute (az ifjúság elpuhultságának okai). 3. Die sexuelle Moral in G. Frenssens
«Hilligenlei» (kikel a Frenssen által hirdetett szabad
szerelem jogosultsága ellen). 4. Zum Kapitel der geschlechtlichen Sittlichkeit (erster Artikel). Mängel und
Unterlassungssünden unserer akademischen Bildung
(zweiter Artikel). Foglalkozik a nemi kérdéssel s a
tisztaság és szeméremérzet ápolása érdekében kardoskodik. Kikel azok ellen, a kik a nemi bűnt valami természetes, szabad dolognak tartják. 5. Alte und neumodische Erziehungsweisheit. A szigorúbb iskolai neveléshez való visszatérést ajánlja. «Drei grosse Imperative
sind die ewigen Leitsterne der wahren Erziehung ;
Lerne gehorchen ! Lerne dich anstrengen ! Lerne dir
versagen und deine Begierden überwinden !» (87. 1.)
Annyi bizonyos, hogy új hang ez a téves utakra
terelt modern pedagógiában, melyen jólesőleg végigvonul a tiltakozás az ujabban divatba hozott sexuális
nevelés, az ifjúságnak a korai nemi élvezetekbe való
bevonása ellen. A nemi fölvilágosításra is ez a szava :
«Verweichlichung, Müssiggang, dissolute Begehrlichkeit,
das sind die Dinge, die den Dämonen der Unzucht
den Boden bereiten, nicht die Unwissenheit» (93. 1.)
Nagyon fontos különösen a IV. fejezet, melyben az
egyetemi ifjúsággal foglalkozik a nemi kérdés szempontjából. Annak is tisztaságot és az erkölcsi érzés megerősítését ajánlja. Sőt egy nagyfontosságú indítvánnyal
is lép fel, hogy az orvos- és jogásznövendékeknek ethikát adjanak elő, hogy az orvos az embert magasabb s
ne csak testi szempontból tudja értékelni (úgy látszik
az a jelenség indította erre, hogy sok orvos erkölcsi
érzék híján tartja jogosultnak az ifjúságnál a nemi
ösztön szertelenkedéseit), a jogász pedig ne felejtse el a
jog magas rendeltetését.
A mint előre lehetett gondolni, ime már Paulsennél jelentkezik a reakció a divatba hozott, materializmusból folyó modern nevelési elvek ellen, melyeknek
destruktiv hatása oly szomorúan érezhető az ifjúság
elszilajodásában, a fiatal nemzedék testi-lelki romlásában.
Mesteri módon megvilágítja ezeket Paulsen és tekintélyének egész súlyával lép fel, mondjuk csak ki nyíltan, mert erre megy ki a dolog: a régi, kipróbált keresztény nevelési elvek mellett. Pauer Imréék, tanári nemzedékünk nevelői, vájjon mikor eszmélnek föl erre az
ethikai magaslatra, mikor olvasunk majd a mi pedagógusaink tollából Paulsenéhez hasonló fejtegetéseket?
Pedig az állapotok minálunk talán még rosszabbak,
mint a németeknél.
Egy gyenge oldala van Paulsennek, mint protestáns a modern racionalizmusnak hódol a vallás fölfogása dolgában, nem ismer kinyilatkoztatást, csak történelmi fejlődést. De azért tiltakozik a keresztény vallástan iskolából való kiküszöbölése ellen, nagy ethikai
erőt tulajdonít neki, csak modernizálni szeretné, a
dogmatikus, pozitiv tételekre támaszkodó hit helyébe
a történet-exegetikai tanítást kívánná bevinni az iskolába. (25. 1.) Nem gondolja meg, hogy lia a szilárd alapokat ledöntjük, bizony csak a Kant-féle független morál következhetik, ebből pedig került elő az általa is
támadott modern pedagógia. Ez a tétel bizonyos ellenmondást tüntet fel könyve többi tartalmával, mely oly
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szépen van megirva s annyira tanulságos és követendő,
hogy nagyon ajánljuk a szülőknek és tanférfiaknak.
Jóleső érzéssel teszi le az ember kezéből ezt a
könyvel, szinte az a gondolat fogja el : no ilyet modern
tudósnál már régen nem olvastam. Pedig minden
komoly embernek, látva az ifjúság mai állapotát, végre
is erre a gondolkodásmódra kell térnie. Különös jellemvonása a könyvnek a tiszta nemi élet sürgetése, mely
nálunk ép ez idő szerint valami csodálatos hanyatlást
mutat : az életben, az irodalomban, kivált a napisajtóban és a társaskörök konverzációiban.
*
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Ezen az alapon úgy beszél a magyar katholikus
egyházról, mint a ki most először betoppan Afrika
valamelyik államába s ismeretlenül akarja fejtegetni
annak az intézményeit. Megvannak az alapító-levelek,
hogy egy-egy püspökség mi célra kapta birtokát, ö
egyet se olvasott, hogy megtudja. Fényes Samuval együtt
bizonyosan valami papi gimnáziumban végezte iskoláit,
de «az egyház, szerinte, keveset költ az oktatásra», «nem
termel megfelelő mennyiségű könyvet», az értelmiség
köreiből csak «a habozókat, a hiszterikusokat és a
kapaszkodókat» keríti hatalmába, minden téren «apasztja
a kulturál», hazafiatlan, szóval minden téren az ördögnél is feketébb .. . tehát — s ez a konkluzio — osszuk
fel a birtokait s erre lesz jó az általános választójog.
De, Samu, azaz Ede úrfi, miért nem tanulmányozza
ön inkább a Talmudot, nem ért ön a joghoz és történelemhez semmit. Fogjon inkább az üzlethez, mert
ilyen tudománnyal valamelyik szakszervezet ugyan megválasztathatja képviselőnek, tudja ez a legfőbb óhaja ;
de komoly ember, ha nem szereti is a papi birtokot,
mert talán egyik-másik kézben nem gyümölcsöz mindig kellőképen, tőkések, azaz a zsidók kezébe még
se szeretné átjátszani, a komoly ember mondom legföljebb megsajnálja tudományáért.

A «Huszadik Század» Egyliáza. Harkányi Edétől. (Decemberi szám 566—78. 1.)
Ismeretes, hogy a Pikier «Társadalomtudományi
Társaságának» legfürgébb tagjai — mint Pécsett nevezték magukat — zsidó ifjak, a kik azalatt, még apáik
s kevésbé tudományszomjas, de üzlettel foglalkozó testvéreik, sógoraik lassan minden bankot, minden pénzt
és minden földet kisajátítanak, a «tudomány» fegyverével harcolnak s mutogatják, hogy itt nálunk minden
rossz, a mit keresztény kéz alkotott s a mi még keresztény kézben van. A szerep jól van megosztva. A fiúk
«irodalmi» lármája arra szolgál, hogy a «buta» keresztény elfelejtse észrevenni az apák és sógorok üzleti
manipulációit s legszélesebb körű «közgazdasági tevéEgy paedagogiai est Vácott.
kenységét» . . . És . . . és az egymást támogató két szerep szemmelláthatólag bevált. A masina jól dolgozik.
December egyik délutánján Vácra rándultam, hogy
50 év múlva, ha nem elébb, a magyar Magyarország
meghallgassam a paedagogiai tanár előadását. Érteátvedlik zsidó Magyarországgá, akárki meglássa.
sültem volt arról, hogy Galcsek kanonok, a papnevelőEme zsidó ifjak irói tevékenységi tere a «Huszadik
intézet kormányzója, fölkérésére egyik fővárosi jeles
Század» folyóirat, melynek legutóbbi száma az általános
paedagogusunk, Weszely igazgató, ki-ki szokott járni
választójog minden oldalú megvilágításának, illetőleg
és a papnövendékeknek előadást tart.
beigazolásának van szentelve. Azaz még sem minden olA gondolat nagy életrevalóságról tanúskodik s
dalú ez a beigazolás, egy fontos szempont hiányzik belőle.
arról a célirányos törekvésről, hogy a kik egykor az
Elfelejtik kimulatni, mennyire befolyásolhatná az áltaelemi iskolai tanügy vezetői lesznek, szakavatott előlános választójog a nemzetet tönkretevő zsidó terjeszkedés mérséklését.
képzést nyerjenek egyik jövendő fontos hivatásukra.
Ezt kifelejtik, mint rendesen; erről sohasem ir a
Mert hogy az ilyen gondoskodásban mi rejlik, az
«Huszadik Század» ; zsidaink tőkéit és fekvő birtokát
ügynek minden komoly ismerője tudja mérlegelni.
sohasem mutatja ki. Egyről azonban egy számában se
A plébános az elemi iskola igazgatója, az iskola az
felejtkezik meg s ez a katholikus egyház. Most is az
egyház leánya. De az iskolát csak az szereli, a ki
argumentumok között, hogy miért szükséges az általáegyrészt föl tudja becsülni értékét; másrészt, a ki
nos választójog, a legfőbb helyet foglalja el Harkányi
ismeri éleiét, vezetésének művészetét, a mit igazán
Ede (a zsidó ifjak egyike) jogtörténeti, de jogi és törtanulni kell, hogy hozzáértsen valaki. A tanítónak a
téneti tudatlanságtól szinte szokatlan kiadásban terhelt
munkáját megbecsülni, irányítani is csak a hozzá«Az egyház Magyarországon» című cikkében. Nagy az
értő tudja. Csak ilyen vezetés, gondozás mellett teljeegyház vagyona, mondja. «A papi birtok súlyát minden
sítheti hivatasát a nemzeti életnek az a fontos, igen fonpolgár viseli», értsd: ezt még nem tudta a zsidó kitos tényezője, a mit elemi iskolának nevezünk és a
sajátítani. A mint naivul be is vallja, hogy «kötöttsége
meggátolja a földnek jobb, azaz tőkés kezekbe való vánmely sok-sok körülmény közrejátszása folytán madorlását». (576. 1.) Hogy ezt szüntetné meg az általános
holnap teljesen kisiklik az egyház kezéből.
és titkos választójog. Kedves zsidó ifjú, ne beszéljen
Míg teljesen a mienk volt, nem tudtuk eléggé
ilyen világosan, groszer Gott ! mert megszidja a papája.
megbecsülni ; hogy mi az egyházra nézve, majd aztán
Óhaját azonban, mint az már tudós ifjúhoz illik,
jövünk vele egészen tisztába, ha majd elveszítjük.
tudományos alapra fekteti, olyanra, hogy rosszul
Ebből a nézőpontból mérlegeltem azt a tényt,
lesz tőle a magyar alkotmányjog és a magyar történet
hogy
Vácolt ennyire megbecsülik a paedagogiát. Mert
minden ismerője. Nagyrészt Ágoston Péter fajbelinek
ugyan
tanítja azt másutt is egy-egy theologiai tanár,
egy még csak megjelenendő müvéből merít. Mert ezek
az
újabb
idő mindenfelé megérlelte a szemináriumokaz ifjak, a «mi tudósok», egymás oktatói, kútforrásai
ban
a
paedagogia
tanításának a gondolatát, a mi azelőtt
is egyúttal. Ök folyton egymásra hivatkoznak, mint
tekintélyekre.
inkább csak rejtve foglaltatott az egyik Studium: a
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pastoralis tanításában. De hogy ennyire fektessenek
rá súlyt, hogy a kedvező körülmények felhasználásával egyik világi tekintély tanításában részesítsék a
növendékeket, mint Vácott történik, ez n o v u m volt
előttem, ezt nagyrabecsültem.
Szemtől-szembe magam akartam tehát látni a
dolgot, azért r á n d u l t a m fel Vácra. Este V*6-tól V28-ig
némi közbeeső szünettel tartott a két órai előadás.
Odaültem a növendékek közé egyik nagyobb teremben, hogy az iskolapad édességét visszaidézzem emlékezetembe. Jegyeztek s nagy figyelemmel kisérték az
előadást, mely valóban élvezetes volt. Az előadó épen
a nevelés eszközei közül a tekintélyt, m a j d a jutalmazást és büntetést magyarázta. Csupa elkoptatott
thémák, melyek azonban a szakférfiú kezelésében
egészen ú j szint és érdeket nyertek. Mily nagy kincs
is egy igazi szakférfiú a tanulókra! Azok a lélektani
alapok, melyekre magyarázatait fektette ; az a történeti megvilágítás, különösen a jezsuita-iskolákra való
utalás, mellyel előadását kisérte ; maga az előadás
könnyedsége és világossága szinte a lelkükbe véste
a magj'arázott kérdéseket.
A rektor intézkedését igazán üdvösnek s a tanügy jövendő m u n k á s a i r a fölötte fontosnak találtam.
Ha csupán csak hallgatják is ezeket az előadásokat,
m á r a hallásból is rendkívül sok m a r a d nekik. Itt
láttam az ú j a b b paedagogia egyik ideálját megvalósítva, hogyan kell m á r az iskolában rátanítani leckére
a tanulókat. Mert ám az a tanulás n e m olyan nehéz,
ha helyrevaló a tanár és tud tanítani.
Azok a növendékek W. előadásán látnak modort,
hogyan kell a kérdéseket kezelni ; látnak módszert,
hogyan kell nemcsak a gyermekeket az iskolában,
h a n e m a felnőtteket is az életben kezelni. De tanulják az anyagot is, hogyan kell az iskolában eljárni.
Mily máskép taksálja m a j d a tanító a papját, ha
hozzáértőleg hallja a tanításról beszélni.
Nagyon nagyon tetszett nekem, a mit Vácott
tapasztaltam. A mint tetszik is nekem mindig, a hol
mozgást, elevenséget, törekvést tapasztalok. A régi
sablonok elkopnak, újakkal, esetleg célszerűbbekkel
kell pótolni. Tetszik nekem, ha a vezetők gondolkoznak, terveznek és haladnak. Kifejezést is adtam ennek m i n d j á r t ott a színhelyen, mert a rektor, a ki
így gondoskodik növendékei képzéséről és a püspök,
a ki támogat, jóváhagy életrevaló intézkedéseket,
dicséretreméltó.
Itt is azért m o n d t a m el, hogy mások is tudomást vegyenek erről s arról, hogy a szemináriumokban, azokban a «virtuti et scienliae» szentelt csend e s c s a r n o k o k b a n , milyen eleven élet folyhatik, lia van,
a ki mozgassa.
Ott formálódik az az ifjú lélek a világ egyik legnemesebb hivatására; kell,hogy egyúttal formálódjék
a mai idő szükségleteire. Erezzen, eszméljen, tartalomm a l teljék meg, hogy t u d j o n majd vezetni, tanítani
példával és szóval ; egyesítsen, a mi szét van választva,

egyházunk
hasznára.
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és nemzetünk

igazán

kívánatos

nagy

ilyenekben; kedves,jó baráti kosztümben lép föl s aztán döf
nagyot. Múltkor ép úgy irt az autonómiáról, mint most
vasárnap a kongrua-rendezésről. Tudja, valami kis igazságba
fogódzik s abból két méter hosszú valótlanságot farag. Kitűnően érti az alsó papságot kijátszani püspökeivel szemben,
az irigység h ú r j a i n jól tud játszani. Neki minden püspökség
6—700.000 koronás, minden kanonokság 60—80.000 koronás.
Nem tudom cserélne-e a «Pesti Hirlap» kiadója bármelyik
kanonokkal ? Ezek a kolosszális nagyitások a középkori
ignorantia k o r á b a illenek. De arról sohasem lehet olvasni :
kik és hányan pumpolják azokat a püspököket és kanonokokat.
Egyet biztosan tudok, hogy püspököm pl. kevesebbet költ a
saját személyére, mint én, se nem püspök, se nem kanonokAz egyházi birtok kérdésében úgy látszik a pletykáknak és
meséknek soha sem lesz vége, ha angyalokat raknak is oda.
Csak a lipótvárosi zsidó milliomosoknak a pénzét senki sem
kéri számon.
M. Győr. Reszkető kézzel, betegágyról írt sorai mutatják, hogy az a roncsolt test mily nemes, mily magasan gondolkodó lelket takar. «Köszönjük a sok szép cikket, különösen
az év utolsó napjára szóló elmélkedést», — írja a többi között.
Meg lehet győződve Méltóságod, hogy munkásságomért nekem
és munkatársaimnak legnagyobb jutalmunk a gondolkozó fők
elismerése. «Ha tíz komoly e m b e r megdicséri, azt többre
vegye, mintha egész tömegek megtapsolják» — mondta egyszer nekem a nagyeszű Kisfaludy, azóta ezt az elvet követem. A jók elismerése kisérje ezután is munkánkat.
G. B u d a p e s t . A «Sárospataki Református Lapok»
dec. 20-iki számában jelezve az Elet» megjelenését, ezt í r j a :
«Vigyázzanak az őrállók, hogy a báránybőrbe öltözött farkas
sehol nyájuk közébe ne furakodjék». Az «Elet') dec. 24-én jelent
meg itt Budapesten, tehát Sárospatakon nem is látták még
s már dec. 20-án farkasnak nevezték el. Tessék az ilyen
oktalanul elfogult s vakon itélő emberekkel menteni a züllő
magyar társadalmat !
N, T e m e s v á r . Ugy áll a dolog, mint Méltóságod naplója mutatja.
T. Nógr&dmarcal. 1908-ra hátralék.
M. I n n s b r u c k . Helyeslem a tervét; tudományos s
mégis népszerű legyen ; meggyőzés és felvilágosítás lehet csupán célunk. B. barátom mit csinál ? Üdvözlöm.
Itt lévén az előfizetés ideje, annak, valamint a hátralékoknak beküldését
kérem.

TARTALOM. Újévi gondolatok. Zámboy Bélától.—
Hittanítás és latin-görög a gimnáziumban. Hegyi Páltól. —
Az orosz egyházi reform. Hadzsega Gyula dr.-tól. —
A keresztény erkölcs bensősége. I. Mihalovics Ede dr.tól. — A vérkémlelések és az ember leszármazása. I.
Zubriczky
Aladár dr.-tól. — Egyházi világkrónika.
—y—/a-tól. — Irodalom. Andor: Élet. (új szépirodalmi
folyóirat). — Paulsen : Moderne Erziehung und geschlechtliche Sittlichkeit. — Harkányi: Az egyház Magyarországon. (A «Huszadik Század» dec. számában). —
Egy pedagógiai est Vácott. — Telefon.
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M «TVe lemere» decretum kihatásai a hazai
felekezetekre és a társadalomra.
I.
Hogy a címben fölvett kihatásokról komolyan
szólni lehet, az már nem kérdés, nem probléma,
hanem tény; bizonyítékok reá az 1908. év tavaszán
a protestáns perifériákon, az egyházmegyei papi
gyülekezeteken a «Ne temere» ellen eleinte gyéren,
majd mind sűrűbben elhangzott tiltakozások, a melyeket ősszel követtek az egyházkerületi gyűléseken
tartott megnyitó beszédek (Zsilinszky, Tisza), végre
okt. 10-én az ágostai evangélikusok egyetemes közgyűlésének tiltakozása, december 10-én pedig a
reformátusok egyetemes konventjének határozata és
ugyanekkor Bánffy beszéde, nem is említve Antal
Gábor superintendensnek a főrendiházban történt
felszólalását. Ehhez hozzávéve még Debrecen város
törvényhatóságának a «Ne temere» elleni tiltakozását
és e törvényhatóságnak hasonló célból a többi törvényhatóságokhoz intézett átiratát és e felett a
december havi közgyűléseken hozott határozatokat:
a kép teljes, a melyből csak Sztéhló Kornél és
Kovács J. István művei (A «Ne temere» és a jusplaceti) hiányoznak. E kép épen nem vigasztaló, mert
abban egy nagyarányú vallási háborúságnak első,
bevezető szakaszát látjuk felgördülni; minden ujabb
törvényhatósági közgyűlés, melyen a debreceni átirat
ügye szóba kerül, egy-egy ujabb villanás és robbanás, mely innen is, túlon is felkölti álmukból a
vallásbékéről álmadozókat.
A helyzet igen hasonló ahhoz, a mely a Lambruschini-instructio kibocsátását
megelőző évben
(1840) fennállott. Akkoriban azért tört ki a háborúság, mert a kath. plébánosok, püspökeik utasítására»
a reverzális meg nem adása esetében csakis «passiva
assistentia»-ban részesítették a vegyes vallási jegyeseket. Katholikusok és protestánsok egyformán, de
eltérő célzattal, az 1790/1. XXVI. t.-c. 15. g-ára 1 hivat1
1790/1 : XXVI. t.-c. 15. §. : «Proies e mixtis matrimoniis,
quae semper coram parochis catholicis ineunda erunt, quibus
tamen impedimenta quaepiam quocunque sub praetextu in
contrarium ponere cautum esto, susceptae et suscipiendae,
si pater catliolicus fuerit, illius religionem sequantur, si vero,
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koztak ; a protestánsok azért, hogy beigazolják a
kath. plébánosnak föltétlen kötelezettségét a vegyes
házasságok «megáldására», még az esetben is, ha az
akatholikus apa az összes gyermekek katholikus
neveltetésébe beleegyezni és erről reverzálist adni
nem akart (ha az apa katholikus volt, nem is volt
szokás kérni reverzálist, mert a törvény úgyis imperative intézkedett); a katholikus plébánosok és
püspökök azonban reverzális nem adása esetében
csakis a «passiva assistentia» megadására voltak
hajlandók, mert ezzel is eleget véltek tenni a 15. §.
rendelkezésének («semper coram parochis»)
A protestánsok gravaminális hadjárata egyszerre
két arcélben folyt: a megyegyűléseken és az országgyűlésen, és pedig úgy az alsó, mint a felső táblán,
a hol a katholikus püspöki kar magára maradt a
védelemben, mert a világi kath. főrendek és képviselők is a protestánsok követeléseit pártolták, a
melyeknek célja a reverzálisok megszüntetése, a
katholikus papoktól a vegyes házasságok kizárólagos esketési jogának elvétele és a gyermekek vallásának az apa vallása szerinti egyöntetű megállapítása
volt; csakis abban állottak ellen a főrendek a protestánsok követeléseinek, mintha a «passiva assistentia» az 1790/1 : XXVI. t.-c. 15. §-ába ütköznék. A megyegyűléseken nem «de lege ferenda» tanácskoztak, hanem «de lege lata» — a protestánsok értelmezése szerint — határoztak és pedig némely megye
(Pest vármegyét illette az elsőség pálmája) egyenesen «actio fiscalis» alá vonatással és 600 frt.-nyi birsággal fenyegette meg a csupán «passiva assistentiá»-t
teljesíteni akaró katholikus plébánosokat.
Ezen szorongattatás közben küldte a püspöki
kar 1840. év őszén Lonovics József csanádi püspököt Bómába, a ki nyolchónapi tárgyalás után
végre kieszközölte az 1841. április 30-án kelt és
Lambruschini bib. államtitkár által aláírt «instructio»-t,
a mely a jövőre nézve érvényesekké nyilvánítja
a nem a katholikus plébános előtt kötendő vegyes
házasságokat. Ezen instructio tette azután lehetővé,
hogy az 1843/4-iki országgyűlés továbbra is föntarmater fuerit catholica, tunc nonnisi proles masculae
religionem sequi possint.»
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totta az 1790/1 : XXVI. t.-cikkiiek a gyermekek vallására vonatkozó rendelkezését és csakis azon, a pápai
instructió-nak megfelelő újítást iktatta törvénybe
(1844 III. t.-c. 2. §-a), hogy ezentúl az evangelikus
lelkész előtt kötendő vegyes házasságok is «törvényesek» lesznek. Ezzel 1868. évig a nyugalom helyreállott; az 1868: LIII. t.-c. 12. §-a azután teljesen
hatályon kívül helyezte az 1790/1. XXVI. t.-c. 15. §-át
és lehetetlenné kívánta tenni a jövőben a reverzálisokat, a midőn a 12. §-ban a «sexus sexum sequitur»
elvét iktatta törvénybe és az ezzel ellenkező reverzálisokat érvénytelenekké nyilvánította ; az 1894 :
XXXII. t.-c. azután m á r csak a lehetőségét adta meg
ismét a «sexus sexum sequitur» alóli mentességnek, de
ezen elvet máig föntartotta.
Ha a jelenleg a «Ne temere» ellen indított
mozgalom okait keressük, mindenekelőtt szembeötlik, hogy protestánsaink nem m i n d j á r t a házassági törvény kibocsátása után, n e m is az arra
vonatkozó főpásztori körlevelek megjelenése (1908.
év elején) után, h a n e m csak a decretum életbelépése
után léptek akcióba. Ezen körülmény azt bizonyítja,
hogy ők abban, hogy a pápa a vegyes házasságok,
sőt a tisztán protestánsok házasságának érvényességére nézve intézkedéseket vett fel a decretumba,
nem ütköztek meg, sőt ez utóbbi dolog ellen (t. i.,
hogy a «Ne temere» a két, születésétől fogva és
keresztelése szerint is protestáns személynek egymásközti házasságát a katholikus egyházjog szerint való érvénnyel ruházta fel, a mivel eddig pedig nem bírtak) máig sem tiltakoztak, holott szigorú protestáns
egyházjogi szempontból nekik ez ellen is tiltakozniok
kellene, mert a decretum ezen intézkedése implicite
k i m o n d j a azt a protestáns egyházjogászok 1 által
perhorreskált elvet: hogy a protestánsok is a kath.
egyház törvényei alatt állanak, házasságuk érvényessége a katholikus egyházjog szerint bírálandó el;
érvénytelen tehát az ő házasságuk, ha valamely
katholikus egyházjogi akadály áll f e n n ; és hogy a
clandestinitas miatt a jövőben többé érvénytelen
ne legyen, a «Ne temere»-nek ezt expresse kijelentenie, a törvény hatályát rájuk nézve (a tisztán akathházasokra nézve) megszorítania kellett.
Ebből világos az, hogy ő nekik, a maguk jogi
különállásuk érdekében, azonnal és általában tiltakozniok kellett volna a decretum ellen, viszont azonban ebből az a további logikai folyomány keletkezett volna, hogy ő nekik magukra nézve teljesen
közömbösnek kellett volna kijelenteniök azt, mit
m o n d és itél a pápa az ő lelkészeik előtt kötendő
vegyes vagy tisztán protestáns házasságok kánonjogi
érvényességéről.
De nem így történt. A protestánsok nem magában a pápai decretumban és annak reájuk is vonat1 P. Hinschins, System des kath. Kirchenrechts.
1869—1897. II. köt. 313. 785. 1.
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kozó tartalmában ütköztek meg, úgy látszik néhan a p j á n ők is belátják, hogy az ősz anyának, kitől
elszakadtak, n e m lehet rossz néven venni, ha még,
bár csak névleg és elvileg és nem tényleg, fiai közé
számítja őket is), hanem tiltakozni kezdettek akkor,
a mikor(1908 húsvét után) a decretumnak a protestánsokra nézve kedvezőtlen kihatásai mutatkozni
kezdettek : t. i. a mikor a «Ne temere» decretum
XI. pontja 2. §-ának a S. C. C. 1908. február 1-ji határozata szerint megszorított értelmezése folytán a L a m bruschini-féle instructio megszűntnek nyilváníttatván
(valamint m i n d e n más, külföldi országoknak adott
ilyen kedvezmények, kivéve a Németországra 1906.
j a n u á r 18-án kibocsátott «Provida»-t), Magyarországon
a n e m a katholikus plébános előtt kötött vegyes
házasságok 1908. április 19-ike óta érvénytelenekké
váltak.
És ekkor az a furcsa helyzet állott be, hogy a
protestánsok látván, hogy a házasságuk érvénytelenségétől rettegő katholikus jegyesek akatholikus jegyeseiket a katholikus plébános előtti esketésre és ennek
előföltételeül a reverzális adására több esetben reá
tudták venni, mint 1908. április 19-ike előtt: a L a m bruschini-féle instructio hatályon kívül helyezését és a
«Ne temere»-nek a vegyes házasságokra való alkalmazását, csupán ezért, sérelmesnek tartották és tartják
máig Nem is vették tán észre, hogy ha 1908. április 18-ig
valóban több vegyes házasságkötés esett az ő serpenyőj ü k b e és kevesebb reverzális a katholikus egyházéba,
mint azóta, ezen előnyt n e m az 1844: III. t.-cikknek,
h a n e m a Lambruschini-féle instructiónak, tehát egy
«pápás» iratnak, köszönhették, mert ez (és nem az
1844: III. t.-c., mely 1895. október 1-je óta hatályát
vesztette) nyugtatta meg a cautio-kat megtagadó, de
hitével még törődő katholikus felet abban, hogy
hiszen házasságát mégis érvényesnek fogja a katholikus egyház is tekinteni, bár az akath. lelkész
előtt köti is azt. Egy pápai iratot azonban visszavonni, az a b b a n megadott kegyet megvonni a pápa
jogosult; hogy a pápa ilyen visszavonástól tartózkodjék, azt az akatholikusok — pláne ha ők húznak abból hasznot — sem n e m kérhetik, sem nem
kívánhatják, sőt a fentiek szerint ő nekik inkább, és
pedig m á r 1841 óta mai napig, épen a Lambruschini-féle instructio ellen kellett volna tiltakozniok,
így tehát épen
ennek
visszavonása a magyar
akatholikusokra elvileg és elméletileg csak kivánatos
lehetett, mert a Lambruschini-instructio után ezentúl a magyar akatholikusok házasságairól nincs
m á r külön p á p a i iratunk, a «Ne temere» már a
világ összes akatholikusait tartja szeme előtt.
Az elvi következetesség ezen hiánya a megölő
b e t ű j e a «Ne temere» elleni gravaminális h a d j á r a t nak. De tekintsünk egyelőre el ettől és fürkésszük
tovább az okokat, a melyek a hazai protestánsokat a
tiltakozásra késztették.
A főok kétségkívül az, hogy a protestánsok a
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katholikus egyház előtti vegyes házasságkötések
számát és a katholikus vallás j a v á r a adandó reverzálisok számának emelkedésétől félnek a «Ne fernere» következtében, viszont azonban attól tartanak,
hogy a protestáns lelkészek előtti vegyes házasságkötések száma csökkenni fog, és hogy minden egyes
ilyen házasságkötésnél egy hivők összes leszármazóit, a katholikus egyház javára, elveszteni fogják.
Ezen aggodalom lehet indokolt, mutatkozhatnak
reá némely vidékeken máris támpontok és bizonyítékok, de kétségbevonhatatlanul és az egész országra
nézve irányadóan m a j d csak a k k o r fog számba j ö hetni, a mikor az 1908. és 1909. évek országos
statisztikáját összehasonlíthatjuk az előző évekével a
vegyes házasságok kötését és a reverzálisokat illetőleg.
Hogy ez a főoka a gravaminális föllépésüknek,
azt az ágostai evang. egyetemes közgyűlés h a t á r o zatának tartalma és főleg végső konklúziója kétségbevonhatalanul bizonyítja, midőn t. i. az orvosszert
abban l á t j a : «ha a magyar törvényhozás az 1894.
évi XXXII. t.-cikket hatályon kívül helyezi és a
gyermekek vallására nézve az 1868: LII1. t.-c. rendelkezéseit visszaállítja». Ezen álláspontot foglalják
el Sztéhlo Kornél és Ivováts K. István is. A reformátusok egyetemes konventje m á r óvatosabb, nem
nevezi meg a «védelem» követendő irányát, célját és
módját, de aligha tévedünk, ha a határozat általánosságai mögött («nagy vallási veszedelmek,» «a vallásfelekezetek közötti viszonosság», «a protestáns egyházak
jogos érdekei») szintén ugyanazon fő okot ismerjük fel.
A protestánsok említett aggodalmát még behatóbban elemezve arra jutunk, hogyr ők a vegyes
házasságok kötésénél a katholikus egyházzal a versenyt fölvenni, a «Ne temere» után még az eddiginél is inkább képteleneknek érzik magukat és ezért
kívánnak egy közjogi kényszertörvényben (1868. LIII.
t.-c. 12. §.) védelmet az erősebb vallás ellen. Megjegyzendő, hogy az 1894. XXXII. t.-c. sohasem kellett
a protestánsoknak, azt az elkeresztelési hajszák
után, a Trefort és a Csáky-féle rendeletek végrehajthatatlansága mellett a katholikusok vívták ki m a guknak. A «Ne temere» csak u j a b b alkalom aiTa,
hogy ők, a protestánsok, az 1868. LIII. t.-c. visszaállítását követelhessék.
De az a körülmény, hogy egy, minden vallásra
egyformán szóló törvény (1894. XXXII. t.-c.) alapján
a katholikusok a maguk emberségéből kedvező
helyzetbe jutnak, nem elég a vallási sérelem lényálladékához. Ám hozzanak reverzális szabályokat és
decretumokat a protestánsok is a vegyes házasságokra nézve, mi abban őket sohasem fogjuk gátolni,
és «placet» vagy «exequatur»-ért sem fogunk kiáltozni. Az államnak, nevezetesen a felekezetlen államnak, n e m lehet feladata a vallások szabad versenyét
és mozgását megakadályozni; csak részesítse jogegyenlőségben az összes elismert (bevett) vallásokat.
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Ez az eset van Magyarországon a vegyes házasságokat illetőleg: 1895. október 1. előtt a vegyes házasságok államjogi érvényességgel is birtak, bárhol is
köttettek, meg volt tehát a teljes jogegyenlőség;
1895. október 1. után inkább egyenlő
jognélküliségről
lehetne már szó, a mennyiben a magyar állam az
1894. XXXI. t.-c. alapján a valláskülönbséget a házasságkötésnél tekintetbe n e m veszi, és az «egyházi»
házasságkötéseket, a vegyes házasságoknál épen úgy,
mint m á s házasságoknál, csakis vallási aktusoknak
tekinti, a melyeknek jogi, államjogi érvényük és
hatályuk nincsen.
Ily világításnál nézve a dolgokat, valóban merész az ág. evangélikusok egyetemes közgyűlésének
hivatkozása a «Ne temere» által megsértett lelkiismereti szabadságra és «vallásegyenlőségre».
A protestáns gravamenek elseje tehát gyenge
lábon áll és mint speciális, egyoldalú, felekezeti ok
nem lehetne ok sohasem egy újabb pápai engedmény kérésére, m e g a d á s á r a ; de még kevésbbé egy
kisebbséget képező vallás által a többséget alkotó
katholikus vallás elleni háború megüzenésére. Az ilyen
hadüzenet egyedüli indokolása az volna: m e g t á m a d lak, mert erősebb vagy. (Szerbia mint mellékelt
ábra. Stb.)
Lássuk azonban a további okokat.
Hanuy Ferenc dr.

Az

unio.

IV. Jenő p á p a a ílórenci egyetemes zsinaton
1438-ban a latin és a görög egyház között szerencsésen megkötött egységet ezekkel az örömteljes szavakkal hirdette ki : Laetentur coeli et exultet terra. 1
A szomorú emlékű Caerulár Mihály ideje óta
közel négy század mult el, míg a keleti és a nyugati
egyház között a méltatlanul megszakadt egységet
visszaállították. Örvendett a n n a k mindenki, mivel
sikerült a békét helyreállítani ; a két egyház az uniót
ünnepélyesen visszaállította.
A mit azonban nevezett egyetemes zsinaton szentesítettek, az az emberi visszavonás miatt — s a j n o s —
nem tartott sokáig. A nagy kelet újra elszakadt a
forrástól. A XV. századtól kezdve az unió a maga
egyetemességében többé nem történeti tény, csupán
egyes részek azok, a melyek követvén Isten szavát,
a kath. egyház kebelébe visszatértek.
A két egyház egyesítésének és a kath. anyaszentegyház hivatásának fontossága magyarázza a
római szentszéknek azt a nagy szorgosságát, melyet
az unió érdekében a történelem tanúsága szerint a
római pápák állandóan mutattak. A mit IX. sz. Leó
pápa kövelei az Isten Ítéletére bíztak, annak orvoslása m i n t vörös fonal húzódik a római pápák életén
át. Működésök kisebb vagy nagyobb mértékben ezt
1 Denzinger : Enchiridion Symbol, et Définit. 1865. 200. old.
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célozza. Mint e törekvés kimagasló alakjait tárja
elénk a történelem III. Ince, IV. Jenő, XIV. Benedek
és a legújabb időkből IX. Pius, leginkább pedig
XIII. Leó személyiségét.
XIII. Leó pápa tiarája legszebb gyémántjainak
nevezi a görögöket, a kiknek hivatásuk a katholicizmus fényében tündöklővé tenni az egység forrását:
a római szentszéket. Működése magasztosságának
megfelelően tekintetét e nagy pápa oda irányozza, a
h o n n a n isteni feladatának kiváló működési területe
tekint feléje. Valóban XIII. Leó pápa személyes nagyságához méltó gondolat: a keletnek az igazság forrásához való visszavezetése.
Mert mi az u n i ó ?
Az isteni rendelkezésből a római pápai intézményben forrásozó lelki vérkeringésnek az elszakadt
elemekbe való bevitele. Nem más, mint Krisztus
Urunk parancsának hű teljesítése: Elmenvén az
egész világra, hirdessétek az evangéliumot minden
teremtménynek. 1
N e m hatalmi kérdés ez, nem a terjeszkedő vágy
által sugallt törekvés, egyedül Krisztus m u n k á j á n a k
szolgálata: restaurare omnia in Christo. 2 Restituere
h o m i n e m in pristinam libertatem. A lelki életnek, a
szellemi szabadságnak közlése képezi tehát az unió
magvát és léu3'egét. Ezért illik lelkesedni Krisztus
Helytartójának, miként ez sarkalta is a r ó m a i pápákat minden tettükben, mely bármi vonatkozásban
állott legyen is a Kelettel.
Fenségesnek, de egyúttal megdöbbentőnek mondhatjuk III. Ince p á p á n a k azt a nyilatkozatát, melyet
az ú. n. IV. keresztes háború hírvivőihez intézett.
A pápa szándéka ellenére elfoglalták akkor magát
a császárvárost: Konstantinápolyt, miről értesülvén
nevezett pápa, szomorúan felkiáltott : nincs többé
r e m é n y az unióra! 3
A történelem a leghitelesebb tanuja e mély pápai
nyilatkozatnak. A római szentszék részéről, sőt a
Kelet vezető embereinek részéről sem hiányzott nem
egyszer a komoly törekvés az egység helyreállítására, a visszavonásnak egyszer elvetett szelleme
azonban mindannyiszor meghiúsította a nemes törekvés megvalósulását. A népek érzületének különbsége
hosszú századokon át készítette az ellentét útját
tetőzte pedig azt a személyes érdek szolgálata. A mit
a legelső századokban teljes egyöntetűséggel ültetett
a Kelet és a Nyugat m u n k á j á n a k harmóniája, kikezdte azt a féltékenység, érlelte a büszkeség és
szomorú véggel zárta le az egyéni érdek.
A kereszténység maholnap kétezredéves léte alatt,
a mit a Kelet az első tíz századon át emelt, épített,
fejlesztett, annak további fejlődését megakasztotta a
nagy egyházszakadás.
1 Márk. 16. 15.
a Eph. 1. 10.
3
Miksa, szász herceg, S. J. Vorlesungen ü b e r (tie orientalische. 1907. 151. old.
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Nem tagadhatja senki azt a történeti tényt, hogy
a kinyilatkoztatott igazságoknak, hogy úgy m o n d j u k '
elvi kifejtése a régi Kelet hosszú százados m u n k á j á n a k gyümölcse. A mit az első egyetemes zsinatokon hozott határozataival tanít a kath. egyház, eredetében mind a keleti egyház nagy szentatyáinak
müve. Egy Áriusnak, Nestoriusnak, Eutychesnek és
a többi tévtanítónak kárhoztatása a római szentszék
vezetése mellett a Kelet műve. És ha az elméleti
tévelyek nagyrészt Keletről valók is, azoknak érvényes visszavetése is mindaddig, a míg az isteni alapításban gyökerező egység fennállott, a Keletről fakad.
Bámulatos a fejlődés, melyet a keleti egyház
története az első tíz századon át m u t a t ; de ép oly
megdöbbentő a szakadás óta tapasztalt maradiság,
mely teljes elmerüléssel fenyegeti a kereszténységnek azt a nagy részét, melynek ősei közül dicsőítve
emlegeti az egész világ n. szent Vazult, naz. és nyss.
szent Gergelyt és számos m á s nagy szentatyát.
A szomorú egyházszakadás óta a nagy Keleten
nincs fejlődés, nincs lélek. A mit a XI. és a XII.
század a fejlődés erejeként mutat még. az tulajdonkép nem alakító erő, csupán az atyáktól öröklött,
de a vezetésben minden érvényesülő lelki erőtől
megfosztott nagy örökségnek utolsó alkotása. Megáll
a fejlődés, m e r t megszakadt a vérkeringés, az éltető
elem lüktető ereje nem hatolhat be az elvált test
pórusaiba. Ezt az életet a beteg test ereibe vissza
kell csepegtetni, e nélkül a végső pusztulás elkerülhetlen. Vér kell a Keletnek, egészséges éltető erő,
melyet a n n a k az egység forrásán kívül meg nem
adhat senki. Az elszakadt testrész elvész, hacsak
ereibe a törzs egészséges vérét vissza n e m vezetjük.
Ezt a k a r j á k a római pápák, ezen magasztos
törekvés utáni vággyal zárta le XIII. Leó pápa is
n e m egy társával örökre szemeit.
Be kell vallanunk, hogy a keleti szentatyák
nagy örökének fentartásán az elszakadás óla nem a
tulajdonképeni Kelet fáradott, hanem a forrás princípiuma: a katholicismus. Anyagilag a Kelet tartja
ugyan az örökséget, de az anyagi fenntartásnál fontosabb az alaki védelem, a formális conservatio,
melyet csak az adhat, a kit az egyház alapjául rendelt Jézus Krisztus. Csak Péternek mondta Üdvözít ő n k : Te Péter vagy és e kőszálra építendem egyházamat. 1
Egy nagy és az egész emberiség javát képező
műnek a fentartása oly feladat, mely csak nagyoknak jutott osztályrészül. Annál fontosabb a tiszt, ha
a fentartás oly téren mozog, melynek végső célja
maga a jó Isten.
Ezen szempontból kell vennünk az egység szolgálatát, ebből kell Ítélnünk a Kelet egyesítésének
munkáját, mert csak így érthetjük meg annak fontosságát: mily magasztos törekvés az unió létesítése.
Húsznak Miklós dr.
1 Máté, 16. 16.
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A keresztény erkölcs alapelve: Keressétek Isten
országát. Ez annyit tesz, hogy a kereszténynek minden cselekedetét oda kell irányítania, hogy Isten
uralma érvényesüljön a földön, mivel országgal birni
nem egyéb, mint uralkodni. Ezt a kereszténység
azzal okolja meg, hogy az e m b e r Istennek tartozik
mindennel, elmével, szívvel, akarattal, egész életével,
miután tőle van az egész. «Senki sem él magának
és senki sem hal meg magának, akár élünk, akár
halunk, az Uré vagyunk». (Rom. 14, 7.) Sőt nem csak
ezért, hanem a megváltás címén is. «IIa feltámadtatok Krisztussal, az ottfenn-valókat keressétek, hol
Krisztus vagyon, az Isten jobbján ülvén, az ottfennvalókról elmélkedjetek, nem a földiekről». (Koloss. 3,
1—2.) De kérdés, hol kell ezt az országot keresni ?
Ezt Krisztus nyilatkozatából t u d j u k meg: Isten
országa tibennetek vagyon. A keresztény ember tevékenységi köre tehát első sorban önmaga, mivelhogy
magában kell Isten országát, uralmát megalapítania.
«Mert mit használ az embernek, ha az egész világot
megnyeri is, lelkének pedig kárát vallja? vagy mi
váltságot ad az e m b e r lelkéért.» (Mát. 16, 26.)
Az uralom engedelmességet tételez föl, vagyis
az u r a l k o d ó n a k akaratát kell teljesíteni ; az egyes
emberben tehát akkor valósul meg Isten országa,
ha az Isten akarata érvényesül benne. Isten akarata
pedig «a ti megszentüléstek... mert n e m hívott
Isten tisztátalanságra, hanem szentségre.» (I. Tess. 4,
3. 7.) Már most az a kérdés, miben áll ezen megszenliilés? «Legyetek tökéletesek, mint a ti Atyátok,
a ki mennyekben vagyon». De h o n n a n ismeri a keresztény Isten tökéletességét, mely szerint igazodnia kell ?
«Aki engem lát, m o n d j a Jézus, az az Atyát is látja».
Krisztusban található tehát a keresztény tökéletesség
mintaképe, a keresztény embernek Krisztust kell
magára öltenie. Ennélfogva a keresztény ember élete
nem más, mint Jézusnak hivő szívvel való befogadása, mint személyiségének teljes felajánlása, amiből
belső életközösség származik. A ki hisz Krisztusban
és követi, a ki igéit birja és megtartja, az keresztény
ember. «Nem mindenki, a ki m o n d j a : Uram, uram
megyen be mennyeknek országába, h a n e m a ki Atyám
akaratát cselekszi, ki mennyekben vagyon, az megyen
be mennyeknek országába? (Mát. 7, 21.)
Krisztus pedig a saját képét megrajzolta életével
és tanaival. Ezek főkép a nyolc boldogságról m o n dott beszédében foglaltatnak, s mintegy dióhéjban
foglalja azokat össze ez a rövid m o n d á s : «Boldogok
a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent.» (Mát.
5, 8.) Más alkalommal meg is okolta ezt, midőn a
szívre vezette vissza mint forrásra a rossz gondolatokat és vágyakat, gyilkosságot és paráznaságot.
A keresztény ember szivének kell tehát tisztának
lennie, és pedig mindattól, a mi a lelkét lealacsonyítja, olyan vágyaktól, melyek őt a testnek és a
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világnak alávetik. Hiszen Istenhez kell hasonlítania
Isten pedig szellem, s a testen és világon uralkodik.
«A szellem az, a mi megelevenít, a test nem használ
semmit.» (Ján. 6, 64.) így szabadul föl az ember m i n den szolgaságtól, mely személyi méltóságát fenyegeti.
0 személy, mert szabadon rendelkezik önmaga fölött;
sem a test, sem a világ nem kényszerítheti semmire,
de csupán akkor, ha szive tiszta, ha vágyai megegyeznek szellemi természetével, melyen személyisége
alapszik. Ebben az értelemben mondja sz. Pál : «Minden szabad nekem, de n e m minden használ ; minden
szabad nekem, de engem semmi ne vessen h a t a l m a
alá.» «Miért Ítéltessék meg az én szabadságom m á s nak lelkiismerete által.» (I. Kor. 6, 12. 10, 29.)
Azonban mi tölti be ezt a szivet? Üres n e m
lehet, hiszen akkor nem élne, s Isten, kihez az embernek hasonlóvá kell lennie, nem üres valami,
nem élettelen, nem öntudatlan. A mint az e m b e r
elméjét isteni gondolatoknak kell elfoglalniok, úgy a
szivét az isteni vágyaknak. Isten gondolatait a hit
ülteti el az elmében, vágyait pedig a szeretet. «A parancsolat végcélja a tiszta szívből és j ó lelkiismeretből
és tettetés nélküli hitből való szeretet.» (I. Tim. 1, 5.)
Hogy ez a szeretet kire vonatkozik, ismeretes a keresztény főparancsolatból : «Szeresd Istenedet mindenek
fölött és felebarátodat, mint tenmagadat.»
A keresztény erkölcsnek megvalósulása h á r o m
erényt termel : alázatosságot, szüzességet és szeretetet,
megfelelően az ember h á r m a s viszonyának : ö n m a gához, testéhez és felebarátjához. «Az elrejtett belső
ember, csendes és szelid léleknek romlatlansága az,
mi igen becses az Isten szine előtt.» (I. Pélr. 3, 4.)
Isten iránt való szeretet a hódolatban nyilvánul,
mivel az ember szeretete a nagyság iránt meghódolásban áll, m á r pedig az ember Istenre mint legnagyobbra tekint, kitől mint kútfejétől és céljától függ,
kinek tökéletessége végtelen s mintája annak, a mit
neki elérnie kell. Az i m á d ó hódolat azonban a saját
kicsiségének tudatát tételezi föl, vagyis az alázatosságot. Ezáltal az ember a saját lelkével j ö n rendbe.
Ennek ugyanis uralkodnia kell, törvényeket kell
adnia az egész ember számára, de n e m korlátlanul,
mert nem föltétlen lény. Függését el kell ismernie,
mivel különben tévutakra tér; ez az elismerés az
Isten előtt való meghódolásnak ténye, vagyis az alázatosság erénye.
A szűzi tisztaság a testen való uralomnak kifejezője, ez által veti az e m b e r uralma alá mindazt, a
mi nem szellemi, hanem testi és földi. így j ö n r e n d b e
a saját testével s mindazzal, a mi azt a lélek ellen
izgatja és erősíti.
A felebaráti szeretet rendezi végre embertársaihoz
való viszonyát, midőn azok becsülésére vezeti. Hiszen
önmagát is lelke miatt kell becsülnie, a szeretet törvénye pedig parancsolja, hogy szeresse felebarátját,
mint önmagát, tehát szintén lelke miatt. így belső
szellemi viszony jön létre az emberek között, a miből
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oly cselekedetek folynak, melyek a lelkieknek emelésére irányulnak.
Ebből látjuk, hogy a keresztény e m b e r n e k tevékenységi köre ö n m a g á r a és a külvilágra terjed ki, a
saját tökéletesedésén kell működnie a léleknek a
testen és önmagán gyakorolt uralma által és felebarátjaihoz való helyes viszony föntartása által. Ebben
egy fölötte álló cél napként vezeti, t. i. Istenhez,
kiből világosságot és erőt merit. A legfontosabb az
első tevékenységi tér, mert ez ad alapot a másik
helyes betöltésének; magával kell első sorban rendben
lennie annak, a ki másokkal rendben akar lenni,
máskülönben minden feje tetejére van állítva. Azért
m o n d j a Krisztus : Isten országa bennetek van, tehát
ott kell kezdeni a keresést, a mire alkalmazhatók
a m a szavak : Keressétek előbb Isten országát, a többi
megadatik nektek, — vagyis ha m a g á b a n megvalósítja az ember az Isten országát, a k k o r másokkal is
olyan viszonyban lesz, mely Isten országának megfelel. így megvalósul az, a mit szent Pál a keresztényektől kiván : «Ne legyen meghasonlás a testben,
hanem a tagok egymásért kölcsönösen szorgoskodj a n a k ; ti pedig Krisztus teste vagytok és tagból való
tagok.» (I. Kor. 12 25. 27.)
Mi dönti el tehát a keresztény erkölcstan szerint
a cselekedet j ó s á g á t ? A mondottakból világos, hogy
cselekedeteink viszonya Istenhez, illetőleg Jézushoz
alapja az erkölcsi értéknek; ha megegyezők ezen
mintával, akkor j ó k lehetnek s valóban jók lesznek,
ha nem csak a tárgyat, de a m ó d o t illetőleg is
megfelelnek a n n a k ; ha t. i. szellemiek, vagyis ha a
lélekből indulnak ki s abban úgy vannak, mint Istenre
irányulok. A mint a lélek belülről kifelé formálja a
testet s r á n y o m j a vonásait, úgy a keresztény cselekedet is azáltal származik, hogy a lélekben lakozó
hit és szeretet külső kifejezése. A tiszta sziv, vagyis
a testen és a földieken fölülemelkedő lélek megtestesül a keresztény cselekedetben, a m e r ő külső cselekedetbe lelket lehel. «Szívvel hiszünk az igazságra,
szájjal pedig vallást teszünk az üdvösségre»; «a t ö r vény teljesítése a szeretet». (Rom. 10, 10. 13, 10.)
A keresztén}' cselekedet értéke fölött sem a
siker, sem a nagyság, sem a dicsőség, sem a külső
fáradság n e m határoz, hanem a szándék. Lehet a
tett még oly csekély, h a semmi siker sem koronázza
is: a j ó szándék, vagyis Istenre való irányulása, jóvá
teszi. Ez értelemben m o n d j a szent Pál : «Jézus-Krisztusban a köriilmetélkedés úgy mint a körülmetéletlenség még nem használ semmit, h a n e m a hit, mely
szeretet által munkálkodik» ; mert «ha lélek szerint
élünk, lélek szerint j á r j u n k is». (Gal. 5, 6.25.) Még az
Istentől parancsolt cselekedet sem ér semmit, ha
nem ered megfelelő szándékból.
Mivel azonban akaratunkat az értelem igazgatja,
keresztény cselekedet csak keresztény meggyőződésből származhatik, vagyis abból a hitből, hogy megfelel Isten akaratának. Ez az értelme szent Pál szavai-
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nak, hogy az igaz a hitből él és a mi nem a hitből
származik, bűn. A kereszténység tehát az embert
lelkiismeretére utasítja, hogy ennek parancsai szerint
végezze cselekedeteit és rendezze be életét. «Szükség,
hogy engedelmeskedjetek nein csak a büntetés miatt,
hanem a lelkiismeretért is», mondja szent Pál, s okát
is a d j a : «Nincs hatalmasság, h a n e m csak Istentől».
(Rom. 13, 1. 5.) Vagyis a keresztén}' embernek abból
a meggyőződésből kell engedelmeskednie, hogy ezzel
Isten akaratát teljesíti és nem a külső következmények miatt. Engedelmeskednie kell, «nem szemre
szolgálván, mint embereknek kedveskedő, hanem
egyenes szívvel, félvén az Istent ; a mit cselekszik,
szivből cselekedjék, mint az Urnák, s nem mint
embereknek». Ugy kell szólnia «nem mint embereknek kedveskedő, h a n e m az Istennek, ki vizsgálja
sziveinket.» (Kol. 3, 22. 23. Ef. 6, 5. 1. Tess. 2, 4.)
Mert «akár eszik, akár iszik, akár valami mást művel,
mindent Isten dicsőségére cselekedjék.» (I. Kor. 10,31.)
A kereszténynek azért óvakodnia kell, hogy igazságát ne cselekedje az emberek előtt, hogy lássák csupán, mert különben nem lesz j u t a l m a Istennél, s
hogyha n e m lesz tökéletesebb az igazsága az írástudókénál és farizeusokénál, nem megy be m e n n y e k nek országába. (Mát. 6, 1. 5, 20.)
A keresztény erkölcstan szerint, mint a mondottakból világos, b ű n számba megyen az oly cselekedet, mely vagy a meggyőződés, a lelkiismeret
ellen vitetik végbe, vagy Istent figyelmen kivül
hagyja, mivel Isten az ember célja s az embernek
lelkével kell feléje fordulnia, mivel szellem az Isten
és szellem az embernek uralkodó fele.
Ebből látható, hogy erről az oldalról tekintve
a keresztény erkölcs valóban benső, mert a cselekedeteket a szerint értékeli, a mint ezek az ember
belső lényegében, lelkében vannak meg.
Mihalovics Ede dr.

Bencés vagy ciszterci apácák voltak-e
Gertrúd és Mechtild?

szent

I.
A középkori misztikának legkiválóbb alakjai
közé tartoznak szent Gertrúd és Mechtild. Egyszerű,
szegény apácák a helftai kolostorban, kiknek lelkét
azonban a legfönségesebb víziók töltik el: m a j d n e m
állandóan maguk mellett érzik és látják az Úr Jézust,
hallgatják az ő szavát s elmerülnek szent Szivének
kimondhatatlan szeretetébe. S a fönséges tanokat,
melyeket isteni Mesterük e boldog egyesülésben
kinyilatkoztatott nekik, részint maguk, részint mások,
kik előtt alázatosan föltárták lelküket, hiven leírták
s b e n n ü k a lelki életnek kimeríthetetlen kincses
b á n y á j á t hagyták az utókorra. Csodás könyveik — a
Legátus divinae pietatis és a Liber specialis gratiae — kéziratos másolatokban csakhamar elterjedtek,
a könyvnyomtatás föltalálása után pedig még ismer-
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tebbé lettek s a keresztény világ egyre erősebben
megnyilatkozó ó h a j á r a a Szentszék nem habozott
szerzőik tiszteletét megengedni s egyiküket, Gertrúdot, ünnepélyesen is a szentek közé iktatta (1677).
Az Egyház csalhatatlan Ítélete azonban n e m
oszlatta el azt a homályt, melybe életüket részint a
maguk mély alázatossága, részint az emberek kritikátlansága és jóhiszemű tévedése burkolta. A két könyv
tartalma annyira fölül áll a mindennapi élet realizmusán, hogy belőlük szerzőik külső viszonyairól
alig t u d u n k meg valamit.
Gertrúdról sokáig azt tartották, hogy apátnő
volt s vérszerinti testvére szent Mechtildnek ; az ú j a b b
kritikai vizsgálódás azonban megállapította, hogy ez
tévedés: az apátnő, Hackeborn Gertrúd, s a Legátus
szerzője két különböző személy s szent Mechtild
nem ennek, h a n e m az előbbinek volt testvére.
A másik általánosan elterjedt balvélemény az, hogy
szentjeink bencés apácák voltak s szent Benedek
rendje nemes büszkeséggel sorolja őket a maga
fénylő csillagai közé. Ezzel szemben a beható történelmi vizsgálat arra az eredményre vezetett, hogy a
helftai kolostor, melyben hősnőink éltek, az ő idejükben, a XIII. század második felében, Citeaux
szabályait követte s igy nem benedekrendieknek,
h a n e m cisztercieknek kell őket tekintenünk.
A ciszterci rend tulaj donkép szent Benedek
rendjének egyik ága s eredetét azoknak a reformtörekvéseknek köszönheti, melyek a XI. században
meglazult szerzetes életet eredeti szigorúságára akarták visszavezetni. A világot b á m u l a t b a ejtette, de
egyszersmind el is rettentette az a szigorúság, mellyel
Citeaux alapítói s első lakói szent Benedek szabályát
betüszerint megtartani törekedtek. A kolostor h a r m a d i k apátja, Harding szent István idejében m á r már az a veszély fenyegette őket, hogy utódok hiján
az egész merész vállalat meghiusul, mikor az isteni
Gondviselés szent Bernátot vezette Citeaux falai
közé h a r m i n c társával. E tény biztosította az új
rend fönmaradását, s szent Bernát a maga b á m u latos egyéniségével a továbbfejlődésnek alapjait is
megvetette. Eletszentségének és lángeszének varázsa
az e m b e r e k ezreit vonzotta Citeaux zászlaja alá s az
ő halálakor a ciszterci rend valósággal virágjában
állott: áldásait kiterjesztette Európa minden országára.
A szabályok szigorúságának s talán még inkább
a felőlük terjesztett túlzó híreknek lehet betudni,
hogyr az alapítás utáni első években nem találkoztak nők, kik a ciszterciek életmódjának követésére vállalkoztak volna. Mikor azonban a férfikolostorok egymás után keletkeztek s a tapasztalat eléggé
megmutatta, hogy a ciszterciek szigorúsága nem
ésszerűtlen és kibírhatatlan, létre j ö n Tal iban (1125.)
az első női kolostor, melyei maga szent István alapított s vett föl a rend kötelékébe. P á r éven át Tart
volt az egyetlen ciszterci apáca-kolostor. De midőn
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szent Bernát hírneve és csodás ékesszólása egyre
szélesebb körben kezdi éreztetni hatását; midőn a
ciszterci név szinte azonos jelentésű lett a szenttel, a
tökéletessel : a női kolostorok száma hirtelen fölszökkent s Jacobus de Vitriaco szavai szerint «az
ég áldása alatt megsokasodlak, mint az ég csillagai».
A gyors és nagyarányú szaporulat azonban m á r - m á r
veszedelmessé kezdett válni a r e n d szervezetére.
A ciszterciek életmódja ugyanis e korszakban főleg
és első sorban szemlélődő volt; saját lelkük m e g szentelésére fordítva testi és szellemi erejük legjavát,
kevés idejük volt arra, hogy másokat vezessenek,
mások tökéletesítésén intézményszerűleg m u n k á l kodjanak. Ha tehát nagyon megnövekszik a r e n d i
joghatóság és felügyelet alatt álló apáca-kolostorok
száma, a velük való foglalkozás könnyen rést üthet
a rend szigorú alapelvein s a szemlélődő élet
nyugalmát és kívánatos eredményét veszélyezteti.
Az 1228-i nagykáptalan útját akarta állni a b a j n a k
s határozatot hozott, melyben űj apácakolostorok
alapítását vagy a rendbe bekebelezését egyenesen
megtiltja. Az ellen azonban nem tesz semmi kifogást,
ha valamely kolostor mégis az ő szabályaikat a k a r j a
követni, de a lelki vezetést s a kánoni felügyeletet
a rend nem hajlandó m a g á r a vállalni. 1
E határozat azonban nem akadályozta meg ú j a b b
kolostorok keletkezését, csak a fejlődést terelte m á s
irányba, a mennyiben velük szemben a joghatóságot
és a felügyeletet nem a rendi kolostorok apátjai,
hanem az illetékes megyés püspökök vagy az ő m e g bízásukból más szerzetesek gyakorolták. Nem voltak
tehát, hogy ügy mondjuk, bekebelezve a rendbe, de
a ciszterci szabályokat követték, a ciszterci nevet
viselték s az egyházi és világi hatóságok egyaránt
cszitercieknek ismerték el őket. S b á r e független
kolostorok általában véve a rend privilégiumait is
élvezték, a ciszterciek m é g sem nézték féltékeny
szemmel az új alapításokat. Ezt bizonyítja az a
k ö r ü l m é n y is, hogy egyes apátok velük többször
érintkezésbe léptek, náluk hivatalos ténykedéseket
végeztek. Pl. az ebrachi, walkenriedi és volkerodei
apátok jelen voltak az ichtershauseni (Erfurt mellett)
apátnő benedikálásán ; a volkerodei apát a legrégibb
időben ugyané kolostornak majd m i n d e n okiratán
szerepel ;2 a sittichenbachi apát nevével pedig 1230.,
tehát két évvel a föntebbi határozathozatal után
Mansfeld grófnőnek egy adománylevelén találkozunk,
1

Nulla monasteria Monialium de caetero sub nomine aut sub iurisdielione Ordinis nostri constituantur
vei
Ordini socieniur. Si quod vero monasterium Monialium
nondum Ordini sociatum aul construendum nostras institutiones aemulari voluerit, non proliibemus; sed curam animarum earum non recipienius, nec visitationis officium
impendemus. (Revel. Gertr. I. XXVII—XXVIII., a Nomast. Gist.,
I. parle, dist. XV. c. 1. után).
2
W i n t e r : Die Cistercienser des nordöstlichen Deutschlands. Gotha, 1868 71. I. 54.
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melyet egy ilynemű, 1229-ben kastélyához közel alapított kolostor javára állított ki.1
Az oklevelek s kortársaik általában e néven
nevezik ő k e t ; a rend pedig mint testület sohasem
tiltakozott ez ellen, mert hisz a föntemlített h a t á rozat második része értelmében nem volt szándéka
meggátolni azt a törekvést, hogy buzgó és tökéletesség
után vágyódó lelkek az ő szabályaikat kövessék,
tehát de facto valóságos ciszterciek legyenek, csupán
a felügyelet és a vezetés gondját nem akarták magukra
vállalni. E független kolostorok száma elég tekintélyes volt m á r 1228 előtt is, de még inkább megnövekedett azután, úgy hogy pl. északkeleti Németországban négyszeresen fölülmulta a rendbe bekebelezett konventek számát. 2
A ciszterci reform hozta tehát létre e kolostorokat, a ciszterci szabályok szolgáltak lakóik életének zsinórmértékül s ép azért, ha jogi helyzetük
némileg különbözött is a rend közvetetlen joghatósága
alatt álló kolostorok jogi helyzetétől, a belső, a lényeg, a szellem szerint szükségképen Citeaux leányainak kell őket is tekintenünk.
E rövid tájékoztatás után most m á r áttérhetünk
arra a kérdésre, vájjon szent Gertrúd és Mechtild
egyszerűen benedekrendi apácák voltak-e, mint
a hogy a közhiedelem tartja, vagy pedig ciszterciek?
Az a tény, hogy szentjeink a helftai (szász nyelvj á r á s szerint helpedei) kolostorban éltek, egészen
bizonyos ; s a kérdés tehát csak az, hogy minő jellege
volt e kolostornak szent Gertrúd és Mechtild idejében.
A tudós solesme-i bencések a Revelatiók legújabb
kritikai kiadásában 4 egész tudományos apparátussal
azt igyekeznek bebizonyítani, hogy Helfta egyszerű
benedekrendi kolostor volt. Állításuk bizonyítékául
hivatkoznak a rendi nagykáptalannak már említett
1228-i határozatára, mely egyenesen
megtiltja új
apácakolostorok alapítását ; s szerintük nem lehet
föltenni, hogy a rend mindjárt 1229-ben megváltoztatva előbbi álláspontját, az ezen évben alapított
helftai kolostori cisztercinek ismerte volna el. A következmények is — m o n d j á k tovább — azt mutatják,
hogy Helfta sohasem lépett szorosabb viszonyba a
renddel s a felügyeletet és lelki vezetést benne a
megyés püspök, illetőleg a dominikánusok gyakorolták. Ehhez járul még nézetük szerint az a körülmény, hogy a helftaiak életmódja a Revelatiók szerint
teljes híjával volt a ciszterciek sajátos szokásainak
s maga szent Gertrúd n e m szent Bernátot, h a n e m
szent Benedeket nevezi kolostora, r e n d j e atyjának. 5
Sőt magára a ciszterci rend hagyományára is
1

L e d o s : Sainte Gertrude, Paris, 1901. 10. 1.
W i n t e r : i. m. II. 17 t.; Dr. P.Benedict Hene : Einiges
ü b e r Cistereienserinnen, Cist.-Chronik, 1897, 118. 1.
3
V. ö, Rev. Gertr. et Mecht. I. Praef.
4
ltevelationes Gertrudianae et Mechtildianae, Pictavii
et Parisiis, 1875.—1877., Vol. II.
5
Legátus : IV. c. XI. és Jegyzet a Leg. IV. C. L.-höz.
2
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hivatkoznak, mely sohasem sorozta szent Gertrudot
és Mechtildet a maga szentjei közé. Lássuk csak
egyenként ezeket a pontokat.
Mindjárt az első állítás abban a hibában leledzik,
hogy n e m veszi figyelembe a ciszterci szabályokat
követő ajíácakolostorok kétféle helyzetét, melyről
föntebb szólottunk. Meg kell vallanunk, hogy Helfta
n e m tartozott a bekebelezett kolostorok közé ; de
hogy ciszterci szabályok szerint elő szerzetesnők
számára alapították s maguk a bennlakó apácák,
n e m k ü l ö n b e n az egyházi és világi hatóságok ciszterci
konventnek tartották, azt kétségtelen adatok bizonyítják. Először is magára az alapítás körülményeire
s az alapító oklevélre hivatkozunk. Burkárd, Mansfeld grófja és felesége Schwarzburg Erzsébet, nem
lévén fiú-örököseik, kastélyuk alatt 1229. egy apácazárdát építtettek s hét szerzelesnőt telepítettek oda
a halberstadti Sz. Burchard — m á s k é n t : a városon
kívüli Sz. Jakab — kolostorból, melyet 1206—1208.
Konrád püspök, a ciszterciek nagy barátja, ciszterci
apácák számára alapított. 1 Az alapító oklevél világosan kimondja, hogy Burkárd gróf és felesége Istennek és az ő boldogságos anyjának tiszteletére, valamint a ciszterci rendi apácák eltartására adományozta a megnevezett birtokokat. 2
Ezzel tökéletesen megegyez az a tudósítás, melyet 1451-ben Stolberg Zsófia új-helftai apátnő küldött a halberstadti apácáknak a mansfeldi zárda
alapítására vonatkozólag. A közölt adatokról úgy nyilatkozik, hogy azokat «a mi krónikáinkból s a magunk
biztos tudomásábol Írattuk össze.» Szerinte 1229-ben
szent Péter és Pál apostolok ünnepén költözött át
a mansfeldi zárdába Halberstadtból hét «szürke rendi»
apáca, a mely néven a középkorban tudvalevőleg a
cisztercieket értették. 3
Ezek az adatok kétségtelenné teszik azt a tényt,
hogy Burkárd gróf mansfeldi birtokán ciszterci kolostort alapított s ez első lakóit a halberstadti «szürke
rendi», más szóval ciszterci konventből nyerte. De
az így megalapított ciszterci konvent többször volt
1

Winter : i. ni. II. 68. 1.
Ego Burchardus comes in Mansfeltli et mea contectalis
Elizabeth p e r hoc presens scriptum, notum esse volumus
tarn presentibus q u a m f u t u r i s quod nos cupientes pro transitoriis c o m m u t a r e eelestia ad honorem Dei et beate genitricis eiusdem et ad sustentationem Sanctimonialium Cisterciensis Ordinis q u a s in novella plantacione nostra juxta
Castrum Mansfelth studio pietatis locavimus heredibus
nostris seil : filiabus nostris Gertrude et Sophia et maritis
i p s a r u m et filiispure consentientibus subscriptas possessiones
d o n a v i m u s cum omni integritate j u r i s libere et quiete in
p e r p e t u u m ab iisdem Sanctimonialibus possidendas. Rev.
II. Docum. 713. I.
3
Eodem anno (1229.) 3. Cal. Julii, hoc est in die sanct o r u m Petri et Pauli Apostolorum ad propagandam congregationem nostram Deo p e r p e t u o servituram de cenobio
S. Jacobi Apostoli sanctique Borchardi p r o p e Helberstad
moniales grisei ordinis 7. personas religiosas in Mansfelt
t r a n s d u x i t et ipsum locum larga donacione donavit,
2
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kénytelen helyét változtatni. A j á m b o r apácákat
ugyanis nagyon zavarta a vár közelléte s az udvari
élet, azért a kegyes életű grófné öt év múlva Rottelsdorfba (Roderdestorp) telepítette át őket s ott közöttük fejezte be maga is életét. (1240.) A rottelsdorfi
kolostor azonban szintén n e m állt fönn sokáig;
huszonöt év múlva (1258.) Helftába, (szász nyelvj á r á s b a n : Helpede) innen pedig 1343-ban Új-Helftába
(Eisieben melleit) költözött át véglegesen az egész
szerzetes család. 1
Nyilvánvaló eszerint, hogy a helftai kolostor csak
folytatása a mansfeldinek : ez utóbbinak lakói tisztán
a külső viszonyok hatása alatt változtatták meg
többször is tartózkodási helyüket.
Már ez a tény eléggé meggyőzhet mindenkit
arról, hogy Helfta csakis ciszterci kolostor lehetett.
De a ránk maradt oklevelek is kétségtelenül bizonyítják, hogy Helfta az egész XIII. század folyamán
cisztercinek vallotla magát s az egyházi és világi
f o r u m o k előtt is ilyen gyanánt szerepelt. Négy évre
a megtelepülés után Ruprecht magdeburgi érsek
Helftát «ciszterci rendi szerzetesnők kolostorá»-nak
nevezi. 2 Hat évvel később Hackeborn Gertrúd apátnő
egy oklevelét a maga és «az egész ciszterci rendi
konvent» nevében állítja ki.3 Ugyan e Gertrúd apátnőnek két testvére egy 1271. október 13-án kelt
oklevelében hasonlókép cisztercinek nevezi a helftai
kolostort. 4 1281-ben querfurti Gebhardt özvegye azzal
a megokolással birja rá rokonait, hogy kegyuraságukat ne akarják Helftára erőszakolni, mert a «szürke
rend»-nek összes kolostorai függetlenek a világi
hatalomtól. 5
Dombi Márk dr.

A vér-kémlelések és az ember

leszármazása.

ai.)
A továbbiak megértésére szükséges még elevenen szemünk előtt tartani az emlősök első r e n d j é nek, az ú. n. Főemlősöknek (Primates) bizonyos
felosztásait és néhány szóbanforgó faját.
A Brehm-Méhely-féle «Az állatok világa» (Bpest,
1901) című tartalmas m ű első kötete szerint a Főemlősök rendje két alrendre oszlik: I. Majmok
(Anthropoidea), II. F é l m a j m o k (Lemuroidea). A majmok alrendje két csoportból áll: 1. Keskenyorrú
m a j m o k (Catarrhini), 2. Szélesorrú m a j m o k (Platyrrhini). Az előbbieket ó-világiaknak, az utóbbiakat
újvilágiaknak is m o n d j á k . Különbségüket az említett
1

Narratio abbatissae Sophiae de Stolberg, Rev. II. 710.
Winter: i. m. II. 69—70.
3
Monasterium religiosarum monialium Cisterciensis
ordinís. Emil Michael S. J. : Die hl. Mechtild und die hl.
Gertrud die Grossen Benedictinerinnen ? (Zeitschrift f ü r kath.
Theologie, 1899. 549. 1.)
3
Nos Gertrudis Dei gratia abbatissa in Helpede totusque conventus Cisterciensis ordinis. E. Michael: i. m.
4
Monasterium sanctimonialium Cisterciensis ordinis
in Helpede. E. Michael: i. m.
5
Németül idézve Winter : i. in. II. 70.
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m ű állapítja meg. Keskenyorrú m a j m o k : «orrsövényük keskeny, minek következtében orrlyukaik előfelé s lefelé tekintenek, fogazatuk 32 fogból áll s az
emberéhez h a s o n l ó ; dobcsontjuk — épúgy mint az
embernél — csontos kiilső hangjáratban folytatódik».
(73. lap.) Szélesorrú m a j m o k : «széles orrsövénnyel,
elválasztott orrlyukaik oldalra nyílnak . . . nem kétkét, hanem h á r o m - h á r o m előzápfoguk van. Az utózápfogak száma majd 3 - 3 , majd 2—2; az egész
fogazat tehát 36, vagy 32 fogból áll. Dobhártyájuk a
fej felszínén fekszik, amennyiben a dobcsont vagy
egyáltalán nem, vagy csak nagyon rövid és igen
tágas, csontos külső h a n g j á r a t b a n folytatódik.» (215. 1.)
A keskenyorrú m a j m o k csapata 2 családra oszlik :
a) Emberalakú m a j m o k (Simiidae); négy n e m m e l :
gorilla, csimpánz, orangután, gibbonok; b) Cerkófm a j m o k (Cercopithecidae) ; két alcsaláddal: karcsúmajomfélék és cerkófmajomfélék (ez utóbbi alcsal á d b a n egy nemet képeznek a makákók, köztük a
később említendő Macacus Sinicus L.). A cerkófmajinokat, mivel a r c o r r u k előrenyomulása miatt fejalkatuk a kutyáéra emlékeztet, k u t y a m a j m o k n a k is
szokás nevezni (Cynopithecidae). Mig az emberalakú
m a j m o k n a k «pofazsebeik és ülőgumóik (a gibbonokat kivéve) nincsenek» (73. 1.), addig a cerkófmajmokat «a sohasem hiányzó iilőgumók, többé-kevésbbé hosszú fark és többnyire meglevő pofazsebek jellemzik» (132. 1.); ezenkívül az agyvelő fejlettségében, a fogazatban és a keresztcsontot alkotó
csigolyák számában van különbség. A Macacus Sinicus «teste mintegy 45 cm. hosszú ; farka valamivel h o s s z a b b . . . Összenyomott arcorra közepesen
e l ő u g r ó . . . H a j a . . . kerekded parókát képez. Meglehetősen rövidszőrű b u n d á j a felül fakó zöldes-szürke,
amennyiben egyes szőrei szürkék és fekete, valamint
sárga gyűrűkkel tarkázottak, alul fehéres». (169. 1.)
Végül a félmajmok (Lemuridae) nagy eltérést
mutatnak a majmoktól, mert korongalakú méhlepény helyett harangalakúval bírnak és múlékony
hártya nélkül fejlődnek; agyvelejük alig barázdált;
agykoponyájuk feltűnően kicsiny a r c k o p o n y á j u k
mellett; szemüregük nem teljesen zárt; fogazatuk
száma 18—36 között változik; mellükön kívül h a s u kon is van emlőjük. Milne-Edwards egészen külön
rendet alakít belőlük, ellenben mások (Mivart, Flower
és Lydekker, Thomas, Blandford, Zittel, és n y o m u k b a n
Brehm-Méhely is), mint láttuk, a főemlősök rendjét a
m a j m o k és félmajmok alrendjére osztják (276 —7 11.).
Haeckel is azt tartja, hogy a félmajmok minden
tekintetben az alacsonyabb és régibb, a m a j m o k a
magasabb és u j a b b rendet képezik. (Die Welträtsel.
Taschenausgabe. Leipzig 1909. 22.) Másutt pedig kifejezi azt a nézetét, hogy a m a j m o k a félmajmok egy
régibb ágából származhattak. (System. Phylog. der
Wirbelthiere. 1895. 602—6.) Ugyancsak szerinte a
keskeny- és szélesorrú m a j m o k külön fejlődtek és
az e m b e r csak a keskenyorrú majmoktól fejlődhe-
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tett és pedig ezeknek egy m á r kihalt tagjából. A keskenyorrú m a j m o k közül pedig az emberalakú m a j mok az egész testalkat tekintetében közelebb állnak
az emberhez, mint a k u t y a m a j m o k ; sőt a tulajdonképeni c e r k ó f m a j m o k r ó l s a páviánokról azt mondja,
hogy igen alacsony fejlődési fokon állanak s tőlük
az emberalakú majmokig nagyobb a távolság, mint
az emberalakú majmoktól az emberig (Welträtsel.
22—3). Ezen nagy anatómiai és fiziológiai különbségeket a következő fejtegetések érdekében különösen emlékezetben kell tartani.
3. A szükségesnek látszó bevezetések után áttérhetünk a vérrokonság alapját képező tudományos
kutatások ismertetésére.
Darwin még nem tárgyalja körülményesen a
főemlősök s az ember vére közt fennforgó rokonságot. De n e m lehet mondani, hogy ezt a pontot teljesen mellőzi. Az e m b e r leszármazásáról irt művének I. részében az 1. fejezetben ezeket olvasom :
«Az embernek hajlandósága van az alacsonyabb
rendű állatoktól bizonyos betegségeket, víziszonyt,
himlőt, takonykórt, sziphilist, kolerát, sömört stb.
átvenni vagy r á j u k ilyet átszármaztatni, ami oly
tény, mely bizonyítja szövetjeiknek és vérüknek
jelentős hasonlóságát (similarity), úgy a legfinomabb
struktura, mint az összetétel tekintetében; és pedig
ez j o b b a n bizonyítja azt, mint a legjobb mikroszkóp
alatt való összehasonlítás vagy a legjobb kémiai
elemzés. A majmok fogékonyak sok ragályos betegséggel szemben, melyek minket is megtámadnak.
Rengger azt találta, hogy a Cebus Azarae, melyet
otthonában hosszú ideig megfigyelt, fogékony a k a tarus iránt s ilyenkor a rendes szimptómákat mutatja s ennek gyakori ismétlődése nála is sorvadásra
vezet. A majmoknál is előfordul gutaütés, bélgyulladás, hályog, kicsinyeik a lejfogak elvesztésénél gyakran lázban szenvednek ki. Orvosságok náluk is azt
eredményezik, mint nálunk». 1
Érdekes tudni, hogy miután valaki Darwinnak
a vérről tett nyilatkozatát kritika tárgyává tette,
Darwin szükségesnek látta műve későbbi kiadásaiban a sorok alá írt jegyzetben hangsúlyozni: «Mivel
nem az «azonosság» (identity) kifejezést használtam,
nem látom be, miben tévedtem volna oly nagyon.
Nekem úgy látszik, hogy igen nagy analógia van a
közt, hogy ugyanaz a fertőzés két különböző állatnál
ugyanazon vagy nagyon hasonló eredményt hoz
létre és aközt, m i k o r két különböző folyadékot
ugyanazon kémiai kémlőszerekkel vizsgálunk».
Á m b á r Darwin arra az álláspontra helyezkedett,
hogy a vér minőségének legjobb kémlőszerei a betegségek s ennek következtében az azonos, hasonló
vagy kölcsönösen elragályozható betegségek a vér
1

Abstammung des Menschen (nem. ford. David Haek,
Leipz. I. k. 11. 1.). Bizonyíték gyanánt részben Dr. W. Lauder
Lindsay cikkeire, részben Benggernek a paraguny-i emlősökről írt természetrajzára hivatkozik.
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kisebb-nagyobb mérvű hasonlóságára m u t a t n a k ; sőt
ezt az ismérvet döntőbbnek tekintette a vér mikroszkopikus vizsgálatánál és kémiai elemzésénél: mások
mégis a kémiai elemzést is megkísértették, kivált
azóta, amióta a serum-kutatás oly nagy mértékben
fellendült. Azonban a vérnek pusztán kémiai alkotórészekre való bontása, vagyis kimutatása annak, minő
szervezett, szerves és szervetlen anyagokat foglal
magában, nem látszott célravezetőnek, mivel így a
két különféle vérnek kölcsönössége, viszonossága és
egymással szemben való t á m a d ó vagy semleges volta
ki n e m domborodott. Megkezdődtek tehát a kísérletek abban az irányban, hogy két különböző vérnek
hatását vagy átömlesztés után magában a szervezetben, vagy átömlesztés nélkül a szervezeten kívül a
kémlő-üvegben figyeljék meg.
Ezen a téren a tapasztalatok csakhamar szaporodtak. Észrevették, hogy a különböző állatoknak
különböző összetételű vérük van, így pl. a növényevőké lényegesen eltér a hűsevőkétől. Ezen kísérletek következtében egyre nyilvánvalóbb lehet, hogy
pl. az ember vére szükség esetén (hirtelen nagy
vérveszteség, veszedelmes vérszegénység stb.) nem
pótolható valamely állat vérével, holott mint azt
régen tudták, akadálytalanul pótolható embervérrel,
és pedig bárminő fajtájú e m b e r vérével. De jóllehet
eddig is tudták fő vonásaiban ezt a tényt, n e m ismerték a n n a k okát. Ellenben a kémlő-üveggel tett kisérlelek az ok felfedezésére vezettek. Az ok, mint m á r
tudjuk, nem volt egyéb, mint az, hogy az embervér
n e m támadja meg más e m b e r vérének vörös vérsejtj e i t ; ellenben az állat vére feloldólag hat az ember
vörös vérsejtjeire. Az emberek gyógyítása szempontj á b ó l elégnek látszott volna az embervér viszonyát
a különféle állatfajok véréhez megállapítani; azonban az állatgyógyászat gyakorlati s még inkább a
t u d o m á n y elméleti, különösen a leszármazás nagy
problémájának eszmei érdekei folytán a kutatásba
lassankint bevonták a különféle állatok vérének
egymáshoz való viszonylatait is.
Kiváló érdemei v a n n a k ezen a téren Landois
Leonardnak és Greitének. A kutatás eredményei arra
látszottak vezetni, hogy lia két egymástól rendszertanilag elég távol álló állatnak vérét átömlesztés
által egymással összeköttetésbe hozzák, a felvevő
állat lázban megbetegedett és rögtön az átömlesztés
után a vér festőanyaga (hämoglobin) az állat agyában mutatkozott. A kémlőüvegben végzett kísérletek
pedig azt mutatták, hogy az ilyen távol álló állatokkal végzett kísérleteknél az egyik állal defibrinált
vérére a másik állal s e r u m a rombolókig hat. Ha
u. i. az egyik állal 10 köbcentiméternyi serumába a
másik állat defibrinált véréből h á r o m cseppet lettek, és a keveréket a test hőmérsékének megfelelő
fokra hevítették, a vörös vértestecskék a serumtól
felbomlottak és 15 perc leteltével az egész folyadék
a vértől különböző, tiszta rubinvörös szint nyert.
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De ellenkező eredmény mutatkozott, ha a kísérleti állatok oly közeli viszonyban állottak egymáshoz, mint ló—szamár, egér—patkány, házinyúl—nyúl,
kutya - róka—farkas. Ekkor az átömlesztés is veszélytelenül történhetett meg és a kémlőüvegben sem
bomlottak fel a vörös vérsejtecskék. Ellenben az
említetteknél távolabbi rokonsági fokozat mellett a
vörös vérsejtek bomlása azonnal bekövetkezett ; így
kutya és macska, házinyúl és tengeri malac között.
Mivel a rendszertan szerint ló és szamár két nemhez tartoznak ugyan, de egy családot képeznek (lófélék, Equidae), hasonlóan egy családhoz tartoznak
egér és patkány (egérfélék, Muridae), házinyúl és
nyúl (nyúlfélék, Leporidae), kutya, róka és farkas
(ebfélék, Canidae), holott kutya és macska a ragadozók (Carnivora) rendjében két különböző családot
(Canidae, Felidae) képeznek, hasonlóan a nyulak,
egerek és tengerimalac a rágcsálók (Rodentia) rendjében három külön családot (Leporidae, Muridae,
Subungulata) : a már említett Landois greifswaldi
egyetemi tanár indíttatva érezte magát azon szabály
felállítására, hogy a mi egy család keretén belül elfér, az rokon és egymásra nézve ártalmatlan vérrel
bír; a mi ellenben már csak a családnál magasabb
rendszertani egységben (csapat, alrend, rend, osztály,
kör) találkozik, annak vére egymásra ártalmas. «Getrennte Familien, gesondertes Blut».
Ezzel tehát mintegy általános törvényt kaptunk
volna, melyet nemsokára siettek a leszármazási elmélet érdekében érvényesíteni.
Miután kísérletekkel már igazolva volt, hogy az
embervérre mérges hatással van a sertés, ló, szarvasmarha stb. vére : Friedenthal Hans dr. Berlinben
kísérleteket telt ember és különféle majmok vérével,
melyeknek eredményeit tudományos szaklapokban,
sőt a berlini Akadémia ülésein is közölte 1900—2
között. A kísérletek részben átömlesztésekkel, részben kémlőüvegben folytak. A kísérletek folyamán
az emberalakú majmok és az ember között az a
viszony mutatkozott, mint pl. patkány-egér, nyúlházinyúl, farkas-róka-kutya között, mert az embervér akadálytalanul keverhető volt az orangután és
és gibbon vérével a nélkül, hogy a vörös vérsejteket
felbontotta volna. Sőt a simpánzzal végbevitt átömlesztési kísérletnél a simpánz az embervért beteges
tünetek nélkül viselte el. Ellenben a félmajmok, az
amerikai szélesorrú majmok, sőt az ó-világi kutyamajmok vérére nézve az embervér oldó hatásúnak
mutatkozott. Igazoltnak látszik tehát az a felfogás,
hogy az ember emberalakú majmokkal egy családot
képez, míg a többi majomcsaláddal csak távolabbi
rokonságban áll. Ezt a távolabbi rokonságot Friedenthal mintegy azzal is igazolhatni vélte, hogy a Macacus Sinicus, mely ó-világi hosszúfarkú majomfaj,
az embervért hol feloldotta, hol meg nem, és az
átömlesztésnél csak kevéssé betegedett meg az embervértől; a mi arra mutat, hogy nemcsak rendszer-
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tanilag, hanem véralkat tekintetében is közelebb áll
az emberszabású majmokhoz, mint az újvilági majmok. Friedenthal az ő kísérletei által az embernek
majomtól való leszármazását igazolva látta és a heureka örömében arra a túlzásra ragadtatta magát,
hogy az ember nemcsak majomtól származik, hanem
most is majom.
Zubriczky Aladár dr.
M ü n c h e n . Korkép, vagyis az idő jele.— A «DasXX. J^ayházt
Jahrhundert», a német modernisták nagyhangú szócsöve, f ,
folyó évi december hó elején a következő sokat jelentő VíiaE~
és még többet sejtető nyilatkozattal jelentette olvasó- k™nik.aközönségének, hogy létének véghatárára sikerült elérkeznie :
«A körülmények mostohasága (Ungunst) : a világi
közönségnek tisztán szellemi és vallási kérdésekben
szakadatlan egykedvüsége és az encyklika megjelenése
óta kendőzetlenül működő egyházi hatalomrendszer
ólomsúlyú nyomása megfosztanak bennünket attól a
biztosítéktól, melyet mi a «Das XX. Jahrhundert» tartós
és hatásos fönnállásához szükségesnek Ítélünk. Különösen a munkabíró és meggyőződéses (überzeugungstreuer) munkatársak száma annyira összezsugorodott,
hogy a megmaradt kevesek képteleneknek tartják magukat arra, hogy a folyóiratot állandó megfelelő irodalmi magaslaton tartsák és igazán haladó katholikus
szellemben tovább folytassák. Mi tehát, érett megfontolás után, a «Des XX. Jahrhunderts Verlag»-ot föloszlatjuk és 1909. január 1-ével a folyóirat megjelenését
beszüntetjük. Magától értetődő dolog (persze), hogy
ezzel a ténnyel a mi haladó érzelmünk és a mi hű
maradt tudósaink és munkatársaink további tevékenysége a haladó katholicizmus szolgálatában ettől a ténytől legkevésbbé sem érintődik. Ok ezzel csupán időt és
alkalmat vélnek nyerni nagyobb és összefoglalóbb munkákra».
Ezt sem kell tovább magyarázni !
*

Páris. Főpásztori látogatás és áldás az «Univers»
szerkesztőségében. Mgr. Amette párisi érsek, titkárja es
a helyi plébános kíséretében, karácsony vigiliáján az
«Univers» s melléklapja, a «Dimanche chez soi», valamint a târslap, a népies «Peuple Français» szerkesztőségeit tüntette ki főpásztori látogatásával. A három lap
szerkesztőségének és kiadóhivatalának személyzete nevében François Veuillot köszönte meg a kegyes főpásztor kitüntető megjelenését. Ebből a beszédből megtudjuk, hogy ennek a három lapnak kapcsolatos ügye
Jézus szentséges szivének van szentelve.
Mgr. Amette hosszabb beszédben válaszolt. Veuillot
Lajosra való emlékezéssel kezdte. Ő alapította az «Univers»-et ezzel a vallásos és hazafiúi hitvallással : «Mi
azt a vallomást tesszük, hogy «de n'appartenir qu' à
Dieu et à la patrie». Nem szolgálni, így folytatta a főpásztor, csak Istennek és hazának, ez — nagyon elég
és én önöknek szerencsét kívánok, hogy megújhodott
és megnagyobbodott lapjuk számára ezt a jelmondást
választották. A jelen időben azoknak, kik tollúkat az
egyház szolgálatában forgatják, inkább mint valaha, küzdőknek, éber küzdőknek, fegyelmezett küzdőknek és
bátor küzdőknek kell lenniök. Önök ilyenek most és
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ilyenek akarnak maradni mindvégig. Kérem az Isteni,
hogy küzdelmeikben támogassa önöket és segítse önöket,
lia nem is a végső diadalra, legalább igazi szép győzelmekre. Szálljon, uraim, Isten áldása bőven önökre, munkáikra, erre a helyiségre, a mely önök számára csatatér». 1
*

C h a m b é r y . (Savoya) Lecot bibornok halála. Rómából jövet, a hol a pápával tanácskozott, és Lyonba
menet, a hol Coullié bibornokkal és több más francia
főpappal volt tanácskozandó a francia egyház sorsa
fölött, Lecot bibornok december 18-án, itt Chambéryben,
egy vendéglőben, a hova éjjelre beszállt, 9 óra 35 perckor agyszélhüdés következtében hirtelen elhunyt. A bíboros főpap abbé Demeurant titkárja társaságában utazott hazafelé. Este Chambéryben kiszállt s miután titkárjával megvacsorált, ez utóbbit kiküldte a vasútállomásra, hogy másnapra fülkét rendeljen meg a továbbutazásra. Ez alatt a 78 éves főpap, a ki úgy látszik,
érelmeszedésben szenvedett, szobájába vonult vissza.
A folyosón foglalkozó szolgaszemélyzet egyszerre segélykiáltásokat hallott a bibornok szobájából : «A moi ! je
me meurs !» Berohantak a szolgák és a bibornokot nagy
fájdalmak közt a töldön fekve találták. Azonnal előhívták Masson doktort. Ez alatt ágyba fektették a főpapot. A megérkezett orvos agyszélhüdést konstatált és
megfelelő orvosi kezelést kezdett. Hiába való volt minden. Ez alatt visszaérkezett a vasútról a bibornok titkárja is. Mindent megpróbáltak. A beteg kívánságára
ablakot is nyitottak. Nem használt semmit. Utolsó
szavai voltak; «J'ai froid.» A halál dermesztő hidegsége volt. Hiába adtak melegebb takarókat ; a lelkes
bibornok teste néhány perc múlva lelketlenül omlott
össze, mint tetem. Kilenc óra 35 perckor mondta ki
Masson doktor halkan : «C'est la fin !»
Lecot bibornok 1831. január 8-án született Picardiában. Hilludományt Párisban tanult. Egyházi pályáját a noyoni kisszemináriumban kezdte, mint az irodalom tanára. Később ugyanott lelkipásztori pályára
lépett. Két lapot alapított. Püspökké 188tí-ban XIII. Leo
nevezte ki, Mint író, szónok és kormányzó tünt ki.
A lourdesi jubileumon Lecot bibornok képviselte X. Pius
pápát.' R. i, p.
*

V e n l o . /Németalföld.] Fráter Raymond pappá szentelése. Ki ez a fráter Baymund, hogy róla itt az egyházi világkrónikában megemlékezünk? Nem más, mint
az az uralkodócsaládokkal, a mienkkel is, rokonságban
levő Löwenstein herceg, aki Némeloszág katholikusainak
világhírű nagygyűléseit, mint félszázadon át állandó
biztos, a hatásosságnak bámulatos fokára fölvirágoztatta
s a ki most, élete alkonyán, mint szent Domonkos
rendjének alázatos tagja, miután az újoncok próbaéveit
kiállotta, az egyházi rend szentségét Fischer bibornok
kölni érsek kezéből fölvette.
Ez a nevezetes papszentelés a Szeplőtelen fogantatás napján folyt le fényes ünnepélyekkel kapcsolatosan. Venlo határszéli város zászlódiszben úszott. A dö1 Nagyon épülünk az ilyen főpásztori látogatáson.
Szerk.
2 A conclavéban Rampollára szavazott. Sarto biliornok mellé
kerülvén ez utóbinak valamit franciául mondott. Sarto bibornok bocsánatot kérve, hogy nem tud franciául, latinul válaszolt. Erre állítólag Lecot ezt viszonozta volna: «Önből se lesz pápa!»

LXVIII. év f. 1909.

mések Albertinum nevű nevelőintézete a templom, és a
Trans Cedron nevű zárda megkoszorúzott kettős oszlopsorral volt összekötve. Közben-közben kék-fehér-vörös
németalföldi nemzeti zászlót lengetett az enyhén fújdogáló szellő. Megjelentek az ünnepre a fölszentelendő
volt herceg, most már csak fráter nőtestvérei, Terézia
braganzai hercegnő és Schwarzenberg hercegnő, két fia
Alajos és János hercegek és két leánya, Schönborn
grófnő és soror Cecilia bencés-rendi apáca és még
sokan a német katholikus főnemesség köréből. A német katholikus nagygyűlések állandó bizottságát Löwenstein herceg utóda GrafErdroste zu Vischering képviselte.
Leírjuk-e a fölszentelés lefolyását az ő sokat jelentő szertartásaival? Minek? A «Religio» olvasói előtt
ismeretes dolgokat ismételnénk csupán. Azt a jelenetet
azonban, a mely consecratiokor történt, lehetetlen föl
nem említeni. Az új misés pap azt a misét, melyben őt
a püspök fölszenteli, a fölszentelő főpappal együtt
végzi. Vele, a mint mondani szokták, concelebrál. Úrfölmutatáskor megható jelenet keletkezett. Midőn a volt
herceg a fölszentelő bibornokkal a consecratio szavait
együtt mondta, zokogásra fakadt s meghatottságával a
fölszentelő bibornokot is magával ragadta. Mise után
Fischer bibornok megható beszédet intézett az áhítatos
gyülekezethez, aranyszájú szent János következő mondásából indulva ki : «A király méltósága földi és mulandó ; a pap méltósága mennyei és örökkétartó».
A templomi ünnep után hódoló üdvözlése következett
az újmisés papnak, azután az Albertinum ebédlőjében
közös reggeli volt, szebbnél-szebb felköszöntökkel.
Fráter Raymundus első szentmiséjét, primiciáját,
9-én tartotta, családjának megáldozlatásával. Azután
elutazott Wight szigetére, a hol nővére benedekrendi
apáca. Innen a Rüdesheim mellett fekvő szent Hildegard-kolostorba utazik, a melyet ő maga alapított,
hogy ott meglátogassa apáca-leányát. A karácsonyt
fráter Raymund Kleinhenbachban, családjának ősvárában töltötte. Ide azért jött ezúttal, liogy első énekesmiséjét családjának a kápolnájában végezze. — y —la.

A b e l g y ó g y á s z a t ú j k o r i h a l a d á s a . Markusovszky-féle egyetemi jubiláris előadások. III. Tartotta
az 1905. év folyamán Korányi Frigyes dr., az egyetemen
a belgyógyászat ny. r. tanára. Budapest, 1908. Nagy
oktáv. 180 1.
Hogy az emberi ész mily erővel hatol bele a természet titkaiba s működésének fölismerésébe, bizonyítéka az előttünk fekvő könyv, mely hét előadásban a
mi természetünk, testi összealkotásunk s szerveink egy
részének működésébe és betegségeibe nyújt betekintést
és pedig azon legújabb kutatások alapján, melyek eszközlik, hogy kezdjük érteni önmagunkat fizikai mivoltunkban. Kezdjük érteni egészségünket és betegségeinket.
Megvallom, nem szorosan a belgyógyászat nehéz
problémáinak tanulmányozása céljából fogtam e könyv
olvasásához. Szerzőjével, az orvosi fakultás körében
neves Korányival egyik saját müve alapján akartain
csupán megismerkedni. Negyvenéves tanárkodása után
most vonult nyugalomba s a király, tudományos ér-
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demei elismeréseül, bárói rangra emelte. Első izben történt ilyesmi tudtommal nálunk egy neves tudóssal, a
mi elég ritka megbecsülése a tudománynak. A mint
hasonlókép a közéletben s a sajtóban is alig-alig találkozunk neves tudósaink, tanáraink emlegetésével. Ez
nálunk egyáltalában nincs divatban, másutt igen ; külföldön büszkék tanáraikra és büszkék egyetemeikre,
nekünk rendesen csak az idegen kelme imponál, a
magunkét nem tudjuk eléggé megbecsülni.
Ez is, gondolom, mint sok egyéb, a mi szerencsétlen nemzetiségi és vallási megoszlásunkban leli magyarázatát ; ez a megoszlás ugyanis egységes közvéleményt
kifejleszteni s nagyjainkat értékük szerint megbecsülni
nem engedi, mert a szomszéd «fárabeli» nem nézheti
jó szemmel a másik felekezetű férfit, ha mindjárt olyan
kiváló is.
Pedig tényleg vannak kiválók is s az előttem fekvő
könyv elolvasása után vallom, hogy Korányi Frigyes dr.
is azok közül való. Mélységes tudású férfiú, európai
látókörrel. A mi olvasásközben először megragadott, az
volt a melegség, mellyel tárgyát kezeli. Ez a férfiú
szerette szakmáját, életét szentelhette neki ; azért tud
olyan sokat és olyan alaposan. Tudása érett és világos,
tudja is ritka közvetetlenségggel előadni. Ez volt a
másik benyomásom (bár a sok germánizmus kissé bántotta a füleimet). Tisztelettel nézem elméleti orvos-történeti tudását, a hogy játszva megjelöli egy-egy betegség okainak fölismerési mozzanatait, ki, mely ponton s
mennyire vitte előre a diagnosztikát s mennyire vagyunk
vele ma. Meghatott a melegség, mellyel Virchow érdemeinek áldoz s örülök rajta, mert töle tudtam meg,
hogy az úttörő orvosi munkások között a mi magyar
tanáraink is szerepelnek. Mert ezeket kiemelni el nem
felejti s abból, a mit mond róluk, látjuk, hogy nem
nagyít. Semmelweis, Than, Hőgyes, Fodor, Balogh, fia
Korányi Sándor (most ny. r. egyetemi tanár) tiszteletreméltó nevek, ki a sejtek, ki a baktériumok, ki a vér
vizsgálatában. Fiáról a többi között mondja, hogy
«a vesebajos vízkórnak új theoriáját fejtette ki, mely
azóta mind szélesebb körben elismerésre talál». (147. 1.)
A könyv szerzőjével akartam tehát csupán megismerkedni, mivel tudom becsülni a tudományos egyéniségeket ; azonban a szerző lefogott és egyben tanultam egy darab belgyógyászatot is, olyan érdekesen
s oknyomozólag adja elő. Szervezetünk visszavezetése
a sejtre s a baktériumok bevonulása a szervezetbe, ez az
a két elem, melyen fölépül a belső ember egészségével,
betegségeivel. Alig egy fél századja ismerjük ezt így s a
belgyógyászat ezen az új ismereti alapon a múlthoz
képest máris csodákat művel. Micsoda belső bajokat
tudnak gyógyítani ma, a melyek előtt a testi ismeret hiányában az előtt tanácstalanul állottak?
A szerző főtételei, melyeken a belgyógyászat újkori
bámulatos haladását magyarázza: a hasi hagymáz, a
belső elválasztás, a haemetologia (a vér physiko-chemismusa), a phototerapia és a Röntgentan.
Hogy csak egy-két pontot említsek, a mi igen lekötötte figyelmemet, ilyen az ebvész ellen való inimunizáció s a diftéria fejtegetése (76. 1.), a pajzsmirigyek
elfajulása és a cretinek testi és szellemi elkorcsosodása
közti összefüggés magyarázata (121. 1.), a malária (132.
lap) stb. Mily sokat értünk nia s mennyi mégis a még
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földerítendő kérdés! De az út, az alapok helyes fölismerése folytán, már is egyenes, a megfejtésekhez csak
idő kell, elháríthatatlan akadályok már nem állanak
útban. A laboratoriumokban működő mikroszkop sok
titkot fölfed.
A szerző jól mondja, hogy mennyit köszönhet a
belgyógyászat a többi tudományok, a fizika, a physiologia, biologia stb. haladásának. Épen azért föltűnt,
hogy miként mások (így például Lenhossék is az embertan történetében), úgy ő is nem elég méltányos a
múltnak megítélésében s nem veszi észre, hogy a mult
vállain, kísérletezésein, próbálgatásain emelkedik a
jelen tudásunk, hogy errando discimus. Ha a múltban
csak az érzékek állottak az ember rendelkezésére s a
mikroszkop föltalálása előtt nem észlelhetett úgy, mint
azt ma teheti, miként vehetjük azt tőle rossz néven?
Miért hányjuk ezt szemére? Észleltek, kísérleteztek a
múltban is, de eszközök nélkül csak úgy, a hogy tehették. Lépésről-lépésre halad, tökéletesedik az emberi
tudás s azért az utánunk jövők még többet fognak
tudni, mint mi. Mindenkor csak a maga föladatát töltheti be s méhében hordja a jövöt. Nem a sokszor kinevetett alchimia, aranycsinálás, szülte a mai chémiát?
Szokás szerint rossz véleménnyel van a scholasztikáról, szellembénító kinövéseiről beszél (2. 1.) s azt
mondja, hogy Verulami Bacon előtt «a vallási dogmák
bizonyítására használatban voll scliolasztikai érvelés
volt az orvosi tudomány terén meghonosítva» (5. 1.), a
minélfogva az orvosok a betegségek lényegét, fejlődésük
okait és nyilvánulásuk módját képzeletükből merítették. Hát kérem, a mai kísérleti eszközök híján mit tehettek egyebet? Azt azonban nem kell elfelejteni, hogy
az a megszólt scholasztika fejlesztette az emberi kutató
észt olyan élessé, hogy aztán az észlelési eszközök fölfedezésére s ennek folytán a mai kutató módszerekre
juthattunk el.
Ezt a föll'ogási szépséghibát kifogásolom csupán
Korányi müvében, éles esze az e nemű divat ellen meg
nem védte, nem volt ideje tanulmányozni a scholasztika igaz mivoltát s szerepét az emberi művelődéstörténetben. De ez csak mellékes pont nagytudományú
müvében, mely bizonyítja, hogy szakmájában elsőrangú
tudós ő, a ki jól is tudja közölni tudományát másokkal
s a többi között hirdeti, a mit a pikleristák nem tudnak
megérteni, hogy bizony a generatio aequivoca (az ősnemződés tana) végérvényesen meg van döntve. (9. lap).
Ismerjük el tehát, hogy nekünk is vannak kiváló
tudósaink s emlegessük is őket, mint más nemzetek
büszkeséggel szoklák emlegetni kiváló fiaikat.
*

L ' e n s e i g n e m e n t social de J e s u s . A. Lugan.
Blond, Paris, 1908. 270 oldal.
A hivő Franciaország kél kézzel kap az aszketikus
munkák után. A vallási irodalom termékei közül ezek a
legkapósabbak. A hivők milliói vágyódnak Krisztus után,
belőle merítenek, hozzá hasonlókká lenni szivük vágya.
Az Úr Jézus e lelkeknek központjában áll, Reá irányul
minden szem, Tőle vár irányítást minden hivő akarat.
Nem csoda, h a e szellemi iránytól megérintett szerző
az imádotl hódolattal körülvett Jézust állítja oda, mint
a társadalom reformátorát, az ő isteni akaratát, szándékait revelálja csak azért, hogy a hivő lelkekben a
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tiszta, keresztény demokrácia iránt szimpathiát keltsen
Jézusért. És eljárási módját csak dicsérni lehet. Bár a
világ Üdvözítője társadalomgazdasági rendszereket nem
állított föl, de lerakta a társadalmi élet alapjait, megjelölte azok összetartó erőit.
Bevezető részében vázolja Jézus reformátori munkáját. Proudhon, Marx demagóg foradalmárok, Jézus a
béke müvén dolgozik, a mint pl. a hegyi beszéd igazolja.
Plátó, Arisztoteles, Buddha egy nép javán dolgoznak,
Jézus az egész emberiségért, melyet testvérré tesz az
Atyában. Oly szociális alkotása ez, melyhez hasonlót
senki sem tud fölmutatni a földön.
Ezek előrebocsájtásával a szerző a következő cimek
alatt sok érdekes és tanulságos dolgot mond el : Jesus
et l'individu, la famille, la société, la fraternité, l'égalité
et la liberté.
Fontos és eléggé nem hangsúlyozható tételének
ismerem ama kijelentését, a mi elvégre nem új, de
mentől gyakrabban ismételjük, annál jobb, hogy Jézus
nem a társadalom külsejét reformálta, miként azt a
tisztán gazdasági rendszeren építő sociológusok teszik,
hanem az emberek belső reformálására törekedett. Megalkotta az ember helyes fogalmát, célját, természetét,
egymáshoz való viszonyát. Az ember az Isten gyermeke
és mint ilyen becses, tekintet nélkül korára, társadalmi
helyzetére. Mivel ésszel és akarattal bíró lény : felelős, e
felelősség tudatában kell cselekednie.
«Jézus és a társadalom» című részletnél a szerző
kelleténél tovább időzött, sok időt szentelt az individualistáknak, kik a társas élet rovására szertelen szabadságot készek folyósítani az egyéneknek. Szembeszáll azokkal, kik csak félutat téve, Jézus megváltói müvét kimerítve látják abban, ha azt mondják, hogy a Megváltó
csak a lelkeket jött üdvözíteni, ellenben a társadalommal nem törődött. Igen helyesen álláspontját azzal
indokolja, hogy az élet csak átmenet lévén az örök
életbe, szükség van javakra, munkára, mindennapi
kenyérre, családra, társadalomra, földi hazára. Ezek
függvények az emberi boldoguláshoz. (98. 1.) És mivel
szoros kapcsolatban vannak a lélek-üdvösséggel, nem
kapcsolhatók ki Jézus átalakító munkájából. Azért a
kereszténység nem maradhat a sekrestyében, az evangélium a szószéken, a templom falai között, hanem bele
kell szólnia a mindennapi életbe is. (104. 1.) Elvégre az
evangelium föltételezi az emberről, hogy az társas lény.
(109—133. 1.) Maga Jézus is társas viszonyok között élt,
nem volt anachoréta ; a botrányról szóló intelmei a
par excellence társas kinövést ostorozzák, a hegyi beszéd,
a lemondás, mindmegannyi igazságok a társas élet érdekében. Az önzés antiszociális bűn Jézus tanításában.
A mű hátralévő része a morális jól ismert tételein
nyugszik, kiegészítve számos szentírási magyarázattal.
Habár a mű predikációszerüleg hat, mégse lehet
elvitatni a szerzőnek nagy felbuzdulását, lelkesedését és
azt a kedvező körülményt, hogy a kiknek szánva volt,
azok eredményesen olvashatják. A szerző ígéri, hogy ezt
a munkáját ki fogja egészíteni egy második kötettel, a
melyben majd szó esik a tekintélyről, a munkáról, a
tulajdonról, a gazdaságról és a szegénységről, természetesen Jézus tanításának világánál. E második kötet érdekesebbnek is Ígérkezik, mint a jelen kötet második fele.
Vederemo!
Csepela Uijos dr.

J kath. hittanárok
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felolvasó-illései.

A miben n e k e m örömem telik s a hol haladást
látok, azt nem szoktam véka alá rejteni. E l m o n d o m
nyilvánosan, valamint azt se szoktam elhallgatni, a
mi n e m tetszik, a mi a közügyeknek k á r á r a válik.
Nem tagadom, hogy szép alkotásnak értékelem
a Kath. Hittanárok és Hitoktatók Országos Egyesületét, ezt a fiatal egyesületet, mely idestova két esztendeje lépett életbe s működik szerényen. Az egyház pionerjainak önképző s egyűttal a tagok szellemi és anyagi érdekeit gondozó társulat ez, a kik
ott működnek az ifjúság közt s alapozzák a társadalom épületének egyik legfontosabb támoszlopát, a
vallás-erkölcsi nevelést.
Ilyen egyesület eddig nem volt, ma m á r van s
abból jósolok j ö v ő t neki, hogy nem lármáz, nem
szór füstöt a világ szemébe, h a n e m csendesen dolgozik. Nem dübörög, mint a fergeteg', hanem csendesen szitál, mint a j ó meleg n y á r i eső. Nem kapaszkodik senkinek nyakába, nem keres nagy mecénásokat, nem is készít nagy évi költségvetéseket; hanem tagjainak filléreiből é l . . . és dolgozik. Hogy mi
ő tulajdonkép, m u t a t j a havi folyóirata, a «Kath.
Nevelés», mely szellemi kapcsot képez az országban
szerte működő tagtársak között, eszméket dolgoz fel
s eszméket, gondolatokat szór az országba, hogy
miként lehet j o b b a n és j o b b a n — tanítani a vallástant.
Persze az ügy érdekében a r r a is van gondja,
hogy a hittanári és hitoktatói állások rendszeresíttessenek; de úgy látszik annyira új dolgot penget,
hogy időnek kell elmúlnia, míg majd belátják az
illetékes helyeken, hogy itt n e m afféle m o d e r n telhetetlen fészkelődésről, hanem egy fontos ügynek
megerősítéséről van szó. No h a n e m ő ezt m a j d csak
olyan csendes kitartással mondogatja, míg végre
megérkezik a megértés és megvalósulás ideje.
Addig pedig tanul — tanítani és tovább dolgozik, mert szereti az iskolát s krisztusi szeretettel
öleli magához az ifjúságot, a jobb jövő szép reményét.
Ismétlem : t a n u l tanítani ; tehát műveli azt a
nagyszerű, de nehéz mesterséget, melyhez hogy oly
kevesen értenek igazán a t a n á r urak közül is, mutatja középiskoláink eredménye. Tanul: nevelveoktatni, szóval t a n u l j a a t a n á r egész mesterségét.
S mivel ez lassan megy a folyóirat útján, a holt
betű nehezen válik életté, m á r tavaly a téli időszakban léptette életbe a felolvasó-üléseket, a gyakorlati
paedagogiumokat. Itt már az élet közvetetlenségével
szolgálja a tanítás-tanulás nagy s nálunk jócskán
elhanyagolt ügyét. Az üléseket a Szent-Isván-Társulat kistermében szokás tartani.
Hogy miből állanak ezek a felolvasó-ülések,
e l m o n d o m röviden. Tavaly is, az idén is úgy történt, hogy a téli évszak elején egy a vallástanítást

1. szám.
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lényegesen érintő paedagogiai szempontot tűznek ki
s annak megfelelő tételeket állítanak össze megvitatásra. Minden ülésre egy előadót kérnek fel a kartársak sorából, a ki a kérdést feldolgozva élőszóval
előadja, vagy leírva fölolvassa. A jelenlévők mindegyike a jelentkezés sorrendje szerint hozzászólhat
s vagy kifogásolja az előadás valamely részletét,
vagy bővebben megvilágítja; a végén aztán az előadó összegezi a mondottakat, megfelel a kifogásokra
s végül az elnök levonja a tanulságot, a leszűrt eredményt s rámutat annak az iskolában miként leendő
felhasználására.
Egy darab gyakorlati paedagogia tehát az ilyen
ülés, mély lélektani elméleti alapokra fektetve.
A pesti ember külön típus lévén, a kinek mindennap kell vagy illik valami társulati ülésen résztvennie, innen sokszor teste-lelke fáradt: azért eleinte
kevesebben jelentek meg, természetesen a központból; a vidékiektől a jövetelt kívánni szinte lehetetlen dolog. Ma már azonban mind többen és többen vesznek részt; a dolog eleinte csak a hir szárnyain lebegett, majd vonzott s ma már elég sokan
igen érdekes és értékes időtöltésnek kezdik nézni,
a mint hogy tényleg az is.
Kezdik belátni, hogy a ki tanítani akar, annak
valóban tanulni is kell tanítani és másodszor, hogy
tanulni a felnőttnek sem szégyen, sőt kötelesség;
mivel fenséges tanítói tisztét, hacsak mint naturalista kontárkodni nem akar s nem akar idő előtt
ráunni szép mesterségére, tanulás nélkül becsülettel
betölteni vakmerő vállalkozás volna.
A mult kedden volt az új évben az első ilyen
és pedig jól látogatott ülése az Egyesületnek. Schütz
Antal dr. kegyesrendi tanár volt az előadó, tárgya :
A jelenkori elhikai nevelés követelései és a középiskolai vallásoktatás. A jelen ciklus paedagogiai
szempontja ugyanis ez : tanításunk hatása az erkölcs meggyökereztetésére a tanuló ifjúságban. A tétel tehát egy részletkérdést ölelt föl a kitűzött
anyagból. Kitűnő volt az előadó értekezése, kitűnőek
a hozzászólások. Már is meglátszott a parlamentárság a résztvevőkön, azaz meglátszott, hogy több
ilyen ülésen vettek már részt. Ügyes debattereknek
bizonyultak. A kérdés a körül forgott, hogy miként
kell értékelni az Amerikából fölkerekedett s Franciaországban már gyakorlatilag megvalósított amaz új
irányt, mely magát ethikainak nevezi s a dogmák
illetőleg pozitív vallástételek — nélküli erkölcstanítást kíván az iskolákban. Olyasmit, a mit a mult
számban Paulsennál ismertettem.
Schütz igen helyesen figyelmeztetett arra, hogy
vizsgálnunk kell, vájjon mi a forrásuk az ilyen nézeteknek s pártfogóikat nem vezeti-e oly szempont is,
melybe mint igazságba belékapaszkodva, megértjük
őket s esetleg észrevesszük a jó szándékot is, mely
őket vezeti ! S ügyesen mutatott rá az új irányra,
mint a túlzott idealizmussal szemben éppen a prak-

tikus Amerika részéről támadt reakcióra, melyből a
kor óhaját értjük meg, a nélkül, hogy a dogmák
tanításával föl kellene hagynunk, csak jobban kell
őket hozzákapcsolnunk az élethez már a tanítás
folyamán is.
A ki ezt az előadást s a nyomában támadt
hozzászólásokat megfigyelte, észrevehette, mily messze
állnak ezek a fiatalabb hittanárok a paedagogiai
képzettség és a paedagogiai tájékozottság dolgában
a régebbiektől! Mily szellemes dialektikával beszélték
meg a vitatkozás folyamán például a ma annyit
emlegetett Forster e nemű elveit!
Uraim, ezek egészen új szelek, ez egészen új látókör a hittanári testületben; szó sincs róla, hogy az
ilyenek hátul álljanak világi kollégáik tanítási készsége mögött! A példák halmazából már ott kialakult a
nézet, hogyan lépjen tanításunk kapcsolatba az élettel
s rámutattak az útra, melyen az ifjúságnak be lehet
mutatni a kereszténységet, mint teljesen korszerű tényezőt.
Az elnöknek oly könnyű volt összegezni az
eredményt, hogy ime a vitatott nézetek között ellentét nincs, hanem egyszerűen kiegészítik egymást
annyira, hogy igen üdvösnek találta ajánlani a fölmerült nézeteknek további fejtegetését a folyóiratban.
így alakul ki a központban, a hittanári egyesületben, a képző paedagogium, a gyakorló tér, melyen
résztvenni, melyet megnézni is igen érdemes. Az itt
elvetett és érlelt mag közvetetten hasznot hajthat a
budapesti kartársaknak s a folyóirat útján közvetve
a vidékieknek. így alakul majd ki az egységes hittanári szellem, melynek mihamarább mutatkoznia
kell a vallástanítás országos sikereiben.
Ezekre a fölolvasó-ülésekre kívántuk fölhívni
valamennyi budapesti hittanár és hitoktató figyelmét.
Ilyen lefolyásúak s valóban magas színvonalúak azok.
Büszkeségei a fiatal egyesületnek.

'Levél a

szerkesztőhöz.

Nagyvárad, 1908 dec. 31.
Nagyságos Uram ! Hogy mily szükséges a «Religio»
és annak minél szélesebb körben való terjesztése,
arra csak egy példát.
Az anyakönyvi aláírásokról szóló cikket 1 — mely
mellesleg megjegyezve igen sok helyesléssel találkozott errefelé jogászok és nem jogászok részéről
egyaránt — beküldtem a «Jogtudományi Közlönynek»
is, remélve, hogy az audiatur et altera pars elvénél
fogva közölni fogja. Tisztán tudományos szempontból vizsgáltam a kérdést, remélhettem tehát, hogy ha
előbb közöltek egy cikket, mely egy igen szembeszökő tévedéssel érvelt a Koezurek-féle ítélet mellett,
annál inkább erkölcsi kötelességük az én cikkemet
1

Közölve a «Religio» 1908 dec. 20. számában.
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is közölni, hadd lássa a jogászvilág, hogy a mi állásp o n t u n k az, mely jogászilag precise megindokolható.
P á r nap múlva visszakapom a cikkel azzal a
megjegyzéssel, hogy a kérdéssel a karácsony és újév
alkalmával nem a k a r n a k foglalkozni s «különben is
sok cikket kaptak, mely a kúria álláspontját védi».
Volt nekem egy derék tanítóm, az szokta m o n dogatni, hogy a «nemakarásnak nyögés a vége».
Nos hát ez a nyögés mutatja, mennyire félnek látszólag elfogulatlan lapok is az igazságtól, mennyire
n e m akarják, hogy a keresztény és tudományos álláspont szóhoz jusson. E r r e kell nekünk önálló orgánum,
ezért kérek Istentől Nagyságod részére munkakedvet
és sikert a «Religio» vezetéséhez még számos
éven át.
Nagyságodnak kész szolgája
Krüger Aladár dr.
*

Nem helyes, n e m elfogulatlan és nem tudományos
eljárás. Részünkről mégis feladatnak m a r a d igazainkat
és az elhomályosodott igazságot importune opportune
védeni és soha n e m hallgatni, ha az igazság védelme
úgy követeli. Majd tör magának utal az igazság fölismerése is.
Szerk.

Gyűjtés a sújtott olaszoknakKossuth Ferenc lapunk szerkesztőjéhez a követ"
kező sorokat intézte :
Az Olaszországot ért csapás az egész emberiséget
sújtja, szivünk, lelkünk és lovagiasságunk követelik a
segitő nemzetek közé állni ; e célból egy országos
segélybizottság alakult, mely a hercegprímást, a
miniszterelnököt és engemet kért föl a védnökségre.
Kérem Nagyságodat, tudassa, vállalkozik-e ezen bizottságnak tagja l e n n i ?
Budapest, 1909 jan. 7.
Kossuth.
*

Nemcsak hogy szives készséggel követem nagy
hazánkfiának hivását, de egyben t. olvasóimhoz is
fordulok és emberbaráti szivöknek ajánlom a sújtottak ügyét. A századok legnagyobb katasztrófája
érte Calabriát és Sziciliát, földrengés pusztított el
embereket és városokat, a hátramaradottak pedig
segedelemért kiáltanak. Szeged pusztulásakor, 1879ben, ők is r á n k gondoltak. Mi se hagyjuk el őket.
Küldjék el felebarátaim adományaikat a segélyzőbizottsághoz, ha az m a j d önökhöz fordul. Isten óvja
a népeket hasonló szerencsétlenségtől.
Szerk.

Telefton.

H. K i s k u n m a j s a . Csúnya egy életrajz, az bizonyos,
a mit arról a lapszerkesztőről közöl velem ; ha az mind való,
a mit ír, csodálkozni lehet, hogyan vállalkozhatik olyan hajlamú és érzésű ember egy olyan delikát lap szerkesztésére ?
Hiszen az ilyenformán megtévesztette a püspökét is ;
sajnos ez az, a minek előbb-utóbb maga az ügy szokta kárát
vallani. Látszik, hogy a «discretio spirituum» mily fontos
a tisztelt elüljáróságban !
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L. A b o n y . 1910 végéig előfizetve.
K. P o z s o n y . Az utalványlap mellékelésének meg az
a hátránya, hogy olyanok is kapnák, a kik m á r előfizettek s
zavarba jönnek. «A kényelemszerető publikum», tisztelettel
kérem, tehát szintén hozzon egy kis áldozatot, én eleget
hozok.
M. B u d a p e s t . Valamely könyvnek ismertetése és bírálata föltétlenül megköveteli annak higgadt, figyelmes átolvasását. Ez lelkiismeretbeli dolog, mert egy ember fáradságos
munkájáról vaktában itélni nem szabad. Az olyan felületes Ítélet
nem lehet tárgyilagos, hanem érték nélkül való, akár dicsér,
akár sujt.
H. T u r t e r e b e s . A tapasztalt férfiak Ítélete mindig
értékes előttünk. Engedje meg azért, hogy levelének egy
részletét bemutassam ofvasóimnak. «... Nagy előszeretettel
vettem kezembe (barátomnál) a lap hol egyik, hol másik
számát. Igazán lelki örömmel és ismeretvággyal olvastam annak gazdag és értékes tartalmát. De legnagyobb hatással s a
meggyőzés teljes erejével hatottak reám a Nagyságod által
írt «természettudományi levelek» sorai. Ha a «Religio» egyéb
értékes cikkein kivül nem volna egyéb, mint e levelek
tartalma, — rám nézve ez is elég már arra, hogy lapját megrendeljem s öreg napjaimban lelkemnek igaz gyönyörűséget
és tudást szerezzek ...» — Köszönjük az elismerést s kívánjuk
magunknak, hogy sokan legyenek, a kik legalább komolyan
végigolvassák a «Religiót.» Mivel a minimumot, a komoly
cikkek olvasásvágyát nehéz nálunk ébreszteni. A többi
dolgunk mindjárt könnyebben menne.
H. B u d a p e s t . A «Prot. Egyházi és Iskolai Lap» ezidei első
számában ezeket a jellemző sorokat írja : «Róm. kath. számtan és fizika. Szabadka városa községi főgimnáziumában
nyugalomba vonulás folytán megürült a számtan - fizikai
tanszék. Pályázat hirdettetett reá. Pályáztak is vagy húszan,
de oh borzalom ! a pályázók közül egy sem volt r ó m a i
katholikus. Mit cselekedett tehát a városi képviselőtestület ?
Talán megválasztotta a pályázó «eretnekek» valamelyikét ?
A választás helyett elhatározták, hogy a nyugalomba vonult
és nyugdijat élvező tanárt kérik föl, hogy tovább tanítsa a
számtant és fizikát mindaddig, a míg majd egy igazhitű
pályázó fog akadni a tanszékre !...» Ezek aztán az igazi farizeusok ! Eltekintve attól, hogy községi kath. tanintézetről
van szó, ők írják ezt, kik nemcsak hogy tanintézeteikbe
nem eresztenek be kath. tanárt, hanem még azt sem engedik
meg, liogy valamelyik tanáruk kath. leányt feleségül venni
merészkedjék. Hát ennek mi köze a számtanhoz és fizikához?
És még ő nekik jár a szájuk.

TARTALOM. A «Ne temere» decretum kihatásai a
hazai felekezetekre és a társadalomra. I. Hanuy Ferenc
dr.-tól. — Az unio. Rusznák Miklós dr.-tól. — A keresztény erkölcs bensősége. II. Mihalovics Ede dr.-tól. —
Szent Gertrúd és Mechtild. I. Dombi Márk dr.-tól. —
A vérkémlelések és az ember leszármazása. II. Zubriczky
Aladár dr.-tól. — Egyházi világkrónika. —y—la-tói. —
Irodalom. Korányi : A belgyógyászat újkori haladása. —
Lugan: L'enseignement social de Jesus. Csepela Lajos
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EGYETEMI TANÁR

A «7Ve lemere» decretum kihatásai a hazai
felekezetekre és a társadalomra.
<n.)
A protestáns részről elhangzott nyilatkozatokban
másodszor azon kifogással találkozunk, hogy mivel a
«Ne temere» decrelum folytán a katholikus egyház az
akatholikus lelkész előtt végbemenő vegyes házasságkötéseket «egyházjogilag» érvénytelen házasságkötéseknek tekinti, azért az ilyen módon keletkezett házasságokat is egyházjogilag «törvénytelen nemi
összeköttetések»-nek, 1 vagy pláne «conbinátusok»nak 2 minősíti, megbélyegzi.
Ezen kifogásnál mindenekelőtt figyelembe kell
venni azt, hogy a «Ne temere« decretum sehol
semmiféleképen nem minősíti a nem a decretum
szabályai szerint megkötendő házasságokat, sem egy
szóval nem említi a nem akatholikus plébános előtt
végbemenő házasságkötéseket ; nem említi tehát a
polgári közeg előtt az 1894 : XXXI. törvénycikk szerint
történő házasságkötéseket sem, de nem említi sehol
a protestáns vagy bármely más, nem katholikus lelkész előtt, az illető felekezetek joga és szertartásai
szerint végbemenő házasságkötéseket sem. így tehát
mint a decretumban kifejezetten foglalt sérelem, nem
áll meg az előadott panasz.
Ebből következik, hogy ezen sérelem csakis mint
valamely a decrelumból levonható következtelés és
implicite, a decretum sorai közt lappangó, de mégis
a társadalmi életre kiható körülmény jöhet tekintetbe.
így analizálva a sérelmet, azt találjuk, hogy a
decretumból nemcsak az akatholikus lelkész előtti
házasságkötésekre vonatkozólag, hanem a polgári
közeg" előtt végbemenő házasságkötésekre nézve is
levonható az említett sérelmet okozó következtetés,
tudniillik, hogy az egyház «katholikusoknak» nem
a katholikus plébános (püspök) előtt végbemenő
házasságkötéseit egyházjogilag érvényteleneknek, és
az így megkezdett és folytatott házasságokat «egy1
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így Kérészy Zoltán dr. most megjelent, tudományos
tárgyilagossággal és pártatlansággal megirt müvében : «A Ne
temere decretum tekintettel a jogtörténeti előzményekre«
(Budapest, 1909. 8° 115 lap) a 105. lapon.
2
így Tüdős I., idézve Kérészynél, 106. 1.

dr.

vasárnapon.
SZERKESZTŐSÉG ÉS
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Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 39.

házjogilag» törvénytelen együttélési módoknak tekinti.
Kérészy ezen fölfogásról azt mondja, hogy : «tagadhatatlan, hogy a Kúriának ez a rendelkezése a magyar
házassági jogba ütközik»(1), de alább hozzáteszi:
«Azonban, mivel az 1894. évi XXXI. törvénycikk
életbeléptetése óta a házasság egyházi jogrendje
annak állami jogrendjétől teljesen önálló és független
szabályozást nyert s ennélfogva sem az egyház által
a múltban alkotott, sem az általa a jövőben létesítendő házasságjogi szabályok többé állami érvénnyel
nem bírnak : az egyháznak új házasságkötési joga,
miután az in foro civili érvénnyel absolute nem
bírhat, a magyar házassági jogrendet nem érintheti.» 1 Ez ellen kifogást tenni nem kívánunk, de
ezen utóbbi fejtegetések után nem lehet «magyar
házassági jogba való ütközést» sem említeni. Vagy
ha igen, ezen összeütközés nem új, nem a decretum
által okozott, mert az megvolt már a polgári házasság első föllépése óta; feltűnően éles kifejezését
adta annak IX. Pius pápa 1852. évi szeptember 27-én
tartott, ismeretes allocutiójában. 2
És dacára, hogy az egyháznak ezen exclusiv és
intranzigens álláspontja ismeretes, a miatt Magyarországban bajok, zavarok vagy társadalmi harcok
nem keletkeztek, sőt, a mint Dolenecz dr. az «Egyházi Közlöny» mult évi egyik számában megjelent
figyelemreméltó cikkében bemutatta, épen az egyháznak ezen intranzigens álláspontja, kapcsolatban
a polgári kötésnek időbeli elsőbbségét kimondó és
súlyos büntetéssel biztosított törvényszakasszal (1894:
XXXI. törvénycikk 123. §.), okozta azt, hogy a vallásukra még hallgató jegyesek polgári kötésre mennek azért, hogy mehessenek azután egyházi kötésre ;
míg a vallással nem törődő párok sem ide, sem
oda nem mennek, főleg a szegényebb néposztályokban és pedig azért, mert a polgári házasságkötés elkerülése mellett a férfit nem terheli a nőnek és a gyermekeknek eltartása, a nő pedig az
állam költségén veheti igénybe a kórházat (szülés),
és a gyermekek könnyebben nyilváníttathatnak elhagyottakká. és ha így az állam illetőleg a község
» I. m. 99. 1.
2
Denzinger, Enchiridion X. kiadás, 1640. sz. a.
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részéről ellátásban részesülnek (1898 : XXI. törvénycikk). így tehát épen az egyháznak a lelkiismeretre
appelláló szigorú tanítása az állami házassági jogr e n d n e k és az erkölcsi világrendnek hasznos szolgálatot tesz.
Ezért n e m is hangzott el állami részről, 1895-től
mostanig, számbavehető panasz és vád a katholikus
egyháznak házassági tana, elve és gyakorlata ellen.
Sőt a magyar házassági törvény (1894 : XXXI. törvénycikk) m á r előre kijelentette (149. §.) hogy: «e
törvény érintetlenül hagyja a házasságra vonatkozó
vallási kötelességeket»; és óvatosan tartózkodott
attól, hogy visszautasítsa valamely vallásnak vagy
egyháznak házassági exclusiv hitelvét, avagy attól,
hogy megtiltsa a házasságkötési kijelentésnek az egyházi közeg előtti megismétlését.
Nem lehet tagadni, hogy a protestánsok, hitelvük
ezt megengedvén, elébe mentek az állam ilyetén
kívánságának, a midőn, legalább Mikler szerint, az
ágostai evangelikus egyházban, 1 1895. óta intézkedéseket tettek, hogy agendáikból a házasságkötésre
vonatkozó kérdések és az esküből is az erre vonatkozó m o n d a t o k elhagyassanak. T a l á n épen ezen
összeolvasztása a házasságkötés világi és vallási részének okozza azt a perspektívát, a melyből tekintve
ők a katholikus álláspontot méltányolni nem tudják, vagy csak kevesen közülök.
Ezen második helyen imént boncolgatott kifogás
az, a melynek alapján többen a «ius placeti» alkalmazását indokoltnak vélik, mint az államnak védelmi
eszközét az állam házasságjogát sértő egyházi törvény ellen. Az egyház törvényeivel szemben alkalmazandó ius placeti-nak általában való tarthatatlanságáról és túlhaladottságáról itt tárgyalnunk nem kell,
elég az egyházjogászoknak (Hinschius-1 is beleértve)
ebbeli egybehangzó álláspontját fölemlíteni. (Kérészy
is, bár protestáns, ezt az álláspontot foglalja el.)
A fenforgó esetben azonban, ettől el is tekintve,
semmiféle állami retorziót, tekintettel a fönt előadottakra, indokolni n e m lehelne.
Harmadik, a «Ne temere» d e c r e t u m ellen fölhozott kifogások közül az, hogy m i d ő n a decretum
a reverzálisok nyomatékosabb kieszközlését, kicsikarását idézi elő, és a midőn a katholikus egyház
továbbá az ilyen reverzális visszautasítása mellett
mégis megkötött házasságot egyházjogilag érvénytelennek és egyházjogilag törvénytelen együttélésnek
tekinti, a k k o r e decretum a különböző vallású polgárok közti békés együttélést, magának a társadalomnak békéjét bontolta meg. Ezen kifogás tehát n e m a
szemben álló felekezetekre, mint ilyenekre (1. és 2.
kifogás), n e m is az állam jogrendjére (2. kifogás
másik része), hanem a társadalmi békére van tekintettel és épen ezen általánossága m i a t t komolyan
számbaveendő.
1

Mikler K., Magyar Evang. Egyházjog. Budapest, 1906.
373. lap.
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E kifogás elemzésénél ugyan szembetűnő az,
hogy a fölpanaszolt bajnak kiindulópontjai az előbbi
két, m á r méltatott, de általunk el nem fogadott, kifogásra m e n n e k vissza, ezeken nyugosznak. Vagyis
azért van az állampolgárok közti béke és békés
együttélés veszélyeztetve, mert a hazánkban kisebbséget tevő felekezetek a reverzális révén fokozatos
veszteségektől, a családok belsejében súrlódásoktól,
szakadásoktól félnek, és az egyházjogi érvénnyel
nem biró vegyes házasságok kebelében további súrlódásoktól, lelki meghasonlásoktól és a családi élet
fölbomlásától tartanak.
Legyünk igazságosak, ezen aggodalmaknak az a
része, a mely a családok belsejében, vagy a családok
közt keletkező súrlódásokra, szakadásokra és meghasonlásokra vonatkozik, a katholikusokat és a protestánsokat egyformán érdekli, e b a j o k őket egyformán érintik, azoktól, ha bekövetkeznek, mindkelten
szenvednek. És itt mindegy az, hogy valóságos sérelmek, vagy pedig az azoktól való aggódás és azok
miatt való gyűlölködés e bajok okozója.
Igen nehéz volna gyorsan és megnyugtatóan eldönteni azt: vájjon a kath. p l é b á n o s előtti copulatiók
számának emelkedése, a reverzálisok révén esetleg
előálló gyarapodása a kath. egyháznak fölérik-e azt
a kárt, a melyet e valóságos vagy képzelt okokból
származó súrlódások és meghasonlások miatt esetleg
bekövetkező aposztáziák és ezek leszármazóinak elveszítése o k o z h a t n a k ? Pláne megtoldva még azon
veszéllyel, hogy ha az eddig a protestánsok körére
lokalizált gravaminális akciót a társadalom vezető
rétegeinek többsége is magáévá teszi és közjogi s
törvényhozási téren kezdeményez olyan intézkedéseket, a melyek az egyház eddigi jogkörét csonkítanák, avagy csak a reverzálisok lehetőségét gátolnák.
Hogy ezt mint kérdést m e r j ü k csak fölvetni, de
tételben nem formulázzuk sem igenlőleg, s e m tagadólag, ez onnét van, mert itt szövevényes és esetleg végzetes következményeket okozni tudó dologgal
állunk szemben, és így legalább is a közérdekre veszélyesnek kell m o n d a n i a kérdésnek gyors, végleges,
akár nemleges, de még i n k á b b igenlő eldöntését.
E döntés csak R ó m á t illeti meg. A döntéshez persze
R ó m á n a k teljes informálása szükséges és pedig
állandó, pontról-pontra menő és legfelsőbb helyről is
támogatott tárgyalások alakjában, a minő volt Lonovits missziója 1840— 41-ben. Az erre vonatkozó intézkedések kezdeményezése n e m mi reánk tartozik;
részben meg is történt.
Ezen társadalmi ok tehát kétségkívül olyan természetű, hogy a n n a k alapján m á r nem az akatholikusok, h a n e m m i magyar katholikusok kérhetjük
a Szentszéktől a németországi kedvezménynek Magyarországra való kiterjesztését.
Elméleti, elvi szempontból vizsgálva a dolgot,
mult évben e lap hasábjain, az egyházi házasságkötés nyilvánosságának a d e c r e t u m b a n végrehajtott

1.szám.
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egyöntetű szabályozása által indíttatva, a németországi kedvezményt is rövidéletünek prognosztikáltam. És most sem látok még semmi jelet arra,
hogy prognozisomban tévedtem.
Gyakorlati szempontból azonban, a jelzett társadalmi kihatásokra való tekintetlel, kezdettől fogva a
magyarországi vegyes házasságokra nézve a régi
állapotnak (inst. Lambruschiniana) voltam quoad
personam hive, de megvallom, az utolsó hónapokban
protestáns oldalról észlelhető méltatlan harcmodor
másokat is, magamat is méltán gondolkodóba ejtett ;
viszont Rómából biztató hirek, a kért engedmény
megadása tekintetében, nem jöttek.
Most a dolog a római Szentszék kezében van.
Ha a köztudomás szerint a nmélt. püspöki kar
által kért engedmény megadatik, akkor elvonatnak
a gravamenek alapjai; de ha csak ürügyül szolgáltak
ezek, akkor a béke még helyreállítva nem leszen.
Ha az engedmény nem adatik meg, akkor a
kath. papságnak módjában áll még mindig a társadalmi béke szempontjait szivén viselni, és a törvény
alkalmazásánál a közbékének szolgálni úgy, hogy a
passiva assistentiá-ban (minimalis activa) részesíti a
reverzálist nem adó feleket; továbbá úgy, hogy a
kath. plébánost teljesen elkerülő vegyes vallású felek
házasságának «convalidatio»-jára a magyar püspököknek megadott facultás alapján törekedjék (impedimentum clandestinitatis) épen úgy, mint kellett arra
eddig is törekednie (1895 óta) a csupán polgárilag
megkötött házasságoknál (tisztán katholikusok közt).
Megjegyzem, hogy a concubinatus és a «clandestinum matrimonium» közt itt tűnik ki a nagy különbség: a «szándékolt» concubinatus soha sem konvalidálható.
A pillanat fontosságának tudata megóvhat mindenkit akár Írásaiban, akár felszólalásában a dolog
elmérgesítésétől. A társadalmi béke fentartása mindnyájunk kötelessége.
Hanuy Ferenc dr.

Jézus fogantatása a régi egyptomi emlékekben.
A jelen cikk megírására Quiiitiis-nak az «Az Újság» karácsonyi számában megjelent «Hit és tudás»
című közleménye indított, mely szerint Maivert, francia
tudós és mások a luxori templomban az égből való
fogantatás régibb nyomai mellett azokra a kisebb
motívumokra is akadtak volna, melyek Jézus születéséről szóló evangeliumi elbeszélésnek legendái alapját képeznék. A kérdés teljes megvilágítása céljából,
két pontba foglalom fejtegetésemet: 1. milyen volt
az égből való fogantatás eszméje, a mint az a
régi Egyptom történeti emlékeiben itt-ott fölcsillan,
2. minő viszonyban van ez az egyptomi gondolat
Krisztus urunknak az evangéliumban elbeszélt természetfölötti eredetéhez.
Kérem a szives olvasót, ne botránkozzék meg
az egyptomi föliratok mosdatlan beszédein. Egyp-
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tomba kell térnünk, majdnem negyedfélezer évvel időszámításunk előtt, a mikor a templomokat a királyok
családi életéből vett ábrákkal díszítették. A kérdés
megállapítása végett úgy kell azokat elmondanom, a
hogy vannak, hogy Quintus állításainak könnyenliivősége mindenki előtt nyilvánvaló legyen.
I. Lássuk mindenek előtt, mikép jelentkezik a
luxori képeken az égből való fogantatás gondolata ?
A gondolat sokkal régibb, mint az ember gondolná. Egyptom királyai a IV. dinasztia korától kezdve
Ra fiainak cimezik magukat. Ez a cím persze a beavatottak szemében egyszerűen konvencionális nagymondás volt, mely azt akarta kifejezni, hogy az
egyptomi király az istenség földi helytartója és ebben
az értelemben «fia»; de a nép, mely a hatalmas
uralkodóra mindenkor babonás félelemmel tekintett,
szószerinti értelemben vette a fáraónak ezt a címét
és bizonyára teljesen meg volt győződve annak a
lehetőségéről, hogy az istenség az ő uralkodójának
anyjával, sőt más, szolgálatában álló nőkkel is sexuális viszonyba léphet. 1
Hogy ez valóban így volt, mutatják a XII. dinasztia korából való Westcar-papyrus meséi. 2 Ezek száma
hat. A két utolsó Ra isten sahebu-i templomának
egyik papjára, illetőleg a pap «Red-dedet» nevű feleségére vonatkozik, ki Ra-tól három gyermeket
fogan. Szülésekor öt istennő segédkezik neki; a gyermekek mind egy könyök hosszúak, tagjaikon valami
aranytárgy van (a szövegből valami kimaradt), fejüket pedig lapis-lazuli-ból való ékesség díszíti. A három
gyermekre valami királyi méltóság vár. De szülése
után az anya összevész szolgálójával, mire az bosszúból Hufu királynak tudtára akarja adni a trónkövetelők valódi eredetét; csakhogy mikor vizet megy
meríteni, egy krokodil ráront és a vízbe rántja.
A gyermekekből királyok lesznek, az V. dinasztia
megalkotói. 3
A Westcar-papyrus meséi szemmelláthatólag a
folks-lore termékei. Mutatják, hogyan képzelte az
egyszerű nép királyainak isteni eredetét. Ez az elég
durva és realisztikus fölfogás a fejedelmi absolutismus malmára hajtotta a vizet s így nem mondható
különösnek, lia egyik-másik fáraó mindent elkövetett,
hogy népét ebben a fölfogásban megerősítse. Azonban a fáraók becsületére legyen mondva, hogy a
régi Egyptom több évezredes fönnállása alatt aránylag
kevés uralkodónak jutott eszébe ezt a maga isteni
eredetét egyúttal föliratosan is megörökíteni. Ezek
közül is az első asszony volt, Hatsepsovet, vagy Ha1

Ennek a tannak a nyomait Bábelben is föltaláljuk.
Érdekes Herodotos leírása Bel templomáról (I, 181. köv.),
melyben az isten feleségéről is tesz említést.
2
Mittheilungen aus den orientalischen Sammlungen.
Heft V. Die Märchen des Papyrus Westcar hsg. v. A. Erman,
Berlin, 1890. 10 köv. 11. V. ö. Budge, Egyptian Magic, London,
1899. 7. köv. 11.
3
Erman, i. m. 19. t.
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täepsut, II. 'I hutmose özvegye és III. Thutmose társuralkodója (1516—1481), a kinek először jutott
eszébe az a minden képzeletet meghaladó szerénytelenség, hogy az általa emelt dér-el-bahri-i templom
falait saját égi eredetének történetéből vett jelenetekkel földiszitse. 1
A fair sex-nek, úgy látszik, kemény a feje, mióta
csak ember él e sárgolyóbison. Érzelmei örökös h a r cot vívnak eszével és az utóbbi rendesen a rövidebbet
húzza. Annál furcsább, hogy ez az asszony követőre is
talált III. Amenholep személyében (1414—1379), ki
szintén nagy templomot emeltetett Luxor-ban, hogy
Hatsepsut m i n t á j á r a ő is tudtára adhassa az u t ó k o r nak, voltakép hogyan fogantatott Amon istentől,
hogyan jött e világra stb., hogy az emberiség tisztában legyen isteni fiúságával. 2
A luxori reliefek — Quintus képei — teljesen a
dér-el-bahri-i templomban lévők m i n t á j á r a készültek.
Csak a nevek s a személyek m á s o k ; a reliefeket
kisérő szöveg teljesen azonos, úgy hogy egyik szöveg
hiányai a másikból pótolhatók.
Hogy az olvasók maguk ítélhessenek a tényállásról, az alábbiakban szórói-szóra közöljük Breasted
kiadásának magyar fordítását, mely a luxori és a
dér-el-bahri-i szövegek összevetésén alapszik. 3
1. Jelenet: az istenek tanácsa. Amon trónján ü l ; előtte
12 isten balfelé. A fölirat hiányos; csak annyi vehető ki belőle, hogy az istenek a királyi személy születéséről prófétálnak.
2. Jelenet : Thot (az isteni irnok és hírmondó) Amon
előtt áll és így szól :

. . . a lány kit említettél. Í m e . . . egy öreg ember. 4
Ahmose az ő neve, a j ó t e v ő n e k . . . ennek az egész
ország úrnőjének. Oheperkere (I Thulmose) neje lesz
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ő, kinek élet adatik mindétig. Míg ő felsége.. .-ben
lesz, te ő hozzá fogsz menni.
3. Jelenet : Amon és a királyné (Ahmose) egymás mellett
ü l n e k ; az isten az élet jelvényét nyújtja a királyné f e l é ; két
istennő egy kereveten ülve támogatja őket.
AZ I S T E N :

Amon Ra, T h e b a urának, Karnak kormányzójának mondása. O magára ölté ennek a férjnek, Oheperkere 1 fölségének megfelelő alakját. Úgy találta, a
mint aludt palotájának szépségében. Az isten illatára
fölébredt, melyet fölségének jelenlétében érzett; tüstént hozzálépett és vele közösült. Eltölté önön vágyával és megmutatta magát isteni formájában. Mikor
elébe ért, (a királyné) örvendezett szépsége láttára;
szerelme tagjaiba hatolt, melyeket az isten illata elárasztott. Szaga Puntból (Arábiából) volt való.
A KIRÁLYNÉ.

A király nejének, az anyakirálynénak, Ahmosenak szavai ennek a fölséges istennek, Amonnak,
Theba u r á n a k szine előtt. «Mily nagy a te hírneved!
Nagyszerű dolog látni h o m l o k o d a t ! Te kegyeidet
királyi fölségemmel egyesítetted; harmatod tagjaimban van.» Ezek után ennek az istennek fölsége kielégité vele vágyait.
AMON-ISTEN :

Amonnak, a két ország u r á n a k szavai ő előtte:
«Ennek az én lányomnak, kit én testedbe helyeztem,
Hnemet-Amon-Hatsepsut lesz a neve, azt mondva, mi
számon kijő : Ő kiváló uralmat fog gyakorolni ebben
az országban. 2 Lelkem az övé, jótékonyságom az övé,
k o r o n á m az övé, hogy uralkodjék a két ország fölött
és minden élő lényt vezéreljen...»
4. Jelenet : Amon íjnum istennek, a demiurgosnak segítségét veszi igénybe. A két istenség egymás mellett áll.

1

Először kiadva Naville-nál az Egypt Exploration Fond
kiadványai között Deir el Bahri cimen II, 46—55. Megjegyzendő azonban, hogy Hatsepsut fölíratai még régebbi szövegekre vallanak, a mennyiben a kis hercegnő olykor fiúnak
van festve, és a szövegben a hímnemű alakok a nőneműekkel váltakoznak, a mit csak azon föltevés mellett érhetünk
meg, hogy a föliratok készítője minden gondolkodás nélkül
régibb szöveget másolt le, melyben persze a trónörökös fiú
volt, nem lány. (Breasted, Ancient Records, Chicago, 1906. Ill,
76). Maga a templom, a hol e fölíratok láthatók, a Nílus nyugati partján fekszik, a régi Thebával szemben. Bädeker,
Aegypten« 1906. 283. köv. 11.
3
A luxori templom reliefjeit első ízben Champollion
adta ki Monuments de l'Egypte et de la Nubie (Paris, 18351845) c. nagyszabású munkájának IV. kötetében. Ezzel egy
időben jelent meg Rosellini Monumenti dell Egytto e della
Nubia c. munkája (Pisa, 1832—1844) a hozzávaló három kötetes illusztrált atlasszal együtt, melynek első kötetében (n.
38—41) Amenhotep «égi» születése látható. A szövegek első
teljes, bár nem tökéletes szövegét Gayet-nek k ö s z ö n j ü k : Le
temple de Louxor, Paris 1894 (Mémoirs de la mission française an Caire, XV., Pl. 62—68. 75.)
3
Ancient Record, IV, 75—86. Az általunk közölt szöveg
Hatsepsut királynéra értendő.
4
Breasted szerint Hatsepsut atyjáról volna szó, ki mert
öreg, helyette Amon lesz a leány atyjává.

AMON :

Amon m o n d á s a : ki Karnak élén á l l : «Menj,
csináld meg őt Ka 3 -jával együtt ezekből a tagokból,
melyek b e n n e m v a n n a k ; menj, alkosd őt jobban,
mint az összes isteneket, formáld meg n e k e m ezt az
én lányomat, kit nemzettem ! Minden életet és megelégedést, m i n d e n állandóságot, szivemből minden
örömet, minden áldozatot és kenyeret Ra-hoz hasonlóan én adtam neki.»
1

I Thutmose, Hatsepsut atyja.
A szavak majdnem szórói-szóra megtalálhatók a Westcarpapyrusban ; mikor az istennők Red-dedet szülésénél
segédkeztek, ezt mondják gyermekeiről : «Király, ki hatalmat
gyakorol az egész országban.» IJnum isten pedig egészséggel
ajándékozza meg őket (Erman, i. m. 12. 1.)
3
Az egyptomi hit szerint az embernek több lelke van.
Ezek közé tartozik a Ka, mely az ember elvont individualitása s holta után a sírban marad. A Ka lelke a Ba. A Hu,
szellem elválik a testtől s ha az ember földi életében jól viselte magát, Osiris lelkével egyesül. V. ö. Budge. Egyptian Ideas
of the Futur Life, London, 1899. p. 163 sq ; Egyptian Magic,
London, 1899. p. 217 sq.
2
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1. szám.
HNUM :

Meg fogom formálni ezt a te leányodat, Makere
Hatsepsut-ot az élet, boldogság és egészség számára,
áldozatok számára... a szép úrnő szeretete számára.
Alakja magasztosabb lesz az istenekénél, Alsó- és
Felső-Egyptom királyának méltóságában.»
5. Jelenet : Hnum mint agyagos korong előtt ül, melyen
két fiúgyermeket formál; a békafejű Heket-istennő jobb felől
térdel és az élet jelvényét (ü) a gyermekek felé nyújtja.
HNUM :

Hnum-nak, a fazekasnak, Hr-wr 1 urának mondása: «Megformáltalak Amonnak, ki Karnak élén áll,
ezekből a tagjaiból. Hozzád jöttem, hogy megalkossalak jobban az összes isteneknél. Minden életet és
megelégedést, a szív minden örömét velem együtt
adtam neked. Minden egészséget, minden országot
adtam neked, minden vidéket, minden népeket adtam
neked. Minden áldozatot, minden eleséget adtam
neked. Megadtam neked, hogy Horns trónján Ra-hoz
hasonlóan jelenjél meg mindétig... Megadtam neked,
hogy megelőzd az összes élők Ka-it, mint Alsó- és
Felső-Egyptom, az Észak és Dél királya tündökölve,
a szerint, a mint azt atyád, ki téged szeret, meghagyta.»
Ezzel véget érnek a képeket kisérő nagyobb, összefüggő
szövegek. A következő jelenetek az «isteni» gyermek születésére vonatkoznak. Hnum és Heket a gyermekágyba vezetik a
királynét. Egy másik kép a királynét ábrázolja, a mint ujdonszült gyermekét karjaiba veszi. Előtte négy nő-istenség a bábaasszonyok tisztjét végzi. Azután azt a jelenetet látni, a mint
Hathor istennő az újszülött gyermeket Amonnak bemutatja.
Anion e szavakkal fogadja gyermekét:

Amonnak m o n d á s a . . . hogy lássa leányát, a kedveltet, Makere királynét, az élőt, minekutána megszületett, lévén ő szerfölött boldog. Anion mondása lest
szerint való lányához : «Dicsőséges osztályrész, mely
tőlem eredt: a király, ki Horus trónján birtokába
veszi a két országot.»
Négy más jelenet következik még ezután, melyek az
újszülött szoptatására vonatkoznak. Az első jelenet Anion és
Ilathor 2 tanácskozását ábrázolja; mögöttük áll Serek istennő,
ki úgy látszik a gyermeket szoptatni akarja vinni. A második
jelenetben a királyné ül egy ágyon ; gyermekét Ka-jával
együtt két teliénfejü Hathor-istennő szoptatja; az ágy alatt
két Hat-hor tehenet látni, melyek emlőikkel a csecsemőt Kajával együtt táplálják. Jobbról 12 lelket látni, kik már jóllaktak és kiket a Nilus istene három tróntalan istenségnek
mutat be. A harmadik jelenet Anion és Tliot istent ábrázolja,
kik úgy látszik a gyermek jövőjéről tanácskoznak. Az utolsó
jelenet alig érthető. A képen Hnum és Anubis 3 láthatók; az
utóbbi egy napkorongot gurít maga előtt. Fönt két nőnemű
istenség a gyermeket Ka-jával együtt egy térdelő istenségnek
mutatja be. Alant ugyanez a kép, csak az istenség m á s ;
1

Speos Artemidos Beni-Hasan mellett 271. km. Kairótól
délre. Büdeker, Aeg. 200 1.
2
Az egyptomi Aphrodite, kiről 1. Brugsch, Beligion und
Mythologie der alten Aegypter, Leipzig, 1885. 312 köv. 11.
5
Sakálfejü istenség, a halottak bebalzsamozója. Brugsch,
i. m. 671. A Guide to the third and Fourth Egyptian Room.
London, 1904. 145. 1.
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Sehet istennő egy másik istennel jegyzőkönyvet vesz föl a
dologról.

II. Már most, tisztelt olvasó, azt kérdezem, hol
vannak a közös vonások az evangéliumoknak Jézus
gyermekségéről szóló elbeszélései és ezen egyptomi
emlékek között ? Hol van az az érintkező pont, melynek alapján a kettőt össze lehetne hasonlítani, vagy
épen az evangeliumi elbeszélést ezen jelenetekből származtatni ?
Quintus nyilvánvalóan mystificatiónak áldozata,
a mi persze csak a tisztelt újságírókkal eshetik meg,
a kik mindenhez akarnak hozzászólani, anélkül, hogy
tanulmányoznák a dolgot. Quintus, ki pedig tagadhatatlanul a jobbakaratúak közé tartozik, ezt írja
említett cikkében: «Egyik... k é p e n . . . ott vannak a
kisdednek hódoló királyok is, — magyarázatai annak,
hogy Lukács evangelista (sic !) három napkeleti
bölcse (sic ! ! !) milyen hatás alatt változott át három
királlyá. A többi képben is van némi analógia.
Az egyik képben például két tehén szoptatja a kisdedet, tehát a betlehemi tehenek mása.»
Emlékezzünk csak arra, a mit elébb olvastunk és
tisztában vagyunk Quintus magyarázatának értékével.
Csak egyet akarunk megjegyezni. Elismerjük mi
is, hogy az evangeliumi elbeszélésben van egy gondolat, mely az előbb ismertetett egyptomi emlékekben is föllelhető. S ez az, hogy természetfölötti lénynek
természetfölötti módon kell származni. Csakhogy ez
a gondolat egészen más alakot ölt az evangéliumok
elbeszélésében, mint Hatsepsut, avagy III. Araenholep fölirataiban. Az utóbbiakban ugyanis még
egyebet is látunk megörökítve, t. i. a magiában való
hitet, mely sehol a világon nem volt annyira elterjedve, mint épen Egyptomban. 1 Ez magyarázza meg
azt is, hogyan hihette el az egyptomi ember, hogy
fáraója Amon, vagy esetleg más istennek a fia.
Az egyptominak a dolog semmiféle fejtörést nem
okozott, mert szentül meg volt győződve, hogy az
istenség tetszése szerint emberalakot ölthet magára
és így az emberek életében közvetellenül is részt
vehet. 2 Azonfölül az egyptomi tan szerint minden
emberi lélek isteni emanatióból ered s holta után
Osirisszá lesz,3 ha hozzátartozói elvégzik azokat a m á gikus szertartásokat,melyeket vallásuk olyankor előirt. 4
Ez a pantheistikus fölfogás mindenütt ott leselkedik a háttérben és azt is megérteti, miért mosódik
el az egyptomi néphitben a természetes és a természetfölötti rend határa : mert a pantheistikus világnézlet értelmében a kettő között igazi határvonal
nincs is, miután a kettő tulajdonképen egy és ugyanaz.
1

Budge, Egyptian Magic, IX. köv. 1.
Halottak könyve, LXXVII-LXXXVIII. fej. Ezek recitálása útján a halott lelke ú j meg új alakot ölthetett. Budge,
i. m. 231 ; Brugsch, i. m. 68. kov. 1.
s Halottak könyve, CLXXV. fej. V. ö. Budge, Egyptian
ideas 174. köv. 1.
4
Budge, Egyptian Ideas, 169. köv. 1.
2
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Krisztus Urunk természetfölötti eredetében is megleljük azt az eszmét, hogy természetfölötti lénynek
természetfölötti módon kell származnia. Tény az is,
hogy e gondolat más népek vallásában is ilyen vagy
olyan f o r m á b a n föllelhető. Ue ebből m é g korántsem
következik, hogy mivel e gondolat az ókor összes
vallásaiban hamis, h a m i s n a k kell lennie a kereszténység megalapítójának történetében is. Miért? Egyszerűen azért, mert Krisztus személyének a világtörténelemben nincsen párja, következéskép m á s
halandók élete az övével össze nem hasonlítható; és
a mint a történeti empiria nem képes hozzá fogható
halandót fölmutatni, ép oly hiábavaló minden törekvése, mely csodás születésének glóriáját az összehasonlító vallástudomány módszerével akarja m á s
népek a n t h r o p o m o r p h mythosainak légkörébe vonszolni.
Hiábavaló e téren minden erőlködés. Krisztus
személyében az élet és a tan oly szerves egészet
képeznek, hogy a kettőt egymástól elválasztani semmiféle nyomozás sem képes. És, a mint tanához
semmiféle naturalisztikus magyarázat hozzáférni n e m
tudott, ép oly kevéssé képes természetfölötti életét
ókori hitregékre való hivatkozással természetes uton
megmagyarázni.
Hiszen maga a gondolat, hogy túlvilági lénynek
természetfölötti eredettel kell birnia, oly egyszerű,
oly közelfekvő, hogy n e m csoda, ha a régi egyptomiak
istenített fáraóiknak természetfölötti eredetet tulajdonítottak. Ezen csak az ütközhetik meg, ki az ókor
népeit egyáltalában n e m ismeri.
Korunk tudákos és fölületes n e m z e d é k e azt hiszi,
hogy a régi keresztényeknek halvány sejtelmük sem
volt a kereszténység és a pogány vallások érintkezési pontjairól. És hogy n e m vették volna észre azt,
ha vallásuk tisztára természetes fejlődés ulján keletkezettvolna az előző vallásokból. Ez megint egy m o d e r n
önámítás. A régi keresztény fölfogás azt vallotta : a n i m a
naturaliter Christiana és Krisztusban látta mindazt, a m i
jót, szépet, nemest emberi ész valaha kigondolt és átérzett. Már szent Justinus beszél a Aôyoç a-epuaw/.ôçról, mely az egész világot áthatja; és a pogány vallásokban fölcsillámló igazságokat arra az isteni Igére
vezeti vissza, mely az egész emberi nemet a bűn és
tévedés ösvényéről az örök élet ú t j á r a vezérli.
Kmoskó Mihály dr.

JJ keresztény erkölcs bensösége.

(in.)

Az a kérdés csupán, hogy a cél, melyhez a cselekedetek bensőségének alkalmazkodnia kell, szintén
benső-e, vagyis megfelel-e ezen benső lényegnek, az
emberi szellemnek. F ö n n e b b mondtuk, hogy a lélek
lényege az értelem és akaratban áll, a kérdés tehát az,
vájjon e kettő lényegének megfelel-e, hogy Isten
legyen végcélja? Ez attól függ, mit é r t ü n k Isten alatt,
h a valami Jupiter vagy Mercur az istenünk, t e r m é -
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szetesen tagadó választ kellene adnunk. De itten
keresztény istenfogalommal van dolgunk.
Nem kutatjuk itt, helyes-e, reális-e ez a fogalom,
miután itt csak mint az erkölcs alapjával foglalkozunk vele; hanem csak azt vizsgáljuk, vájjon az
emberi lélek számára megfelelő célt képezhet-e a
keresztény Isten. Mit is tanít a kereszténység az
Istenről? Mellőzve egyéb tökéletességeit, csak kettőt
emelünk k i : hogy ő maga az igazság és tökéletes
szentség. Az igazság itt kétféle értelemben vehető,
tudniillik mint valóság és mint az ismeretnek azon
tulajdonsága, melynél fogva a valósággal megegyezik,
ennek megfelel. Az első értelemben véve az igazságot, Istennek a valóság, a lét teljét tulajdonítjuk; a
második értelemben véve, Istennek tulajdonítjuk azt
a megvilágitó hatást, melynél fogva a mai valóságában ismerünk meg mindent, vagyis hogy Istent megismerve világos lesz értelmünk előtt minden dolog
a maga igazságában. Ez a hatás onnan van, mert
Isten a valóság lelje, melyben mindennek magyarázatát meglelhetjük. A szentség pedig az akaratnak
az igazsággal való összhangzása, a mi hódoló tiszteletre indít.
Istenben tehát a keresztény tan szerint oly tökéletes ez az összhang, hogy a teremtmény imád ássál
borul le előtte ugyanis kielégítve látja azt a vágyát,
mely az igazság és az akarat összhangja után eped.
Mert miként az értelem a teljes igazság után vágyódik, úgy az akaratnak mintegy ösztönszerű törekvése az igazság megvalósítására irányul. Tehát vágya
teljesedik be, kielégíttetik, m i d ő n Istenben ezt a
megvalósítást megismeri, következőleg megnyugszik
s Isten akaratával egyesül hódolata által, hogy a
megvalósításban része legyen. Ebből láthatjuk, vájjon
a keresztény erkölcs a célt illetőleg benső-e, vagy
sem. Ki tagadhatná bensőségét? Csak az, a ki el
nem ismeri, hogy az értelem célja az igazság ismerete és az akaraté a n n a k megvalósítása; de az
azután semmiféle célt sem tud megállapítani, m á r
pedig e nélkül nincs erkölcs.
Azonban mégis nagy nehézség előtt állunk ;
hiszen a keresztény erkölcstan szerint a törvény
kívülről, Istentől, j ö n s az e m b e r célja is rajta
kívül v a n ; már pedig külső törvény csak törvényességet szülhet s a külső cél a személyiséggel
összeférhetetlen. 1 Erkölcsi bensőséghez megkívántatik,
hogy a törvényt maga a lélek diktálja s a mit tesz,
azt önmagáért tegye s nem valami külsőért. Csak
autonomia biztosítja az erkölcs bensőségét, a heteronomia lerontja azt. Vegyünk példát a természetből;
vájjon egy megnyesegetett bokor vagy fa magának tulajdoníthatja-e azt a művészi szépséget,
melyet az ember szemei elé t á r ? Nem, mivel n e m
a természetéből folyó törvényeknek eredménye ez,
1

vetése.

Erre különös figyelmet kérünk, ez a kantianusok ellenSzerk.
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hanem külső korlátoknak, melyek közé akarva, nem
akarva illeszkedett. S ezek közé kellett illeszkednie,
mert egy idegen tényező célját rajta kívül helyezte;
természetes belső célja az, hogy azzá fejlődjék, a
mihez magában erővel bir, a külső tényező pedig
oda irányította, hogy élő falat vagy sövényt képezzen s gyönyörűséget okozzon a szemnek, azért csonkította meg s önálló kifejlődésének gátat vetett. Az
emberre alkalmazva azt kell mondanunk, hogy oly
erkölcs, mely külső törvény szerint igazodik, nem
benső s azért nem is erkölcs, hanem kényszerült
törvényesség; s oly erkölcs, mely az emberen kívül
fekvő cél szerint igazodik, nem méltó az önálló
személyiséghez.
Első látszatra mindez a keresztény erkölcs bensősége ellen szól; de megengedve a megengedhetőket s tagadva a tagadandókat, a dolog más képet
ölt. Bizonyos értelemben megengedjük, hogy az erkölcshöz autonomia kívántatik, vagyis hogy a törvényt a lélek diktálja, hiszen a keresztény erkölcstan is ezt követeli: a mi nem jön meggyőződésből,
lelkiismeretből, az btin. Az ember lelkiismerete,
mely értelmével azonos, határoz a cselekedet erkölcsi
minősége fölött. De az a kérdés, vájjon a lélek ezen
törvény megalkotásánál független-e ? Független lenne
akkor, ha természeténél fogva föltétlenül önálló»
vagyis abszolút volna, ha az igazságot maga teremtené; de ez nem állítható róla, mivel akkor a valóság is tőle függne. Ez pedig nem függ.
Az értelem ugyanis megismeri az igazságot, ha
gondolata a valóságnak megfelel, de nem teremti
azt s ennek tudatában is van, mert az igazságot
nem magában, hanem a külső valóságban keresi,
érzi függését s ez az érzet csak úgy tartozik belső
természetéhez, mint az igazság utáni törekvés.
De ha így áll a dolog, akkor a lélek belső természetének megfelel, hogy kívülről kapja az erkölcsi törvényt, vagyis föltételezi tárgyilagos értékkel
biró törvény létét, mely nem tőle kapja igazságát s
így érvényét sem. És kitől mástól származhatnék ez,
mint attól a kútfőtől, melynek létét és lényegét köszöni, mely saját létét közölte vele s azért annak
törvényeihez van kötve. Isten az emberi lélek kútfeje, az ő képére van teremtve, Isten lényegének és
létének utánzata az ő lényege és léte, tehát annak
törvényei reá nézve nem külsők, hanem belsők,
mert természetének követelményei. Miként a növényre nézve nem külsők a talaj adta törvények és
föltételek, mert abból a viszonyból folynak, mely a
növény lényege és föld között van, úgy az Istentől
származó törvények sem külsők az emberi lélekre
nézve azon viszonynál fogva, melyben lényegénél
fogva Istennel van.
A célra vonatkozó állítás tarthatatlansága szintén az ember függő helyzetéből világlik ki. Megengedjük itt is, hogy az ember öncél is egyúttal,
nem csak abban a terjedelemben, mint minden lény,

39

hanem magasabb fokban, mivel személy. Minden
lény öncélú is, mert azért van, hogy a magában
rejlő létenergíát érvényesítse, ha mindjárt csak mint
eszköz is, hogy az legyen, a mi, vagyis hogy létezzék.
Az ember azonban nem csak ebben az értelemben
öncél. Hiszen értelmi ismerete alapján szabadon határozza el magát cselekvésre s midőn így öntudatosan cselekszik, bizonyos célt tűz ki maga elé, mely
személyét illeti, önmagát soha sem téveszti el szem
elől. Ha egyebet nem céloz, legalább azt, hogy akarata érvényesüljön. Az ember érzi, hogy önmagáért
van s azért mindent magára vonatkoztat s magáért
tesz, akár önzésből, akár önbecsülésből cselekszik.
Hiszen, mint fönnebb láttuk, az erkölcs is az emberhez való illőség miatt értékeltetik. Öncél az ember
akkor is, midőn Isten, mint végcélja felé törekszik.
Láttuk ugyanis, hogy ezt úgy éri el, ha értelmével
megismeri a lét teljét, Istent s akaratával megnyugszik az igazság tökéletes megvalósulásában. E kettő
által eléri saját tökéletességének legfelsőbb fokát,
mert lelkét a teljes megvilágosodás és az igazsággal való egyesülés oda emeli, a hova természeténél
fogva törekszik, az igazság tiszta látásához és szeretetéhez.
De nem öncél, a mennyiben az ismeret és szeretet ezt a fokát önmagára szorítkozva el nem érheti, mert saját értelmében nem találja az igazság
teljét s így akarata sem elégíttetik ki. Vagyis a lélek érvényesülése függ a rajta kívül létező igazságtól,
tehát tárgyi célja csak kívüle kereshető.
Különben is a mi létében függő, az benső célját is csak külső cél révén éri el, mert annak arra
kell törekednie, a mije még hiányzik, ez pedig rajta
kívül van, különben nem hiányoznék s csak arra
törekedhetik, a mi lényegének megfelel, mert az
öncél annyit tesz, hogy a lényeg képezi a célt. A föltétlen lét magában birja célját minden tekintetben,
mert a lét telje. Az emberi léleknek nem tulajdoníthatunk föltétlen létet, a mint azt a mondottakból is
látjuk, tehát belső célját is csak magán kívül fekvő
célra való törekvés által érheti el. Belső célja létének érvényesülése, ez pedig csak a tárgyi igazságnak elsajátítása révén eszközölhető, tehát rajta kívül
álló tényező által. A lélek ennek érzetével bir, természetes ösztönnel törekszik utána, tehát lényegének
megfelel, hogy egy külső cél révén valósítsa meg az
öncélt.
Tehát a keresztény erkölcstan ebben a tekintetben nem ellenkezik a bensőséggel, heteronomiája
nem nyomja el a lelkiismeretet, sőt ellenkezőleg
ettől teszi az erkölcsöt függővé; csak oly korlátokat
állít neki, melyeket az emberi lélek természete megkíván. S midőn Istenre építi az erkölcsöt, vallásra
alapítja azt, ez pedig belső viszony, tehát az erkölcse
is benső. Sőt a bensőség fokozására utasítja az embert, a midőn a lelkiismeret kiképzésére kötelezi.
A lelkiismeret ugyanis bizonyos fokig független tő-
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lünk, mert oly eszméket tételez föl, melyeket az
e m b e r nem szerez, hanem maguktól fejlődnek ki
b e n n e ; ezen az alapon azután tovább képezi szabad
elhatározásából, ha tovább kutat a tárgyi jó után.
Ha m á r most a lelkiismeret önmagának föltétlen
törvényhozója, ha az jó, a mit az e m b e r egyéni
szelleme ilyennek állapít meg, akkor az e m b e r föl
van mentve a belső sugallat tárgyi értékének vizsgálata alól s lelkiismeretének látóköre nem tágul és
a tévkörben való mozgás vészélyének van kitéve.
Míg h a az erkölcsnek objectiv szabálya van, akkor
az e m b e r önkéntelenül utasítva érzi magát annak
keresésére és vizsgálatára s így lekiismerete mindenoldalúlag csinosodik és gazdagszik. Ez pedig a benső
életet fokozza.
Egy másik nehézség támad a keresztény erkölcs
bensőségét illetőlgg abból a körülményből, hogy a
kereszténység örök jutalommal való kecsegtetéssel
indítja az embert a j ó gyakorlására. Ez úgy tetszik
érdekhajhászássá alacsonyítja le az erkölcsöt, itt a
j ó n a k benső és önzetlen szeretete ki van zárva, pedig egyedül ebben áll a belső erkölcs. E n n e k az
ellenvetésnek a k k o r volna jogosultsága, ha a kereszténység Mohamed mennyországával és örömeivel kecsegtetné az embert ; csakhogy a dolog másképen áll.
Az a boldogság, melyet a kereszténység igér,
Isten megismerésében és szeretetében áll, tehát a
lélek teljes kielégítésében. Az értelem Isten látása
által azt a tökéletes ismeretet szerzi meg, mely után
természeténél fogva eped és az akarat Isten szeretete
révén annak a tárgynak birtokába jut, mely után
természeténél fogva vágyódik s ez teszi boldoggá a
lelket. Már most ha nem érdekhaj h ászát az igazság
és jóság után vágyakozni s ennek eléréseért valamit
tenni, akkor azon boldogságra való tekintette], m e lyet az igazság és jóság birtoka szerez, cselekedni
sem érdekhajhászat, hanem a léleknek természetes
megnyilatkozása.
A lélekben is önszeretet van, melyet csak oly
kevéssé lehet kárhoztatni, mint a lényeknek önfentartásra irányuló törekvését; ha a lényekben nem
volna érvényesülésre irányuló törekvés, nem is léteznének s ez a törekvés az önszeretet. A lélek tehát,
m i d ő n önszeretettől indíttatik, nem alacsony érdeket
hajhász, h a n e m természetes létenergiáját fejti ki, a
mi nem valami külső, hanem a legbensőbb folyamat. Ezáltal j u t a személyiség is jogához, mert öncéllá teszi az embert. A személyiség alapja a lélek,
ha ez érvényesül, j ö n létre a személyi élet s minél
fokozottabb mértékben érvényesül, annál fejlettebb
a személyiség, mert annál szabadabbá lesz az ember
a külső természettől, az ösztön uralmától s annál
önállóbban rendelkezik önmaga fölött. Ha már most
indító oka az a boldogság, melyet az igazság és j ó ság teljes birtoka okoz, a lélek érvényesül minden
tekintetben, az önálló személyiség lép előtérbe a
legfelsőbb fokban, mert a személyiség lesz a bol-
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dogság tárgyává, mivel az igazságnak és jóságnak
legfőbb fokban való birása a léleknek teljes érvényesülése, ez pedig a személyiségnek teljes megvalósulása. Innen van, hogy a ki a keresztény elvek
szerint keresi boldogságát, m á r itt a földön a személyes szabadság legmagasabb fokát éri el, mivel lelke m i n d e n földi köteléktől ment.
A keresztény erkölcstan tehát az e m b e r belsej é b e hatol és valódi erkölcsöt követel.
Mihalovics Ede dr.

Bencés vagy ciszterci apácák voltak-e
Gertrúd és Mechtild?

szent
(ii.)

B u r k á r d s c h r a p l a u i nemes egy 1288. j a n u á r 25-én
kelt okiratban lemond a helftai kolostorral szemben
bizonyos követelésekről, mert jóravaló és feddhetetlen emberektől megtudta, hogy a «szürke rend»
összes kolostorai kiváltságosak. 1
Ugyancsak «helpedei ciszterci rendi apácák konventje» néven szerepel e kolostor Erich magdeburgi
érseknek egy 1292. július 13-án kiállított okiratán. 2
Végül, hogy m a g á n a k a ciszterci rendnek tanúsága
se hiányozzék, egy pörös oklevélen (1300. j ú n i u s 15.)
Hackeborn Albert és Mansfeld Burkárd gróf után
első helyen egy ciszterci szerepel mint békebiró
János, a volt sittichenbachi apát. 3
Az oklevelek világosan beszélnek: szerintük
Helflát (vagy szász nyelvjárásban Helpedét) az egész
XIII. században mindenki ciszterci kolostornak tekintette. E tényt letagadni n e m lehet. S ha a solesmesiek ezt mégis megkísérlik, 4 csak az szolgál mentségükre, hogy a P. Michaeltől közzé tett oklevelek —
úgylátszik — ismeretlenek voltak előttük; s a szerintük csak gyéren előforduló «ciszterci» elnevezést
csak j á m b o r cselnek minősítik apácáink részéről,
akik szerintük ily módon, a ciszterci névnek bitorlásával igyekeztek volna kolostoruk számára jogokat
és kiváltságokat biztosítani. Ezáltal azonban n e m
csak a történelmi tárgyilagosság, hanem Helfta lakosainak reputációja ellen is súlyosan vétenek.
Abban az időben, mikor e kolostor egy szentéletű apátnő, Hackeborn Gertrúd vezetése alatt
(1251- 1291.) a buzgóságnak és lelki életnek valóságos melegágya volt, 5 n e m lehet, nem szabad föl1
Nos Burchardus nobilis de Serappelo omnibus hanc
litteram audituris seu visuris c u p i m u s fore notum, quod
q u o d d a m dominium super claustrum Helpede habere voleb a m u s beate virgin is gloriose. Nunc autem a probis et
honestis viris expediti sumus, quod nullum penitus dominium habere debeamus ab ecclesia iam praefata ; nam omnia
cenobia grysei ordinis a seculari dominio sunt libera et
exempta. Michael : i. m.
2
Michael : i. m.
8
Michael: i. m.
* Revel. Praef. XXXI.
5 V. ö. Grössler: Die Blüthezeit des Klosters Helfta bei
Eisleben. Jahresbericht über das Königliche Gymnasium zu
Eisleben. Eisleben, 1887.
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tennünk felőlük, hogy hazugsághoz, clmbitorláshoz
fordultak volna olyan jogokért és kiváltságokért,
melyek őket, ha valósággal nem ciszterciek, meg
nem illetik. S ha mégis megtették volna azt, a mi
már a priori hihetetlen, bajos elképzelni, hogy adhatták meg nekik — akár egyházi, akár világi férfiak — a ciszterci rend kiváltságait, ha nem látják,
tapasztalják, hogy az elnevezés megfelel a valóságnak. Az emberek ily dolgokban nagyon körültekintők
szoktak lenni; s ha ők, a kortársaik, cisztercieket
ismertek föl bennük és ennek megfelelően viselkedtek velük szemben, ránk nézve nem marad más
hátra, mint hogy egyszerűen magunkévá tegyük az
ő fölfogásukat.
Az a kérdés már most, vájjon szentjeink mely
időben voltak tagjai a helftai konvenlnek. Közülök
Mechtild volt az idősebbik s 1240. körül született a
hires Hackeborn családból. Hét éves korában 1 szülői
akarata ellenére a rottelsdorfi kolostorba lépett; s
midőn a konvent 1258. Helftába költözött át, természetesen ő is a többiekkel tartott s szent életét
ugyanott 1310. fejezte be.2
Szent Gertrúd, úgy látszik, szegénysorsú szülők
gyermeke volt s 1256. született. 0 is, mint szent
Mechtild, nagyon korán, már ötéves korában (1261.)
belépett a helftai zárdába s ott mindenkitől szeretve
és tisztelve, csodálatos életszentségben töltötte életét.
Halála 1302. vagy 1303. következett be. 3
Ha tehát szent Gertrúd és Mechtild a helftai
konvent tagjai voltak, amit tudomásunk szerint
senki se von kétségbe, Helfta pedig az oklevelek
tanúsága szerint az ő idejükben, az egész XIII. század folyamán kétségtelenül ciszterci kolostor gyanánt
szerepelt, szentjeink hovatartozásának kérdését eldöntöttnek kell tekintenünk: konventjükkel együtt
ők is csak ciszterciek lehettek.
E biztos ténnyel szemben elvesztik bizonyító
erejüket azok a látszólagos nehézségek, melyeket a
solesmes-i kiadók a mi fölfogásunkkal szemben fölhoznak. E nehézségeket szerintük a Revelatiók tartalma szolgáltatja. Mindkettőjük könyve, mondják
az előszóban, tanúságotteszarról, hogy Helftábana ciszterciek sajátos szokásait nem ismerték ; az istentiszteletben, liturgiában nem a ciszterci x-endnek, hanem az
egyházmegyének szabványait követték. Már pedig a
Liber usuum és a Charta charitatis (c. I.) a ciszterciek életébe teljes egyöntetűséget hoz be s a rend
szokásaitól, szabványaitól való oly fokú eltérés, amint
azt a Revelaliókban látjuk, semmiképen sem volna
érthető, ha Helfta a ciszterci rendhez tartozott volna.
S az a körülmény, hogy a szokásos rendi vizitációnak nyomát sem találjuk, szintén azt bizonyítja,
1

Mily más milieu lehetett az akkor, mint ma !
Szerk.
Dr. Grössler: Die Bliithezeit des Klosters Helfta bei
Eisleben. Eisleben, 1887. 20—24. 1.
3
L e d o s : Sainte Gertrude. Paris, 1901. 1. és 64. 11.
2
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hogy konventjük egyszerű bencés kolostor volt a
megyés püspök joghatósága alatt.1 Dombi Márk dr.

Jl vér-kémlelések és az ember

leszármazása.

du.)
Friedenlhal után mások is kísérleteztek. Nuttall
angol természettudós áttért az anliserummal való
kísérletezésre, vagyis házinyúlban a fönnebb vázolt
módon embervér-antiserumot termelt, melynek, mint
tudjuk, az embervérre az a hatása, hogy benne pelyhes
csapadékot idéz elő. Az embervér-antiserum hatása
tehát ellenkező irr nyű, mint az embervér-serumé.
A kérdés tehát csak az volt, vájjon az embervér-antiserum ezt a magas ellentétes irányú hatását époly körökben érezteti-e, mint az emberserum a maga indifferenciáját ? E célból az említett embervér-anliserumot
Nuttall 18 majomfaj defibrinált vérével hozta kapcsolatba kémlőúveg segítségével.
Az emberszabású majmok vérében a pelyhes
csapadék épúgy megképződött, mint az embervérben,
és pedig mindig és majdnem ugyanazon mértékben.
A kutyamajmokkal végzett harminchat kísérlet közül
négynél a csapadék előállt, a többinél legalább idővel némi változás jelentkezett, mely a vér megzavarodásában nyilatkozott. A keskenyorrú majmoknál tehát az antiserunos kísérletek igazolták a serumos kísérletek eredményeit s azoknak mintegy ellenpróbájául szolgálnak. Itt is ugyanaz a fokozatos
rokoni kötelék állapítható meg, mint a serum os
kísérleteknél. A serum és antiserum ellentétének megfelelőleg az embervér-serum negativ (nem oldó)
hatást mutat mindig az emberszabású majmoknál,
néha a kutyamajmoknál, ellenben az embervér-antiserum pozitív (oldó) hatást mutat mindig az emberszabású majmoknál, néha a kutyamajmoknál. Az
anliserumos kísérletek továbbá a szélesorrú amerikai
majmoknál pelyhes csapadék helyett már csak könynyű zavarodást idéztek elő, míg a félmajmok az
antiserumra egyáltalán nem reagáltak. Ez ismét
megfelel annak, hogy az embervér-serum az amerikai
majmok és a félmajmok vérét feloldotta.
Ezekben elmondottuk azokat a vérreakciós kísérleteket, melyek az embernek az emberszabású m a j moktól való leszármazása mellett a legújabb bizonyítéknak, a vérrokonság bizonyítékának alapját képezik4. Most m á r hozzá kell szólnunk az elhangzott
elvekhez, a kísérletekhez, eredményeikhez és a belőlök vont következtetésekhez.
Kezdjük Darwinnal. Itt mindenek előtt óvást
kell emelnünk az ellen, hogy a betegségek iránt való
fogékonyság hasonlósága már vérrokonságot jelentene. Ez csak akkor állana, ha minden betegség,
vagy legalább az elősoroltak, a vérnek alterálásával
volnának kapcsolatosak. Ez aligha igazolható. A bizonyítás érdekében tehát csak azokra a betegségekre
1
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kellene szorítkozni, melyeknek forrása tényleg a vér
alterálásában rejlik; egyéb betegségek ennél a részleges kérdésnél irrelevánsok.
Ha pedig a vérbetegségeket vesszük vizsgálat
alá, az ú j a b b kutatás épen ezen a ponton egy fontos
különbséget mutat az embervér és a m a j o m v é r
között. Ez a különbség alkalmas arra, hogy m á r
eleve skeptikusokká tegyen a Friedenthal és Nuttall
által tett vérreakciós kísérletekből vont nagyon is
messzemenő következtetésekkel szemben. Ezt a
különbséget épen egy vérbetegségnél, az álomkórnál
vesszük észre, t. i. az álomkór azon fajánál, melyet
vérparasiták (Trypanosomák) idéznek elő. Brumpt
legújabban kísérletileg kimutatta, hogy az álomkór
az álomkóros ember vérének beoltása által m i n d e n
m á s emlősre átvihető, néhány m a j o m és a sertés
kivételével. 1 Ez a tény erősen élét veszi annak, a
mit Darwin általában a betegségek iránt való fogékonyságról mond, mert itt épen vérbetegségről van
szó. Másrészről erősen lerontja a Friedenthal és
Nuttall kísérleteinek tételes részéhez fűződő illúziókat,
mert mindkét esetben vérbeoltásról lévén szó,
Brumpt eredményei a Friedenthal-Nuttall elméletek
szerint legalább is talányszerűek, ha n e m egyenesen
érthetetlenek. Kiséiiet állván kísérlettel szemben,
vagy a kisérletek teljes megbízhatóságában, vagy a
belőlök vont következtetésekben bizalmatlan kodn u n k kell.
5. Lépésről-lépésre haladva, Darwin után vegyük
szemügyre a Landois-féle törvényt, m e r t végelemzésben ezen épül föl Friedenthal-Nuttall következtetése.
Ebben az egész következtetésben Landois törvénye
a főtétel, a Friedenthal-Nuttall-féle kisérletek az
altétel.
Kérdezzük tehát, igazolva van-e ez a t ö r v é n y :
Getrennte Familien, gesondertes Blut I
Landois tényleg bizonyos esetekben igazolta,
hogy a mit a rendszertan egy család keretén belül
helyez el, az egymással bizonyos vérhasonlóságot
mutat. Vérhasonlóságot mondok, és n e m vérazonosságot. Erre a különbségre már Darwin is súlyt
helyezett. 0 is úgy fogta föl a dolgot, hogy az quasikémlelés, melyet maga a természet végez az élőlények véralkatán a m á s élőlények betegségei iránt
való fogékonyság p o n t j á b a n : nem jogosít föl minket
arra, hogy vérazonosságról beszéljünk, hanem csak
arra, hogy a vér hasonlóságát hangsúlyozzuk. Gondolom, a Landois-féle kisérletek sem jogosítanak
föl többre.
Mert egy pillanatra sem kell felednünk, hogy
ezek a kisérletek m i n d csak a n n a k a negativ
ténynek a megállapítására szorítkoznak, hogy az
egyik vér megsemmisíti-e a másik vér vörös vérsejtjeit. A serumos kisérletek mellett az antiserumos kisérletek tagadhatatlanul ellenpróba gyanánt
1
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jelentkeznek, de az antiserumos kisérletek is csak
arra a d n a k választ, hogy az immunizált vér árt-e
a másiknak. A kisérletek tehát m i n d i g oly kérdésre
adnak választ, a m e l y n e k fogalmazásában egy negativ
fogalmat, az ártás fogalmát, elkerülni nem lehet.
Szigorú logikával tehát a kisérletek-adta
válasz
a család azonossága mellett csak a z : a serum nem
árt az azonos családba tartozó alanyoknak, az antiserum ellenben árt.
Az, hogy a s e r u m az azonos családnál n e m árt,
mindenesetre valamiféle magyarázatot kiván és ez
a magyarázat aligha lehet más, m i n t az, hogy a két
vér mikroszkopikus alkatában és kémiai összetélelében valami homogeneitás rejlik. Ez a homogeneitás
jogosult következtetés, mert m a j d n e m nélkülözhetetlen
hypothesis. Ellenben a vér azonosságára való következtetés túllő a célon s a kísérlet által nem igazolható. E h h e z a következtetéshez olyan kísérlet kellene,
a melynél a kérdés pozitive volna fogalmazható.
Ilyen kísérletről n e m tudunk. Sőt az a tény, hogy
a s e r u m esetleg a család keretén túl sem hat osztólag, viszont az antiserum itt is idéz elő csapadékot,
á m b á r n e m következetesen, h a n e m bizonyos veszélyességgel, — mint azt a k u t y a m a j m o k esete bizonyítja
Friedenthalnál és Nutallnál—egyenesen megerősít minket abban a föltevésben, hogy itt fokozatokkal állunk
szemben, a mi a vérazonosságnál nem érthető,
ellenben a vérhasonlóság mellett igen.
A vérhasonlóság és a vérazonosság fogalmai
tehát élesen különlartandók. A kisérletek csak az
előbbit igazolták, voltaképen pedig egy oly tényt
állapítottak meg kísérletileg, a mit a rendszertani
rokonságból már a b invisis is sejteni lehetett, hogy
t. i. az alak- és bonctani hasonlóságnak sokkal mélyebben fekvő alapjai vannak s ez a rokonság még
a vérösszetételben is megnyilatkozik.
Még két fogalmat kell a z o n b a n élesen k ü l ö n tartanunk, t. i. a vérnek kémiai és biológiai hasonlóságát. A kémiai rokonság eléggé van igazolva azáltal,
hogy az egyik vér savója nem oldja föl a másik
vér vörös vérsejtjeit. Mivel azonban — mint láttuk —
a vér a vörös vérsejteken kivül fehér vérsejteket,
sejtrögöket, szerves és szervetlen anyagokat is tartalmaz, sőt bizonyos esetekben antitoxinokat is; a
vörös vérsejteknek föl nem oldása még nem jelenti
azt, hogy az idegen vérsejt az ú j vérben is képes
lesz arra a funkcióra, a melyet a másik vérben teljesített, vagy a melyet ennek a vérnek saját vörös
vérsejtjei végeznek. Hátha úgy fog csak viselkedni
mint valami sejtrög, vagy épen hasznavehetetlen
idegen anyag, a melyet a vérsavó nem bánt ugyan,
de talán a fehér falósejtek emésztenek föl idővel ?
E n n e k a funkció képességnek kimutatása volna csak
a m e r ő kémiai rokonsággal szemben a biologiai
egyenértékűségnek (aequivalenlia) kimutatása. De erről
a kisérletek hallgatnak.
Megmaradva

tehát a mellett, hogy a kisérletek^
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a vérnek legföllebb csak kisebb-nagyobb hasonlóságára engednek következtetni a teljes logikai szigorúság melleit, azt sem szabad figyelmen kívül
hagynunk, hogy a kísérleteknél túlnyomó volt a
kémlő üveggel, tehát a szervezeten kívül tett kísérlet és elenyészően csekély az élő szervezetbe való
átömlesztés. Ezen szempontból tehát a Darwin által
hivatolt tények majdnem erősebb bizonyítékok volnának, mert ott az élő szervezet reakcióiról van
szó. A kémlőüvegben végzett kísérletek semmi esetre
sem helyezhetők teljesen egyenlő rangra az átömlesztéssel végzettekkel. Az utóbbiaknál a két vér minden
alkotóelemével egyesül és a szervezet a maga összes
erőit pro és contra a kísérlet rendelkezésére bocsátja;
ellenben a szervezeten kívül a vérnek már csak
bizonyos alkotóelemei hatnak egymásra és csak
mesterséges viszonyok közt, a melyek csak bizonyos
pontokban utánozzák a szervezet viszonyait. Ez pedig
nagyon életbevágó külömbség.
Hiszen tudjuk, hogy a vér a szervezeten kívül
megolvad, azon belül nem, de máig"* sem ismerjük
a külömbség okát; azután a vér a beléje kerülő
idegen elemekkel szemben antitoxint készit, de csak
a szervezetben, azonkívül nem ; végül a két vér keverése a szervezeten kívül talán nem árt a vértestecskének, de kérdés, nem árt-e a szervezetben
magában, nem ugyan a vértestecskéknek, de talán
más módokon a szervezet egyéb részeinek. Az átömlesztéses kísérletek legalább azt mutatták, hogy
itt-ott megtörténhetik az átömlesztés egyideig látszólagos sikerrel, később azonban mégis ártalmas
hatások merülnek föl. így pl. úgy látszott hogy
egyidőre sikerül az ember vérének bárányvérrel való
átömlesztése, idővel azonban mégis káros hatásúnak
bizonyult. Hiszen az orvosságok történetéből is tudjuk,
hogy némely orvosságot hosszú időn át ártalmatlannak tartanak és idővel, miután a közönség huzamos
ideig bőven használta, mégis a kevésbbé ajánlatos,
veszedelmes, vagy csak orvosi rendeletre kiadható
orvosságok rovatába helyeznek. A jó részi szervezeten kívül végzett reakciós kísérletek mellett
tagadhatatlanul korainak kell mondanunk az általános törvény alkotására való rátérést.
Zubriczki] Aladár dr.

Egyházi
világhróniha

B u d a p e s t . Az ezidei boldogújév-kivánás Magyarország államférfimnak és törvényhozóinak ajkain (I.) —
vájjon mit hozott nekünk, kik sem államférfiak, sem
törvényhozók nem, hanem csak egyszerű adófizető állampolgárok vagyunk ? A felelet erre a kérdésre nem lehet
más, mint az, hogy : se újat, se meglepőt, se vigasztalót nem hozott. Minden marad a régi, kétséges, küzdelmes állapotban; sőt úgy látszik, a küzdelmek a nehézségekkel együtt csak növekedni fognak.
A mai államok — Franciaországról nem szólva, a
hol a hitetlenség és istentelenség nyill sisakkal uralkodik — csekély kivétellel, már alig bírnak tudatával
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annak, hogy a fejedelmeknek, államférfiaknak, törvényhozóknak legeslegelső feladatuk Istenre gondolni s törvényeikben semmit egyebet mint csak az Isten akaratát
megvalósítani. A mai jog- és államtudomány, a jog és
hatalom eredetének megállapításánál, kerüli az egyedülvaló legfőbb élő forrást, az Istent s jog és hatalom
forrásául oly tényezőket jelöl ki és nevez meg, melyeken ál jog és hatalom keletkezhetik ugyan.de a melyek,
mivelhogy önmagukban maguk sem bírják létjogukat,
a jog és halalom ősforrásaiul nem vehetők s el nem
fogadhatók.
Minden Istent kerülő jog- és államtudományi
elmélet, ha az spiritualisztikus vagyis az emberben szellemiséget elismerő elmélet, — mert az anyagelvi és
panlheisztikus világnézelben jog és fizikai erő az egy
és ugyanaz — két párhuzamosan ható tényezőre, t. i.
az emberi észre, vagy az emberi akaratra vezetődik
vissza. Amaz az embert az autonomia rationis-sal, emez
az autonomia voluntatis-sal hitegeti. A paradicsomi
kísértés : «eritis sicut Deus», olyanok lesztek mint az
Isten, szakadatlanul fellálalódik a tudósok és az államférfiak, az emberiség vezetőinek az asztalára, s ezek
nagy fennhéjázásukban nem veszik észre, hogy az a
szellemi táplálék, a melyet a hazugság ős szelleme eléjük feltálal, nem egészséges eledel, hanem méreg, mely
az emberi élet szervezetének minden tagozatát az utolsó
sejtiglen megtámadja, s lassú vagy gyors halál martalékává teszi, aszerint, a mint a szervezet egészséges erői
ellenhatást kifejteni képesek vagy nem.
Valamint az ész, úgy az akarat autonómiájáról,
absolut független önmeghatárolásáról és önmegtöltéséről szóló vakító elmélet háromféle alakban mutatkozik,
mikor róluk, mint a jog és hatalom forrásáról van a
szó : mint egyéni ész, illetve akarat, mint a többség esze,
illetve akarata és végül mint az összesség, az egész, a
«köz» esze és akarata. Az Istent, mint a jog és hatalom
ősforrását gondosan vagy gondatlanul, tudatosan vagy
öntudatlanul kerülő jog- és államtudományi elméletek
tehát megegyeznek abban, hogy ellene mondanak szent
Pálnak, a kereszténységnek, az emberiség józan része
hagyományának és élő meggyőződésének, midőn azt
mondják, hogy jog, hatalom és kötelesség nem származnak az Istentől.
De ennél az eszes lényekre nézve szégyenletes, sőt
mondhatni gyalázatos tagadásnál azonnal utoléri a büntetés, a bábeli nyelvzavar büntetése, a divatos jog- és
államtudományt, mert a továbbiakban, vagyis annak
az állításában, hogy tehát akkor, ha nem Isten az ősforrása a jognak és hatalomnak, hát akkor mi és hol
van ez az ősforrás, az államférfiak és jogtudósok annyi
felé szakadnak, ahányféle az ízlés, a divat, az áramlat,
az illetők nevelése, érdeke stb. Valamennyi nézeteltérés ügyét egy csapással intézzük el. Valamennyi spiritualisztikus, de Istent kerülő jog- és államtudományi
elmélet ugyanis egy közös, szellemi kórságok miazináival telt forrásra vezethető vissza : egy nagy ostobaságra,
amely még a gyermekek és anyókák meséiben sem
szokott előfordulni, mert a szellemi életnek ezen a
legelső fokán is őrizkedik s irtózik az emberi eszes
természet ilyen ostobaságok bevételétől, — arra az ostobaságra, hogy az ember teljesen önjogú s öncélú lény,
mert — nem merem kimondani, nehogy a mindenség
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hahotája felforgassa tévelyeik miatt az emberek lába
alatt a földet — mert az ember teljesen önálló lény,
maga az önállóság, vagy mint Fichte mondta, weil —
« ich

bin».

Már az első ember elcsábítva az elégedetlenség
szellemétől, nem volt megelégedve azzal, hogy Isten
képe és hasonmása, de egyúttal alárendeltje és szolgája
is, és azért Istennek a magán- és közélet minden viszonyában engedelmeskedni tartozik. Hallgatott a csábító
szavára és mi akart l e n n i . . . Isten, önmagától való,
öncélú, önjogú, független akart lenni. A többit tudjuk
és érezzük és nyögjük. Nyakát törte magának és nyakát
szegte az emberiségnek. S e nyaktörésből fakadt visszásságoknak vagyunk alávetve, szakadatlanul. S az emberek a tragikus példán még sem akarnak okulni. Szakadatlanul beleröpködnek, — mint az esztelen lepke vagy
szúnyog a gyertyába, — Istenbe, az örök világosság és
igazság végtelen lángtengerébe és még önkárukon sem
mindnyájan akarnak okulni. S ez így folyik évezredek,
tömérdek század óta, s így fog folyni ezután is. Tehát
az új esztendőben is !
D u b l i n . Az ir katholikusok sikere. Ireland katholikusainak egyik legforróbb vágya teljesült az 1908-ik
év folytán : névleg ir nemzeti, tényleg katholikus tudományegyetem létesült, itt az ország fővárosában. Mennyi
munkába, mennyi fáradságba került ez az intézmény,
azt csak az tudhatja, aki az ir katholikusok legutóbbi
háromszázados történetét ismeri.
Háromszáz éven át égbekiáltó igazságtalanság uralkodott. Ebben a katholikus országban, a hol az erőszakos
angol protestantizmus az ir népet a szó szoros értelmében
minden vagyonából kiforgatta, ennek a népnek adójából protestáns egyetemet tartott fenn kizárólagosan.
1845-ben, mikor már mindenki érezte, hogy ez az igazságtalanság fenn nem tartható, különös eljárásra adta
a fejét az angol protestáns uralom. Egyszerre három
tudomány-egyetemi collégiumot állított fel Írország
számára: Belfostban, Corkban és Galwayban, vallásilag
állítólag semleges jelleggel, tulajdonképen kalholikusellenes célzattal. Az ir püspöki kar és az apostoli szentszék erélyesen óvták az ir kalholikusokat ezektől a tudományos csapdáktól. Minthogy az állam részéről
minden maradt a régiben : az ir katholikusok szegénységük dacára hősi teltre szánták el magukat.
Alapítottak, alapítani kezdettek saját erejükből kalh.
tudomány-egyetemet és annak rektorává meghívták
Angolországban Newmant, a nagynevű konvertitát. Az
anyagi teher a szegény ir nép erejét összeroppantotta.
Végre újból megmozdult az angol kormány. 1880-ban
az ir katholikusoknak «egyetemet» engedélyezett, illetve
adott, amelyben azonban nem volt köszönet, mert csak
fokozatok osztogatására volt feljogosítva, tanításra nem.
Vcges-végül most háromhónap elölt egy igazi tudományegyetem költségeit vette be az angol kormány az állam
költségvetésébe, azzal a rendelkezéssel, hogy ennek a
kath. egyetemnek székhelye Dublin legyen és neki tanügyi célokra a corki és galwayi collegiomok legyenek
alárendelve. Az angol egyullal bizottságot küldött ki
előkészítésére annak, hogy az ir katholikus egyetem f.
évi október hóban az iljúság előtt kapuit megnyithassa.
Nagy az öröm e fölött az esemény fölött egész
Írországban.
— y—la.
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K a t h o l i k u s S z e m l e . Szerkeszti Mihályfi Ákos dr.
egyetemi tanár. Budapest, 1909. első füzet 112 1. (A SzentIstván-Társulali tagok évi illetményének egy része; a
nem tagok számára előfizetési ára 10 korona).
A legelső katholikus folyóiratunk, mely a SzentIstván-Társulat tagsága révén sok ember kezén megfordul.
Ennélfogva a hatás, melyet általa a hazai eszmeáramlatokra gyakorolni lehet, nagy fokú. «Szemle» (Revue)
természeténél fogva kell hogy mindenre kiterjessze
figyelmét és ne legyen oly eszmeáramlat, melyhez ő
igazílólag, irányílólag hozzá ne szóljon; különben terjed az elmék romlása correctivum nélkül s vele a tudományos és társadalmi bajoknak egész sorozata. Nálunk
sok van az ilyen egyoldalúságokból; a «Szemle» feladata tehát közbeszólni és egyensulyozólag hatni az
eszmék mérlegének serpenyőjén. A téveteg emberi ész
ugyanis sokszor észre sem veszi a gondolkozási hibát,
ha nincs, a ki figyelmeztesse az ellenkezőre. Az emberek nem annyira rosszak, mint gyarlók és könnyen
félrevezetlietők.
Efféle gondolatok között forgatom a «Szemlének»
ezidei januári füzelét és gazdag tartalmúnak találom.
Mindjárt első három tanulmánya igen értékes és aktuális
jelentőségű dolgozat.
Az elsőre, Bernhard Zsigmond tanulmányára : Elvi
ellentétek a modern és a katholikus tudomány között, máirégen van szükségünk és pedig épen abból a szempontból, ahogy Bernhard tárgyalja. Egyetemünkről elterjedt
a Kant-kultusz, ez a nálunk követett filozófiai irány,
mely sokfelé érezteti káros hatását. A minap ismertetlem
Weszely dr. művét: A modern pedagógia utjain,s afölölt
való sajnálatomnak adtam kifejezést, hogy az oly jeles
szerző is Kant iskolájában nevelkedett. Egy nagy tudományú professzor azt jegyezte meg erre, hogy aláírja az
egész bírálatot, kivéve a Kantra telt megjegyzést. Ennyire
és pedig egész jóhiszemüleg ennyire benne vannak
tudósaink a Kant-kulluszban, mivel soha ellenkezőjét
nem hallják.
íme, ebben a gyönyörűen megírt cikkben megismerhetik Kantot alaphibáival bemutatva és pedig hozzá
oly világosan bemutatva, valamint korrigálva, hogy a
legmegrögzöltebb Kantianus is kell, hogy gondolkozóba
essék fölfedett tévedései fölött. Szinte kézzelfoghatók
azok összes veszedelmes következményeikkel együtt s
nyomban megismerhetik szent Tamás és Suarez —
úgy mondjuk, hogy: a skolasztika filozófiáját is: a
philosophia pereunis-t. Ez a szembeállítás annyira sikerült, hogy a választás a gondolkozó emberre nézve a
két rendszer között nem lehet nehéz.
Ez a cikk a példája annak, hogyan értem a «Szemle»
részéről a fönnebb említett közbeszólást a terjedő eszmeáramlatokba most és máskor.
A második tanulmány Madarász főgimnáziumi
tanárnak cikke: Sipuluszról (Rákosi Viktorról). A «Budapesti Hirlap» tárcáiból ismert és kedvelt humoristának
kiadott művei alapos tanulmányozása alapján helyét
jelöli meg a magyar irodalomban. A tanulmánynak még
csak első része a közölt cikk, de már is érezzük kritikájának magasabb szempontját, azt a szempontot, melyet egy további, és pedig igen fontos cikkben, az «U jabb
regényeink»-ről szóló cikkben is annyira szerelnénk jobban kidomborítva látni. Madarász a végén, összegezvén a
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mondottakat, röviden csak annyit jegyez meg Sipulusz
dolgozatairól : nevettet, de egyéb célt nem igen szolgál.
Semmiesetre sem mondhatjuk el róla, a mit Brimley
mond Thackeray humoráról : «Saját hibáink pirító érzése,
valamint azon világ gyarlóságaié, a melyekben él, támad
föl ellenállhatatlanul az olvasóban, a midőn a rajzolt
alakokkal megismerkedett.»
Csak ennyit mond Madarász Sipulusz jellemzéseül
s mégis mily sokat mond vele ! Csak nevettet, de egyéb
célt nem igen szolgál Sipulusz. Ez az a nagy peccatum
omissionis, melyet oly istenáldotta tehetség, mint Sipuluszunk, elkövet, nagy, nagy kárára ennek a gyarlóságoktól sújtott társadalomnak. Ki javítson rajta enyelegve, nevetve, ha nem az ilyen kacagtató humorú író, a
kinek szava fölér, hatásosabb sokszor a legszebb erkölcsi prédikációnál ? Lám Madarász is tanít magyar
irodalmat és a Beőthy-féle tankönyv száraz kritikái
nem felejtették el vele, hogy a művek bírálásánál az
értékelésből ne hagyja ki az erkölcsi momentumot sem,
mert hiszen ez legalább is olyan értékes, mint a mű
slilusa, vagy belső szerkezete. Erre volt szükséges már
egyszer figyelmeztetni Sipuluszt. Ityen közbeszólást
várunk a «Szemlétől».
A harmadik tanulmány Túri Béláé, az «Alkotmány»
szerkesztőjeé : Az anyakönyvi aláírások megtagadásáról; nagy jogi készlettel kimutatja annak jogosultságát, oly értelemben, mint Krüger dr. a minap a «Religio»-ban.
A szépirodalmi részben egy kis rajzot olvasunk
a keresztény ősidőkből, Császár: Priscáját és néhány
költeményt. Majd hozzáértő tanulmányt a : Téli mükiállításokról, melyből megtanulhatják művészeink, az egyházművészeti kiállítás bírálata kapcsán, hogy mit kíván az
egyházi művészet, melyet a modern érzéknélküliség
és a szecesszió profán irányba terelni hajlandó.
Majd következik a «Szemle» két legaktuálisabb
rovata : Ujabb regényeink és a Folyóiratok Szemléje.
Ezekkel úgyszólván a napi életbe markol bele. Az előbbinek írója 20 szerzőnek legújabb regényeit és novelláit
ismerteti, az utóbbi hat folyóirat («Budapesti Szemle»,
«Századok», «Magyar Középiskola», «Uránia», «Magyar
Társadalomtudományi Szemle» és a «Huszadik Század»)
legutóbbi számait fogja kritika alá.
Egyik rovat fontosabb, mint a másik; kár, hogy az
előbbi rovat írója világi létére afféle «pap, ki könnyen
absolvál». Fektessen kérem a regényeknél nagyobb
súlyt az erkölcsi célzatra s necsak a poétikai követelményekre és mondja azt ki oly világosan és határozottan, mint a «folyóiratok» szemléjének írója; amolyan
lagymatag eljárással, mely pl. Biró Lajosnál is csak
röviden annyit jegyez meg: a szerző erkölcsi felfogásával nem vagyunk megelégedve, nem sokra megyünk.
Ne finomkodjék, ne legyen oly szűkszavú ott, hol gorombaságokat szórnak az erkölcsre. Közéletünk romlásának nem legutolsó oka a léha regények. Hát mondjuk ki nyillan a valót és magyarázzuk is meg a hibát.
Talán megérti egyik-másik író, a kit most talán csak
az áradat ragad magával.
A «Szemlét» végre bő kritikai rovat zárja be.
A jobb ellensége lévén a jónak, ép ez utóbbi részekre még néhány megjegyzést el kell mondanom.
A hogy ismerem.a derék szerkesztőt, talán megvalósít-
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hatónak találja. Jó volna a «Folyóiratok Szemléjét» kitágítani a természettudományi, jogi, filozófiai és pedagógiai szakfolyóiratokra is, azok most ellenőrzés nélkül állanak. Azután a könyvismertetésekben jó volna
különös súlyt fektetni a főbb jogi, történeti és természettudományi hazai termékekre, hogy a közönség az
ilyenek értéke iránt rögtön tájékozva legyen. Hasonlókép a divat által felkapott regényekre és színdarabokra.
Az első részben pedig vessen jobban ügyet a nagyközönséget ma érdeklő közgazdasági, jogi és szociális
mozgalmakra.
A «Szemle» rendelkezik anyagi eszközökkel, hogy
a világi katholikus közönség igényeit jól kielégíthesse.
Versenyképeseknek kell lennünk első sorban s tudom,
hogy nem a buzgó szerkesztőn múlik, hogy első folyóiratunk, a «Katholikus Szemle», csakugyan ilyen legyen.
Segítségére legyenek a hozzá értő kath. írók.
*

A l o u r d e s i j e l e n é s e k . Irta Estrade K. J. Fordítva
kiadta Horváth Győző dr. Kalocsa, 1908. E műnek pontos lefordítása mindenesetre nyereség, mert a legnagyszerűbb események részletes ismeretére segíti azt is, ki
a francia forrásmunkákat nem olvashatja. így megértjük abból:
1. hogy febr. 26. volt, márc. 3. pedig nem volt visio.
Még Lasserre müvének legújabb magyar kiadása szerint
is (Cenner Lajos, Bpest, 1903. 150 1.) febr. 26. nem volt
és márc. 3. volt visio. Minthogy a francia írók egyhangúlag követik az előbbi véleményt, alig van okunk
Estradetól eltérni, illetőleg kételkedni ; mert bizonyára
ő is ismerte és olvasta Lasserre müvét és mégis ellenkezőt állít, ámbár nyíltan nem reflektál reá.
2. Ugyanez áll a 17. visióról, mely Lasserre szerint
(u. o. 233. 1.) ápr. 5. húsvéthétfőjén, Estrade szerint
ápr. 7. húsvét után szerdán volt. Ezen pontra nézve
Estrade (150. 1.) jegyzete értesít bennünket, hogy a
franciák maguk is kételkedtek ápr. 5. fölött. Tehát annál nyugodtabban elfogadhatjuk az ő megfontolt szavait.
E sorok írója is fölkért két lourdesi zarándokot, hogy
a márványtáblát gondosan nézzék és figyeljék meg,
különösen ezen dátumra vonatkozólag. És így is meggyőződést szerzett afelől. Ezennel visszavonjuk azt, a mit
Boissaire-Haiczlre megjegyeztünk a «Religioban» (1907.
750. 1. jegyzet) ; mert az nem döntő többé, hogy mikor
volt 1858. húsvéthétfő.
3. Lasserre jelzett müve említi (235. 1.), hogy a
gyertya lángjával egyszer fordult elő csuda, t. i. a 17.
visióban. Estrade szerint (150. 1.) a gyertya lángja legalább kétszer nyaldosta Bernadette ujjait, anélkül, hogy
égési sebet idézett volna elő. Itt is megnyugodhatnánk
Estrade szavain és a két szerzőt úgy egyeztethetnénk
össze, hogy talán a 17. visiót többen látták (9060 néző,
184. 1.) és akkor irányult az általános figyelem a máskülömben már ismétlődő eseményre. De azon körülmény, hogy Dozous orvos, ki a 6. visiotól fogva jelen
volt Bernadette mellett és őt komolyan tanulmányozta,
csak egyszer emlékezik meg a gyertyacsudáról : kételkedésünkben meghagy. Annál inkább, mert Estrade
mondja (151. 1.), hogy febr. utolsó napjainak egyikén
határozottan hasonló eset adta elő magát : már pedig
akkor Dezous nem hiányzott Bernadette mellől. Legfeljebb az mentheti meg Estradet, hogy Dozous, szerinte,
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volna neki a test börtöne, szinte erőlködött, hogy kinem jelöli meg a napot : tehát nem lehetetlen, hogy az
röpülhessen és ott mondhassa el az örömét. Bernadette
ápr. 7. visiót már nem látta, mely úgyis váratlanul
már nem volt Bernadette». 93. 1.: «Eleget, talán sokat
érkezett meg ; hanem egyszerűen leírja a febr. jelenést.
is forogtam a világban ; találkoztam a bájosság, a kiváló4. Lasserre után a szent Szűz elküldötte Bernadettet
ság mintaképeivel. De annyi bájjal, annyi előkelőséggel
a papokhoz a 7. visióban, tehát a forrás megnyitása
senkii sem láttam köszönteni, mint a hogy azt
előtt két nappal (112. 1.); Estrade szerint a forrás keletBernadette végezte» t. i. midőn a Szűzanyát üdvözölte.
kezése után, a 11. jelenéskor (114. 1.) Ez a legkellemet«Elragadtatása közben a gyermek időközönkint kereszlenebb eltérés, melyet alig birunk kimagyarázni; mert
tet is vetett. És én még az nap a barlangból hazaLasserre is gondos nyomozások után írta könyvét ;
menet, mondtam, hogy ha vetnek keresztet az égben,
Bernadettet többször kikérdezte; az általa közölt csudák
azt csak úgy vethetik, mint Bernadette». 119. 1.: «Magas
megcáfolójának 15 ezer frank volt kitűzve és pedig ha
megfigyelő helyemről a sziklaüreg előtt oly csudás képet
egyetlenegyet is megcáfol. Tehát mindenesetre sajnálláttam magam elé tárulni, melynek emlékezete sohanunk kell azt, hogy Estrade nem cáfolja az első történetsem törlődik ki lelkemből. Bernadette köré óriási
írót, sőt az ellenkező véleményt nem is érinti ! Csak
koszorúhoz hasonlóan, öveződött az egymás fölé emelarra lehet még gondolni, hogy a forrás képződése, kikedő és hogy jobban lássanak, előrehajló sűrű tömege
bővülése, 5—6 napot kivánt : azért nem méltatta a plébános
az emberi fejeknek. Ezen élő körszinház mélyéből emelolyan figyelemre, amilyet érdemelt ; és azért merte a
kedett ki, fénylő tűzhöz hasonlóan, a csodalátónak
forrás megnyitása után még a rózsaág kivágzását köveangyali arca ; a szikla rejtett asszonyának mennyei
telni a 14. visióban (127. 1.). De így is elég érthetetlen
fénysugárzását tükrözve a szemlélőkre». így ír egy
pontocska marad hátra. Szóval Lasserre megcáfolása a
öreg ember.
külföldi érdeklődőkre nézve határozottan kívánatos
8. Estrade szűz Mária szavait, melyeket Bernadettevolna, hogy minden tekintetben világosságunk legyen.
hez intézett, rendesen harmadik személyben közli, nem
Mert utoljára el kell fogadnunk Bertrin szavait : «A loura másodikban és ezt Horváth fordítása hűn követi.
desi események egy új szakaszt képeznek a keresztény
A franciák ugyanis még imádságaikban is harmadik
apologetikában. És azért azok tudományos elvek szerint
személyben szólítják meg Istent és a szenteket. A Szűzkidolgozott története a legnagyobb jelentőségű és fonanya tehát megtisztelte az ö kis kegyencét.
tosságú». (Lourdes bist, kritische Darstellung. Nach
Bertrin von Dr. Cron 1908. Strassburg. 12. 1.) Ha pedig ezt
9. Március 3., mint mondottuk, a bold. Szűz nem
elfogadjuk: jogunk van ahhoz, hogy a legkisebb ellentjelent meg, ámbár 15 ezren felül gyűltek össze a barlang
mondás is kimagyaráztassék. >
körül. Ide vonatkozólag megjegyzi Boissaire művének
5. Cenner kiadása szerint (563. 1.) Bernadette megegyik német kiadója (I. P. Baustert. Luxemburg. 1907.
halt 1879. ápr. 16. Estrade szerint szintén (301. 1.) AnVolksausgabe), hogy Bernadette egyik rokonának azt
nál telötlőbb, hogy a legkritikusabb író, Bertrin oly hofelelte : reggel nem láttam a hölgyet, mert méltatlanok
mályosan beszél erről, hogy idézett német fordítója
is voltak jelen, de nappal láttam. Szerettünk volna
(Dr. Cron 46. 1.) Bernadette halálát 1878. dec. 12. teszi.
valamit hallani Estradetól is ; mert ezen szerző nem látNekünk persze elég oly sok író megegyező tanúságszik teljesen megbízhatónak. Bernadette például nem
tétele.
kivánta a Szűzanya nevében, a körmenetet sem rögtön,
egy meghatározott napon, mint Baustert előadja. (XI. 1.)
6. Lasserre után azt gondolhatná az ember, hogy
így tehát megmaradunk amellett, hogy csak 18-szor látta
Bernadette egy elragadtatása közben sem veszítette el
a Szűzanyát.
öntudatát, sőt a külvilággal mindig érintkezhetett.
Szóval gratulálunk Horváth dr. választásához.
Estrade szerint pedig egyszer határozottan önkívüli állaMidlinszky József S. J.
potban volt (56. 1.). Ennélfogva föl kell tételezni, hogy
Lasserre arra ügyelt, a mi közönségesen előfordult; már
«Esti líjság» morálja.
pedig Bernadette közönségesen megőrizte eszméletét ; Jlz
vagy talán L. nem is hallott a kivételes esetről semmit.
Székesfővárosunk apró, kétfilléres újságai között
Megjegyzendő, hogy ez a második visio végén történt,
a
kevés
jól nevelt és uri társaságba való között az
az első visio után este felé szintén egy kis megzava«Esti Ujság»-ot tartják a legelsőnek. Olyanféle, mint
rodásról emlékezik Estrade.
kenyéradó gazdája, a «Budapesti Hirlap». Nem szájas7. A mi Bernadette megdicsőülését, vagyis a visiok
alatt beállott tökéletes átváltozását illeti, Estrade hitelt
kodik, nem is a fölfujt, minden tücsköl-bokrot fölérdemel ; mert Lasserre nem látta a jelenéseket, csak
kutató szenzációkon élősködik, nem kotorász az emhallomás után írhatott azokról. Azért Estrade többberek legalsóbb szenvedélyeiben, h a n e m nevelten és
szörös megjegyzése, hogy Bernadette úgy nézett ki, mint
jól magyarul ír.
egy angyal, mint a túlvilág átszellemült lénye — semmi
Hát hogy ez ma m i n d érdemszámba m egyen,
tekintetben sem tartható túlzásnak. Különben Bernadette
még a jól magyarul írás is, nem tagadom ; ma sokat
kinézésének leírásában Lasserre sem fukar (lásd külökell érdemszámba venni, ami azelőtt, n e m is oly
nösen a 75 1.) de Estrade túlszárnyalja. Álljon itt néhány
régen,
a keresztény világnézet általános u r a l m a idehelye. 19. 1.: «Egyszerre csak mintha villám sújtotta
jén, amikor még magasabban taksálták az érdemet
volna (Bernadettet), összerezzent valami csudálattól és
s az erény fogalmát is szélesebbkörűnek tartották,
szinte más életet kezdett élni. Szeme fénylett, csillogott,
mindez nálunk magától értődő dolognak tartatott.
angyali mosolygás jelent meg ajkán, kimondhatatlan
báj áradt el egész lényén. Lelke, mintha szük lett
Ez a nevelten és jól magyarul író újság is azon-
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ban az alapelvek dolgában a keresztényellenes áramlatban úszik ; diszkréten ugyan és finomult nyelven
s talán nem is teljes tudattal, de mindenképen a
divathoz illő észjárással dobja sutba a keresztény
alapelveket, rombolja a keresztény társadalom támaszoszlopait, akár a héber üzlet-ujságok, melyek még talán
az apjukat is képesek pellengérre állítani, ha anyagi
hasznot remélnek abból. Hiába, jó ideje megmondta
Proudhon, hogy minden, még oly lávolálló kérdés
fenekén is vallási kérdés rejlik.
Talán a kis «Esti Újság» fog legjobban csodálkozni azon, ha elolvassa soraimat, hogy mit kifogásolok rajta. Mert akkora vallási járatlanság már rég
nem divatozott nálunk, mint manap, csodálatosképen épen a «műveltek» között; azért hajlandó
vagyok megengedni, hogy «bona fide» írta, amit írt,
miután nálunk összes vallási tudásuk bizonyok köröknek néhány jelszónak öntudatlan utánmondásában
összegződik. Nem gondolkoznak s épen azért attól,
hogy a társadalom erkölcsi alapjait is tiszteletben
tartsák, egyáltalán nem fáj a fejők. A mai embernek csak ma legyen jó dolga, utána jöhet akár a
vízözön, a jövő idők érdekeivel nem törődik.
Az «Esti Újság» jan. 8-iki számában «Az áldozat»
cimű vezetőcikkében védelmébe veszi Bilecz József
torontálmegyei mérnököt, akit, jóllehet szerinte ártatlan volt, a társulat, mert «a nép föl volt ellene izgatva», elkergetett közérdekből.
A «közérdeknek» ilyetén értelmezésén háborodik
föl s védi az ártatlant, ami szép dolog tőle, nem is
ezt kifogásoljuk benne. Az ártatlant védeni mindenkor keresztényi kötelesség volt ; ma ujabb nevet
adtak ennek a kötelességnek és hogy a vallási vonatkozásoktól eltekintsenek, elnevezték humanizmusnak.
Ugy mondják, hogy ez ma a humanizmus követelménye. Hát legyen meg kedvük szerint, nevezzék akár
hogyan, csak cselekedjenek jól.
Azután mélyebb ethikai fejtegetést csatol hozzá,
elemzi a «közérdeket», de oly módon, hogy humanizmusának összes indító okait homokra alapítja, amin
minden épülhet föl, csak szolid, ingathatatlan morál
nem, legfeljebb oly eljárások, amiket a fölizgatott népben is kárhoztat. Ez az, amit kifogásolunk rajta.
Ezeket írja: «Közérdek van sokféle. Csak épen
a nézőponttól függ, amelyből a dolgot tekintjük. (Hát
hiszen nézőpontja volt annak a fölizgatott népnek
is!) Hisszük, hogy a fölizgatott nép bármely alaptalan és gonosz indulatának engedni, ahelyett, hogy a
népet fölvilágosítanák tévedéséről, szintén egy neme
a közérdeknek. A legfelsőbb rendű közérdek azonban mégis az igazság, melynek gyökérszálait le kell
bocsátani a néplélekbe. Közérdek az, hogy lássák
mindenek a jóravaló ember jutalmát, a hitványnak
pedig büntetését, mert csak így lehet
egyensúlyban
tartani a társadalom erkölcsét : a túlvilági
jutalom
és a pokolbeli büntetés a mi szkeptikus
korunkban
nem kecsegtet és nem rémít el senkit».
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Hogy erről kellett volna a népet kitanítani és
Bileczet visszahelyezni állásába. «Mert — úgymond
az «Esti Újság» — ki fog még az életben súlyt és
hitelt adni a feddhetetlen munkának egyfelől és a
hivatalos legfelső fórumok fölmentő Ítéletének m á s felől, ha egyiknek sincs szankciója, nincs ereje arra,
hogy a meghurcolt embernek elégtételt adjon?»
Szakasztott így gondolkozik és beszél a modern
ember az erkölcsről, az erkölcs megszilárdításáról és
a társadalmi erkölcs egyensúlyban tartásának m ó d jairól. Azt hiszi, hogy csak hirdetni kell, hogy a j ó
jutalmat, a hitvány büntetést érdemel és ez a belátás aztán maga a szankció, maga a legfőbb indíték
is lesz arra nézve, hogy az emberek tényleg is erkölcsösen ítéljenek és erkölcsösen cselekedjenek,
szóval az erkölcs útján megtartassanak. S miért
legyen ez a belátás az inditék az erkölcsös gondolkodásra? Miért csak ez? Mivel — úgymond — «a
túlvilági jutalom és pokolbeli büntetés a mi szkeptikus korunkban nem kecsegtet és nem rémit el
senkit». Más szóval a mai szkeptikus kor nem hisz
a mennyországban és pokolban.
Annyi ez, mint a keresztény erkölcsi világrendnek a megrendítése, annyi, mint a szolid erkölcsnek
halomradöntése. Nem építés, mint az «Esti Újság»
gondolja, hanem rombolás, mely között a mai közés magánéletünk tényleg vergődik s nyugtot n e m
talál. Az Eg és a Pokol mint erkölcsi törvényeink
végső s nemcsak a kezet, de a szivet, a lelkiismeretet is a rossztól visszatartó szankciója helyébe a
merő emberi belátást állítani annyi, mint az erkölcsöt szilárd támasztékától megfosztani. Annyi m i n t
a kereszténység helyébe a vigasztalan pogányságot
állítani s cselekedeteink normájául a szeszélyt, a
pillanatnyi hasznot, a szenvedélyek j á r m a alatt nyögő
észt tenni. így néz ki a dolog a valóságban.
Gondolkozzunk csak kissé. Ha nincs örök j u t a lom és büntetés, melyet a mindent látó Örök Biró,
aki legtitkosabb gondolatainkat is értékeli, szab, akkor
van csak földi biró, az ember és van csak földi
jutalom és büntetés. Minden az ember gyarló belátásán fordul meg: nemcsak jutalom és büntetés, de
még az is: mi a bűn, mi az erény, ki a jóravaló, ki
a hitvány? Minden az ember, az ingatag ember értékelésétől függ. Tehát az örök szankció elvetése, s
erre nem szoktak gondolni, velejár a keresztény
morál szerint vett bűn és erény, derékség és hitványság fogalmának az elvetésével is. S megnyílik a
határtalan tér az ingadozásra, vagyis, mint az «Esti
Újság» írja: a belátás; maradok én magam tetteim
irányítója, bírája és jutalmazója. Hogy ez egyénileg a
legridegebb önzésre s minden igaz morál megszűnésére, családilag, társadalmilag pedig általános bomlásra
vezet, nagyon láthatjuk «a mi szkeptikus korunkban», csak nézni kell az embereket: nem az íróasztalnál, hanem a valóságban, az életben.
Kant követői s ezek tanát, mint sokan mások,
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tudattalanul u t á n m o n d j a az «Esti Újság» is, az
örök j u t a l o m m a l és örök büntetéssel irányító keresztény morált mechanikus morálnak nevezik. Óriási
félreértés, melyre nézve utaljuk az olvasót Mihalovics
dr.-nak a «Religio»-ban most folyó t a n u l m á n y á r a :
«A keresztény erkölcs bensőségéről». Ne tessék csak a
frázisokat utánmondani, hanem tessék egy kicsit a saját
fejével is gondolkozni és azt a belátásos morált, mint
fát a gyümölcséről, eredményei u t á n megítélni.
Krisztus t a n a jól megbizonyított alapokon nyugszik, morálja az emberek megnemesítésével, keresztény e r é n y - h ő s ö k fölnevelésével dicsekszik; hogy mi
a keresztény morál az embernek, t u d j a mindenki,
aki szerinte él. Csak azok ágaskodnak ellene, akik
sohasem gyakorolták. Ezt elvetni annyi, mint kihúzni
a gyarló e m b e r lábai alól a biztos vezérfonalat s
rábizni őt ösztöneire.
Ha szkeptikus ez a mi korunk, épen a sajtónak
volna feladata őt tévedéseiről fölvilágosítani. De n e m
teszi. Az embereknek úgylátszik nagy bűnhődések
árán kell m a j d visszatérni — a kereszthez, mivel a
keserű tapasztalat egykor majd odavezeti őket.

Levél a

szerkesztőhöz.

Nagyságos ú r !
A «Religio» valamelyik júniusi telefonjában igen
érdekeset olvastam. Kolozsvárnak szólt az üzenet s
azt tartalmazta: nem lehetne-e a Szent-Imre-Egyesületben az ifjúságnak theologiai dolgokat előadni.
Már akkor megfogamzott bennem a gondolat, hogy
írok Nag) r ságodnak, csináljon p r o p a g a n d á t az eszmének, de levelem elmaradt.
Olyan tapasztalatokra jöttem rá azonban ez idő
alatt, hogy bátorságot vettem a levélírásra.
É n még kezdő pap vagyok, széleskörű ismeretségem nincs és mégis tapasztaltam, hogy a müveit
világiak rettenetes járatlanok vallásunkban. Hajdani
osztálytársaimmal találkoztam a n a p o k b a n s Istenem,
micsoda h a m i s nézeteik vannak pl. a fülgyónásról,
az infallibilitásról stb., mert nem ismerik tanainkat.
Kérdeztem, h á t nem tanultunk mi erről a gimnáz i u m b a n ? Bizony, amit ott hallottunk — mondották —
rég elfelejtettük s helyettük ujakat csak ilyeneket
hallottunk, a milyeneket most neked elmondottunk.
Pedig ha olykor összejövünk, rendesen vallási dolgokról beszélünk. Továbbképezni vallási dolgokban
magát bizony nincs alkalma a felsőbb tanulmányokat végző fiatalságnak. Nem is csoda aztán, ha oly
kevesen vesznek részt a világiak közül abban a nagy
szellemi csatában, melyet a keresztény szellem a
pogány világfölfogással vív. Pedig m i n é l jobban megismeri valaki vallásunkat, annál j o b b a n megszereti,
mert csak a k k o r jön rá annak szépségeire.
E találkozás után magamban gondolkoztam, n e m
lehetne-e segíteni valahogy a dolgon. De én propagandát eszmémnek n e m tudok csinálni, kapóra jött
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tehát az a bizonyos szerkesztői üzenet, mert t u d o m ,
hogy m á s is van, kinek az a nézete, mint nekem,
a k i n e k tekintélye és tudása garancia arra, h a lehet,
tud propagandát csinálni.
Azért azt kérdem, nem lehetne-e az egyetemen
és a vidéki akadémiákon röviden, de rendszeresen
magyarul a dogmatikát s morálist kath. világi ifjúságunk számára t a n í t a n i ?
Befejezve levelemet, ismételten bocsánatot kérek,
ha talán valami lehetetlen dologról írtam, de nekem
igen fontosnak látszik.
Maradok továbbra is híve
Végh Ferenc.
I*. B é l í e n y é r . A számadásokhoz nyugtatványul tessék
a postai föladó-vevényt használni.
Z. N a g y b o b r ó . Képzelem a vidék hangulatát s azt is,
hogy, messziről szemlélve a dolgokat, igazán nem tudják,
kinek higyjenek. Hát kérem vannak és lesznek mindig, akiknek hinni is lehet. A felmerült ügyet, mint olvassuk, a sajtóbiróság fogja tisztázni.
G. G y ő r , Köszönöm sorait, az észrevételezésben igaza
van. «A modernizmus és a katholicizmus» cimű könyvemben
(98. 1.) az az állítás, hogy : «Jézus Krisztus, egy lévén benne
a személy, emberi természete szerint is Istennek valóságos,
természetes Fia» hibás s magam is most nagyot néztem rá,
hogy figyelmeztetett. Csak elnézés folytán keletkezhetett, lévén
mi hozzászokva a latin műkifejezésekhez. Latinul igy mondj u k : Christus etiam ut homo, vagy: Christus etiam in natura
humana, seu qua homo Filius Dei naturalis est. Tehát helyesen így lesz: Jézus Krisztus, egy lévén benne a személy,
emberi természetében is, vagy mint ember is Istennek valóságos, természetes Fia. Állításainkat, Krisztusról szólva, folyton az egy isteni személyre, a kié az isteni és emberi természet, kell vonatkoztatnunk benne, különben a régi nestoríanismusba bonyolódunk bele. Nem mivel ember (s ehhez
képest hangzik az az «emberi természete szerint» kifejezés),
hanem mint ember is Istennek valóságos, természetes s nem
mint az adoptianusok m o n d t á k : fogadott Fia. Istennek fogadott fiai a malaszt által mi lehetünk. — Az illető m ű ismertetése pedig majd sorra kerül, magam alig győzöm a munkát,
mint láthatja.
S z . G r á c . 1909-re van előfizetve.

TARTALOM. A «Ne temere» decretum kihatásai a
hazai felekezetekre és a társadalomra. II. (Vége). Hanuy
Ferenc dr.-tól. — Jézus fogantatása a régi egyptomi
emlékekben. Kmoskó Mihály dr.-tól. (Quinlus ellen.) —
A keresztény erkölcs bensősége. III. Mihalovics Ede dr.tól. — Szent Gertrúd és Mechtild. II. Dombi Márk dr.tól. — A vérkémlelések és az ember leszármazása. III.
Zubriczky Aladár dr.-tól.— Egyházi világkrónika, -y—latól. — Irodalom. Mihály fi : Katii. Szemlé-je. — Estrade—
Horváth : A lourdesi jelenések. Midlinszky József S. J.től. — Az «Esti Újság» morálja. — Levél a szerkesztőhöz. (Az egyetemi kath. ifjak vallási konferenciáiról.)
Végh Ferenctől. — Telefon.
L a p t u l a j d o n o s és kiadó :
D U D E K JÁNOS

Stephaneum

dr. egyetemi ny. r. tanár.
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Megjelenik - július és augusztus
ELŐFIZETÉSI

FELELŐS SZERKESZTŐ

AHA

Egész évre
Félévre

A „Ne lemere" és a görög

hónapot kivéve - minden

K 12.—
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DUDEK

JÁNOS

EGYETEMI TANÁK

katolikusok-

Eddig, mint láttuk, leginkább a vegyes házasságok szempontjából vizsgálták a «Ne temere» decretumot. Pedig a decretum tisztán katholikus szempontból is eléggé jelentékeny változtatásokat tartalmaz.
Először nem kicsinylendő azon rendelkezése,
hogy az eljegyzések csak úgy érvényesek, ha mind
a két fél írásba foglalva aláírja, nemkülönben ha az
illető lelkész, vagy pedig két tanú aláírja. Az eljegyzésnél sincs eszerint többé clandestinilas.
Szerény véleményem szerint rendkívül fontos
intézkedés ez, mivel elejét veszi a könnyelmű eljegyzéseknek. Ki csak rövid ideig is foglalkozott lelkipásztorkodással, megmondhatja, mennyi zavar, keserűség támad a meg nem gondolt eljegyzések nyomán.
Ezentúl ez nem lesz úgy és a zavar, ha nem is lesz
végkép eltüntetve, bizonyára alaposan redukálva lesz.
Nagyon fontos változtatást tartalmaz a «Ne
temere» abban is, hogy nincs többé szó a domicilium és a quasi domicilium kérdéséről. Minden lelkész előtt érvényesen (valide) lehet kötni házasságot
a következő föltételek mellett: aj szükséges, hogy a
lelkész hivatalában legyen már és ne legyen excommumikálva, vagy fölfüggesztve ; bj hogy lelkészkedési
területén belül történjék az esketés; c) hogy szabadon asszistáljon a házasságkötésnél. A liceitas szempontjából pedig szükséges aj hogy minden szükséges
intézkedés megtétessék annak megállapítására, hogy
nincs akadály ; bj hogy legalább egyik íél egy hónap
óta tartózkodjék m á r azon lelkészség területén, hol a
házasság köttetik; cj hogy lelkészöktől, ha t. i. mindkét fél idegen, meghatalmazás legyen, hacsak valamely
súlyos ok nem forog fenn ; d) lehetőleg megtartandó
azon praxis, hogy az esketés a menyasszony lelkésze
előtt történjék. Ezek kívántatnak, de nem a validitas, hanem a liceitas szempontjából. Vagyis míg
eddig, ha az esketés nem egyik vagy másik fél
lelkésze előtt történt, az érvényesség végett szükséges
volt az elbocsátás, most csak a liceitas szempontjából
szükséges.
Kiemelem még a következőket. 1. Ha nem található lelkész és ezen állapot egy hónapig tart, akkor

vasárnapon.
S Z E R K E S Z T Ő S É G ÉS

dr.

KIADÓHIVATAL

Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 39.

a házasság pusztán kél tanú előtt is érvényesen
köthető (can. VIII.) 2. Az úgynevezett «in extremis»
házasság bármely lelkész előtt két tanú jelenlétében
érvényesen köthető (can. VII.) Ezek azon főbb intézkedések, melyek a tisztán katholikus házasságokra
vonatkoznak. — A vegyes házasságokra vonatkozó
intézkedésekkel nem foglalkozom, mivel azokról máisokat hallottunk.
És most az a fontos kérdés merül föl, kötelezők-e
a «Ne temere» intézkedései a görög katholikusokra
is? E kérdés jogosságát azon körülmény is mutatja,
hogy ezzel két Gongregatio is foglalkozott, t. i. a
Congreg. interpretum concilii tridentini és a Congreg.
de propaganda fide. 1
A Congreg. C. a kérdést két részre osztotta, t. i.
érvényes-e először tisztán görög katholikusokra,
midőn azok egymás között kötnek házasságot?
A consultatorok arra az álláspontra helyezkedtek,
hogy nem kötelező. Ezt X. Ince pápának következő
határozatával indokolják: «Subditi Patriarcharum
Orientis nonligantur novispontificiis constitutionibus,
nisi in tribus casibus: 1. in materia dogmatum
fidei, 2. si Papa explicite in suis constitutionibus
faciat mentionem et disponat de praedictis, 3. sí i m plicite in iisdem constitutionibus de iis disponat, ut
in casibus appellationum ad futurum concilium.»
A Congreg. C. 1907. j a n u á r 25. ülésében ezen álláspontot el is foglalta. — Tehát a «Ne temere» a görög
katholikusokra
nem vonatkozik. — Általánosan szólva,
a görög katholikusok továbbra is a trienti zsinat
házassági rendeletei alatt állanak. Eszerint a görög
kath. és protestáns fél között létre jött házasság
akkor is érvényes, ha az akatholikus lelkész előtt
lett megkötve. Ezt kell következtetnünk a Congreg. C.
döntéséből.
Közelebbről tekintve a kérdést, még sem lehet
azzal ily könnyen végezni. Miért? Először mivel a
történelmi alakulás folytán ezen esetben sok anomália,
s bizonyos tekintetben tarthatatlan állapot állana be.
Hogy egyébre ne mutassak rá, hazánkban pl. egy és
ugyanazon katholikus egyházban kétféle házassági
jog lenne. A latin szertartásuak előtt érvénytelen
1

Acta Sanctae Sedis 1908. fase. 2. és 4.
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volna az akatholikus lelkész előtt kötött házasság,
a görög szertartásnak előtt ellenben érvényes. X. Incének fenti határozatával sem lehetne ezt védelmezni,
mert az világosan a négy patriarchatusra vonatkozik.
Nézetem szerint általános katholikus és célszerűségi szempontból kell megitélni ezen kérdést.
Hogy ezen kérdéssel tényleg n e m lehet oly
könnyen végezni, mutatja azon további két kérdés,
melyet a consultatorok a Congreg. C. elé terjesztettek. Nevezetesen: «1. Utrum ad e o s d e m (se. Orientales) decretum extendere expediat és 2. Utrum validum
sit m a t r i m o n i u m contractum a catholicis rítus latini
cum catholico rítus orientális, non servata f o r m a
ab eodem decreto statuta». Mit felelt a Congregatio
az elsőre? Szórói-szóra ezt: «Ad S. Congregationem
de P r o p a g a n d a Fide». Vagyis megfontolásv égett m á s
congregatióhoz utalta a megoldást. Hát a másik kérdésre mit szólt? Erre így felelt: «Dilata, et exquiratur votum d u o r u m Consultorum, qui prae oculis
habeaut leges bac de re vigentes q u o a d Orientales»
Vagyis figyelembeveendők azon törvények és szokások,
melyek a keletieknél ezen kérdést szabályozták.
Az első kérdést illetőleg nem t u d j u k még, mi a
Congreg. de propaganda fide véleménye. A második
kérdés megoldása végett a Congreg. C. utasította a
consultatorokat, hogy azt tanulmányozzák. A consultatorok alaposan áttanulmányozták a keleti egyházjognak különösen azon részét, mely a házasság
szentségének kiszolgáltató személyével foglalkozik.
(Minister matrimonii.) Az itt nyilvánult vélemények
m i n d e n k i t a r r ó l győzhetnek meg, hogy nagyon is kívánatos, megfelelő a «Ne temere»-nek a görög katholikusokra, m o n d j u k közelebbről a magyarországi
görög katholikusokra való kiterjesztése. Mennyiben ?
Annyiban, hogy a «Ne temere» a házasság kiszolgáltatása körül forgalomban lévő vélemények között is
egységet teremt. És ugyanakkor elejét veszi a n n a k
is, hogy az egy katholikus egyháznak házassági
jogát m á s és más törvények szabályozzák. Nézzük
csak ezt közelebbről.
A consultatorok a második kérdést többféle
szempontból bírálták meg. így P a u l u s Smolikowski
abból indul ki, hogy a keletieknél sohasem köttetik
házasság papi áldás nélkül, ha n e m is kivánják ezt
általánosan annak érvényességéhez. Másoknál pedig
pl. «apud Ruthenos in Austriaco Imperio» a trienti
zsinat határozatai érvényesek.
Megjegyzendő — így szól — hogy a keleti
egyházjog nem beszél parochus propriusról. Ha
tehát — így szól — a «Ne temere» nem szüntette
meg azon privilégiumot, mely szerint a törvény alól
kivett személy a maga exemptioját a másik féllel
közli, akkor a latin szertartású félnek keleti szertartású
katholikussal kötött házassága érvényes ; érvényes
t. i. még azon esetben is, ha nem tartatik meg a
«Ne temere» által előírt forma. Csak az eskető p a p
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ne legyen felfüggesztve. A hol pedig a trienti zsinat
határozatai érvényesek, ott megtartatnak ezen zsinat
határozatai.
Henricus Benedetti szintén a házasság kiszolgáltatójának kérdéséből indul ki. Rámutat arra a
tagadhatatlan tényre — többi között —- hogy a
keletieknél egyáltalában nem hiányoznak olyanok,
a kik a papi áldást csak a liceitáshoz kivánják.
Papp-Szilágyi 1 pl. ezt m o n d j a : ... «certumque est
j u s Orientale non agnoscere nisi clandestinitatem
veteris juris, videlicet prohibitionem contrahendi
m a t r i m o n i u m absque publicis caeremoniis... quae
quidem necessariae sunt, ut matrimonii celebratio
licita e v a d a t . . . »
Benedetti azután részlegesen is szól a ruthénekről és a románokról. Hogyan? A galíciai ruthénekre
vonatkozólag többi között az 1720-i zsinatra hivatkozik, mely világosan a trienti zsinat határozataira
liivja fel a papok figyelmét a házasságkötésnél. De
hozzáteszi: «Hi vero, qui habitant Hungáriám, non
tenentur legibus Synodorum Zannasienae et Leopoliensis». Mi azonban tudjuk, hogy a gyakorlatban
ehhez ragaszkodtunk és pedig úgy, hogy ettől tettük
és tesszük függővé a házasság érvényét.
A románokat illetőleg pedig hivatkozik az
1882-i fogarasi tartományi zsinatra, mely a clandestinitast a tiltó akadályok közé sorolta. Ezek után a
kérdéses d u b i u m r a affirmative (igenlőleg) válaszol,
ha a «Tametsi» nem volt kihirdetve, negative (tagadólag), ha ki volt hirdetve.
A Congreg. Concilii 1908 márc. 28-i ülésében
egyszerűen negative felelt. Vagyis ha latin szertartású katholikus egy görög szertartású katholikussal
köt házasságot és n e m tartja meg a «Ne temere»
intézkedéseit, akkor ezen házasság érvénytelen. Mit
jelent mindez közelebbről? Azt, hogy a «Ne temere»
intézkedései a latin szertartású félt mindig kötik.
De ki n e m látja, hogy ebben az esetben a clandestinitásról van szó?! A Congregatio nem ismeri el,
hogy azon szórványos privilégium, mely szerint a
keletieknél a lelkészi áldás csak a liceitáshoz szükségeltetik, a latin félt is kiveszi a «Ne temere» alól.
Már most a keleti egyháznak feljebb jelzett
felfogása a házasságot illetőleg nem teszi-e kívánatossá, hogy az minket is kötelezzen? Hiszen, hogy
m á r élőiről kezdjem, n e k ü n k is érdekünkben áll,
hogy az eljegyzés szilárdabb alapot nyerjen. Erről
pedig gondoskodik a «Ne temere». A «Ne temere»nek azon újítása pedig, hogy nincs többé szó a
validitást illetőleg a proprius parochusról, egyenesen
összevág a keleti egyházjoggal. Ténylegesen a keleti
egyház a házasság szentségének kiszolgáltatásánál
lelkészi, de nem plébánosi áldásról beszél.
A mi végre különösen a ruthén görög katholikusokat illeti, ezekre m á r azért is kötelezőnek kell
g
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lennie, mivel a «Ne temere» intézkedései — vegyük
akár új törvénynek, akár csak módosításnak —
ténylegesen a trienti zsinat határozatán változtatnak.
Logikailag tehát mindazokra vonatkozik, a kik annak
rendelkezése alatt állottak. Itt nem lehet — ismétlem — X. Ince feljehb idézett határozatával érvelni,
mert ebben az esetben a trienti határozatok sem
lettek volna kötelezők. Már pedig — legalább a
gyakorlatban — ez így volt.
Hogy is áll tehát az egész kérdés? A Congreg.
C. világosan kimondotta, hogy a görög katholikusokat a «Ne temere» nem érinti.
Nekünk tehát — tekintettel a mi különleges
viszonyainkra — kérnünk kell, hogy az ránk is
kitérj esztessék. Ez logicus folyománya lesz azon
házassági jogállapotnak, mely nálunk eddig fennállott és általános katholikus szempontból is kívánatos.
Hadzsega Gi/ala dr.

A keresztény erkölcs bensősége.

<iv.)

A kereszténység azonban nem rontja-e le a
bensőséget azáltal, hogy külső cselekedeteket ír elő?
Hiszen oly törvény, mely külső cselekedeteket parancsol, nem hatol a belsőbe s megelégszik a külső
törvényességgel; s különben is a külső cselekedet
a lélekben semmit sem eszközöl. A kereszténység
ilyetén félreértése, mint már az eddig mondottakból
is kitűnt, onnan ered, hogy egyes elemeit kiszakítják
abból az egészből, melyben minden szerves összefüggésben van s így elemei csak egymás által érthetők. Benne a hitágazat, istentisztelet és erkölcstan
a legbensőbb összhangban olvadnak össze, s azért
csak annak van világos képe róla, a ki ezt az összhangot képes fölfogni, csak az tudhat egyes jelenségeiről alaposan ítélni. A fölhozott ellenvetésnek is
a szűk látókörű és felületes felfogás a szülőanyja.
Ha ugyanis a kereszténység embertanát, melyet
különben a természetes ész is megerősít s az emberi
élet céljáról vallott igazságait folyton szem előtt
tartjuk, az említett ellenvetés üressége azonnal szembetűnő lesz.
A keresztény tan szerint az ember két világnak-—
anyaginak és szelleminek — mesgyéjén áll s azért
összekötő kapocs a természet országában, vagyis az
ember nem tisztán szellem, hanem test is egyúttal
s így életének mindkét irányban kell megnyilatkoznia és pedig egységes összhangban. Az anyagból álló
testnek a lélek szolgálatában kell állania, azt segítenie, mivel két különböző elem között csak az alárendeltség révén jöhet létre egység.
Ebben a kereszténység ellentétbe helyezkedik a
stoicismussal, neoplatonismussal és buddhismussal,
a melyek az embert elszakítják testétől, a szellemet
a külsőtől s azért az ember életét pusztán a belsőre
szorítják. De ellentétbe helyezkedett az ókori pogánvsággal is, mely ismét csak a külső embert ismerte
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el, a belsőt, a szellemit elnyomta s azért a külsőségekben merült ki, a külső siker és nagyság szerint
értékelte az embert. Ennek a világnézetnek elmúlását jelezte Jézus, midőn mondta: «Eljön az
óra és most vagyon, mikor az igaz imádók lélekben
és igazságban imádják az Atyát, mert az Atya is
ilyeneket keres, kik imádják őt».1 Az előbbit pedig
elitélik szent János szavai: «A ki azt mondja, hogy
ismeri őt, de parancsait nem tartja meg, hazug az
és abban nincs igazság».2 Mert «valamint a test lélek
nélkül holt, úgy a hit cselekedetek nélkül meg van
halva». 8 A belső igazságnak és tiszteletnek külsőleg
is kell megnyilatkoznia, mert semmi sem lehet az
ember belsejében, a mi rajta külsőleg valami módon
meg nem nyilatkoznék; a belső az ember tartalma
a külső ennek formája s miután az ember egységes
lény, a kettőnek egyeznie kell. Különben is a külső
hat a belsőre a szenvedélyek révén; az ember
ugyanis ügy függ a külső világtól, hogy el nem szakíthatja magát tőle, tehát belső élete nem folyhat
le anélkül, hogy a külsőre vissza ne hasson. S azért
a mi kifelé nem tör, az a belsőben sincs, vagy csak
nagyon gyarlón. Nem elég tehát szívben és lélekben
magunkat Istennek alávetni, ezt egyúttal külső cselekedetekkel is kell nyilvánítani. Igaz, hogy Isten
szellem, csakogy az embernek a saját természete szerint kell hozzá alkalmazkodnia, ez pedig
nemcsak szellemi, de testi is. Egyébiránt az ember
Istennek egész lényével tartozik, egészen kell tehát feléje törekedni, először szellemével kell hozzá fölemelkednie, s ennek révén a testtel, nyilvános és magánéletének parancsaihoz való alkalmazása által.
Ora et labora ; az előbbi az utóbbi nélkül nem
tökéletesít, az utóbbi pedig az előbbi nélkül holt. «Legyetek az igének cselekvői és nemcsak hallgatói, megcsalván magatokat. A ki átlátja a szabadság tökéletes
törvényét és megmarad abban, nem feledékeny hallgató lévén, hanem tettel cselekvő, az boldog lesz cselekedetében». Mert «nem a törvény hallgatói igazak
Istennél, hanem a törvény cselekvői igazulnak meg».4
A kereszténység nem elégszik meg a puszta
szemlélődéssel; a kinek hite van, mutasson cselekedeteket is, különben hit sincs benne. Az egész
embert karolja át, hogy «tagjait ne adja gonoszság
eszközéül a bűnnek, hanem mint feltámadott a
halálból adja magát az Istennek és tagjait az igazság eszközéül az Istennek», «az ifjúság vágyódásaitól
fusson s kövesse az igazságot, hitet, szeretetet és
békességet» «s kiki a miben hivatott, abban maradjon az Istennél». 5
Visszája az erkölcsnek és a vallásosságnak, ha
valaki az erkölcsi tökéletesség magaslatán képzelvén
1

.Ián. 4, 23.
2 I. Ján. 2, 4.
3
Jak. 2, 26.
« Jak. 1, 22, 25. Rom. 2, 13.
a Rom. 6, 13. II. Tim. 2, 22. 1. Kor. 7, 24.
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magát, hétköznapi kötelességeit elmulasztja; ez torzképe a szentségnek, mivel a szentség nem választható el a becsületességtől, hanem reá támaszkodik
és segíti. Azért a tökéletes keresztény a legbecsületesebb ember is egyszersmind, vagyis külső kötelességeinek leghívebb teljesítője. A mint a hit nem
hazudtolja meg az észt, hanem éleszti és gyámolítja,
ügy a szentség is föltételezi a becsületességet, ebből
indul ki, hogy magasabbra szálljon. Összhang az ész
és hit között, összhang a becsület és szentség között,
ez képezi a valódi keresztényt. Épen ez képezi a
keresztény erkölcstan erejét s igazságának bizonyítékát, hogy a hitnek, vallásnak cselekményekben
követel érvényesülést, a mit az emberi természet is
szentesít : a pogányságnak és protestantizmusnak
ellenben az a gyöngesége, hogy a valláserkölcsöt
illetőleg az embert kettévágja, kiszakítja természetes
összhangjából.
Az emberi élet céljáról vallott tan még szembeszökőbben igazolja a külső cselekedetek szükségét a
belső erkölcsi élet föntartására. A teremtmény célja
Isten dicsősége; az egek hirdetik az ő dicsőségét.
Minden lényben van tökéletesedési ösztön, innen az
élet és mozgás a világon, mely pihenést nem ismer.
Ez alól az e m b e r sem tesz kivételt s h a b á r végcélját a túlvilágon éri el, földi élete nem puszta várakozás, hanem előkészület ideje az örök boldogságra,
a tökéletesedés folyamata. A keresztény ember feladata a természetest a természetfölöttivel egyesíteni,
a mi Istennel való egyesülés és önmagába való
mélyedés által érhető el. A keresztény vallás lényege :
természetfölötti tan, szeretet és élet; s a keresztény
élet titka: az e m b e r n e k Istenből való újjászületése,
a Szentlélek tüzétől és fényétől való megvilágíttatása
és felmelegíttetése s ebből eredő istenes élet. A m a laszt meg szellemivé teszi az életet; a hit bevezet a
természetfölötti életnek és kincseinek ismeretébe, a
szeretetben a hit megelevenül, szent tűzzel kigyullad
és erőt nyer arra, hogy végbe vigye a szeretet legfőbb tettét, az önfeláldozást, a hol pedig a szív bizalomteljesen átengedte magát Istennek, megkapja a
reményt. Ez a keresztény belső élete, melyből úgy
az értelem, mint az akarat kiveszi a maga részét.
A hol azonban egy természet van, ott csak egy
cél lehet, az ember pedig egy természet, a léleknek
és testnek tehát csak egy célja van. Ha a lélek hit,
remény és szeretet által j u t helyes viszonyba Istenhez, akkor a test cselekedeteiben is annak kell megnyilatkoznia. Az ember ugyanis minden
külső
tettében valami célra törekszik, ez pedig vagy egyezik, vagy ellenkezik végcéljával. Tehát a külső cselekedet sohasem pusztán külső, mivel a végcélnak
van alárendelve, a melyre az ember belső cselekedetével, vagyis a h á r o m emiitett erénynek gyakorlása által irányítja ; ezekkel azonban n e m fér össze
akármilyen cselekedet, a mint maguk sem valami
nyugvó pontok, h a n e m érvényesülésre törő készsé-
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gek. Azért m o n d t a Jézus : Ha az életbe akarsz bemenni, tartsd meg a parancsolatokat. Tunyaság nem
erkölcsi élet, cselekedni kell, de a célnak megfelelően s ezt a parancsolat határozza meg. Az egész
embernek kell tehát egy határozott életirány által
előkészülnie az örök boldogságra, mivel a végcélnak
kell magát alárendelnie, Istennek szolgálnia erényes
élet által. Innen kapja egész élete s m i n d e n külső
cselekedete értékét. Azért a parancsolatok részint
tiltanak, részint követelnek bizonyos cselekedeteket,
aszerint a mint azok elnyomják a belső életet,
ellenkeznek az erényekkel, vagy pedig ezeknek
szükségszerű megnyilatkozásai és ápolói.
A keresztény élet ugyanis nem pillanatnyi fölhevülés müve, h a n e m megfontolva elhatározott állapot, mely áldozatba és küzdelembe kerül és tart
az egész hosszú életen át. Krisztus követése a keresztény e m b e r élete s ez kétféle törvényeket, illetőleg cselekedeteket tételez föl. Krisztus élete az önmegtagadás láncolata volt, azért a kereszténység is
ilyen cselekedeteket követel. Ezt különben m á r az
ésszerű természetes élet is kívánja, mert a szenvedélyek zavarólag nyúlnak bele az ember életébe,
ennélfogva csak úgy van rendes emberi élet, ha
ezek nem uralkodnak rajta, a mit csak önmegtagadás által lehet elérni. Az akarat h a t a l m á b a n kell
lenniők a többi képességeknek, ez azonban csak
úgy lehetséges, h a a külső cselekedeteknek van törvényük, melyet az akarat r á j u k alkalmaz. A kereszténység, midőn külső cselekedeteket sürget, ezt az
emberi igényt elégíti ki, tehát n e m puszta külsőség
parancsainak célja és eredménye. Ezekben a külső
cselekedetekben nyilatkozik meg a benső szentség,
mint a lélek u r a l m á n a k eredménye vagy szülője.
Isten iránt való szeretetben gyökereznek azok s ennek
növelésére irányulnak. Áldozatkészség nélkül nincs
szeretet, már pedig külső cselekedetek nélkül nem
találunk teret ennek érvényesítésére; h a tehát a
kereszténység a szeretet vallása, bírnia kell oly törvényekkel, melyeknek teljesítése által magát áldozatul hozza az ember nemcsak óhajjal, h a n e m tettleg is. Ezeknek a külső cselekedeteknek tulajdonítható a szeretetnek a szentekben elért foka, ezek
által követték Krisztust s cserébe kapták az ő szeretetét, mely meg n e m elégszik a kötelesség kívánalmaival, hanem a legfőbbre törekszik, egészen föláldozza magát.
Isten szeretetétől von el a világ túlbecsülése, ha
beléje helyezzük célunkat, m i n t h a benne volna meg
az, a mi egész szeretetünket megérdemli. Ha a kereszténység Isten szeretetét akarja b e n n ü n k ápolni
és megtartani, ettől a tűlbecsüléstől kell az embert
megóvnia, hogy helyesen t u d j o n vele élni. Mivelhogy pedig a világ külső, csak külső cselekedetek
előírásával felelhet meg ezen feladatának. A szeretet
csak gyakorlás által tartható főn, a mint ez megszűnik, fogy a szeretet is; az embernek tehát külső
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tér kell erre a gyakorlatra, s ezt a parancsok írják
körül, midőn tiltanak és követelnek bizonyos külső
cselekedeteket.
Krisztus életének másik lényeges eleme, hogy
malasztteljes volt, természetfölötti életet élt. A keresztény ember életének is ilyennek kell lennie, mivel
a természetest a természetfölöttivel kell összekötnie;
természetes az ő akarata, természetfölötti az isteni
kegyelem, e kettőnek kell benne egyesülnie, hogy
Istennel egyesüljön. Hogyan jut ehhez a kegyelemhez és hogyan tartja azt meg magában? Az ember
élő és szabadakaratú lény, emberit csak élő lettel
és szabadakarattal létesít; minden annyiban bir
erkölcsi értékkel benne, a mennyiben szabadságától
függ, szabadakaratából származik. Méltósága abban
áll, hogy erkölcsi értéke tőle függ. A malasztot Isten
adja, de megadásában az emberi természethez alkalmazkodik, cselekedetet kiván tőle, melyben szabadakaratának óhaja és a malaszt megtartására irányuló
törekvése nyilvánul. Isten megnyitotta a forrást, hogy
az ember merítsen belőle ; rámutatott a merítőedényekre is, midőn az imádságot az ember kötelességévé tette s a külső istenitiszteletet oly ténykedésekkel gazdagította, melyek malasztját szétárasztják
minden jóakaratú résztvevőre.
A kereszténység által előírt külső cselekedetek
másik neme erre a térre tartozik. A mint a hit által
Krisztus gondolkodásmódja száll az ember elméjébe,
úgy száll rá az isteni tiszteletre vonatkozó cselekedetek által az ő isteni életének elve, hogy őt követve,
a keresztény erényeket gyakorolja. S a mint a hit
nem pusztán külső megvallás, hanem az értelemnek
teljes odaadása az Istenhez ; úgy az említett kegyszerek használata sem puszta külső szertartásnak
végzése, hanem a léleknek a remélt malaszthoz való
alkalmazkodása, a miből azután az a belső szentség
származik, melyből szent cselekedetek folynak. Mindenben az akarat önkéntes csatlakozását tételezi föl
a törvény, a puszta külső alakiságnak semmit nem
tulajdonít. Innen érthető az a tény, hogy minél szorosabban tartja magát valaki ezekhez a törvényekhez,
annál magasabbra száll a belső tökéletességben is,
a mint ezt a szentek példája bizonyítja, s minél
jobban távolodik tőlük, minél ritkábban igazodik
szerintük, annál mélyebbre sülyed erkölcsileg, a mire
nem kell példákat felhoznunk.
Az eredmény mutatja tehát, hogy a keresztény
erkölcstannak egy törvénye sem merül ki a külsőségben, hanem a belső embert ragadja meg és alakítja át.
A hol a világ a külsőséggel megelégszik, ott a
bensőséget kívánja; a hol pedig az kevélységből
vagy tunyaságból a kötelességeket lerázni akarja,
külső cselekedeteket kiván, hogy a külső a bensővel
összhangban legyen, mert a kettő együttvéve képezi
az embert.
Honnan van azonban ma az a kiáltozás az
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erkölcsi bensőség után ? A beteg is egészség után
kiáltozik; a mai kultura minden izében külsőleges
a közélettől kezdve a magánélet legkisebb eleméig.
A mint az ókoriaknál a külvilág volt minden, úgy
a modern világban is minden csak dicsőségért,
sikerért, haszonért vagy külső szükségből történik;
a lelkiismeretért, belső tökéletesedésért senki sem
akar fáradozni, arról legföllebb prédikálni szoktak
a kathedrai bölcsek, de csak másoknak, mint az
ókori bölcsek. A bűn fogalmát nem ismeri a modern
kor, habár minden nép tesz bizonyságot róla, hogy
ilyen jelenség is lehet az ember életében; mert
bizony nehéz lényegét megállapítani oit, a hol a
külsőség dönt a cselekedet értéke fölött.
Bensőség után kiáltozik a mai kor, de milyen
után? Századunk egy motívumot akar uralkodóvá
tenni, melyről azt hiszi, hogy ő fedezte föl, s ez a
becsület. Mindent kétségbe vontak, de ehhez nem
mernek nyúlni, habár tiszteletét nem tudják megindokolni. Mi is az a becsület? Költői és bölcseleti
nyelven próbálkoznak meghatározásával, a nélkül
hogy világosságot tudnának rá deríteni. A férfi vallása az, mondják, dogmák és szertartások nélkül,
melynek törvényei sehol sincsenek megírva; önmagunknak és az élet szépségének szenvedélyig vitt
becsülése, mely az ember méltóságát mindenütt megőrzi, férfias szemérem, melynek eljátszása szégyen.
Honnan azonban a becsületnek ez a hatalma, miért
kell előtte meghajolni? Ezt azok a meghatározások
meg nem fejtik. Fölséges egy erény, s az ember
méltóságának tanuja; de levegőben lóg, nincs gyökere, ha az ember lényegéből meg nem okolható,
mert nincs támasza, mely fönállását biztosítaná.
A becsület fölséges valami, ha szentélye oly
lelkiismeret, melyben Isten honol, máskülönben gyökeretlen sápadt virág, mely egyideig illatozhat, azután
pusztulnia kell. A lelkiismeret tehát a becsület kertje,
melyet Isten áraszt el a szükséges világossággal és
meleggel. Önbecsülés és élet megbecsülése miért
méltó az emberhez? Mert célja ad értéket mindkettőnek. Az ember Istentől jött s oda kell visszatérnie, az élet odavezető út, ha az ember általa az
isteni képmást nem csak megőrzi, hanem ki is fejleszti magában. Ez az önbecsülésnek alapja, mert
ez fedi föl lényünk értékét. A lelkiismeret ennek
fényével világítja meg a cselekedetek becsét s emberhez illőségéi, s nem csak megvilágítja, hanem követeli
is tiszteletét. Ha ez nincs meg, a becsület meghódol
ellenségei előtt, mivel nincs mire támaszkodnia ; a
siker és önző cél reális alappal birnak, hogyan
tudna fölöttük a becsület győzedelmeskedni? Ezt
különben tények bizonyítják. A siker és önző cél
imádása eleinte csak a közéletben rontotta le a
becsülelet, sőt erényt csinált a becstelenségből, azután
a magánéletbe csempészte be magát s a becsületből
külső alakiságot csinált. Az utolsó lámpafényből
csak a lámpa maradt meg az elpusztult templom
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ban, az eszmény helyet engedett külső alakjának, az
ember erkölcs helyett külső idomítást kap. Ez a
m o d e r n finomabb levegő, mely hivatva van az
embert nemesíteni, és apportirozásra szoktatható
állat-társai fölé emelni.
Nem, ilyen bensőségből nem kérünk. Vissza
ahhoz a kereszténységhez, mely odakiáltja az emberiségnek: «Nagy áron vétettetek meg, ne legyetek
az emberek rabszolgái» 1 s mely megismertet igazi
természetünkkel, fölvilágosit a tökéletesedés céljáról
és útjáról, megóv az üres szemlélődéstől és tompa
tétlenségtől, valamint a lealjasító élvhajhászattól.
Vissza hozzá, mert mig egyrészt magasztos indító
okokkal támogat, másrészt földfeletti erőt ad azokn a k követésére. Kipróbált tényező ez, hiszen nem
csak egyéneket alakított át, h a n e m u j nyilvános
erkölcsöt honosított meg. A pogányság két főjellemvonása a kegyetlenség és testi gyönyör, a lélek
halála; a kereszténység e kettőt űzte ki a világból,
életre ébresztette a lelket, a külsőt a bensővel összeegyeztető erkölcstanával. A ki tehát komolyan sürgeti a bensőséget s nem leli gyönyörűségét a szólamok külső csillogásában, annak nincs más választása, mint a keresztény erkölcstant a maga egészében elfogadni és követni.
Mihalovics Ede dr.

Bencés vagy ciszterci apácák voltak-e
Gertrúd és Mechtild?

szent
(ii.)

Lássuk először is a fölhozott ellenvetések utolsó
pontját s úgy menjünk visszafelé. A tudós kiadók,
amint látjuk, teljesen figyelmen kívül hagyják azt a
különbséget, melyet a ciszterci nőzárdákra vonatkozólag t e t t ü n k ; pedig tudniok kellene, hogy ezeknek
j ó része, Németországban pedig legnagyobb része a
rendi joghatóságtól független volt s közvetetlenül a
megyés püspök alá tartozott. 2 Csak n e m fogják ezeket egytől-egyig bencés kolostoroknak tartani? Hisz
ebben az esetben szembeszállnak m a g u k n a k a kolostoroknak tanúságával s a régi és ú j a b b történetírók
fölfogásával, kik az ilyen független kolostorokat m i n dig cisztercieknek tekintették. 8
Az a körülmény, hogy a független ciszterci k o n ventek lelki vezetését részint az egyházmegyei világi
papság, részint m á s szerzetesrendek tagjai végezték,
egész természetszerűen azt eredményezte, hogy a
liturgia leglényegesebb részeiben az egyházmegyeinek
felelt m e g ; s épen az volna a csodálatos, ha a vi1 1. Kor. 7, 23.
2
Winter i. m. II. 17. 1.
3
L. Winter i. m. — Fehr-Kaulen : Kirchenlexikon, III.
358 1. (Cisterzienserinnen). — Grössler i. m. — Berthold
Bayer O. S. B. Die aufgehobenen Cisterzienserfrauenklöster.
(Ein Cisterzienserbuch, Würzburg, 1881.) — Dr. M. Wieland :
Die selige Lukardis. Cisterzienser—Chronik, 1898. 193—199. 1.
E. Michael : Die Geschichte des deutschen Volkes. Freiburg,
1899. 72—73. 11. — Ugyanaz a már többször idézett munkájában.
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lági vagy más rendhez tartozó szerzetes papság a
ciszterci liturgia szerint végezte volna az istentiszteletet. Hogy aztán ennek hatása alatt a karimádság is
módosult, szintén egészen természetesnek fogjuk találni, ha meggondoljuk, minő súlyt helyez az Egyház a liturgia két szoros kapcsolatban levő elemén e k : a templomi és kórusi istentiszteletnek egyöntetűségére. S ezt annál könnyebben tehették szerzetesnőink, mert az anyarend intézkedései, épen az említett függetlenségnél fogva, n e m voltak r á j u k nézve
oly értelemben kötelezők, mint a bekebelezett kolostorokra.
Abban is tévednek a solesmesi atyák, hogy a
helftaiak életében a Revelatiók előadása szerint semmi
olyast sem találunk, ami a ciszterciek jellegzetes
szokásai közé tartoznék. Kétségtelen, hogy szentjeinknek nem volt szándékuk részletes rajzát adni
szerzetes életük egész lefolyásának s kolostori szokásaik m i n d e n jelentősebb mozzanatának. Épen azért
abból, hogy ezt vagy azt a szokást, gyakorlatot nem
említik, semmiképen sem következtethetünk arra,
hogy tehát az n e m is volt meg náluk. Ha pedig azt
a n é h á n y adatot tekintjük, melyet misztikus szemlélődéseik mellett a reális életről, szokásaikról nyújtanak, azok nem csak hogy n e m ellenkeznek a citeauxi szabályokkal, hanem i n k á b b tökéletes összh a n g b a n vannak velük s ha n e m is kizárólag, de
m i n d e n esetre kiválólag jellemzik őket. így azt látjuk, hogy a helftai kolostorban fogadalmuk kötelezte az apácákat a bold. Szűz zsolozsmájának n a p o n kint való elmondására. 1
E szokás n e m csak hogy megvolt a cisztercieknél, h a n e m épen a ciszterci r e n d volt az, mely még
szent Bernát életében a napi egyházi imádságot vele
kánonilag megtoldotta s eleinte külön, később a
k a r b a n közösen imádkozta s m a is kötelezően imádkozzak
A ciszterciek szokása az is, hogy napi zsolozsmát a Salve Reginá-val fejezik be. 3 Ezt eleinte (1218)
a P r i m a , később (1251.) a Completorium után énekelték és pedig m i n d e n n a p az egész év folyamán.
Hogy e szokás megvolt a helftai kolostorban is
és pedig Completorium után —• bizonyítja a Legátus 459. 1.
A Legátus (242. 1.) említi az érvágás (minutio)
szokását is, a böjti időszak előtt. Tudjuk, hogy ez,
mint az érzéki vágyak leküzdésének egyik eszköze,
a cisztercieknél is szokásban volt és pedig évenkint
négyszer: február, április, j ú n i u s és szeptember hónapokban. 4 A nagyböjtben azonban tiltva volt.
1

Leg. 213. és 287. 11.
Dr. Piszter : Szent Bernát élete. Budapest, 1899. II. 316.
Exordium Magnum (Migne, Patr. 185. k. 1022. 1. s hozzá Mabillon jegyzete). — Chronologia Bernardina. Migne, 182. 58. 1.
3
Piszter i. m. II. 316.
4
Dr. Békefi : A pilisi apátság története. Pécsett, 1891.
52. lap.
2
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A helftai eset tehát az időszak tekintetében is megegyezik a ciszterciek rendelkezésével : a böjt előtt,
ante j e j u n i u m — történt.
S ha még megemlítjük, hogy a halottak zsolozsm á j á t is kötelezően végezték, 1 a hibák, gyarlóságok
bevallása a Capitulumban — a venia-tevés — hasonlóképen gyakorlatban volt, 2 a boldogságos Sziíz
ünnepeit különös kegyelettel ülték meg s szívesen
illetik őt a «Mi asszonyunk» (Domina nostra) elnevezéssel, amely Mabillon szerint 3 egyenesen a ciszterciek révén terjedt el s lett később oly népszerűvé,
körülbelül föl is soroltuk mindazt, ami a Revelatiókban a helftai kolostor szerzetesi szokásaira vonatkozik s lakói hovátartozásának eldöntésében támaszpontul szolgálhat. S bár magukban véve — ezt készséggel megengedjük — nem elégségesek arra, hogy
a kérdést végérvényesen eldöntsék, annyi azonban
föltétlenül bizonyos, hogy nem lehet belőlük bizonyítékot kovácsolni Helfta ciszterci jellege ellen, sőt
ellenkezőleg: együttességükben legalább is valószínűvé
teszik azt.
Van azonban egypár helye a Revelatióknak,
hol szentjeink szent Benedeket egész világosan atyjuknak, rendjüket meg szent Benedek rendjének
nevezik. 4
A molesmes-i atyák nem is mulasztják el, hogy
e ténj're mint a maguk nézetének kétségtelen bizonyítékára hivatkozzanak. A Legátus IV. c 49.-hez írt
jegyzetben külön is rámutatnak, hogy mennyire máskép beszél itt a szerző szent Bernátról, mint ugyané
könyv 11. fejezetében szent Benedekről. Az egészből — mondják — az tűnik ki, hogy szent Bernátot
nagy tiszteletben részesítették ugyan a helftaiak, de
csak mint jeles egyháztanítót, nem pedig mint a
helftai szerzetescsalád atyját ; szent Benedeket azonban
úgy tekintették, mint atyjukat, r e n d j ü k alapítóját.
Ezt az okoskodást egész természetesnek találják
azok, kik a ciszterci-renddel s a n n a k szent Benedekhez való viszonyával nincsenek tisztában. A molesmes-i bencésekről azonban ezt nem lehet föltennünk,
s hogy mégis erre az útra tévedtek, arra az elfogultságon s rendjük dicsősége iránt való buzgólkodáson
kivül alig tudnánk m á s magyarázatot találni. Nyilvánvaló ugyanis, hogy a ciszterci-rend teljes joggal
nevezhető szent Benedek rendjének. 5 A szent alapítók t. i. egyáltalán nem szándékoztak a szó mai
értelmében vett ú j rendet alapítani, hanem csak
szent Benedek rendjét akarták — kiküszöbölve belőle
a szokásba jött visszaéléseket, enyhitéseket — visszavezetni az ősi szigorra. Törekvéseik célja teháttulajdonkép a szent Benedek-rend reformja volt s a ciszterci elnevezés n e m általában a benedekrendivel,
1 Legátus, 600. 1.
Legátus, 296. és 432. 1,
3
Migne : Patr. 182. k. 209., jegyz.
* Legátus, 331., 353. Exerc. spir. 649. Lib. spec. grat. 43. 11.
» Wetzer und Welte : Kirchenlexikon, II. B. 340.
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hanem inkább az enyhített szabályú bencéssel, főleg
a cluny-ivel állott ellentétben. Cluny és Citeaux
két különböző irányt jelöl ugyanazon szerzetescsalád
körén belül s a két irány mindegyike szent Benedeket tiszteli atyjául és törvényhozójául. Jellemzően
fejezi ki e fölfogást Péter cluny-i apát szent
Bernáthoz intézeti egyik levelében. 1 A súrlódások a
cluny-iek és ciszterciek közt szerinte onnét erednek,
mert mindegyikük másként értelmezi és tartja meg
a Regula egyes pontjait. Kérve-kéri tehát szent Bernátot, hasson oda minden erejével, hogy az «egy
nevű és rendű legnagyobb kongregációk» — unius
nominis et Ordinis maximae congregationes
a
jövőben ne viszálykodjanak. S szent Bernát nemcsak
hogy nem ütközik meg ezen a kifejezésen, h a n e m
inkább ő maga is a saját rendjéhez tartozónak nevez
többször oly egyéneket, kik nem voltak ciszterciek,
hanem egyszerű bencések, monachi nigri. így pl.
Lukács premontrei apáthoz intézett levelében 2 «a mi
r e n d ü n k bölcs férfiának» — virum sapientem Ordinis nostri — nevezi Vilmos szentivadari bencés
apátot. Ugyanezzel a fölfogásai és elnevezéssel találkozunk nála a monachi nigri-re vonatkozólag a
c.
Tractalus de moribus et officio episcoporum
értekezésében, hol (a 33. p.) keményen szól azokról
az apátokról, kik magukat alázatosság hiányából a
püspöki joghatóság alól kivonják. A cisztercieknél
ez abban az időben teljesen lehetetlen volt, a szóban
forgó apátok a monachi nigri-hez tartoztak s szent
Bernát mégis azt m o n d j a : «Csodálkozom, hogy a
mi r e n d ü n k b e n — in nosto Ordene — bizonyos
apátok megtagadják az engedelmességet püspöküknek 3
Dombi

A vér-kémlelések és az ember

Márk

dr.

leszármazása.
(IV.)

Még nagyobb kifogás alá esik azonban a L a n dois-féle elv arról az oldaláról, hogy az ő indukciójának alapját átlag nagyon kevés eset képezi. Kétségtelen, hogy néhány oly esetben, mikor két állat egy
családhoz tartozott, a két vér nem hatott egymásra
rombolólag és viszont a romboló hatás néhány oly
esetben világosan mutatkozott, mikor a két állat
rokonsága a családnál távolabbi volt. A példákat
láttuk. De ez esetek száma elenyészőleg csekély volt
az állatvilág igen sok családjának számához képest,
a melyekre a kisérletek ki nem terjedtek.
Megengedjük, hogy a családok szerint való
osztályozásnak nem egy bizonytalanságába igen kivá1 Migne : Patrologia, 128. k. 396. 1.
2
Migne : Patrologia, 182. k. 200. 1.
3
Migne: Pair. 182, k. 830. 1.
V. ö. erre nézve még
Kirchenlexikon : Benedektinerorden ; s Pitra, solosmes-i tudós
bencésből lett bíboros : Documents sur un voyage de S.
Bernard en Flandres (Migne Patr. 185. k. 1814. 1.) Szerinte
szent Bernát, mikor a ciszterci reform telepeit megsokasította, tulajdonkép a maga öreg szent-Benedek-rendjét
son
vieil Ordre de Saint Benoit — virágoztatta föl újra.
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natos volna az ilyen vérreakciós kísérletek segítségével bevilágítani és ezen szempontból az idevágó
kísérletek folytatása a tudománynak igazán ideális
szükséglete. De a míg a kísérletek oly csekély területre szorítkoznak, nem lehet eléggé erélyesen óvást
emelni a tervbe vett általános törvények túlkorai
fogalmazása ellen. A Landois-féle fogalmazás ellen
pedig márcsak azért is bizalmatlankodni kell, mert
az állattannak m a sincs teljesen egyöntetű és általánosan elfogadott meghatározása arra nézve, mit
értünk család alatt. A leszármazási elmélet fokozatos fejlődése a fajnak fogalmát is eléggé ingadozóvá
telte, de vele együtt megingatta a család fogalmát is.
A Landois-féle szabály tehát félig-meddig olyan
szabály, mely egy ismeretlen elemet tartalmaz, vagy
talán mérsékeltebben kifejezve, egy eléggé ingatag
elemet. Hiszen látjuk, hogy míg a rendszertan egyes
pontjain a család alatt azonnal a nemek következnek, addig másutt a család és nem közé be van iktatva az alakkör és az alcsalád; viszont itt-ott a rendet csak az alrend kapcsolja a családdal, másutt az
alrend után még közbecsuszik a csapat magasabb
egysége is. A család fogalmának megállapítása
alak- és bonctani egyezéseken kivül igen sokszor
állalgeografiai, palaeontologiai, fiziologiai s legfőképen
leszármazásiam megfontolásokon alapul. Az utolsó
ponton azután ezekbe a megfontolásokba igen sok
alanyi elem furakodik be és a különféle szerzők
állításait erősen tarkázza. Hiszen m á r a rendeknél
is mutatkoznak eltérések a szisztémában, a melyeknek természetesen hatványozottan kell mutatkozniok
a családoknál.
Ilyen körülmények közt a vérrokonságra vonatkozólag hamarosan indukált törvény nemcsak n e m
hat fölvilágositólag, h a n e m az egység hiányát csak
növelheti.
6. Különben érdekes, hogy m a g á n a k Friedenthalnak kísérletei olyasmire vezettek, a m i ellenkezik
a Landois-törvénnyel. Kitűnt ugyanis, hogy a serumos
kísérleteknél a gerincesek és gerinctelenek vére
épúgy viselkedett egymással szemben, mint pd. a ló
és a szamár vére. Pedig gerinces és gerinctelen m á r
külön állatkör, ami messze fölötte áll a családkiilömbségnek ; a családtól az állatkörig az alrend,
rend, osztály, alkör magasabb egységein át j u t u n k
el. A tengerparti giliszta (Arenicola piscatorum) a
férgek állatkörébe tartozik és vére mégsem oldja fel
az ezüstsirálynak (Larus argentatus) vörös vérsejtjeit,
holott itt m á r a gerinceseknek utolsó, az emlősöket
közvetlenül megelőző rendjében vagyunk. Hasonlóan
a széles rák (Cancer pagurus, Taschen krebs) vére,
amely állat az Ízeltlábúak (Arthropoda) állatkörének
Crustacea osztályából való, nem oldja fel a patkány
vérét, amely az emlősök rágcsáló r e n d j é b e tartozik.
Mennyire gyönge lábon áll a Landois-féle törvény,
mutatja továbbá az is, hogy rendszertanilag az e m beralakú és a cerkófmajmokat külön családnak
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tekintik még a darwinisták is és mégis FriedenthalNuttall kísérletei alkalmával a cerkófmajmok közé
tartozó makákók az embervérrel szemben legalább
néha úgy viselkedtek, mint az emberalakú majmok.
Ha Landois törvénye igaz, akkor talán el lehetne
ejteni az emberszabású- és cerkóf-majmok közti
külömbséget. Ez az elv tehát sok tekintetben a szisztematikában forradalmat jelentene. Igen ám, de ebben
az esetben az alak- és bonctani külömbségek nagyobbak, hogysem figyelmen kivül hagyhatók volnának. Inkább a bizonytalan értékű Landois-féle
törvényen kell túladni. Pedig a Friedenthal-Nuttallféle kísérletek a cerkófmajmok tekintetetben megerősítést nyertek Uhlenhut antiserumos kísérletei
által, amelyekről 1904-ben Greifswaldban jelentést
tett. Ezen kísérletek szerint az embervér-antiserúm
a kutyama jmok vérében is pelyhes csapadékot idézett
elő. De ha valaki mégis hajlandó volna a Landoistörvény kedvéért az emberszabású és c e r k ó f m a j m o k
közti külömbségtől eltekinteni, és ezeket egy családba
összehozni : annak igazán leküzdhetetlen nehézsége
támad Friedenthal ú j a b b jelentéseinél, melyek szerint
az embervér-antiserum még a félmajmoknál is pelyhes csapadékot idézett elő. Embert, emberszabású
majmot, k u t y a m a j m o t és lemuridát egy családba
összehozni akarni, ez még a legmerészebb darwinisták álmait is annyira túlhaladja, hogy ők magukat
az anatómiai és egyéb különbségek miatt a m a j o m elmélet tekintetében eddig teljesen ellentétes irányban kötelezték le ünnepélyes nyilatkozataik által.
Hiszen még Brehm-Méhely is legalább alrendet alakít a félmajmokból, de mások, mint láttuk, renddé
akarták őket emelni. Ezen a ponton tehát második
seb éri a Landois törvényt.
Felhozták még ezen törvény ellen azt a tényt is,
melyet Nuttal kísérletei igazoltak, hogy l. i. az ökörvér-antiserum pelyhes csapadékot idézett elő a
szarvasmarhákon kivül a kecskénél, juhnál, antilopnál és gnúnál, á m b á r kisebb mértékben, holott
ezek az állatok csak távoli rokonok sisstematikus
szempontból. Én mindazonáltal úgy találom, hogy
Brehm-Méhelynél a Tülkösszarvúak (Bovidae) tényleg egy családot képeznek, melybe h á r o m alakkör
tartozik: antilópok, kecskeformájűak, tulokformájúak (a gnú az antilópokhoz, a j u h a kecskékhez
tartozik mint alcsaládhoz). Brehm-Méhely e felosztás
érvényesítésénél nem támaszkodik, még n e m is
támaszkodhatik
a vérreakciókra, hanem tisztán
egyéb tényezőkre, melyek a rendszertanban eddig
figyelembe jöhettek. Egy szóval sem említi, hogy
mások m á s felosztást használnak, csupán a családnak további felosztását találja nehéznek. A szó szoros
értelmében tehát a Nuttal által megállapított tény
megfelelne a Landois-törvénynek. Azonban m á s oldalról mégsem nagyon ajánlja ezt a törvényt ez a tény
abból a szempontból, hogy míg más családoknál a
család keretén belül a reakció egyenlően erősnek
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bizonyul, itt már a család keretén belül a reakcióban
Fokozatos hanyatlás tapasztalható. Ez a tény tehát az
újság erejével hat s mutatná, hogy a tények változatossabbak, mint a formula. És ez rávezet bennünket egy
végső megjegyzésre. A vérreakció csökken vagy emelkedik a rokonsági viszonylatok közelsége vagy távolsága
szerint. Valami ilyesfélét mutatna néhány tény,
amelyekre Landois a maga törvényét alapította.
A gerincesek és gerinctelenek vérének egymásra való
hatása ugyan épen ellenkezői mutat. Egyéb megfigyelések is sok meglepőt tárnak fel, ami egyszerűen
kisiklik az egységes formulába való szorítás lehetősége alól. De más szempontból is tömérdek szeszélyeséggel találkozunk. A fejlődés elméletének hivei
a vérrakciókat tisztán a fejlődés látószögéből nézték ;
lassankint azonban nyilvánvaló lett, hogy az élet e
ponton is sokkal gazdagabb, semmint egy szempontból áttekinthető volna. Kitűnt ugyanis, hogy a vérreakciók erőssége nemcsak attól függ, közel vagy távol
esik-e egymástól rendszertan tekintetében két kísérleti állat, hanem az erősség foka sokszor éltől a
viszonylattól teljesen független, vagyis ezzel szemben
mintegy spontán, önkényes. A vér nemcsak a kifelé
való viszonylatok szerint erősebb vagy gyengébb,
rombolóbb vagy ártalmatlanabb, hanem e viszonytól
függetlenül már magában véve is mérges vagy mérgesebb. így bármely gerinces vérével szemben legerősebbnek mutatkozik az angolna vére, kevésbbé
erősnek a madaraké, gyöngének a kétéltűeké. Mindez
arra mutat, hogy Landois törvénye nagyon elhamarkodott, mert nem ölel fel elegendő tényt, sem nem
markolja meg" a dolgot oly mélyen, hogy tekintettel
volna az összes tényezőkre, melyek itt figyelembe
kell hogy jöjjenek. Koraérett általánosítással van
dolgunk, mely érésre csak akkor fog kerülni, ha
ebben az irányban igen sokoldalú beható kísérletek
annyi anyagot tártak föl, amennyi elégséges lesz
erőteljes indukcióhoz.
Zubriczkg Aladár dr.

A svájci diaszpóráról}

<i.>

Alig találunk két korszakot az egyháztörténelemben, melyben e szó StaaTtopa oly fontossággal bírna,
mint Jézus közvetlen tanítványainak missziójában és
a huszadik s az azt megelőző század apostoli működésében.
Valamint a hajdani Siacruopa: a judaizmus földrajzi és szellemi középpontjától távol eső, idegen
vallású népek közé szórt kisebb-nagyobb zsidó telepek voltak azon átmeneti csatorna, melyen át az
apostolok és első utódaik igéi a «gentiles»-ek, a pogányok között is megfogamzottak ;2 úgy manapság
1

A «Jahresbericht ü b e r die inländische Mission der
katholischen Schweiz» (Solothurn, Union-Druckerei) utóbbi
évfolyamainak figyelembevételével.
3
V. ö : Godefroid K u r t h : «L'Église aux t o u r n a n t s de
l'histoire». Paris, 1905 17. sk. 1.
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is a másvallásúak közt elszórtan, kisebbségben lakó
diaszpora-katholikusok között való lelkipásztorkodási
mód az egész katholikus hitéletre nézve nem kis
jelentőséggel, sőt tán közvetlen hatáskörén kívül is
messze kiható lendítőerővel bir.
Míg az elmúlt századokban a «cujus regio, illius
religio» elve volt gyakorlatban világszerte,1 szintén
lehetett ugyan, bár csak kis mértékben, diaszpóráról
beszélni űgy katholikus, mint protestáns részről.
A «cujus regio, illius religio» elv dacára is maradtak
néhol elszórtan másvallású kisebbségek, melyek a
létföltétel némi minimumát ki tudták a többségtől
csikarni. Továbbá a másvallású hatalmak külképviseleteinek rendesen megtűrt kápolnái szintén, bár
csak csekély mértékben, melegágyai voltak a kisebbség vallásának egyes városokban.
Hatváriyozódott azonban a diaszpóra jelentősége
a XIX. század közepe óta, mikoris hovatovább Európaszerte a «vallási tolerancia» praxisa érvényesült és
a szabad ipar, a gyári üzem, a világforgalom óriási
lökést adott a szabad költözködés által mintegy
csepplölyóvá vált néptömegeknek. 2
E kettős tünet Svájcra nézve is áll. Svájcban is
érvényesült a «cujus regio, illius religio» elv.3 Csakhogy a «regio» Svájcban csupán ritka esetben volt
egyesek, fejedelmek kezében, miértis legtöbbször a
kantonok főhelyei, vagy más hasonló szellemi és
hatalmi központok voltak a körüllakó nép v a l l á s i
hovátartozandóságára mérvadók.
A föntemlített, leginkább a XIX. század dereka
óta érvényesülő tényezők hatása alatt a hitújítás és
az ellenreformáció dacára is megmaradt másvallású
szigetek tetemesen bővülnek, ujak keletkeznek ligy
katholikus, mint protestáns részen Svájcban is. Szolgáljon ennek illusztrálására az idemellékelt statisztika :4
Prot, többségű :
Basel
Bern
Lausanne
Genève
Neuchâtel
St. Gallen
Schaffhausen
Winterthur
Zürich
Kath. többségű :
Luzern
Fribourg

Prot. 0/oo-ben

Emel-

kedés
v. esés o/oo
643
-31
886
-30
781
—72
495
—50
831
—11
527
—39
726
—33
781
-39
676
—74

1888
674
916
853
545
842
566
759
820
750

1900

136
132

173
134

+37
+ 2

Kath.

o/oo-ben

Emelke-

dés
v. esés o/oo
333 + 2 8
96 + 2 7
198 + 6 1
472 + 4 3
161 + 1 6
454 + 3 8
254 + 2 3
203 + 3 4
291 + 7 0

1888
305
69
137
429
145
416
231
169
221

1900

853
862

812
857

—41
- 5

Valóban ér dekes ez a csak 12 esztendőt (1888—
1900) felölelő statisztika!
1

Hogy ez Németország vallási megosztódására mily m o zaikszerűen hatott, v. ö : Georges Goyán : «L'Allemagne religieuse : Le protestantisme.» (V. éd. Paris, 1906) chap. 1. 1.
3
V. ö : Georges Goyan : i. m. chap. 1. II.
3
V. ö. például : Büclii : «Die katholische Kirche in d e r
Schweiz.» (München, 1902.) 17. és 61. 1.
Büchi : i. m. 95. 1.
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E nagyaránj'ú vallási eltolódás külön e célra
szervezett, a speciális viszonyokkal számoló pasztorális szervezetet igényel. Lélektani szempontból nagy
jelentőségű körülmény az, ha eddig katholikus vidéken élő egyének, habár tán tömegesen is és nem
egyenként, hirtelen tisztán másvallásü többség közé
kerülnek. Addigi hitéletük tán inkább évszázados
szokásban, hagyományban és közszellemben, mint
az egyéni katholikus öntudatban lelte természetes
alapját, támpilléreit. Hagyományos katholikus környezetükből kiragadva eddigi vallási egyensúlyuk
nagyonis könnyen megrendül.
Ehhez j á r u l a másvallásúak, sőt m á s világnézetek
vallóinak pozitiv befolyása. így egyes angolországi
szekták toborzása. Ide számítható t o v á b b á a protestáns karitativ intézmények befolyása. Habár e befolyás Svájcban korántsem vezethető m i n d e n h a elhódítási szándékra vissza, mint teszem az Ausztriában
észlelhető «Los-von-Rom» mozgalom; hanem sokszor nem egyéb, mint kifolyása azon vallási eszméknek, melyek a protestáns kézben levő szociális-emberbaráti intézmények természetszerű, sőt akaratlan
járulékai.
A bevándorló katholikus m u n k á s o k a szociálista,
sőt anarchista propaganda révén távolodnak el mindinkább hitüktől. E veszély különösen két esetben
fenyegető. Midőn teljesen régi, patriarkális viszonyokból, teszem valamely félreeső hegyi falucskából,
hol az élet folyása évszázadok óla alig változott,
kerülnek egyszerre valamely modern szociális problémáktól telitett gyárvárosba. Avagy h a eddigi hazáj u k b a n a papság a szociális és népszervező működésnek, egyleti életnek és a mai apostolkodás egyéb
előmunkáló és kiegészítő részeinek m é g nem juttatta
azt a helyet, mely azokat megilleti. A francia-, s
különösen olaszországi munkások ezért oly kereszt
a diaszporapasztorációban. 1 A diaszpora-állomások
legtöbbjének évi jelentésében is legkényesebb pont,
melynek külön kis fejezet van szentelve: «die Italiener-Pastoration.»
E körülményekhez számos, inkább magánjellegű
is j á r u l ; mint a vegyes házasság, a gyakori érintkezés a sokszor minden tekintetben j o b b a n iskolázott
más világnézetűekkel, a katholikus hitéletre kedvezően ható iskola hiánya, stb.
Ha az ú j környezet módosító körülményeinek
nagy tömkelegéből csak ezen néhány itt elsoroltat
vesszük is, megállapíthatjuk, hogy a diaszpórába
kerülő katholikusok hitbeli szilárdsága nem csekély
próbának van kitéve.
Másrészt a katholikus pap működése a diaszpór á b a n sok tekintetben lényegesen megnehezül.
Jegyezzük föl első helyen, hogy a szükséges
pénzbeli alap nem ritkán teljesen hiányzik. A régi
korból esetleg megmaradt, különbenis nagyon sze1

Ejnye, ez valóban tanulságos!

Szerk.
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rény jövedelmű katholikus lelkészi állások teljesen
elenyésző számúak a hatványozódott igényekkel szemben. Annális inkább, mert a városokba, különösen
nagyvárosokba való tolódás mellett egyes messze
szétszórtan fekvő falvak is k a p n a k e modern népvándorlók tömegéből elég nagy hányadot, akár mint
mezei munkásokat, akár egyes épülő, vagy máiüzemben levő, a városból mindinkább a vidékre
decentralizálódó gyár-telepekkel kapcsolatban.
Az anyagi szükség annál nagyobb, mert hisz e
bevándorló katholikusok a munkásosztálynak is
rendesen azon részéből toborzódnak, melyet különösen kedvezőtlen anyagi helyzet birt arra, hogy másutt keresse meg kenyerét.
Ehhez mintegy kiegészítéskép járul a diaszpóra
egy jellegzetes v o n a s a : az istentisztetetre, hitoktatásra,
egyleti működésre, stb. szükséges helyiségek hiánya.
(Ily körülmények közt különösen hézagpótló az
1864-ben alapított «Inländische Mission der Schweiz»egyesület, melynek főfeladata a diaszpora-pasztoráció
anyagi támogatása a német «Bonifatius-Verein» és
a mi «Szent-László-Egyesület»-iink mintájára. Tartalékalapja kerek 770.000 frank, évi bevétele jelenleg 170-180.000 frank.)
Lényegesen megnehezíti a diaszpora-pasztorációt
továbbá az, hogy n e m egyszer s mindenkorra egy
helyen letelepült tömegekkel van dolga, h a n e m egyes
üzemek pangása, vagy virágzása, a m u n k a b é r és
megélhetés kedvező, vagy kedvezőtlen hullámzása
szerint ide-oda vándorlók ezreivel, sőt mezőgazdasági, stb. idénymunkásokkal, kik rendszeresen csak
p á r hónapot töltenek helyben.
Végül az, hogy mindezek eddig a legkülönbözőbb környezetben voltak és amennyiben a katholikus vallás eddigi h a z á j u k b a n volt is rájuk befolyással, e befolyás konkrét volta, a p a p és hivei viszonya, stb. országról-országra oly különböző, hogy a
pap működését erősen megnehezíti. így például az
antiklerikalizmustól némileg szaturált tömeghez a
civilben j á r ó pap legtöbb esetben még i n k á b b férhet hozzá, míg a Svájcban u j a b b a n egyre szaporodó
lengyel mezei idény-munkások a reverendát oly vidéken is a papi jelleg föltétlen posztulátumánok tekintik, hol a szokás a speciális viszonyokra való
tekintettel ép ellenkező.
Hát még a bábeli nyelvzavar, a soknyelvűség !
Pfeiffer

Miklós.

B u d a p e s t . Az ezidei boldogújév-kivánás Magyar- f, ,
ország államfér fiainak és törvényhozóinak ajkain.
(II.)
'
A magyar államférfiak és törvényhozók újévi nyi- világlatkozataiból, ha a dolgok mélyére tekintünk, igen ta- krónika
nulságos következtetésekre juthatunk. Arra a kérdésre,
kell-e a mai államférfiakban és törvényhozókban megtestesülő magyar politikának az — Isten, nem azt az
egyszerű és egyedül álló feleletet lehel adni, hogy igenis,

("».
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kell, hanem a feleletnek megoszlónak, különbségeket
megállapítónak kell lennie.
Vannak, kivált törvényhozóink közt már nem kevesen, kik Isten érdekei iránt csak negative, tagadólagosan, elutasítólag tudnak érdeklődni, vagyis csak úgy,
hogy nekik maga Isten sem kellvén, Isten érdekei sem
kellenek.
Vannak, kik Isten nevét még olykor-olykor ajkaikra
veszik. Isten és az ö vallása ellen nyiltan állást nem
foglalnak, sőt gyermekeik nevelésében egyenesen szerencsétlenségnek tartanák, ha azok lelkében istentelen kezek a gyermeki lélek istenes megnyilatkozásait összetépnék. Ezeknek az embereknek a lelkében még él valami a vallásosságból ; de az már nein egyéb, mint az
emberi természet utolsó, elpusztíthatatlan alapjának elhaló hangulata ; nem az a mindenre kiterjedő fensőbb,
tökélelcs, buzgó, izzó vallásosság, melyet keresztény
vallásosságnak kell neveznünk.
Vannak végül, még pedig épen államférfiaink és
törvényhozóink közt is és pedig egyre növekvő számban, férfiak, kik nemcsak lelkük mélyén, nem csupán
családjuk szentélyében, hanem a közéletben is, nyílt
sisakkal vallják őseink hamisítatlan keresztény vallását, a mely szerint a végre vagyunk a földön, hogy az
Istent megismerjük, őt szeressük, neki szolgáljunk, kivétel nélkül mindenben, még a politikában is, mert
csak így lehet üdvözülnünk.
A keresztény vallásosságnak ez a teljessége, ez a
tökéletessége, amaz államférfiaink és törvényhozóink
közül, a kik az újév alkalmából nyilatkoztak, csakis a
néppárt szónokainak az ajkain mutatkozott be mint élő
tényező, a melyre a jövő idők alakulásainak kimérésében biztosan lehet számítani. Legnagyobb súllyal esik
e tekintetben latba, mert önmagában véve is legnagyobb
súllyal biró igazság, a mit a néppárt ősz vezére, Zichy
Nándor gróf az egész országnak mondott, figyelmeztetve
rá minden embert, midőn azt mondta, hogy «Isten nélkül
semmit se tehetünk ; Istennel mindent megtehetünk».
Nagy szó ez, mert nagy igazság mindenkor, de kivált
midőn nem csupán vészfelhők tornyosulnak a haza
egén, hanem maga a föld is meginoghat lábaink alatt.
Zichy Nándor gróf állampolitikája a legideálisabb és
egyúttal legreálisabb bölcseség. Mellette szép és kedves
jelenet mindenesetre az is, midőn az emberek, az államférfiak és törvényhozók két év találkozó mesgyéjén,
Istentől áldást kívánnak egymásra és családjaikra. Ámde
liogy ha ez az áldáskívánás csak udvariasság és egymás közt való kedveskedés, nem pedig igazán Istenhez
fölszálló alázatos imádság, még pedig nemcsak egyesek,
nem csupán családok, hanem az egész ország jóléteért,
akkor ez az eljárás bizony csak nyárspolgárias eljárás
számba mehet s államférfiúi magaslatra való emelkedettségnek jele nem lehet.
Hogy mire volt jó ez a rövid elmefuttatás a vallásosságról, azt vagy itt, vagy másutt Franciaország példáján fogom kimutatni.

Abbé Gayraud éles elméjéről, nagy tudományáról,
párját ritkító higgadtságáról ismeretes : ha tehát már ő is
antikrisztusi zsarnokság közeledtét jelzi Franciaországra
nézve, a dologban kell valaminek lenni. Alkalmul a
francia nemzetgyűlés paplagjának nyilatkozatára egy
folyóirat, illetve egy «szövetség» megindításának a ténye
adott. Franciaországban ugyanis szenátorok, képviselők
és más vezető férfiak, köztük a francia szabadkőmívesség feje a nagy-orient elnöke, Lafferre «Ligue Républicaine d'Action Nationale» név alatt országos szövetséget kötöttek és 1908. december havában «L'Action Nationale, organe de la Ligue Républicaine d'Action Nationale» cím alatt folyóiratot indítottak meg, melynek
első számából egy példányt Gayraud is megkapott.
A szövetség alapszabályainak első cikkelyében abbé
Gayraud a liga céljáról ezt olvasta : «A Ligue Républicaine d'Action Nationale» célja megerősíteni és nevelni
Franciaország erkölcsi és anyagi helyzetét a világban.1
F, célból folytatni fogja teljes és rendszeres (coordonnée)
kihasználását az ország összes élő erőinek erkölcsi,
gazdasági, katonai téren».
íme, a cél. Most lássuk, milyenek az eszközök?
Mit olvasott abbé Gayraud? Lássuk az első cimet :
Education nationale. Mit ért a liga ez alatt? Szószerint
ezt ni : «Az iskolai törvények alkalmazása, javítása, kiterjesztése. Közössége és egyrsége a nemzeti nevelésnek.
Diplomáciai, katonai tengerészeti pályára 2 csak állami
iskolákon át lehet jutni». Én, így ir ezek után abbé
Gayraud, én készen vagyok Ítéletemmel. Ismerjük a
fennálló iskolai törvényeket. «Toule notre législation
scolaire, úgymond, est dirigée fatalement contra la
religion et contre Dieu.» Ez a törvény gonosztevő törvény, nemcsak a keresztények, de a filozófok és szocilógusok szemében is, a kik azt vallják, hogy nincs
nevelés morál nélkül, sem igazi erkölcsösség vallás nélkül ;
sem erkölcsjavítóbb vallás a kereszténységnél, sem tisztább s fensőbb kereszténység a katholikus egyháznál.
Ezeket a törvényeket végrehajtani, kiegészíteni, kiterjeszteni nem egyéb, mint teljes atheismus a francia nevelésben, állami törvény alapján kényszerítése minden
franciának, hogy istentelen legyen.
Ezt mondja ki a «közösség» és az «egység» a
szabadkőmívességtől sugallt francia «nemzeti nevelés»
címében. Megmagyarázta világosan Waldeck-Rousseau,
hogy mit kell Franciaország «erkölcsi egysége» alatt
érteni. Egységet az istentelenségben. Azt pedig, hogy mit
kelljen Franciaország «nemzeti nevelése» alatt érteni,
annak idején szintén világosan kifejtette Combes, az
exclerikus, szabadkőműves miniszter. Egységes, nemzeti
szabadkőiníves uralmat és zsarnokságot. A köztársasági
nemzeti akció-szövetség terve szerint tehát Franciaországban ezentúl kétféle emberek lesznek : jogosult
polgárok és jogtalan helóták, páriák és rabszolgák.
Jogszerzési cím az atheismus, jogfosztó cím a kereszténység leszen. Igazán antikrisztusi időre emlékeztető
tervek.

*

*

Fáris. «Az apocalyptikus vadállat zsarnoksága nagy
lépésekkel közeledik.» így nyilatkozik Franciaország egyik
leginteligensebb papja, abbé Gayraud, parlamenti képviselő Finistéreből, az «Univers» multévi december 31-én
megjelent számában.

1 A francia szabadkömivesség, ime, érzi, hogy Franciaország
ereje és tekintélye sülvedt.
2
Recrutement universitaire des caddes diplomatiques, militaires et navales. Szóval, az állami szolgálathói a katholiUusok ki
lesznek zárva.
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B r a u n s c h w e i g . Majdnem egy egész protestáns uralkodó család már katholikus. Az «Evangélikus szövetség»
lapjain az a hir kering, hogy Solms-Braunsfeld Albrechtné hercegnő a katholikus vallásra visszatért.
Szörnyű eset ! Már tudniillik a protestáns bündlerek
szemében, kik ebből az esetből messzemenő következtetéseket vonnak le. «Majdnem az egész Solms-Braunsfeld-i ház, a mely a mult század közepéig még egészen
protestáns volt, már katholikussá lett. A most 18 éves
Georg Friedrich trónörökös még evangelikus. Vájjon
katholikus anya, két katholikus nővér és katholikus
gyámja mellett az fog-e maradni?!!» Erre a kérdésre
következik ez a megjegyzés : «Hogy a katholikus egyház nagyon rajta lesz, hogy az ifjú herceget karjaiba
fölvegye, nincs kétség benne. Világos, hogy előtte egy
uralkodó háznak elsőszülött feje többet ér, mint húsz
utószülött herceg». Wie der Schelm ist, so denkt er.
—y—la.

Iroda
lom.

M a g y a r a l k o t m á n y - és j o g t ö r t é n e t , különös tekintettel a nyugateurópai jogfejlődésre. Irta :
Király János. I. kötet. I. Bevezető rész: A nyugati
alkotmány- és jogfejlődés a kezdő középkorban. II. Magyar alkotmánytörténet a középkorban. 1908. Ára 16 kor.
40 fillér. (8" XV és 722 oldal.)
I. Egy új tantárgy feldolgozásának hatalmas első
kötete. A budapesti egyetemen az 1905—6. tanév végéig
az európai nemzetek alkotmány- és jogtörténetét külön
tanár, a magyar alkotmány- és jogtörténetet pedig szintén külön tanár adta elő. A kultuszminiszter azután a
jog- és államtudományi kar plénumának javaslatára
(ellentétben a kiküldött bizottság többségének javaslatával) elrendelte az 1906—7. tanévtől kezdve az említett
két szaktárgy egyesíttessék ezen címmel : «Magyar
alkotmány- és jogtörténet, különös tekintettel a nyugateurópai jogfejlődésre» és az előbbi két külön szaktárgy
tanárai köteleztettek ezen keretben való előadások tartására úgy, hogy a tárgj' belső berendezésére nézve, a
tanszabadságra való tekintettel, intézkedés ugyan nem
történt, de mindkét tanárnak az európai alkotmány- és
jogtörténetből speciálkollégiumok tartása kötelességükké
tétetett.
Timon Akos dr., az egyik szaktanár, az egyesítés
eszméjének szigorú betartása mellett, 1902-ben bocsátotta ki jeles tankönyvét (Magyar alkotmány- és jogtörténet, tekintettel a nyugati államok jogfejlődésére), a
mely 1906. évben már III. kiadást ért. Timon az ő művében az európai alkotmánytörténeti és jogtörténeti
fejlődést külön nem tárgyalja, hanem tárgyalván a
magyar alkotmánynak és jognak történetét, megfesti a
külföldi jogtörténeti kereteket is, vagy pedig pragmatice fölkeresi a külföldi, keleti vagy nyugati népek és
nemzetek szokásaiban, jogában és alkotmányában a
magyar jogfejlődésnek és alkotmánynak analógiáit
avagy csiráit vagy mintáit és így kölcsönösen egymással szemlélteti az európai és a magyar alkotmány- és
jogtörténetet.
Király János dr., a másik tanár, a fenti cimet
viselő kötet szerzője, a tanszabadság alapján, a miniszterileg előírt külső keretet betartva, úgy oldotta meg az
egyesítésből előálló feladatol, hogy (mint azt a kar
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bizottságának többsége is óhajtotta) a magyar alkotmány- és jogtörténet tárgyalása előtt külön és önállóan
tárgyalja a nyugateurópai középkori népek és országok
(frank birodalom, bizánci császárság, a középkornak
nemzeti államai stb.) alkotmányfejlődését és e népek
jogtörténetét, és ezen tárgyalásokkal eljut a honfoglalás
idejéig (I. könyv, 48—288. lap) ; és csak ezután (II. könyv,
289 — 723. lap) kezdi meg a magyar alkotmányfejlődést
és jogtörténetet tárgyalni és abból ebben az I. kötetben
tárgyalja az alkotmánytörténetet az ősi államszervezet
korában (289—325. lap), a Szent István-féle államszervezet korában (326—473. lap) és a szent korona államszervezeti korának (1308—1608. 1.) a mohácsi vészig terjedő szakában (középkor vége). A később megjelenendő
II. kötetre marad tehát az újkor (1526—1608.) alkotmánytörténete és az egész magyar jogtörténet szent
Istvántól kezdve (meddig? az nincs sehol mondva).
Már ez mutatja, hogy nagyszabású müvei van dolgunk.
Az I. könyv előtt (Bevezető rész 1—44. 1.) érdekes
történeti és eszmei prolegoinenát nyújt a szerző. így
már az 1. §-ban változatos képét nyújtja azon társadalmi és jogrendbeli átalakulásnak, mely a római birodalom végnapjaitól egész a renaissanceig és reformalióig
ismételten megváltoztatta és megújította Európának
államalakulását: a germánoknak közjogi természetű
törzsi szervezetei alapján megalakult frank birodalom
miképen atomizálódott az individualisztikus felfogás
elhatalmasodása folytán hübér-állammá ; miképen fejleszt másutt (Magyarország, Angolország) épen a törzsi
szervezet az abszolút királyi hatalom ellen alkotmányos
korlátokat; továbbá miképen viszi a pápaságnak, a
kánonjognak és a római jognak imperiaíisztikus
hatása az európai társadalmi felfogást és az országok
alkotmányos szervezetét ismét a közjogi régiókba, mígnem e régiók keretében is megtörtént a secessió, a mikor a keresztes-hadjáratokra visszavezethető íölébredése a nemzeti öntudatnak, párhuzamban az impérium
és a sacerdotium hosszas küzdelmeivel, szétrombolta az
európai államok nemzetközi kapcsolatát és a nemzeti államok kialakulására vezetett ; másrészről pedig a renaissance és a reformatio ellenhatásaként a jogrendnek a
társadalmi szabadság vonalán való fejlődése kezdődött.
Szerzőnek az 1. §-ban foglalt, az egész könyvre
jellegzetes fejtegetéseihez csupán két megjegyzésünk van :
1. A pápáknak a hűbériség által való atomizálás
elleni hatását szerző így jellemzi (3. 1.) :
«Mindezt nyújtotta a veszélyeztetett nyugatnak a
keresztény Róma. Rómából indult ki a keresztény vallás, a
római püspöknek azon törekvésével kapcsolatban, hogy a
primátust a többi püspök felett megszerezze, hogy a többi
püspökségeknek arisztokratikus separatismusát megszüntesse és a nyugati egyháznak vezetőjévé legyen. Róma
tehát katholizált, egyesített a szellemerkölcsi téren».
A dültbetűs mondatrész azt mondja, hogy a római
püspök nyugaton, a tőle kiinduló hitterjesztés jogán,
lassacskán megszerezte (tehát kezdettől fogva nem
birta) a primátust. Ez a Harnack-féle felfogás,1 a mely
1 Még Harnack is már a II. században meglévőnek találja a
primátust, amelyet a keresztény ó-kor, m i n t III. Valentinián egyik
okiratában is olvassuk, mindig szent Péterre s nem a római püspökök ilyen-amolyan törekvéseire vezetett vissza. L. «A modernizmus
és a katholicizmus» c. müvemet 176—190. 1.
Szerk.

RELIGIO

("». szám.

történetileg nem bizonyítható be és épen azért nem is
látom be, miért kellett szerzőnek azt a szemléltetésnél
alapul vennie, pláne mikor a szakasz egész felfogására
nézve irreleváns volt az, vájjon a pápa ősi jogon, vagy
pedig szerzett jogon birja-e a primátust. Ilyen nagy vitakérdést a jogtörténet nem illetékes eldönteni.
2. A 7. lapon azt írja szerző, hogy a római jognak
föléledése a renaissance-al egy időbe esett. Ez kissé
merésznek látszik, mert a római jog feléledése a XII.
század elején történik, de a XIII. század elején Bolognában már háttérbe is szorul az a velf világeszme
jogával : a kánonjoggal szemben ; a renaissance pedig
a XIV. század elején is csak csecsemőkorát éli még,
kifejlődése a XV. század közepére esik. Ij;y tehát a felállított párhuzam nem áll meg. Az azonban kétségtelen, hogy úgy a római jognak, mint a renaissance-nak
föléledésére, a köztük levő időkülönbség^ dacára is, a
keresztesháborúk és az ezek által az antik világ iránt
fölkeltett érdeklődés nagy befolyással voltak, a mint
ezen behatásnak tudható be a szkolasztika föllendülése
és az egyetemek keletkezése is, sőt ezen négy eszme
egymással is időbeli és részben okozati egymásutánban
van és pedig : kereszteshadjáratok, a szkolasztika és
a tudományos kutatás föllendülése, az első egyetem
(Páris) keletkezése, a római jog feléledése kapcsolatban
a második « S t u d i u m generale»-val (Bologna), az egyetemeknek nyelvszaki és történeti tárgyainak a görögökkel való sűrűbb érintkezése és a szkolasztika forrásait
képező Szentírás régi szövegeinek tanulmányozása
folytán való föllendülése és a renaissance.
A bevezetés további §-aiban világosan megirt,
hasznos fejtegetések a tudomány, a társadalom, az
államjog, a történet és a jogtörténet fogalmairól (2. §.),
majd (3. §) a jogtörténet forrásairól és segédtudományairól, a mely utóbbiak során behatóan foglalkozik
szerző a diplomatika (okirattan) keletkezésével és irodalmával. (Papebroch Dániel jezsuita okiratismerőről
szólva, azt mondja szerző, hogy okirattani munkásságára az ő nagy munkája : «Acta Sanctorum» adott neki
alkalmat. Ez helyreigazításra szorul. Papebroch csak
egy volt a Bollandisták közül, ő csak Bollandus utáni
társszerkesztője volt ezen, még ma sem befejezett munkának).
A bevezetés II. fejezetében («A keleti jogfejlődés»)
előbb ismerteti szerző a keleti theokratiák állami és
jogi rendszerét, életét, majd a helének és a rómaiak
állami és jogi életét. A keleti theokratiáról szólva a
panbabylonismus kérdését is érinti, de itt szerző már
elég óvatos, nem dönt a panbabylonisták javára és az
ószövetségi zsidó vallás elsődleges tartalma ellen, hanem
az ítélettől tartózkodik.
Harun/ Ferenc dr.
*

Gracchus : T ö r t s z á r n y a k k a l fölfelé. Budapest.
1908. 3% 1.
Női szív ! Nagy problémának mondják és végtelenül sokat írtak már róla ; pedig alapjában csak olyan
probléma, mint a férfi szív, amelyek az életrend nagy
harmóniájában kiegészítik egymást. A teremtés nagy
drámája megjelöli mindkettőnek a szerepét, rendeltetését s a míg az ember bele nem kontárkodik a Teremtő
jelölte célokba s nem akarja őket más célokkal fölcserélni, a féríi és nő egymás mellett mindig megtalál-
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ják harmonikus helyzetöket, mely boldogtalan nem
lehet.
«Mondá az Úr Isten — olvassuk a Genezisben
2, 18 —: Nem jó az embernek egyedül lennie: teremtsünk neki hozzá hasonló segítőt.»
Itt van a nőnek a szerepe kijelölve, a férfinak segítője ; kiegészítik egymást. A nőnek hivatása, hogy feleség
és anya legyen. Nagy szerep, a maga nemében nem
kisebb, mint a férfié a családban és az emberi faj fentartásában. Igaz, hogy a ki segítő, az nem önálló; de az
sem állhat meg magában, a kit segíteni kell. A nő és
a férfie tekintben semmit se vethetnek egymás szemére;
egyik nem kisebb, a másik nem nagyobb, a mint ezt
szent Pál oly szépen részletezte az efezusiakhoz írt levelében s a pogány elfajulással szemben megállapította a
nő tiszteletét a keresztény civilizációban.
Hivatásánál, vagy mondjuk : a teremtés jelölte
voltánál fogva a nő képzelnie igen fejlett, érzésvilága rendkívül mély, szenvedélyei erősek ; azért, ha
akár egyénisége, akár a kedvezőtlen milieu folytán ezek
szertelen erejének enged, tragikuma sokkal katasztrofálisabb lehet, mint a féi,fié, az élet mindennapi viszonyai
között. Sokkal több szenvedés is juthat ki neki osztályrészül, mint a férfinak.
Ebben a világban mozog a címben jelölt mű, mely
négy egymástól független darabból áll. Az első három :
Tört szárnyakkal fölfelé, Biva, A magasban, kisebb
rajzok ; a negyedik : Családi traditio, önmagában is megálló regény, melyet külön is lehetett volna kiadni.
Csupa női szív a szerelem ntvesztői között. írója
szemmelláthatólag a felsőbb osztályból való, onnan
veszi alakjait is ; de a történet közös lehet minden nővel.
Jól ismeri a női szivet s jól is írja le, illetőleg beszéli
el — itt ott némi lélektani zökkenéssel — hősnőinek
szenvedéseit. Valóban úgy megy az végbe az életben,
a hogj' itt olvassuk. Legsikerültebb: Biva, a garda-tói
jelenet. A contessa csalódása megható, vele érzünk, akár
Jósika «Abafijàban» a Csáky Gizellával, kinél a kifejlés
mégis megengesztelőbb, mint ezen contessa sújtó tragikuma. Jó alak «A családi traditióban» Magda; igen jót
festi benne a tévedésnek indult, de a bűn előtt visszarettenő feleséget, megrajzolván egyúttal a feleségével nem
törődő férfi hibáját is.
A mű szerzőjével (úgy tudom, hogy Gosztony
Kálmánné) még nem találkoztam az irodalomban, de
aligha ez az első szárnypróbálgatása, jó és gyakorlott
tollú elbeszélő (nyelvezete ugyan a felsőbb körökéhez
hasonlóan idegen szókkal kevert és a női stílushoz
képest : ban-ben helyett végig ba-be-t ír). De a Családi
traditió-ja mutatja, hogy nagyobb alkotásokra is képes.
(Ez a darabja valóságos társadalmi dráma). Nagyon
becsülöm benne, hogy a szenvedélyek forrongásába
diszkréten mindenütt beleviszi a vallási elemet s vele
fölemelőleg hat, nem követi a szecessziós irányt. Müvének jövedelmét is az Örökimádás-templom kiadásaira
ajánlja. Jó lenne, ha tollát az «Élet » hasábjain is
gyümölcsöztetné ; gondolom, szívesen olvasnák.
*

A l e x a n d e r B e r n á t : Művészet, a m ű v é s z e t
é r t é k é r ő l és a z esztetíkai nevelésről. Budapest,
1908. 239 1.
Azt mondja a könyve végén Alexander dr., hogy
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szeretné, ha az olvasó a gondolat gyorsan dolgozó titkos műhelyében felölelné röviden azt, amit ő az egész
könyve folyamán elmondott.
Úgy érteném tehát ezt, hogy valami teljes, közvetetlen szintézis támadjon Alexander könyvének elolvasása után az olvasó lelkében a művészeiről, a művészet értékéről és az esztetikai nevelésről.
Sokat kíván a szerző. Ad is hozzá sokat, de ez
a sok sem elég akkor, mikor egy föltétlen érvényű
alapra gondolunk, melyen egyedül lehetne csak teljesen
felölelni az esztetikai világrendet elgondolásban és
értelemmel s szívvel való értékelésben.
Előre is kijelentem, hogy ha nem is elégszem meg
Alexander dr. szép könyvével, de tisztelője voltam mindig
s vagyok is az ő szellemes tudós egyéniségének. Eleven,
modern, a dolgok közé való közvetetlen odalátását,
tanultságát, finom distinkcióit az esztétikában mindig megkapóbbaknak talátlam, mint Beöthyéit vagy
Gyulaiéit; s csak egy embert ismertem ebből a körből
nála mélyebbnek és finomabbnak : Péterfy Jenőt.
S ha már előre jeleztem is, hogy nem elégít ki,
de még előbb sok elmondani valóm van arról, a mivel
ő nagyon sokat és jót mondott. Azután elmondom
majd, hogy a kérdéshez mi volt volna még úgynevezett
«pozitív» alapon hozzámondható s végül beszélek majd
arról a valamiről, a hová biztosabban és termékenyebben ereszthette volna le eszméinek, esztetikai törekvéseinek gyökereit, hogy igazi, életerős szintézis legyen az
ő munkájának gyümölcse a lelkekben.
I.
Hadd fejezzem ki Alexander könyve nyomán azt,
a mire bizony nem elég ez a néhány szó : «Mi a művészet ? Nemesített magunkérzésének érzéki kifejezése. Mi
a művészet hatása? Magunkérzésének nemesítése. Mi a
művészeti nevelés ? Fogékonnyá tenni az egész lelket,
előbb az érzékeket, azután az értelmet, hogy a művészetet igazi, objektiv élményévé tehesse». Hogy elevenebbül, konkrétebbül mondhassuk el ezt, hosszasabbaknak kell l e n n ü n k . . . S a mikor ez a gondolati felölelésem már papíron van, akkor már nem maradt meg
a lelkem összefoglaló, rövid szintézisének, hanem már
száz meg száz szónak vette föl p a l á s t j á t . . . Nézzünk
hát most körül, Alexander könyve fonalán menve.
Miután az ujabb időkben, a XIX. századtól kezdve,
egyre jobban észrevéteti magát velünk a művészet,
egyre nagyobb is lesz a rá-elmélés, melyet esztétikának
nevezünk s mely egyre kritikaibb lesz s a történeti
szempontok felölelésével mindig jobban szélesedik. Az
egyre fejlődőbb gazdasági élet a műipart, sőt magát a
művészetet is támogatja, de egyúttal az ideálisabb élvezetforrást is kiváltja az ellentét törvénye által, sőt a
művészet kultuszát az elveszett (azaz helyesebben szólva
csak ideiglenesen elcsenevészedett) vallási érzés helyébe
akarná tenni. De nagyon intenziven öntudatos életünkkel mintha kiszorítanók magunkból a művészet világának páraszerü lényét, nem tudunk beléje költözni egészen. Sőt — egy pillanatra talán így éreznők Alexanderrel — a XIX. századnak nincs is művészete.
Majd megállapíthatjuk a szerzővel, hogy nevelési
rendszerünk nem eléggé szemléleti s így ez is az egyik
oka annak, hogy nem tudnuk igazán közel férkőzni a
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művészethez, a hol bizony a szemléletben él a szép.
Vádolható a folyton dolgozó, agyafúrtan pénzkereső
életünk is, ez is tompítja esztetikai érzésünket. Sőt az
érzékiségtől is félthető a mai művészet. (Hogy miképen
félti Alexander, arról majd alább.)
A tudomány, technika, a társadalmi reform felé
való forrongás is mind oly tények, melyekben akadályai láthatók a nyugodt, játszi művészeti világ sima
folyású fejlődésének, s a főbaj, hogy a lelkek egyensúlya még hiányzik.
így azután, mert annyi minden különíti el a művészetet az élettől, alakult ki a l'art pour l'art.
De egy, az általános emberiből támadó kapcsot
mégis veszünk észre Alexanderrel köztünk és a művészet között : az érzést, melyet a művészet fő-forrásának
tart szerzőnk. Abban igaza van tényleg, hogy az érzelem a legfőbb létünkben, mert az boldogságunk vagy
boldogtalanságunk állapota; hogy magát a szépséget is
objektivált érzésnek tartja Alexander, arra még teszünk
majd megjegyzést. Létünk gerincét láthatjuk a szerinte
a szépnek világát megteremtő érzésben és ha így a
szépnek világa szubjektívvé, egészen egoisztikussá válik
is, — de emberi létünk fönntartása, fokozása is eléggé
díszes, sőt legdíszesebb és leghitelesebb nemesi levele
lesz a szépnek.
A művészetnek, ez egyik lét fönntartó erőnek egyik
gyökere a müvesség, sok más gyökér mellett. A második gyökér «az érzés kifejezés»-ének ténye s az ezzel
összefonódó ritmus-érzés és bizonyos utánzó megismétlései egy-egy látott vagy hallott mozgásnak. A harmadik gyökér az utánzás, mely által az ember ha közvetve is, de közelebb jut önmagához, mikor az embert
ábrázolja.
De az ábrázolást az élet kifejeződésének kell átjárnia és az egyéniség erejének ; e kettőben a műalkotás
legfontosabb tényezőjét gondolhatjuk. E kettős erővel
épül föl a művészet világa, mely a világ értékeinek
egyik rendje.
Majd a művészet és játék közt teszünk különbséget
Alexanderrel; helyesen jegyzi meg, hogy a játékban a
cselekvésen van a fősúly, mig a művészet valami maradandó eredményre, alkotásra törekszik. Azután : a
harmónia és élet érzésének kell bennünket az igazi
műremek hatása alatt elfognia s hogy a mennyire megkívánja a művészet művésztől az egyéniséget, ép úgy
fejleszti is a műélvezőnek egyéniségét. Nagyon helyes
az a megjegyzése is, hogy az egyéniség nem önmaga
állal hat, hanem értékes ereje által, mellyel objektív,
maradandó műremeket teremt.
S hogy mit ér reánk nézve a művészet, azt nemcsak azzal jelzi nekünk Alexander, hogy a művészetet
a lélek higiénéjéhez tartozónak bizonyítja, szelíd, boldogító, kormányzó erőnek is mondja, hanem egyenesen
mint igazi hazánkba biztat bennünket beköltöznünk a
szépség világába s magával is ragad ez a gyönyörű
biztatás.
S most annál elevenebben kél szivünkben a vágy,
hogy a kalobiotikus berendezkedés segítségére az iskolát is bevonjuk. Szomorún kell konstatálnunk a szerzővel, hogy a középiskolát a klasszikus nyelvek tanítási
módja és a sok matematika nagyon távol tartják a
szemlélet pedagógiai és pedig esztetikai - pedagógiai
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érvényesítésétől. Majd az a gondolat is kisért bennünket, hogy hiába is próbálnánk a dolog körül az elveket
rendezni, utasításokkal látva el a nevelőket. Pedig
ugyancsak sokoldalúnak, összefoglalónak kellene lennie
az esztetikai nevelésnek, követve a művészetek nagy
egyességének, a művészetek egyesülésének ujabban,
főleg Wagner óta annyira átérzett nagy elvét. Szemlélet,
sokoldalú, eleven lelki élményeket tevő szemlélet kellene az ifjúság számára. Maga is utána csinálva foglalkozzék a művészettel a gyermek ; így nevelődik még
jobban a cselekvő életre és a népies művészet eleven
gyakorlatára.
A rajz elemibb, egyszerűbb, az élethez közelebb álló
tanítása tenne sokat a gyermeknél e tekintetben; a
rajzolás által szemléle'eés képi memóriája is erősödik
s a rajzon alapuló iparhoz is közelebb jut. A nyelvbeli
stílus-tanításnál is a gyermek közelebbi, szemléleti,
lelki élményi világából kellene a témákat venni. Az
egyszerűbb, gyakorlatibb élet közvetetten területének
kihasználása 'csak azt jelenti, hogy a gyakorlat jó kezdet és nein vég, nem főcél.
A rajz tanításánál az öntevékenység érzése támadjon
elő a gyermekben. S bizony hiába folyt le, a szinek és
formák öntevékenység állal való leghelyesebb megismerésének és megszerelésének szempontjából, az egész
középiskolai tanulásunk; sőt az irodalmi és zenei formák és szinek megérzéséhez sem segített a sok szóruha,
mely utóbbi a betanultatási, emlékezetet megtömő rendszernek még mindig túlságosan kihasznált formája manapság.
Az esztetikai érzés fejlesztéséhez természetesen,
alapvető módon hozzátartozik a lermészetérzés fejlesztése és ezzel együtt az egyéniség fejlődésére is figyelemmel kell lenni az esztetikai nevelésben. E figyelem közben észrevesszük, hogy elveinknek, eljárásainknak, ha
nem is pedáns paragrafus-ruhája, de mégis, mégis,
valami rendszeres kerete alakul ki. Óvatosan vezessük
be a gyermeket a természetbe; a játékban engedjük
szabadjára kifejtenie azt a tevékenységét, mely oly rokon a művészetivel; a mese hallgatása is, az életnél
jobb életet életvén át a gyermekkel, a művészet eszményi világának nagyon eleven, üde előjátékát nyujtja.
A játék, mese, ének, mind folytathatók volnának az
iskolában; a játék főleg a rajzban folytaihatódnék,
S mindez csak úgy történhetnék meg, ha a középiskola,
főleg a gimnázium, gyökerestől megváltoznék. A természethez kellene hogy közelebb utat mutathasson a
tanár a gyermekeknek s egyéniségének varázsával kellene
hogy hasson elsősorban, főleg a gyakrabban és ügyesebben rendezett kirándulások alkalmával. A művészeti
szemléltetésben pedig az első az volna, hogy műremek
legyen lehetőleg mindig az, a mit a gyermeknek mutassunk. Persze mindent csak fokozatosan és annak
idején s lehetőleg a gyermekben előbb ügyesen fölébresztve a vágyat. Főleg az épületekhez, emlékművekhez vezessük az ifjúságot, az utazások minél gyakrabbivá tett alkalmával. Uton vagy múzeumban mindig a
néhány kiválogatott egység kiélvezése legyen a főszempont; ne sokat egyszerre ; bízzuk lehetőleg az ifjú egyéni
impulzusára, hogy szemléletre mit válasszon ki magának s hagyjuk lehetőleg önerejéből szemlélni és ráelmélni.
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Most már megállapíthatjuk Alexanderrel, hogy a
szemlélet és az ezen át elérhető érzés a legfontosabb két
tényező a müvészeli nevelésre. E két tényező vezetésében csak inkább föltétel-gyüjtö, akadály eltávolító lehet a
nevelő. De még egy tényező van, a ráelmélés, az asszociációk serege, mely a szemléletet követő érzéssel együtt kél a
lélekben. Az asszociációk anyagának, az isinereteknek,közlése kényes terület; a mai középiskola csak elszigetelten
halmoz össze minden szemléleti anyag híján vagy azzal
nem összefüggésben, száraz általánosságokat, konkrét
adatokhoz nem kapcsolódó részleteket. De nehéz is jó
elméletet adni, mikor még nem tudjuk egységben művelni az esztétikával a műtörténetet; egységes esztetika
még egyébiránt nincs is. Pedig elméleti tudás is
kell, persze mindig szemlélethez, tapasztalathoz kapcsoltan.
A szemléletet a magasabb tudás átszellemesíti s
így magasabb lesz a műélvezet. A műtörléneti ráelmélés is fölemelő tényező
az általános esztetikai
tudáson kívül ; az esztetikai meghatottság lélektani
komplexumában a műtörténetnek még az a haszna is
van, hogy általános történeti fölfogásunkat is mélyíti ;
csak vigyázzunk e tudás egyensúlyára, mellyel a multat is méltatjuk, de a jelenért és jövőért élőknek is
érezzük magunkat. Azért a «ma» érdekét figyelemben
tartva, főleg a modern nyelvek és a rajz tanárai vigyék
a legrészletesebb szerepét az esztetikai oktatásnak. Csak
az agyonmagyarázásba ne menjen a tanár; inkább maradjanak meg nem értett részletek, csak magyarázatba
temetett ne legyen még több. Az irodalmi műhöz közel
hoz a szavalás, mely egyúttal cselekedtet is. A latingörög tanítás pedig adjon többet az irodalomból és a
klasszikus képzőművészet szemléltetéséből... Az alsó
négy osztály a középiskolában szemléltethetne csupán.
Feljebb már — cum grano salis — jöhetnének elméleti
és mütörténeti ismeretek ; de itt is a fő a szemlélet
s minél hathatósabb legyen a görög művészet szemléltetése ; a középkoron, renaissance-on keresztül azután
oda vonuljunk be legerősebben, a hol a leghathatósabb
esztetikai élményeket kapjuk: nemzeti szépirodalmunk
területére. S mindezt talán a legjobb volna bizonyos,
a tanár lelkében élő terv szerint, de nem pedáns «tantárgyi» fonalon végezni, — az egyre tökéletesebbnek
óhajtható iskolai organizmus keretében!
Körülbelül ezeken a gondolatokon szalad végig lelkünk, mikor Alexander dr. könyve hatása alatt esztetikai elmélkedőkké, értékelőkké és kalobiotikai tervek
szóvivőivé váltunk. Mindezeket modern lelkünkből fejezte ki a szerző ; mind oly tények ezek, melyeket vele
közösen állapíthatunk meg. Az igazság mindig igazság
s csak azt jegyezzük meg, hogy egyes emberek egy
darabig mennek csak el az igazságban, aztán valaminél fogva — a mit a figyelem betegségének nevezhetnénk s a mi a legtöbb betegsége az emberiségnek —
nem jutnak tovább.
Kőszegi IAszló.

Túri Béla.
Túri Bélát, az «Alkotmány» felelős szerkesztőjét,
az esztergomi egyházmegye papsága megválasztotta
Csernoch János csanádi püspök helyébe autonómiai
képviselőjévé. Ez örvendetes tény. Kétszeresen is
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örvendetes. Először azért, mert egy közkeletű, hibás
fölfogást dönt meg. Másodszor azért, mert igaz érdemet
és értéket emel neki való polcára.
A közkeletű, hibás fölfogás az, hogy a katholikus táborban a közért dolgozni n e m érdemes, mert
az ilyen közmunkásnak jutalma a megtépáztatás
épen azok részéről, a kiknek táborában dolgozik.
Már a gyökerében hibás ez a fölfogás; mert lia
katholikusnak lenni annyit tesz, mint Krisztust lélekben és igazságban követni, akkor katholikus ügyért
munkálkodni annyit jelent, mint Krisztus ügyét lélekben és igazságban szolgálni.
Ebből pedig nagyon világos, hogy a katholikus
közmunkásoknál a külső elismerésnek — rendjel,
cím, rang, dicsőség, vállveregetés, «sánsz» — legalább
is igen másodrendű dolognak kellene lenni. Nem
vall tehát következetességre azért panaszkodni ilyen
munkásoknak, hogy ezek elmaradtak az ő ösvényeik mellől. De ezen felül nem is igaz. Hiszen az
kézzelfogható lélektani képtelenség, hogy a mi jó, a
mi igaz, a mi nemes, hogy az ne keltsen jó, igaz,
nemes visszhangot — emberek között. És ha n e m
kelt, talán onnét van, hogy a közmunkásoknál sem
minden arany, a mi fénylik. Túri Béla megválasztása ténybeli bizonysága annak, hogy a katholikus
táborban is van még elég ép érzék ahhoz, hogy
megérezze az igaz érdem illatát.
Azonfelül ha ezt a választást az igazság tisztult
szemével nézzük, c s a k h a m a r észrevesszük, hogy ez
nem amolyan tucat-eset, a hol külső erők kortesmechanizmusa hajtotta a vizet Túri Béla malmára,
a mely kortes-mechanizmus ép úgy ráhajtotta volna
a vizeket egy más jelölt m a l m á r a is. Itt a vizek
természetes nehézkedési törvényeik szerint vágyódtak
összefolyni abba a mederbe, a hol T ú r i Béla m a l m a
őröl.
Az épen a nagyszerű a lelkek világában is,
hogy ott is ellenállhatatlan erővel működnek az
elemek : a nemes erők a nekik megfelelő, a kevésbbé
nemesek ismét a nekik megfelelő, a nemtelenek szintén a nekik megfelelő irányokban gravitálnak —
ki-ki a maga fajtája felé s lia egyszerre nem is,
de előbb vagy utóbb mindegyik rátalál a maga
keresettjére.
Szívből kell örvendeni azon, hogy az esztergomi
egyházmegyei papság rátalált Túri Bélájára. Ez
eggyel több ok arra, hogy a kik kételkedtek az
erkölcsi világ föltétlen törvényszerűségében, ezentúl
j o b b a n bizzanak benne és bátorodjanak újult m u n kára.
Az a törvény, mely Túri esetében így működött,
az ő esetükben sem fog másképen működni, ha Túri
Béla erkölcsi értékével fognak m ű k ö d n i az igazság
érdekében. 1
A\

N. T i s z a í ö l d v á r . Könyvet, lapot, folyóiratot intencióra
adni pápai rendelet tiltja.
H . Nyitra. A kézírás a régi energikus, biztos kézre
mutat. Gratulálunk fölépüléséhez!
!.. G y e r g y ó s z e n t m i k l ó s . «Nem szeretnék tőle elválni,
hát ő se váljon el tőlem», — ritka hűség nemcsak az életben, de a sajtóban is. A «'Religio» ezt szivesen honorálja.
M. Szepsi. Hogy van-e önöknél felsőbb intézkedés az
iránt, hogy a templompénztár terhére lehet-e megrendelni
folyóiratomat, igazán nem tudom. És pedig azért, mert a
mint én nem ajánlok mindent, a mire fölkérnek, hanem csak
a mit magam az irodalom terén ajánlandónak tartok ; úgy
valamely főpásztorhoz olyan kéréssel fordulni, hogy ajánlja
lapomat, nem tartom illendőnek. A kormányzónak látóköre
olyan, hogy maga látja a dolgokat s maga kell hogy tartsa
ajánlandónak, a mit ajánlani akar. A protekció keresése
eddig nem vitte előbbre se irodalmi, se más ügyeinket ;
ellenkezőleg rontott m á r sokat, mert mindig csak a személyi
érdekeket tolja előtérbe.
K. Budapest. A mai újságok értékéről így írt Porzsolt
a «Pesti Hirlap» jan. 12-ki számában : «Van annak egy titkos
magyarázata, hogy miért írnak az újságok oly kíméletlenül
írókról, újságírókról és színházakról. Tudniillik a legtöbb
újságnál az irodalom és művészet az az egyetlen terrenum,
ahol szabadon kídühönglieti magát az újságírói szenvedély.
A magyar sajtó nagy részének szabad szája a politika irányában szubvenciókkal, képviselői mandátumokkal és mindenféle állami javakkal, a közgazdaság és pénzügy irányában
pedig pausalékkal van befogva. A mindenfelől megzabolázott
szenvedély hát őrült tombolással rohan neki egypár szegény
poétának, drámairónak vagy színigazgatónak.» így képviseli
a mai sajtó a «szabad» sajtót, a «szabad» közvéleményt.
Cicero erre azt mondaná : 0 tempóra, o mores ! Es te szegény olvasóközönség ott a vidéken úgy olvasod megszokott
lapodat, mint a szentírást, pedig «annak fütyül az, a ki fizeti».
E . L ő c s . Hogy a budapesti «katholikus» bált jan. 27-ről
febr. 5-ére, pénteki napra halasztották, kétségtelenül elnézésből történhetett. Látszik, hogy itt a székesfővárosban lázasabb
az élet, mint ott lent Baranyában, itt olykor a naptár megnézésére se érnek rá az emberek. Avagy azt gondolja, hogy
ha m á r a bál is katholikus lett, itt legújabban talán valami
új fajta pénteket, valami «báli» pénteket gondoltak ki ? Erről
igazán nincs még tudomásom ; á m b á r megengedem, hogy a
szeceszióban utazó modern embertől sok mindenféle kitelik.
H. Braila. 1908-ra még 6 korona és a bélyegtöbblet.
P. Kalocsa. Az igyekezet megvan, csak lenne foganatja is. Köszönöm jóleső meleg sorait.

TAR TA LOM. A «Ne temere» és a görög katholikusok.
Hadzsega Gyula dr.-tól. — A keresztény erkölcs bensösége. IV. (Vége.) Mihalovics Ede dr.-tól. — Szent Gertrúd
és Mechtild. III. Dombi Márk dr.-tól. — A vérkémlelések és az ember leszármazása. IV. Zubriczky Aladár
dr.-tól. — A svájci diaszpóráról. I. Pfeiffer Miklós-ió\. —
Egyházi világkrónika. —y— /a-tól. — Irodalom. Király :
Magyar alkotmány- és jogtörténet. I. Hanuy Ferenc dr.tól. — Gracchus .• Tört szárnyakkal fölfelé. — Alexander
Bernát : Művészet. I. Kőszegi Lászlótól. — Túri Béla. X.töl. — Telefon.
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ősember.

Hogy milyen nagy szerepük van az érzelmi mozzanatoknak a tudományban, mi sem bizonyítja fényesebben, mint az ásatag'-ember időről-időre felbukkanó
csontmaradványainak története.
A neandervölgyi koponyától a jávai trinili leletig
valóban nem volt egyetlen ásatag-koponya, melyben
meg ne látta volna a leszármazási elmélet vakbuzgó
harcosa ama bizonyos missing link-et, hiányzó láncszemet, mely összekapcsolhatja az emberi leszármazás
láncát a majmokéval. Hamar vélték látni azt, a mit
nagyon óhajtottak, a mit epedve vártak.
A kiábrándulás azonban egyetlen egy esetben
sem maradt el. A neandervölgyi koponyáról például
maga az evolucionista Macnamare mutatta ki legutóbb, hogy az nem lehet egy, a jelenleginél alantabb álló emberi tipus képviselője, mert olyan fejlettségű és méretű koponyákkal az ausztráliai és
tasmaniai embereknél ma is találkozunk, 1 sőt kisebb
köbtartalmú koponyákkal is. A neandervölgyi ember
tehát n e m lehet Homo primigenius, hanem Homo
sapiens. Macnamare kutatásai megcáfolják tehát
mindazt, a mit Gorka Sándor, a leszármazási elmélet szinte fanatikus hirdetője a «Műveltség Könyvtára» cimű vállalat egyik kötelében (Az ember) a
neandervölgyi szerinte a jelenleginél sokkal kezdetlegesebb alkotású emberről mond. «Ebből aztán az
következik, írja, hogy nem a Pithecanthropus képviseli azt a közbülső formát, mely az embert a
majmokkal összekapcsolja, hanem a neandervölgyi
ősember». 2 Minthogy azonban a neandervölgyi ember
nem alsóbbrendű a jelenleg élő ausztráliai és tasmaniai embernél, mint azt fentebb mondottuk, világos, hogy nincs olyan közbülső forma, a mely az
embert a majmokkal összekapcsolná. Mert az már
csakugyan elismert anlhropologiai tétel, hogy a jelenleg élő természeti népek közül egyetlen egy sem
szolgáltat átmeneti formát.
1

JÁNOS

Kraniologischer Beweis f ü r die Stellung des Menschen
in der Natur. Archiv für Anthropologie. 1903. 349—360. Wasmann Die moderne Biologie und die Entwicklungstheorie. Frib.
i. Br. 1906. 480-481.
s A Műveltség könyvtára. Az ember. Budapest, 1907. 83. 1.

vasárnapon.
SZERKESZTŐSÉG ÉS

dr.

KIADÓHIVATAL

Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 39.

Gorka valószínűleg azért iparkodik felfokozni a
neandervölgyi ember fejlődéstani jelentőségét, mert
a jávai úgynevezett majomember
nem felelt meg a
hozzáfűzött várakozásoknak. Az 1900-iki párisi
világkiállításon a jávai pavillonban életnagyságú
gipsz-szobrát lehetett látni a jávai majomembernek,
melyet a művész bámulatos, némely anthropológust
is megszégyenítő fantáziával egy koponyatetőből,
két zápfogból és egy balcombcsontból rekonstruált. 1
Evekig tartó viták után azonban kisült, hogy a jávai
Pithecanthropus valóságos majom, a mely így nem
az ember családfájához, hanem a majmokéhoz tartozik. 2
Még nagyobbá tette a kiábrándulást Volz Vilmos boroszlói geologus vizsgálatának eredménye,
mely szerint a jávai majomember geologiai kora a
diluviumnál régibb s az új diluviumnál fiatalabb
nem lehet, egyszóval hogy egyidejűleg élt az emberrel, az ősemberrel. 3 «A jávai majomembert,» írja
Gorka Sándor a «Természettudományi Közlöny» hasábjain, 4 bizvást kitörülhetjük az ember közvetlen
ősei sorából, a mennyiben ez a m a j o m - és emberjellemvonásokat csudálatosan egyesílő lény az ősemberrel egyidejűleg élt s így az ember közvetlen
őse nem lehetett. Volz a jávai majomembert a Hybates nevű majomnemnek egyik, emberhez felelte
hasonló képviselőjének tartja».
Mindent összegezve a dolog jelenleg úgy áll,
hogy az embert egyetlen egy ásatag alak sem kapcsolja egy kevésbé fejlett, föltételezett alakhoz, mely
fölvezetne egy közös őshöz, a melytől másirányú
fejlődéssel, tehát egy külön sorozatban, a jelenlegi
majmok leszármaztak volna. Viszont a jávai m a j o m ember sem játszhatik jelentékeny szerepet a majmok
1

No meg egy ágyék csontból. Ennyit talált tudniillik
Eugène Dubois hollandi katonaorvos Trinil mellett, a Bengawan völgyében, Jáva szigetén. A «Természettudományi Közlöny»-ben 1896-ban ismertette e leletet Török Aurél, a «Katholikus Szemlc»-ben pedig 1897-ben Szilvek Lajos. Azóta
természetesen mindkét cikk több tekintetben elavult.
3
Wasmann. Die moderne Biologie. 475. 1.
8
Volz : Das geologische Alter der Pithecantropus-Schichten bei Trinil, Ost-Java. Neues Jahrbuch f ü r Mineralogie,
Geologie und Palaeontologie Stuttgart, 1907. 256—171. 11.
« 1908. 89—90. pótfüzet 72. 1.
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családjában, mert a többi között igen fiatal. Volz
szerint semmieselre sem származhatik a h a r m a d korból, már pedig ebből az időből sok ásatagmajmot
ismerünk, a mely semmiféle közeledést nem mutat
az emberi típushoz, vagy olyan közös őshöz, melyből a majomsorozat és az ember leszármazhatott volna.
Az elmúlt év eggyel szaporította azon csontleletek számát, melyekből a leszármazási elmélet hívei
érveket kovácsolnak az ember állati eredete mellett.
Tudtunkkal sem az «Archaeologiai Értesítő», sem a
«Természettudományi
Közlöny» n e m emlékeztek
meg Chapelle-aux-Saints-ben talált leletről, melyről
ezennel legalább röviden tájékoztatom a «Religio»
olvasóközönségét.
J. Bouyssonie, A. Bouyssonie és L. Bárdon
abbék régészeti kutatásaik alkalmával egy Chapelleaux-Saints közelében fekvő barlangban (Corréze
département) emberi csontokra bukkantak. 1 A leletet elküldték Párisba Marcellin Boule tanárnak, a
palaeontologiai múzeum igazgatójának. A talaj geologiai vizsgálata, az emberi csontok mellett talált
állati csontmaradványok és hasított kovakövek azt bizonyítják, hogy az emberi csontlelet a közép pleistocen,
vagy archaeologiailag szólva a régibb kőkorszak, a
palaeolith korszak második időszakából, az úgynevezett moustérien-ből 2 való, a mi egyértelmű a n n a k
rendkívüli régiségével, habár ez még mindig nem
az annyira kutatott h a r m a d k o r i ember, hanem negyedkori, diluviális. M. Boule természetesen beható
vizsgálat alá vetette az érdekes csonlleletet.
A lelet több d a r a b r a törött koponyát, néhány
csigolyát és néhány végtagdarabot foglal magában.
1 méter 60 centiméter magasságú, tehát alacsonytermetű férfi maradványai. A fejet rendkívül lassú
és aprólékos m u n k á v a l állította össze az intézet
praeparatora, M. Papoint, Boule útmutatása és felügyelete alatt. A koponyavarratok és a fogazat öreg
emberre vallanak; a koponya méretei, tekintettel
birtokosa alacsony termetére, igen jelentékenyek,
alkotása pedig Boule szerint bestiális jellegű, több
tekintetben közeledést mutat a m a j o m i típushoz.
A dolichocephal 3 (hosszas) koponya meglepően vastag csontú, profilja a fejtetőnek igen lapos, a homlok hátrafutó, a szemöldökivek kiugrók, vastagok,
mint a neandervölgyi embernél, az öreglik r e n d k í vül hátravonul. 4 Az arccsontok n e m kevésbé jellemzők. Először is az állkapocs s egyáltalán az arc elő1

Ismeretes dolog, liogy Franciaország szolgáltatta a
legértékesebb adatokat a palneolilh-korszak művelődéstörténetéhez és anthropologiájához, még pedig főleg a Dordogne vidéke, melyhez közel esik Corréze is.
2
Magyarosan : moustier-i.
3
Indexe 75, azaz a koponya szélessége annak hosszúságához úgy viszonylik mint 75 a 100-hoz. Platz: Az ember
eredése. 1905. 11—12. 11.
4
Az öreglik, öreglyuk vagy alsó nagy lik a koponya
alsó részén lévő lyuk, melyen át az agy a gerincaggyal érintkezik. E nagy lyuk az embernél a koponya alapjának épen

LXVIII. évf. 1909.

renyúló, prognath. 1 A szemüregek rendkívül nagyok, az
orrot mély nyereg választja el a homloktól. Maga az
orr rövid és széles. A halánték-mélyedés hiányzik, fogak
nem maradtak, de a fogüregek igen hosszú sort képeznek. Az alsó állkapocsnál feltűnő az áll hiánya.
A chapelle-aux-saints-i ember egészben véve a
neandervölgyi ember tipusát tünteti fel, sőt néhol a
neandervölgyi embernél alsóbb rangúnak mutatkozik. Ez a tipus, mint a chapelle-aux-saints-i ember
maradványainak fekvése mutatja, nem az alsó, hanem a közép pleistocen-korba tartozik. Boule szerint olyan tipus ez, mely közelebb áll az emberszabású m a j m o k , az anthropoidok típusához, mint akármelyik eddig ismert emberi tipus vagy fajta. Morfológiai tekintetben a jelenlegi alsóbbrendű emberi
fajták és a jávai Pilhecanthropos közé helyezhető,
a mi azonban, azt m o n d j a Boule, nem jelenti azt,
hogy egyenes vonalban egymástól származtak («ce,
qui n'implique pas dans mon esprit l'existence de
liens génériques directs.» 2 Egymástól való származásról bizony szó sem lehet, mert hiszen a chapelleaux-saints-i ember, ki a neandervölgyivel egy típushoz tartozik, határozottan és kétségtelenül ember,
a jávai Pilhecantropus pedig ép oly határozottan
m a j o m , s igy még ha volna is leszármazás, az első
az emberi, a másik a m a j o m i genetikus származási
sorozatba tartoznék. De hol vannak ennek a két
sorozatnak többi tagjai, főleg hol van az a bizonyos
közös ős, a melytől származik kettéágazva mind a
két sorozat? Ez a közös ős és a sorozat többi tagjai valóban ein blosses Gedankending, ahogy W a s raanii nevezi. 3
Rendkívül érdekes mozzanat végül a chapelleaux-saints-vidéki embernél, hogy úgy feküdt lelőhelyén, m i n t h a eltemették volna, kövekre helyezett
fejjel. Úgy látszik, az akkori embernek is voltak
vallásos fogalmai, képzetei, érzelmei. Mortillet a
vallásos képzeteket, fogalmakat megtagadta a palaeolilh-korszak emberétől, 4 a chapelle-aux-saints-i ősközepére, sőt néha még előbbre esik; a majmoknál a koponya alapjának hátulsó harmadába vonul vissza. Érdekes,
hogy az öreglyuk elhelyezése dolgában nem az emberszabású majmok állanak legközelebb az emberhez, hanem a
chrysothrix. Ebben a tekintetben tehát az emberszabású
majmok alsóbbrangúak.
1
Kár, hogy nem t u d j u k a chapelle-aux-saints-i ember
arcszögének nagyságát.
2
Henri de Parvillc : L'homme de la Chapelle-aux-Saints.
Les Annales Politiques et Littéraires. 1909., január 3, 17. I.
3
Die von Klaatsch angenommene hypothetische Stammform des Menschen und der Affen, die in alttertiärer oder
vortertiärer Zeit gelebt haben soll, ist einstweilen ein blosses
Gedankending. I. műve 472. 1.
4
Hernes. Urgeschichte des Menschen. Wien, 1892. 187. 1.
A régibb kőkornak, a palaeolith bibliographiájából kiemeljük a következő m ű v e k e t : Lapparent, Traité de géologie.
Bertrand La Gaule avant les Gaulois. Faisan, La période
glaciaire. Mortillet, Musée préhistorique. Mortillet a régibb
kőkorszakot tudvalevőleg négy részre osztja fel: 1. a chellesi,
2. inoustier-i, 3. solutré-i és 4 madeleine korszakra.
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ember temetkezése ellenben azt mutatja, hogy a palaeo- rosias törvénykönyve.
(K)
lith-korszak második időszakában, a moustieriben
élt ember sem szűkölködött földöntúli aspiráKét évvel ezelőtt a jezsuiták egyik most élő legciók hiján. Egyszóval az anthropoidoktól pszichinevesebb biblikusa (Fonck) hazatérőben a palesztinai
kailag ugyancsak távol állott.
tanulmányútjáról kihallgatáson jelent meg a szent
Atyánál. Beszélgetés közben, a mely csak az imént
Henri de Parville a következőkben foglalja
lefolyt tanulmányút és a bibliai nagy fölfedezések
össze a chapelle-aux-saints-i lelet tanulságát. En
körül forgott, a szent Atya a következő megjegyzést
définitive, en ce qui concerne cette découverte de
tette: Várjunk türelemmel, azok a nagy ásatások, a
MM. les abbés Bouysonnie et L. Bárdon, commentée
par M. Boule, n'a rien qui nous choque. 11 y a toujours melyek Egyptomban és Keleten napjainkban folynak,
azt a fölfogást fogják igazolni, melyet az egyház a
eu sur terre des hommes inférieurs, même à l'heure
bibliamagyarázat terén mindig követett.
actuelle, de très vivants. Il n'y a rien d'étonnant à
ce qu'il se trouve à la base des âges des êtres qui
Ugyanazon évben egyik kiváló angol egyptologus,
trahissent une constitution grossière, un état priNaville E., a Society of Biblical Archaeology-ban fölmitif destiné a disparaître peu à peu. Mais l'homme
olvasást tartott, a mely még ugyanazon évben nyomde le chapelle-aux-Saints n'est pas encore l'homme
tatásban is megjelenvén 1 nem csekély mozgalmat kelsinge.
tett, nem annyira a higgadtan és tárgyilagosan gondolkodó angol, mint inkább a német biblikusok
Egészen jJontos, határozott véleményt a chapellekörében. 2
aux-saints-i emberről még most nem lehet alkotni,
de annyi bizonyos, hogy alsóbbrangú jellemvonáNaville előadásában hivatkozik két ősrégi egypsok, hogj r ne mondjuk bestiális jellegek mellett,
tomi fölirásra, melyeket a Dendera templom falára
minő a koponya lapossága, a szemöldökivek kiIII. Thulomis (1461 körül) Íratott, a ki a templom
ugrása, az alsó állkapocs előreállása, a prognátizmus
újraépítője volt.
(ámbár arcszögét, fájdalom, nem tudjuk), az öreglik
Ez a két fölirás, a mely kétségen kívül egymáshátravonulása, olyan jellegekkel is találkozunk, a
sal összefüggésben van, így hangzik Herrmann formelyek felsőbbrangú típusoknál fordulnak elő.
dításában :
Ilyen például a koponya nagysága a test méreteihez
1. Der König von Ober- und Unteregypten, der
képest, pszichikai tekintetben pedig a temetkezés, a
Herr der beiden Länder Mn. Sprev. Ra, der Sohn
mi vallásos fogalmakra vall. Mindenesetre pontosan,
des Ra, der Herr der Diademe Thutomis machte als
méretekkel kellene megállapítani, milyen viszonyban
sein Denkmal für seine Mutter Hathor Herrin von
áll a koponya az eddig ismert legalsóbbrangú emDendera, die den Ra hervorbrachte, Herrin des
beri koponyákhoz. Annál szükségesebb lenne ez,
Himmels, Herrin aller Götter. Gefunden wurde der
mert az ásatag-ember, a negyedkori ember, átlag
grosse Plan von Dendera in alter Schrilft, geschrieben
véve egyállalán nem áll a jelenkori ember mögött,
auf ein Fell, aus der Zeit der Horusdiener. Gefunden
sőt koponyanagyság dolgában, a többi között pélwurde er im Innern einer Ziegelmauer des Königsdául épen Franciaországban, az ásatag-ember van
hauses aus der Zeit des (p. t.) Mrj. Ra (p. t.) Pepj.
előnyben a jelenleg élő fölött, mint azt a nagy
2. Der grosse Plan von Dendera. Erneuerung des
anthropologic Banké, klasszikus munkájában, Der
Denkmales, welches gemacht hatte der König (p. t.)
Mensch (II. k. 447. 1.) Broca adaitaival kétségtelenül
Mn — hprw — Ra, nachdem man ihn gefunden in
bebizonyítja. 1
aller Schrift aus der Zeit des Königs Chufu.
Egyszóval a palaeontologia azt mutatja, hogy
Ez a két fölirat arról tanúskodik, hogy III. T u az ásatag, a fosszil-ember, kinek nyomait eddigelé
1
Egyptian Writings in Foundation Walls, and the age
csak a negyedkorig sikerült kikutatni, fizikailag ugy
of the Book of Deuteronomium. Precedings of the Society of
mint pszichikailag ember volt a szó legteljesebb érBiblical Archaeology XXIX. (1907) 232—242 11.
telmében.
3
E kérdéshez hozzászóltak elsősorban Grimme Hubert,
Némethi/ Gyula dr.
Die Auffindung des salamonischen Gesetzbuches unter Josias.
1

Lásd még : Plalz. i. h. 23. 1. Ganders. Die Abstammugslehre, 1904. 137. 1. Gutberiet. Der Mensch. Paderborn, 1896.
251. 1. Rabi, a berlini antropologus, a Meyer-féle Conversalions Lexikon-ban Anthropologie cím alatt ezeket írja : Nirgends fanden sich bisher sichere Anzeichen für die Annahme
einer ursprünglich affenartigen Körperbildung des ältesten
Menschen ; die weite Lücke zwischen Mensch und Affe
ist, was fossile Funde anbelangt, noch unausgeffüllt. Ja, es
liegt kein Grund vor, anzunehmen, dass der quaternäre
Mensch (vorgeschichtliche) körperlich und geistig niedriger stand, als viele jetzt lebende wilde (und auch gesittete)
Rassen.

Oriental. Literatur-Zeitung X.(1907) 610-61511. és Zur Annahme
eines salamonischen Gesetzbuches. Ugyanott XI. (1908)
188—194 11. Ellene írtak : Haupl Paul, Salamos Deuteronomium
O. L. Z. XI. (1908) 120-126 11. és 244 1. ; König E., Gesetzfunde
in Tempeln O. L. Z. XI. 1908. 125—127 11. ; E r b t Willi., Der
F u n d e des Deuteronomiums O. L. Z. XI. (1908) 57—6211. Chcyne
T. K., The Egyptian Illustration of 2 Kings XXII. 8. 0. L. Z.
XI. (1908.) 1905 1. ; Hermann L. I., Ägyptische Analogien zum
Funde des Deuteronomiums. Zeitschrift für die alttest. Wissenschaft (1908) IV. füzet 291—302 11. Megjelent egy ismertetés
Naville fölolvasásáról és Grimme véleményéről a «Germaniá»ban is (XII. 1908.), melyet a «Katholische Kirchenzeitung»
(IX. 1908) is leközölt.
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tomis a denderai templomot újra építvén, Pepi király
Ezekhez az esetekhez, de különösen ahhoz, a
idejéből (2600 körül) régi terveket találtak, a melyeket
mely III. Tutomis király uralkodása idején történt
az újraépítésnél a király fölhasznált, a mit megerősít
egy feltűnő analógiát találunk a szentírásban. 1
1
maga a név Dendera, «másodízben fölépített» is.
Takács Guido.
Hogy a legrégibb időben szokásban volt okmányokat vagy szent- és törvénykönyveket, valamint
rituális eszközöket épületek falazatába vagy istenek Bencés vagy ciszterci apácák voltak-e szent
szobra alá elhelyezni, arról számos lelet tanúskodik. Gertrúd és Mechtild ?
(iv.>
Egyptomi ősszövegek említik, hogy Hardudef,
Menkau Ra király fia, a halál istenének szobra alatt
De a szóban forgó kérdésre nézve legjellemzőbb
egy alabástrom táblát talált, a melyre az ős egyptomi
s minden kétséget eloszlathat az a jelenség, mellyel
halálkönyv egyik fejezete volt bevésve. Cheyne is két
a St. Joannis Zelle ciszterci apácakolostornál találérdekes leletet említ. 2 Az egyik egy a Brit. Museumkozunk. Ez kétségtelenül a rend kötelékébe tartozott
ban őrzött papyruson olvasható és így hangzik:
és a bildhauseni ciszterci apát joghatósága alatt állott
«Dieses Mittel wurde entdeckt in der Nacht durch
s mégis benedekrendinek nevezi magát még a 14. és
die Hand eines Tempeldieners der Göttin, welcher
15. században is. Ugyanez az eset Wechterswinkelzufällig in der Halle des Tempels der Stadt Tebmut
nél is, a mely kezdettől fogva be volt kebelezve a
im Geheimgemach dieser Göttin war. Das Land
ciszterci rendbe s mégis egy 1144. márc. 14. kelt
war zu dieser Zeit in Dunkel gehüllt, aber der Mond
oklevélben, sőt elvétve még a 15. és 16. századbeli
schien voll auf das Buch. Es wurde als ein wertoklevelekben is, «benedekrendi» néven szerepel.
voller Schatz zu Sr. M. dem König gebracht». A másik
Hogy a helftaiak is így értették a fölhozott
egy berlini orvosi értekezésben olvasható és így
kifejezéseket s a ciszterciek viszonyát szent Benedekhangzik: «Gefunden wurde sie in aller Schrift in einer
hez, arra nézve kétségtelen bizonyítékot szolgállat
Buchlade zu Füssen des Gottes Anup von Sekhem
szent Mechtild a «Liber specialis gratiae» 97. lapján.
in den Tagen der Heiligkeit des Königs von OberSzent Bernát ünnepét ülték a helftaiak s a szentlind Unterägypten des Wahrhaftigen». 3
mise kezdő szavaira: In medio Ecclesiae, — menynyei világosság töltötte el szent Mechtild lelkét s ily
Nem kevésbé világítja meg ezt a szokást az a
értelmezést kapott felőlük : A «medium Ecclesiae» az
lelet,melyet Ermann említ: «Siehe das ist ein wirkEgyház
közepe szent Benedek rendje, mely az Egyliches Mittel. Es ist bei einer Revision im Tempel
4
házat tartja, mint az oszlop, a melyre az egész ház
des Wennofre gefunden».
támaszkodik... És az Egyháznak eme közepén nyitotta
Ez a szokás azonban nem szorítkozott tisztán
meg Isten az édesség áldásaival különösen eláraszEgyptom határai közé. El volt terjedve jóformán az
tóit szent Bernát ajkát. 2
egész óvilágban.
A gondolat egészen világos: szent Bernát ajkát
Grineme említi 5 Nabonid (556—539) babilóniai
nem másutt, h a n e m szent Benedek rendjében — in
uralkodót, a kinek szenvedélye volt a templomok
hoc medio ecclesiae — nyitotta meg az Ur. De ez a
alapzatának a fölkutatása, a mit nyilván azzal a célfölfogás és kifejezés csak akkor érthető, ha a monzattal tett, hogy régi okmányokat és emlékeket találjon.
dottak szerint a ciszterci rendet is szent Benedek
A kanaaniták, Palesztina őslakói, ugyancsak hórendjének tekintjük. Mert lia viszonyukat nem így
doltak ennek a szokásnak, habár némileg más
fogjuk föl, hanem a két rendet egymással föltétlenül
formában. Ok ugyanis templomaikat és városaik falaszembe állítjuk, akkor nemcsak a helftai kolostor,
zatát 6 az ez alkalommal bemutatott ember-, de külöhanem szent Mechtild szavai szerint maga szent
nösen gyermekáldozatok holttetemei fölé építették,
Bernát sem volt a ciszterci rend tagja. Már pedig
a miről az ujabb ásatások tanúskodnak.
ezt állítani bizonyára nem volt szándéka. Ha tehát
Előfordul ennek a szokásnak a nyoma még a
szent Bernát ciszterci lehetett, noha szent Mechtild
görögöknél és a rómaiaknál is. Naville említi, hogy
világosan szent Benedek rendjéhez tartozónak állítja,
Hogarth Efesusban azon hely alatt, a hol hajdan
akkor nincs semmi nehézség abban, hogy Helftát a
Artemis szobra állott, aranydíszleteket talált, a melyek
fölhozott kifejezések ellenére is cisztercinek ne tekintősrégi időben lettek odahelyezve, a rómaiak pedig
7
sük.
Annál is inkább, mert, mint láttuk, az oklevelek
a sibilla-jóslatokat őrizték templomaikban.
egész határozottan beszélnek.
1
Dümichen, Bauurkunde 19. ). (die zum zweitenmale
Téves a solesmes-iek azon állítása is, mintha
geschaffene).
szent Bernátot nem illetnék olyan elnevezéssel, melys L. Zeitschr. f ü r A. T. IV. füzet (1908.) 301. 1.
3
V. ö. Brugsch, Geschichte Ägyptens 1 60. 1. ; Maspero,
Histoir ancienne de l'Orient 1 57. 1.
* Ägypten 480.1.
s Orient. Lit. Zeit X. (1907) 612. I.
« V. ö. 1 Kir. 16, 34.
7
Friedleb, Oracula sibyllina VIII. 1,

1

2 Chron. 34, 1 - 3 5 , 27, v. ő. 2 Kir. 22, 8 s k.
Medium Ecclesiae est Ordo sancti Benedicti, sustinens
eccletiam, velut columna, cui tota domus i n n i t i t u r . . . In hoc
medio sancti Bernardi singulariter a Deo in benedictionibus
dulcedinis praeventi Dominus os aperuit.
2
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bői kőzle és a helftaiak közt valamely bensőbb
viszonyra lehetne következtetni. Csak el kell olvasnunk a Legátus IV. könyvének 49. és 50. s a Liber
specialis gratiae I. könyvének 28. fejezetét, hogy
meggyőződjünk az ellenkezőről. A hang, melyen szent
Bernátról szólnak, a legmelegebb, igazán bensőséges
s a jelzők, melyekkel őt illetik, ugyanolyanok, mint
szent Benedeknél. Szent Gertrúd mindjárt a második
sorban (49. fej.) a szentséges Atya érdemeit (mérita
sanctissimi Patris) említi s aztán ismételten szent
Atyának, dicső Atyának (Pater sancte, Pater inclyte)
nevezi. A Legátus 50. fejezete tulajdonképen szent
Ágostonról, szent Domonkosról és szent Ferencről
szól, s mégis valójában szent Bernát benne a fő alak : a
szerző lelke vele van első sorban eltelve, reá vonatkoztat mindent s tőle nyeri látomásainak magyarázatát.
Mindez csak akkor érthető, ha szent Gertrúd egy közönséges szentnél jóval többnek: valóban atyának tekintette szent Bernátot, jóllehet rendje tulajdonképeni
atyjának, alapítójának szent Benedeket mondja.
Az a tény, hogy a helftaiak megülték szent Bernát
ünnepét, szintén figyelmet érdemel. Ezt az ünnepet
a citeaux-i nagykáptalan ugyan már 1275. az egész
ciszterci rendre nézve kötelezővé tette; de a renden
kívül csak lassan és jóval később terjedt el.1 Az
egyházmegyék közül a párizsi volt az első, mely
Eudes de Sully érsek rendeletére (1202.) megülte ;
Saint-Denis, a nagyhírű bencés apátság, a mely
pedig oly benső viszonyban volt szent Bernáttal,
1241. fogadta el ünnepét; a cluny-iek 1320., a troyes-i
egyházmegye pedig, a hova ma Clairvaux tartozik,
csak 1681. kezdte ünnepelni.
Ha már most ezzel a jelenséggel szemben azt
tapasztaljuk, hogy szent Bernát ünnepét Helftában
megülték, sőt elődeik azt még a halberstadti szent
Burkárd kolostorból hozták magukkal a mansfeldi
kolostorba (1229.)2 s onnét később Helftába : az ünnep
e korai megülését csak azzal magyarázhatjuk meg, hogy
a ciszterci apácák siettek ünneppel is bizonyságot
adni annak az együttérzésnek, mely őket függetlenségük mellett is a legszorosabban fűzte a ciszterci rendhez s annak fényes csillagához, szent Bernáthoz.
Végezetül még két ellenvetésre kell megfelelnünk :
miké]) történhetett az, hogy szentjeink ciszterci létükre a köztudatban benedekrendiek gyanánt szerepelnek, 3 s mi az oka másrészről annak, hogy a cisz1

Vacandard : Vie de saint Bernard abbé de Clairvaux.
Paris, 1895. II. k. 534—536. 11. — Dr. Piszter: Szent Bernát
élete. Budapest, 1899. II. 579-582.
2
Világosan kitűnik ez Stolberg Zsófia új-helftai apátnő
leveléből, a mely szerint a helftai breviárium a húsvéti és
pünkösdi éjjeli offieiumok kivételével még az ő idejében
(1451.) is teljesen megegyezett a szent Burkárd kolostor breviáriumával. Tehát szent Bernát officiuinának m á r Halberstadtban meg kellett lennie.
8
Mohi Antal dr. i s : A Jézus szentséges szivének szentelt
élet cimű művében (1908. 7. 1.) szent Gertrúdot szent Benedekrendi apácának nevezi.
Szerk.
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terei hagyomány mit sem tud róluk, illetőleg tiszteletükről.
A felelet korántsem oly nehéz, mint a minőnek
az első pillanatban látszik. Helfta ugyanis a XIV.
század folyamán lassan-lassan elveszti eredeti jellegét s a század 40-es éveitől mint egyszerű benedekrendi kolostor kezd szerepelni. Ennek főokát a
ciszterci rend ez időtájt beálló hanyatlásában lehet
keresnünk. Két századon keresztül Citeaux volt az
igazi szerzetesi szellem középpontja; a XIV. század
elején azonban halaványodni kezdett az a fény,
melyet Európaszerte árasztott s életmódjai, szabályai
nem gyakoroltak többé olyan bűvös hatást a lelkekre,
mint az előző korszakban. így történt, hogy sok
német apácakolostor, mely eleddig a ciszterci szabályokat követte, de a renddel szorosabb joghatósági kapcsolatba nem lépett, szakított múltjával s
egyszerű bencés kolostorrá alakult át. A dolog
egész könnyen ment: függetlenségük már eleve kizárt a ciszterci rend részéről minden beavatkozást
vagy tiltakozást. 1
S mikor aztán szentjeink nevét szárnyára kapta
a hir s mélységes irataik eleinte szűkebb körben,
később — a könyvnyomtatás föltalálása után — az
egész egyházban csodálat tárgyává lettek: Helftát
már egyszerű benedekre:.di kolostornak ismerték s
konventjének ezen korbeli jellege alapján bencéseknek tartolták a jóval korábban, egészen más viszonyok
közt ott élő szent Gertrúdot és Mechtildet is. De az
a tény, hogy a kéziratok és fordítások még jóval
később is akárhányszor cisztercinek mondják Helflát
és szentjeinket, 2 világosan mutatja, hogy a történelmi hagyomány sokáig nem homályosult el egészen a köztudatban.
Hogy a ciszterci rend a maga részéről nem
őrizte meg szentjeink emlékét, azon az eddigiek
után nincs mit csodálkoznunk. Különben is sajátságos, de való, hogy a ciszterciek sohasem fejtettek
ki valami nagy buzgóságot szentjeik tiszteletének
előmozdításában. Szinte páratlan s ma már alig
érthető a citeaux-i nagy káptalan azon intézkedése,
melyről a rend kiváló történetírója, Henri quez
említést tesz.3 Boldog Arnulf kanonizációja alkalmával ugyanis szigorúan elrendelte a nagykáptalan,
hogy a jövőben emiilés se történjék bárkinek szenttéavatásáról, mert Citeaux alázatosságával ellenkeznék
szentjeinek egyre emelkedő száma ; s e mellett az a
veszély is fenyegetne, hogy nem tudnák mindegyiket méltó tiszteletben részesíteni. Ehhez járult még
az a körülmény, hogy a rend egyik elsőrangú föladatának tekintette az elhunytak iránt való kegyeletet s nem akarta egykönnyen megengedni, hogy
1

Michael : Die hl. Mechtild und die hl. Gertrud die
grossen Benediktinerinnen? Zeitschrift für kath. Theologie.
1899. 551. 1.
2
Revel. II. Praef. VIII. E s : Docum. 717. 1.
3
Apparát ad Menol. Antv. 1630.
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liturgiájukban a hétköznapi (feriális) officiumokat
s az e n a p o k o n szabályszerűen végzett halottak
zsolozsmáját a szentek ünnepei kiszorítsák. Innen
van az, hogy a rend szentség hírében elhalt tagjainak tekintélyes számából aránylag nagyon kevesen
részesülnek nyilvános tiszteletben s a legtöbbnek
emlékezetét csak az tartja fönn, hogy nevük belekerült a szentszéktől is helybenhagyott rendi m a r tirologiumba. Magának Citeaux második apátjának,
szent Alberiknek, ki alatt az új apátság és rend
római megerősítését nyerte, csak a XVIII. század óta
van ünnepe az 1739. évben kiadott breviáriumban
s az 1751-iki misekönyvben találkozunk vele először. 1
Ily körülmények között könnyen megérthető,
ha a rend n e m gondolt oly szentek emlékének megölésére s az irántuk való tisztelet ápolására, kik
vele szorosabb, joghatósági kapcsolatban nem voltak s a kiket haláluk után nemsokára más r e n d b e
tartozóknak tekintett a közvélemény. Ma azonban,
mikor a történettudomány egészen elfogulatlanul,
eredeti források alapján igyekszik megállapítani a
tényeket s eloszlatni a homályt, melybe néha szászázados tévedés hurkolta az igazságot : kötelességünk meghajolni a kutatás bármily meglepő eredménye előtt s vele szemben a mult félreértését vagy
esetleges mulasztását n e m szabad bizonyítékul tekintenünk. A helftai kolostor csak az lehetett, a minek
az oklevelek tanúsága szerint lakói s a kartársak
tartották: ciszterci kolostor, a ciszterciek ruhájával
és életmódjával. Igaz, nem állott a főrend joghatósága alatt; de ez a körülmény szerzetesnőinek csak
egyházjogi helyzetét módosította némileg, nem pedig jellegét : lelkük a ciszterci szabályok révén
Citeaux szelleméből, e szellem mélységes, üde miszticizmusából táplálkozott. Hogy m i n ő mértékben s
mily nagyszerű eredménnyel, arra szent Gertrúd és
Mechtild n y ú j t j á k a legragyogóbb példát.
Dombi Márk

A vér-kémlelések és az ember

dr.

leszármazása.
(V.)

7. De akkor is kivánatos lesz, hogy a nyugodt
vizsgálókat meg ne tévessze és egyoldalú irányba
ne terelje a tisztán és kizárólag szem előtt tartott
leszármazási elmélet. Minden kornak megvan a maga
egyoldalúsága, mely horizontját mesterségesen, de
öntudatlanul megszűkíti. Pedig a szellem szabadságával egyaránt ellenkezik, hogy m i n d e n t — de m i n dent tisztán és kizárólag akár vallási, akár elektromossági, akár biologiai, akár determinista, akár
monista, a k á r leszármazási szemüvegen át nézzünk.
Minden szempontnak megvan a m a g a jogosultsága,
de mihelyt az a szempont abszolutizmusra tör és
letagadva m á s szempont jogosultságát, minden t e r ü letet magának akar kisajátítani, igaztalanságával a
i Cist.-Chronik, 1903. 61. 1.

LXVIII. évf. 1909.

maga halálos Ítéletét pecsételi meg. Szerényebb kifejezéssel szólva, sebet ejt önmagán, mert kizárólagossága miatt akadályokat emel jogosult terjedése
elé. A leszármazás szempontja is jogosult és h a más
szempontokat nem akart volna elnyomni, sokkal
h a m a r á b b aratott volna jogosult téren diadalt.
A vérreakciók kérdésében is jogosult szempont a
leszármazás szempontja és bizonyos, hogy ezzel a
módszerrel bizonyos állatfajok és állatcsaládok rokonságának a kérdése megoldás felé juthat. De a
vérreakciók ügyét tisztán leszármazás-elméleti p a r á d é lóvá tenni, azt igazságtalanul erőszakolni, éretlenségében m á r is faltörő kossá tenni, teljesen elhibázott
és indokolatlan vállalkozás. Maradjon tehát ebben a
kerdésben is a leszármazási szempont csak egy szempontnak a sok közül, melyek itt tekintetbe veendők.
Már fönnebb említettem, hogy a vérreakciós
kísérletekből szigorú logikával csak a két kérdéses
vérnek hasonlóságára lehet következtetni. Sőt hozzá
tehetem, hogy ez a hasonlóság is sokszor nagyon
kétséges, mert pd. a gerincesek és gerinctelenek
vérének reakciós kísérleteinél is az eredmény ugyanaz,
mint a ló és a szamár vérének keverésénél. Reakció
egyik esetben sem mutatkozik, m á r pedig a gerincesek és gerinctelenek vérénél aligha fogunk hasonlóságra gondolni, h a n e m e dolgot tisztára negative,
mint nem-ártást fogjuk fel. De h a elfogadjuk is a
vérreakciós kísérletek eredményeként a kétféle vér
kisebb-nagyobb fokú hasonlóságát, ez a hasonlóság
még n e m jelent leszármazást, á m b á r esetleg azt is
jelenthet. A hasonlóság ugyanis sokféle ok eredménye lehet és ezen okok közül a leszármazás csak
az egyik. A hasonlóság lehet egy törzsből való szétágazás eredménye (divergencia), de lehet két törzs
összehajlásának eredménye is (convergencia). A darwinizmus ezt az elemi logikát más területeken
m á r megtanulta ismerni, sőt alkalmazásba is vette.
Annál csodálatosabb, hogy mihelyt egy új területre
lépünk, elfelejti az egyszer m á r megtanultakat és a
fel-feltünedező u j a b b hasonlatosságokat megint csak
a divergencia, vagyis a leszármazás szemüvegén
át a k a r j a látni. Pedig a másik szemüveg ép oly
jogosult.
Hogy a dolgot egy közelf'ekvő példával igazoljuk :
lelki hasonlóság nemcsak a szülő és gyermek, tehát
a leszármazás vonalán áll elő, h a n e m férj és feleség,
barát és barát, tehát a konvergencia vonalán is.
A nagy hasonlóság Edvárd király és az ő amerikai
alteregója között távol áll m i n d e n leszármazástól;
ellenben két testvér hasonlósága, a kik egymás helyeit
vizsgázhatnának, annyira hasonlítanak egymáshoz,
a divergencia vonalán fejlődött. A nyelvészet régen
kibujt m á r a gyermekcipőkből a tekintetben, hogy
teljesen hasonló vagy épen azonos szavaknál csak a
leszármazásban lássa az üdvösséget. Az alma szó megvan a héberben, a latinban és magyarban egyaránt,
de egymástól függetlenül. Magában a latin nyelvben
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a Venus is jelent valamit, a vena is, a venum dari
is; de a három szó eredete más és más.
Azonban maguk a természettudományok is mutatnak olyan hasonlóságokat, a melyek a leszármazás
egyenes kizárásával az egymásfelé-hajlás eredményei.
Ezt a legtágabb értelemben vett azonos életviszonyok
idézik elő. így a grönlandi bálnának és pinguinnek egyaránt van uszonya, pedig az egyik emlős, a másik
madár ; de itt világos, hogy az uszonyban az életmódnak
megfelelő konveregenciát kell látnunk, mert a bálna
és pinguin uszonyai a belső csontalkat tekintetében
teljesen különböznek a halak uszonyaitól s amazé
az emlős állatoknak, emezé a madaraknak csontváza szerint van alkotva.
Hasonló konvergenciát mutatnak a Lepas nevű
tengeri állatok, melyeket régebben a lágytestűek
közé soroztak, mivel kagylókhoz hasonlítanak, ámbár
a kagylók között igazi torzszülöttek módjára talányt
képeztek, most pedig teljes fejlődésmenetük kikutatása után a kacslábú rákok közé vannak illesztve.
Ezek az állatok fejlődésük első szakában valóságos
szabadon mozgó Nauplius-lárvák, aminők az alacsonyabb fajtájú rákok lárvái ; később a rák-jelleg tovább
is kifejlődik; még később azonban az állat elhagyja
a szabadmozgást és ekkor feje a támaszt képező
tárgyhoz hozzánőve, mintegy szárrá lesz, nemei visszafejlődnek, héjában mész rakódik le, úszólábai kacslábakká alakulnak. A rákokkal való rokonság ekkor
is észrevehető ugyan, de az állal megtévesztő hasonlóságot mutat más állatokkal, a kagylókkal vagy a
Lingulával. A hasonlóságok egy része tehát itt is leszármazáson, másik része konvergencián alapul.
Mexikóban és Afrikában sivataghelyen találhatók
vastag, oszlop- vagy bödönszerű hajtásokkal biró, de
levéltelen növények, a melyek egymáshoz oly feltűnően hasonlítanak, hogy rokonságukra lehetne
gondolni; pedig az amerikaiak voltaképen kaktuszok,
az afrikaiak ellenben a farkastej félékhez tartoznak
és csak a sivatag esőtlen viszonyai idézték elő sajátságos konvergenciájukat.
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tért foglal el és más módszert mintegy kiszorítani
látszik. Idővel azonban az ilyesfajta divat lassan
idejét múlja és higgadtabb megfontolásoknak enged
helyet. Az eleinte kihivó modorú módszer lassankint szerényebb lesz igényeiben és a többi jogosult
módszerek sorában azt a helyet foglalja el, a mely
tényleg megilleti. Ez a hely pedig akárhányszor sokkal szerényebb, mint a többi már kipróbált módszereké. így lesznek idővel vezérmódszerekből másodrangú és kisegítő módszerek.
A leszármazás kérdése nem lehet tisztán a vérrokonság kérdése, mert az élő szervezet nemcsak
vérből, hanem egyébből is áll, pl. idegrendszerből,
csontvázból, külső alakból és belső structurából stb.
A leszármazás kérdése tehát sokkal bonyolultabb
kérdés, hogysem egy szempont kiszakításával, végérvényesen eldönthető volna, mégha az a szempont
első tekintetre mégoly eminens fontosságúnak látszanék is. Bajos volna ugyan eldönteni, mi a fontosabb,
a külső alak, az anatómiai taglalás, a csontváz, az
idegrendszer, a véredényrendszer, a vér összetétele,
a nemzés módja, az embrionális állapot, az anyaméh, a szülés, a szaporodás stb. stb.? Itt a nézetek
igen eltérők lehetnek. Annyi azonban bizonyosnak látszik, hogy e sokféle nézőpont közül egynek
kikapása és jogosulatlan előtérbe állítása nem lehet
a komoly tudományos kutatásnak érdeke. A higgadt
tudomány ellenkezőleg figyelmére méltatja az összes
nézőpontokat, s a döntő ítélettől mindaddig tartózkodik, míg a különféle nézőpontok kimerítve nincsenek és a különféle nézőpontokra adott feleletek
harmonikus összfeleletté nem alakulnak.
Addig pedig a tudománynak még igen hosszú utal
kell megtennie, míg csak némi világosság is gyul
abban a kérdésben, hogy a különféle nézőpontok
milyen hierarchikus rendben érvényesülhetnek. Minden korai Ítélet e pontban efemér értékű és tudományos kapkodás jellegét viseli magán. A sok nézőpont között a leszármazás nézőpontja, mint tudományos hypothezis, teljes szabadsággal érvényesülhet,
de mindig kellő józanság mellett. A vérreakciók módszerének is bele kell illeszkednie egyéb módszerek
sorába; a vita során neki is jut szavazat, de a sok
szavazat közül csak egy. Aktuális nyelven szólva,
plurális lesz-e ez a szavazat vagy nem, azt a jövő
fogja eldönteni; egyredüli semmi esetre sem lesz.
Persze az új módszer most még forradalmi s mint
ilyen minden demokráciája mellett egyeduralomra
tör. Később majd beéri a neki járó szavazattal.
Zubriczky Aladár di\

De elég a példákból. A hasonlóság esetén tehát
elméletileg egyformán nyitva áll úgy a leszármazásnak, mint a konvergenciának lehetősége; melyik
magyarázat a jogosult, azt a gondos tanulmány közben felmerülő különböző indítékok és nézőpontok
alapján lehet csak több-kevesebb valószínűséggel
vagy biztossággal eldönteni. Ha a vérreakciók által
a különböző viszonylatokban igazolt vérhasonlóság
ügyét ezen elv alapján fogják elbírálni, akkor a vérreakciós vizsgálatok a csendes tudományos munkában kitűnő segédeszközöknek fognak bizonyulni, de
nem lehet majd velük visszaélni vásári és pártA svájci diaszpóráról.
<n.)
célokra.
Ezzel kapcsolatos az is, hogy a vérreakciós kisérVan-e a svájci papságban elég életképesség
letek fontosságáról magunknak higgadt véleményt
mindeme nehézségekkel megbirkózni, azokon felülalkossunk. Az olyan dolog, mint a divat, mindig azkerekedni? Van és pedig a következő módon.
zal fenyeget, hogy egy időn belül kelleténél nagyobb
Ha valahol nagyobb számú katholikus letele-
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pült, az első és legszükségesebb évenkint többször,
lehetőleg havonkint helyszínén istentiszteletet tartani
és a szentségekhez való járulásra alkalmat nyújtani.
Állandó, helyszínén lakó lelkészről természetesen
még szó sincs. Valamely «szomszédos», valóságban
azonban rendesen vasúton is elég távoleső pap j ö n
ezeket a ténykedéseket végezni. Katholikus kápolna,
vagy éppen templom a legritkább esetben várja ;
valamely pár órára átengedett protestáns imaházban,
vagy iskolában, magánlakáson, vendéglői teremben
kell a magával hozott, vagy egy l á d á b a n valamely
hitbuzgóbb katholikusnál őrzött oltárkövet, egyházi
szereket és ruhákat kikészíteni és kezdődik az istentisztelet. A helybeli, idővel letelepült katholikusok
tán m á r megszokták a pap hiányát; tán távol t a r t j a
őket e szegényes és kezdetleges, külsejében is az
apostolok korára emlékeztető istentisztelettől valamely
tervszerű befolyás, vagy akaraton kívüli véletlen
körülmény. Csak kevesen vannak jelen, azok is
nagyobbára nők és gyermekek. A buzgó pap leolvassa
arcukról a lelki táplálék-hiányt, a lelki gondozatlanságszülte bűn-atmoszférát. De csak rövid szentoktatásra van ideje a szentmise után, m á r fütyül
a vonat, hátra van még egy-két ilyen állomás.
E bajon segíteni kell. Kezdik a gyermekeken.
Az ő fogékony lelküket a közöny burkolata legkevésbbé fedi. Ha pedig sikerül e kicsinyeket a hitélethez közelebb hozni, mindmegannyi kis apostol a
nagyok közt és záloga a jobb jövőnek. A papnak
sikerül időt szakítani havonta egy-kétszer vasárnapi
katekézisre. Az iskolában rendszeres hitoktatás nincs.
Hisz nincs kéznél hitoktatásra alkalmas egyén sem.
És ha erre való e m b e r volna is, ha m á r fejlettebb
diaszpora-állomással van dolgunk, ott is vajmi nehéz
neki erre alkalmat találni. Rendes hittanóra kevés
kanton tanrendjébe van fölvéve. Néhol csak tűrik.
Van azonban hely, hol katholikus p a p az iskolába
be sem teheti a l á b á t ; egyes körök felette félnek
«Róma térhódításától».
Nehéz az alkalmas időt is megtalálni a hittanórák tartására. A gyermekek, szegény munkásszülők
gyermekei, iskolán kívül eső idejüket sorvasztó m u n kában, koldulásban, vagy a külvárosi utca test- és
lélekölő légkörében töltik. Ily gyermekanyagtól sokat
sem hitoktatói, sem lelkiatyai szempontból nem lehet
várni. Hézagosan, i m m e l - á m m a l j ö n n e k . Még hézagosabb e gyermekek lelki világa, hitélete, liliommezeje.
Összekötő-kapcsot kell tehát találni a hitoktató
és e «nyers-anyag» között. A belső ember meghódítását a külső megnyerésével kell előmunkálni. Gratia
supponit naturam. Alkalom akad rá bőven. A proletár-gyermek karitativ felkarolása, gyermekpatronage,
idősebbeknek ifjúsági egylet továbbképző tanfolyammal, testedzéssel, szórakozással: mindmegannyi előfeltételei annak, hogy itt a pap mint olvan érvényesüljön.
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T ö b b hónapos működés után sikerül némi
szellemet beléjök önteni. Szelídebbek, szótfogadóbbak,
buzgóbbak, vidámabbak lettek. Meglátszik ez rendesebb külsejükön is. A szivek és vesék I s m e r ő j e p e d i g
örül, hisz csak ő látja világosan, hogy szelid, alázatos,
szerető és tiszta szivétől e kis szivecskék már kevésbbé
ütnek el, mint annakelőtte.
És az Úr Jézus e kicsinyek révén megtalálta
az utat a nagyokhoz. E hitélet ihlette gyermekek
szüleikre, egész környezetükre j ó hatással vannak.
Látják gyermekeiken, hogy a «csuhás» befolyása még
sem olyan rossz. Az istentiszteleten a résztvevők
szaporodnak, a férfiak is. És a mit a szentbeszéd tán
csak részben ér el, fokozottan eléri a pap egyéni,
személyes érintkezése.
A felnőttek, különösen férfiak megnyerésénél is
a pusztán természetessel, földivel kell kezdeni. Ha a
p a p n a k katholikus önérzete csorbítása nélkül sikerül
bekerülni a tán legheterogénebb irányú elemek közé,
például a lakásínség ellensúlyozására alakítóit bizottságba, egyesületbe, h a méltányos bérmozgalomban
férfiasan a m u n k á s o k p á r t j á r a áll, holott ezek tán
még ellenségüket látják b e n n e : akkor verte az első
rést a közte s e tömeg közt fennálló válaszfalba.
Teljes erejéből felkarol minden munkásjóléti
törekvést, jöjjön az b á r h o n n a n is, feltéve, hogy hic
et n u n c jogos. Már oszladozik a bizalmatlanság. Ilt
van egy üzem, melynek m u n k á s a i még nincsenek
szervezve, vagy szeretnének szabadulni a vörös szakszervezet esetleges béklyóiból. Szervezi őket keresztény-szociális alapon. A «keresztény-szociális» jelző
első részére persze még kevésbbé hivatkozhatik.
Csak n e legyenek vallásellenesek, kezdetnek ez is
elég. A keresztény igazságok és azok koronája, a
természetfeletti hitélet azonban tapintatos egyéni
érintkezés után idővel közkincsévé lesz ez önszervezte tömegnek.
Emellett, világos, nem feledkezik meg arról sem,
hogy nem az osztályellentét, h a n e m a béke apostola.
Nem egyoldalú. Méltányos felfelé is. Tapintatával
nem egy másvallású tőkepénzest, nagyvállalkozót
hoz a valódi keresztény eszmékhez és azok egy
fontos kifolyásához, az igazságos, méltányos m u n k á s mozgalomhoz közelebb.
A karácsonyi ünnepélynél, mely minden diaszpora-állomás stereotip jelensége, a jég végleg megolvad. Apraja-nagyja összegyűl a közös karácsonyfa
köré. A pap és néhány ügybuzgó világi fáradozása
lehetővé teszi a gj^ermekek megajándékozását: meleg
ruha, lábbeli, könyvek. És ezeket az ártatlan gyermekeket látva, nem egy ifjúkori emlék éled fel a
felnőttekben, n e m egy esetleg még megkérgesedett
szivet lágyít meg, és az isteni kegyelem befogadására
tesz alkalmasabbá.
A kezdet közönye, sőt ellenszenve kezd tünedezni. A hatóságok és másvallásúak tartózkodó,
gyanakvó, sőt uton-útfélen paragrafusokkal, hatalmi,
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vagy társadalmi uton akadékoskodó magatartása is
fejet hajt az odaadó apostol előtt. És ha nem is
volna így, ott van mögötte az iránta és eszméi iránt
mind nagyobb bizalommal s lelkesedéssel biró kis
diaszpóra — hitközség, a virágzó jövő mindennél
biztosabb kezessége.
A szétforgácsoltán gyenge erőket tömöríteni kell,
a jóakarattal biró katholikusok individuális erejét az
egyleti élet kovászával kell erjeszteni, dagasztani.
Első a serdülő ifjúság. Ezt környékezi a legtöbb
veszély. Ez szorul leginkább a pap atyailag szerelő
vezetésére, a lelki harcoktól és az önképzéstől kezdve
a szociális egyleteken át egészen az ifjú kedélynek
oly szükséges tágkörű, de mindig keresztény szellemű
szórakozásig. Ifjúsági legény- és hajadonegylet nélkül
életrevaló diaszpóra - stáció nem is képzelhető.
Szervezni kell a felnőtteket is, az anyákat, apákat.
Az alkoholizmus elleni küzdelemben se legyenek
kénytelenek a katholikusok hitükre közönyösen, sőt
kevésbbé rokonszenvesen tekintő egyletekben meghúzódni.
A boldog emlékezetű Egger Ágost szankt-galleni
püspök apostolkodása folytán létesült a virágzó
svájci katholikus alkoholellenes szervezet, mely több
évtized tapasztalása után a m i n d e n n e m ű szeszes
italtól való teljes tartozkodás és a «mértékletesség»
két iránya közül több éve m á r csak az elsőt, a teljes
absztinenciát irta zászlójára és a pusztán mértékletességit törölte, még pedig kitűnő eredménnyel,
ina kerek 2600 felnőtt és 3000 gyermek-taggal bir. 1
Azon szervezetekről, melyek eredetüket Németországra vezetik vissza, vagy pedig nem különlegességei a diaszpórának, hanem a katholikus kantonokban is megvannak — bár rendesen kevésbbé életerős
f o r m á b a n — e cikk keretében csak egész röviden
annyit: a svájci katholikus népszövetség kerek 50.000
tagot számlál, a keresztény-szociális egyesületek 53.000
férfi- és 6000 nőtagot. Virágzó a katholikus sajtó.
St.-Gallen, Zürich, Basel, Luzern, Eribourgban és
több m á s városnak vagy k a n t o n n a k van a többi
irányú újságokkal legalább egyazon színvonalú katholikus napilapja. Ezekhez egész sereg lietenkint egyszer,
vagy többizben megjelenő hirlap járul. Az «Inländische Mission» évi jelentéseiben nem egy helyről
számol be a diaszpóra-lelkész, hogy községében
alig egy-két katholikus család nem járat katholikus
lapot !
Svájci eredetű és különösen a diaszpora-nagyvárosokban nélkülözhetetlen a m a n a p már világszerte
virágzó «nemzetközi katholikus nővédő-egyesiilet 2
1

«Jahres-Bericht 1907 der Schweizer Katholischen Abstinenten Liga».
2
Szomorúan érdekes (azt mondom : nagyon szomorú,
Szerk.) ránk nézve, hogy létrejöttét 1896-ban ép azon tapasztalatoknak és benyomásoknak köszönheti, melyeket Genoud
Leó, a fribourgi ipar-múzeum igazgatója a milleniumi kiállítás alkalmával Magyarországon, s különösen Budapesten

73

vasúti misszióival, nő-otthonaival, női szakoktatási
tanfolyamaival, palronageival és a keresztény feminizmus egyébb korszerű apostoli intézményeivel.
Ha valamely diaszpora-állomáson az úttörő
m u n k a m á r megtörtént, mindennek kiépítése sok
kitartást, követ - kőrerakást igénylő feladat. Az
alapvetés, az alkotás tetterős jellemekre mindig oly
vonzóerővel biró korszakát a változatot nélkülöző,
inkább monoton továbbépítő m u n k a évtizedei követik.
Fontos valamely diaszpóra-hitközség belső kiépítésénél az, hogy az Úr minél előbb méltóbb hajlékba
vonulhasson. A «Domine, dilexi decorem d o m u s
tuae» nem utolsó a diaszpora-pap jelszavai között.
Különösen, ha fényes templomokkal és istentisztelettel
biró katholikus vidékekről bevándorolt hivőkkel van
dolga. Avagy ha a tágas, kényelmes másvallású i m a házak nagyban vonzzák a kath. hitükben kevésbbé
szilárdakat. Bern, Zürich, Basel, Neuchatel és a többi
diaszpora-városok százainak «Notkirche»-i diszes kath.
templomoknak adlak m á r helyet.
De mindehhez pénz kell. Egyházi vagyon nincs.
Elúszott a négy - évszázados kultúrharcban csekély
kivétellel egyes kath. kantonokban. Az «Inländische
Missions-Verein» sem adhat valami sokat ; lia vesszük,
mennyi helyre kell bevételét szétoszlani. Ivantonális,
vagy k o m m u n á l i s támogatásra csak ritka esetben
lehet számítani. A papnak magának is alig van meg
a legszükségesebbje. 1 A diaszpora-katholikusok pedig,
m i n t láttuk, nagyritkán vagyonosak. Legtöbbször a
legszegényebb munkásosztályhoz tartoznak. És — tűnjék fel bármily paradoxnak első pillantásra — ép
ez a szegénység közvetve egyik erőforrása a diaszpora-katholicizmusnak: szükségessé teszi a hatványozott összetartást. Az egyes sokra n e m képes és
így a pap n e m pihenhet egy-egy bőkezű a d o m á n y
után. Hanem égető szükségét érzi a nép minél nagyobb
számban való közreműködésének. Ennek elérésére
fokozott mértékben
kell, hogy érintkezzék
híveivel:
az intenzív egyéni pasztoráció, minden szolid kath.
virágzásnak kulcsa.
Másrészt a hivő, mikor látja, hogy a zsenge hitközség templomában, egyleti helyiségében, paplakáb a n erre, vagy arra szükség van, ha van egy kis
feleslege, önkéntelenül erre s z á n j a : kitűnő iskolája
a kath. áldozatkészségnek és öntudatnak. És az ily
katholikus idővel magától rájön, hogy van egy sokkal
fontosabb n e m e a kath. áldozatkészségnek, szabad
idejét és szellemi erejét egyes kath. intézmények,
egyletek j a v á r a kamatoztatni. Mi nélkül fizikai leheszerzett. V. ö : Notice historique sur la branche Suisse de
l'Association Catholique Internationale des Oeuvres pour la
Protection de la Jeune Fille». Fribourg, 1906.
1
Granbünden kanton diaszpórájának kapucinus-plébánosai közül többen — mint egy odavaló paptól hallottam —
oly szegények, hogy maguk kénytelenek főzni. (Ez nekünk,
a kik a mi helyzetünkben is még panaszkodni szoktunk, nagyon
tanulságos. Szerk.)
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tetlenség is volna a p a p n a k a sokoldalú modern
egyleti működés. Maga n e m győzné. 1
Szabadjon a templomépítéssel kapcsolatban egy
példát ide leszögeznem.
A svájci protestantizmus és radikalizmus egyik
ősi központjában, Bernben, a kisded és elnyomott,
de idővel hivatalosan is elösmert és fejlődő katholikus hitközség az ötvenes években szép templomot
emelt az egész katholikus Svájc áldozatkészségéből.
A hetvenes években különösen Bern kantonban
dühöngő kulturharc e templomot elkobozta és a szakad á r ó kalholikusoknak ítélte oda. 2 Ma Bern város katholikusainak saját pénzükön épült új, az előbbinél szebb temploma ős-keresztény bazilika-stílusával mintegy egyházműtörténeti szimbóluma annak,
hogy a szó valódi éltelmében vett «ó-katliolikusok»
itt vannak. Az pedig, hogy központi fűtéssel bir, hogy
a rendelkezésre álló hely szűkével és a nagyvárosokban, különösen az internacionális Svájcban oly
szükséges többnyelvű pasztorációval számolva két
egymásfölötti templomot építettek (az egyik kriptaszerű, de kitűnően megvilágítva) és ebben, valamint
az egész berendezésben a modern k o r technikáját
teljességgel fölhasználták, tán annak jelképe, hogy
szem előtt tartják a XX. század szükségleteit és a mi
jót nyújt kiaknázzák.
íme főbb vonásaiban néhány svájci diaszpóra.
Sokat lehetne még írni róluk. De azt hiszem,
ennyi elég annak kimutatására, hogy a svájci diaszpora-papság nem utolsó példa arra, mikép lehet
megbirkózni korunk nehézségeivel az apostolkodás
terén. Megtanít arra, hogy a sikeres apostolkodás kulcsa
az isteni kegyelem és az egyház irányítása mellett
az, ha az egyes apostol leszáll a mai ember életének
összes konkrét körülményei és viszonyai közé.
Ha meggondoljuk, hogy a jelenkor szinte világszerte oly örvendetes katholikus szervezkedése, föléledése sem m á s országokba vezeti vissza gyökerét
és örvend legéleterősebb törzsnek, mint ahol a
mostani szervezettséget hosszú évtizedek, emberöltők
ily diaszporaszerű m u n k á j a előzte meg (gondoljunk
csak Észak-Németországra), mintha az villanna át
a g y u n k o n : n e m csak az első századok Siacjropa-jának
van egyház- és így világtörténelmi jelentősége.
Pfeiffer Miklós.
1
V. ö : "Korszerű lelkipásztorkodás a városokban II.»
«Egyházi Közlöny» 1908. dec. 25.
2
Vannak községek Svájcban, hol a bevándorolt, ha egyszerűen mint «katholikus» jelenti be magát, az ó-kalholikus
hitközség számára köteles adót fizetni. A katholikusok hivatalos cime lévén ; «római katholikus». Mégis kiveszett máiminden életerő e szakadár-irányból ; a berni egyetem ó-katholikus theologiai karán a deákok száma alig haladja meg
a tanárokét, míg a fribourgi katholikus egyetem kerek 200
theologust számlál. Genève kanton és a berni Jura katholikus templomai, melyeket erőszakkal koboztak el az ó-katholikusok számára (lehetett 50—100 templom), ma már majdnem mind eredeti rendeltetésüknek szolgálnak ismét. Szívesen eladták azokat a kihaló ó-katholikus hitközségek.
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B é c s . A modernisták vakbuzgósága. Azok, kik a "P p v uavallás ügyében is szeretnék a divat szeszélyét uralkodóvá tenni, vagyis a modernisták, Kanttól kölcsönzött főelvükkel «Religion innerhalb der Vernunft» azt kf~ó n 'k c
akarják elhitetni a világgal, hogy az ő vallási felfogásuk
maga a megtestesült észszerűség. Pedig dehogy az. Ha
jól megfigyeljük a modernistákat, akkor arra az eredményre jutunk, hogv az ő vallási felfogásuk nem észszerüség, hanem vakbuzgóság.
Erre nézve legújabban igen jellemző eset fordult
elő. A minap beszüntetett «Das zwanzigste Jahrhundert»
mult évi 50. száma nyomán a híres «Wartburg» ezidei
január 1-én kelt első száma nagy lármát csapott a
miatt, hogy a betegápoló irgalmas-rendiek, azon a
cimen, mert nekik egy elhunyt izraelita «félmillió»
koronát hagyományozott, küldöttséget küldtek az örökhagyó halálának az évfordulóján a zsidó templomba és
ott az «előírt zsidó imádkozásban résztvettek». A megbukott u. n. reform-katholikus lap és utána a «Wartburg»
itt eretnekség esetét látja fönforogni és leckét adnak a
pápának, hogy ő, «a ki oly buzgón üldözi az eretnekséget», miért nem lép közbe?... Nos hát a modernisták
állásfoglalása hamisságon, a tény elferdítésén alapszik
és merő vakbuzgóságA tényállás valóság szerint az, hogy Donato Taussig
vagyonos izraelita, 1907. október 16-án itt Bécsben elhalálozott és végrendeletében sok jótékonycélú hagyomány között hagyott a bécsi irgalmasok korházának
(megjegyzendő, hogy ez a kórház a bécsi Lipótvárosban
van, a hol 80.000 zsidó lakik ; ez az alapítvány magyarázata) is 200.000 koronás alapítványt, azzal a kiköléssel, hogy halálának évfordulóján az örökségben részes
intézetek magukat az izraelita templomi emlékünnepen
képviseltessék. A bécsi irgalmasrendiek ennek az óhajtásnak eleget tettek és képviselőjük m. é. október hó
18-án megjelent az izraelita templomban, nem hogy az
izraelita «imádságban» részt vegyen, hanem hogy az
irgalmasrendi kórház ama jótevője iránt, az ő kívánsága szerinti alakban, háláját és polgári tiszteletét kifejezze.
Ez történt, semmi egyéb és a modernisták mégis
»erelnekség»-ről beszélnek.
*

K ö l n . Az ezidei eucharisztikus kongresszus — itt
lesz Kölnben szeptember 4-től 8-áig. Ez befejezett dolog.
Folyó hó 12-én volt itt a nagy papnevelő intézetben
előkészítő értekezlet Fischer bibornok elnöklete alatt.
Jelen volt az egész főkáptalan s az érseki város számos
egyházi és világi előkelősége. Az értekezletnek eredménye az előkészítő bizottság megalakulása. Az elnöklő
bibornok megnyitó beszédében rámutatott az eucharisztikus kongresszusok eredetére, eddigi munkásságukra, céljukra és a programmra, a melynek megvalósítása érdekében valamennyi eddigi kongresszus tett
valami nevezetes dolgot.
Az itteni eucharisztikus kongresszus előkészítő bizottsága 150 tagra van tervezve s tagjai lesznek Köln
és a vidék katholikus előkelőségei, egyháziak és világiak, minden rendből és rangból. A bizottság szakosztályokra oszlik. A bizottság tiszteletbeli elnökségét a
bíboros érsek vállalta. Elnöktársai ezen a fokon Müller
fölszentelt püspök és Berlage nagyprépost. Az élőké-
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szító helj'i bizottság aktiv elnöke dr. Krentzwald általános helynök, helyettese Schnütgen dr. kanonok.
A bizottság hét osztályra oszlik: első levelezés,
második pénzügy, harmadik liturgia, negyedik rend és
díszítés, ötödik érkezők fogadása és elszállásolása, hatodik sajtó, hetedik szónokok elrendezése. Minden
osztály élére elnökül egy-egy főszékesegyházi kanonok
került. Köztudomású dolog, hogy az első eucharisztikus kongresszus 1881-ben Lilieben volt. A tavalyi londoni kongresszus még friss emlékezetben van az egész
anyaszentegyházban.
*

P á r i s . A'. Pius pápa nyilatkozata hitünk s tudásunk
biztos alapjairól. Mery del Val bibornok Gaudeau kanonokhoz, a «La Foi Catholique» szerkesztőjéhez, a
szentatya megbízásából levelet intézett, a melyben a
következő nyilatkozat foglaltatik :
«Őszentsége, a ki előzetesen áldását adta munkájának tervére, most örvend az alkalomnak, hogy kifejezheti örömét a fölött, hogy ön erőit buzgón és nagy
szeretettel a hit s az egyház és apostoli szentszék jogainak védelmére szenteli. A szentatya szerencsét kíván
önnek azért, hogy ön teljesen orthodox tudomány
fegyverével és józan tudományos kritikával kiizd a
«Pascendi» encyklikában elitélt gondolatok, elméletek és
módszerek ellen. Nagy megelégedéssel veszi tudomásul
Őszentsége, hogy ön tanulmányaiban kimutatja a mai
szellem jogos követelményei és az egyház hagyományos
tanílása s névszerint a maga egészében vett skolasztikái bölcselet közt való összhangot. Ön bebizonyítja
egyúttal, hogy az elitélt tévedések abból a hamis bölcselkedésből származnak, a mely tagadja, hogy az
emberi ész az anyagi és szellemi dolgokat teljesen biztosan ismeri meg és tagadja következetesen azt is,
hogy a személyes és teremtő Istent megismerheti».
— y

Irodalom.

—la-

Magyar a l k o t m á n y - és j o g t ö r t é n e t , kiilötekintettel a nyugaleurópai jogfejlődésre. Irta:
Király János. I. kötet. I. Bevezető rész: A nyugati
alkotmány- és jogfejlődés a kezdő középkorban. II. Magyar alkotmánytörténet a középkorban. 1908. Ara 16 kor40 fillér. (80 XV és 722 oldal.)

n ös

II.
Az I. könyvben (47—285. 1.) szerző a kezdő középkornak (476—1000 é.) nyugaleurópai alkotmány és jogtörténetét adja elő nagy hullámaiban, tömören összegezve a germán népek államalakulására és jogfejlődésére vonatkozó tengernyi adatot.
Szerzőnek a pápai primátusnak másodlagos eredetéről már fent birált véleménye e könyvben még kifejezettebben lép minduntalan előtérbe. így már a frank
birodalom
megalakulásának általános vázolásánál
(50—8. 1.), a mely egyébként igen sikerült fejtegetéseket
tartalmaz. Ugyanezen kifogásolt álláspontját érvényesíti
szerző a következő fejezetekben, a hol a pápai egyházi
állam kialakulását és a római frank császárság felállítását irja le.
Igen jellemző e tekintetben az a hely, a midőn
Klodvig frank király megtéréséről (496. é.) szólván, azt
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a római pápák hatalmi törekvéseivel hozza kapcsolatba,
imigyen : «Sőt már ezen átmeneti korszakban alakult
ki a római püspöknek a többi püspökökkel szemben
bizonyos hierarchikus fölénye. Másrészt a római keresztény egyház létezésének kérdése (? I) kapcsolatba jutott
a hatalmi kérdéssel, mivel világi támogatás nélkül
kérdésessé válhatott volna, hogy elérheti-e azon célokat,
a melyeket, maga elé tűzött.» (? !)
«Wahrhaft dunkel ist der Rede Sinn.»
Pedig az egésznek kifogástalan értelmet is adhatott
volna az érdemes szerző, ha másképen fogalmazta volna
e helyet. Mert az tagadhatatlan, hogy a frank király
megtérése a «katholikus» vallásra döntő fordulat volt
a germán törzsek katholizálása tekintetében. A többi
germán törzs pogány, vagy ariánus volt ; a saliai frank
törzs mindezek fölé kerekedett hadi erejével és állami
szervező képességével és mivel maga katholikussá lett,
ezen vallásra bírta a neki behódoló pogányokat vagy
ariánusokat (nyugati gótok déli Galliában) ; a többit elvégezte az arabok kardja (vandálok), vagy az idő folyása
(hispániai gótok és longobárdok megtérése az arianizmusból). De ezen folyamat elején már ott állott a római
püspök az ő primátusával — ezt nem Klodvig szerezte
meg neki — a frank király megtérése nem alapította meg
a primátust, csakis a romokban heverő keresztény kell a
és latin kuliurának romjain fölépítette a pápához hü új
galliai (frank) egyházat.
Tulajdonképen Klodvig lépése első sorban ő neki
magának és törzsének használt. Bár arról szó sem lehet,
hogy Klodvig (mint szerző állítja) a pápával frigyre
lépett, (II. Anastasius csak utólag irt hozzá), de az bizonyos, hogy ő, a kevély Sicamber, a Rómában székelő
pápát fejének elismerő egyházba akart belépni és ezzel
a régi galliai keresztény kultura tekintélyét magára
ölteni; Remigius, viennei Avitus és trieri Nicetius és
más kortárs-püspökök egyháza még a régi kelta-latin
rétegeken épült kath. egyház, a mely most befogadta a
hódítót, de ennek ezáltal új erőt és tekintélyt adott.
A hatás tehát kölcsönös, de épen ezért föltételezi a
pápának már ősi alapokon nyugvó tekintélyét. Maga a
roskatag galliai egyház nem vonzotta volna a törekvő
frank törzset, azt úgyis már igába hajtották.
Nagyon kuszáitan adja elő szerző (61 — 62. 1.) Pipin
megválasztatásának (751) és kétszeri megkoronáztatásának történetét. A dolog időrendi egymásutánja ez :
Zacharias pápa 751. közepén a frank országnagyok
kérdésére Pipin megválasztatását és III. Childerich letételét helyeslő döntést hoz. Erre 751 szept.—752 febr.
közt megtörténik Pipin megválasztása (Soissons), majd
szent Bonifác által való megkoronáztatása (itt szerző
nem méltatja ennek jelentőségét, holott a koronázás a
frankoknál eddig ismeretlen volt, csak gót és angolszász
uralkodóknál volt az addig szokásban), Zacharias pápa
halála (752. márc. 14.), Aistulf betörése, II. István
menekülése 752—3., II. István pápának 754. jan. 6-án
Ponthionban Pipinnel való találkozása és (csakis védelemre) megkölött egyessége, majd a párisi St. Denys
kolostorban Pipinnek és fiainak II. István által újból való
felkenetése, megkoronázása és «római patricius»-okká
való kinevezése, végre a quiercy-i nemzetgyűlés, itt a
longobárdok elleni hadisegélynek és az elfoglalandó
területnek szent Péter és utódainak tulajdonába való
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átadása, nyomban reá Pipin 754-iki győzelmes hadjárata
Aistulf ellen (állandó foglalás nélkül), majd 755-ben
ujabb hadjárata állandó foglalással és a Patrimonium
Petri megalapításával. 1
Szerző ezen adatokat nemcsak így elő nem sorolja
(a mi nem baj), de össze-vissza kuszálja, a ponthioni
egyességet egyszer 751-re (62. 1.), másszor 754-re (64. 1.)
teszi; a dolgot úgy adja elő, mintha a quiercy-i gyűlés a
ponthioni egyesség előtt lett volna és mintha a ponthioni
egyesség több lett volna az egyszerű védelmi Ígéretnél.
(65. lap.)
A «patriciusi» méltóságról azt írja a szerző, hogy
annak nem volt politikai minősége ; ezt olyan apodictice
nem merném állítani, mert a római polgároknál akkor
szokásban voll «patricius»-t választani és a Capitoliumon
megkoronázni («insignia patriciatus»,) a ki azután
a római nemesi családok nevében még a pápaválasztásra
is befolyást igyekezett szerezni. Szerző ezen patríciust
(a «populus Rom.» fejét) összetéveszti a «dux»-al, aki a
bizánci császár nevében a «ducatus Romanus» élén állott.
Tévesen állítja szerző (63. 1.), hogy a Pentapolis
már a Pipin-féle 754. foglalás előtt pápai terület volt,
ez ugyanis a bizánci császáré volt 728-ig, a mikor ezen
öt város longobard biztatásra (Ancona, Fano, Pesaro,
Rimini és Umana, nem : Sinigaglia) fellázadt a ravennai
görög exarcha ellen és egy ideig longobard lenhatóság
alá, majd ismét az exarcha alá került (752-ig). Az egyházi állam többi részeiről is úgy ír szerző (65. 1.)
mintha a pápák azokat már előbb is birták volna és
Pipin csak Aistulf longobard királytól visszaszerezte
volna; holott a ravennai exarchalus 752-ig fönnállóit,
A i s t u l f csak ekkor döntötte meg azt; a római és a spoletoi
ducatus-ok is görög fönnhatóság alá tartoztak, csakhogy a római ducatusban a pápa befolyása a VIII.
század elejétől fogva az exarchaénál már erősebb volt.
Nem fogadható el az a nagy jelentőség, a mit szerző
(73. 1.) az egyház és állam közti viszony tekintetében
(e két hatalom különválása) Jámbor Lajos 833. június
végén történt soissons-i fegyverletételének tulajdonít.
Ezen fölfogás egyébként a frank-római császárságnak nem helyes fölfogásából (66—8. 1.) származik,
mintha t. i. a 800-ban alapított császársággal a császárra
szállt volna át az egyházi és világi főhatalom az összes
keresztény népekre nézve úgy,hogy a pápa alárendeltje lelt
a császárnak. Ez el nem fogadható. Szerző ezen caesaropapistikus frank királyságot «papi királyság»-nak nevezi.
Etlől alig különbözik a keleti Frankoniában uralkodó :
«Ex Dei gratia»-féle királyság (Rhabanus fölfogása),
t. i., hogy a király Istentől függ, de már ellentétben áll
ezekkel az egységes Isten-állam, a mely szerző szerint
nem más, mint a pápai világ-hierokratia és a pápának
világi ügyekben is a királyok fölötti fönnhatóságában
állott.
Szerző szerint a frank püspökök nyugati Frankoniában (főleg rheimsi Ilincmár) a mervingek alatt máikezdődő, de 800-ik évben a császári méltóságban tetőpontját elérő papi királyság eszméjét helytelenítették és
eleinte az egyház és állam elválasztására törekedtek ;
ezen célnak állottak szolgálatában az ez időben készült
hamis törvénygyűjtemények, főleg a Pseudo-Isidoriana.
i Hergenrötther-Kirsch, Handbuch der Kirchengeschichte IV
kiad. II. köt. (1901) 62. 6 6 - 7 . 1.

LXVIII. év f. 1909.

Szerző is érezhette ez állítás kockáztatott voltát, mert ő
is említi, hogy Hincmár maga a Pseudo-Isidorianá-t el
nem ismerte (ez igen gyengéd kifejezése azon éles kritikának, amelyet Hincmár e gyűjtemény fölött gyakorolt) ;
ezen ellenmondást szerző Hincmárnak a maga érseki
jogainak (Pseudo Isidor ezeket megnyirbálja) védelmében fekvő érdekével igyekszik megmagyarázni, valamint azzal, hogy ő, bár az egyháznak az államtól való
elkülönítésének és ez utóbbi fölötti felsőbbségének híve,
nem volt pápa-párti, hanem gallikánista ; de viszont ilt is
kénytelen fölemlíteni, hogy a 858. quiercyi zsinaton a nyugati frank püspökök, Hincmár elnöklete alatt, a püspököknek a királytól való függetlenségét és egyedül az egyháztól és a pápától való függését mondották ki. Áz
egész tehát semmivé zsugorodik össze, legfölebb ennyi
áll meg: a pápák és a nyugati frank püspökök Kopasz
Károly ellen egyesülten küzdöltek az egyház és állam
hatalmi köreinek elkülönítéséért, Német Lajos alatt
(keleti Frankbon) ez lanyhábban ment; a Pseudo-Isidorféle gyűjtemény pedig ugyan nyugati Frankhonban keletkezett, de a gallo-frank egyház által «megrendelt»
hamisítványt nem lehet benne látni, erre semmiféle
külső bizonyíték nincsen (Hincmár állásfoglalása pedig
egyenesen az ellenkezőre bizonyíték), de a belső ismérvek
is részben e föltevés ellen szólnak.
A gyors kidolgozásból eredő tollhibának látszik az,
hogy szerző (78. 1.) fölemlítvén a quiercyi (858.) manifestumot, melyben a gallo-frank püspökök a nyugati
Frankoniába betörő Német-Lajost királyul elismerni nem
akarják, arra való hivátkozással, hogy ők «csupán a fölkent királyhoz» szítanak, — szerző igy í r : «A nép akarata most már szóba sem kerül». Ezzel ellenmondás
az, mit szerző alább (100., 115. 1.) mond, hogy Frankországban a királyságot az utódok patrimoniális osztozkodás útján nyerték és hogy ebben a személyuralmi
királyság elve mutatkozik. Tehát nem is hivatkozhattak
a püspökök frank fölfogás szerint «a nép akaratára»,
de igenis a fölkenésre, a melyben épen az előd által
elrendelt osztozkodásnál megjelölt utódok részesültek.
Nem osztom szerző véleményét továbbá abban, hogy
az I. Ottó által 962-ben megszerzett császári méltóság lényegesen különböznék a Nagy Károlyétól. Annyi különbség
föltétlenül van, hogy 962. után más, mint német király,
nem lett császárrá koronázva, míg a karolingek alatt,
hol Francogallia, hol Németország, hol Lotharingia (és
Lombardia) urai birták a császári koronát; de magában
a császári méltóságban és annak jelentőségében változás
nincsen ; elég utalni I. Ottónak és közvetlen utódainak
nagy befolyására a pogány észak és kelet népeinek
(magyar!) megtérítése tekintetében. A frank császárságnak hatása Nagy Károly és fia alatt persze nagyobb
volt, mert a még föl nem oszlott Frankország határai
Spanyolország belsejéig, a Keleti-Tengerig és a FöldköziTengerig terjedtek, míg a német-római császárok területe ezzel szemben erősen megcsappant.
Ezután szerző a frank államon kívül levő európai
államok alakulását adja elő, az V. fejezetben pedig rátér
a nyugati államok alkotmányfejlődésére. Világosan vázolja a hűbériség alapjait (kelta hűbériség ingatlanban
részesülő «vassus»-okkal, germán lűíbériségcommendatioval, de ingatlan nélkül) és véglegesen kifejlődött alakját
(commendatio útján elnyert ingatlan, hadi szolgálatért,
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«vasallus»). A germánok ősi alkotmányáról hű képet nyújt
a következőkben (90—114.1.): a gazdasági viszonyokról (terménygazdaság), törzsszervezetéről, a népkirályságról, a
rendi szervezetről, hadi szervezetről. Majd átmegy a
frank királyság (merovingek, karolingek) alkotmányfejlődésére (115—145. 1.), a királyi kormányzat ágaira
(133—157. 1.), végül a törvényhozásra nézve (157—145.1.).
Ehhez csatlakozik az angolszászok alkotmányfejlődésének rövidebb, de tartalmas ismertetése (145—156. 1.),
végre a szlávok ősalkotmányának rövid ecsetelése (157.1.).
Nyomdahibának látszik (145.1.) az, hogy szerző az angolszász heplarchia egyik államát «Bernicia»-nak (e helyett:
«Mercia») nevezi, alább már ő is ismételten szól «Mercia»-ról.
A nyugateurópai népeknek a kezdő középkorban
(476—1000.) jogtörténetére tér át azután a szerző és
megkülönbözteti, mint egymás mellett élő három jogot :
a római jogot, a germán jogot és az egyházjogot és
először mindegyiknek forrástanát és forrástörténetét
ismerteti (162—183. 1.), kiterjeszkedve az egyes germán
néptörzsek külön jogkönyveire is.
Az egyházjog forrástörlénetét előadva (176.1.), szerző
önkényes fölosztást tesz, amikor a római birodalom
bukásától a trienti zsinatig létrejött egyházjogot a
«kánonjog» korszakának, az ez után egész napjainkig
tartó kort pedig az « egyházjog» korszakának nevezi,
azért, mert elöbbeniben a germán elemek és a világi
befolyás hatása («kánonok»?!) érvényesült, az utóbbiban pedig már csakis a centralizált római egyházi törvényhozás. Ugyanitt egy téves állítás is csúszott be a
könyvbe, mikor azt állítja szerző, hogy a «Constitutiones
Apostolorum» nevű gyűjteményt Nyugaton elismerték.
Ez tévedés, mert a XVI. századig egyáltalában nem is
ismerték e gyűjteményt a maga egészében; törvénygyűjteményként pedig soha sem lőn, azóta sem elismerve. A «collectio Hispana» (Isidoriana) korát szerző
hihelőleg nyomdahiba folytán jelöli meg a VIII. századdal (VII. helyett, 633-ik év előtt). Jól megírt fejezet van
közbeszúrva a forrástörténet folyamán : «Az egyháznak befolyása a nyugateurópai jogéletre». Itt az egyháztörténeti hűség a jogtörténetivel karöltve jár.
A következőkben (183—285. 1.) a jogtörténeti fejlődés vázolására tér át szerző, túlnyomólag a germán
népeket tartva szem előtt, de fölemlíti esetleges egyéb
népek (a magyarokét is) jogrendszerét.
Legbővebben tárgyalja a magánjog fejlődést (személyi jog, dologi jog. örökjog, kötelmi jog). A személyi
jog keretében a családi jogról, a házassági jogról, a
házassági vagyonjogról és a gyámsági jogról tárgyal.
A házasságjog fejlődésének vázolása alapjában hibás.
A szerző ugyanis evolutionista alapra (Lubbock) helyezkedik : a rokoni csoportházasságokat, a promiscuitást
(heterismus), vagyis a hitves-közösséget tarlja a házasság
(endogam-ház.) ősalakjának, mely az exogam házasságba
csak akkor ment át, a mikor a törzsek több új törzsre
oszolnak ; az exogam házasság azután magával hozta,
a gyermeknek az apai jog alá kerülése után, a monogam
házasságot. Szerző ezen fölfogására bizonyítékul fölhozza a Görögországban később is divott heterizmust,
az incubatios istentiszteleteknél a pogány templomokban közreműködő nők intézményét, a «ius primae
noctis»-t, a vendégjog fornikatorius gyakorlását és a
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frankoknál jogilag szervezett concubinatus-intézményt
(Kebsehe). Biz ez elég sovány adathalmaz 1 Mindez csak
sexuális aberratio, esetleg népszokássá csontosodva, mint
annyi más faja az ilyen aberratióknak (homosexualismus ! a melyből pedig csak senki sem mer kövelkeztetni a homosex házasságkötésekre is I), de házasságjogi
fejlődési előzménynek nem tekinthető.
Nem ingathat meg ebben minket J. Kohler-nek 1
túlönérzetes kijelentése, hogy a promiscuitas ma már
nein is kérdés, hanem tény, a melyhez az, aki Morgan
nagy müvét2 el nem olvasta, hozzá sem szólhat. (Érdekes, hogy Kohler a csoportházasságokat a totemizmus
fönnállásának idejére teszi, míg Király azokat a totemizmus keletkezése előtti időbe teszi és a totemizmus
korába teszi az exogam házasságok kialakulását.)
A jogtörténet további tárgyalása mindenütt hü és
világos képét nyújtja a jogfejlődésnek.
A magyar alkotmány- és jogtörténetről további közleményünkben.
Hanuy Ferenc dr.
*

A s z e n t m i s e K ó m á b a n nagy szent Gergely idejében. Az Ordo Romanus I. alapján írta Hirschler József dr.
kolozsvári plébános. 1906. 38 1.
A k e r e s z t a z e g y h á z m ű v é s z e t é b e n . Irta
Hirschler József dr. Kolozsvár, 1908. 47 1.
Rómer, Ipolyi, Czobor nemzedéke mintha kihalt
volna, az egyházi archeológiával való foglalkozás szünetel. Szőnyi Ottó szépen indult neki a pécsi katakomba
leírásával, de szakszerűen a joggal foglalkozik ; Fieber
Henriket meg inkább az ujabb irányok érdeklik. Még
a Czobor egyházművészeti kathedrája is betöltetlenül áll a
filozófiai karon. Nincs, a ki időről-időre beszéljen nekünk
a múltról, az elmúlt korok egyházi művészetéről, fejlődéséről, az egyes alkotásokról a festészetben, az építészetben, az ötvösművészetben. Bogisich Mihályt se halljuk
beszélni régi énekmüvészetünkről. A 70-es, 80-as években mindez szépen müveit irodalmi águnk volt, még
folyóirata is volt.
Pedig, ki mondaná, hogy a tárgy nein érdekes, hogy
nem érdemes vele foglalkozni? Nem közvetetlenebbül
éreztük-e Rákóczy napjait, a nemzet egykori siralmas
helyzetét, midőn a száraz történeti elbeszélések mellett
füleinkbe kezdtek csengeni a visszaidézett kuruc-nóták ?
így vagyunk a mult emlékeivel, a mult idők alkotásaival is : a kor maga elevenül föl látásukkor, az ősök
szólalnak meg bennük, érzésük, vágyaik, lelkük szárnyalása eleven szint nyer; látjuk hitüket, munkájukat,
s mindez nagy épülésünkre szolgál, — ha van, a ki
bemutatja.
De hát tudj' Isten miért, az egyházi archeológiával
való foglalkozás ez idő szerint szünetel.
Azért örömmel vettük kezünkbe a fönnebbi két
füzetet : íme, mégis van valaki, a ki szabad óráiban
kutatgat az öreg kódexekben és az egyház műemlékei
között s az elárvult mezőre hint egy-két virágot.
Kolozsvár plébánosa úgy látszik ma is Róma halhatatlan emlékeinek hatása alatt él, növendékkorának
benyomásai nem halaványultak el benne. A szentváros
1 J. Kohler, Encyklopädie der 4 Rechtswissenschaft (VI. kiad.
1904.) I. köt. 30.1.
2
Systems of consanguinity and affinity of the human mankind. Washington, 1871.
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ezernyi emlékeivel erősen ragadta meg lelkét... úgy látjuk a két füzetből s még inkább az áhítatos hangból,
melyen beszél róluk.
Az elsőben a VII. századból való s nemrég fölfedezett «Codex Sessorianus» alapján bemutatja, hogyan
nézett ki a mise Rómában, a VI. században, Nagy
Gergely pápa korában, hogyan néztek ki egyes részei,
kikből állottak a szolgálattevő személyek, milyen volt
a nép részvétele, hogyan néztek ki a miséző és szolgálattevők egyes ruhadarabjai. Rendkívül érdekes mindez,
kivált mivel a fejlődést is nyomozza, kezdve a szent
Jusztin II. századbeli, az isteni tiszteletnek ránk maradi
első leirásán egész addig az ideig. «Annyi bizonyos —
úgymond — hogy a kánon mai szövegéhez Nagy Gergely
óta nem nyúlt senki». (29. 1.) S így megy végig a többi
részeken is.
Érdekes az egyházi ruházat fejlődése. így vezeti be :
Az első keresztény századokban a liturgikus ruházat
nem különbözött a mindennapi öltözettől. Klerikusok,
papok és püspökök úgy jelentek meg az oltárnál, a hogy
künn jártak az utcán. Természetes, hogy az istentiszteletnél tisztább, jobb és rangjuknak megfelelő finomabb
ruházatban. Helyi viszonyok, különféle izlés lényegtelenül változtattak a ruházaton. Idővel a laikus élet
letette a régi idők emlékezetével a ruházatot is és inkább a Kelet kényelmes ruhadarabjaihoz nyúlt. Csak
az egyház nem hódolt meg a divatnak. Római maradt
tunikájában, római maradt egyéb egyházi viseletében
is. (9. 1.) A római polgári öltözetből fejlődtek tehát
egyházi, oltári ruháink.
Ezt magyarázza darabon kint, itt-ott hosszabb kitéréseket téve, a mi kissé nehezíti előadását.
Érdekes mindjárt a bevezetésben a Jeruzsálem befolyása Rómára s egyes ünnepeinek, rítusainak kifejlődése az első századokban. «A szentfölddel, Jeruzsálemmel való érintkezésnek az volt a következménye, hogy
a jeruzsálemi templomról-templomra ránduló ünnepek
szokása Rómában is meghonosodott, annál is inkább,
mert Róma akkor, mint hü leány, elleste az anya, Jeruzsálem szokásait és volt Rómának is hová zarándokolnia, hiszen lépten-nyomon szentélyre akadhattak,
mely vértanuk vérétől piroslott... Ilyen volt például a
később oly hires Stationes, mise-stációk eredete». (2. 1.)
A másik füzet archeoíogikus alapon a mai kereszt (+)
kialakulását tárgyalja. A mai alakja csak később került
használatba. A katakombák kereszténysége, lévén a
kereszt a pogányok előtt undok bitófa, nem használta.
Akkor a keresztre feszített Krisztust hal képében ábrázolták (ichtüs), majd betü-jelképeket (a görög Tau-betü)
h a s z n á l t a k . K é s ő b b a keresztet az egyházi művészetben a paradicsomnak újra kivirágzott életfájával
pótolták, fát festettek. «A kereszt legrégibb képe
S. Ponziano katakombájában szintén még a lignum
vitae gondolatának a kifejezője.» (11. 1.)
A feszület (mai alakítás) legrégibb ábrázolása a Santa
Sabina ciprusfakapuján található s úgylátszik a trullosi
zsinat (692 ben) határozata indította meg a feszületnek
mai kereszt formában való elterjedését. Érdekes annak
az elbeszélése, miként különbözött a görög és római
feszület. Az utóbbi az élő, a győzedelmes, az előbbi a
a meghalt, lekonyított fejű Krisztust ábrázolta. A bizánci
kereszttipus fővonása, ismertetőjele, hogy rajta Krisztus
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vagy haldoklik, vagy már meghalt, teste összeesett,
szemeit lezárta ; a latin ellenben Krisztust a kereszten élve
ábrázolja, nyitott szemekkel, egyenes testtartással. (37.1.)
Ezért a szakadás után sok veszekedés is volt a két
egyház között.
Azután beszél a kelta, ir, angolszász, germán-keresztről. A XII. századdal változás állott be, «a korona lassan-lassan elmarad, a fej lehanyatlik, Krisztus meghal.»
Majd Assisi szent Ferenc befolyását vázolja a keresztkultuszra. «így virradt — úgy mond — az olasz művészetre is az a gyönyörű korszak, a Szentkereszt művészetének is az aranykorszaka, melyben Giotto, Fra
Angelico és Perugino hatalmas alkotó ereje szab új,
édes, mélyen bensőséges irányi a fejét vesztett, külsőségekbe kapaszkodó, szétfolyó művészetnek.» (45. 1.)
Magyarázza Fra Angelico «keresztjét», «melynél elnémul a lárma, mert nála csak imádkoznak a kereszt
tövében.» S ezzel fejezi be a kereszt művészetének történelét, a mi ezen a ponton túl van — úgy mond —
«már nem érdekel.»
Ebben a füzetben is hosszabb kitérést tesz a
Lateránnál a régi keresztelésről és bérmálásról beszélve
(30—4. 1.), egyébként nagyon kedves olvasmány. Csak
a «vérnélküli» áldozat helyett vérontásnélküli áldozatról
kell beszélni. (7. 1.)
A szerző szereti a régiséget, szereti egyházi művészetünk fejlődését. Azért igen óhajtandó volna, hogy
tovább is művelje ezt a parlagon heverő területet s más
és más pontokat is dolgozzon föl hasonló monográfiákbán. Hozzájárul vele multunk megértéséhez s ezállal
egyházunk szeretéséhez. Templomainkban
minden
egyes darabnak hosszú története van.
*

Alexander B e r n á t : Művészet, a művészet
é r t é k é r ő l é s a7. e s z t e l i k a i n e v e l é s r ő l . Budapest,
1908. 239 1.
II.
Hogyan lehet modern fölfogással még tovább jutni
annál, a mit Alexander dr. szép könyve elmondott ?
Mit szedhetett volna még ki a szerző modern lelkünkből, mely lélekkel még bizony többet is elmondhatnánk, modernebb dolgokat is, azután meg mélyebbre
is küldhetnők gyökereit annak az esztetika-virágnak,
melynek illatában ma már a vallás ozonját helyettesítő
valamit szeretnének sokan beszívni?
Tegyünk, könyvének fonalán menve, először néhány
pozitív és modern megjegyzést, melyek Alexandernál
vagy hiányzanak, vagy pedig félénken vannak kifejezve,
vagy egyenesen tagadva vannak.
A szépnek «szubjektív» forrásait említi csupán
szerzőnk ; azt megengedi bizonyára, hogy a pozitív
tudományba tartozik az ásványtan, chémia vagy biologia, vagy a történelem és szociologia is, a hol ugyancsak objektív valóságként tárgyaljuk azt a világot
melyből a szépérzéseink keletkezését tevő ingerek jórésze származik. Tehát objektiv forrásai is vannak a
szépnek. Azután a modern, sokfelé okjektivül néző
embernek azt is észre kell vennie, hogy a középkorban
is ugyancsak kereste az esztetika a filozófiában a gyökereit ; s azt is, hogy a mai esztetikai fölfogásba belejátszik az emberek egy még mindig tekintélyes részénél az az álláspont is, melyet Jungmann és Gietmann
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esztetikái adtak, kiknek nevét a világért sem említenék
meg sehol Alexanderek, pedig a hivatalosan komolyan
filozófusnak és szak-esztetikusnak el sem ismert Schopenhauerét meg Nietzscheét ugyancsak említik.
Mikor a modern lélekbe úgy lát bele Alexander,
hogy csak az öntudat keretén belül eső dolgokra látja
inkább kiterjedve annak érdeklődését, akkor elfelejti,
hogy soha akkora érzék nem volt, mint a milyen ma
van a zene iránt, mely művészet ugyancsak a lélek
homályosabb területén jár.
Azt meg egy ultra-konzervativ iskolás-esztetikustól sem vártuk volna, a mit szerzőnk mond : hogy a
XIX. századnak nincs művészete. Épen ez a század az,
mely esztetikai vívódásaival a legmélyebb, legfelölelőbb
művészeti fölfogást váltotta ki, annyi ágban oly hatalmas alkotásokat produkált s épen ő hozta meg az egységnek, egyetemességnek nagy elvét, mely Wagner
theoriájában és nagy alkotásaiban fejeződött ki a művészetek egyesülésének nagy ünnepévé. Azután még
azt mondani, hogy a XIX. században nincsenek stílusok ! Hát mi a stílus például az építészetben, ha nem
az, a mit e század építészeti forrongásaiból láttunk az
utolsó évtizedekben kialakulva: az épületnek elsősorban
az ő tér-képzési céljából folyó alakulása belső formákból és ezeken keresztül való külső formai rendezkedése,
az anyag természetének kihasználásával és tekintetbevételével ? Hiszen a stilus : belső és külső formai sajátosság. S hol van meg a belsőnek az a mély megértése
és a külsővel való oly szerves kapcsolata, mint a hogy
azt a modern építészet zseniálisabb alkotásaiban láttuk?
Nem kell itt mindig a szecesszióra gondolnunk ; ha ez
sokszor a forradalmi szellem karikatúrája volt is, de
az a forradalmi szellem lángelmékből is tört már elő.
Az «elvtelen erényű» mai építészet nagy, komoly elvét,
a belülről való alakulást, ne felejtsük el !
A modern líráról sem lehet csak azt mondani, a
mit Alexander. Ha homályos is az a lira, de mélyebb,
többoldalú érzéseket ölelt föl és ezekkel ujabb formák
szükségét hozta a megkövesedett és már sokszor használhatatlan régi metrikai formák helyett. Azután nem
is oly homályos miudig az a líra.
Azt meg nagyon cinikus nyilatkozatnak tartom
a modern drámáról, hogy egyrészt üres mulatsággá
sülyedt, másrészt prédikátori ambícióktól fölíüvódott.
Ibsen, Bernstein, Maeterlinck, Butti, Schuré, Roberto
Bracco — úgy fáj modern érzésű szivem, mikor ilyen
zsúr-hang jár körülük! 1
Azt a kifogást sem értem, hogy a költészet tanításánál mért találja az erkölcsi szempontot oly kevésnek,
mikor ezt mondja: a költészet tanítása is csak inkább
filologiai, arkeologiai, erkölcsi szempontból történik,
a legtöbb esetben egyenesen esztetikaellenes szellemben.
A szellemi világgal annyira teli, az összes művészetek
közt legtelibb művészetben az erkölcsi világnak akkora
helye van, hogy egy költemény esztetikai felölelésében
az erkölcsi fölfogásunk is egyik karunkká válik. Sein
e helyt, sem könyve más helyén ezt nem fejli ki Alexander; pedig megengedheti, hogy nem kis tényező a
nevelésben, hogy egy-egy nemesebb drámai típust, vagy
egy, lelkének csak egyr darabját mutató nemes lírai
1
Ajánlom Alexander figyelmébe Villanova D 'Ardenghi szép
könyvét: «11 teatro neo-idealistico» (Edit. Ucmo Sandron).
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költői egyéniséget élvezve, mily szépen mérheti ez erkölcsi légáramláshoz az ifjú az ő erkölcsi lélekzését,
nagyobbra dagasztva keblét, közelebb emelkedve az
ideálhoz. Az erkölcsi szép is egyik faja a szépnek. Az
erkölcsi szépnek is csináltathatja szemléleti szintézisét
a gyermekkel a tanár, mikor költeményt olvasnak.
Mikor a mai középiskolai tanítás szemléleti hiányosságáról beszél szerzőnk, odasújthatott volna egy helyre, a
hová a modern kritikus tekintetnek szintén el kell érni.
A nyelvtanításnál ölelik föl legkevésbbé a látás kihasználását. A Dent-fcle új latin tanítás Geréb-Morvai-féle előszava
nem beszél arról, hogy a képek nagyon kihasználhatók
volnának a könyvben ; pedig a szótanulást, sőt kifejezések, egész mondatok megjegyzéseit is a legjobb egyegy látási impresszióhoz kölni; a szem egy-egy mozzanatával elevenebbé válván a memoria mozzanata, azok
a holtnyelvi szavak élénkebb alapon kerülnének a gyermek emlékezetébe. A Dent könyvét e szempontból kihasználni, — ezt nem győzhették volna eléggé ajánlani
irányadó embereink, kik úgy látszik restellenék, ha
Berlitz-illata lenne programmjuknak; pedig egyre közeledünk a természetességhez és bizony belátjuk, hogy
jobb a szemlélet tintájába belemártani tollúnkat, mint
holt, száraz szó-jelek levegőjébe ; a tanítás elemi fokán az elemeket dolgozzuk föl minél elevenebben, majd
annál könnyebb lesz rájuk szellemibb épületet emelni.
Az esztelikai neveléssel kapcsolatos szemléleti nevelés
minden területen megköveteli jogait.
Most pedig hadd tegyem még egy-két percre félre
a keresztény álláspontot és puszta modern biologiai és
szociologiai szempontból hadd tiltakozzam az ellen,
a mit Alexander dr. az érzékiség jogáról beszél a művészetben. Csupán konvenció-e az a testi és erkölcsi
egészségi érdek, hogy a nagy tömegek amúgy is túltengő
sexuális fölindulásai művészeti nuditásokkal még inkább
ne izgattassanak ? A szerelem, a «világ ősi fentartó
ereje» nem olyan tűz-e, mellyel játszani se testi egészségi, se társadalmi érdekből nem ajánlatos? Az a nagy
kapcsolatosság törvénye, mellyel a modern monizmus
mindent felölelve lát, nem ad-e szintén szoros kapcsot az
erkölcsi érdek és a művészet közé? A művészet egyformán ne ismerje a szemérmet és a szemérmellenséget? Hogy kívánhatja mindezek mellett mégis Alexander az erkölcsi erő nagy épségét, mint az egészséges
művészeti élet föltételét? Jól mondja, hogy nincs ez
utóbbinál igazabb, de könnyebben félreérthető télel.
Erre-arra ugráló megjegyzéseivel bizony félreértésben
látjuk az akármilyen előkelő szerzőt is. Furcsán hangzik az az állítása is, hogy «virágzó állami, társadalmi,
vallási (ez utoljára említve!) élet csak a nemzetek romlatlan mélyéből ered». Mily szép hazafias hangú tudomány ez. Mi, a «régibb naiv vallási, de már a hatalmas
értelmi munkásság által lerombolt világfölfogás» 1 emberei nem így gondolkozunk, akár Alexander Bernáttal
szemben sem.
Azt sem írjuk alá, hogy e «hatalmas értelmi munkásság birodalma, a tudomány, manapság inkább lefoglalja a lángelméket, mint a művészet.» Az is kishitű
álláspont a szellemi világ felé egyre följebb hatoló mai
művészettel szemben, hogy ennek kárára volna az
1 L. Alexander könyvének 37. lapján.
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eszmei, asszociációkkal dolgozó irány. Egyre nagyobb
lendületű lesz a művészet a tudomány "segítségével ;
hisz a művészeti világrendre oly fontos szemléleti alapot maga a tudomány mai, annyira tapasztalatra helyezkedő iránya is segíti biztosítani. A színpadi technika
is micsoda új ágát adja a műélvezésnek a szebbnélszebb milieuk megteremtésével 1 Azután : az ember ember marad mindig ; ha szellemileg följebb száll is, megőrzi érzéki alapját is, sőt ezt a szelleminek visszfénye
által még többszínűvé, finomabbá teszi. Hiszen ha az
asszociációk árthatnak a művészeinek, akkor már rég
meg kellett volna szűnnie a művészeti életnek. És,
hogy ma egyáltalán gyönge volna a művészet élete, ezt
nem bizonyítja az, hogy alig-alig férkőzünk hozzá
(Alexander szerint) egyéb dolgaink, küzdelmeink miatt.
Mikor ölelte föl egyáltalán a közönség teljesen a művészetet? mikor lett a művészet a nagv tömegeké? Ma
kezdődik ez is.
A l'art pour l'art elemzésénél azt mondja Alexander, hogy a világon minden dolgot magáért kell csinálnunk, hogy jól csinálhassuk. Modern ideálizmusunkkal
úgy mondhatnók ezt jobban, hogy mindent az ideálért
csináljunk, lia legjobban akarjuk csinálni; mert csak
így helyezkedik el az a megcsinált dolog a többi dolgok nagy egészének rendjébe.
A műalkotás és műélvezés fiziologiai és lélektani
vizsgálata sem enged ott megállnunk a szerzővel, a hol
ő azt látja, hogy a művészet főforrása az érzés. Az
alkotó ösztön és főleg bizonyos eszményi szükséglet is
egyenlő erejű tényezők az érzéssel, lia szorosabban
vesszük a dolgot. Áll ez főleg a művészre; a müélvező
nél természetesen a passziv érzelmi szerep az uralkodó.
Ahhoz pedig, hogy az érzelem a centruma, értékmérője
boldogságunknak vagy boldogtalanságunknak, hozzátehette volna a modern ideálista ember, hogy az érzés
tárgyául, legnemesebb és legkedvezőbb alkalmául is kell
valamit keresnünk : az eszményt, a tökéletest, melynek
nemcsak lelkünkben lehet gyökere, hanem a világban is.
De így kifelé nem nagyon szeret nézni Alexander. Neki
a jó, rossz, szép, rút értéke csak saját belsejéből származhatik s nem lehet egyéb, mint szubjektív. Mintha a
kívülünk levő dolgok nagy rendjének harmóniája
semmi sem volna. Azután azt is mondja : a szépség
objektivált érzés. Mi így mondjuk: bizon3Tos objektív
dolgok és saját szubjektív részeink, életmozzanalaink
ingere váltja ki bennünk a szépség érzését. Nem ragadtatjuk el magunkat Alexanderrel: «Csak az én lelkem
szépíti a világot, veti rá a szépség sugarát».
Ezt is szűk valaminek találjuk: a gondolati érzelmekből kél a szép, az akaratiakból a jó. Egy gondolathoz fűződő érzelem jellege is lehet «jó», egy akaratié
is lehet «szép».
Mikor az emberi természetet állítja oda egyedüli
értékmérőjéül a dolgoknak, akkor nem veszi észre,
hogy az emberi természet így már megnőtt valami nagy
ideálérzésnek koronájával, már ezáltal önmaga fölé állítva
valami szabályozót. Mikor kiszalasztja száján a szót,
hogy az emberi való törvényei egyetemesek és állandóak,
mégis csak önkénytelenül is beismeri, hogy bizonyos
súlyosabb, objektívebb erőket érzett meg. És így csak
azt segít nekünk bebizonyítani, hogy szubjektív világán
kívül valami hajtja az embert, hogy az érzésére az egye-

temes érvényű objektívnek, a tökéletesnek alkalmát
keresse. Azzal is bizonyítja ugyanazt, hogy a művészet
világát oly erők letéteményesének állítja, melyek erőnket gyarapítják. Ebből is önkénytelenül azt érteti velünk, hogy még sem puszta szubjektív pára-világ a
művészet. Reális az ideál, — így mondhatnók.
Kőszegi László.
B. P e l r O z s é n y . Azt í r j a : «Csodálom, hogy senki sem J~ e lgfQj
J
tette még szóvá becses lapjában a készülő kongrua törvénynek
az egyházra végtelenül sérelmes voltát . . . úgy történt ez az
iskolai törvénnyel is». Hát kérem ennek az oka mindig a
nemzetiségi fészkelődések, a túlzások ; mikor ezekkel szemben erősítik a nemzeti szempontokat, nem a nemzetiségeken,
hanem az egyházon vágnak egyet. Különben is tudni való,
hogy a mai állam nagy áron ad kis segélyt; azért a kongruát az egyháznak magának kellett volna rendeznie, ha félti
papjainak a függetlenségét.
L . B u d a p e s t . Nem jól mondja, kérem. A dolog úgy
áll, hogy ma nem a szükségleteit nehéz az embernek kielégítenie, hanem az igényeit. Ha csak az előbbiekről volna szó
(lakásról, ruházatról, táplálkozásról s csak az effélékről), ma
még a munkások között is igen sok módos embernek kellene lennie, olyan a keresetük a múlthoz képest. De az igények
(az élvezetkeresés), azok nőttek meg ma mérhetetlenül és
feleslegesen. Ezek a mai ember tönkretevői, mert a szabad
pórázra eresztett vágyaknak és szenvedélyeknek (ezek az
igények mozgatói) határt szabni nem lehet. Már pedig minden mulatság pénzbe kerül, és sok mulatság sok pénzbe
kerül ; de ám a sok mulatság nem az emberi szükségletek
közé tartozik. Példát mondok. Két hivatalnoknak egyformán
két-két ezer koronás fizetése van. Az egyik ínég meg is takarít
valamit, a másik tetejébe még két ezer korona adósságot
csinál s lehet hogy az előbbi az éven át is sokkal jobban
érezte magát, mint a költekező másik. Tessék ebből mérlegelni a szükségletek és az igények között fenforgó gyökeres
különbséget ; tessék ezen elgondolkozni s belátni, hogy ma is
minden e m b e r a saját szerencséjének a kovácsa. Ezen a ponton kell tehát a hátrálásnak beállania s ismét visszatérnek
«a régi jó idők», mert az emberek csinálják az időket.
T. I p o l y t ö l g y e s . Két szám visszaérkezett előbbi helyéről azzal, hogy «elköltözött». Természetes lenne, ha ilyen
esetben azonnal értesítenének helyvállozásukról ; sok példányom vándorol így bizonytalanul.
É. V á c . Most olvastam át, úgy látom ebben a formában
idejét multa. Különben is a «Religio» csak a neki szánt
dolgozatokat szokta közölni.
B. B u d a p e s t . Mihályfinak indítványa egy hírlapírónak
tanulmányozás céljából külföldre való kiküldése iránt valóban helyes kezdeményezés.
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/I modern államok a vallástalanság

JÁNOS

EGYETEMI TANÍK

lejtőjén.

A keresztény népekből alakult államok
elvallástalanításának már megvan, több mint száz
év óta megvan, a maga elmélete és tervrajza,
és készül, befejeződéséhez közeledik, sőt mondhatni, hogy nagyjából már el is készüli az ő
gyakorlatilag vett mintaalakja, egy világraszóló példában.
Ez a példa, a vallástalan államnak ez a mintája, ha jól megfigyeljük, azt fogjuk tapasztalni, hogy
úgy készült, miszerint lehetetlen nyilt eszű embernek rajta észre nem venni azt a célzatosságot, hogy
a minta szerzőinek szándéka szerint az egész emberiség számára készült, levén az ő szerzője és készítője a szabadkőművesség, ez a minden nép és állam
életének behálózására törekvő titkos nemzetközi
összeesküvés.
Kettős kérdésre óhajtok a következőkben röviden megfelelni : hol, és hogyan keletkezett a keresztény hittől való elpártolás, a hitetlenségnek és vallástalanságnak egyetemes megvalósulására törekvő
minta-állama?
I.
Az előbbi kérdésre, — hogy hol? — nyilvánvaló a felelet, hisz mindenki tudja, látja, hogy az
atheistikus minta-államot a szabadkőművesség Franciaországban állította fel. Franciaország, amely hajdan,
mint «elsőszülött leánya az egyháznak», nagy önérzettel és kötelességtudással haladt a keresztény civilizáció élén, ujabb korban, kivált a nagy francia forradalmat közvetetlenül megelőző u. n. «filozofikus» idő
óta egyre növekedő arányban szolgáltatta a keresztény népek elkereszténytelenedéséhez az erjesztő
anyagot; most pedig legújabban, a harmadik köztársaság alatt végre, — nem lehet többé palástolni
a réges régen megalapozott és régóta épülőfélben
volt falakra feltette a tetőt, vagyis kiépítette magából
a nemzetek szeme elé csábító például az istentelen
minta-államot.
Ezt a világraszóló példát csak követni kell mindenütt, s akkor, úgy látszik, nem sok fog hiányzani
ahhoz, hogy Antikrisztus, kiről kiváltképen szent

vasárnapon.
SZERKESZTOSEG

dr.

ES

KIADÓHIVATAL

Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 39.

Pál apostol 1 és szent János evangelista, 2 Dániel próféta
nyomain haladva, nem mint valami mesebeli ködalakról, hanem mint valóságos élő emberről és fizikai
személyről beszélnek, a világtörténet színpadán szerepének lejátszására megjelenjen. 3
II.
Nehezebb a felelet a második kérdésre, arra t. i.,
hogyan keletkezett az istentelenség, a hitetlenség
minta-állama Franciaországban ?
Hogyha ennek a dolognak minden előzményét
akarná valaki feltüntetni, nem egy kis cikkelynyi,
hanem kötetekre kinyúló hosszú tanulmányra volna
szüksége. A hitetlenség oly régi, mint maga az emberiség. A paradicsombeli élettel, szabatosabban szólva,
az első emberpár bűnbeesésével veszi kezdetét. Az
első hitetlenséget az emberiség ősanyja, az első
1
Nisi venerit discessio (a nagy elpártolás a hittől)
primum, et revelatiis t'uerit homo peccati, filius perditionis,
qui adversatur et extollitur supra omne quod dicitur Deus, aut
quod colitur, ita ut in templo Dei sedeat, ostendens se
tamquam Deus (önistenítés) . . . Et tunc revelabitur ille
iniquus, quem Dominus Jesus interficiet spiritu oris sui,
et destruet illustratione adventus sui (második eljövetele az
utolsó Ítéletre) e u m : cuius est adventus secundum operationem Satanae in omni virtute et signis et prodigiis mendacibus, et in omni seductione iniquitatis iis qui pereunt. II.
Thess. II. 2. ss.
2
Et vidi aliani bestiám ascendentem de terra . . . . Et
faciet omnes . . . habere characterem in dextera manu sua,
aut in frontibus suis ; et nequis possit vendere aut emere,
nisi qui habet characterem aut nomen bestiae, aut numerum
nominis eius. Apocal. XIII. 11—16. V. ö. a XX. fej.
3
Ehhez a szerephez fog tartozni Krisztus Urunk figyelmeztetése szerint (sz. Máté XXIV, 21.) az egyháznak oly méretű üldöztetése, a milyen több nem volt és nem leszen. «Ea
vigente persecutione,— mondja egy nagytekintélyű dogmatikus,
quae annos très et dimidium durabit, publica sacrificii oblatio
cessabit, sicut infertur ex Daniele XII, 11. »Et a tempore cum
ablatum fuerit juge sacrificium, et posita fuerit abominatio
in desolationem, dies mille ducenti nonaginta. Attamen qui
Deo fideles permanserint, clam convenient, et in abseondito
missae sacrificium olferent; Danielis enim vaticinium de sola
publica sacrificii oblatione Doctores intelligunt ; quo sensu
intelliguntur etiam verba (Apoc. XII, 6.) : »Et mulier (az egyház)
fugiet in solitudinem, ubi habebat locum paratum a Deo, ut
ibi pascant earn diebus mille ducentis sexaginta». Herrmann,
Institt Theol. Dogm. Rom. 1908. vol. II. De Anticliristo, p. 781.
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emberpárban a gyengébb fél, Éva követte el akkor,
midőn inkább hitt a csábító szellemnek, mint magának
az Istennek. De a hitetlenségben való elüljárás tekintetében, az első bűn elkövetésével kapcsolatosan, azonnal nagyot fordult a világ. Az első bűn elkövetésében,
tudjuk, a gyengébb, a nő volt a vezető. Öt szemelte
ki a jól számító csábító könnyebben megejthető első
áldozatnak. A mint azonban a férfi is belekeveredett
a bűnbe, azonnal áthárult a hitetlenségben való
vezetés hegemóniája a férfinemre. S azóta abban a
nagy világharcban, melyről Göthe azt m o n d j a , hogy
a világtörténelemnek az «a tulaj dónké peni, egyedüli
és legmélyebb tárgya», 1 t. i. a hit és hitetlenség közt
folyó harcban, a ferfinem vezet, ő az előharcos.
Ez — ha valaha valami az volt — szembeszökő, kézzelfogható igazság, melyet tulajdonképen nem is kell
bizonyítani, csak említeni. Az egész világtörténelem,
szabatosabban szólva az emberi gondolkodásnak és
életnek egész történelme e mellett tanúskodik.
Azt se volna nehéz bebizonyítani, hogy a keresztény vallástól való elszakadás vagyis a modern
hitetlenség, — aXVI. századbeli hitszakadás következménye. Miért? Azért, mert a tények szakadatlan
láncolata tanúskodik mellette, 2 és mert mindenki előtt
nyilvánvaló dolog az, hogy a hit ellen való tusakodás, ha következetesen végig harcolja valaki vagy
valamely nép ezt a tusakodást, okvetetlenül hitvesztésben, hitetlenségben csúcsosodik ki és végződik.
Okvetetlenül, szükségképen.
Közelebbi előzménye és oka a mai francia istentelen államnak a XVIII. századbeli francia élet, az
u. n. filozofizmus, mely a hitetlenségnek rendszerét
kieszelte és elméletben megállapította. El nem mulasztotta a filozofizmusból fakadt nagy francia forradalom
az istentelenség államának felállítását is az «ész istennőjének» oltárra állításával megkezdeni, ezt mindn y á j a n jól tudjuk. De t u d j u k azt is, hogy ez a
merénylet vérbe fulladt és nagy Napoleon, a maga
m ó d j a és ízlése szerint, amely, tudjuk, államomnipotenciás volt, visszaállította Franciaországban, úgy a hogy, a
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keresztény vallás működését. Azóta Franciaország
u. n. concordataire, a keresztény valláshoz és annak
élő megvalósításához, a katholikus egyházhoz ragaszkodó állam volt. Mikor és hogyan keletkezett ezzel
a vallással egyezményesnek mondott állampolitikának
a felforgatása és megdöntése ?
Ez jelen felszólalásunkban a punctum saliens, a
forduló pont, melyet teljes világosságba kell helyeznünk.
Köztudomású dolog az egész világon, hogy midőn
a francia állam a német h á b o r ú véres gyötrelmei
alól milliárdos sarc elvállalása árán megszabadult,
ez a Renannal kacérkodó imperializmus karjaiból
kiszabadult francia állam igen j á m b o r allureöket
kezdett kifejteni: a liliomos keresztény királyság
visszaállítását tervezte nem egy vezér, és a népképviselet nagy többsége csatlakozott a «vértanuk hegyén»,
a Monlmartreon épülő nemzeti fogadalmi expiatio
templomának az eszméjéhez. Ez így volt Franciaországban mindaddig, míg a porosz országpusztítás
ásta sirokon az idő be nem hantolta a véráztatta
nyers földet. Mihelyt az irtózatos sebek hegedésnek
indultak, azonnal megjelentek a közügyek terén a
szabadkőművesség emisszári usai s megkezdték a
szabadkőművesség hálójának kivetését a közügyek
vizeiben keresztény hit, eszmény és meggyőződés
nélkül ide-oda úszkáló divatemberek millióinak a
tömegére. És e törekvéseket hihetetlen gyors siker
koronázta. Franciaország keresztény újjászületése
reményének a m á m o r a alig tartott 10 esztendeig; a
kiábrándulás oly gyorsan következett be.

Az 1875-iki köztársasági alkotmány kimondotta
azt, hogy a francia állam népképviselete és kormánya,
a parlament m i n d e n megnyitása előtt, imádkozni
m e n j e n Isten elé. Ez az u. n. prières publiques.
Kezdetben, körülbelül 1880-ig, ez az országos, nemzeti
szertartás megtartotta a komoly méltóság illetve illendőség jellegét. Időközben az állampolitika szinterét
a szabadkőművesség a k n a m u n k á j a következtében,
m i n d sűrűbben ellepték az u. n. «szabad-gondolkodás» úttörői, kik nem nyugodtak meg addig, míg
1
«Das eigentliche, einzige und tiefste Thema der Weltutat n e m nyitottak a hitközönyös— tudós és tudatlan —
geschichte, dem alle andern sich unterordnen, ist der Conflikt
tömeg lelkében a «prières publiques», az országos
des Unglaubens und Glaubens.» Westöstl. Divan. — Nevezetes
ebben az igazán nagy mondásban a leplezett utalás arra,
imádkozás kigúnyolásának. Jules Ferry, a puszta
hogy a támadó fél ebben a küzdelemben mindig a hitetlencivil házasságban élő szabadkőműves ügyvéd, miniszterség, s a birtoklásban, az igazság tulajdonjogának élvezetében
elnöksége első nagy diadala volt a hatalomra törekvő
levő fél pedig, mióta a keresztény vallás a maga krisztusi
szabadkőműves klikknek. Ily vezetés mellett aztán a
«kegyelemmel és igazsággal való teljességében» (nXiSprjí xáP
Y.a.1 áXY[9-sías) itt van a földön, mindig a hit. A pogány világban francia köztársaság állampolitikájának a h a j ó j a telez megfordítva volt. Mikor például Euripides (Belleropliontes
jesen belekerült az istentelen élet tengerének a sod292. tör.) azt mondja : «st 9-soí TI Sptöaiv alaxpóv,
etalv 9-soí,»
rába. Az 1884-iki parlament, szabadkőműves vezetés
az ily istenekben való nem hivésben, — ő volt az igazság
alatt, eltörülte az 1875-ben alkotmányozotl állami
birtokában, nem a pogány babonás hit. V. ö. Euripides Herak közimát.
lese és Hippolytosa görögül és magyarul, fordították Latkóczy
Mihály és Csengeri János. Budapest. Előszó, 31. 1.
s V. ö. Janssen, Geschichte des deutschen Volkes seit
dem Ausgang des Mittelalters, Freiburg, 1894. 8. köt. 359. s
köv. 1. ; — Hohoff, Die Revolution seit dem sechzehnten Jahrhundert im Lichte der neuen Forschung. Freiburg, 1887. 41.
s köv. 1.

Fölöttébb érdekes és tanulságos az a kép-tanulmán5 r , melynek alapvonásait Eugène Tavernier, a
publicisztika tanára a párisi kath. egyetemen, ott a
helyszínén fölvett fényképpel rögzítette meg, az «Univers» 1898. szept. 20-iki számában.
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«Tehát, úgymond, 1884. július 3-án a kormány
készen voll arra, hogy kijelentse, mennyire nem
érzi ő szükségét az Istenhez való imádkozásnak.
Ekkor Freppel püspök, a népképviselő, így szólott:
«Midőn önöknek, képv. urak, a prières publiques, az
állami közima eltörlését javasolják, önöktől a francia
nép és az egész világ előtt oly cselekedetet kérnek
és várnak, a mely egyenértékű az atheismus, az
istentelenség nvilt kikiáltásával».
A ház jobboldala helyeslőleg járult hozzá a
püspök nyilatkozatához; hanem a centrumban, 1 sőt
a baloldalon is, tiltakozások jelentkeztek, a mint ezt
a napló tanúsítja.
Freppel püspök ezeket az ellenmondásokat észrevétellel honorálta : «Önök tiltakoznak, uraim ?» — így
szólott.
És itt egy közbeszólás, a szélső baloldalról erélyesen visszavágott : «Nem ! Nem ! én nem tiltakozom !»
S ez Clémenceau úr volt, az atheismus bátor és nyilt
hive, ki nagyon is erősen kívánta az állam istentelenségének kimondását. Vakmerősége, szenvedélye,
büszkesége nem engedte meg neki, hogy a kétértelműség nyomorult zászlója alá engedje magát besoroztatni.
Erre Freppel püspök megjegyezte : «Ön Clémenceau úr nem tiltakozik; de mások esetleg azt válaszolhatják nekem: «Nem; az a mit teszünk, nem kikiáltása az istentelenségnek; hanem csak egyszerű
kijelentése a semlegességnek.»
És Clémenceau úr határozottan újra visszavágott :
«C'est la même chose», egy kutya a dolog, akár istentelenségnek, akár semlegességnek nevezzük őt.
S a dologban az a különös, hogy a francia parlamentnek az a többsége, mely az alkotmánynak
1875-iki törvényét a parlamenti istentiszteletről eltörölte, fölriadt ugyan, mikor Freppel püspök az
atheismus vádját fejökre ráolvasta, de azután belenyugodott és rászavazott a semlegességnek nevezeti
istentelenségre. Csak egy embernek, Clémenceaunak,
a mostani miniszterelnöknek volt elég őszintesége is,
bátorsága is, beismerni, hogy a mit akkor tettek, a
francia állam elistentelenítése volt valóban. Tudták ezt
bizonyára kívüle mások is, tudta például Jules Ferry
miniszterelnök és Paul Bert, a Cochinchinában pogány
vallást is vallani kész, csak keresztény katholikus vallást nem tűrő vallás- és közoktatásügyi miniszter. De
ők édes mézes-mázos szavakba burkolták fölforgató
istentelen szándékukat. Ők irtó háborút indítottak javaslatukkal a vallás ellen, de nemzeti haladásról, pacifikációról szónokoltak. S a középen ülő, vallásilag
se hideg, se meleg nagy többség, a melynek tagjai
1

Ez az a hely a népek törvényhozó testületeiben, a hol a német parlamentet kivéve — a vallás ügyeire nézve az ú. n.
se liídeg, se meleg emberek, az ú. n. jóban is rosszban is
mérsékelt politikusok ülnek, kiket azonban rendesen a vallásossággal gyökeresen meghasonlott radikális baloldal szokott
orruknál fogva vezetni, vagyis akaratuk ellenére is képtelen
helyzetekbe bekergetni, vagy becsalogatni.
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azt hitték magukról, hogy ők a nemzetnek és a világnak világosságai, vakon követték a szép szavakba
burkolódzó szabadkőműves kolomposokat. Ilyen vak
áldozat, illetve szabadkőműves célokra fölhasznált
eszköz volt p. a nevezett eltörlő törvényjavaslat előadója, a francia Akadémia világhírű tagja, Barthélémy
Saint-Hilaire, Aristoteles nagy érdemű francia fordítója.
íme, ekkor és így keletkezett a modern francia
istentelen állam, mintául a világ nemzeteinek szeme
elé, a melyeknek számára a szabadkőműves rabiga
vagy már készen van, vagy hol szorgosabban, hol
lassabban, de biztosra vehetni, hogy készül.
Hogy állunk — e tekintetben — minálunk?
Igazán elismerésre méltó, mondhatni rendkívüli
fölpezsdülés mutatkozik jobbról, de csak a katholikus
részen, mert protestáns atyánkfiainak nagy tömege,
nép és intelligencia egyaránt, mélyen alussza a rákfeneként terjedő istentelenséggel, vagy mondjuk hát
enyhébben, a hitközönyösséggel szemben a boldog (?)
tudatlanság nagy álmát s csak egy részök csörteti
a fegyvert egyre erősebben, de nem a vallástalanság,
hanem a katholikus anyaszentegyház ellen, tehát a
keresztény vallás fellegvára ellen.
Mit tapasztalunk balfelöl, a bol a radikalizmus
fészkel s a hol a forradalmakat és fölforgatásokat
kovácsolják? 1 «Sűrű, meglepően sűrű vakolást» a
szabadkőműves páholyokban és egyre élénkülő sürgését-forgását, mozgolódását a vallástól elidegenített,
intelligens és nem intelligens csoportoknak, a fővárosban, tehát az ország szivében, és a perifériákon.
Mi van középen1?... Ne tagadjuk, neszépítsük a
dolgot! Itt az a vallásilag indifferens, semleges, közönyös, nagy, intelligens és nem intelligens többség
éli nagy élvezettel világát, a mely többség van tulaj donképen hivatva arra, hogy eldöntse a jobb oldalon
sorakozó vallásos lelkesedés s a baloldalról előre törtető vallástalan türelmetlenség közt a csatát, a szerint,
a mint vagy hideg, vagyr meleg természetét sikerül
a küzdő felekre nézve a vallásosság ügyét egyikének
vagy másikának felgerjesztenie és erővel teljesebb lüktetésbe hoznia. Ne ámítsa magát senki az iránt, hogy
jelenleg csakugyan még mindig a közönyösség, a hitben való u. n. «okos tartózkodás», a «awppiov áraroa» 2
jobbra-balra hajlítható állapotában leledzik Magyarországban az intelligencia, a polgárság és a nép nagy
többsége. A hitközönyben élő eme többség, vagy mondjuk «átlag» lelkéből merítette a szót halhatatlan költőnk,
Arany János, midőn bűnbánó vallomását a maga hiányos vallásosságáról fiához intézett oktatásában így
fejezte ki :
«Oh, ha bennem is, mint egyrkor, épen
Eine a hit, vigaszul nekem ! . . .

Mi tehát a teendő ?
1
Világos, hogy nem parlamentünk ülőszékeinek jobb,
vagy baloldali elhelyezését tartjuk most szemünk előtt, hanem
az egymással küzdő szellemi irányzatoknak egymáshoz való
viszonyát.
2
Euripides, Helena, 1617.
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Kiki lekövetkeztetheti magának az adott körülményekből és a francia példából. Annyi bizonyos,
hogy sem hitetlenségből, sem kételkedő és ingadozó hitből nemzet meg n e m élhet. 1
«Modicum fermentum totam m a s s a m corrum2
pit.» Csekély erjesztő anyag óriási tömeget képes
a társadalomból megmételyezni: mit m o n d j u n k
akkor, ha az erjesztő anyag maga is tömeges és
elsőrangú h a t ó e r e j ű ? !
Breznay Béla dr

J^észlet "Erdély egyháztörténetéből.
Az egyesült románok küzdelmei
tekkel a XVIII. században.

a

nemegyesül-

I.
Az erdélyi románok egyesülésének története a
magyar irodalomban ismeretes. 3 Rövid összefoglalata
1

Jó tesz a hitre kevés súlyt fektető embereknek figyelmébe és emlékezetébe ajánlani a vakbuzgóságról legkevésbbé
gyanúsítható Goethe következő nyilatkozatát : «Alle Epochen
(tehát világtörténelmet ír), in welchen der Glaube herrscht,
sind glänzend, herzerhebend und fruchtbar. Alle Epochen
dagegen, in welchen der Unglaube einen kümmerlichen Sieg
behauptet, u n d wenn sie auch einen Augenblick mit einem
Scheinglanze strahlen, verschwinden vor d e r Nachwelt, weil
sich Niemand gern mit Erkenntniss des Unfruchtbaren abgeben mag.» (Im «Westöstl. Divan.n) — Szakszerűbben mondja
ugyanezt Frd. Walter jogtudós (Naturrecht u. Politik, 237. 1.)
«Ohne Religion kann kein Staat bestehen. Sie erfüllt und
durchdringt jeden Lebenskreis mit dem Geiste der Pflichterfüllung. Sie schliesst durch die Achtung und Heilighaltung
jedes Rechtes, des Hohen wie des Niedrigen, des Starken
wie des Schwachen, das wahre erhaltende Element der
Gesellschaft in sich. Sie heiligt durch den Eid die Bande der
Zuneigung u n d Treue, welche den Fürsten und das Volk
gegenseitig verknüpfen. (Hol van ez szentebben megvalósítva,
mint Magyarországban '?) Sie stellt sich der höchsten Gewalt
ergänzend, mildernd, erleuchtend zur Seite, und wehrt durch
ihre ernsten Ermahnungen denn Missbrauch derselben ab.
Sie erhebt die Unterthanen zur Tugend des freien Gehorsams.
Sie bewahrt durch die Gemüthskraft, welche sie in Schwung
setzt, und erhält den Nationen ihre Jugendlichkeit und schützt
sie vor der Trockenheit des Geistes und Herzens, wenn sie
hinwelken und absterben. Sie ist die Grundlage der Familien
und der darin heranzubildenden Zucht und Pietät. Sie dient
den Gerichten durch den Eid als unentbehrliches Ilülfsmittel zur Erforschung der Wahrheit. Sie gibt dem Kriegsmann
auf dem Schlachtfeld den wahren Todesmuth. Sie bringt die
Reichen und die Armen einander näher, indem sie jene zur
Theilnahme und thätigen Hülfe antreibt, diesen Dankbarkeit
und Trost einflösst, überhaupt aber jede Lage des Lebens
mildert, erhebt und durch Ergebung veredeln lehrt. Die
Religion ist daher das eigentliche Band, welches den Staat
zusammenhält, stark macht und vor Ausartung schützt.»
2

I. Cor. 5, 6.
A kérdés magyar nyelvű irodalma a következő : Az
erdélyi oláhok uniáltatásukról való rövid história, 1745-ből
fennmaradt kézirat az «Erdélyi Múzeum Egylet» könyvtárában (talán Bod Pétertől) ; A szent Unió, Lauran Ágost dr.-tól,
Nagyvárad. 1885; Az erdélyi román nép vallási uniója Rómával, értekezés az «Erdélyi Múzeum» 1889. évi VI. füzetében
Moldován Gergelytől; Biharvármegye oláhjai s a Vallás-Unió,
akad. ért. Bunyitai Vincétől, Budapest 1892 ; A magyarországi
3

LXVIII. év f. 1909.

az, hogy a XVI. és XVII. században a románok orthodox
egyháza teljesen a kálvinizmus j á r m a alá kerülvén,
e körülmény, meg a n é p számára bizonyos politikai
jogok elnyerésének reménye, szerencsésen működtek
közre abban, hogy az akkor Erdélyben még inkognitóban 1 m ű k ö d ő jezsuita atyák térítési m u n k á j á t
siker koronázza, úgy, hogy a r o m á n o k akkori orthodox egyházának vezető személyeivel folytatott néhány
évi tárgyalás után az összes erdélyi és magyarországi
(az akkori politikai felosztást értjük) románok elfogadták a sz. uniót. Történt pedig az egyesülés először
Theophil püspök alatt 1697-ben ; megismétlődött Athanasius püspök megerősítésével kapcsolatban 1698-ban
s megerősíttetett az 1700-ban megtartott nagy uniónista zsinaton, melyen a papságon kívül a nép képviselői is résztvettek.
így egyesültek a n n a k idején (még egyszer hangsúlyozzuk) az összes románok. 2
Am ez az egyház, az erdélyi románok egyesült
egyháza, m á r azóta, hogy megalakult, a szó kiemelkedő értelmében «ecclesia militans» volt. Küzdenie
kellett több mint 50 éven át életeért, élet-halál h a r cai támadtak ellenségeivel. S e küzdelmek véresek
s m a j d n e m végzetesek voltak az új, gyöngéd csemetére. Sebzetten, megtépázva s megfogyva került ki
az unió ezekből a küzdelmekből.
Mivel e küzdelmek története egyfelől kevésbbé
románok szent uniója, Siegescu József dr.-tól Budapest 1890;
Az erdélyi románok uniója, Gyárfás Elemértől, a gyulafehérvári «Közművelődés» 1903. évi 24—27. számaiban; A román
gör. kath -ok autonomiája, u.-attól, a «Kath. Szemle» 1905. évi
III. és IV. füzetében ; Az erdélyi gör. kel. egyház és a vallásunió a XVIII. sz. folyamán, Lupas Jánostól, Budapest 1904.
1 «Ob ferociam haereticorum mutató babitu», álruhában,
a kálvinisták kegyetlenkedései miatt, jelenti a Szentatyának
az erdélyi unitusok 1701-iki zsinata. L. Nilles Symbolae ad
iilustr. hist. eccl. or. in terris Coronae S. Stephani, Oeniponte
1885. 126—7. 1.
2
Ezt bizonyítani sem kellene akkor, lia még megvolnának
az 1700-iki nagy uniónista zsinat eredeti aktái. Ezek azonban,
ll
Sy látszik, örökre elvesztek. Nilles, ki a másik két ilynemű
zsinat aktáit i. m. hiteles fénynyomatban közölte ezeket egy
Gyulafehérvárt talált kódex másolatából közölte, s az eredetiről azt mondja, hogy" az esztergomi érseki levéltárba kerültek. Ott pedig már nem találhatók. Mi ugyanis ez ügyben
világosságot óhajtván deríteni, (Nillesre csak megjegyzést
tettek), írtunk az illető levéltár őrének, Breyer István dr.-nak,
de azt a választ kaptuk, hogy a kérdezett akták nem találhatók; később tudomásunkra jutott, hogy maga Nilles is kereste,
de nem találta meg. Innét van, bogy schismaticus szerzőink
egyáltalán tagadják azon zsinat megtartását vagy olyan jellegét, melyet mi tulajdonítunk neki. Ezzel azonban nem szenved hajótörést annak bizonyítása, hogy az összes hazai
románok egyesültek. Vannak ugyanis más források, melyekből az világosan kitűnik : be van bizonyítva, hogy még a
brassói egyház is, mely pedig állandó barátsági és függési
viszonyban volt a romániai orthodox egyházzal, ha csak
rövid időre is, de egyesült annak idején. Ezért a fönti zsinat
(melyen minden községből 2 laikus-képviselő is jelenvolt)
actáinak hiánya semmit sem bizonyít az unió egyetemes
fölvétele ellen.

("».

szám.
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van. feldolgozva a magyar irodalomban, 1 másfelől
ismeretük feltétlenül szükséges a hazai gör. kath.
román egyház mai állapotának megértéséhez s bizonyos gyakorlati kérdések megoldásához, ezért jónak
láttuk a következőkben lehetőleg összevont leírását
adni azoknak, hogy ezzel is segítségére legyünk a
hazai «görög»-kérdésnek a katholicizmus szempontjából leendő előbbreviteléhez. S lia mindezeken kívül
sikerülni fog a t. olvasóknak egymagában is érdekes
történelmi olvasmánnyal szolgálnunk, munkánkért
bőven kárpótolva leszünk.
Mint minden történeti eseménynél, úgy ennél a
nagy unió elleni reactiónál is szokták kutatni mindenekelőtt annak okait. S e tekintetben különféle
véleményekkel találkozunk. Orthodox szerzőink azt
állítják, hogy az uniót csak a vezetők kötötték meg:
a püspök és papjai; a nép mitsem tudott róla, csak
később értesült a «merényletről» s akkor felháborodott ellene. Ez azonban nem igaz, mert az ügy mozgatóinál állandóan ott látunk két laikust is szerepelni
s az unió megkötése után 1699-ben kiadott császári
levélre meg volt hagyva, hogy mindenütt ki kell hirdetni. Mások azt mondják — s e vélemény több
valószínűséggel bír — hogy egy oly lényeges s életbevágó lépéshez, mint a vallásváltoztatás, hosszú alapos előkészítése szükséges az egyes lelkeknek, ami
jelen esetben hiányzott. Erre válaszunk az, hogy biz
a dolog nem egészen úgy áll. Valamint a schisma
nem a nép, hanem a vezetők műve volt, úgy leend
az az unióval is. Külömben is ez semmiféle megváltoztatását nem kívánja a vallás külső formáinak,
csak életet van hivatva önteni azokba.
Véleményünk az, hogy az összes unió-elleni
küzdelmeknek oka a görög nem egyesültek gyűlölete
a latinok ellen,2 mely határt nem ismer s mely mai
napig feltalálható, — másfelől a nem egyesült főpapok (karlócai és bukaresti érsekek anyagi érdeke,
melyei a románok uniója nagyban veszélyeztetett.
Ezek igyekeztek minden eszközt felhasználni az unió
meghiúsítására s bujtatták fel a népet, mely úgy is
el volt keseredve az unió alkalmával tett ígéretek be
nem váltása miatt. Amint majd látni fogjuk.
Brinzeu Miklós dr.
1

Talán mindössze Teleki Domonkos gróf «Két Kaluger»-e
érdemel említést («Budapesti Szemle», 1803, 54 füz.), melynek
tárgyát később még szóba hozzuk.
3
Jellemző erre egy athoshegyi barátnak a görög IlrjddXiovban (kánonok gyűjteménye) levő következő megjegyzése :
àcp* ou xóaov [líao; lx°l lsv y-r}-~!j- tíöv Aaxívmv, zoOza orjjiaívsi Szi oi Aaitvot
stvat aEpsTixol vagyis: azért eretnekek a latinok, mert a görögök gyűlölik őket. L. Acta I. Conventus Velehradensis, Pragae,
1908. pag. 39. E gyűlölet hozta magával a nagy egyházszakadást s ez mérgesítette el az ellentéteket azután olyannyira,
hogy elsimításuk alig remélhető. E gyűlölet inspirálta a nem
egyesültek összes latin-ellenes irataikat és küzdelmeiket. így
pl. egy 1903-ban (tehát a XX. században !) megjelent, Photius
tiszteletére irt officium előszavában a következőket olvassuk
egy görög metropolita tollából (a keleti latin missionáriusok
ellen) : «Höret nicht auf, den Herrn flehentlich zu bitten, dass

osias törvénykönyve.
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A szentírási analógia a következőkből áll. Josias
király (641—608), megundorodván a bálványimádás
utálatosságailól, elhatározza, hogy atyái Istenének
tiszteletét visszaállítja. Szándékának véghezvitelében
buzgón támogatja Helkias főpap.
Jahve tiszteletének visszaállításában főhelyei foglal el a majd
három századon át elhanyagolt és megszentségtelenített fényes jeruzsálemi templom renoválása. E munkálatok közben Saphan, a munkások felügyeletével
megbízott udvari ember egy könyvet adott át Helkiásnak, a ki látván a könyv jelentőségét, elviszi a királyhoz 1 és úgy őt, mint udvarát, valamint az egész népe'
a könyv olvasásakor nagy izgatottság fogja el, különösen az abba foglalt átkok és áldások miatt, a
melyek értelméről jónak látják Hulda prófélanőt is
megkérdezni. A könyv megtalálása után kétszeres
buzgalommal végzi Josias Jahwe tiszteletének visszaállítását.
Kétségen felül áll, hogy az a könyv, a melyet
Helkias a király előtt fölolvasott, mély benyomást
telt rá, s ép azért valami jelentőségteljes törvénykönyvnek kellett lennie.
A régibb kath. exegeták közül többen Joseplius
nyomán azt a véleményt tartották, hogy a Pentateuchusról van szó; egy részük azonban az ujabb
exegelákkal inkább a Deuleronomium, Mózes V-ik
könyve felé hajlott. Ezt az utóbbi véleményt tartja
Naville is, a ki szerint Salamon, követvén korának
szokását, e könyvet, mint a mely a mózesi törvény
rövid compendiuma, a templom építésekor befalaztatta. 2
Saphan vagy Helkiás törvénykönyvet nem találhatott ott, ahová nem volt eltéve; de tényleg talált
és pedig a templomban, ha csak nem akarjuk csalónak tartani és nem tételezzük föl, hogy az egész
találásról szóló történet csak Helkiás fantáziájából
pattant ki a király és a nép megtévesztésére, a mit
pedig a buzgó főpapról egyszerűen állítani nem lehet.
Hogy hol találták a törvénykönyvet, nincs világosan megmondva, hogy az utcán nem találták, az
bizonyos. A megtalálásnak egész leirása oly összefüggésben van előadva, hogv kétség nem férhet hozzá,
er bewahre seine einzige, heilige, katholische und apostolische
Kirche vor aller Nachstellung u n d Ränke häretischer Menschen, denn siehe, es gehen jetzt wie ehedem mannigfaltige
und vielgestaltige Menschen h e r u m , welche Meer und Festland
umkreisen, um einen Proselyten zu machen und wenn sie
ihn zum Proselyten gemacht haben, machen sie ihn zu einem
Sohn der Gehenna, doppelt als sie selber, Helfershelfer
des
Teufels, Kinder des Zornes und fleischtragende
Teufel...»
L.
Prinz Max, Vorlesungen ü b e r die or. Kirchenfrage. Freiburg,
1907. 161. sk. 1.
1
A könyvet Helkiás adta át Saphan-nak és az olvasta
fel a király előtt.
Szerk.
3
Különben e téren nem Naville az első. Már Masperonak 1878-ban (Hist, ancienne de l'Orientt 73. I.) és Jeremiásnak 1888-ban föltűnt az analógia (L. Cheyne id. hely.)
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hogy a templom kerelén belül, akár a gazophylakionban, mint a hogy Josephus Flavius és utána számos
exegeta gondolja, akár pedig a templom alapzatában,
a mi mellett Naville tör pálcát.
Ha tehát a templom keretein belül találtak egy
törvénykönyvet, akkor azt valakinek oda is kellett
helyezni és pedig arra a helyre, a hol megtalálták.
Hogy Salamon a templom alapzatába valami
okmányt, vagy törvénykönyvet falaztatott volna,
arról a szentírás hallgat. A valószínűsége ennek a
ténynek nincs kizárva, ha tekintetbe vesszük, amint
hogy föntebb láttuk, mily általánosan volt elterjedve
ez a szokás Salamon korában különösen Egyptomban, mellyel épen Salamon tartott fön szorosabb
kereskedelmi és politikai összeköttetést, sőt felesége
is egyptomi királylány volt; s így h a b á r a szentírás
hallgat is erről a tényről, valószínűnek kell tartanunk
Naville azon állítását, hogy Salamon tényleg befalaztatta a templom alapzatába a korában érvényes törvénykönyveket.
Nincs ugyan kizárva annak a lehetősége sem,
hogy a Salamon halálát követő zűr-zavaros, a Jahvekultusznak semmikép sem kedvező időszakban, a mikor az atyák kultuszára vonatkozó minden emléket
a megsemmisülés fenyegetett, valamelyik j á m b o r
főpap, eltelve tisztelettel Mózes könyvei iránt, a
templom kincstárába vagy akár a templom belső
falazatát befedő cédrusburkolat alá helyeztette, hogy
az utókor számára a végenyészettől megmentse.
Ha azonban a valószínűbb feltevést fogadjuk el,
t. i. hogy Salamon helyezte el a templom alapzatába
azt a törvénykönyvet, amelyet Josias idejében megtaláltak, tekintetbe kell vennünk a Josias korában eszközölt javítások terjedelmét s így föl kell vetnünk a
kérdést, mily arányúak voltak azok az építkezések,
melyeket Josias király végeztetett? Ha nézzük a szent
irás erre vonatkozó helyeit, azt kell mondanunk,
hogy nagyobb arányúak voltak. A templom ú j r a építésének legalább 6—8 hónapot kellett igénybe
venni, mert csak a legközelebbi húsvétra készült el,1
a mi kétségen kívül tekintélyes idő, mely alatt hatalmas munkát lehet végezni, különösen ha meggondoljuk a keleti uralkodók despotismusát, a kik kedvenc eszméik kivitelére ezreket és ezreket hajtottak
m u n k á b a ; m á r pedig, ha Josiasról épen nem is lehet
mondani, hogy despotikus hajlamú lett volna, annyi
bizonyos, hogy fiatalos fölheviilésében gondoskodott,
hogy minél több m u n k á s szorgoskodjék a templom
régi fényének visszaállításán. Erről a szentírás maga
is beszél, hogy t. i. a templom újraépítéséhez sok
anyag és m u n k á s kellett, a kik különféle mesterségben jártasak voltak, 2 és ezek m u n k á i n a k a fizetésére sok pénzre volt szükség. 3 Minden valószínűség
szerint a templom egy részét ú j r a is kellett alapozni,
1
2
3

2 Kir. 22, 3 ; 23, 23.
2 Kir. 22, 6.
2 Kir. 22, 4, 9.
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mert Manasses korában annyira el volt hanyagolva,
hogy egy része össze is dőlt. 1
Nem kevésbé fontos kérdés annak a közelebbi
megállapítása, hogy milyen terjedelmű volt az a
törvénykönyv, melyet Josias idejében megtaláltak?
Ennek megállapítására is találunk támpontot. Ugyanis
a könyet a király és a nép előtt fölolvasták. 2 Föltéve, hogy egy oldal fölolvasása (a mai kiadásokat
véve alapul !) 3 percig tartott, ha a lelet az egész
Pentateuchust tartalmazta, mely 350 nyomtatott oldalt
tesz ki, az egész könyv fölolvasása 17 Va órát vett
volna igénybe, m á r pedig kétszer olvasták föl s így
35 órát. A Deuteronomium fölolvasása, mely 64
nyomtatott oldalt tesz ki, 3 2/b órát vett volna igénybe,
illetve ennek a kétszeresét 6 4 /« órát. Ha tekintetbe
vesszük, hogy csak nappal olvasott föl, hogy nem
megszakítás nélkül egyfolytában olvasta a törvénykönyvet, alig hihető, hogy akár csak az egész Deuteron o m i u m o t is olvasta volna föl Helkias s így két lehetőség m a r a d hátra. Vagy az eredeti Deuteronomium
csak egy része volt a mainak, legyen az akár a
12—26 fejezet, mint ahogy W e l l h a u s e n 3 és a rationalisták a k a r j á k ; akár 1—11 és 28. fejezetek, mint
ahogy Hummelauer a k a r j a ;4 vagy pedig nem az egész
könyvet olvasták föl s ez esetben a Helkiás által
talált törvénykönyv ép úgy lehetett az egész Pentateuchus, mint csupán a Deuteronomium.
Az bizonyos, hogy ez a törvénykönyv nem volt
töredék, vagy csak könyvrész. E könyvet ugyanis a
«szövetség könyvének» nevezik, 5 a mely magába foglalta a «szövetség szavait», 6 a mely elnevezésekkel
könyvrészt vagy töredékeket illetni nem lehet.
Azt sem lehet állítani, hogy az egész könyvet fölolvasták, m e r t e kifejezés: «et legit e u m = vajjikrä'ehü» 7
határozatlan és a mint vonatkozhatik az egész könyvre,
ép úgy vonatkozhatik az épen fölolvasott részletre is;
a másik ezzel paralell kifejezés pedig világosan m u tatja, hogy nem az egész könyvet olvasták föl, hanem
csak egy részletét: et legit in eo = vajjikrä' hó. 8
De n e m is volt szükséges az egész könyvet nyilvánosan fölolvasni. A fölolvasásnak ugyanis m á s célja
nem volt, mint hogy úgy a király, mint a nép jószándékukban állhatatosan m e g m a r a d j a n a k és buzgóságuk ne csak szalmaláng legyen. Ezen cél elérésére
elég volt az áldásokat és az átkokat a király és a
nép elé tárni. Hogy ezt a részt olvasta föl, arra maga
a szentírás is utalni látszik."
1

2 Chron. 34, 11.
2 Chron. 34, 24, v. ö. 4 Kir. 22, 16.
3
Die Composition des Hexateuchs und der hist. Bücher
des A. T. 2 Berlin 1889. 191—195. (3-ik kiadás.)
4
Commentarium in Deuteronomium, Parisiis. 1901.
2

1—160. 1.
» 4 Kir.
« 4 Kir.
7
4 Kir.
s 2 Par.
» 2 Par.

23,
23,
22,
34,
34,

2, 21.
3.
10.
18.
24, v. ö. 4 Kir. 22, 16.
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Naville mellett Grimme tör lándzsát, a ki a
Deuteronomium egy régen homályos verséből minden
kétséget kizárólag megállapítja, meddig terjedt az ős
Deuteronomium. 1 Állítása e könyv 29. fejezetének 28.
versén nyugszik. Ez a vers már régen crux interpretum volt, a mit legjobban bizonyít az a disharmonia,
a mellyel magyarázták és fordították. Ujabban
Hummelauer a Deuteronomiumhoz írt kommentárjában, a melyben egy egész új, úgy a katholikus exegetáknak, mint a rationalistáknak teljesen idegen
theoriát állított föl e könyv eredetéről, e verset glossának és «pium suspirium et desiderium redactoris
seu restituions textus»-nak tartja, a ki a szöveg
homályossága fölött panaszkodik és a nehézségek
fölött nem töprenkedik, hanem azok megoldását
Jahvera bizza.2
Grimme elfogadja Hummelauer első állítását t. i.
hogy e vers glossa, azonban elveti a másodikat és a
fordítását is s a verset így fordítja: Das ist, was für
Jahwe, unseren Gott, versteckt gewesen war und für
uns und für unsere Kinder wieder aufgedeckt worden
ist, damit wir auf immer alle Satzungen dieser Thora
befolgen, 8 vagyis más szavakkal: Eddig terjed a
Jahve számára befalazott szövege a thorapéldánynak,
mely számunkra és gyermekeink számára ismét
megtaláltatott. Ezzel el van döntve a Deuteronomium
terjedelme is, legalább egyik irányban ; vagyis záródott 29, 27-el s ezzel meg van döntve a régi fölfogás
is, hogy e könyv 31, 23-al záródik.
A mit Grimme állít, az nem zárja ki annak a
lehetőségét, hogy a Josias korában föltalált törvénykönyv az egész Pentateuchust tartalmazta, mert a
Deut. 29, 28-at nemcsak a Deuteronomiumnak, hanem
az egész mózesi törvényhozásnak befejezéseként lehet
tekinteni, s a mint az 5-ik könyvről különállóan, ép
úgy mindaz 5 könyvről együttesen is lehet magyarázni, a mit, ha a priori nem tesszük föl, hogy Salamon idejében nem létezett más, csak a Deuteronomium, mint a hogy Naville és Grimme feltenni látszanak, igy is kell magyarázni. Naville és Grimme
csak részben vonták le a következményt, elismervén,
hogy már Salamon korában létezett és nagy tiszteletnek örvendett legalább a Deuteronomium. A teljes
sulyát ennek a váratlan fordulatnak úgylátszik jobban fölfogta és átérezte Haupt, gúnyosan megjegyezvén Grimme ellen írt cikkében. 4 «Der Wunsch
Grimmes, dass die Bauherren der neueren Bibelforsch ung sich recht bald anschicken möchten, noch
nachträglich in die Fundamente auch ihres Bauwerkes die Thora des Moses hineinzulegen, wird
schwerlich in Erfüllung gehen.»
Takács Guido.
1

Die Auffindung des salamonischen Gesetzbuches unter
.losias, Orient. Literat. Zeit. X. (1907) 610-615. 11.
2 Comment. 483. 1
3 Id. hely 612 1.
4
Salomos Deuteronomium (O, L. Z. 1908. 3. füzet) 125 1.
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8. A mi végül Friedenthalnak, Nuttallnak és
másoknak az ember és az emberszabású majmok
rokonságára vonatkozó kutatásait illeti, azokra nézve
kritikai megjegyzéseinket jórészt már fönnebb megtettük. A kutyamajmokkal telt kisérletek máris problematikussá tették az eredményt és arra vezettek,
hogy a Landois-féle főtétel a maga merevségében
nem áll. Ha Friedenthal ezt a kellemetlen tényt úgy
véli semlegesíthetőnek, hogy mi régebben hagytuk
el a fejlődés menetében a kutyamajmokat, mint az
emberszabásúakat s ezért a mi vérünk reakciói nálunk már gyöngébbek, mint az utóbbiaknál : ez a
kibúvó aligha kelt mindenütt jó benyomást. Legfölebb
Haeckel honorálja, de a Haeckel-féle majomelmélettől még a majomelmélet hivei is eltértek a tények
nyomása alatt és az indirekt majomleszármazás elméletéhez fordultak, mely az embert a majommal
együtt egy kiveszett őstörzs két ágának tekinti
(Klaatsch.) Azután alig érthető, hogy a kutyamajmokat
az emberszabású majmok alak- es bonctani tekintetben annyira elhagyták volna és a vér mégis anynyira rokon maradt volna. Végül a kibúvót teljesen
elzárja az az újabb fölfedezés, melyet maga Friedenthal
tett, hogy a kutyamajmokon kívül a vérreakciós
kisérletek még a félmajmoknál is szórványosan oly
eredményt adlak, mint az emberszabásúaknál. Ez azt
a hősi önmegtagadást kívánná tőlünk, hogy a fejlődésben a legállandóbb elemnek épen a vért tekintsük, a melyről Landois azt mondta, hogy csak a
családok közt azonos.
Hozzátesszük még azt, hogy elvégre, lia mulólag
is, még a bárányvérrel való átömlesztés is sikerült
az embernél. Tény, hogy már 1667. junius 15-én
Párisban Jean Denis és Emmerez bárányvért ömlesztettek egy hasbeteg ereibe, a ki aztán ettől megjavult. Itt már csakugyan rend és rend közt való
külömbségről van szó. Ha jogosult a majmok és
ember közti vérreakciókból vont következtetés, akkor
jogosult az ember és párosujjúak, tülkösszarvúak leszármazására vont következtetés is. Ha pedig ezen
az utóbbin még egy telivér darvinisla is mosolyog,
sőt talán az mosolyog legjobban, miért tekintsük az
előbbi leszármazást a vérreakcióval elintézettnek?
IIa valaki ezzel szemben arra hivatkoznék, hogy a
bárányvérrel való átömlesztés idővel mégis károsnak bizonyult, annak azt feleljük, hogy egyideig mégis
ártalmatlannak bizonyult; s a ki ilyen ellenvetést
lesz, az sohase feledje, hogy a majomvérrel való átömlesztéseknél is teljesen hiányzik még a kísérleti
anyag annak igazolásához, hogy a vörös vérsejtek
fel nem bontásának dacára idővel nem árt-e ?
A bevezetésben hangsúlyoztuk, hogy a vérreakciókra való hivatkozásban van valami, a mi erősen
kihasználja a rokonság felől táplált népszerű fölfogásokat és épen ezekben keres magának szövetségest.
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Erre röviden azt válaszoljuk, hogy ez a tudományhoz méltatlan és nagyon következetlen eljárás. Máskor épen a tudomány kelt ki a népszerű fölfogások
babonás volta ellen és pedig sokszor oly kíméletlenül, hogy túlzásaiban még azt az igazságot sem akarta
megpróbálni, a mit minden népszerű fölfogás magában
rejt. Megtoldjuk ezt a rövid választ azzal, hogy a tudomány m a n a p s á g a rokonság és átöröklés alapját
korántsem keresi a vérben és annak magtalan vörös
vérsejtjeiben, a melyek csak a lélegzés és elégés folyamatának fenntartói, hanem a petében és az ondóban. Ezeknek chromosomájában veszi föl az átöröklési anyag tovább származását. Úgy hogy tudományos szempontból a vérreakciók kisérletei k korántsem
teszik a kölcsönös leszármazás mellett azt a mély
benyomást, melyet esetleg a tudománytól távol álló
körökben tehetnek. De épen ezért csak áltudomány
állíthatja azokat oda döntő bizonyítékok gyanánt.
A kire nézve tehát az embernek a majomtól
való lászármazása eddig bebizonyítatlan volt, az a
vérreakciós kisérlet után is nyugodtan megmarad
eddigi álláspontján. Eddig is ismerte az ember és a
m a j o m közt levő rokonvonásokat, eddig is sejthette
vérük hasonlóságát. Most legfölebb érdekes kísérletek által is igazolva látja. De azért n e m fogytak a
nagy különbségek, melyeket Ranke az ő nagyszerű
művében, vagy mások, pl. Bumüller: Mensch oder
Affe? Ravensburg, 1900. soroltak elő. Különösen megm a r a d egész szélességében a lényegbe vágó mély
űr az embernek szellemi és a m a j o m n a k lelki élete
közt. A palaeontologia még most is n é m a az átmeneti alak tekintetében; s ha elvégre m u t a t n a is idővel átmenetinek látszó alakot, akkor is azt lehetne
m o n d a n i egy bölcs e m b e r r e l : A négykézláb ember
is ember volna, ha esze volna és az embertesttel
biró állat is állat maradna, ha esze nem volna.
A kérdés lényege itt nem a testen fekszik. Ha az
emberek testi leszármazását a majomtól a tudomány
valaha döntő bizonyítékkal fogná igazolni, a kath.
hittudomány tudná kötelességét és a Szentírás megfelelő helyét ezen megállapított tény értelmében allegorice magyarázná. Ma erre nem lát elégséges
okot, még a vérreakciós kísérletek után sem. De ha
a jövő zenéje egyszer valóra válnék, a hittudomány
és a keresztény bölcselet akkor sem állíthatná, hogy
az ember m a j o m , vagy a m a j o m n a k gyermeke, unokája. Generatio est origo viventis e vivente in similitudinem naturae. A simililudo naturae pedig ebben
az esetben hiányoznék. A dolog a generatio aequivoca jellegével bírna és a teremtő erő közbejövetele
nélkül lehetetlen maradna.
íme, a m a annyira emlegetett emberi-állati vérrokonság kérdése tudományos megvilágításban. A nyugodtan ítélő az előadottakból láthatja, hogy ezzel sem
sikerült még az ember állati eredetét kimutatni, mint
egyáltalán az egész leszármazás kérdése elfogadható
érvek nélkül szűkölködik.
Zubriczky Aladár dr.
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Igy kiváló jelenkori nevelő szellemi

pályája.

A szellem bölcselő történelmének legértékesebb
tanulsága, hogy a történeti fejlődés folyamán az emberi szellem kiigazítja magamagát. Útkereséseiből és
tévelygéseiből mindig megtér az emberiséget fensőbl)
erővel tanító Aôyoç-nak, a kinyilatkoztatás személyi
őselvének atyai házához, melyet erő-tékozolni ifjúi
függetlenségre vágyásból elhagyott. Krisztus egyháza
tehát a j e l e n és jövendő élet zálogával szivében —
promissionem habens vitae quae nunc est, et füturae — buzgón, szeretettel, megértéssel dolgozhatik a
tékozló fiú visszatérítésében és közben bizalommal
készülhet a nagy napra, midőn elszakadt keresztény
testvéreink, az ellenünk fordult társadalmi újítók
és a theologia matert szégyellő tudomány önként
eljőnek m a j d , és többé n e m a gyermek gondtalan
önállótlanságával, hanem az önállósult férfiúnak
bensőséges meggyőződésével letérdelnek és vallják a
trienti-vatikáni hitvallást.
Nos, e hatalmas történelmi munkát megelőzik
és az egyéni szellem kis világába sűrítve kicsinyben
b e m u t a t j á k a nagy konvertiták.
A hivatása magaslatán álló apologetikának nem
szabad csak úgy elmenni e tény mellett ; apologetikán
persze n e m akarunk hívatlan ügyvédkedést érteni,
melynek célzata: minden áron letorkolni az ellennézeteket, h a n e m azt a nemes tudományt, mely az
örök igazság iránt való teljes fogékonysággal és
szabad lélekkel közvetítő szerepre vállalkozik a világnézetek harcában. Ha n e m is lehet fönntartás nélkül elfogadni Hertling híressé váll mondását : Egy
hite szerint élő szakember kötet apológiákkal ér föl,
mindazáltal egy nagy szellemi konvertita megtéréstörténete, a személyiséget jellemző közvetlenséggel és
erőteljes szemléletességgel tükrözteti a történelem
logikáját, és ezért fölötte jelentős tényező kisebb
egyéniségek szellemi válságainak eldöntésében. Egy
Newman vallási nézeteinek története (Apologia pro
vita sua, being a history of his religions opinions,
1865) nemcsak rövidlete a katholicizmushoz visszajutó anglikanizmus útjának, hanem, mint történetileg
igazolva van, számos anglikánnak lett útkészítője az
egyházhoz. Egy Jörgensen története (különösen Lebenslüge und Lebenswahrheit 1895, Unsere liebe F r a u
von D ä n e m a r k 1908) az evolúciós alapon álló esztétikai autonomia világnézetét m u t a t j a be végső következményeiben s önkiigazításában. A modern theologia jövendő útjait egy Krogh-Tonning anticipálja.
Közéjük akarja sorolni a jelen tanulmány Fr. W.
Foerstert, az i m m á r nagynevű pedagógust is.
Külsőleg végbevitt konverzióról ő nála igaz,
nincs szó — nagy sor is az, s ki vállalkoznék a
tevékeny kegyelem szövedékeinek felfejtésére ? ! —
vallási eszméinek fejlődéséről irataiból nem nyerünk
teljes s részletezett képet. Mindazáltal kétségtelen,
hogy a vallás nélküli, szabad gondolkodó evolúciós
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a u t o n ó m erkölcs álláspontjáról eljutott az Istenembernek s természetfölötti művének hitéig és az
ősi katholikus egyház életének és intézményeinek
mély megértéséig és helyesléseig — még pedig a
pedagógia útján. így a konvertitáknak úgy szólván
új tipusa támadt ő b e n n e ; az autonóm etikai nevelés
iránya, mely Franciaországból, Németországból és
Amerikából szinte egyszerre üzent hadat az ősi
keresztény nevelés eszményeinek és eszközeinek, ő
benne, az ő szellemi fejlődéstörténetében jelen meg
először végig gondolva, benső tarthatatlanságában föltárva és m a r a d a n d ó elemeiben értékesítve.
Rendszere a jogosult m o d e r n törekvéseknek és
teljes élettartalmukban fölujított régi keresztény elveknek nagyszabású szintézise, nagy tanulsága a keresztény apologétanak és nevelőnek egyaránt. — E szempont irányítja a következő ismertetést.
*

Fr. W. Foerster jelenleg a pedagógiának és
bölcseletnek magántanára a zürichi egyetemen és
műegyetemen. Következetesen vallástalan nevelésben
részesült, s egyetemi hallgató korában fiatalos lelkesedésének egész erejével rávetette magát a vallástól
független evolúciós erkölcstan és szociologia tanulmányozására, különösen Comte és Spencer alapján.
Szellemi rokonai úgy látszik j ó k o r észrevették tanultságát, irói képességeit és éles elméjét, s a német
vallástalan etikai szövetség folyóiratának, az «Ethische
Kultur»-nak belső munkatársává tették. Itt éveken
keresztül teljes meggyőződéssel védelmezett tanokat,
melyeket végső következményeikig végig gondolni,
más tanításokkal az élet mezején összemérni, szóval
személyesen átdolgozni és átélni ideje sem volt.
Nyugalmat ezért n e m talált, sőt nagy ürt érzett lelk é b e n ; sejtette, hogy valaminek hijjával van. Később
is fölpanaszolja még egyetemi oktatásunknak, hogy
absztrakt és élettelen fölvilágosítást nyújt csak, de
sem a racionalizmus ellenfeleinek érveit, sem az
életet n e m engedi szóhoz.
Doktorsága megszerzése után tehát félbeszakította tudományos tevékenységéi és az életet akarta
tanulmányozni. Csaknem két esztendeig elméletben
és gyakorlatban foglalkozott a munkásmozgalommal, 1
ifjú gonosztevőknek tanulmányozásával, gyakorlatilag
részt vett szegény-segítő akciókban, tanulmányutakat
tett Angliában és az Egyesült Államokban s végül
Zürichben a gyakorlati nevelőtevékenység terére lépett. amennyiben különféle iskolában és kurzusokon
1

E téren szerzett tapasztalatait értékesiti legújabb könyvében : «Christentum und Klassenkampf». Zürich, Scliuthesz,
melyet Jcülönösen a társas pedagógiai és etikai szempont
kiemelése tesz értékessé. Egyébként ugyanaz a közvetetlenség,
frissesség, lelkes erkölcsi komolyság, nagy tanultság és mélyrelátás jellemzi, a mi egyéb írásainak is páratlan irodalmi
sikert biztosított. Legmelegebben ajánlható mindenkinek
ügyeimébe, kinek van érzéke a társadalmi kérdés iránt.
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különböző korú fiúk és lányok jellemképzésével
foglalkozott s foglalkozik.
Ez a visszatérés a való élethez és az élő e m b e r
konkrét problémáihoz engem gyökeresen kitérített
eddigi irányomból — vallja meg ő maga. Más szemmel kezdtem nézni a kereszténységet. Azelőtt élettől
idegennek, halottnak, ellaggottnak láttam ; most észrevettem, hogy én voltam az élettől idegen és
halott. Ma mélyen meg vagyok győződve, hogy sok
kortársain, ha mint én, a való életnek és önfigyelésnek útját járja, ugyanezen eredményre jut. És akkor
nem állnak m a j d meg egy akadémiai elvizenyősített és modernül ellaposított kereszténységnél, h a n e m
épen az embernek, a nagyon is embernek konkrét
ismerete alapján Jézus Krisztusnak emberfölötti nagyságát ú j r a megértik és tisztelik.
Azon közben belemélyedt a vallásnélküli evolúciós etika és pedagógia állásponjába és tanításaiba,
tanulmányozta egész irodalmát, végiggondolta összes
alkalmazásait és következményeit. Benyomásai és
eredményei megdöbbentők voltak. «Lépésről-lépésre
észrevettem, hogy itt követ adnak kenyér helyett, s
a mi hasznavehető akad is, nem nyújt kielégítő táplálékot». Ismét: «Az én gyökeres k ú r á m a t kívánnám
azoknak az optimista radikálisoknak, kik felsőbbséges mosollyal nézik le az én «reakciós» változásomat. Híve vagyok a demokráciának politikai téren, de a szellem-erkölcsi világban mérhetetlen z ű r zavart okozna. Szinte hihetetlen, mily kényszeredett,
sőt hóbortos nézetekre j u t n a k az emberek, lia a
nagy előélőknek és hagyományoknak tiszteletét elvetik, és saját rövidlátó s megvesztegethető értelm ü k r e és tulajdon töredékes élettapasztalatukra
hagyatkoznak. Ünnepelt tudósok is mily vad dolgokat tudnak beszélni etikai téren ! Pedig még az
emancipáció kezdetén vagyunk. Nem akarom ezzel
azt mondani, hogy nincs itt az ideje az etikai k é r dések ú j átgondolásának. De csak az nyithatja meg
szemünket és adhatja meg az álláspontot, ki azt
mondotta : En vagyok a világ világossága. A kik
pedig a vallás helyébe tudományos etikát, a szenvedés történet helyébe a tudós dolgozószobáját a k a r ják állítani, nem érdemelnek mást, mint Schiller
szavát: Rasende Toren, őrjöngő bolondok.
így lett Foerster kifejezetten keresztény, sőt
alapvonásaiban katholikus etikának és pedagógiának
hive. Erőteljes, tartalmas s mélyreható személyisége,
nagy tudományos készültsége, kiváló gyakorlati érzéke, tiszta idealizmusa, lelkesedése és kitűnő írói
képességei, melyeket 1904 óta bámulatosan termékeny új pedagógiai irodalmi működésébe átvisz, m á r
m a g u k b a n nagy jelentőséget adnak tevékenységének.
A fönt jelzett történetbölcseleti elvi és apologelikai
magaslatra emeli pedig az a körülmény, hogy lelkileg átélte és ezen benső átélésben legyőzte a vallástalan evolúciós etikát és pedagógiát. E szempontból
példája és működése alkalmas arra, hogy egyrészt
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sokakat ugyanezen uton átsegítsen a szellemi válságon, másrészt pedig útmutatással, eszmékkel és
érvekkel szolgáljon az egész irányzat tudományos
legyőzésére.
Schütz Antal dr.

egyházunknak veszteségei nagyobbak. Érdeklődjünk
nagyobb és állhatatosabb buzgósággal a kath. házasfelek vallásossága iránt, hogy azok hitökben erősek
legyenek. Különösen az anyákra fordítsunk nagy gondot, mert azé a jövő, a kié az anya.»
*

Egyházi

Boroszló. A vegyes házasságok és a kalh. egyház
..,
Poroszországban. A «Ne temere» kapcsán újra divatba
,
J ö t t a kath. egyház megvádolása azért, mert a vegyes
krónika. házasságokat ellenzi s azoknak nem kedvez. Alaptalan
vádak. Mert a kath. egyház tartózkodása és óvatossága
a vegyes házasságokkal szemben teljesen indokoltak.
Ezt bizonyítja a tapasztalás. Statisztikai adatokkal kétségtelenül be lehet bizonyítani, hogy a vegyes házasságok a kath. egyház híveinek a számát apasztják, sok
helyen, például itt Poroszországban tetemes arányokban.
Erre vonatkozólag Schneider, elberfeldi lelkész, az
összegyűjtött adatokból a következő eredményt vonta
le : A vegyes házasságok évről-évre állandóan szaporodnak, különösen nyugat felé és abban az irányban,
hova a nép átvándorol. Az ily házasságokból született
gyermekek többsége — a keleti és nyugati részeket kivéve — protestáns nevelésben részesül. 1885. óta, a midőn az ötödévenkinti népszámlálás kezdetét vette, a
lutheránusok csupa haladó eredményeket könyvelhettek el. Az arányszám Poroszországban a protestantizmus
javára, száz-száz vegyes házasságból, 57, a katholikus
egyház javára 43. Egész Németország területét véve, az
arányszám ez : protestantizmus 60, kath. egyház 40.
Mi ennek az oka? Az, hogy több kath. férfiú vesz el
protestáns nőt, mint megfordítva. Az pedig köztudomású dolog, hogy a prot. anyák befolyása a gyermekek
vallására átlagosan túlnyomó, a kath. anyáknál ez nem
válik be.
Mekkora veszteségei vannak a kath. egyháznak
Poroszországban a vegyes házasság révén, Schneider
ezt is kiszámította. 1885 óta a protestantizmus 350,000
lelket nyert a vegyes házasságok révén. A kath. egyház
vesztesége évről-évre kimutathatólag emelkedett. így
például 1885-ben az egyház vesztesége 37.000 volt,
1895-ben 68.299-re, 1900-ban 87.349-re emelkedett. Érdekes megtudni az oly vidékeket, a hol a vegyes házasságokból született gyermekek többsége a kath. egyháznak jut és azokat, a hol ez a többség a protestantizmusnak esik áldozatul. Katholikus többségűek : Nyugati
Poroszország kath. 12.917, prot. 10.602 ; Keleti Poroszországban kath. 5015, prot. 4881; Vesztfália kath. 43.006,
prot. 36.216; Rajnai tartományok kath. 88.708, prot.
80.204. Megfordítva, Berlinben prot. 35.196, kath. 14.972 ;
Brandenburgban prot. 45.487, kath. 14.949; Saxoniában
prot. 29.339, kath. 12.153; Pomerániában prot. 4825,
kath. 2058 ; Schleswig-Holsteinben prot. 9550, kath. 2697 ;
Sziléziában prot. 87.331,kath. 73.371 ; Posenben prot. 6585,
kalh. 5709; Hannoverben prot. 22.208, kath. 15.0(52 ; HessenNassauban prot. 41.359, kath. 30.821.
Ezek után bátran fölvethetjük a kérdést, igaz-e,
hogy a kalh. egyháznak nagy oka van, márcsak a veszteség tekintetében, ha egyébtől el is tekintünk, a vegyes
házasságok ellenzésére? Ott, a hol vegyes házasság van,
olt a kath. lelkipásztorok kötelessége követni azt a
tanácsot, melyet egy protestáns lelkész adott az ő társainak : «Igyekezzünk nagyobb befolyást szerezni olt, hol
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virradólag egy órakor szenderült át az örökkévalóságba
Pater Arnold Janssen, az Isten Igéje Társulatának
vagyis a steyli Missió-társulatnak alapítója. Már néhány
év óta szenvedett a fáradhatatlan apostol cukorbetegségben, a mely ellen nagy ügyességgel és sikerrel szigorú
étrend alapján védekezett. A 71 éves aggastyán mult
évi februárban az anyaházból (Steylből, Hollandiában)
nagy és fárasztó vizsgáló utat tett Németországban és
Ausztriában, a rend házai ügyeinek rendben tartása céljából. Erről az útról szeptember végén fáradságtól és
betegségtől kimerülten tért vissza ide a steyli missióházba.
Abban az atyai beszédben, melyet ez alkalommal
a rendház tagjaihoz intézett, kijelentette, hogy az ő
életének alkonya elérkezett; készen várja a halált, ha
Istennek is úgy tetszik. Mindenszentek vigiliáján
szélhűdés érte, mely testi és szellemi erőinek egy részéi
lekötötte. Némi javulás mutatkozása után most háromkirályok előtt való este ujabb szélhűdés következett be,
mely teljessé lette a bénulást. Az aggastyán ügy feküdt,
mint egy tehetetlen gyermek. Napjai ezután az elhalás
napjai valának. Az utolsó öt nap alatt a boldogult már
csepfolyós ételt se vehetett magához. Olykor-olykor
néhány csepp vizzel szárították fel az ápolók a kiszáradt ajkat és nyelvet. Midőn néha-néha a beteg álomnak látszó öntudatlanságából fölocsúdott, röpimák jelentek meg ajkain. A Szentlelket hívta, Máriát áhította.
Veni, Sancte Spiritus ! Da perenne gaudium ! Jöjj el
Szentlélek-Isten, adj örök boldogságot ! O domina mea,
o mater mea. Oh Úrnőm, oh Anyám ! Öt napig tarlóit
az elhalás haldoklás nélkül. Ez az idő sóhajtások közt
telt el. Soha semmi jele a türelmetlenségnek nem mutatkozott. így hagyta el ez a hős lélek a munka, a harc
terét. Észrevétlenül ment át az örökkévalóságba.
A boldogult született 1837. november 5-én Goch
mezővárosban, az alsó Rajna mentén, egyszerű földmíves szülőktől. Gyermekáldás volt a családon, úgy
hogy csak fitestvére a boldogultnak öt volt, kik közül
ketten léptek egyházi pályára. A boldogult eleinte világi,
tanári pályára készült s a bonni egyetemen kapott
tanári képesítést. Ulóbb ugyanott hittudományt tanult
s a münsteri egyházmegyében nyert 1861. aug. 15-én
papi fölszentelést. Püspöke nagja-ahivatottságot vett
benne észre és más alkalmazások után 1873-ban a
kempeni orsolyiták igazgatójává nevezte ki. Itt keletkezett benne a gondolat, hogy német missióházat kellene alapítani. Mikor látta, hogy senki sem vállalkozik
rá, vállalkozott ő. De akkor Németországban «kulturharc» dühöngött. Itt a boldogult semmit se tehetett.
Átment tehát Hollandiába és ott megalapította a steyli
missióházat. Sokan, igen sokan vállukat vonogatták,
fejüket csóválták, néhányan gúnyolni is merték Janssent,
hogy ilyen dologba fogott. A missóház azonban 1875.
szept. 8-án, mint első német missióház ténvleg megnyílt.
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Mösl itt fekszik az alapító ravatalon kiterítve. 1 Harminchárom évi munka után pihen. Csak most tűnik ki,
hogy mi volt ő övéinek, a kath. egyháznak, a kath. missióügynek. Apostoli férfin volt, a ki hősi fokon gyakorolta a
hitet, reményt és szeretetet; mert azt, hogy ö alapitolta
Németországban, a kulturharc idején, az első missióházat,
és hozzá az egyháznak két szerzetes rendet, egy férfi és
egy női szerzetet adott, máskép megérteni nem lehet. Egy
kezdetleges, nyomorúságos missióházból lassankint öt oly
intézet keletkezett, kettő Németországban, és kettő
Ausztriában (Salzburg mellett és Bécs mellett), a melyekben nem kevesebb, mint 1000 ifjú nevelkedik, kik papok,
még pedig misszionárius papok akarnak lenni. A férfi
rendnek jelenleg 500 pap és 700 szerzetes testvér tagja
van. A női rend tagjainak száma 500, kik szintén a
missiók szolgálatában állnak. A délsantungi missiótelepen Kínában van 40.000 katholikus hivő és 43.000
katekumenus vagyis hitujonc. Togoban (Nyugati Afrikában) a katholikus liivek száma 4813, a katekumenusoké
3856, az iskolás gyermekek száma 6000. Új-Guineában
(Ausztrália) a rend 1100 katholikus hívet és 200 iskolás
gyermeket gondoz. Japánban a rend csak egy év óta
működik. Északi és déli Amerikában az Isten Igéjéről
nevezett társulat 11 egyházmegyében 350,000 lelket gondoz, kik közt van 40.000 német, 12.000 néger.
— i]—la.
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Magyar alkotmány- é s jogtörténet, különös tekintettel a nyugaleurópai jogfejlődésre. Irta:
Király János. I. kötet. I. Bevezető rész: A nyugati
alkotmány- és jogfejlődés a kezdő középkorban. II. Magyar alkotmánytörténet a középkorban. 1908. Ara 16 kor40 fillér. (80 XV. és 722 oldal.)
III. A magyar alkotmánytörténetet szerző az ismert
epochákkal (Timon is így) három korszakra osztja : az
ősi államszervezet (törzsszervezet) kora, a legrégibb
időktől Krisztus után 1000. évig ; a szent István-féle
államszervezet kora (1000—1308-ig) ; a szent korona
államszervezet kora (1308—1608.) ; ez utóbbiból szerző
csak a mohácsi vészig terjedő időszak alkotmányfejlődését ismerteti e kötetben.
Az ősi államszervezet ismeretének torrásaival szerző
túlságos röviden végez (16 sor), pedig tanulságos volna
ezekről valamivel bővebben olvasni ; a magyaroknak a
honfoglalás előtti történetéről és a róluk fönmaradt
(görög, arab, perzsa) irodalmi följegyzésekről szerző ilt
még szintén csak röviden tesz említést (alább visszatér erre), hanem azonnal (2. §. 294. 1.) a Lebediában
és Atelközben a magyaroknál elfogadott törzsszervezetnek körvonalait adja meg és a vérszerződés2 tartalmáról
és jelentőségéről, majd pedig a honalapításnak okairól
tárgyal. Nem kifogásolható az, hogy a honalapítás alkalmi okát is keresi és megjelöli (az egyesült bolgárok
és besenyők boszuló hadjárata az atelközi magyarok
ellen azért, mert Árpád vezér, Symeon bolgár király ellen,
Bölcs Leo görög császárral szövetségre lépett) ; Timon
itt tartózkodik az okfejtéstől. A következő fejezetben
1
Eredeti tudósítás.
2 Erre a vérszerződésre vonatkozólag jó volna megkérdezni
Karácsonyitól: igaz-e? vagy pedig esak II. Endre idejéből visszafelé
projektált adat-e ?
Szerk.
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röviden ismertetvén a honfoglalás lefolyását és a pusztaszeri gyűlést, mellékesen előadja a székelyek eredetéről szóló két véleményt: a húnszármazásról, továbbá a
székelyekről, mint királyi telepítvényesekről (Hunfalvy);
de, bár fölemlíti a kabar (kún) törzsnek Kiewnél, a hét
törzshöz nyolcadiknak való csatlakozását, nem említi
azt, hogy egy harmadik vélemény szerint épen ezen
kabaroknak utódai volnának a székelyek, kiket véghelyökről (szék, szeg, zúg) neveztek el, (mások szerint
a palócok volnának a kabarok utódai).
Az «Ősmagyar műveltségi viszonyok» címmel érdekes anyagot nyújt szerző görög és arabs források ulán;
kiterjeszkedik a rovás-írásra is, valamint az ős magyarok vallására is, a melyet a saman-vallások csoportjába oszt be.
A törzsszervezeti tagozások élén álló főnökök hivatali neveinél Király eltér Timontól, a mennyiben a
törzsfőket (vajda) a hadnagyokkal azonosítja (szerinte
had = törzs, Timon szerint had = nemzetség) és ezért a
nemzetségeknek (Királynál: «ágak») élére az alhadnagyokat helyezi. Az erdélyi törzsszervezetről szerző érdekesen és Timonnál részletesebben tárgyal (306. 313—314.).
A szent István-féle államszervezet kora alkotmányfejlődésének vázolása előtt szerző szól a törzsszervezet
fölbomlásáról és a fejedelmi hatalom hanyatlásáról (szerző
szerint e keltő között kölcsönös és párhuzamos kapcsolat
volt, Timon szerint pedig kölcsönös és ellentétes, mert
Timon épen a vezéri hatalom erősödését vezeti le a
törzsi kötelékek lazulásából és viszont), végre Gézának
a kereszténységbe való belépéséről; szerinte Sarolta
is férjével együtt 974-ben vette föl a keresztséget.
Szent István házasságáról szólva (322. 1.) szerző
tévesen írja azt, hogy Gizela királyné IV. Henrik bajor
hercegnek leánya volt (ugyanis: II. Heinrich der Zänker,
Madarász Henrik unokája, volt Gizela apja). Továbbá
nem tudományosan hangzik az ilyes indokolás : «A császár (tudniillik III. Ottó) IV. Henrik bajor herceggel jó
viszonyban (sic !) volt s így akadályokat nem gördített
az ellen, hogy Gizela a fiatal Istvánhoz menjen» stb.
Ilyen «jó viszony» nagyon általános és népies kifejezés
ott, a hol azt kellett volna mondani, hogy : A császár,
II. Henrik bajor herceggel, közeli rokonságban volt
(III. Oltó ugyanis Madarász Henriknek dédunokája volt,
I. Oltón keresztül, a ki Madarász Henriknek elsőszülötte
volt) s így stb. Ugyanazon §-ban (325. 1.) II. Sylvesternél helyén lett volna fölemlíteni, hogy azelőtt nevelője volt III. Ottónak és így vált volna teljesen érthetővé szerzőnek indokolása, hogy István a két nemzetközi tekintély (pápai és császári) közül miért fordulhatott a császár megsértésének aggálya nélkül a
pápa felé.
Szerző a szent István-féle államszervezel korának
alkotmánytörténete előtt előrebocsátja e hon jogforrásainak ismertetéséi és e források vázlatos bibliographiáját ;
Timon ezeket a jogtörténet elejére hagyta, a mi tán
logice helyesebb, de gyakorlatilag tekintve kevésbbé
célszerű. A «Szent István király intelmei» (Imre fiához)
cimen ismert decretum szöveget (a Corpus Juris Hung. :
«decretum S. Steph. liber primus», a mely nincs meg
az admonti codexben, ez ugyanis csak a C. J. H.
«liber» II.-mát két «liber»-re osztva tartalmazza) Király,
Mátyás Flóriánt követve, a XI. század végéről szár-
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maztatja, míg Timon Békefii követve, szent Gellérttől
való származása mellett foglal állást.
A szent István alatt a királyt megillető halalom
tartalmáról (II. fej. 1. §.) és jellegéről (3. §.) szerző fölfogása megegyezik Timon-éval, bár Timon ez utóbbit
precízebben határozza meg : «alakilag korlátlan, tartalmilag azonban korlátolt királyság», míg Király: «korlátlan jellegű, ha nem is absolut királyság»-nak mondja
a szent István-féle államszervezet királyságát. Bizonyára
elnézésből származtatható a téves fölfogás e mondatban
(340. 1. 1. §. vége felé) : «Allami terhekről, állami kiadásokról akkor még nem igen lehetett szó, mert az állam,
mint olyan közület, mely közkiadásokat igényel, még
nem fejlődött ki.» Ez annyiban téves, mert Magyarország államisága már a honfoglalás, de legalább Géza
óta, kétségbe nem vonható ; hogy mégis közterheket
eleinte még nem ismertek, annak magyarázata az, hogy
a legrégibb közterheket (katonáskodás és törvénykezés)
természetben nyújtott szolgáltatással viselték, a melyeken kívül felmerülő egyéb új terheket a királyi kincstár
viselte. Tehát az állam tényleg megvolt, állami közszükségletek is voltak, de az államiság öntudata még
nem ébredt föl, a közjövedelmek és közterhek, mint
legfőbb földesúri jogok és terhek (magánjogi alap) jelentkeznek.
A nemzetnek szabad királyválasztási jogáról, valamint a király és királyné koronázásáról (3. §. 341 — 351.
lap) bő történeti adatokat közöl szerző (bővebb Timonnál).
A fönt előadottak (II. közleményünkben) után világos, hogy téves adatot tartalmaz szerzőnek ezen állítása (345 1.) : «Ismeretes, hogy Pipint a pápa a quiercy-i
gyűlés egyezményes határozmányai fotytán koronázta
meg germán királlyá». (A saint-denysi koronázás megelőzte a quiercy-i gyűlést, de a ponthioni egyesség megelőzte a koronázást is, hihetőleg Quiercy-t tévesztette
össze szerző Ponthionnal.)
A királyi hercegségről és az «ifjabb királyságról»
(4. §.), valamint a királyi abszolút hatalomnak alkotmányszerü korlátozásairól (aranybulla 1222., továbbá
az 1231. decretum 3. t. c„ de főleg az 1298. évi XXIII. t. c.,
ez utóbbiban a királyi tanács kötelező szervezése és a
királyi intézkedések érvényességének e tanács hozzájárulásától való függővététele) jól megírt fejezetek zárják be a királyi hatalomra vonatkozó alkotmánytörténeli
fejtegetéseket.
A végrehajtó hatalomról és a bíráskodásról szóló
III. fejezetben (362—416. 1.) szerző először is a királyi
udvarról és az udvari tisztségekről szól, elég bő adatokat
nyújtva és mindenütt teljes megértésre törekedve; az
1298: XXIII. t. c. méltatásaiban (a szervezett királyi
tanácsot illetőleg) Timon tárgyalása szélesebb perspeclivát nyújt. Majd a királyi személyes bíráskodásról
(utazó bíróság és állandó bíráskodás, az utóbbi évente
augusztus 15-én Székesfehérvárott, «székesfehérvári napok») és a nádornak bíráskodási jogáról («congregationes generales») nyújt bő fölvilágosításokat.
A vármegyei szervezet eredetét illetőleg szerző is
azon álláspontra helyezkedik, mint Timon (i. m. 188. 1.)
t. i., hogy az úgynevezett kettős rendszer (külön várkerület «comitatus» néven honvédelmi célra, külön
közigazgatási terület a nemesekre nézve «parochia»

LXVIII. év f. 1909.

vagy «provincia» néven) el nem fogadható, hanem az
egységes vármegyei szervezet a történetileg igazolt és
észszerű, vagyis hogy a katonai célokra alakított várak
ispánságai (comitatus) voltak a későbbi autonom-megyéknek első alakjai, de voltak várak ispánnal, melyek
nem leltek soha autonom megyékké, és voltak és vannak
autonom megyék várak nélkül is ; az autonom megyék
területi kiegészítődése azután befejeződik a nemesek bíráskodásának kifejlődése (IV. Béla által), a mikor ugyanis
a nemesek («servientes») felett Ítélkező és általuk választott bírák (iudices nobilium, iudices servientium
regalium, szolgabirák) testülete a vármegyével kapcsolatba jön, a vármegyei ispán lesz a nemesi bíróság
elnökévé és így az autonom vármegye ispánjává (főispán). Szerző ezen fejlődést a következő (2—4. §§.)
szakaszokban részletesen vázolja, Timonnál is (ki egyébként teljes és még világosabb képet nyújt) jóval bővebben.
A városok keletkezéséről (5. §.), földesúri hatóságokról és immunitásokróf (6. §.) és a kivállságolt nemzetiségekről (7. §.) szóló, s megjegyzést nem provokáló,
fejtegetések zárják be a fejezetet (416. 1.).
A rövid IV. fejezetben (416—21.) hasznos tudnivalókat közöl szerző a törvényhozási hatalom gyakorlása végett egybehívott gyülekezetekről : egyházi vagy
világi vagy vegyes «synodus»-okról, végre a törvénykezési jellegüket mindinkább elveszítő (XIII. század végén) székesfehérvári törvénynapokról, melyeken az
összes főuraknak, főpapoknak és nemeseknek meg kelleti
jelenniök.
Az V. fejezetben (421—444. 1.) a rendi szervezetet tárgyalja szerző és mindenekelőtt (1. §.) megállapítja a nemesség feltételeit, a melyek: a törzshöz és nemzetséghez való
lartozás és (Szent István óla a szállásbirtok felosztása
és az egyéni birtok keletkezése óta) a szabad ingatlan
birtok, a mely azonban adománybirtok is lehetett. Ezen
föltételek fönforgása esetében közszabadságban részesültek. Ezen közszabadságukat iparkodtak a nemesek
megóvni az elhatalmasodó birtokarisztokrácia és a
király ellen az aranybullában. Szerző az aranybullának
a nemesek közszabadságát biztosító pontjait nem teljesen és így is pongyolán közli. Azután tárgyal a magánjogilag szabadokról (közjogilag nem szabadok), kik nem szabad birlokot, várbirtokot kaptak, vagy hadi szolgálat
kötelezettsége mellett (várjobbágyok, kik közül szerző
külön osztályként említi fel a «szenl király jobbágyait.»)
vagy egyéb szolgai munkát voltak kötelesek végezni
(várszolgák, várnépek); ezen osztályba tartoztak még:
a várhoz tartozó földművesek és végre az ott lakó
idegenek. Behatóan foglalkozik szerző (3. §. 431. 1.)
a rabszolgák osztályával és helyzetével a XI—XIII.
században és elismeréssel adózik a kereszténység nemesítő befolyásának. Érdekesen és kimerítően vázolja
tovább (4. 5. §§.) a várbirtokok eladományozása és így
az adománybiliokok túlsúlya és egyesek kezében való
felhalmozódása folytán előálló hatalmi eltolódásokat
és a magánjogilag szabadok (várjobbágyok, szabad
földmivelők) egy részének földesúri hatalom alá kerülését, majd a rabszolga földművesekkel való összevegyülését, a mi a földesúri jobbágyok osztályát hozta
létre, míg más magánjogilag szabadok városokban
telepedvén le, városi polgárokká leltek. A zsidókról és
izmaelilákról szóló 5. §-sal véget ér a fejezet.
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A következő fejezetekben (VI. VII.) a hadügyről és
pénzügyről van szó, a VII. fejezetben pedig az eg ázról (451—64. 1.).
Szent István királyunk egyházi dolgokban gyakorolt
hatalmát szerző nem a pápai hatalomból (ettől szerinte
csak az egyház első szervezésének jóváhagyását és az
apostoli keresztet s királyi koronát kapta) deriválja,
hanem a germánjogi «Eigenkirche» eszméjéből (!), a melyből származó jogokat idő folyamán szokásba jött
«legatio apostolica» vagy «ius patronatus» nevekkel
megjelölni.
A szent László-féle I. decretumnak 1092. évben
(szabolcsi zsinat) a papok nősülésére vonatkozó szakaszait szerző nem helyesen interpretálja, mert ott nemcsak a másodszori nősülés van megtiltva a papoknak
(diaconusok, presbyterek), hanem a felszentelés után
kötött házasságban («ab illicitis coniugiis» 4. §.) való
együttélés is ; csakis abban van a VII. Gergely-féle
szigorúsággal szemben ideiglenes engedmény, hogy a
felszentelés előtt elvett nővel a pap együttélhet egyelőre,
míg a pápától (II. Orbán) eziránt intézkedés nem jön :
quousque nobis in hoc domini apostoliéi paternitas
consilietur. Erre különben szerző később visszatér
(461. 1.) és itt már ő is felemlíti az általam fent imént
adott interpretációt, de csak mint a törvénynek lehetséges értelmezését.
Az Erdélynek és a társországoknak (Horvát-Szlavon-Dalmátország) és a magyar fönhatóság alatt álló
országok közjogi állását és alkotmánytörténeti fejlődését vázoló IX. fejezettel (465—472. 1.) véget ér a szent
István-féle államszervezet korának alkotmánytörténete.
Hanuy

Ferenc

dr.

A J é z u s s z e n t s é f j e s s z i v é n e k s z e n t e l t élet.
Irta Mohi Antal dr. győri nagyprépost. Győr, 1908. 647 1.
Ara 5 korona.
Tisztelem az áhitatos embert müveiben is. A jelen
könyv sem közönséges irodalmi termék, hanem az
állitat gyümölcse, a Jézus szent Szive tiszteletéért buzogó
sziv szózata; minden cikke egy-egy végigélt, végig
csinált lelkigyakorlat. Minden benyomásom szerint e
könyvnél ama ritka tünet előtt állunk, hogy itt az író
élete föd minden gondolatot, mely tolla alá került. Azért
nem egyszerűen irodalmilag, nem is a kritika közönséges
mérővesszejével, de teljes tisztelettel mulatom be ezt a
müvet olvasóimnak. Teljes mértékben megérdemli.
Azt mondja a szerző : e könyvnek célja a havi
visszavonulás által az embert a jó halálra előkészíteni.
(410. 1.) Csupa elmélkedés által végzi ezt. Az első részben vannak elmélkedések minden hónapra; a második
és harmadik részben minden hónap első péntekére,
épületes példákkal fölszerelve; a negyedik részben külön
ájtatossági gyakorlatok Jézus szentséges Szive tiszteletére
(reggeli, esti, szentáldozási, szentmisére való, keresztúti
ájtatosságok) ; azért mondom, hogy külön vannak, mert
hiszen valamennyi előbbi elmélkedése is mind Jézus
szentséges Szive tiszteletéhez kapcsolódik. Végül az ötödik
részben szól a Jézus Szive tiszteletére alakult társulatokról.
A mint az egész könyv a jámbor lelkeknek nagyon
hasznos lehet, úgy másrészt a bilelemzőknek és a hitszónokoknak sok alkalmas példát nyújt a tanításban
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való használatra. Példái, esetei, elbeszélései jobbára a
mindennapi polgári életből vannak véve s jól illusztrálják
a józan aszketikát.
Ez is mutatja, hogy a szerző nemcsak a cellákban
élő, de az élet mindennapi viszonyai között küzködő
embert is tartja szeme előtt, a kit a jámbor írók többnyire figyelmen kívül szoktak hagyni. Pedig ez talán
még inkább megérdemli figyel műnket, mint a szent
szabályai által a világtól elkülönített és óvott szerzetes.
Nekem úgy tűnik föl a dolog, hogy amannak nehézségei,
küzdelmei nagyobbak, súlyosabbak, mint emezéi.
Olvasva ezt a komoly, józan aszketát, csak tisztelet
támad iránta lelkemben. Mindazonáltal egy-két megjegyzéstől el nem vonatkozhatom. Először is az ilyen
könyv elején sohasem hagynám el Jézus szent Szive
tisztelete dogmatikus alapjának kifejtését, a mint az az
unió hipostatica-hoz mint jól megindokolt hitigazság
kapcsolódik. Csak ilyen módon tisztulnak a fogalmak és
eltűnnek a babonás hiedelmek, melyek ennél a
tárgynál a hozzá nem értőben könnyen támadhatnak.
Hasonlókép az alapozásnál nem lehet azt mondani,
hogy az egyház a b. Alacoque Margitnak történt kinyilatkoztatást találta igaznak (11. 1.), mert ezen a
magánkinyilatkoztatás tényét szokás érteni ; hanem csak
azt jelentette ki, hogy a mi Margitnak ú. n. kinyilatkoztatásában foglaltatik, abban semmi hit- és erkölcsellenes tétel nincs.
A mint elbeszélt példáit általában helyeseknek találtam, úgy meg kell jegyeznem, hogy kissé tűlsokat használt fel gyakorlati célra, a többi között, az árpádházi
boldog Margit legendájából, olyanokat, «quae potius
admiranda, quam imitanda sunt». Nem akar férjhez
menni, mert nem akar elkárhozni; vagy: oly szemérmes
volt, hogy 18 éven át bokán fölül nem fürösztötte magát.
(114. 1.) Ez utóbbit ma higiénikus tévedésnek neveznők,
ha csakugyan megtörtént. Inkább még többet használt
volna föl páli szent Vince, eme kedves szociális szent
életéből, a kitől valóban a mindennapi viszonyokra
alkalmazottan sokat lehel tanulni.
Ha «Jézus az emberek nyomora iránt véghetetlen
könyörületességgel van eltelve» (187. 1.), akkor nem egészen megfelelő túlságosan hangoztatni, hogy «könyörgéseddel Istent a bűnösök iránt irgalomra indítsad»
(13., 55. stb.), mert könnyen hamis fogalmat ébreszt az
Isten tulajdonságairól, a mi Schellt abba a másik végletbe vezette, hogy az Isten részünkről semmi elégtételre nem h a j t ; a kereszténység Islene más fogalom,
mint volt a régi Jahve.
Ez a pár megjegyzés csupán a könyv egy pár sorára
vonatkozik ; egészben véve szép könyv, épületes könyv
s a tiszteletreméltó szerzőnek nem első e nemű terméke,
melyet a komoly lelkeknek igazán őszintén ajánlhatunk.
Alexander B e r n á t : Művészet, a művészet
é r t é k é r ő l é s a z e s z t e t i k a i n e v e l é s r ő l . Budapest,
1908. 239 1.
III.
A művészet keletkezésének magyarázatában nem
értjük azt, hogy miért ne volna egységes az a forrás,
melyből a művészet keletkezett. Mert több tényező játszott össze, ez összejátszásban mégis voll egység, meri
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különben nem keletkezett volna semmi érdemes dolog,
nem állt volna elő a művészet.
A célszerűség tárgyalásánál megint ellenmondásba
kerül önmagával szerzőnk. Azt mondja, hogy a művész, célszerűvé alkotván művét, valami olyasmit hozott
létre, a miben minden szükséges megvan, fölösléges
nincs, külső és belső harmóniában van minden. Az pedig már szépség, — teszi még hozzá.
Tehát mégis van kívülünk szép ? Mikor pedig így
folytatja : az épület célszerűsége esztetikai érzés forrása,
akkor az jut eszünkbe, hogy előbb az érzést mondta
a művészet forrásának és ime az érzés is kapott máiforrást . . , Hogy csuszamlunk egyre beljebb az objektiv
világba.
A «stilus» szó használatát nem értem modern fölfogásommal ebben : «a művész a természeten túlmegy a
stílusban». A stilizálásban !
Ez sem elégít ki: «Életet ábrázolni: művészet».
Mát az eszményítés, az élet fokozása'?! Az sem elég
nekem, hogy a művész ne a természetet, hanem magamagát adja. Adja nekem az ideált is! A művészet
szentélyében nem a művész «lelke», «egyénisége» trónol,
hanem az ideálban magasodik föl az egyéniség.
Az idealizálásról is csak úgy beszél Alexander,
hogy ilyenkor is csak maga-magát adja a művész.
Csók István adhatja maga-magát akárhogyan, csak nem
adja Zichy Mihályt nekünk. Én egy ideálérzö, eszményítő «maga-magát» kívánnék, ha a művészet magasabb lendületéről van szó. Ha a művészetet a való betetőzésének mondja szerzőnk, akkor miért nem beszél
eszményről ? Nem járja már ez a szó Budapesten? Hja,
már a művészet is, a játékkal együtt — «céltalan»
(88. oldal).
A természeti és emberi élet harmóniáján felül,
melynek éreztetésében Alexander a művészet legmagasabb feladatát látja, van még valami, a mi azt az összhangot biztosítja ; különben komoly értéke az életnek
nincs. Azt meg csak nem gondolná komolyan szerzőnk
sem, hogy a természeti és emberi élet abszolút erejű
és értékű? Igazi, kielégítő életérzés csak egy kibékítő,
mindent megoldó rendszerben lehetséges.
A műélvezés legmagasabb pontját pedig valami
oly csendes állapotnak állítván, melyben akarati, indulati inozzanás már nincs, elfelejti, hogy nagy indulati
hullámok hátán is ringat sokszor bennünket a szépérzés a fenségesben, a tragikumban. Azzal meg, hogy
azt mondja, hogy a tragikus alak szenvedése, e szenvedésnek nemes, fenkölt természete által hal, bevallja,
hogy bizony az ideál felé való emelkedés szerepel az
esztetikai folyamatokban.
Azt a megjegyzést egyáltalán nem értem, hogy
miért volna egyéniségünk békója az a körülmény, hogy
ugyanazon műalkotásokat látjuk magunk elölt. El tud
képzelni a szerző egy úgy megteremtett világot, a melyben a Sixtusi Madonna vagy Bánk bán nem arravalók,
hogy mindenki élvezze őket, hogy mint kulturai közkincsek mindig ugyanazon érdeklődés tárgyai maradj a n a k ? A sok «ugyanazon» műremek magával hozza
tömérdek változatosságát a tárgyi érdeklődésnek. Vagy
talán azt akarta mondani, hogy nem egyéni választásunk szerint megyünk műélvezetre, hanem a hova a
többi? Akkor fejezze ki magát szabatosabban.
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Az egyéniség értékét én abban találnám, hogy
van-e erő benne az ideál felé való lendületre.
A stílus körül pedig határozottan fogalomzavar!
találok megint, mikor ilyesmit olvasok : «Az objektivitást (a műremek objektivitását) a stilus adja meg».
Lehet egyénnek is stílusa, egy korszakbeli művészkollektivitásnak is. És a stílus nem egyéb, mint belső
és külső formai sajátosság, mely mellett lehet akár
szubjektív, akár objektiv egy művész az ö alkotásában.
Nem szabatos Alexandernál ez a kifejezés sem :
művészi nevelés, művészeti nevelés. A művészeti nevelés alatt a művészek és műélvezők nevelését egyformán
érthetjük; a művész nevelés alatt csak a művészekét,
mert bizony ezeknek is megvan a maguk sajátos, ha
nem is sablonos nevelésük. Leghelyesebbnek tartom
az ifjúság iskolai nevelésének azon részére, mely a
műélvezés hajlandóságát akarja az ifjakban erősebben
fölkelteni és annak hathatós, részletesebb módjaira
őket megtanítani, az «esztetikai nevelés» kifejezést.
Mint oly erős filozofus fő, miért restelkedik Alexander oly szinben feltűnni, mintha ő a műélvezés tanítását utasításokba akarná foglalni és paragrafusokba
szedni. Az utasítások és paragrafusok mindig csak a
főbb elvekel szedik össze ily esetekben (sőt akárhol is
a legrészletesebb paragrafusba-szedés mellett is annyi
szabad elbírálásra való marad !) Maga a szerző is bevallja néhány oldallal tovább, hogy mégsem oly határozatlan valamiről van itt szó. Tehát kimondanám
bátran, hogy igenis, mert az élet legbonyodalmasabb
ténycsoportjait is lehet, sőt kell valami áttekintésbe,
osztályozásba foglalnunk, különben a tudománynak,
sőt az értelemnek s ezzel a körültekintő cselekvésnek is
nihilistái volnánk, 1 legyenek utasítások az esztetikai
nevelésre. Csak legény kell hozzá, a ki megcsinálja ;
nem kell majd észre nem venni azt, a ki el tudná
végezni és pedig komoly alapon.
A 131. oldalon megint megdöbben modern lelkem.
Hogy lehet oly ócska fegyvertárból dolgozni, mikor a
latin-görög nyelvi és irodalmi tanításról van szó?
A latin-görög irodalmi tanítást támogató érvek közé
nem jó manapság már azt odahozni, hogy azok a termékek épen nyelvi tekintetben kiváló értékűek s hogy
az idegen nyelvű irodalmi műalkotáson az esztetikai
formát könnyebben vesszük észre, míg az anyanyelvünkön alkotottnál a mindennapi használat által megszokott nyelv zavar.
Ez utóbbira csak azt jegyzem meg, hogy egy jó
magyar költeményt ugyancsak megkülönböztet nyelvi
eleganciája a mindennapi beszédtől és világtól. Egy
nemsokára megjelenő könyvemben 2 pedig a többek
közt bőven ki fogom fejteni, hogy nem a formális képzés elavult szempontjából értékesek ránk nézve nyelvileg és irodalmilag a klasszikusok s hogy az idegen
nyelven, hozzá még oly bonyolult holt nyelveken logikát tanulni ép olyan volna, mint számolni tanulni egy
oly bonyodalmas számoló gépen, melynek kezelését
nemcsak a tanuló, hanem maga a tanár is nehezen
végzi; s hogy a költészet nem a nyelv művészete, hanem
a tartalomé, a képzet- és hangulat-világban felölelt
1 Miért Is teszi tudományosan szóvá az egész kérdést Alexander,
lia nem hisz tudományos rendezhetésében ?
2 A költészet külső szépségéről.
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egész lété; s hogyha tartalmi szempontról beszélünk,
akkorazifjúságot ügyes, megkönnyített nyelvtanulás révén
s a tartalom minden érintése nélkül is megkönnyíthető,
természetesebb folyású szórendbe szedhető szövegek
révén vezessük be ne csak a görög-római kuliurába,
hanem abba a megmélyültebb tartalomba is, melyet a
keresztény középkori és ujabbkori latin irodalom fejezett ki, s ha meg akarunk őrizni valamit a külső
szempontból, akkor a latin és görög nyelvnek a nyelvért való tanulásában annak az alapnak a megadására
ügyeljünk, melyen a latin és görög szókkal teli tudományos terminológia épül föl s még fölépülhet a máiannyira sejtett, annyira óhajtott tudományos kisegítő
világnyelv is.
Kőszegi László.

Levelek a szerkesztőhöz.
I.
Nagyságos Szerkesztő Úr! Végh Ferenc-nek a
«Religio» 3. számában fölvetett eszméje kell, hogy a
legszélesebb körű pártolásra találjon. Ifjúságunk s
egyáltalán világi katholikusaink nem ismervén vallásukat, bizony közömbösek, sőt igen sokan ellenszenvesek is iránta. Azért a hitélet emelésére nézve
rendkívül gyümölcsöző lenne, 1 ha «az egyetemen és
a vidéki akadémiákon röviden, de rendszeresen
magyarul a dogmatikát s morálist kath. világi ifjúságunk számára» előadnák.
Ehhez még kívánatos volna, lia ily irányú előadások kath. köreinkben is tartatnának, hogy a
fölnőtt intelligens katholikusok visszaidézhessék emlékezetükbe ama vallási igazságokat, melyeknek valamikor birtokában voltak, de azokat ifjúságuk óla —
talán önhibájukon kívül is — elfeledték. 2
Vagy talán létesíttessék egy oly kath. folyóirat,
melynek föladata a dogmatika, morális, egyházjog s
egyháztörténet körébe vágó rövid, de aktuális tanítás
lenne, a mihez járulna még az egyház s annak igazai
ellen bármely oldalról jövő ellenvetés rövid, de
csattanós cáfolata.
Mert jó, haszos, sőt szükséges is, hogy legyen
szaklap, melynek hasábjain kiváló theológusaink
tehetségüket kifejtik, tudásuk határát terjesztik, de
bocsánat, hogy újból fölhozom — ez a nagyközönségnek édeskeveset használ. A közönséget csak oly
lap szolgálhatja eredményesen, mely az ő hiányos
vallási ismereteit megszerzi, a már meglevőt kibővíti,
a kételyeket s ellenvetéseket pedig ügyesen eloszlatja,
megcáfolja. 3
1 A Pfeiffer tanulmányában leirt s az előző számban
olvasható svájci pasztorácio.
Szerk.
2
Csak az a nehézség forog fönn, hogy papságunk keveset
forgolódván a világiak között, közvetlen tapasztalatból nem
ismeri azok gondolkozását, lelki szükségleteit; innen a köri
fölolvasások — melyekből elég van — elvontak, elméletiek,
unalmasak és természetesen — célt nem érők.
Szerk.
3
Kedves Uram, a közönségről s arról a bizonyos neki
megfelelő kath. szaklapról itt-ott hangoztatott nézet tulajdonképen egy megfigyelési tévedésen alapszik. A tévedés magára
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Legyen tehát szaklap az egyházi tudósok részére,
de legyen folyóirat a vallási ismereteket szomjúhozó, intelligens világi katholikusok részére is. Mikor
theológusaink a világiak számára írnak, ezek szükségleteire legyenek tekintettel. 1 S ha e cél azért nem
volna elérhető, mert, mint Nagyságos Szerkesztő Úr
mondotta, az írókat pénz hiányában nem fizetheti :
arra kérjük a nagyérdemű urakat, lia honoráltatva
tudnának megfelelően írni, tegyék meg ezt egyelőre
ingyen is, tudva azt, hogy fáradságuk árán a közjónak tesznek szolgálatot, önzetlen munkájuk pedig
idővel az anyagi hasznot is meghozhatja.
Vagyok a Nagyságos Szerkesztő Úr kész hive
Sós Pál.
II.
Nagyságos Szerkesztő ú r !
A «Religio» mult heti számában egy archeológiai
munka ismertetésében Czobor Béla nevével talála kath. világi közönségre vonatkozik, mintha az csak úgy
szomjazná azokat a bizony r os cáfolatokat s csak azérl nem
olvas, inert nincs neki megfelelő kath. szaklapunk. Nem úgy
van. A közönség, mely megérti a Jog- és a Természettudományi Közlönyt, a Századokat, a Budapesti Szemlét, a
Huszadik Századot, stb. talán még könnyebben megértené
mondjuk pl. a «Religior-t. Nem az értésen múlik ugyanis a
dolog, hanem azon, hogy a mai világi kath. közönségünk
nagy részének — múltkor erről részletessen szóltam —ilyen
olvasmány egyáltalán nem kell, nem izlik neki. A vallás, a
hit nem életeleme, nem életszükséglete. Ezt kell az olyan
svájci féle pasztorációnak előbb fölélesztenie s mindjárt
fordul a dolog. Emlékszem rá, Lollok Lénárd, a mostani
esztergomi kanonok, budapesti lelkészkedésekor megindítóit
kisebb füzeteket <• Korszerű kérdések•> cimen ; igazán élvezetesen voltak benne földolgozva a Végh nltal említeti kérdések
s rövid időn belül beszüntette, gondolhatjuk, hogy miért.
Ellenben van itt a fővárosban egy lelkészkedő társunk ; az
szerzett nekem eddig öl világi előfizetőt ügyvédek és tanárok
sorából s azok szívesen olvassák a «Religio»-t, az egyik úgy
hallom akkép nyilatkozott, hogy eddig nem is tudta, hogy
a katholikusok között így virágzik a tudomány. Az a lelkész — úgy képzelem — agilis ember lévén, társalkodva
előkészítette azokat a férfiakat arra, hogy izlik nekik a "Religio». De kérem, ha a helyzet olyan, hogy a papság soraiban
is akad akárhány, a ki napilapján kivül mást nem olvas,
mit kívánjunk ez idő szerint a világiaktól ? Tehát ne próbálgassunk «megfelelő» szaklapokkal, mert ezt m á r megpróbálták
mások — siker n é l k ü l ; hanem álljunk nekik a lelkeknek, a
személyes érintkezésnek, fogjuk gyökerén a dolgot s javul
a helyzet. Nem az észben, az értelemben, hanem főképen a
szívben van nálunk a nagy hiba. Különben a circulus vitiosus-ból ki nem lábolunk.
Szerk.
1
No ez már igaz ! Csakhogy itt is meg kell jegyeznem
valamit. Azoknak a theologusoknak is előbb képezniök kell
magukat erre a célra. Tudományos dolgokról népszerűen
írni, kérem, egyike a legnehezebb föladatoknak, állandó és
hosszú gyakorlat kell hozzá. Nálunk ez a cél, különösen a
sürgetése, meglehetősen új dolog, azért türelemmel kell lennünk. Lám az ilyenféle fölszólások is, mint az öné, melyeknek
a «Religio» oly szívesen ad helyei, hiszen a lelkéből beszélnek, fölhívják az írók figyelmét, föleszmélésre indítanak sok
embert s előmozdítják a nagy célt, hogy majdan sok j ó
irónk s még több világi érdeklődő olvasónk legyen a virágzó
kath. tudományos irodalom javára.
Szerk.
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koztam. Szabadjon e névnél megállapodnom. Ismertem és becsültem őt életében. Becsül lem őt ritka
munkabírásáért, nagy tudásáért és nemes érzésektől
telt nagy szivéért. S most, hogy m á r évek óta halott,
kegyeletes érzéssel őrzöm szivemben emlékezetét.
Igen nagyon lehangoló, mondhatnám fájó érzéseket
kelt bennem a reá való emlékezés.
Fáj tapasztalnom, hogy a szegény Czobornak a
halálában is az a sorsa, mi az életben volt: hiányzik vele szemben minden elismerés. Talán a közös
emberi gyarlóságok miatt mellőzés volt része életében, m a j d n e m teljes feledés jut neki osztályrészül
halálában. Pedig talán még sem lehetett egészen
semmi ember az, a kinek a kathedrájára éveken át
nem akad e m b e r egy egész országban.
Szinte szállóige nálunk, hogy nincs nagy e m ber Magyarországon életében; de mások legalább
haláluk után találnak kellő méltánylásra. Neki
ebből a méltánylásból még annyi se jutott ki, hogy
sirját egy őt megillető emlékkő díszítené. Nemrég
kintjárva a kerepesi temetőben, láttam azt, hogy sírja
még mindig jeltelen. Kérve kérem a boldogult b a r á tait, tisztelőit és tanítványait, ne engedjék, hogy ez
továbbra is így legyen. Három tényezőnek: az Egyetemnek, a Magyar Tudományos Akadémiának és
a Szent-István-Társnlatnak kellene összefogni és
akciói megindítani, hogy Czobor Béla tudását és
nagy munkásságának elismerését egy diszes síremlék hirdesse. Az egyetemen talán Nagyságod, az
Akadémián Concha Győző, a Szent-István Társulatnál pedig Mihályfi Akos urak tehetnének ez i r á n y ban kezdeményező lépéseket. Ha bármely oldalról
gyűjtés indíttatnék meg, tekintettel arra, hogy Czobor
Bélának igen nagy számmal voltak barátai és tanítványai, bizonyára hamarosan együtt volna a szükséges összeg. Csak vegye valaki kezébe az ügyet.
Czobor Béla a mi emberünk volt. A keresztény
tudományt és kultúrát szolgálta, illő, hogy emlékezetének megbecsüléséhez hozzájáruljunk és azt a saját
becsületbeli ügyünkké tegyük.
Ha mi n e m becsüljük meg a m a g u n k embereit,
vájjon hogy várjuk, hogy mások becsüljenek meg
minket?
Ezen p á r sornak b. lapjában helyet kérve, 1 tisztelettel m a r a d t a m a szerkesztő u r n á k kész szolgája
Aliquis.
1
Szívesen adok lielyet, mert a tudós és sok tekintetben
érdemes férfiú legalább síremléket érdemelne.
Szerk.

Tel eftQ t j

I). B u d a p e s t . Van valami a dologban. «Forgalmi sajtónk» (kath. napi és hetilapjaink), amint ön nevezi, csakugyan
nem lehet elég erős. és pedig egyebek között azon oknál
fogva is, mivel a benne dolgozók ereje nagyon szét van forgácsolva, így aztán se tanulásra, se elmélkedésre idejük nincsen. «A mélyebb tartalmat Írásaikban rendesen a hangulatcsinálás pótolja.» Ugy veszem ki, hogy ennek részben hírlapíróink gyengébb ellátása az oka, jövedelmöket többfelől kell
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összekeresniök. Lehet azonban, hogy ennek a mi kevésbbé
fegyelmezett hajlamaink is az okai. A német úgy mondaná,
hogy nincs c<Sitzfleisch»-unk. Azt mondta valaki ugyanis,
hogy nálunk senki sincs a maga helyén, vagyis hogy nálunk
mindenki a helyett, a mivel kellene foglalkoznia s annak
hátrányára tiz más dologgal foglalkozik. Hát baj ez mindenesetre, sinylik is közügyeink, és pedig azért, mivel ez a baj
nemcsak hírlapíróinknál van meg. Innen bizony mindenfelé közéletünkben sok a látszat, s kevés a valóság.
H. B u d a p e s t . Ugyan kérem, hagyjon békét. Báljainkat
ebben a pénzszegény világban csak úgy összehajszolják.
Nem mulatságok azok, hanem az üres zsebek erőlködései és a
hiúság versengésének exponensei. A régi j ó világ elváltozott
maradványai csupán, a régi «jó idők» nélkül. Nem volna célszerűbb és igazabb dolog inkább redukálni őket, mint nagy
erőlködésekkel tovább fejleszteni és a végtelenbe szaporítani ? Tessék ezen komolyan gondolkozni és az emberek
elszegényedésének okain.
J. S ó v á r . Hogy miért járnak a magyar unitárius hittanhallgatók leginkább Anglia egyetemein s miért kapnak unitáriusaink segítséget ugyancsak Angliából? mint ismerősétől
hallja, az onnan lehet, mert az unitáriusok országunkon kivül
csak Angliában képeznek tömörebb egészet. A mieink tehát
oda húzódnak a módosabb testvérhez s mint látszik, nem
hiába, A kisebb testületek között nagyobb szokott lenni a
rokonérzés.
K. Budapest. Székely István dr.-nak, egyetemünk ez
idö szerint való rektorának, a Pázmány-lakomán mondott
beszéde valóban megérdemelte azt a figyelmet, mely őt minden oldalról kiséri. Még Zsilinszkynek is volt szava hozzá,
bár nem mindenben fogta föl jól. «Együttmunkálás» igazán
nemzeti érdek nálunk, a kik a múltban csak a «gravaminalis
politikához», az egymásra hajigált szemrehányásokhoz voltunk szokva s e közben elfelejtettük, hogy jobb volna kézkezet fogva dolgozni, alkotni s az egységes, erős magyar
társadalmat fölépíteni. Ebben keresem én az izraelita elem
természetellenes elhatalmasodásának az okát is, melynek
egyenesen a mi széthúzásunk és egymásemésztésünk a könynyen elhárítható oka. — Mint Székelynek, úgy az egész hittudományi karnak fontos szerepe lehet közéletünk eszmeáramlatai között, azok tisztázása tekintetében, ha azt a kart
jobban megbecsüljük.
B . E p e r j e s . Sorjában jönnek, némi időközökben. Mint
a mai számból láthatja, az unio erősítésének kérdését minden oldalról akarom felkarolni.
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TUDOMÁNYOS, TÁRSADALMI ÉS IRODALMI KATHOLIKUS FOLYÓIRAT
Megjelenik - július és augusztus hónapot kivéve - minden
ELOFIZETESI

FELELŐS SZERKESZTŐ

AHA

K12-

Egész évre...
Félévre

Ábrahám
sában.

«

hadjárata

az

6.

ékiratok

DUDEK

JÁNOS

EGYETEMI TANÁK

világítá(i.)

Kevés része van a Genesisnek,
az őstörténet
kivételével — melynek történeti jellegét annyi támadás érte volna a rationalismus részéről, mint a 14.
fejezetét. Azt olvassuk e szakaszban, hogy Amraphel
Sennaar királya, Arioch Pontus fejedelme, Chodorlahomor az elamiták ura és Thadal a népek királya
szövetséges támadást intéztek a Pentapolis (Sodorna,
Gomorrha, Adama, Sebőim és Bala) ellen. A háborúnak oka az, hogy az említett városok fejedelmei már
tizenkét esztendőn keresztül adófizetői voltak az
elamita uralkónak, de a tizenharmadik évben megtagadták az adót. Az ütközet a Siddim völgyében
folyik le és a négy szövetséges győzelmével végződik,
akik prédául ejtik Sodomát és Gomorrhát és fogságba
hurcolják a többi lakossal Lótot, Ábrahám rokonát
is. Egy menekülő hiriil viszi a borzasztó csapást a
Mambre völgyében lakó Ábrahámnak, ki 318 válogatott harcosával űzőbe veszi a győzteseket, és a hadi
szerencse kockája megfordul, a négy király vereséget
szenved, Lót és a többi fogoly a zsákmánnyal együtt
megszabadul; Melchisedech pedig, Salem pap-királya,
hálaáldozatot mutat be a győzelem örömére,
r - ' A fejezet néhány dologban lényegesen eltér a
Genesis többi részétől ; nyelvezete számos régi vonást,
archaismust mutat, pl. az p végű többesszámú imperfectumot, Istent addig nem olvasható névvel illeti :
p"6}?
stb.
Már Astruc külön okmányt látott e fejezetben,
amiben a kritika is igazolta, de nem támadta meg
történeti jellegét. A ralionalizmus képviselői azonban
nagyrészt mondát vagy mythost vélnek elbeszélésünkben. Von Bohlen, Hitzig, Nöldeke, Wellhausen a képzelet alkotását látják fejezetünkben. Hitzig szerint a
négy király hadjárata csak utánzata Senacherib hadjáratának. Grotefend a négy évszakot, gondolja a négy
király nevében : Kedor-la'omer az ősz, Amraphel a
tavasz, Ariok a nyár, Thid'al a tél. Kuenen és Cornill
midras-szerű jelleget látnak az elbeszélésben, mely Melkizedek jelenetében csúcsosodik ki. Meyer (Geschichte
des Altertums 1. §. 136.) Stadeval együtt e részt a
Pentateuchus legújabb szakaszai közé sorozza, és a

dr.

vasárnapon.
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Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 39.

babyloni viszonyok ismeretét a fogságban szerzettnek
állítja. Winckler (Geschichte Israels II. 26. skk.) fejezetünk anyagát három mozzanatra osztja : egy izraelita
krónikás az ékiratokból megismerte a Kedorla'omert
és Thid'alt dicsőítő hymnusokat, melyek a «Nyugat
országa» ellen nyert győzelmeket énekelik meg; az
elohista átvitte az elbeszélést a honi talajra és a királyokat legyőző chabiri-seiket azonosította Ábrahámmal; végül a jahvista hozzátoldotta a Lótról, Sodomáról és Melchisedechről szóló részeket. «Abraham
als Babylonier» c. munkájában azonban már védi a
történeti igazságot és Ábrahámot valóban Hammurabi
kortársának mond ja. Dill mann Ewald, Kittel Gunkel
és Hőmmel is védik e fejezetnek történeti voltát és
fogság előtti eredetét, mit a szövegbe szúrt magyarázatok is megerősítenek. 1
A kérdést egészen más világításban látjuk, amióta
az eseményünkre vonatkozó ékiratokat ismerjük.
Az asszir-babylon emlékek nemcsak kétségtelenné
teszik, hogy való történettel állunk szemben, hanem
arra is képesítenek, hogy az esemény idejét szinte
szokatlan pontossággal meghatározhassuk.
Kik az elbeszélésben szereplő királyok ?
Hogy Senaar, "IJW azonos Babyloniával, kétségtelenné teszik Gen. 10, 10; 11, 2; Józs. 7, 21; Iz. 11,
11; Zach. 5, 11; Dan. 1,2. Az el-amarnai levelelek
ezen korból többször 2 említik Sa-an-ha-ar (Sanhar)
országát; mivel pedig ababylon-nyelv J?-t h-val szokta
átírni, világos a két névnek összevágása. Amraphel
tehát Babylonia királya. Tényleg Babylonia első uralkodó családjának legnevezetesebb tagja Hammurabi,
1

Pl. 2. és 8. v. Bala «azaz Segor» ; 3. v. Siddim völgye
«vagyis a Holttenger» ; 7. v. Mispliat forrása «azaz Kades» ;
18. v. Save völgye «a mi a király völgye».
2
Csak egyszer! még pedig Alasia királyának egyik levelében (Knudtzon kiad. 3549 sz. a. 286/7 11.) a melyben arra
kéri «testvérét» az egyptomi uralkodót, hogy a Hatte-k királyával és Sa-an-ha-ar fejedelmével összeköttetésbe ne lépjen.
Az se bizonyos, hogy az utóbbi név csakugyan Bábelt jelenti-e ;
III. Thutmose évkönyvfeliratában ugyanis S'-n-g-r' királyának
4-)-x deben (1 deben 90 gr.) lapis-lazuli-t kitevő ajándéka
mellett még más B-b-r' (Bábel)-ből való lapis-lazuli-ról van
szó (Breasted, Anc. Ree. II, 294), úgy hogy e miatt W. M,
Müller S'-n-g-r' városát Szindsár-ral azonosítja, az ördögimádó
jezídik főhelyével.
Szerk.
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kit először Schräder azonosított a bibliai A m r a p h ellel 1887-ben s a megegyezést m a elismeri a legtöbb asszirológus és szentírás-magyarázó.
Á m d e itt azonnal felmerül a nehézség: hogyan
magyarázzuk meg a bibliai név «1» végzetét? A megoldásnak több m ó d j á t keresték. Jeremias (Das Alte
Testament im Lichte des Allen Orients, 2, 345. 1.)
azt hiszi, hogy az ^BlöK szó ^-je a következő
szóhoz tartozik és királyságának idejét jelzi ; de ellene
szól a görög A j * é s a latin Amraphel, mint tanúbizonyságai a mazoretikus szöveg helyességének.
Ugyanezért nem fogadható el a Kittel-től ajánlott
olvasásmód :
Arra sem gondolhatunk, hogy az
1 az «ilu» (isten) szó nyoma, m e r t az istent jelző
ideogram m •-»•—[ mindig a jelzett név elé kerül.
Igaz, hogy H a m m u r a b i neve ily alakban is előfordul :
«Kimta-rapaltum» (nagy család), de ha az 1-et a
«rapaltum» szóból magyarázzuk, neve két idegen név
részleteinek keverékévé lesz.
A nehézség megoldását megadják az ékiratok.
Bi szótag rendes jele ï = 5 , de mellette ily alakokkal
is találkozunk: t = / 4 t = [ , mely bi-n kívül fcíZ-nek
és /»7-nek is olvasható. így minden világos ; a név
átalakulásának fázisai : Am-mu-ra-bi, Am-mu-ra-pil,
SBIÖK.

Ezek alapján m á r van biztos kiindulási pontunk,
s a többi három királyt H a m m u r a b i kortársai közt
fogjuk megtalálni. Általánosan elismert dolog, hogy
Ellasar, "1D7N Vulg. «Pontus» azonos Larsával, a mai
Senkereh-vel. A larsai királyok között pedig H a m m u rabi kortársa Rím (ilu) Sin («akit Sin isten szeret»),
K u d u r m a b u k fia, ki testvére, Arad- (ilu) Sin után
lépett a trónra. Az ékiratok tényleg tudnak arról, hogy
H a m m u r a b i Rim-Sin, Ur (a mai El-Mugheir) és Larsa
királya ellen győzelmes hadjáratot viselt. 31-ik évét
ez esemény örökíti meg, Rím-Sin országa pedig
J a m u t - b a l u m néven szerepel. A bibliai Arioch "pIN
tehát Rim-Sim, b á r Hőmmel és mások is Eri-Akuval azonosítják. Ez azonban tévedés, mely összezavarja
K u d u r - m a b u k két fiát; Arad-Sin neve helyett tényleg olvassuk Eri-Akut, de n e m Rím-Siné helyett.
Ismeretes tény, hogy a babyloni m néha Vval írható
át a héberben; Rim-Sin tehát lehet Riw-Sin, és mivel
Sin azonos Aku-val, Rim-Sin nevének héber átírása
könnyen lehetett "]TH-ká, melyhez a jóhangzás kedvéért prosthetikus N járult.
Kodor-la'omer király nevét ("1ÖJ?7""113) eddigelé
még n e m találták meg az ékiratokban, alkotórészei
azonban teljesen elamita gyökök. «Kudur» szó előfordul az említett K u d u r - m a b u k b a n , «La'omer» pedig
La-ga-ma-ru (vagy La-qa-mar) elamita isten nevének
zsidós átírása, bösää- (gyalázat) szó hangzóival.
A negyedik szövetséges, Tid'al (byi D) a «népek
(0*13) királya». CU "j^E valószínűleg szó szerint való
fordítása a babyloni «sar mâtâti»-nak («a vidék királya»). Jellegzetes szumir szokás volt. saját országukat
«Kalam» szóval illetni, az idegen vidéket pedig «mâtu»-
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nak, minek többesszáma mâtâti. 1 Tid'aléhoz hasonló
név Tu-ud-hul-a, mely egy Babylon bukása utánról
fennmaradt táblán olvasható, viszont találkozunk
Ti-da-nu-val is. E névnél azonban még csak puszta
föltevésekre és találgatásokra szorítkozhatunk.
A bibliai elbeszélés azt a benyomást kelti, hogy
a szövetségesek közt az elamita-király a vezér, a
többiek inkább hűbéresei. (L. 5. 17. vv.) És valóban,
Kr. e. 2285 táján kezdetét veszi az elamita felsőség
Mezopotámiában. Éppen azon időben, melyben történ e t ü n k lejátszódik, az ékiratok a következő helyzetet
mutatják. Az elamita Simti-silhaknak fia, Kudurm a b u k , Jamut-bala fejedelme ; idősebb fia Arad-Sin,
Larsa ura «Sumer és Akkád királya» címmel. Halála
még atyjáé előtt következett be, midőn is testvére,
Rim-Sin követte a trónon. Elam ekkori királyának
nevét az ékiratokból még n e m tudjuk, de minden
valószínűség szerint Simti-silhak másik fia, a bibliában szereplő Kudur-lagamar. így értjük, hogy
Ariok részt vesz nagybátyja hadivállalatában. Babylon
is E l a m fennhatósága alatt állt mindaddig, mig Hamm u r a b i , uralkodásának harmincadik évében le nem
rázta az elamita igát s a következő esztendőben
legyőzte Jamutbala és Larsa u r á t is, kinek birtokát
egyik tisztjének, Sin-idinnam-nak adományozta. Ily
m ó d o n veti meg Babylonia világhatalmának alapjait.
De az elmondottak azt is kétségtelenné teszik, hogy
a négy király együttes h a d j á r a t a még H a m m u r a b i
királyságának harmincadik éve előtt történt.
Pataky

J(észlet "Erdély egyháztörténetéből.

Arnold

dr.

<n.>

Ezek előrebocsátása után lássuk magát a történetet.
Már Theophilus püspököt, ki 1697-ben felvette
az uniót, a bukaresti érsek kiátkozta volna, ha ez
röviddel rá meg nem hal. A következő Athanasius
püspököt még megerősítése előtt igyekeztek az unióban megingatni bizonyos Cirka János nevü pópa és
Nagyszeghy Gábor üzelmei. Dositheus jeruzsálemi
p a t r i á r k a és Theodosius bukaresti érsek különösen
a brassói görög kereskedőket bujtatták fel, kik noha
az 1700-iki zsinaton nagynehezen egyesültek, m á r
Athanasius beiktatása alkalmával 1701. j u n . 25. az
akkori gyulafehérvári székesegyház ajtajában állva
jajveszékeltek, hogy egy orthodox fejedelem által
(Mihály vajda) épített egyházban nem tűrhetik, hogy
u n i t u s püspök tegye be a lábát. 2 Tényleg midőn
látták, hogy Athanasius szilárdul kitart az unió mellett,
1
Nem egészen! Sumir neve KI • EN• Gl = sásország
(Dyneley Prince, Materials for a Sumerian Lexicon, p. 206).
TT
I TT

a

f

Kalama
|ll asszyrul matu ; ez utóbbi sémi szó; előfordul
úgy a zsidó- valamint az edesszai arámiban is. (V. ö. XDÎ2
alatt 2a szótárakat.)
Szerk.
Nilles i. m. 322. 1.

("».
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1702-ben úgy a bukaresti érsek mint a konstantinápolyi patriarka — 9 más érsekkel egyetemben —
kiátkozták. 1 Ha meggondoljuk, mily hatása van az
átoknak a keleti egyház népeire s ha tudjuk, hogy
ez az egyház abban az időben leginkább az átoktól
való félelem által kormányoztatott. 2 akkor megértjük
az unió ellen használt ezen eszköz fontosságát. Ebben
az időben Paget Vilmos lord, angol nagykövet is
közbenjárt az osztrák császárnál az unió elnyomása
érdekében, persze, csakhogy valamikép eleget tegyen
a nem egyesültek kéréseinek, kik útjában konstantinápolytól Bécsig mindenütt megrohanták s kérték,
legyen szószólójuk. Az 1703-ban kitört Rákoczy-féle
szabadságharc az unióra sem maradt hatás nélkül;
a kálvinizmus elhatalmasodásával annak ellenségei
új erőhöz jutottak.
Athanasius unitus püspök halála után 1713-1721-ig
üres volt a püspöki szék. Ezt az alkalmat felhasználták a nem egyesült papok és barátok s mint
ragadozó farkasok rohanták meg az unitusok nyáját.
Belényes területén már az aradi püspök kezdett
hódítani. A következő püspök, Pataki halála után
szintén 5 évi széküresedés alatt a nép hozott magának számos nem egyesült papot.
Mindezek azonban nem voltak olyan nagy bajok,
mint azok, melyek most következnek.
1730-ban vagyunk.
Három évtized telt el az unió megkötése óta,
még mindig nem látta a remélt jobb napokat, még
mindig a százados nyomorban sínylődött. Századokon át e nép csak tűrve volt e hazában a három
privilegizált nemzettel szemben ; papjai jobbágyok életmódjára voltak kárhoztatva a be nem vett vallás
miatt. S ime, elhagyták őseik tévedését s magas
császári rendeletet kaptak, mely szerint e nép fiai és
papsága ugyanazon kiváltságokban fognak részesülni,
mint a többi bevett vallások fiai. (Lipót-féle II. oklevél.3) De teltek, multak egymás után az évek s a
sokat szenvedett nép harminc esztendő után is csak
1

A patriárka levelében egyebek közt írja : «una igitur
etiam sauctissimi archiepiscopi in synodo mecum collecti
scribimus et catholice confirmamus, quod ille malitiosus hypocrita Athanasius vei potius Satanasius a nobis excommunicatur etc.» Ugyanekkor a népet is oktatták, hogy ne csókolják Athanasius kezét, mert az ugyanannyi volna, mint
«egv világi bírónak vagy kadi-nak vagy egy hitetlen kálvinistának kezét csókolni.» Stinghe, Istoria Scheilor Brassoulni,
p. 34. sk.
2
Milles i. m. 343. 1. 4. jegyzet.
8
A diploma főbb pontjai ezek : 1° az összes g. szert,
kath. egyházi személyek és egyházak Erdélyben ugyanazon
kiváltságokkal fognak bírni, mint a latin szert, kath.-ok ;
3° az azon vallású világiak a kath. Status, tehát a nemesség
tagjai lesznek ; 8° az unitusok iskolákat fognak kapni. Ennek
fejében : 5° a püspök oldala mellett állandóan lesz egy jezsuita
theologus, kit eltartani köteles s kinek tudtán kívül nem fog
a nem-katholikusokkal levelezni ; 7° a papság száma redukálva
lesz ; 9°, 10°, 13°, a püspök minden eljárását bizonyos előírások fogják megszabni.
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azt volt kénytelen tapasztalni, hogy a nevezett oklevél terhelő pontjaiban végrehajtatott ugyan, de előnyös pontjaiban nem. Mert minden irott okmányon
túl kellett még valami, a mi nélkül az csak irott
malaszt m a r a d t : annak végrehajtása. Ezt akadályozták meg az erdélyi Karok és Rendek, kiknek tagjai
egyformán gyűlölték az uni tusokat, lettek légyen azok
katholikusok, lutheránusok vagy kálvinisták. 1
Ezt látva az újonnan kinevezett erdélyi unitus
püspök, Klein Innocentius, átértette, hogy ez igy
tovább nem mehet anélkül, hogy az uniót magát
nem veszélyeztetné s ezért föltette magában, hogy
életével és vérével fog harcolni annak ügyéért. Csak
VI. Károly alatt 24 írásbeli folyamodványt nyújtott
be a bajok orvoslása végett; két alkalommal személyesen is megjelent Bécsben, de kevés eredménnyel.
Míg, Mária Terézia alatt, harmadszor is Bécsben
(15 hónapig) tartózkodott, hivei hazulról egy írásban
vérző szívvel, térden csúszva kérik a királynőtől
meghallgattatásukat. 2 Mindez kevés eredménnyel járt.
Érthető azonban ezekből a papság és a nép határtalan elkeseredése. Nem azért, mert ők az uniót
ilyen földi érdekekből kötötték volna meg — bizonysága
az, hogy nagy részük egyesült maradt, noha a földi
Ígéretek nem teljesültek; hanem azért, mert azelőtt
évszázadokon át azért volt kizárva a politikai és társadalmi jogok élvezetétől, mivel vallása nem volt
«bevett» vallásfelekezet; most ime van bevett vallása
s még sem nyeri el az őt megillető jogokat.
Ezalatt az oláhországi és a szerb nem egyesült
püspökök mind közelebb igyekeztek jutni az egyesült románokhoz. Különösen a karlócai szerb pátriárkák fájlalták, hogy az unió által elvesztették azt a
nyájat, melyet már nem lehet fejni és nyirni. Ok hát
minden eszközt megragadtak az unió elfojtására.
1735-ben a karlócai patriárka egy Meletievics
Nikanor nevű szerb püspököt küldött Erdélybe alamizsnagyüjtés cimén zavart csinálni, de ennek csak
Brassóban sikerült a hivek között jelentékeny kavarodást előidézni, egyéb tetteiről nem tudunk. 1742-ben
Sakabent Arzén patriárka egy Sarai Bessarion nevű
fanatikus barátot küldött Erdélybe az unitusok izgatására. Ez a barát állítólag a szentföldre indult, csak
útjába ejtette a mi vidékeinket. Karlocáról megin1

Hadik gróf generális írja 1767-ben M. Teréziának :
«Doch hat die Union ausser denen offenbaren auch geheime
Hindernisse, welche ihrer Aufnahme im Weg stehen : der
kátholisclie Grundherr ist wegen seinen grundherrlichen
Gefällen in d e r Beförderung derselben meistens laulich,
weillen er den nicht unierten Unterthanen weniger Magistratual-Schutz wider die Bedrückung zu widerfahren glaubet, als den Unierten. Der Calviner und der Sachs (lutheránusok) hasset die Union aus Religionseifer.» Bunea, Episcopii P. P. Aron, Blas, 1903. 57—8. 11.
2
«Blutfliessendes
kniefälliges
Bitten
der mit der
wahren röm.-kath. Kirche vereinigten siebenbürgisch-walachischen cleri u n d Nationis» etc. Hurmuzaki, Fragmente II k.
112 1. u. ö. Documente Vi. K. 569.
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dúlva, a temesi bánságon át, 3 görög kereskedő kíséretében Erdély felé közeledvén, hire mindenütt megelőzte őt s igy a nép nagy csoportokban jött elő a
csodakaluger (kaluger=szerzetes a xaXàç yepwv szép
öreg görög szóból) fogadására. 0 szánó képpel nézte
őket s mondta, mennyire fáj neki, hogy annyi lélek
fog elveszni az unió miatt. Ezek után el szokta m o n dani a B. Szűz kinyilatkoztatásait, ki m i n d e n n a p
megjelenik neki. Dobra községben a nép azon felhívására, hogy m e n j e n velük a templomba (persze
unitus templom volt) azzal felelt, hogy azt a B. Szűz
megtiltotta neki. Déva városában a hatósági közegek
felszólították, mutassa elő útlevelét; erre ő homlokára
mutatott, melyre az Üdvözítő sz. neve volt b e n y o m tatva. S így ment tovább, kisérvén őt nagyszámú nép
lovon és gyalog mindenütt, az unitusok pokoli kínjait festve. Ez persze annál könnyebben sikerült
neki, mert a katonaság az osztrák örökösödési h á b o rúban volt elfoglalva, a hatóságok pedig nemcsak
n e m akadályozták, h a n e m még intették a népet, hogy
zöld ágakkal menjen ki a «szent» fogadására. 1 Végre
1744. április 27-én egy Nagyszeben melletti faluban
elfogták s őrizet alá helyezték.
Hogy mi volt e gaz «imposztor» (így nevezik az
egykorú okiratok) izgatásának hatása, legjobban írja
le az 1746-ban kiadott királyi leirat, mely szerint
ennek és társainak izgatása következtében — mit az
erdélyi urak, persze kálvinista urak, tétlenül néztek
a nép helyenkint fellázadt, az egyesült papokat üldözni, sőt ütlegelni, kínozni kezdte, házaikat kifosztotta s templomaikat lerontotta. 2 Maga az unitus
püspök is tehetetlen volt e lázadásokkal szemben,
pl. pünkösd m á s o d n a p j á n megjelent a selistyei templomban, de a nép közül egy sem lépte át a templom
küszöbét, hogy őt meghallgassa. 3
Legjobban örültek pedig ennek az erdélyi kálvinisták, kik az 1744-iki országgyűlésen már olyan
hangokat hallattak, hogy nem szükséges az unióról
törvénycikket hozni, mert az magától megszűnt . . ,4
Idő múlva a zavarok nem csillapultak, h a n e m
folyton nőttek. Történt, hogy a népe jogaiért sokat
küzdött^ Klein Ince püspöknek el kellett hagyni az
országot; ez híveit még jobban elkeserítette, 6 s
1

Baritiu, Parti alese I. k. 421. 1. Hogy Bessarionl az
egyszerű nép szentnek tartotta, kitűnik egy keresztfeliratból
is, mely igy hangzik : «haec sancta ac salutifera crux erecta
est tempore divi Bessarion, quo proplietavit.» V. ő. Jorga, Sate
si presti in Ardeal, Bucuresti, 1902. 247. 1.
2
A királyi leirat egészében közölve Baritiu i. m. 728—730.11.
3
Baratiu i. m. 425. 1.
4
Bunea, i. m. 160. 1. Baritiu i. m. 423. 1. olvasunk egy
magyar (kálvinista) krónika szerzőjéről, ki Bessarion eljövetelét a Gondviselés művének mondotta.
6
Három balázsfalvi barát jelenti 1747-ben a Propagandakongregációnak, hogy midőn a királyi hivatalnokok elmentek
a nép közé azt lecsendesíteni, mindenütt azt kiáltották feléjük : episcopu nostru, episcopu nostru (a mi püspökünk, a mi
püspökünk) t Jorga, i. m. 246. 1. u. a. Gesch. d. rumänischen
Volkes, Gotha, Perthes, 1903. II. k. 216-7. 1.
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külömben is sok egyéb zavarra adott alkalmat. Az
egyik izgató, Balomiri Miklós, még Erzsébet orosz
cárné elé is járult pártfogásnyerés végett; az orosz
udvar úgy látszik diplomáciai uton közben is járt,
mert 1750-ben már a nemegyesülteknek szabad vallás
gyakorlatot biztosítanak, különösen Brassó, Fogaras
és Nagyszeben városaiban. Mindazonáltal 1750. körül
ott álltunk, hogy a Barcaságon kívül csak 13 elszakadt
község volt, a többi m i n d megmaradt a unióban. 1
Az ellenséges h a t a l m a k azonban mindenkép megbolygatni igyekeztek az egyesült egyház békéjét.
Különösen a szerbek n e m egyesült metropolitái voltak
ebben a főmatadorok.
A szerbek nagy része, a mint tudjuk, 1690. körül
jött e hazába, s a törökök ellen teljesített kitűnő
szolgálataikért az 1691-iki császári oklevélben jelentékeny vallási és politikai privilégiumokat — privilégia illyrica — nyertek. 2 Ezek értelmében pl. az
összes hazai nem egyesült egyházak a karlócai szerb
pátriárkának lesznek alárendelve. Mi volt hát t e r m é szetesebb, mint az a törekvés: e hazában a nem
egyesültek számát szaporítni. És pedig minden áron.
Már 1735. körül a karlócai patriárka azzal hitegette a barcasági oláhokat, hogy kifogja vinni, hogy
a szerb privilégiumok rájuk, nemegyesültekre is kiterjesztessenek. 1754-ben pedig Nenádovics Pál patriárka
tényleg kivitte, hogy az uniót elhagyó halmágyi kerületi
oláhok tényleg a privilégia illyrica részesei lettek.
Ezen időtől fogva titkos ágensek kezdték ellepni egész
Erdélyországot, faluról falura h o r d v a bizonyos pecsétes leveleket, állítólag a karlócai udvartól, melyek
mindenféle badar állításokkal izgatták az unió ellen
s csábították a népet a schismára. S valóban : az
álapostoloknak s az éjjeli titkos gyűléseknek meg
volt a maga hatása. Nagyszeben körül néhány faluban
a n é p 1754—5-ben úgy fellázadt, hogy az odakiildött
püspöki biztost a templomban megrohanták s elverték.
A lázadók ellen kiadott mindenféle rendeletek végrehajtását megakadálj'ozták a lelkiismeretlen (luteránus,
kálvinista) közigazgatási közegek, s a 7 éves háború
(1756—63), melyben Ausztria Oroszország szövetségese
volt. 3 Hiába is tiltották meg a pátriárkának, ismételt
1

Bunea, i. m. 59. 1.
Lásd Vanicek, Specialgeschichte der Militärgrenze, Wien,
1875. I. k. 117. sk. II.
3
Hogy az erdélyi vallási viszonyokat illetőleg a két
ország között néha véleménykülömbség jelentkezett, kimutatja
Arneth, M. Theresia nach dem Erbfolgerkriege c. műve (Wien,
1870.) 368. és 432. 11., ahol ezt m o n d j a : «Länger als ein Dezennium hatten zwischen Oesterreich und Busland die besten
politischen Beziechungen bestanden, n u r wenig beeinträchtigt
durch einzelne Differenzen, welche sich insbesondere wegen
verschiedener Vorfälle in Ungarn und Siebenbürgen ergaben.
Das Verhältniss der dortigen Bewohner griechischer Religion
zu den Russischen Staate und die Art von Einmengung,
welche Russland sich ihretwegen manchmal in die inneren
Angelegenheiten der oesterreichischen Monarchie gestattet zu
dürfen glaubte, machte allerdings nicht selten eine gewissberechtigte Empfindlichkeit rege.»
2
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esetekben, hogy ne avatkozzék Erdély vallási ügyeibe,
az nagy nemzeti gyűlésekkel, memorandumokkal
felelt mindezekre. 1757-ben már az emiitett helyeken
kívül 34 község pártolt el az uniótól, lévén ezeknek
összesen 44 papja.
Végre is a bécsi udvar azon tűnődött, hogy külön
püspököt ad a nem egyesült erdélyieknek, de függetlenül a karlócai pátriárkától. E szándék az 1758.
okt. 13-án kelt legfelsőbb elhatározásban kifejezést
is nyert. 1 Nos, ennek mihelyt hirét vette a patriárka,
rögtön látva, hogy ezzel az ő összes számításai
füstbe mennek, feltette magában, hogy erélyesebb
lépéseket fog tenni az ügy érdekében.
Először, még 1758-ban egy Ecseli Ivon nevű
pópával próbálkozott meg propagandát csinálni a
maga érdekében; e pópa különben már egy ízben,
1756-ban, járt volt Erdélyben; s így most nemsokára
a patriárka előállhatott a bécsi udvar elé az erdélyi
oláhok egyik könyörgésével, melyben ők maguknak
a karlócai pátriárkának alávetett püspököt kérnek.
Ám a császárné újból megtiltotta neki az erdélyi
egyházi ügyekbe való beavatkozást. De a patriárka,
miután látta, hogy minden eddigi kísérlete sikertelen
maradt, feltette magában, hogy egy végső, de magában
véve annál gonoszabb, eszközt fog megragadni: föl
fogja lázítani az egész népet a maga érdekében.
Lett is olyan lázadás, mely a történelemből ismert
Horiáéval vetekedett.
Egy Sophronius nevű barát 1759. Karlócáról
Erdélybe érvén, a maga módja szerint izgatni kezdte
a népet az unió ellen. De Hunyadmegyében a hatósági közegek hamarosan elfogták s börtönbe csukták.
Ám a felizgatott nép utána ment s erővel kiszabadította a börtönből. Ekkor a hunyadmegyei havasok
közé menekült, s ott mint a «karlócai szent synodus
vikáriusa» vagy «esküdtje» mindenütt izgatta a népet.
A lázadás Zalatlinán kezdődött s terjedt tova, mint
a meggyújtott erdőben a tűz. A századokon át elnyomott nép a földesurak ellen fordult, házait, birtokait elfoglalta, az urakat és az egyesült papokat
elfogta, kinozta, az unitusok templomait magáévá
tette, még a földet is kiásta belőlük, a melyet unitus
papok tapostak. Kiásták a holtakat és schismaticus
papokkal hantoltatták el újra ; s míg valahol nem
volt ilyen pap, gyermekeiket inkább vén asszonyok
által kereszteltették, de az unitus pappal nem. Rövid
idő alatt Zalathnától az abrudbányai havasokig terült
el a lázadás, majd ellepte egész Alsó-Fehér, Küküllő
és Torda vármegyéket, mindenütt azt kiáltván a
lázongó nép: vége az urak hatalmának, ezentúl mi
leszünk az urak! 2 Sophroniust elfogták, de a nép
25 katona kezéből kiszabadította őt; adtak neki
«salvus conductus»-t, csak hogy így szabaduljanak
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tőle; ő most 200 lázadó társától kisérve, annál
könnyebben kezdte bejárni egész Erdélyt, szervezni
kezdte a nem egyesült egyházat, erővel szabadította
ki a börtönökből az elfogott cinkosokat, az erdélyi
guberniumnak is fenyegető leveleket kezdett küldözgetni,1 s miután ő és emberei az összes oláhlakta
erdélyi vidékeket bejárták, 1761. febr. 25-én Gyulafehérvárt nagy zsinatot tartott a nem egyesült egyház
ügyeinek rendezésére.
Szegény román unió, mily sorsra jutott ebben
az időben! Mily nagy reményekkel kelt életre 66
évvel azelőtt s mily szánalmas sors érte. Majdnem
az összes templomok és papi lakások a schismaticusok kezében lévén, az egyesülteknek egész vidékeken
át nem voltak szentélyeik, hanem magánházakban
és csűrökben kellett misézniök; papjaik mindentől
megfosztva, ki voltak téve az utcára, s egy részük
hevenyészett sátrakban lakott, másik részük kezük
munkája árán szerzett magának lakószobát valamely földesúrtól". 2 Mi reménye maradt a jövőre?
A kétségbeesés? N e m ! mondta az unitus egyház
akkori püspöke, Áron Péter, nem kell még felhagyni
a reménnyel: «hisz Péter hajója, bármennyire is
csapdosták a hullámok; s verték ide-oda a szelek és
viharok, soha sem merült el!» 3
Valóban, a római szentszéknek kell tulajdonítani
jelen esetben is az ügyek jobbrafordulását. A római
pápa ugyanis bécsi követe által közbenjárt a királynál,
hogy vessen véget már egyszer az erdélyi zavaroknak.
A mi meg is történt.
A bécsi udvar a rend helyreállítására kellő karhatalommal Erdélybe küldte Bukov generálist, Novakovics Dénes budai g. kel. püspökkel egyetemben.
Ezek bejártak egyes helyeket, meghallgatták a népet,
papságot, összeírták a két felekezet híveit, rendezték
a viszonyokat köztük, amit lehetett visszaadtak az
unitusoknak, sok templomot és egyházi birtokot
azonban megtartottak a nemegyesültek, kik most
állandóan nagy számban maradtak meg, s a kik
részére Novakovics Dénes különálló — exempt —
gör. kel. püspöknek tétetett meg Erdélyben. Sophronius
kaluger Romániába ment, s úgy látszik ott, vagy
Oroszországban halt meg 1770. körül. O reá és hasonló
jellegű cinkosaira való tekintetből Bukov generális
az összes erdélyi görög kolostorokat felgyújtatta vagy
lerontatta.
Ezzel az erdélyi egyesült és nemegyesült románok
között a véres karddal vívott küzdelmek kora lejárt.
A mi megmaradt, az unió felére csökkenése s annak
gyöngesége, a két egyház között más téren folytatott
küzdelmek és versengések: az mai napig megvan.
Általános egyháztörténelmi szempontból tehát
1

1

L. Bunea, i. ni. 126-32. 11.
2
«Trekut putvere Domnyilor, acume noj sintern doinni»,
amint ezt Imees Antal a kir. kincstárhoz benyújtott relációjában
m o n d j a ; ap. Bunea, i. m. 181—2.

Melyekben ilyen kifejezések fordultak elő : «ego Sophronius monachus praetendo» stb.
2
így írja le az állapotokat az akkori unitus püspök,
Aron Péter, egy 1761. írt levelében, 1. Bunea, i. m. 199.
3
L. u. a. levelet, i. m. 200. 1.
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még mindig egy nagy feladat maradt hátra : a keleti
egyházkérdésnek a hazai románok között leendő
végleges, kedvező megoldása.
Brinzeu Miklós dr.

Egy kiváló jelenkori nevelő szellemi

pályája.
<H.)

Mindkét szempont vezérel, midőn röviden ismertetjük etikai és pedagógiai nézeteit ügy, mint önállóan
megjelent műveiből összeállíthatók. 1 0 maga nem foglalta rendszerbe, hanem beleszövi a gyakorlati utasításokba és külön kérdésekbe. Kár, hogy a vallási
nézeteinek kifejtésére és indokolására kilátásba helyezett «Religion und Charakter» című m u n k á j a még
n e m jelent meg. Némileg kárpótolnak azonban a
«Hochland»-ban és az «Augsburger Postzeitung»-ban
megjelent cikkei.
Kiindulópontja a jelen kultura hiányainak és
hibáinak tiszta fölismerése. A modern kultura csakn e m kizárólag technikai kultura ; a külső természet
erőinek lenyügözésére és szegődtetésére irányul. Mint
minden merőben világias kuliurának jellemvonása,
hogy mellékes dolgokra irányítja a főfigyelmet. Ezzel
szemben nagy kiválósága a középkor kultúrájának
hogy minden tényezője a legértékesebbre figyelmeztette és vezette az embereket : a benső tisztulásra és
erősödésre. A jelen társadalmi alakulás mutatja is,
hogy a merőben technikai kultura hosszabb időre
technikai lehetetlenség; mert a technikai kultura köveleli az összes erőknek egyre finomabb egymásba
kapcsolódását, ehhez azonban hozzátartozik a benső
embernek művelése ; sőt ebben van minden egyéb
erőnek és kulturának f o r r á s a ; kultura annyit jelent,
m i n t alárendelni az egyéni szükségleteket a szellemi
erőknek, lebirni az emberben a természeti hatalmakat.
Az igazi kultura tehát a lélek művelése —
Innenkultur. «Ma hivők és hitetlenek legsürgetőbb
föladata az embereknek ismét drágává tenni lelkük
üdvét, őket ezer fölösleges és mellékes dologról ismét
visszavezetni a legszükségesebbhez, a szeretethez, alázathoz és önlegyőzéshez.» Ezen «egy szükséges» konkrét fogalmazása, a jellemnevelés, Foerster eszméinek
és törekvéseinek középpontja; ő egy helyt sajnálattal állapítja meg, hogy a jellem-alakítás kérdése a
m o d e r n pedagógiában parlagon hever. Túlzás nélkül
állítható, hogy ő benne hivatott emberére akadt.
1
E művek : «Jugendlehre», ein Buch f ü r Eltern, Lehrer
und Geistliche. Berlin, Reimer. 724 lap, kötve 6 Mk. Először
1904. Ugyanezen kiadótól az ifjúság számára a Jugendlehre
átdolgozott tartalma «Lebenskunde» címmel 3 Mk.
«Schule und Charakter», Beitrage zur Pädagogik des
Gehorsams und zur Reform der Schuldisziplin, Zürich,
Schulthesz. 3 Mk. Először 1907. Ugyanazon kiadásban az említett «Christentum u. Klassenkampf».
«Sexualethik und Sexualpädagogik», eine Auseinandersetzung mit den Modernen. Kempten u. München, Rösel.
1907. 1 Mk. Készülőben levő tetemesen bővített második kiadása a tavasszal magyarul is megjelen majd a Szent-JstvánTársulatnál.

LXVIII. év f. 1909.

Jellem az ő szemében a földön a legértékesebb.
«Ha jellemes embernek állítunk valakit, azt akarjuk
mondani, hogy a változandóság és mulandóság világa
közepett megjelent valami szilárd és érinthetetlen
egy személyiség, ki n e m külső benyomások szerint
igazodik, h a n e m szilárd szellemi meggyőződések
mélyéből veszi cselekedetei inspirációit s hozzájuk
hű marad halálig. Tehát a személyiségnek önállósulása a legtágabb értelemben vett külvilággal szemben
a jellem első hirnöke.» Ez az ószövetségi bölcsességnek veleje: Az összes életerőknek összesülníök kell
az isteneszmében, az egyénnek ki kell emelkednie
minden földi lekötöttségből, hogy egészen Istentől
indulhassanak ki tettei és a szellem lelkéből lelkezzenek elhatározásai. Á b r a h á m hivása jelzi ezt a témát :
a lélek isteni vezetését, Istennek a lélekhez való j o g igényét. Izsák föláldozása ugyanezt a célzatot tárja
elénk : Itt a lélek föloldódik minden földi köteléktől,
meg kell tanulnia m i n d e n t föláldozni őselvének, a
legkedvesebbet és legdrágábbat is és ezen engedelmességben kell azután a legkedvesebb javát látnia.
A kereszténység a határozottság tetőfokára emelte e
követelést és csak a személy szabadságának ez a
teljes biztosítása a külvilággal szemben teremtette
meg a sérthetetlen és rendületlen szeretetet. Grundfragen der Charakterbildung. Hochland, 1908. ápr.
A jellem alapvonásai a jellemképzésnek is irányvonalai. A külvilágtól való függetlenségnek, a teljes
lelki szabadságnak útja nem a kiélés, nem a dacos
lázadás a tekintély ellen, sem pedig az én-nek fanatikus
kultusza, melyet Nietzsche csapatja és a dekadens
művészet hirdet, h a n e m az engedelmesség, mely
tiszta látással meghódol a csalhatatlan életismerőnek,
Jézus Krisztusnak. A tekintély elve a szabadság elve ;
a szellemi anarchia rabság szülője : «az egyént megszabadítani saját magától, ez minden igazi szabadságnevelésnek alapja...» Természetesen nem akárkit
illet a mi engedelmességünk, hanem a szilárd életrend képviselőit.
A szecessziós individualisták sarkalatos hibája
s az evolúciós és keresztény pedagógia vízválasztója — az áteredő b ű n tényének fölnemismerése.
Rousseaunak e babonája okozza, hogy a modern
pedagógiai törekvések s irodalmunk megdöbbentően
absztraktok, élettől elvonatkozók és ezért hatástalanok. Még odáig sem j u t n a k el, hogy teljes mértékben fölismerjék a jellemnevelés problémájának nehézségeit. Világnézetük híjával van egyéni szeszélyen
és idők változásán fölül álló elveknek, azért n e m
tudnak szilárd gerincet nyújtani az egyénnek a belső
és külső természettel szemben. Sejtelmük sincs, mennyi
erő lemondásra, önmegtagadásra a legcsábítóbb kisértésekkel szemben van e szónak átélésében : Isten.
A keresztény erkölcstan közvetlen, személyes tekintélyből eredő parancsai m á r föltétlenségüknél fogva
nevelő erőt sugároznak ezen elv szerint: du sollst,
also du kannst.
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Ez a szempont segíti Foerster-t a katholikus
egyház álláspontjára a nemi nevelés kérdéséhen.
«Ernst, Auer, Walter és Thalhofer művei kétségtelenül a legértékesebb hozzászólások a kérdéshez; a
nemkatholikus irodalom az elvi szempontok tétovasága miatt sajna egyáltalán inferioris.» Sexuelle Etil.
Előszó. Ismét «Luthernek a celibátusról és a nemi
ösztönről tett cinikus nyilatkozatai («ez fogja valaha
nyakát szegni» mondja Schopenhauer) az okai a
protestáns etikának e téren tapasztalható bizonytalanságának és félségének. Az egynejűség ellen kovácsolt
sok modern kifogás sajna csak a celibátus kigúnyolásának végső következménye... U. o. 53.
A merőben etikai nevelés azért sem tud embere
lenni a jellemnevelés problémájának, mert hijjával
van a mélyebb és tartósabb inspirációknak. Mikor
elemző elmével minden altruisztikus erkölcsi cselekedetet a társas tényezők összehatására visz vissza,
az akaratot teljességgel megdermeszti, vagy zabolátlan önzésre sarkalja. Die pädagogische Unentbehrlichkeit der religiösen Moralbegründung. Hochland, 1908.
október. Csak a vallás beszéli az ember ősnyelvét,
mely áldozatra, önmegtagadásra és alázatra tudja
birni a lelket. A természeti etika nem képes nyújtani
az embernek azt a felsőbb segítséget, melyet a történeti kereszténység a kegyelemben ad. A természetfölötti vallás lehetővé teszi az erkölcsi erőkészlet
tökéletesebb fölosztását, a mennyiben mély élettapasztalat alapján elvben visszautasítja az egyes ember
önelégültségét és rávezeti, hogy kiegészítésre szorul,
melyet csak erkölcs géniuszától kaphat. A kegyelemről szóló tanítás azon egyszerű tényből indul ki,
hogy Jézus Krisztus a természeti ember legyőzésének
célját oly tökéletességgel valósította meg, mely nekünk elérhetetlen. E magaslaton tisztán megnyílik az
élet látóhatára. Itt nincs többé csalódás, nincs látszat és félreértés. A ki a magasabb tökéletesség útján
igazán előbbre akar jutni, rászorul, hogy alávesse
magát a legnagyobb látó és győző vezetésének...
A vallás az átélt tökéletes életnek kezelője és osztogatója. Ebben van és lesz mindenha a kereszténység
felsőbbsége minden tudományos etika fölött. Az élet
hatalmasabb, elragadóbb tény, mint az életről való
elméletek. Jugendl. 149, 150.
Az átélt erkölcs, a személyiségben megjelenő élet
a leghatalmasabb nevelő. Ez az élet elérhetetlen teljességgel árad Jézus Krisztus személyiségéből, azután az
egyháznak szentjeiből. Az embereket szellemi rendeltetésükben való hitükben újra meg újra meg kell
erősíteni zseniális életmód által, emberek által, a kik
tüzesebb szenvedéllyel törtetnek e szellemi rendeltetés útján, mint a világfiai arany, hír, asszony után —
ez a szenteknek, egy Ágostonnak, assziszi szent Ferencnek, páli szent Vincének, sziénai és génuai
szent Katalinnak jelentősége. «Ók tanítottak meg
fölemelt fővel járni ott is, bol a legtöbb ember csak
négykézláb mászik.» Sexualeth. 15. — Egy ízben össze-
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hasonlítást tesz a katholikus egyház és a protestantizmus pedagógiai művei között s ünnepli az egyházat,
mint a jelen kulturnépek nevelőjét s az aszkézisben,
szertartásokban, szentségekben, tekintélyekben és szentekben páratlan nevelőeszközökkel rendelkező intézményt. Lásd «Katholikus Nevelés» 1907. 381. kk. Ezek
után természetesnek találjuk e nyilatkozatát: «Meg
vagyok győződve, hogy nemcsak a vallás, hanem az
egyház is örök szükséglete marad az emberiségnek,
s ezért az egyház életszerveinek nem elcsenevészesedését, hanem növekvését óhajtom.» Jugendl. 122.
Mit jelent már most, hogy Foerster Jugendlehrejében mégis egy kötelező etikai tanításnak hive, mely
nem kifejezetten vallási alapon áll, hanem a nagy
vallási és erkölcsi rendszerek közös erkölcsi tanításait vallja tartalmúi?
Hogy e különös tétel botránykővé ne legyen,
jegyezzük meg, hogy Foerster föltétlenül szükségesnek vallja az etikai nevelésnek vallási alapozását és
betetőzését, hiszen pedagógiájának ez a sarktétele.
() azonban úgy látja, hogy sok felekezetű iskolában
egy felekezet szerinti vallástanítás a többiek sérelme
volna. Persze itt fölkinálkozik a megoldás, melyet
nálunk is elfogadva látunk: minden felekezet tanítsa
külön az ő hiveit. Érdekes, hogy e megoldásra sehol
nem utal. Kérdésbe tehető, vájjon ajánlható-e a kötelező felekezeti vallási erkölcstanítás mellett egy a
«Jugendlehre» szellemében vezetett részletező és alkalmazott erkölcstan? Úgy tetszik, ezen eljárás önmagában és hatásaiban sokban hasonlítana a polgári házasságnak nálunk is divó formája szerinti
kötelezővé tételéhez. Legfölebb akkor nyugodhatnánk
bele, lia azt az erkölcstanítást Foersterek kezében
tudnók.
Másik indítéka, hogy jelenleg széles rétegekre
nézve a vallás elvesztette azt a döntő behatását, mely
jellemképzéshez szükséges. Erkölcs nélkül pedig e
tömegek addig sem lehetnek el, míg — mint reméli —
keserves tapasztalások s hatékony vallási pedagógia
ismét visszavezetik az egyházhoz. Sőt bizik benne,
hogy a fejlettebb erkölcsi kultura lesz a legbiztosabb
kalauz a valláshoz — így értelmezi az apostol szavát :
lex paedagogus est in Christum. E gondolatmenetet
aláírhatjuk. Ha egy állam — természetesen elvi jogalap nélkül iskoláiba befogad felekezelleneket,
azok erkölcsi neveléséről gondoskodni tartozik. Komoly erkölcsnemesítő törekvéseket nekünk méltánylással és megértéssel kell fogadnunk, mert finomítják azt a lelket, mely alapjában keresztény és előbbutóbb kifejezetten is azzá lesz. A modern etika útja
is Krisztushoz vezet, ha mindjárt kerülőkön is, melyeket még most bajos megrajzolni. Foerster egyéni
élettel anticipálta a történet folyását és e nagy művet
méltányolnunk kell akkor is, ha itt-ott rajta látjuk is
a megvítt harcok nyomait.
Egyébként a katholikusok külföldön is, nálunk
is általában nagy tapintatot és méltánylást tanúsíta-
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nak Foerster iránt. Bizonyság rá az a buzgalom,
mellyel tanulmányozzák és terjesztik műveit és az a
lelkes tisztelet, mellyel egyesületeikben s kurzusaikon
előadónak kélik föl s fogadják. Nem úgy azok, kik
szeretnék a maguk számára kisajátítani a gondolat
szabadságát. Midőn az elmúlt évben a prágai német
egyetem illetékes tényezői egyhangúlag őt kívánták
a pedagógia tanszékére, a legelfogultabb támadásokat
intézték ellene, mint a klerikalizmus és reakció
zászlósa ellen. Foerster n e m fogadta el a meghívást
azon tanszékre, melyet 1903-ban W i l l m a n n ott h a gyott, n e m ereje fogyottan, hanem menekülve a n e m zetiségi és szabadgondolkozó elemek állandó okvetetlenkedéseitől. Hiába, az igazság magaslataira bizton
fölemelkedni csak a bensőleg szabad és szerető e m b e r
— a jellemes ember — képes.
A jelen ismertetést azon hő óhajtással zárjuk,
hogy mindazok, kiknek hazánk ifjúságához valami
közük van, papság, szülők és oktatók, ismerkedjenek
meg Foersterrel, ki sokban vezérük lehet és m i n d e n ben kiválóan értékes munkatársuk.
Schütz

Hármas jubileum.

Antal

dr.

1809—1859—íyoy.

A tudomány vastag betűkkel írta be e számokat
évkönyveibe. 1809 kettős nevezetességű a természettudományban. Ekkor szülelett Lamarck agyában a
származástan elmélete, mely hivatva volt forradalmat
támasztani az addig Linné tekintélyén békésen
nyugvó állat és növénytanban. Ugyancsak ekkor
jött világra ez elmélet nagynevű r e f o r m a t o r a : Darwin,
1859-ben pedig az ötvenéves Darwin új utakra
terelte az ötvenéves származástant és ezzel létet
adott a darwinizmusnak. A jelen évben tehát h á r mas jubileumot ül a tudósvilág: ünnepli a származástan százéves elvét, röstelkedik az ötvenéves
darwinizmus fölött, a mester születésének századik
évfordulójára pedig azt az elvet alkalmazza, hogy de
mortuis nihil, nisi bene.
Az igaz, mi távol állunk ama mozgalmas tájaktól, melyeken a fejlődési vita magas hullámokat
ver. Ám az utóhullámok hozzánk is eljutnak lassacskán s az a tajték, melyet nyugatról tovakorbácsol a
tudomány szele, ha előbb nem, hát évek múlva
átloccsan a Kárpátokon át is. Ez a mi sorsunk.
A nyugati kulturállamok kiselejtezett portékája nálunk drága pénzen kél el s az a darwinizmus,
melyet amott i m m á r száműztek a tudomány csarnokából, a magyar múzsáknál még mindig n y á j a s
fogadtatásra talál. 1 Nem hiába vendégszerető nemzet
a magyar!
Ép ezért nem időszerűtlen, ha mi is ünneplünk,
és pedig a «Religio» hasábjain, melynek olvasói előtt

LXVIII. év f. 1909.

nem ismeretlen a leszármazásnak nálunk is hánytorgatott problémája. Hiszen tavaly a
Természettudományi levelek csupa idevágó kérdésekkel foglalkoztak. Nem kimerítő ismertetésekről vagy cáfolatokról, nem nagyszabású történeti áttekintésekről
lesz szó a következő cikkekben. Egypár gondolat
laza összefüggésben, határozott rend nélkül jobban
megfelel az ünnepi hangulatnak. Ilyenkor kiki azt
szokta emlegetni, a mi leginkább szivén fekszik.
A dicséret nem barátja a rendszernek, a szemrehányás még kevésbbé.
Bevezetésképen nem fog ártani egy rövid pillantással végignézni azt a száz esztendőt, mely a leszármazást a bölcsőtől egész korunkig hozta az idő
folyamán. Hányt-vetett sorsa, az ár-apály, mely fölemelte és újból ledobta, annál inkább érdekel, mivel
legújabban csöndesen evez, s a nyugodt haladás
jövője kecsegteti.
A leszáimazást a francia Lamarck hangsúlyozta
először mint tudományos hipothezist. 1809-ben kiadott Bölcseleti állattan1 című művében valóságos
egymásból való fejlődés mellett foglalt állást, az igaz,
erős materialista mellékizzel. Belekeverte elméletébe
az emberi társadalom legfontosabb kérdéseit, hogy
azokat az állattan törvényeiből oldja meg. Különben
szerinte az állat testrészei a használat és nem használat elve szerint fejlődtek ki vagy alakultak át.
A vízi állatok úszóhártyája pl. folytonos úszási kísérletek eredménye, a nyúl két hátulsó lába ugrási
gyakorlatokkal nyúlt meg annyira s a zsiráfnak azért
oly hosszú a nyaka, mert ősei éliinség idején a
magas pálmalevelek után ágaskodtak.
Lamarck eszméi az újdonság és érdekesség varázsával hatottak a közönségre, de hidegen fogadta
őket a tudomány. Linné és Cuvier óriási tekintélye
akkortájt oly szilárdságot kölcsönzött az «állandósági» elméletnek, hogy a párizsi patikus okoskodásait gúnymosollyal jutalmazták. Ugyanígy j á r t a k két
évtizeddel később a Geoffroy Saint-Hilaire testvérek:
Etienne és Isidor. Ezek Lamarck eszméit annyiban
módosították, hogy az átváltozást nem az állat kifejlődött korára, h a n e m az embrionális stádiumba
helyezték vissza. Irataik tudományos vitára adtak
alkalmat, mely a párizsi Akadémia előtt dőlt el
Cuvier fényes győzelmével.
A leszármazásnak egy időre hallgatást parancsoltak. Három hibát követett el az első föllépésnél :
nem hangsúlyozta a belső fejlődési erők szükségességét, belevonta a fejlődési folyamatba az embert
is, aztán bizonyítékok híjával lépett föl, a miért
joggal intették le a tudományos theoriák magaslatáról.
Ám az eszme maga életben maradt, ha nem is tudományos könyvekben, hát népies iratkákban tovább
lappangott, mint a h a m u alatt pislogó parázs.
Franciaországban, a hazai földön, hazátlannak érezte

1

Gorka : Az ember. (Tulajdonkép Gorka is különböztet
a darwinizmus és a leszármazási elmélet között. Szerk.)

1

Zoofogie philosophique. Paris, 180 .
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magát. Alinál vendégszeretöbben fogadták Angol- és
Németországban. Amott a természettudósok : Spencer,
Wallace, Lyell karolták föl, itt a bölcselők : Fichte,
Schelling, Hegel lelkesültek érte. Amott már 1844 ben
megjelent egy élénk képzelettel megírt könyv, mely
a szerző neve miatt is nagy föltűnést keltett: «Vestiges of the Natural History of Creation», Auctore
Miss Rob. Chambers úrnőtől. Fölúletesség és képzelődés hemzseg e műben. Alapgondolata, hogy az
összes lények ugyanazon fejlődési folyamat láncszemei s hogy az ember valószínűleg egy óriási
békaszerű szörnyeteg utódja. íme a képzeletgazdag
Haeckel előfutárja a mechanikai monizmusnak már
a negyvenes években készítette a talajt angol földön.
A könyv 10 kiadást ért rövid idő alatt, a mi eléggé
jellemzi Albion hidegvérű fiainak nagy előszeretetét a titokzatos iránt.
Nyolc évvel később Herbert Spencer vitte előbbre
a leszármazás gondolatát. A legalkalmasabb
túlélése (Survival of the fittest) elvvel vélte kimagyarázhatónak a fokozati emelkedést az élők lajtorjáján.
Megvolt az új gondolat, csak rendszerré kellett kiépíteni. Ezt megtette Spencer zseniális tanítványa:
Darwin.
Charles Darwin, a kit a természet kitűnő megfigyeléssel és még kitűnőbb kombinálóképességgel
áldott meg, töméntelen részletismereteinek tárházát
egy könyvben bocsátotta a tudomány rendelkezésére,
melyet 1859-ben írt e címmel : On the Origin of
species1 (A fajok eredetéről). E könyvben kimondta az
új jelszót, mely a tudományos világban gyors mozgásba hozta a már is induló lavinát. The struggle
for life — a létért való küzdelem — volt a harcias
jelszó. A mit a kertész és az állattenyésztő fáradságos munka árán ér el, azt teljesíti a szabad természetben a küzdelem: a gyöngét kiselejtezi, az
erős életbenmaradását s kiválóságainak átöröklését
biztosítja, egyszóval természetes kiválasztást eszközöl.
Innen az új rendszer neve: natural selection. Harc
föltétele a haladásnak s az élet fölvirultának a
halál.
Leírhatatlan a hatás, melyet Darwin könyve a
művelt osztályokra gyakorolt. Még a higgadtabbak
is elvesztették az egyensúlyt a nyugodt gondolkozásban és megfontolás nélkül fogadták el a kecsegtető
elvet. Darwin egy csapásra világhírű emberré lett
és tana az elméletek királynője. Az a sok illusztráció, érdekes apróság különösen az állati életből, az
irály közvetlensége, a természetes és őszinte hang
elbűvölte az olvasókat. Tömegesen ültek a mester
lábaihoz és végigálmodták a létért való küzdelmet
az első ős sejttől egész az emberig.
Lélektani szempontból érdekes egy pillantást vetni
a darwinizmus fogadtatására a különböző osztályok-
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ban. Elvitathatatlan, hogy a tudósvilág nagy részét mely
Darwin pártjára állott, nem vezette rossz szándék.
Azokat az eddig érthetetlen talányokat: a szerves
lények között fönnálló alaki rokonságot, a haladásnak a
palaeontologiából bebizonyított törvényét, a növények
és állatok jellemző földrajzi elterjedtségét és csodálatos alkalmazkodását az életviszonyokhoz egy
csapásra megfejtve látták a kiválasztás elvével.
A zoologusok voltak az első hódolók, míg a botanikusok csak lassan közeledtek. Ez érthető. Darwin
legmegtévesztőbb bizonyítékai az állatvilágból valók,
ellenben a növények alaktani és élettani sajátságai
csak gyér illusztrációs anyagot nyújtottak a kiválasztásnak. A bonctan művelői is előbb léptek soraiba,
mint a morfologusok, a kik a faji alakok állandósága és elszigeteltsége láttára méltán sokáig haboztak.
A fizikusok, bár az új elmélethez nem volt közük, a
műveltség követelményének tartották irataikban
kalapot emelni a nap hőse előtt, ha máskép nem, hát
a «létért való küzdelem» vagy a «kiválasztás» varázsszavak emlegetésével. Sőt a mi még csodálatosabb,
a jogászok és nyelvészek is darwinista elveket használtak festéknek, hogy tudományos nézeteiket korszerűbb alakban adhassák el. Ha pedig a népirók
gárdáját vesszük szemügyre, úgy ezeknél valóságos
járvány szimptomáit konstatálhatjuk az új rendszer
fölkarolásában. Nem volt röpirat, nem valamire való
újságcikk, mely legalább égő tömjénszemet nem dobott
volna a «selection» égő oltárára. Meg nem emésztett jelszavak, ferdén értet] kisérleti tények, biztosaknak
kikürtölt kétes vívmányok hangoztatása végre megszülték a nép képzeletében azt a darwinizmust, melynek a tudományhoz semmi köze. Darwin nevét
cégernek kezdték használni, mert ezzel fölcicomázva
drágábban kelt el a portéka. 1
A népiesítők útján szivárgott a darwinizmus a
nép képzeletébe és lett belőle — nem tudományos
elmélet, hanem hangulat, megülepedett közvélemény.
A materialisztikus légkör, mely már több év óta
környékezte a nép középső és alsó rétegeit, csak
elősegítette az új baktériumok terjedését. Mikor pedig
a darwinizmus a Huxley- és Haeckel-varrta köntösben jelent meg az élet piacán, lángokban tört ki
a lelkesülés tüze. A kiknek nyűg volt a dogma,
azok tomboltak örömükben. Örültek a gorilla-sógorságnak: így nincs felelősség, nincs túlvilág, nincs
szigorú Biró. Hiszen előbb majmok, még előbb
hüllők, még előbb halak, ásványok s kavargó gáztömeg valánk. Ez a «por valál és porrá leszesz»
valódi értelme. Sirunk fölött tovább sivít a létért
való küzdelem vad csatája és hamvainkat a feledékenység homokjával iszapolja be. És ezzel lomtárba tették a szellemi lelket, szegre akasztották a
halhatatlanságot.

1

A mű teljes címe: On the Origin of species by means
of Natural Selection, ov the Preservation of the Favoured
Races in the Struggle for Life. London, 1859.

1

V. ö. Wigand : Der Darwinismus. Braunschweig, 1877.
3. Band. 5—9 s k. 1.
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Ám igy az Isten is fölöslegessé vált. Félmüveit
előadók nagyképű fejtegetéseket kezdtek tartani :
hogyan lett a Föld őskorszakában az élettelen anyag
hirtelen élővé, az őssejtből miképen szőtte ki a vak
természet az évmilliók átláthatatlan során keresztül
a legcsodálatosabb növényi rostokat, állati izmokat.
Nem az Isten, hanem a vak természet az a nagy
műkertész és állattenyésztő, ki öntudatlanul a legjobb
fajtákat termeli. Kezében egy hatalmas korbáccsal, a
létért való küzdelemmel, a legügyesebb lény kezébe
a d j a a diadalmi pálmát; míg a gyávát, a csenevészt
az élet tusájában bukni engedi. í m e az élet diadalútja a halál romjain az első monértől az emberig,
innen az Übermenschig és így tovább !
Megjegyzendő, hogy maga Darwin kezdetben
n e m becsülte túl m u n k á j a értékét. Nyiltan vallotta,
hogy alapgondolata föltételes jellegű, hogy a fejlődés
kiindulópontja egy vagy több, Istentől
közvetlen
teremtett ősformában keresendő. Darwin istenhivő
volt élte végéig. Fő művének, az «On the Origin of
the species»-nek hetedik német kiadásában is, mely
1884-ben Darwin halála után jelent meg, ott áll
gyönyörű hitvallása: «Valóban fönséges egy gondolat, hogy a Teremtő az egész bennünket környező
élet csiráját csak néhány vagy csak egyetlenegy ősalakba lehelte bele, és hogy mialatt bolygónk a
nehézkedés szigorú törvényeit követve a Nap körül
keringett, oly egyszerű kezdetből oly szép és csodálatos alakok véghetetlen sora fejlődött ki és még
folytonosan fejlődik.»
Ám Darwin ifjú imádói Angol- és Németországban másként gondolkoztak. Itt akkortájt csak jelszóra vártak, hogy a monisztikus parazsat újból
kikaparják a h a m u alól. A létért való küzdelem
elve épen kapóra jött. Megvolt a kulcs, mely egyöntetűen nyitja föl a természet csukott zárait: az élet
eredéséf, változatosságát, az e m b e r keletkezését;
emellett pedig — és ez a fő — talán utat nyit az
égbe is és kiűzi onnan a személyes Istent a boldogultakkal egyetemben. Legalább így álmodták ők
ezt Darwin elméletéhez. Haeckel, a jénai Darwin,
föl volt ruházva minden képességgel, melyet ily
nehéz vállalat megkiván : ragyogó stílus, szikrázó
elmésség, logikát pótló nagymondások, bizonyítékok
hézagait kitöltő vagdalkozás, hallatlan m e r é s z s é g az
állításban, mind kitűnő eszközök eg}r olyannak kezében,
kinek nem az igazság a végcélja, hanem egy önálmodta világnézlet elfogadtatása a tömeg által. Jól
jegyezte meg róla Nágeli : «ítéleteinek biztossága
növekszik jogosultságuk csökkenése szerint.»
Haeckel csak a népnél aratott babérokat : komoly
tudós nem vette komolyan állításait. 1 Szereplése a
darwinizmus hanyatlását vonta maga után. Túlzásai
előidézték azt a reakciót, mely a hetvenes évek
1
É r d e k e s Pautsennak (Philosophia militans 1908. 145. s k.
1.) lesújtó kritikája Haeckelről.
Szerk.
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közepe óta alapos kritika tárgyává telte a darwinizmus alapelveit s a kilencvenes években H a e c k e h e
végleg kimondta a megérdemelt bankroltot. Mióta
Wigand megírta korszakalkotó cáfoló művet, 1 azóta
a darwinizmus egyre hanyatlott. A lassú átváltozás
elvének a palaeontologia adta m e g a kegyelemdöfést,
a mechanikus fejlődési folyamatnak az élettan, a
seleçtio szerepét pedig az u j a b b tudósok kara a
gyomláló kapa r a n g j á r a sűlyesztette le. A kiválasztás irt, de nem épít. A mi a tökéletlent egy fokkal
följebb emeli a tökéletesség lépcsőzetén, az nem a
kiválasztás, hanem a lényben följebb és följebb törtető benső erő. Jelenleg a darwinizmust méltán
m o n d h a t j u k elévültnek: már csak az atheizmust
népszerűsítő írók tollán szerepel.
Martinovics Sándor S. J.

A s c h a f f e n b u r g . ( B a j o r o r s z á g . ) Hogy tanított
meg
egy kapucinus
egy újságírót
móresre!
—Elmondja maga
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az újságíró, következőképen : Midőn nem rég az itteni vtlágkapucinus zárdához vezető utcán mentem, a zárda J^rónik•
kerítésének a falán törést vettem észre és abban egy
hirdető táblát láttam, a melyre ez volt fölírva : «A kapucinusok templomának kibővítése». Az a körülmény,
hogy építőmesterül nem csekélyebb, mint «Professor
Friedr. von Thiersch aus München» volt megnevezve,
oly jelentős tárgynak tűnt föl etőttem, hogy érdemesnek ítéltem e becses lap (Kleine Presse) olvasóinak a
kolostor történetéről, az építés terveiről stb., no meg
arról is valamit írni, a szegényápolás terén az itteni
kapucinusok mily áldásos tevékenységet fejtenek ki.
E végett a kolostor lakóinál látogatást tettem. Egy,
kofostori egyszerűséggel berendezett kis szobában jelentkezésemre egyszerre egy durva barna darócba öltözött
szerzetessel álltam szemben. A gvárdián volt maga,
tökéletes világfi (Wellmann). Soha életemben ily finom
udvariassággal nem fogadtak sehol, mint itt. Kérésem,
hogy kérdéseimre feleletet kapjak, a legnagyobb szívességgel teljesült és m á r birtokában éreztem magam a
tudósításhoz szükséges anyagnak, midőn egyszerre megjelent — a lóláb :
Legyen szabad, kedves uram, kérdezni, vájjon mi
célra szándékozik ön a kért és megnyeri fölvilágosításokat fölhasználni ? Midőn megemlítém, hogy a «Kleine
Presse» számára óhajtok írni, ő megjegyezte, hogy a
demokratikus «Frankfurter Zeitung» es a «Kleine Presse»
egy kiadó tulajdona. Lássa, uram, mondta folytatólag,
nem találná ön jobbnak, ha adataimat ennél a lapnál
— egy klerikális lapot nevezett meg — értékesítené?
Viszonzásomra, hogy ezzel a lappal nem vagyok összeköttetésben, a páter gvárdián ép oly udvariasan, mint
határozottan kijelentette, hogy ő ily körülmények közt
fölhatalmazását az anyag közzétételére kénytelen visszavonni. Azt mondja erre az illető laptudósító úr, hogy
ez a tilalom nem birt jogi jelleggel és erővel, de még
sem közölte az adatokat zsurnalisztikái illemből.
Nem vitatkozunk vele a fölött, illemből-e vagy
1

Der Darwinismus und die Naturforschung
und Cuviers. 1876.

Newtons
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kötelességérzetből nem közölte-e a tudomására jutott
adatokat a riporter úr, annyi azonban bizonyos, hogy a
meginterviewolt gvárdián igen okosan és helyesen
cselekedett.
*

Berlin. A Cenlrumpárt elnökének halála és temetése. — Alfred von Hompesch-Rurich gróf, a Centrum
egységének és erejének 15 év óta őre, f. évi január
hó 21-én, szélhűdés következtében, 83 éves korában,
elhunyt. Benne a Rurich-ágnak magva szakadt. A kath.
egyháznak, a mint tüstént látni fogjuk, példás hive, a
porosz királyi háznak tántoríthatatlan alattvalója, a
német birodalmi és a poroszországi centrumpártnak
15 év óta fáradhatatlan elnöke volt, kinek szeretetreméltóságáról és kedvességéről a birodalmi és a porosz
országos képviselők, párt különbség nélkül, legendákat
beszélnek. Hódító szeretetreméltósága vájjon miben
gyökerezett? Mélységes mély vallásosságában, mely lelkét angyali tisztasággal töltötte el. Mindenek fölött
szerelte az Istent és az ő egy igaz vallását, a kath. egyházat s azt lehet mondani, életének minden percét vallásosságával aranyozta meg Isten előtt s telte kedvessé
az emberek szemében.
A «Kölni. Volkszeitung»-ban mondja egyik életírója: «Hompesch meggyőződéses, mélyhitü, gyakorló
katholikus volt. Berlinben mindig ott volt a plébánia
szentmiséjén. Szigorú rend szerint járult a szentségekhez. Mint az egyházi naptárban és a szentírásban járatos
ember, szívesen imádkozta a papi zsolozsma zsoltárait
és imáit is. A szentolvasói még a parlamenti épületben
is, mindennap rendesen elimádkozta.» És dr. Schädler
pápai protonotárius, a berlini Centrumpárt első elnökhelyettese, a jan. 23-iki temetésen mondott gyászbeszédeben elmondotta a boldogultról, hogy már ifjúkorában ilyen vallásos volt. Már akkor is vasárnap és ünnepnap szentmise hallgatása nélkül semmiféle kirándulásra vagy mulatságra nem volt kapható. Szűzbeszédét a német birodalmi gyűlésben egy oly indítvány ellen tartotta, a mely azt javasolta, hogy a kaih. egyháznak egyik ünnepén legyen a birodalmi gyűlés megnyitója.
Egész a kuli urbare idejéig szolgálattevő porosz
királyi kamarás volt, Auguszta császárné szolgálatába
beosztva. Ekkor az udvarból Bismarck nekivadult türelmetlensége tolta ki. Később, Roon miniszterelnöksége
idejében, mikor ez a miniszter gyalázólag támadt a
«római egyház»-ra, Hompesch gróf fölvette a keztyüt s
kath. hite fenségének tudatában így vágott vissza a
miniszterelnöknek : «Mi katholikusok csak egy kath.
egyházat ismerünk, a melynek feje Rómában van».
Nevezetes, örökké emlékezetes részletet mondott el
Schädler prelátus gyászbeszédében a boldogult naplójából. Mikor a szélhűdés következtében a boldogultnak
tesli állapota válsággal fenyegetett, környezői a szentségeki'e figyelmeztették. O nyugodtan csak ennyit felelt :
«Mult vasárnap gyóntam». Es csakugyan naplójában
január 8-án ez van följegyezve : «jan. 8. 1909. Első
gyónás ebben az esztendőben, őszinte bánattal és azzal
az erős fogadással, hogy ennek az évnek minden napját, melyet Isten megérnem enged, az O dicsőségére és
lelkem üdvére fogom szentelni. Minden, de minden
Isten áldásától függ. Uram! ne tagadd meg tőlem ezt az
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áldást! Mert tied akarok lenni életemben és halálomban ! ...» Hogy mily nagy tisztelője volt a boldogult a
bold, szűz Máriának, már hallottuk és Schädler a gyászbeszédben újra elbeszélte a minden rendű és hitvallású gyászoló közönségnek, hogy Hompesch-Rurich gróf
a német birodalmi parlament épületében mindennap elmondta a szentolvasót. Nem csoda, ha az ily nagyerejü
katholikusok, ha nem is mindig csodákat, de mindig
nagy dolgokat mívelnek, nagy történeti korszakok alkotóivá válnak. Szívből kiáltjuk az elköltözött után :
Have pia anima!
—y—la.

Magyar alkotni ány- és jogtörténet, különös tekintettel a nyugateurópai jogfejlődésre. Irta :
Király János. I. kötet. I. Bevezető rész : A nyugati
alkotmány- és jogfejlődés a kezdő középkorban. II. Magyar alkotmánytörténet a középkorban. 1908. Ára 16 kor40 fillér. (8" XV. és 722 oldal.)
IV. A szent korona államszervezet korára (1300—1608.)
térve át, szerző általános jellemzését (473—6. 1.) adja e
korban kialakult magyar alkotmányjognak (megkülönböztető elemei : a szent korona közjogi felfogása, az
ősiség és a banderiális hadrendszer) ; e jellemzésben
nincs lényeges eltérés Timon felfogása és szerzőé
között. Majd az európai államokban e kor elején végbemenő alkotmányjogi és kulturális átalakulásokat
vázolja (477, 82), nevezetesen a Franciaországban történteket, a hol a közjogi elemet az alkotmányfejlődésbe beleviszi a harmadik rend és elősegíti a királyi
hatalomnak mindinkább erősödő abszolutizmusát. Kár,
hogy szerző nem utal (mint Timon meglette 473—4. 1.)
arra is, hogy ezen, Franciaországban már régebbi kezdetekre visszanyúló közjogi felfogásnak Magyarországra
való átcsapását valószínűleg a francia származású
Anjou-k közvetítették, a kik pedig egyéb téren (hadügy,
birtokjog) a magánjogi természetű fejlődést indítják meg.
Ezen, imént említett fejtegetések keretében szerző
(480. 1.) a következő kijelentést is teszi :
«Es épen a római jognak tudományos működésével függ össze (!) a tudományos módszer, a scholasticizmus békóínak (!) megszüntetése és a humanizmus
megteremtése, mely a szigorú egyházi felfogással szemben az embert és mindent, a mi emberi, tette a szellemi
és kedélyvilág központjává. A humanizmus a XV. században széthúzódó Itáliában olyan szellemi egységet
létesített, mely hatását europaszerte éreztette. Az ókori
szellemnek a keresztény világgal való összekapcsolása
és a systematica felszabadítása a gondolkodás korlátjaiból (!) olyan magas jelentőségű tényezők voltak,
melyek az európai felfogást elementáris erővel járták
át és változtatták meg».
Ezen egy lélekzet alatt elmondott vádhalmazat a
skolasztika ellen és dicshimnusz a római jog és a
humanizmus mellett az elfogulatlan történetírás részéről már régen cáfolalot kapott. G. Kaufmann (nem
katholikus, sőt katliolikus-ellenes éllel iró német tudós)
aző kétkötetes müvében: «Die Geschichte der deutschen
Universitäten» (Stuttgart 1888, 1896) sorra veszi az
egyes tudományokat (nyelvészet, történelem, római jog,
kánonjog, politika, a természettudományok, a filozófia
és theologia) és kimutatja, hogy a skolasztika korában
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mind e tudományok fejlődtek, előrehaladtak ; a XV.
századbeli humanisták az első skolasztikusok állal
kitalált syntaxist és grammatikai terminológiát használták és ők maguk elvi, tudományos szempontból nem
vitték a nyelvészetet előbbre ; a római jog a XI. század
általános fellendülésének hatása alatt indult fejlődésnek,
és virágzási kora teljesen összeesik a skolasztika
korával (tehát nem lehet szó «békók»-ról) ; a XVI., XVII.
és XVIII. század államjogi monarchomachusai, absolutistái és szociálista utópistái a skolasztikus állambölcselők vállain kapaszkodnak fel, az ő irataik után
indulnak ; a későbbi filozófia kutatási irányait, megoldani kívánt problémáit már a skolasztika vetette
fel ; még leggyengébb volt a fejlődés a történettudomány és a természettudományok s az orvostudomány
terén, mert a skolasztikának deduktiv, szisztematizáló,
theoretizáló, dogmatizáló iránya ezeknek (inductio !) nem
kedvezeit, de azért itt is haladás van: például a botanika
felláinadását az Arisztoteles utáni tetszhalálból Albertus
Magnus-tól származtatja Pouchet, a törléneti érzéket
élesítette és fejlesztette a kánonjog forrásszerü kezelése.1
De Kaufmann még hozzáteszi, hogy, a mi fő, a skolasztika főérdeme az egyetemek alapítása és a tudomány szeretelének felkeltése, a mely abban mutatkozott,
hogy ifjak és élemedettek egyenkint sereglettek Párisban vagy Bolognában vagy másutt híres tanárok tanszékei köré, nélkülözések közt tengetve életüket; tanultak nem megélhetésért, hanem rajongásból, tűzték ki
életcélul a tauulást.
A kor jogforrásainak ismertetése után szerző rátér a
királyi hatalom körül e korban beállott törléneti fejlődés ecsetelésére (II. fejezet 1. §.), nevezetesen arra,
miképen fejlődött ki a szent korona tana és milyen
jelentősége volt ennek a közhatalomnak, a felségjogoknak felfogására nézve, t. i., hogy ezeknek jogalanya
ezentúl a szentkorona (tolum corpus sanctae coronae) :
a király és a nemzet ; a törvényhozási felségjogot illetőleg azonban ez csak Zsigmond alatt fejlődött ki
(ezentúl a decretum alatt nem királyi diplomát, hanem
már szorosan vett törvényt kell érteni, melyet nemzet
és király közösen alkotnak meg). Épen ez oknál fogva
ezen korban a királyi hatalom az «alkotmányos királyi
hatalom» jellegét kapla meg, a mi azonban nem ment
simán és visszaesések nélkül, a királyok abszolutisztikus törekvéseivel szemben ; ez a magyarázata annak,
hogy e korban időnkint a királyi autokrácia, majd
ismét az oligarchia a régi maximumra visszahelyezkedik,
míg azután a szent korona két tagja között az egyensúly ismét helyre áll. Ez nemcsak egész századokon
keresztül, mint nagy hullámhegy és völgy, hanem
egy-egy
király uralkodása alatt is
észrevehető,
példa reá Zsigmond, a ki eltérőleg két nagy elődétől
(Róbert Károly abszolutisztikus túlsúllyal, I. Lajos
pedig túlnyomólag alkotmányos hatalommal kormányzott), hosszú uralkodása alatt kétszer is meglette az
utat az abszolutizmustól az alkotmányosságig és vissza,
halála előtt már ismét (másodízben) alkotmányosan
uralkodik, a mi a királyi hatalomnak (nem okvetetlenül
szükséges) gyengülésével is kapcsolatos voll. Ez a
következő időkben (a mohácsi vészig) krónikussá lett.
i G. Kaufmann, fentid. mű : 28-117. 1.

LXVIII. év f. 1909.

sőt 1444-ben a kritikus minimumra szállott alá, a mikor
I. Ulászló váratlan halála (várnai csata) után a főurak
a királyság megszüntetésére is gondolnak, a mit csak
az alsó nemesség és a városi elem akadályoztak meg
(emlékeztet a «tiers état» szerepére Franciaországban);
kivétel, és pedig a királyi, abszolút hatalom maximumával, I. Mátyás uralkodása, a kinek abszolutizmusa
azonban épen az imént előadottak után tekintve, szükséges reactio volt, de ő is már uralkodásának vége felé
az alkotmányosság útjaira lép, azonban halála után a
mérleg ismét az oligarchia (hűbéri, magánjogi elem)
javára billent, a melyet a köznemességnek a közhatalomban (Verbőczy István vezériele alatt) való részesedésért folytatott küzdelme billentett azután ismét a
közép felé vissza. Feltűnő, hogy szerző itt ezen fejlődés
fonalán nem említi az 1498 : II. és VII. törvénycikkeket, a melyek a köznemességnek a királyi tanácsba
való felvételét is előírták ; szerző itt csak ebbeli «törekvések»-ről tesz általában említést. Alább (521—5. 1.) a
királyi udvarról és központi kormányzatról való tárgyalásnál már ő is felemlíti e törvényt.
A királyi szék betöltéséről és a nagyobbrészt közvetett örökösödést szem előtt tartó királyválasztásról
és a koronázásról szóló fejtegetésekhez (499—514.1.) nincs
mit megjegyeznünk, a kidolgozás eléggé sikerült. VIII.
Bonifác többszöri közbelépését a trónváltozás elintézése
körül szerző is (500—1. 1.) méltányolni tudja, a kortörténet szerinti pápai hatalomnak és az oligarchia ellen
védelemre szoruló nemzeti egységnek szempontjából.
A III. fejezetben a központi kormányzatról és igazságszolgáltatásról s ezeknek szerveiről (518—552. 1.),
majd a vidéki igazgatásról és bíráskodásról (552—572.1.)
tárgyal nagy részletességgel a láthatólag elemében mozgó
szerző. Azt, hogy a királyi főkancellári tisztség 1536.
évben egyesíttetelt a titkos kancellársággal és mint
örökletes méltóság az esztergomi érsekre ruháztatott,
szerző (az 532. 1.) nem • említi, kétségkívül azért, mert
az ő most kiadott I. kötete csakis a mohácsi vészig jul
el, de épen ez is egyik jele annak, hogy az 1300—1608.
évek közé eső korszaknak az 1526. évvel való megszakítását jó lett volna elkerülni, az alkotmánytörténetben csakis századok adataiban lehet áttekinthetően
jogfejlődést szemléltetni.
A IV. fejezet (572—583. 1.) a törvényhozói hatalom
gyakorlása körüli fejlődéssel foglalkozik. Szerző kiindul
a székesfehérvári törvénynapokból, melyek ugyan eleinte
csak törvénykezés céljára tartatlak meg, de a rendes
perek mellett, szaporodván a közjogot is érintő vitás
ügyek száma, e törvénykezési napok lassacskán politikai
gyülekezetek jelleget nyerték és a szabályalkotás alkalmaivá lőnek, a melyeken való megjelenés kölelező voll.
Ez volt az átmenet a törvényhozó országgyűlésekre.
Az Anjou-királyok alatt ugyan úgy a székesfehérvári
napok, mint az országgyűlések eleinle szüneteltek,
néhánynak csak halvány nyomai maradlak, biztosai
csak az 1351. évi országgyűlésről (ősiség) tudunk.
Az országyűléseknek, mint a királlyal együttesen törvényhozói hatalmat gyakorló tényezőnek, állandó szerepe Zsigmond óta kezdődik. Ezt szerző ilyen világosan
és határozottan ugyan nem mondja ki, a mi mindenesetre hiánya az egyébként sikerült, részletes tárgyalásnak.
Érdekes fejezet az V-ik, a mely a rendi szervezetről
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szól. Az ősiségi törvényt itt méltatja bővebben szerző,
melyre nézve Hajnik abbeli véleményét találónak mondja,
hogy az ősiség nein más, mint a hűbéri rendszernek
magyar alkalmazása és hazai alakban való átfejlesztése,
A gondolat annyiban találó, mert az ősiség eltörölte a
nemesnek a saját ingatlan vagyonáról való rendelkezési
jogát és kimondotta a fiutódok törvényes öröklési jogát,
valamint ezeknek nem létében a királyi átháramlási
jogot; és így előállott az összes nemesi birtokoknak, a
régi szállásbirtokoknak is, adomány-birtokká való
átalakulása és lekötöttsége, a mi hűbéri vonás ; nevezetesen megegyezik az ősiség a lombard hűbéri örökösödési rendszerrel. (Király, 219, 586. 1.) A főnemességnek, a zászlósuraknak, a grófi, bárói és hercegi címeknek, az örökös főispánoknak eredetéről és viszonyairól
tanulságosan és világosan tárgyal szerző (583—600. 1.) ;
majd rátérve a nemesekre, ismerteti a nemesség megszerzésének módjaiként : a nemesi leszármazást (a régi
szállásbirtok vagy adománybirtok leszármazója nemes),
a nemesítést (nemesi cimerlevél, «litterae armales»
adományozása által, van azonban cimerlevél nemesség
nélkül is !), a fiúsítást és örökbefogadást. Nem említi
azonban szerző a személyhez kötött nemességet, milyennel a katholikus papok birtak (Tripart. I, r. 2. c. 1. §.,
1647: XVI. és 1715: XXVII. t.-c.), kikkel szemben a
protestáns lelkészek (Timon 551. 1.) már csak «honorácioroknak» tekintettek. A «nobiles praediales» a
praedialislák, némely nemesi előjogban részesített fegyveresek voltak, főleg főpapok szolgálatában, kiknek
ezek hadi szolgálat fejében praedium-ot adtak ; eredetük
részint a magánjogilag szabadokra, részint elszegényedett nemesekre nyúlik vissza (609. 1.) A nemesek jogainak elősorolásánál az aranybullának erre vonatkozó
pontjait itt ugyan már pontosan felsorolja, de nem
ártott volna az egyes jogokról részletesebben szólni ;
ez manapság csakis az alkotmánytörténetben tehető
meg, mert az aranybullában megadott nemesi jogok
manapság már nincsenek hatályban, így tehát a tételes
közjogban ezekről nem lehet tárgyalni. A magánjogilag
szabadok különféle nemeinek e korszakban birt jogairól és helyzetéről, majd egy részletes és éxdekes adatokat
tartalmazó §-ban a zsidók jogi helyzetéről való tárgyalással a fejezet véget ér.
A VI. fejezetben (627—722. 1.) a hadügy továbbfejlődéséről van szó. Nem világosan, sőt ellenmondóan
sorolja fel szerző az Árpádok alatt fenálló «királyi» és
«nemzeti» hadsereg egyes alkotó elemeit. E kettős haderő közjogi elven (királyi szolgálaton és közjogi szabadságon alapuló hadi kötelezettség) épült fel, a melyhez
csak kivételképen jöttek már az Árpádok alatt olyan
adománybirtok-tulajdonosok, kiknek az adományozó
király bizonyos számú fegyveres állítását (a királyi
hadseregbe) kötelességükké tette. Róbert Károly ezt az
utóbb említett, hűbéri természetű, tehát magánjogi
elven felépülő hadikötelezettséget (banderialis kötelezettség) áltatánosította (de a nemzeti haderő javára),
eleinte még csak tényleg, nem törvényileg és így jön
létre a banderialis hadszervezet, a melyben a birtok
arányában jogosultak és kötelesek saját zászlóik alatt
katonaságot (bandériumot) állítani ; a király, a királyi
főtisztek (barones), a főpapok, a városok, a szepesi
szászok, az erdélyi szászok és a székelyek, a jászok és
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a kunok (ezek tették a királyi haderőt, a banderiális
hadszervezet korában); ezeknek kiegészítésére szolgált
(Zsigmond óta) a nemzeti derékhad, a mely ugyan
részben most is a személyes fegyverfogásra köteles
összes nemesekből állott, részben azonban már a
nemesi birlok arányában (33jobbágytelek után 1 lovas,
100 telek ulán 4 lovas) állított telekkatonaságból; ha
a teleknagyság után állított telekkatonák száma az
előírt minimális nagyságot elérte, mint külön úri bandériumok vonultak a derékhad részeként a hadba,
ellenkező esetben a vármegye bandériumába lartozlak
telekkatonáikkal együtt. A banderiális hadiszervezetnek
a VI. fejezetben igazán beható ismertetése a műnek
egyik fénypontja.
Ezzel az ismertetésnek és a részletes kritikának
végére értem.
Általános természetű kifogásaim még ezek : 1. A műnek csak vége felé (596—722) találkozunk a sor alatti
forrásidézetekkel és utalásokkal, a többi túlnyomó részben ezeket megtenni elmulasztotta szerző, a mi első pillantásra is már szembetűnő hiánya e könyvnek. 2. A népneveket (bessenyők, germánok, frankok stb.) mindig
«nagy» kezdő betűvel írja, a mi régente szokásos volt,
ma hibás és elavult.
A műnek értékéből ezek és egyéb fenti kifogásaim
lényegeset nem vesznek el. E mű sok év tanulmányának értékes gyümölcse, a mely, lia a kifogásolt tökéletlenségeket lesimítja szerző és a hiányokat pótolja, a
tökély nagyobb mértékét elérheti. A művet szakembereknek és a jogtörténelem iránt érdeklődőknek olvasásra,
tanulmányozásra ajánlom.
Hanuy Ferenc dr.
Egri n é p k ö n y v t á r . Szerkeszti Rétay Kálmán,
kiadja az egri egyházmegyei irodalmi egyesület.
Eger hatalmas lyceumának termei a sok értékes
drágakincs mellett, melyeket csodál az utas, eltakarva,
vasajtóvál elzárva sárguló, talán már feledésbe ment
népies, zamatos füzeteket tartalmaztak a 70-es és 80-as
évek jeles egri Íróitól. Kriston Endre érseki titkár kétéves, szüntelen agitációja által fellendült egri egyházmegyei irodalmi egyesület kiásta a fakó, porlepte iratkákat, közkinccsé tette. Expedíciója eredményes volt.
Majdnem mind elfogyott. Ujabb, kelendőbb dolgok
irása vált szükségessé. Az út meg volt ugyan törve,
az irány megjelölve, de ujabb alkotás is kellett. És Eger
80 éves bibornokérseke lehetővé tette a törekvést.
A Pyrker-alapítvány 800 korona kamatát engedélyezte
az egri népkönyvtár megteremtésére. Krassy Félix
kanonok saját költségén nyomatta ki 2000—2000 példányban «Száz jó tanács» és «Átok-e vagy áldás ?»
cimü régibb keletű, de mindvégig érdekes, tanulságos
kiadványait. Maga az egyesület pedig kiadta Vágássynak «Gondolkozzál» cimü apologetikus alapon irt
népies müvét. Most van sajtó alatt a negyedik füzet.
Az eddig megjelent füzetek régebbiek. Az a kedvező körülmény, hogy egyik-másik 2—3 kiadást ért,
igazolja arravalóságukat. Ezért nem annyira e füzetekről kell szólani, mint inkább magáról az eszméről;
népiesen irt füzeteket, iratkákat adni olcsón 10, 20 filléren a nép, az ifjúság kezébe.1 Valóban dicséretes
1 Kivált ha valaki oly népiesen tud irni, mint Luga László
annak idején.
Szerk.
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eszme, megéri a fáradságot, az expedíciót kiásni csendes, pihenő helyéről. Hogy a nép erkölcsében, vallásos
felfogásában megingott, nem kis része volt ebben
annak, hogy nem volt jóirányú népies sajtónk. Helyettünk a vásári ponyvások s a vigécek vetették magukat
e térre, e térfoglalásukkal elhódították a nép, az ifjúság lelkét. A Jakabok ennek tetejébe újságot adtak
kezébe, hogy betetőzzék az előfutárok munkáját. Most
vissza kell hódítanunk az elvesztett teret. A visszahódítás, az építés persze nehezen megy, azonban a
nehézségek ne riasszanak el, de ne is patópáloskodjunk, hanem fogjunk a dologhoz. Az egri népkönyvtár
kezdet. Szerény kezdet, kicsi eszközökkel. A kezdet
azonban jó, az eszközök meg időmultával megszaporodnak, ha az eszme életrevalónak bizonyult. Ámde az
életrevalóságot nemcsak a tetszetős külső, a népies
irály, a kifogástalan tartalom adja meg, hanem a mai
reklámvilágban még ennél is fontosabb körülmény, a
kolportage. Addig, míg minden plébánia területén, minden búcsújáró helyen, vásárokon nem lesz fürge kolporteur, a ki kinál, ajánl, dicsér, — hisz most már a
jó bornak is kell cégér, a népkönytár magasztos céljától messze esik. Ezt szervezze az egri egyházmegyei
egyesület, ezt a Szent-István-Társulat és akkor a mi
ügyünk diadalmaskodni fog. Gyakorlatban valósítsa
meg e tervet az egylet 180 tagja. Nem nagy szám magában véve, de ha ez a 180 ember tevékeny, céltudatos
irányban dolgozik, legalább azon a területen, a hová
az isteni Gondviselés rendelte, ellensúlyozhatja a gyalogsátánok pokoli müvét. Akkor ők lesznek az expedíció
munkálatainak terjesztői, a miből az egyházra és a hazára
csak áldás, szerencse háromolhat. Mi magyar katholikusok e magyar hazában úgyis szövetség nélkül
állunk. Mások «vallási szövetség»-ben, mint föderációban egyesülnek, nekünk magunk között kellett ilyet
létesíteni. E szövetségnek pedig épen egyik szerve a
sajtó. Ha e szerv jul fungál, ügyünk biztos, különben
kártyavárként omlik össze eddigi iparkodásunk.
Még valamit. Kívánatos, hogy az egri népkönyvtár
füzetei között legyenek olyanok is, a melyek a nép
anyagi, gazdasági, szociális érdekeit felkarolják. A tisztán erkölcsi téren mozgó iralkák csak fél célt szolgálnak. A nép hóna alá kell nyúlni és ha látja olvasmánya gazdasági hasznát, akkor lesz előtte becses,
felkerül a mestergerendára, kedves olvasmányul fog
szolgálni mindenha. Kívánatos továbbá, hogy a füzetekben legyenek megfelelő illusztrációk is. A nép kétszeresen szivesebben veszi a képes nyomtatványokat,
mint az illusztráció nélkülieket. Igaz, ez többletkiadást
jelent, de a hol Maecenások is vannak, ott a jó ügy
megérdemli az áldozatot.
Csepela Lajos dr.
*

A l e x a n d e r B e r n á t : Művészet, a m ű v é s z e t
é r t é k é r ő l é s az e s z t e t i k a i n e v e l é s r ő l . Budapest,
1908. 239 1.
IV.
Modernebbül nézhetjük a népies művészet dolgát
is. Alexander már veszendőben látja. Hát a gyárba
került nép fiának esetleges zsenijét nem segítheti az az
oly lesajnált üzleti érdek, mely bizony az invenciót, az
újdonságot szívesen jutalmazza? Azonkívül a technika

LXVIII. év f. 1909.

elevenebb, már a nép számára is hozzáférhetőbb volta
csak több és merészebb vállalkozásra készteti az
invenciót.
Azt csodálom minden közt a legjobban, hogy szerzőnk nem akarja észrevenni a mai képzőművészet
bensőségét, egységét, az iparnak ma valójában megjött
művészi jellegét és igazi beilleszkedését az építkezési
milieube. És nem akarja konstatálni azt a szoros szövetséget, melybe csak ma léptek igazán a képzőművészetek. (135. oldal.)
A rajztanításhoz komolyabban, erősebben volna
csatolható a mintázás, mint Alexander gondolja; addig
tulajdonképen nem is friss a rajzoló gyermek forma-érzéke,
míg nem mintázott. Azután a szemléleti rajznál is elevenebb eszköze a mintázás ahhoz, hogy igazi egyéni,
fiziologiai és lelki élmények eleven milieujében tanuljon az ifjú a természetben mozogni és a természettel
bánni.
Nemcsak az esztetikai nevelés elveit nem akarja
rendszerben látni szerzőnk, de még egy elemibb tényezőt is kifogásol : a szuggesztiót. Pedig a tanár
egyénisége, művészet-szeretete mindig hatással van a
növendékekre, természetesen, mint a pedagógia minden
mozzanatában, bizonyos mérték tartása mellett és
számolva a gyermek utánzó természetével, mely önkénytelenül követi a tanár lelkes gesztusát és ezzel már
homályosan a lelkét is. Különben több lappal tovább
már el is árulja szerzőnk, hogy érzi ő is ezt az igazságot.
Adhatott volna egy-két oly megjegyzést is, hogy
mikép állítsuk az ifjút a műremek elé, mint vigyük be az
épületbe, ez utóbbit vele mint tanultassuk meg belülről élvezni. A legtöbb szemléltető kép az építészetről
csak az épület külső képét adja ; ez ellen is szerettünk
volna kifogást. Azután arról is szólhatott volna, hogy
a műélvezésnél mint figyelmeztessük az ifjút a műremek tárgyi és formai jelentésére és arra, hogy a formai
kompozíció adatai mint hordozzák a tárgyi kompozíció mozzanatait.
Mikor azt ajánlja, hogy inkább Firenzébe menjen
el az ifjúság tanulmányútra, azt szeretnők megtudni a
szerzőtől, hogy melyik középiskola ad többet Firenze
ismeretéhez, mint Rómáéhoz? A rom-állapotban és
épen fönnálló annyi emlék és a Vatikán műkincsei is
épúgy csatlakoznak Róma hosszú, annyi fázisú történetéhez, mint Firenze muzeumai a firenzei polgárság
rövidebb, szűkebb történetéhez.
A poétika és irodalomtörténet tanításánál miért
nem szól a szerző, mint modern ember, az ellen az
ócskaság-kultusz ellen, mellyel agyonuntatják az ifjút,
mikor vele több száz év előtti közepes értékű, vagy
még a közepesen is alul álló szövegeket olvastatnak,
melyek kényszerolvasása elveszi az ifjú kedvét a saját
nemzete irodalmától ? Van elég valódi műremek,
azokba segítsük mélyedni az ifjúságot. A pusztán
irodalomtörténeti érdekű dolgokat őrizzük szépen
valami kegyeleti szertárban s ne hozzuk őket oda, a
hol csak unalmat okoznak.
Az iskolás poétika ellen is tehetett volna valami
megjegyzést. Poétikai tankönyveink még mindig csak a
hatvanas évek esztétikáiból dolgoznak.
Az eszmélkedés és szemlélet viszonyát, melyet a
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206—9. oldalakon tárgyal Alexander, máskép kapcsolnám bele az esztetikai nevelés kérdésébe. Nagyon is
formai szempontból látja szerzőnk a dolgot, melyet én
így mondanék el : Mivel nem az kell, hogy a műélvezéskor filozofia, elvont légiesség váljék a konkrétebb
szinü szemléleti világból, hanem hogy a szemléletünk
a legnemesebb s mindig a legfőbbnek maradó gondolati vonatkozásokkal, mint a legmagasabb értékek
mutatóival, egészüljön ki, épen azért juttassuk a szemlélő ifjút a nemesebb asszociálás útjaira is. A szemlélet, mint a léleknek legközvetetlenebbúl való rajtacsüggése az érdeklődés tárgyán (mert a figyelem csak
a ráirányulás intenzitása), a szemlélet az asszociációkat
nem zárja ki, sőt ezek visszfényében a tárgyat még
érdekesebbnek látjuk. S az ily asszociációk reflexével
megnagyobbított, megszinezett tárgy szemlélete a legmagasabb szemlélet. S az ily szemléletre való képessétevés az esztetikai nevelés legfőbb technikai célja és
nem általában célja, egyedüli célja, mint a hogy
Alexander mondja... Mert még a tartalom szempontja
hátra van. Az eszmény, a legmagasabb asszociációk e
focusa, az eszmény az, a mit elérni és az ifjúsággal is
észrevétetni akarunk.
*

Most meg nézzük azt, hogy modern állásfoglalásának gyökereit mennyivel ereszthette volna mélyebbre.
Igyekszik ugyan helyenkint mélyre menni, de sokszor csapong mégis, valami fichtei bódulat snobjában,
az objektiv, komoly alap fölött. Nincs meg a teljes
összefüggése sem annak a szűkre mért szubjektiv-pozitiv világnak, melyet, ha már valami mélyebb, abszolút
alapra nem helyez, legalább hozzákapcsolhatna ahhoz
az ideálhoz, a melyben való hitet oly szépen fejezte ki
Roussel-Despierres a «L'Idéal esthétique» cimü könyvében.1 Messze állt volna igy is a mi álláspontunktól,
de legalább nem állna mégsem úgy, hogy könyvében
letett esztetikai gondolatköre csak egy önmagában is
ingadozó világ, mely mégcsak nem is homokra, hanem
a semmire van építve.
Azt mondhatná erre valaki, hogy hiszen a művészet
is csak a semmire van építve, magában álló, magáért
való világ... Csakhogy ezt maga Alexander sem mondja.
Láttuk, mennyire összekapcsolla emberi lényünkkel
(bár inkább csak szubjektív álomlényünkkel). Itt-ott
meg is érzi, hogy a művészet a reális világgal összefügg; de az ideállal vagy még ezenfelül az isteneszmének világával való összefüggését nem hangoztatja, még
csak sejtését is kerülni látszik ennek.
Azaz, hogy önkéntelenül is mellettünk beszél néhanéha. A művészet és élet és pedig a reális, objektiv élet,
összefüggését bizonyítja akkor is, mikor a művészetet gazdasági tényezővé látja már emelkedni ;
a művészet és erkölcs összefüggését igazolja, mikor
látja, hogy ma a művészet is kiveszi a részét a kor
küzdelmeiből. Hozzáteszi ugyan, hogy az utóbbi dolog
árt a művészetnek. Ebben pedig nincs igaza, mert
mindig így volt a művészeti világrendben; azt láthatja
Alexander is, hogy Michelangelo Medici-siremlék négy
allegorikus alakjának ugyancsak nem ártott meg az a
programmszinezet, mellyel azok a szobrok szinte a
1 Bibliothèque de philosophie contemporaine.
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titáni melankólia négy vezércikkévé váltak. A lángelmék dolga a művészet, a lángelmék akár vezércikkezhetnek kővel is vagy rombolhatnak épülettel is,
csak zseniálisan csinálják, az a fő.
Hiába félti a művészetet a tudománytól is. Egy
helyen (73. oldal) már maga is hangsúlyozza a művészet logikai elemét, mely által mi már a művészethez
közelebb látjuk jutni a tudományt és az erkölcsöt is.
A művészet, élet és erkölcs összefüggését valló hitünk
mellett szólja el magát Alexander akkor, midőn szoros szövetséget említ a szépség világa és a gyakorlati világ között
(132. oldal). Hasonlóképen a 187. oldalon, említve a művészetek fontos funkcióját az éleiben, melybe beletartoznak.
Ezt is mondja: «A művészetnek a görög életben
volt legtermészetesebb és legmegfelelőbb kapcsolata az
élettel». Ezzel szemben azt mondhatnók, hogy mai
ideál-kultuszunk alapján mélyebben, sokszinűebben
rendezkedhetnénk be kalobiotikailag ; lia a görögöknek
megvolt az ő legnagyobb esztetikai dicsőségük, a
szobrászaluk, ezzel összemérhetjük a modern szobrászat
sokszor hasonlóan erős formaimádatát és hasonlíthatatlanul mélyebb kifejezési finomságait. A mai szép test
és a szép görög test összeméréséhez ajánlom Alexander
figyelmébe Gina Lombroso könyvét : I vantaggi della
degenerazione, mely munka tömérdek anyagot és szempontot adhatna annak is, a ki — bár a modern olasz
szerzőnőnek aligha meleg kívánságára — azt akarná
kimutatni, hogy a kereszténység az annyira pesszimisztikusnak, életlompitónak nevezett kereszténység, nem
degenerálta, hanem csak megfinomította a testet.
A szobrászaton kívül ne is beszéljünk a többi művészet
virágzásának, az élettel való reálisabb összeszövődésének azon túlsúlyáról, mely a főleg görög zenét, festészetet és iparmüvészetet nyomja agyon.
De ne ezen vitázzunk. Maradjunk Alexanderrel
annak konstatálása mellett, hogy szoros összefüggés is
lehet az élet és művészet között.
Azt mondhatná valaki, hogy miért is nem akarom
hát elhinni komolyan szerzőnknek az ő felfogását az
élet és művészet összefüggéséről, mikor különben is
nem győzi annyit emlegetni az életérzést a művészetben?
Mert nem engedi ő maga, mikor fichtei snobbal
beszél kizárólagosan subjektiv szépről, mikor sohasem
hangsúlyozza azt, hogy az élet s az «élet» keretébe tartozó
társadalmi élet rendjének jogát, az erkölcsöt is komolyan
be kell vinni a művészetbe s mikor az erkölcsi szépnek
sehol sem látjuk kifejtését vagy legalább alapvető
módon feltűnőbb pontra való elhelyezését könyvében.
Szóval sem lefelé, sem maga körül, sem fölfelé
nem kapcsolta eléggé azt a világot, mely az ő írásában
elénk lebeg a szellemes ötletek, finom szóruhák tagadhatatlanul varázsos seregében. A varázs sokakat egészen meg is ejt, főleg olyan sokakat, kik előtt az ismert
nevü nagyság tekintélye nem enged meg mélyebb elemzést, mely elemzésre különben erejük sincs azoknak a
sokaknak. Előre bocsátottam Alexander iránt való
tiszteletemel ez Írásom legelején és újra mondom, hogy
jóval több ő egy ölleles, finomszavú embernél s elismerem s ki is mulattam, hogy a könnyed varázs felhőjéből
egy erős, finoman fegyelmezett elmének több sugára is
elővillan. Csak még többet szeretne az ember ezekből
a sugarakból s necsak oly nagyon behatárolt terüle
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tekre volnának lekötve e sugarak, világítanának a
mindenfelé sóvárogva néző lélek számára. 1
Kőszegi László.

Hivatalos.
Felhívás. A budapesti kir. magy. tudomány-egyetem hittudományi kara a jelen évben a Horváth-féle
alapítványból jutalmazhat oly egyházirodalmi jeles
és hasznos műveket, melyek az 1905., 1906., 1907. és
1908. években jelentek meg. A megjelent művek
beküldés nélkül is pályáznak ugyan, mégis az eljárás
megkönnyítése és esetleges feledés elkerülése végett
felkérem az illető szerzőket, szíveskedjenek a nevezett időben megjelent egyházirodalmi műveik egy-egy
példányát a hittudományi kar dékánjához lehetőleg
minél előbb beküldeni.
Budapest, 1909. február hó 8-án.
Dudek János dr.
hittudománykari dékán.

Czobor Béla

síremlékére.

Mult számunkban megjelent fölhívásra a következő adományok érkeztek szerkesztőségünkhöz:
Siposs Ágoston
... ... ... 10 kor.
Mihályfi Ákos dr
10 kor.
Katona József d r . . . .
2 kor.
Tatár János d r . . . . ... ...
5 kor.
Dudek János dr
10 kor.
Giesswein Sándor dr. ...
20 kor.
57 kor.
A további adományokat, kérjük, küldjék be az
adakozók a Szent-István-Társulat címére, melynek
Tud. és írod. Osztátya veszi kezébe az ügyet. A «Religio»-ban csak az adományokat fogjuk közölni.

Telefion.

L . B u d a p e s t . Amit az az orvos mondott s amit vele sokan,
a nem orvosok közül valók, — amúgy sub rosa — ismételni
szoktak, hogy a nemi ösztönnek a házassági állapoton kivül
való kielégítése az egészség követelménye, tehát hogy az
önmegtartóztatás káros az egészségre, egyszerűen nem igaz.
Az illető doktor urak közül nem egy, ahelyett hogy tanulna
vagy kutatna, sokszor csak affektálja a t u d á s t ; a test lovagjai
pedig, akik a küzdés helyett az alacsony vágyaknak való
meghódolásban keresik vitézségüket, a fennebbi állítást
fügefa-levélként ragadják meg bűnük palástolására. Ha már
komoly orvosi véleményt akar hallani, idézem önnek, fiatal
barátom, hogy 1902-ben, Brüsszelben, az egészség- és erkölcsápolás ügyében tartott második nemzetközi kongresszus egyhangúlag kimondta: «Különösen az ifjúságot kell kioktatni
arra vonatkozólag, hogy a tiszta élet egy cseppet sem káros
az egészségre, sőt inkább egészségi és orvosi szempontból
is feltétlenül ajánlatos». Részletesebb tájékoztatás céljából
ajánlom Good Pál művét : Erkölcs és erő. (Ford. Hupka Ödön.
Budapest, 1908). Egyik helyen ez az orvos azt mondja : «Alta1
Müvének m i n t rendszeres összefoglalásnak belső formai
b í r á l a t á b a n e m megyek bele. Előkerestem a gondolatokat, a prog r a m m o t , — ez nekem elég. Az Írásművek elméletéből való iskolai
tanultságával rágódjék, a ki akar, azon, hogy a fejezetek apró
átmenetek betartásával összefüggök-e, teljesen kidolgozottak-e, nem
elforgácsolt részek-e, m i n t az én esztétikámat piszkálgatták m á r
ezért, pedig jeleztem, hogy «vázlat».
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lánosan elterjedt előítélet az, hogy a teljes önmegtartóztatás
veszedelmessé válhatik. Ilyen veszedelemről szó sem lehet».
Az egész mentegetődzés tehát arra megy ki, amit a zsoltáros
mondott : et mentita est iniquitas sibi, hogy t. i. az ember
nagyon hajlandó az önámításra.
Sz. B u d a p e s t . Hogy Réz Mihály nem iratai alapján
jellemzi a kath. Széchenyi István gróf vallásosságát («Budapesti Szemle» 1909. 166. 1.), hanem a maga modern lelkét
vetíti reá, az mindenki előtt, aki nevezetesen Széchenyi
«Naplóit» olvasta, teljesen bizonyos. Nem Széchenyié, hanem
mai modernista hang az, midőn ezt írja róla: «Hitét is megtalálta ; nem azt, melyet a dogmatikus vakhit (ugyan ?) gyermekkorában tanított, hanem azt, mely egyéniségével, tudásával, világos eszével egyaránt harmonizál. A vallás elavult
formáin megtalálja annak lényegét és, miként Faust nagy
költője, abban igaz megnyugvást talál (a gyónni szokott
Széchenyi ?). A logika semmi okoskodása erkölcsi erőt nem
adhat és érzelem alap nélkül a léleknek nem adhat harmóniát. A tusakodó lélek az igazságra rátalál, hogy a vallás
alapja minden érvnél inkább szilárd és positiv: tény, tudniillik egy erős, kiirthatatlan, lelkünbe olvadott érzésnek ténye».
A vallás alapja tehát a lelkünkbe olvadott érzésnek ténye !
Eszerint a vak érzelem, az tehát szilárd alap, de a logika
semmi okoskodása (vagyis a józan belátás) hogy erkölcsi
erőt nem adhat. Réz úr gondolkozott-e eme zűrzavaros nagy
mondásain ? Akárhogy van azonban a dolog, az az egy kétségtelen, hogy imigyen irva, a nagy Széchenyinek pozitív
kath. gondolkozását nem tolmácsolja.
Az «Alkotmánynak». A mult vasárnapi szerkesztői
üzenetei közül az, mely igy szólt : «W. P. Dehogy is szűnt
meg a Religio. Virágkorát éli», emlékeztet arra a félreeső
faluban élő emberre, ki csak 1850-ben vette észre, hogy az
országban valami zenebona volt. Negyedik éve szerkeszteni
a Religiót s valaki a katholikusok közül ma kérdezi : él-e a
«Religió»? Nonne inter nos adhuc dormiunt multi? lia a
saját irodalmuk iránt is csak ennyire érdeklődnek és csak
ennyire tájékozottak?
B . B á t a s z é k . Bocsánat ! Érthetetlen előttem a számok
elmaradása. Pótoltam.
S. B u d a p e s t . Nagyon örülök a dolognak, a «Természettudományi Levelek» jó hatásáról másfelől is értesültem. Még
nincsenek befejezve, amint kissé ráérek, foly r tatom. Külön
kiadásukra magam is gondolok, talán majd a szünidőben
j u t o k hozzá. Jól teszi Nagyságod, ha civil társai között terjeszti. Mozgás az élet.
B. G y ö r . Az «Országos Kath. Iskola-Egyesületből •> életrevaló intézmény fejlődhetik, lia a katholikusok támogatják
biztosításaikkal. A protestánsok j ó ideje ezen az úton százezreket szereznek iskoláik támogatására; a mi részünkről ez
mindezideig a biztosító-társulatok zsebeibe került.

TARTALOM. Ábrahám hadjárata az ékiratok világában. I. Patakg Arnold dr.-tól. — Részlet Erdély egyháztörténetéből. (A románokról.) II. (Vége.) fírinzeu Miklós
dr.-tól. — Egy kiváló modern nevelő szellemi pályája.
(Foerster.) II. (Vége.) Schiitz Antal dr.-tól. — Hármas
jubileum. (1809, 1859, 1909 — a darwinizmusról.) Martinovics Sándor S. J-től. — Egyházi világkrónika. — y—latól. — Irodalom. Király: Magyar alkotmány- és jogtörténet. IV. (Vége.) Hanuy Ferenc dr.-tól. — Egri népkönyvtár. Csepela Lajos dr.-tól. — Alexander: Művészet.
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A moustier-de-peyzac-i
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JÁNOS

EGYETEMI TANAK

ősemberpárS

A «Religio» január 31-iki számában bátor voltam röviden ismertetni a chapelle-aux-saints-i ősember maradványait, ki minden valószínűség szerint
a régibb kőkornak úgynevezett moustier-i időszakában élt, tehát a második időszakban s így eddig
legalább a legrégibb ismeretes ásatag-tipus képviselője. Palaeontologai műszóval élve, ez a negyedkori,
ó-diluviális ember, palaeontologiailag is a legrégibb
tipus, minthogy a harmadkori embert, annyi anthropologic ábrándjainak tárgyát, eddig még nem sikerült fölfedezni. Ez a harmadkori ember lenne az
evolucionista anthropologusok véleménye szerint az
a közbülső alak, a mely az ember családfáját fölvinné ahhoz a képzeleti közös őshöz, melytől egyrészt az ember, másrészt a ma élő majmok, főleg
az emberszabásúak, az anthropoidok, leszármaztak.
Nos, ez a harmadkori ember eddig még sehol
sem jelentkezett, annál gyakrabban fedezik föl a
negyedkori ember csontmaradványait. Ez alkalommal
két negyedkori csontvázról fogunk beszámolni, egy
nő és egy férfi csontvázáról, kik mind a ketten a
moustier-i típust képviselik, egyszóval a chapelleaux-saints-i emberrel egykorúak. Örvendetes különbséget képez azonban, hogy itt nem csak egyes csontdarabokról számolhatunk be, mint a chapelle-auxsaints-i embernél, hanem két csaknem egészen ép,
teljes csontvázról. Megjegyezzük, hogy ezt a két csontvázat is a «Religio» teszi először szóvá a magyar
folyóiratok között.
Emil Rivière két esztendővel ezelőtt Franciaor1
Sokszor tériink vissza az ember eredetének tudományos megvilágítására, m e r t hiszen ezen fordul meg a ma
szembenálló két világnézet: a keresztény és anyagelvi, összes
következményeivel. Ebből látjuk, hogy az állat-emberből kiinduló materialista szociologusok, filozofusok s a többiek
vallás-, jog-, erkölcs- és társadalomfelforgató tanai alap nélkül szűkölködnek, mivel abból indulnak ki, a mit a tudomány
eddig be nem bizonyított, t. i. az ember állati eredetéből.
És, mint Apáthy István dr. a «Budapesti Hirlap» febr. 16-ki
számában irta: "idéznek elő erkölcsiekben és anyagiakban
tömérdek pusztulást. Ha Darwin ezt sejti vala, a milyen becsületes és emberszerető volt, talán inkább meg sem írja a
Fajok eredetét,»
Szeik.

dr.

vasárnapon.
S Z E R K E S Z T Ő S É G ÉS

KIADÓHIVATAL

Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 39.

szágDordognedépartement-jában, Abrisous-Roche-on,
Moustier-de-Peyzac mellett, negyedkori rétegben
egy női csontvázat fedezett fel. Bendszeres ásatást
azonban csak a mult évben rendezhetett a «Commission des recherches scientifiques» bőkezűségéből Bouchard indítványára. Szerencsére egészen pontosan
meg lehetett állapítani a csontváz fekvésének, illetőleg rétegének korát, amennyiben kellő mélységig a
földréteg érintetlen volt. A réteg faunája (állatmaradványai) meglehetős gyér. Gyapjas szarvorrú-fog
(Bhinoceros tichorhinus), egy Rhinoceros Marckii-fog,
Bos primigenius, Cerveus Elaphas, tehát két kérődző,
végre egy rágcsáló állat, nyúlfajta fogmaradványai
kerültek felszínre, egyszóval diluviális negyedkori
fauna maradványai. A talált emberi eszközök nyílhegyek, vakarok, a moustier-i időszakra vallanak.
Egyszóval a kutatott réteg korát mind palaeontologíai,
mind archeológiai tekintetben elég pontosan meg lehetett állapítani. Az említett női csontváz 1 m. 60
cm. magasságú nőre vall, alsó lábszára (sipcsontja)
36 cm. hosszú lévén. A csontváz csaknem teljesen
ép, mindössze hat csigolya, néhány kéz- és lábcsont
hiányzik. A csontok jó állapotban maradtak. Megvan
az egész koponya, alsó és felső állkapcsok, csaknem
valamennyi fogukkal. A csontváz a tűzhely alatt 55
cm. mélységben feküdt, egészen kinyújtóztatva, karjai teste mellé helyezve, feje ugyanazon magasságban,
mint a test. A lelőhelyet eddig még nem kutatták
tudományosan. A környéken «Abri-sous-Boche de
Moustier» néven ismerik, vagy «Abri-Bougès»-nek
hijják a telek tulajdonosáról.
Mint fentebb említettük, a lelet korát elég pontosan meg lehet határozni. Geologiai szempontokból
a régibb negyedkorból, az ó-diluviumból való; archaeologiaiból pedig a régibb kőkorszak második
időszakából, a moustier-i-ből, esetleg a chelles-i és
moustier-i időszak határán élhetett. Ez a csontváz
tehát még régibb, mint az a hat csontváz, melyet
Rivière 1872-től 1875-ig fedezett föl Itáliában Baoussé
Roussé barlangjaiban, melyeket mentoni barlangoknak hivnak; régibb, mint az az ugyancsak mentoni
embernek nevezett ásatag csontváz, melyet 1872.
március 26-án fedezett föl Rivière, s mely azóta a
párisi anthropologiai múzeumban látható ; sőt vala-
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mivel régibb magánál a chapelle-aux-saínts-i embernél, s így el lehet mondani, hogy a legrégibb emberi
csontváz, melyet
ismerünk.
A moustier-de-peyzac-i asszony rendkívüli régiségét egyébiránt megerősíti a mult év augusztusában
föltárt csontváz-lelet. Ugyanazon rétegben, amelyben
a női csontvázat találták, M. G. Häuser egy fiatal
ember vázát fedezte föl, kinek tipusa a neandervölgyi típushoz hasonló. Szemöldökei hatalmasan ki
vannak fejlődve, állkapcsai rendkívül erősek, fogai
igen vastagok, nagyok. A bölcsességfogak még el
vannak rejtve üregeikben. Az állkapocs rendkívül
előrenyúló, az arc tehát igen prognát, a bestiális
tipushoz közeledő. Az ágyékcsontok igen vastagok,
nehézkesek, tömzsiek, alacsonyak. Az egész csontváz
jellege ó-diluviális. A csontváz mellett ugyanolyan
kovakő-eszközök feküdtek, mint a minőket a Bos
primigenius s egyéb nagy emlősök mellett lehet találni. Az eszközök tipusa moustier-i időszakra vall.
A test elhelyezése valóságos temetésre vall, a menynyiben a fej mögött kovakő-lemezek v a n n a k szépen, rendben elhelyezve. A test szunnyadó helyzetben (attitude) feküdt, jobb k a r j a arca fölé volt
hajtva. 1
A moustier-de-peyzac-i csontvázlelet megerősíti
azon következtetést, melyet a chapelle-aux-saints-i
leletből a korai negyedkori ember testi és lelki tulajdonaira nézve levontunk. E szerint a moustier-i időszakban, tehát a legkorábbi ismert időszakban élt
ember zoologiai, physiologiai
tekintetben a jelenkor
emberétől nem különbözött, állatiasabb tipusii nem
volt. Még ha elfogadnók is, hogy létezett egy neander-völgyinek nevezeti, azaz a jelenlegi európai embernél alsóbbrangú fajta, az még mindig b e n n e m a r a d
az egész emberfaj varialióinak körében, egyszóval
csak fajta, emberi fajta, race, de n e m alsóbbrendű
az emberi fajnál. Már a múltkor kiemeltük, hogy a
neander-völgyi koponyánál kisebb köbtartalmút is
találhatni a jelenleg élő ausztráliaiak és tasmániaiak
vagy lappok között, kiket senki sem tekint átmeneti
típusoknak s így a neander-völgyi ember sem lehetett az. «Der durchschnittliche Schädelinhalt dieser
ausgewählten 36 Schädel (von Australiern und Tasmaniern) ist sogar geringer, als der der Neanderthalgruppe; ausserdem sind die F o r m e n von einigen aus
diesen zwei Schädelgruppen eng verwandt, wie aus
der Abbildung ersichtlich ist, die von einem dieser
Schädel gemacht wurde» Igy Macnamara, 2 kinek
s z a v a i h o z W a s m a n n a következőket fűzi: « W i r d ü r f e n
hieraus mit Recht schliessen: Der Neanderthalschädel
liegt innerhalb der Variationsbreite der Spezies Homo
sapiens; also ist der Homo primigenius keine eigene
1

tgy írja te a moustier-de-peyzac-i letetet Henri de Parville. Les Annales politiques et littéraires. 1909, jan. 17-iki
füzetében 68. lap.
- Kraniologischer Beweis für die Stellung des Menschen
in der Natur. Archiv f ü r Anthropologie 1903. 349-360.
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Menschenart, sondern nur eine ältere Menschenrasse. 1
Nemcsak, hogy nem lehet a negyedkori csontleletek között a jelenlegi emberfajnál alsóbbrendűre
b u k a n n i ; de Ranke, a hires anthropologic, határozottan azt állítja és Broca adataival be is igazolja,
hogy a franciaországi negyedkori ásatag-ember koponya-köbtartalomra nézve fölölte áll Franciaország
jelenkori lakosságának. «Die alten praehistorischen
Bewohner F r a n k r e i c h s überragten in Beziehung auf
die Grössenentwicklung des Gehirns die heutigen
Franzosen. 2
Nem kevésbé fontos tanulsággal szolgálnak a
chapelle-aux-saints-i és moustier-de-peyzac-i leletek
a negyedkori e m b e r lelki tulajdonságaira,
psychologiajára
nézve. Gabriel Mortillet a hires francia
archaeologus azt állította, hogy a diluvíális, a negyedkori e m b e r minden vallásos fogalmak és érzések nélkül szűkölködött. Ezt abból következtette,
hogy a diluviális ember rajzolataiban hiányzanak a
szimbolikus jelek, mint pl. körök, háromszögek, keresztek, hogy nem voltak amuleltjeik, talizmánjaik, végre
hogy a diluviális embernél a temetkezés n e m volt
szokásban. 3 Nos, a legutolsó kora-negyedkori csontleletek épen az ellenkezőjét bizonyítják, tudniillik,
hogy igen is ismeretes volt a temetkezés és szokásos ;
hogy a moustier-i embernek vallásos fogalmai és
érzései voltak, s hogy így az ó negyedkori ember a
szó legszorosabb, legnemesebb, legteljesebb értelmében ember volt lelki, pszichikai tekintetben is.
Mindent összefoglalva, palaeontologiai és arcba eologiai szempontból az e m b e r származásának problémája W a s m a n n szavaival jellemezhető : Tertiäre
Menschenreste fehlen noch, und die Spuren menschlicher Thätigkeit, die man aus der Tertiärzeit nachgewiesen zu h a b e n glaubte, sind sehr zweifelhafter
Natur. Diluviale Menschenreste finden wir dagegen
häufig. Aber der Diluvialmensch tritt bereits als ein
vollendeter H o m o sapiens a u f . . . der Diluvialmensch
w a r jeden Zoll ein echter Mensch. 4
Németiig Gyula dr.

Jlz unió szelleme.
XIII. Leo pápa a keleti egyháznak a latinnal
való egyesítésének legnagyobb mozgatója 1880. szepl.
30-án kelt «Grande munus» kezdetű encyclikájában
az unió szellemét a következő magasztos szavakban
1

Die moderne Biologie und die Entwicklungstheorie.
Freiburg im Br., 1906. 481. Branco tanár az 1901-iki berlini
zoologiai kongresszuson határozottan odanyilatkozott, liogy
nem ismerjük az ember egyetlen ősét sem : Wir kennen
keine Ahnen des Menschen. Wasmann, Der Kampf um das
Entwicklungsproblem in Berlin. Freiburg i. Br., 1907. 49—50.
2 Ranke, Der Mensch. 2 Bd. S. 447.1. Aufl. — Gander, Die
Abstammungslehre. Einsiedeln, 1904. 137—138.
3
Hoernes, Die Urgeschichte des Menschen. Wien, 1892.
93—94.
4
Wasmann, Die moderne Biologie 487. 1.
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körvonalozza: «Illae quidem Ecclesiae plurimas et
maximas curarum Nostrarum sibi partes vindicant;
nec quidqiiam est, quod optemus vehemenlius, quam
ut earum possimus commoditati prosperitatique consulere, cunctasque perpetuo concordiae nexu Nobiscum habere coniunctas, quod est maximum atque
optimum vinculum incolumitatis.» 1
A szentszéknek ünnepélyesen bevallott célja és
nemes törekvése, az igaz hit világának terjesztése.
Ez a főcél. Ennek a Kelettel szemben leghatásosabb
eszköze az igaz hit által felfrissített egyházaknak,
saját intézményeiknek sértetlen meghagyása mellett,
a római egyházzal való szerves és benső egyesítése.
XIII. Leo pápa tanításából kettőt merítünk: a
kath. hitnek a keleti szertartások sértetlen megtartásával való terjesztésének azt a nemes gondolatát, a
mely az igazságnak szem előtt való tartásával mindenkinek meg akarja adni a magáét. Suum cuique.
Katholikus hit nélkül nem lehet üdvözülni. «Hit
nélkül lehetetlen kedvesnek lenni az Istennél», mondja
az apostol. 2 Ez azonban nem tévesztendő össze a
szertartással, vagy akár a fegyelemmel. A hit egysége még nem kívánja a szertartás egységét, nem
fosztja meg a létezés jogosultságának alapjától a
fegyelem különbségét. Nevezett nagy pápa szerint a
hit egységének szolgálata a keleti szertartás sértetlen
föntartása mellett nemcsak lehetséges, de szükségszerű
a kettőnek szerves föntartása, mert mondja: «nec
quidquam est, quod optemus vehementius, q u a m . . .
cunctas perpetuo concordiae nexu Nobiscum habere
coniunctas, quod est maximum atque optimum vinculum incolumitatis.»
A latin szertartásnak a szentatyáktól való eredete és a latin (nyugati) egyháznak használata megszenteli azt. Ennek az igazságnak a szolgálata a másik oldalon, képezi magának az uniónak a szellemét. A görög szertartás is szentatyáktól ered. megszentelte azt a századok tiszteletreméltó használata,
biztosította a római pápák tekintélye. Ennek tett
szolgálatot az 1438-ban megtartott florenci egyetemes zsinat, a mely a hit egységének visszaállítását
tűzte maga elé. A nyugati és a keleti szertartásoknak szentatyáktól eredő intézményeinek sértetlen
fentartása mellett az egyedül üdvözítő hitnek ünnepélyes megvallásán örvendett akkor az egész katholikus világ. Erre hívja föl IV. Jenő pápa az összes
hi vöket, mondván: «Cuncti gratulentur fideles ubique
per orbem, et qui christiano censentur nomine matri
Ecclesiae Catholicae collaetentur. 3
A két egyháznak egyesítését, unióját csak úgy fogjuk
kellőkép méltányolni, ha annak lényegét a valóság
azon polcára emeljük, a melyre azt maga a római
szentszék, az egész kath. egyház helyezte. Nem emberi
• Leo XIII. : Grande munus, 1880. 30. Sept. Acta S. Sedis,
vol. 13. Romae, p. 152.
2 Hebr. II. 6.
" Fug. IV. «Laetentur coeli», 1438. Deer. Gone. Flor.
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alkotás, de magának Istennek magasztos müve az
unió. Ig}' határozta meg az egység lényegét a már
említett egyetemes zsinat. «Sunt ista prorsus divina
opera, non humanae fragilitatis inventa, atque ideo
eximia cum veneratione suscipienda, et divinis laudibus prosequenda. Tibi laus Christe . . . , qui tantum
honi sponsae tuae Calh. Ecclesiae contulisti, . . . ut
enarrent omnes mirabilia tua. Magnum siquidem
divinumque munus nobis Deus largitus est: oculis
videmus, quod ante nos multi, cum valde cupierint
aspicere, nequiverunt. 1
És ha nem emberi alkotás, de isteni mű az
unió, van-e ok arra, hogy az egység mellett féltsük
a keleti egyháznak az unióban megszentelt bárminemű intézményét? Nem, mert a mit a Kelet nagy
szenlatyái mint magasztost akár a szertartás, akár a
fegyelem terén alkottak, annak sértetlen fentartását
tűzték ki célul a római pápák. Nem a változás, vagy
egybeolvasztás, hanem a Kelet intézményeinek teljes épségben tartása az, a mit szeme előtt tart
X. Leo pápa, mondván : «Ritus quoque et observantiae
in eorum ecclesiis, et alibi iuxta antiquam ipsorum
consuetudinem conserventur ; motu proprio . . . ac de
Apostolicae potestatis pleniludine . . . Graecis,... ut
eorum ritibus . . . uti, ac illos . . . observare, missasque et alia divina officia secundum eorum consueludinem celebrare — possint,.. . tenore praesentium
concedimus et indulgemus. 2
De gondolkozhatik-e egyébként máskép a római
szentszék, a melynek isteni hivatása a kath. hit terjesztése! Ezt értékeli az egyház, midőn nyíltan bevallja, mennyire érdekében áll az igazságnak az
unió által való terjesztése. «Considérantes autem,
quam opere pretium, pitim ac necessarium sít, ut
unió praedicta, multo laboré quaesita, — per Romanos Pontifices, — conservetur». 3
Kettős tehát a cél, melyért az unió keretében
küzd az igaz egyház : az egyedül üdvözítő kath.
hitnek terjesztése és sértetlen fentartása, valamint a
változatlan hit egysége mellett az egyház diszét képező szent szertartások sértetlen megőrzése. E kettős
cél oly szerves összefüggésben áll egymással, hogy
elválasztani azokat a végső eredmény kockáztatása
nélkül nem lehet. «Quod quidem singulare Romanorum Pontificum, et huius Sanctae Sedis erga Orientales populos Studium et amor semper viguit,... ut
Oriente catholica servaretur et magis in dies propagetur unitas». 4 És hogy a hit egysége mellett a szertartások különfélesége az egyház diszét képezi, bizonyítja ugyancsak IX. Pius pápa, a ki a hit egységének szolgálatát kiemelvén, a szertartások sértetlen
fentartását jelöli meg irányadóul. «Atque liaec unitas cum legitimorum rituum varietate optime con1
2
3
4

U. o.
Leo X. Accepimus nuper, 1701. 26. Maii.
U. o.
Pius IX. Romani Pontitices, 1862. 6. Jan.
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sistit, ex quibus imo maior in Ecclesiam ipsam
splendor et maiestas mirifice redundat. Hinc ipsi
decessores Nostri non solum in animo nunquam
habuere Orientales gentes ad ritum latinum ducere,
verum etiam . . . luculentissimis verbis clare aperteque declararunt, se nolle proprios Orientalium Ecclesiarum ritus, utpote venerabili suae originis antiquitate et sanctorum Patrum auctoritate coramendatos, destruere, vel immutare». 1
A görög egyház szertartásainak sértetlen fentartása az unió szellemének és ez által a hit biztosításának oly eszköze, a melytől függ maga az igaz
katholikus hit. Ez az oka a római szentszék azon
szorgos gondosságának, melynél fogva nem engedi
ezen szent szertartások megváltoztatását. IX. Pius
1874. V. 13. kelt «Omnem sollicitudem» kezdetű
Constitutiójában a szertartás sértetlen fentartásáért
küzdvén, mondja: «Agitur enim de re gravissima,
videlicet de salute animarum, cum illegitimae innovationes catholicam Fidem et sanctam . . . unionem
in summum discrimen adducant». 2
A római pápák által ünnepélyesen körvonalazott cél és annak eszközei mutatják az utat, melyen
haladni kell mindenkinek, a ki a kath. egyház szellemét akarja követni. Ezt kell szemeink előtt tartanunk akkor, midőn az unió szellemét ismerni kívánjuk. Az uniót másképen nem fogjuk megérteni, abba
nem hatolunk bele, csupán az által, ha a kath. hit
világa mellett értjük meg annak lényegét, célját és
eszközeit.
Rusznák Miklós dr.

Ábrahám
sában.

hadjárata

az

ékiratok

világítá(H.)

Sajátságos tény, hogy Babyloniának első, az elnevezést teljesen megérdemlő uralkodó családja
arab eredetű. Ezt világossá teszi a britt múzeum
38.122 sz. táblájának király-jegyzéke és hat más
kronologiai jegyzék : három a britt múzeumban,
kettő a berliniben és egy a konstantinápolyiban. Az
első dinasztia uralkodói :
1. Su-mu-a-bi («Sumu atya»).
2. Su-mu-la-ilu («Sumu az éjjel»).
3. Za-bu-u (a következők mindegyike az előzőnek fia.) E név jelentése azonos az arab «sabiyun»nal: fuí.
4. A-pil-Sin («Sin fia»).
5. Sin-mu-bal-lit («Sin éltet»).
6. Ha-am-mu-ra-bi («Népes család»).
7. Sa-am-su-i-lu-na («A nap, a mi Istenünk»).
8. E-bi-sum («Atyám a megmentő»).
9. Am-mi-di-ta-na («Népem erősség»).
1

U. o. Ugyanazt tanitja XIII. Leo «Singulare praesidium»
Constitutiójában. «Omnino volumus (Ruthenorum) ritus
probatasque consuetudines inviolate servari». Acta S. Sedis,
vol. 14. p. 485.
2
Pius IX. Omnem sollicitudinem 1874. 13. Maii.
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10. Am-mi-sa-dug-ga («Népem igazságos»).
11. Sa-am-su-di-ta-na («A napisten erősségünk»).
Hogy e nevek arab eredetűek (4. és 5. kivételével), nem szükséges bővebben bizonyitanunk. Ezt
mutatja a többes számú «na» végzet, melynek babyloni alakja «ni», kanaani «nu» s az egyes szám első
személyének végzete az arab «î» a babyloni «ia»
helyett.
Ez a látszólag csekély adat pedig fontos következtetésekre jogosít. Azt mutatja, hogy Babylon trónján a Kr. e. III. évezredben arab eredetű család ült.
Hogyan jutott az uralomra, adatok hiján meg nem
mondhatjuk. Valószínű, hogy az elamita elnyomás
idején a győztes hatalom letette a benszülött (talán
akkadi) uralkodó családot és helyébe idegent ültetett, hogy hűbérese legyen, míg az egyik hűbéres
magát a gyámkodó hatalomtól függetlenné nem tette.
Az egész korszak alatt egyre tartott a különböző
babyloni és nyugati szemita néptörzsek vándorlása,
mit a folytonos háborúskodások egészen természetessé tettek.
Ebbe a korba esik Thare családjának kivonulása Úr-ból (Gen. 11., 31.), mely Sin és Nin-gal (szemita nyelven Sarratu) isten és istennő tiszteletének
főhelye volt. E város lakóit Hammurabi közvetlen
elődjének Sin-mubal-lit-nak tizennegyedik évében
kardélre hányták. Thare menekülése tehát Isten hívó
szaván kivül is a legtermészetesebb magyarázatot
nyeri. A család nevei teljesen babyloniak. Ab-rám
valószínűleg azonos a babylon Ab-rámuval («az
atya szeret»), Sara azonos Sarat-tal («urnő, a mi
megfelel a HUT alaknak, míg "Ht' inkább az aram
kiejtésre vall.) Náhőr felesége Milká, a mi hasonlóságot mutat a héber ."D7Ï3 (királyné)-val, de ha Sara
babylon istennévből ered, Milká nevét is megtaláljuk Ma-lik isten női hasonmásában (Malikatu—Malkatu—Milkatu). Nahor isten neve előfordul a «Doctrina Addai» -irO"DJ?-jában, s egy karthagói felirat 1
az aram pantheonban bizonyos Na^ap-t említ. Lot
is megfelel a babylon «lâtu»-nak (là' itu helyett) és
«emésztőt» jelent. Hammurabi korában az ékiratok
is ismernek ily neveket: Ili-ha-zi-ri, Ili-a-zi-ri (v. ö.
Ábrahám szolgájának, Eliezernek nevével), Is-me-ilu
(v. ö. Izmael), Is-huk (v. ö. Jishak).
Eszerint tehát Ábrahám és családja mintegy
kapcsot képeznek Babylon és Kanaan között; a biblia tényei tehát az ékiratok világításában egészen új
élénk színezetet nyernek, történelmi voltuk pedig
kétségbevonhatatlan igazolást nyer.
Sőt még két fontos kérdésre is meg tudunk
felelni, mikor történt az Abrahamidák kiköltözése
Úrból, és mikor verte le Ábrahám a szövetséges királyokat?
Nem szabad szem elöl tévesztenünk, hogy az
1

477. 1.

Schräder: Die Keilinschriften und das Alte Testament.
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szám.

első és második babyloni dinasztia nem egymás után,
hanem egymás mellett uralkodott. A kérdések megoldását megnehezíti, hogy úgy a fentebb említett
király-jegyzék, mint a szintén megemlített kronologiai jegyzékek közlik ugyan a királyok uralkodási
éveit is, de nem megegyezően. Ime a táblázat:
a

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Sumuabi uralkodott
Sumulaila
«
Zabuu
«
Apil-Sin
«
Sin-Muballit «
Hammurabi «
Samsuiluna
«
Ebisum
«
Ammiditana «
Ammisadugga«
Samsuditana «

királyjegyzék szerint

a kronologiai
jegyzékek sz.

15 évig
35 «
14 «
18 «
30 «
55 «
35 «
25 «
25 «
21 «
31 «

14 évig
36 «
14 «
18

«

20
43
38

«
«
«

28

«

37

«

21

«

Első tekintetre látszik, hogy a király-jegyzék
évszámai kikerekített számok, de az első négy király évei számának összege mindkét tábla szerint
82, az öt következőé az első 170, a másodikon 166
(tehát a különbség mindössze 4). Ha feltesszük,
hogy Samsuditana uralkodási ideje rövidebb volt 31
évnél — mi mellett talán a korából fenmaradt emlékek csekély száma is bizonyít, s azt 19 évesnek
mondjuk, a h á r o m utolsó király éveinek száma is
azonos lesz. Elfogadhatjuk tehát, hogy az első babyloni dinasztia 304 évig uralkodott.
Másrészt azonban tudjuk, hogy a második dinasztia első királya, Ilu-ma-ilu legyőzte Samsuilunát,
kinek fia, Abisi (Ebisum) azonban megállította útjában a győztest. Ilumailu második utódja, Dam-qiili-su Ammiditana kortársa. Figyelemreméltó az is,
hogy a második dinasztia első tagjai nem uralkodtak Babylonban, hanem «a tenger menti országban.»
Utolsó királyát, Eagamilt, legyőzte Gan-dis (vagy
Ga-ad-das), a harmadik dinasztia első alakja, ki
hatalmába kerítette Babylonon kívül a tengermenti
országot is.
Eagamil elődei közt szerepel bizonyos Gul-ki-sar,
a ki I. Nabukodonozor előtt 696 évvel uralkodott, 1
tehát Iír. e. 1821. körül. Ha ez évet uralkodása kezdetének vesszük, a fent bemutatott táblázat szerint
Damqiilisu ideje 1899—1863, Ilu-ma-ilu-é pedig, ki
Samsuiluna kortársa, 2014—1954. Samsuiluna halála
éve sem tehető tehát 1954 utánra, de 1864 elé s e m ;
állapodjunk meg 1960-nál. Uralkodása tehát 1998—
1960-ra terjed. így H a m m u r a b i számára Kr. e.
2041—1998-at nyerjük, Sin-Muballit számára pedig
2 0 6 0 - 2 0 4 1 et.
A bibliai események ideje tehát: Thare SinMuballit tizennegyedik évében 2046-ban hagyja el
1

Nabukodonozor uralkodása 1135—1125. köré esik Kr. e.,
King (Chronicles I. 89. 1.) szerint.
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U r t ; Ábrahám hadjárata pedig 2010. előtt történt,
midőn H a m m u r a b i még E l a m hűbérese volt.
Hogy Á b r a h á m négy szövetséges hatalmat mindössze 318 fegyveressel mer megtámadni, nem okoz
nehézséget. Közel álló magyarázat, hogy Ábrahám
csapata csak a szövetséges seregek hátvédjével, a
foglyokat vivő résszel ütközik meg, avagy az is
lehetséges — és talán még valószínűbb — hogy a
helyes szám, m i n t sok más helyen, itt is szövegromlásnak áldozatává lett. 1
Pataky Arnold dr.

A nyitrai püspökség alapításáról.

(I-)

A történelem régmúlt eseményei nem ujak és
mégis újdonság ingerével hatnak, midőn valamely
kutató egy ujabb, egy eddig n e m ismert mozzanatot
tár a közönség elé. Botka Tivadar egyik dolgozatában
igen szellemesen í r j a : «Sok, mit eddig valónak tartottunk, leromboltatván, a mesék országába száműzetett; sok, eddig a sötétség fátyola alatt elrejtett
esemény napvilágra hozatott ; nincs már vak tekintély
a. históriában, n e m fényes nevek, hanem érvek, okok,
adatok bizonyítanak és győznek.» 2 E sorok írója új
felfedezéseket n e m tett, új okmányokat sem hoz,
célja felrázni azt a csendes szunnyadást, mely a nagy
történelmi múlttal dicsekedhető Nyitra történeténél
észlelhető.
Ősrégi és változatos m ú l t j a van hazánk történetében a nyitrai püspökségnek. Eredete sok vita tárgyát képezte. A Pray-Ganoczy
irodalmi vila óta 3 alig
akadunk valami ujabb mozzanatra. Azért a jelen
t a n u l m á n y o m b a n csupán összegezni akarom, amit
az ujabb kutatás alapján a püspökség múltjára
vonatkozólag ismerünk. Sajnos, m u n k á m nem lehet
teljes; egyrészt, mert XII. századból eredő régibb
okmányunk még a nyitrai egyházmegyei levéltárban
sincs, a meglevők pedig i n k á b b gazdasági jellegűek ;4
másrészt mivel az összegyűjtött okmányok sokszor
annyi ellentmondást tartalmaznak, hogy állításaik ama
megoldatlan történelmi talányok közé tartoznak,
metyek a nyitrai egyházmegye történetének megírását
m a j d n e m lehetetlenné teszik. 5
A Pray-Ganoczy-féle szellemi mérkőzés óta igen
1
Forrásmunkák. Székely István dr. : A szentírás apológiája. — Jeremias : Das Alte Testament im Lichte des Alten
Orients. Leipzig3, 1906 ; főleg azonban : Dhorme : Hammourabi-Amaphel (Revue Biblique internationale, 1908. 205—226.
11.). Nem állhattam meg, hogy e rendkívül érdekes és tanulságos kérdésről hazai olvasóközönségünket is ne tájékoztassam. Ez is egy eset a sok közül, midőn a profán történelem,
nevezetesen az asszirologia, fényesen igazolja, sőt ujabb
oldalaikról is megvilágítja a szentírás elbeszéléseit.
2 Magyar Sión 1864. 251. 1.
3
Lányi-Knauz : Magyar Egyháztörténelem 336. 1.
4
Schmidt Leo püspöki titkár, egyliázm. levéltáros szives
közlése.
5
Vagner József: Adatok a nyitravárosi plébániák történetéhez. Nyitra 1902. 35. 1.
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sok addig nem ismert okmány látott napvilágot,
azonban azon reményről, hogy a magyar honfoglalás
előtti időkből okmányokra bukkanjunk és veliik a
nyitrai püspökség múltját megvilágíthassuk, bizonyára
le kell mondanunk, mert nemcsak a római (vatikáni),
hanem a hazai levéltárak is nem egy ízben elpusztultak. Honfoglalás után fennmaradt okmányok összegyűjtve és megrostálva vannak, miként Karácsonyi
írja : «hazánknak s a külföldnek minden nevezetes
levéltára a XI. századra nézve át meg át van kutatva:
több az eddig kiadottaknál már nem található, s
azért le kell mondanunk azon reményről, hogy még
valahol új meg új Szent-Istvánkori oklevelekre bukkanunk». 1 1183-tól 1433-ig csak 97 pápai és római
követektől eredő oklevelünk van, 2 a nyitrai püspökséget és káptalant érdeklő eredeti okmányok nagy
része a cseh Ottokár beütésekor 1271-ben elpusztult. 8
Azért az eddig megejtett kutatások mesgyéjén kell
haladnunk, annyi bizonyossággal, amennyit az ismert
adatok nyújtanak.
Amint a jelenben is tapasztaljuk, hogy a nemesi
családok arra törekednek, hogy családfájuk törzsét
minél távolabb múltba helyezzék, ezt szerették tenni
a régibb történetírók is, midőn egyes testületek,
intézmények, városok és püspökségek múltját minél
messzibb múltba helyezték és különféle legendák
fénykörével vették körül. így tett a nyitrai püspökségre vonatkozólag Marton velehradi szerzetes, ki azt
állítja, hogy e püspökséget a szent Ambrustól megtérített Fritigil, Rosemund markomanni király neje
alapította 395. évben. 4 Ezt a nézetet vallotta többi
között Deserics, azt írván : «írásba van foglalva, hogy
Frigidilda, helyesebben Fritild, morva királyné Nyitrán
egyházat és papi collegiumot már 396-ban alapított». 5 Szentiványi szerint «a legrégibb egyházi
évkönyvekben olvasható, hogy Nyitrán méga magyarok
(hunnok) bejövetele előtt püspökök székeltek.»0
Az «Episcopatus Nitriensis ej usque Praesulum Memoria» c. mű szerzője, Botka szerint 7 Wurum József,
nyitrai püspök is a fönnti nézetet vallja. E téves
vélemény annál inkább elterjedt, mert minden
nyitraegyházmegyei plébániának ajándékba küldte
fennti munkáját és műve egyébként is nagy elterjedésnek örvendett. Sokan utána indulva, e nézetet ma
is helyesnek tartják.
A tudományos világban azonban nem tartotta
magát e felfogás, miután már 1776-ban Pray György
a következőket írta: «Többek véleménye szerint
Fridegilda morva királyné alapította (a nyitrai piispök1

Karácsonyi J. : Szent-István király oklevelei. 5. 1.
Fraknói "V. Magyarország . . . . összeköttetései a római
szentszékkel. 1901. IX. 1.
3
Vagner József: Adalékok a nyitrai székes-káptalan
történetéhez. Nyitra 1906. 48. 1.
1
Lányi-Knauz : I. m. 337. 1.
5
és 0 Episcopatus Nitriensis . . . . memoria . . . . 17. 1,
7
Magyar Sión 1864. 241. 1.
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séget), azonban nem kis gyanút támaszt bennem,
hogy a nyitrai püspökség bölcsője nagyon messze
van helyezve, mivel meg vagyok győződve, hogy a
morva név e korban még ismeretlen volt.»1 Pray
tehát Fritigilt Fridegildának írja és megteszi morva
királynénak, de helyesen fűzi hozzá, hogy abban az
időben a morvák még nem szerepeltek a történelem
színpadán. Pray ez utóbbi állítása történeti tény, mert
a morvák akkor e vidéken még nem laktak, abban
az időben Nyitra táján a quadok és carpok tanyáztak, 2
ezek helyét csak 534 körül foglalták el a morvák,
kik a Kárpátok éjszaki vidékeiről a Visztula és az
Odera tájáról a IV. és V. század folyamán vándoroltak
délfelé. 3 Mivel tehát a morvák itt abban az időben
nem laktak, Fritegilda e vidéken morva királyné
nem lehetett, következőleg a moi'vák állítólagos fennhatósága alatt álló Nyitrán püspökséget sem alapíthatott.
Térjünk azonban vissza Wurum püspök említett
művére, melyben ezeket í r j a : «Az időben bizonyos
Fritigil, a markomannok királynője, miután egy
keresztény férfiú elbeszéléséből, ki valószínűleg olasz
vidékről jött hozzá, Ambrus hirét hallotta, hitt a
Krisztusban, kinek szolgáját ismerte föl benne s ajándékokat küldvén, egyházi engesztelő levelet (placatosSühne-Brief) kért és írásbeli oktatást az iránt, miképpen
kelljen hinnie ; a kihez ő (t. i. szent Ambrus) tanulságos
levelet intézett katekizmus alakjában, melyben egyúttal inti, hogy bírja reá férjét a rómaiakkal való
béke fenntartására. E levél vétele után az asszony
halott férjére és ez népével együtt meghódolt a
rómaiaknak (szószerint: átadta magát a rómaiaknak.)
S midőn azután Milánóba érkezett (t. i. Fritigil),
fölötte fájlalta, hogy a szent papol, akihez sietett
vala, többé nem találta, mert akkor már meghall.»
így ír Paulinus, szent Ambrus kortársa. 4 Ez az elbeszélés
W u r u m történeti következtetéseinek alapját képezi.
A fenn idézett szavakban Nyitra neve elő nem fordul,
püspökség alapításáról sincs benne szó, egyenes
bizonyíték tehát nem foglaltalik benne a nyitrai
püspökség alapítására vonatkozólag. Az előkelő szerző
mégis a nyitrai püspökségnek Fritigil által történt
alapítására következtet belőle. Azt mondja, hogy habár
Fritigil többé nem találta életben szent Ambrust, mégis
alig szenvedhet kétséget, hogy utódja a milanói
széken, Szimplicianus és a milanói papság mindent
elkövettek az előkelő nőnek megerősítésére a hitben,
s épen úgy nem szenvedhet kétséget, hogy nyomatékkal buzdították püspökség alapítására, mely nélkül
a kereszténységnek állandósága nem lenne népénél ;
s azért mondja, hogy alig lehet kétség benne, hogy

3

1

Specimen hierarchiae hungaricae. 1776. 359. 1.
a Pr. G. D r o y e n s : Alig. Hist. Handatlas 1886. 18. 1.
8
Horváth Mihály : A kereszténység első százada Magyarországon 5—6. 11.
4
Wurum J . : Episcopatus Nitriensis ejuisque praesulum
memoria, Posonii 1835, 15. 1.

("».

szám.

RELIGIO

hazatérve, a pannóniai és norikumi, vagyis a Duna
jobbparti szomszédos római tartományok egyházszervezete szerint hazájában is püspökségeket alapított. «Minthogy pedig — mondja tovább, — királyi
székhelye Nyitra volt, közvélelem az, hogy Nyitrán
püspöki egyházat alapított.» 1 Ezen szavak szerint
Wurum biztosra vette, hogy a markomannok székhelye
akkortájt Nyitra volt, s innét indult Fritigil szent
Ambrushoz Milánóba, ahonnét visszatérve Nyitrán
püspökséget alapított. 2 Erre vonatkozólag mondja
Katona: «Mivel Paulinus, Ambrosius életírója, őt
(Fritigildet) markomannok királynéjának nevezi és
a markomannok birodalma Nyitráig nem is terjedt;
(Eritigild) a nyitrai püspökség alapítójául nem
tekinthető. 3
Az előadottakból látható, hogy a nyitrai püspökséget nem is alapíthatta Fritigild és így a IV. századba
helyezett alapításról nem lehet többé komolyan szó.
A történeti egymásután szempontjából nézzük
Nyitra vidékének történetét a VII—VIII. századig,
a mi rövid vonásokkal a következőkbe foglalható.
Hazánk területén 554. táján a Duna-Tisza közét és
az ország éjszaki hegyes vidékeit egyes szláv törzsek
szállták meg,4 s az avarok szövetségeseivé, majd
alattvalóivá lettek. Az avarok a gepidák pusztulásával
elfoglalták utóbbiak szállásait, majd pedig a longobárdok távozása után 568-tól egész Magyarországot
ejtették birtokukba. 5 E népek a kereszténységről nem
sokat tudtak, s azért midőn Szent Emmeram (a nyitrai
székesegyház védőszentje) hallotta e népek gyászos
bálványimádását, oly tűzbe jött, hogy útnak indult,
hogy Pannoniát a bálványimádástól megszabadítsa,"
de Theodo herceg kérelmére Bajorországban maradt,
s nemsokára ott vértanú halált szenvedett. Az avarok
megtérítését lelkén viselte Nagy-Ivároly, püspököket
és papokat küld megtérítésükre, ezek védelmére
rendeli 18 éves fiát Pipint tekintélyes hadsereggel. 7
A térítési mozgalom lelke a híres bencésapát Alcuin
volt, ki bár soha a magyar földön meg nem fordult,
de önzetlenebb, a magyar föld sorsa iránt érdeklődő
nemesebb jellemű férfiút nem igen mutathat fel
történelmünk. 8 Társa Arno, salzburgi püspök, kinek
kezébe volt letéve a térítés ügye, és Paulinus aquileai
patriarcha. Hazánk területe egyházi szempontból a
passaui, salzburgi és aquileai püspökök alá rendeltetett. Nyitra a passaui püspökség hittérítői területéhez tartozott. 9
1
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A szabadságvágyó avarok a frank uralmat tűrni
nem akarják, folyton lázonganak, majd elvetik a frank
uralmat és vele a keresztény hitet is. 796-ban teljesen
leverték őket, 1 mint nemzet 822-ben lépnek föl utoljára és elkeverednek a bajorok és szlávok közé.
A fenntebbiek rövid vázolása meggyőz arról,
hogy ezidőben Nyitrán püspökség nem létezett, mert
az okmányokban bizonyára említés történnék róla ;
egyesek azon állítása pedig, hogy 824—827 között
Nyitrán püspökség lett volna, történeti mese, mert
az okmányokról kisült, hogy 897 körüli hamisítványok. 2
E kitérés elvezet bennünket Moimir és Priwina
szláv fejedelmek történetéhez. Priwina fejedelemsége
Nyitra vidékén terült el. Priwina, habár még keresztény nem volt, Nyitrán 828 körül 3 templomot emeltetett, melyet Adalram salzburgi érsek szentelt föl.
Moimir, mivel egyesíteni akarta a morva szlávokat,
elűzte Priwinát fejedelemségéből ; ez Lajos bajor
királyhoz menekült és 860—864 között a traismaueri
szent Márton egyházában megkeresztelték. Nyitra
vidéke 852-ben java részben már keresztény volt.4
Priwina elűzése után Moimir lett a morva fejedelemség ura, halála után fia Vratislav örökölte a
birodalmai, ennek unokaöccse volt a sokat emlegetett
Svatopluk, ki nagybátyja fensőbbsége alatt alkalmasint Nyitra vidékén külön területen uralkodott,
és miként a bajor püspökök 900-ban IX. János
(898—900.) pápának irják, ő térítette meg Nyitra
vidékét teljesen. 5 Ez időben, bár a viszonyokhoz
képest elég olaszországi és német pap volt országukban, politikai okokból Mihály görög császártól
kértek hittérítőket, aki Methodiust és Constantinust
(Cyrill) küldte 864-ben ; s ezek járatosak voltak a szláv
nyelvben, melyet szülőföldjükön Thessalonikában
sajátítottak el a velük összeköttetésben lévő szláv
törzsektől.
Cyrill és Methodius működése és a német papokkal való küzdelme eléggé ismeretes. Methodius több
ízben megfordult Rómában, 867-ben püspökké szentelik, 880-ban VIII. János pápa megerősítette érseki
méltóságában, ez alkalommal Svatopluk fejedelem a
németek befolyása következtében egy morva urat és
a sváb származású Wichinget is vele együtt Rómába
küldötte, hogy a pápa ez utóbbit püspökké szentelje,
amit a pápa, VIII. János, meg is tett ;7 és székvárosa
Nyitra lett. Wiching az első nyitrai püspök, aki a
történelem világánál mint ilyen tényleg szerepel.
Methodius halála után (+ 885.) Wiching a szláv liturgiát eltiltotta, 8 a szláv papsággal igen keményen bánt,
az ellenszegülőket börtönre vetette, később szabadon
bocsátotta őket, mire ezek kivándoroltak, és ezzel
megszűnt a morva nemzeti egyház.
1
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892-ben a morvák és frankok közölt támadt
viszály idején Wiching, nyitrai püspök, elvesztette
Svatopluk kegyét és bizalmát, ezért otthagyta nyitrai
püspöki székét, Németországba ment, ahol Arnulf
király kancellárja, idővel káptalani nagyprépost,
898-ban pedig passaui püspök lett. Wiching távozásával a nyitrai püspökség utódot nem kapott, neve
lassan elmosódott, mert őseink ez időben m á r hazánk
területén voltak, ugyanis még 894-ben lépték át a
határt, és mint pogány nép a talált egyházakat legnagyobb részben felgyújtották, alig m a r a d t egy két
templom, mely a virágzó kereszténység letűnt áldásait hirdette. 1 902-ben a Morva-Garam közét, a d u n á n inneni részeket végleg hazánkhoz csatolták, 2 de az
itt talált szlovéneket nem irtották ki teljesen, hanem
szolgáikká tették. Átvették tőlük a Nyitra, Mocsonok,
Galgóc stb. neveket «sőt nemcsak kölcsönöztek tőlük,
hanem őket egészen magukba olvasztották, úgy hogy
e régi szlovén nép eltűnt a magyarságban, s a
mostani vendek, tótok (helyesebben csehek) mind
későbbi, a XII. század után beköltözött népek, nem
pedig a régi szlovén nép egyenes leszármazói.» 8
A 907-iki döntő csatában leverték a bajorokat, a
kereszténység pusztulásnak indul, kivált a Nyitra
vidékén élő szlávoknál, miután Wiching eljárása
folytán szláv papjuk n e m volt és vele együtt a német
papság is elvonult.
Azonban igaz az, hogy az itt m a r a d t népek
titokban is elmondták a keresztény imákat, keresztelték gyermekeiket, temették halottaikat, s élénk
emlékükben tartották romokban álló egykori templomaikat. 4
Cserenyeg István ár.

Az iskolai tanítás erkölcsi alapja.
I.
Az 1908. év őszén Londonban tartott nagy n e m zetközi kongresszusnak, melyben az erkölcsi nevelésről értekeztek, annyi eredménye kétségkívül van,
hogy a legkülönbözőbb állásponton álló bölcselők és
tudósok megegyeznek az erkölcsi nevelés erejében és
mellőzhetetlen szükségességében. Kezdetnek fontos
ez arra, hogy az erkölcsi élet tisztaságának megalkotásában lássuk mindenféle tanításnak a végső
célját, melyre törekedni kell úgy a tudósnak, ki a
neveléssel foglalkozik, mint a szülőnek és a tanítónak. Ebben a m u n k á b a n az a fontos, hogy a nevelőoktatás minden fokozatán, annak összes ténykedéseiben a nevelőoktatás célja lebegjen mindig
szemeink előtt.
A tanítástan tárgyalásánál és a módszer megállapításánál is a nevelési célnak az ismerete elsőrendű fontosságú dolog. Még pedig a nevelési cél1
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nak egyéni és társadalmi szempontból fölfogott és
méltányolt ismerete kell, hogy szemei előtt lebegjen
úgy az iskolai hatóságoknak, a mikor az egyes iskolák tantervét megállapítják, mint az egyes tanítónak, midőn a különböző iskolákban különféle
tantárgyakra a k a r j a megtanítani a növendékeket.
Az itt most hangsúlyozott egyéni és társadalmi
cél nem szerepelt mindig öntudatos bizonyossággal,
sőt sokszor m a sem szerepel, iskolai tanításunk
keretében, a tanítástani szabályok megállapításában.
Erősen hangsúlyozták mindig, hogy a tanitástanban
tekintettel kell lenni a tantárgyakra, a tanulókra, a
tanítókra, de ennek a kétségkívül nagyfontosságú
tanítástani követelménynek a hangsúlyozásában és
megállapításában nem voltak kellő figyelemmel a
nevelési célnak szemmeltartására, még kevésbbé
annak a megvalósítására.
Az ismeretek közlése és azokkal a gyermeklélek megtöltése lebegett cél gyanánt a különböző
tantárgyak tanításában, sokszor elsősorban, máskor
kizárólag.
Pedig helyesen értelmezett tanítási szempontból
is az egyes tárgyak tanításával a tanítónak szemei
előtt nem a n n a k a célnak kell lebegni egyedül, hogy
a növendék azokat m e g t a n u l j a ; ezek megtanulása
még nem a végső cél, h a n e m a végső célra vezető
eszköz, másodrendű cél, a melyben a tanító akarata
még nem nyugszik meg.
Lélektani és tanítástani igazság egyaránt az,
hogy minden tanító arra törekszik, hogy valamit
képezzen növendékéből. Ebben a nevelő- tanítói
működésben az öntudatosan munkálkodó tanító, az
egyes tantárgyak tanításában
is, arra törekszik,
hogy célzatos és tervszerű munkájával a fejlődési
fokon álló növendék belső életének kialakítására
mindent megtegyen, hogy igy a növendék belső élete,
a tanító öntudatos működésével, határozott alakot
nyerjen. Ebből világosan következik az, hogy a
tanítástanban is elsősorban a növendék belső világának öntudatos fejlesztésére, tökéletesítésére fektetj ü k a fősúlyt, még pedig a b b a n a terjedelemben,
hogy a növendék belső világának egyéni fejlesztését (egyéni cél) az általános, illetőleg tökéletes emberré képzéssel elválaszthatatlanul összekössük (társadalmi cél).
Az egyéni és társadalmi célnak ebből az összekötéséből következik, hogy a tanítási fokon is fontos tényezőként szerepel a nevelőoktatásban az, hogy
a nevelés alatt álló növendék jobb legyen.
II.
A folytonos tökéletesedés hangsúlyozásával,melyet
tanítástanunk sarkpontjának jelentünk ki, a nevelőoktatás céljában jelezzük m á r eszményünket, mely
n e m lehet más, mint a keresztény tökéletesedés megvalósítása úgy az egyénben, mint a társadalomban.
Hogy az emberiségben magában van fejlődés és
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tökéletesedés, arról az emberiségnek történelme
tanúskodik. Amidőn ezt a történelmi fejlődést az
emberiség múltjának ismerete alapján
bizonyos
mértékben elismerjük, valljuk egyúttal azt az igazságot is, hogy van az egyes emberre és az egész
emberirégre nézve általános érvényű életcél is, mely
«ugyanaz tegnap és ma és mindörökké».
Ennek az állításnak bebizonyításában, a tanitástan és módszertan fejtegetésében is, tudnunk kell
azt, hogy a tudományos rendszerben tárgyalt paedagógia három alapvető tudományra támaszkodik: egyik
az erkölcstan, másik a lélektan, harmadik az élettan. Ezekhez járulnak a segédtudományok: a bonctan, a testtan és az egészségtan. Ha elméleti és
tudományos fejtegetésünkben a nevelés célját akarjuk
megvilágosítani és a gyakorlati nevelőoktatásra nézve
útbaigazítást adni, akkor az erkölcstanra kell támaszkodni, melynek éppen az a rendeltetése, hogy az
élet célját tudományos alapon magyarázza. Ha pedig
az eszközöket, módokat és az utakat akarjuk föltüntetni, melyeknek fölhasználásával a nevelőoktatás
célját elérheti, az esetben legelőször azokat a törvényeket kell ismerni, melyek szerint a lelki és testi
élet egyes mozzanatai, egyes jelenségei végbemennek,
a melyeknek segítségével a lelki és a testi élet gondozható és mindakettőnek az előrehaladása, tökéletesítése előmozdítható. Ezeket a lélektannak és élettannak az ismerete nyújtja minden paedagógusnak.
Az erkölcstan, mint gyakorlati bölcselet, képezi
a neveléstudománynak általában, a tanítástannak és
a módszertannak is, alapvető tudományát, mely
nem azt tárgyalja, a mi tényleg megvan, hanem
elsősorban azt, a minek meg kell történni, hogy
nevelés és tanítás segítségével mindenki elérje azt,
a mi az öntudatos értelmi és erkölcsi életben egyes
emberre nézve a legbecsesebb, embertársainak megbecsülését és lelkiismeretének nyugalmát.
Azzal tisztában van minden gondolkodó, hogy
az emberi életet bizonyos célnak [az elérésére irányítjuk mindig, mely az erkölcsi elvek ismeretét és
követését tételezi föl. Ezek az elvek, mint állandó
szabályok, az akaratra vonatkoznak, még pedig
egyformán az egyéni és társadalmi akaratra. Ezeket
az elveket tudományos rendszerbe azért foglalja
össze az erkölcstan, hogy a művelt úri embernek
öntudatos erkölcsi életét irányítsák azok.
A tudomány embere előtt világosan áll az, hogy
az emberi észnek érvényesülni kell minden téren,
az erkölcsi élet terén is. Ez azonban nem zárja ki
azt, hogy ezen az elsőrendű fontosságú erkölcsi téren
az emberi észen kivül más tényező is szerepeljen.
Mikor a történelem és a jelen élet embereinek
erkölcsi életét boncoló ésszel kutatom és vizsgálom,
arra az eredményre jutok, hogy az emberi ész és a
léleknek egyéb erői nem elegendők az erkölcsi
élet tisztaságának a megteremtésére. Mindenkinek,
még az erkölcsileg művelt úri embernek is, szüksége
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van a vallás-erkölcstan isteni tekintélyen nyugvó
tanainak, elveinek ismeretére és követésére. És pedig
nemcsak mellékesen van ezekre szüksége, hanem az
emberi lélek természetének megfelelőleg elsősorban.
Az egész nevelőoktatásnak, azt tanítjuk ezen az
állásponton, valláserkölcsinek kell lenni, mivel a
vallás-erkölcsi alap szilárdsága biztosítja kizárólag a
nevelésnek és tanításnak sikerét.
A vallás-erkölcsi szabályokat, épen a modern
egyenlőség álláspontján, az egész emberiségre kell
kiterjeszteni, hogy ezeknek «édes és könnyű» uralma
alatt álljon az. Ez azonban egyedül az isteni tekintélyvezetése alatt lehetséges, midőn a bölcselet és
az emberi ész az isteni tekintéllyel együtt munkálkodik az erkölcsi elveknek igaz uralomra emelésén,
midőn együttesen munkálkodva törekszenek arra,
hogy ezek az erkölcsi elvek irányítsák egyeseknek
és a társadalomnak lelkiismeretét.
Nem szabad tehát az erkölcsi életnek ezen fontos tényezőit egymással ellentétbe állítani, inkább
arra kell törekedni mindenkinek, hogy elsősorban
maga értse meg az erkölcsi tényezők kölcsönös
támogatásának fontosságát és szükségességét, másodsorban közreműködjék arra, hogy mások is megértsék és aszerint cselekedjenek.
Az erkölcsi fölfogásnak ez az uralma fölnőtt
embereknél és az ifjúságnál egyaránt fotos. Az ifjúságnál azért kell arra nagy súlyt fektetni, mivel
egyedül a tiszta, erkölcsi élet adja meg az ifjú élet
szilárdságát és biztosítja abban a fejlődést.
Az ifjúságnak minden barátja jól tudja azt, hogy
annak az élete folytonos vibrációnak van kitéve,
mely folytonos vibrációban történik annak fejlődése.
Nagyon természetes, ebben az időben nemcsak az a
fontos, hogy tiszta képzeteknek jusson birtokába
minden ifjú, melyek az értelmi nevelést célozzák;
hanem az is, hogy törekvései számára, cselekedeteinek végrehajtására megszokja minél korábban az
erkölcsi szempontok érvényesítését és az erkölcsi
szabályok alkalmazását. Az ifjú lelkében a vallás
biztosíthatja ezeknek az erkölcsi szabályoknak az
erősségét, mely az isteni tekintély tiszteletében, az
isteni akarat követésében szíven keresztül jut a
serdülő ifjú akaratához, és a főhelyet biztosítja a
vallásos érzelemnek. A vallásos érzelem engedelmességre vezeti az így nevelt ifjút, ki egész életében
m a j d nagy gondot fordít arra, hogy a vallásos érzelem központi vezetése mellett fejlessze a többi
érzelmeket.
Minden habozás nélkül jelentjük ki azt, hogy
mi ezen az állásponton akarjuk a tudománynak
segítségét igénj'be venni a nevelés munkájában, hogy
az élet igazi céljainak megismerésére, követésére és
elérésére vezessük az ifjúságot. Azt akarjuk egyúttal,
hogy a nevelés-tudomány is, mely nem egyébb,
mint alkalmazott erkölcstan, szintén erre törekedjék.
Ebben a törekvésében a neveléstan művelője minden
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kit arról győz meg, hogy az egyéni és nemzeti h a l a dás érdekében az a szükséges, hogy az erkölcstudomány ne csak kulturtényező legyen egyeseknek
és a társadalomnak az életében, h a n e m hatalom,
mely az utóbbi jellegének megfelelőleg igazán uralkodjék és kormányozzon azzal, hogy az erkölcsi
elveket az emberek lelkébe úgy ülteti át, hogy az
emberi lélek azoknak a vezetése mellett él, gondolkodik és cselekszik.
Ezeknek a fejtegetésekor ajkunkra jő a kérdés,
melyik az az erkölcstan, melyet erre a célra fölhasználhat a neveléstudomány?
Schleiermacher azt tanította, hogy egy bizonyos
erkölcstanhoz nem lehet ragaszkodni, mivel nincsen
olyan erkölcstani rendszer, melyet m i n d e n k i elfogadhatna. 1 Ujabban Dilthey újította föl Schleiermachernek ezt a véleményét egy értekezésben, mely a
«Königliche Preuss. Akademie der Wissenschaften»
1888. évi 35. füzetében jeleni meg. 2 Az értekezés
c i m e : «Über die Möglichkeit einer allgemeingültigen
paedagogischen Wissenschaft», melyben az értekező azt a k a r j a bebizonyítani, hogy az erkölcstan
az élet célját nem állapíthatja meg általános érvényességgel.
Acsag Antal dr.

Egyházi
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"
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Madrid. Államminiszterek
versengése az egyház
számlájára. Ismeretes dolog a «Religio» olvasói előtt,
hogy itt Spanyolországban a szabadelvű Moret-miniszteriumot a konzervatív Maura-miniszterium váltotta
fel. De a spanyol szabadelvűek nem hagyják magukat.
Újra szervezték a szabadelvű pártot, hogy adandó
alkalommal ismét átvehessék a kormányt. Ennek a
szabadelvű restaurációnak megakadályozására a konzervatív Maura-miniszterium furcsa eljárásra szánta el
magát. Versenyre kelt a szabadelvűekkel a doktrinär
szabadelvüségben, hogy szemükre vethesse a szabadelvűeknek, hogy a konzervatív kormány sok szabadelvű kormánynál szabadelvűbb, mert íme, a konzervatív kormány bátorsággal bir az egyháznak nemcsak
ilyen-olyan zaklatására, de egyúttal jövedelmeinek is
megnyirbálására.
A Maura-kormány ugyanis, egy éve mult, rávette
az apostoli Szentszéket, hogy néhány spanyol egyházmegye «kikerekitésébe» beleegyezzen. Csak «földrajzi
kiigazításokról» volt a szó, még pedig avval a céllal,
hogy az illető egyházmegyék kormányozhatása könnyebbé
legyen téve. E célból vegyes bizottságot küldött ki az
apostoli Szentszék, a spanyol kormány és a spanyol
püspöki kar. A tárgyalások során azonban kitűnt,
hogy itt nem ily egyszerű határigazításokról van szó,
hanem néhány egyházmegye eltörléséről és több egyházi állás megszüntetéséről «takarékosság» céljából,
vagyis, hogy a konzervatív kormány elmondhassa
magáról a szabadelvűekkel szemben : van annyi bátor1

Grundlinien der Kritik der bisherigen Sittenlehre.
Berlin, 1803.
2
Sitzungsberichte der königl. Preussischen Akademie
der Wissenschaften zu Berlin 1888.
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ságom és szabadelvűségem, mint nektek, az egyház
sanyargatására.
Még ravaszabb tervet eszelt ki az egyház megkárosítására
Vesada, a konzervatív kormány pénzügyminisztere. Ö elévülés cimén minden nagyobb egyházi
pénzügyi követelést, mely tíz év előtt keletkezett, megszüntetni, vagyis egyszerűen törleni akar. Kisebb követelések elévülésére már öt ével is elegendőnek tart.
Az összeg, melyről ennél a ravasz fogásnál szó van,
ötven millió pesetára tehető. Csodálatos, hogy a konzervatív kormány ilyen eljárásaival csak maga alatt
vágja a fát és a szabadelvűek felülkerekedésének egyengeti az útját. Sajnos, hogy némely szabadelvű kívánság
az udvarnál is kegyes fülekre talál.
*

N e w - Y o r k . Katholikus szerzetesek
kulturmunkája
a Filippinákon. Erről a tárgyról tartott Donough békebiró előadást minap egy Lake Mohawkban tartott értekezlet előtt. A többi közölt szószerint a következőket
mondotta :
«Kénytelen vagyok elismerni, hogy én a Filippinák
földjére a katholikus szerzetesek iránt nem minden elfogultság nélkül léptem. Előitéletemet könyvekből és
folyóiratokból merítettem, melyek a szerzetes-rendekről
kedvezőtlenül nyilatkoztak. Miután azonban körültekintettem az országban, halvéleményem megváltozott.
Van-e a szerzetesekben is hiba? Kétségkívül, hisz ha
máskép volna, ők nem volnának emberek. Artottak-e
némelyek közülük rendjük jó hírnevének? Ez sem
szenved kétséget ; azonban egyeseknek hibáját az egész
rend rovására írni nagy igazságtalanság. Rühös (sic)
juhok mindenütt vannak. Fordítsuk szemünket arra a
rendkívüli kulturmunkára, melyet a szerzetesek a
Filippinákon végeztek, azokra a jótéteményekre, melyekben a sziget lakóit részesítették és részesítik.
1571-től 1869-ig az ágostonrendiek és a l'erenciek nem
kevesebb mint 436 várost és községet alapítottak és
nyolc milliónál több embert vezéreltek az örök üdvösségre vezető útra. A jezsuiták és dominikánusok
iskolai tanszékeken és templomi szószékeken tündököltek.
A szerzetes-rendek azonban nem csupán a lelkek
üdvére voltak tekintettel, hanem hasonló buzgóságot
fejtettek ki a nép anyagi javának és gazdasági föllendülésének munkálásában is. Ők tanították meg a benszülötteket a földmívelésre ; köztük éltek és elsajátították az ő nyelvüket. Tőlük tanulták meg a benszülöttek,
hogyan kell termelni búzát, indigót, kávét, cukornádat,
dohányt, burgonyát stb. És ezt ők nem puszta utasításokkal végezték, hanem maguk is szarvánál fogták az
ekét és vállukra véve a kapát mentek ki a benszülöttekkel a föld megnövelésére. Nagy az ő érdemük a
föld mívelésalá fogásában. Nagy míveletlen területeket
béreltek ki ; azt a maguk munkájávál termővé tették s
azután olcsó bérletre kiadták a benszülötteknek használatra. Azt a földterületet, melyet a szerzetesek ily
módon tettek termőfölddé, az amerikai kormány, midőn a szigetet birtokába vette, 7,500.000 dollárra
becsülte. Néhány év előtt meglátogatta a Filippinákat
Brian úr. Egyik hazaírt levelében a többi közt saját
tapasztalásából azt mondja, hogy a Filippinák lakói
a szerzetes-rendek által megvetett kulturális és szociális
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alapon oly helyzetben vannak, hogy függetlenségüket
követelhetik.
Mindenki, a kinek a Filippinákat meglátogatni
alkalma volt, így végzi Donaugh érdekes előadását —
a sziget lakosságát csakhamar megszerette. A szerzetesek ezt a népet józan, szerény, nevelt, istenfélő emberekké alakították át. Ez a nép nyíltszívű és becsületes,
fösvénységtől és alattomosságtól mentes. Itt nem gyölri
az embereket a birvágy. Szentül megtartják a vasárnapot ; időt engednek maguknak a nyugalomra. Szerelik
a zenét és tisztességes mulatsággal töltik az időt, mikor
lehet. Meggyőződésem az, hogy ez a nép boldogabb,
mint sok más, a mely egész idejét anyagi javak gyűjtésére fordítja».
*

B a l t i m o r e . Az angol és amerikai kath. egyház
viszonya. — Előttünk fekszik a szövege annak a beszédnek, melyet Gibbons bibornok, baltimorei érsek, a
londoni eucharisztikus kongresszuson 1908. szept. 13-án
mondott. Ebben a beszédben az észak-amerikai EgyesültÁllamok biboros érseke, mondhatni prímása, azokat
a hatalmas összekötő szellemi kötelékeket mutatta be,
melyek az amerikai katholikusokat az angolországbeli
kalh. egyházhoz fűzik.
Első ezek közt, úgymond, a hitegység. «Habár
mérhetetlen tenger választ el bennünket tőletek, mi
veletek, hála az irgalmas Istennek, ugyanazon hit örökségében vagyunk egybekötve. Mi, mi az atlantitengertúliak, igényt tartunk arra, hogy mint ti, angol katholikusok, hogy Gergely, Ágoston, Patrick, Alban, venerabilis Beda, Anselm, canterburyi Tamás, szent Péter
és Pius lelki gyermekei vagyunk; nekünk veletek
együtt «eg}' Urunk, egy hitünk, egy keresztségünk, egy
Istenünk vagyon, a ki mindeneknek Atyja.» (Efez. 4;
5, 6.) Második összekötő kapocs a polgári és politikai
erkölcsök és~ a nyelv azonossága. «Mi tőletek nemcsak
a ti keresztény hiteteknek hagyományait örököltük,
hanem a ti polgári és politikai szabadságtokat is. Az
a nagy szabadságlevél, melyet Langton bibornok
canterburyi érsek és az angol főurak János királytól a
runnymedai síkságon szereztek, a mi alkotmányos
szabadságunknak is alapul szolgálnak. De nemcsak
polgári és politikai szabadságunk öröksége közös, nyelvet
is ugyanegyet beszélünk, Chancer és Shakespeare, Pope
és Dryden, Tennyson és Newman nyelvét. Az angolul
beszélő egyház szakadatlan növekvése az utóbbi három
század alatt igazán örvendetes és egyenesen tüneményesnek nevezhető. A trienti zsinaton, mely a XVI. században volt, csak négy angolul beszélő püspök volt jelen :
egyikök Angliából, a többi három pedig Irelandból
érkezett. Skócia nem volt képviselve. Amerika alighogy
föl volt fedezve; Ausztrália még terra incognita voll.
Most 200 püspök áll ugyanannyi egyházmegye élén, a
hol angol az uralkodó nyelv. Angolul beszélő hierarchia
van Angliában, Irelandban, Skóciában, az EgyesültÁllamokban, Kanadában, Keletindiában, Ausztráliában ;
és hogyha a jelen században egyetemes zsinatot tartana
az egyház, kétségkívül földünk minden részét angolul
beszélő főpapok képviselnék, 1 kik a régi hitet vallják
1
Van benne valami igazság ; de bizonyos nemzeti nagyzás is
rejlik benne, mert valamennyi földrészről, talán a legkisebb Ausz-
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és az egyház fejének, a római püspöknek, szellemi hódolattal adóznak.»
Harmadik összekötő kapocs az egységes angol
katholikus irodalom. «A mi, úgymond, papságunk és
müveit világi közönségünk ép oly jártas, mint ti. Ily
püspök, Challoner püspök, dr. Miliner, Alban Batler,
dr. Lingard, P. Faber, P. Goleridge és a három hires
bibornok, Wiseman, Newman és Maning iratainak
ismeretében és használatában.» Negyedik összekötőkapocs az angol és amerikai kormányrendszer azonossága a kath. egyházzal, annak szabadságával szemben.
«A mi magas kormányaink, úgymond, különféle kormányforma alatt egyenlő igazságossággal tartják felettünk oltalmuknak védőpajzsát, a nélkül, hogy szent
tevékenységünk gyakorlásában nehézségeket okoznának.»' Ötödik összekötő kapocs az amerikai hierarchiának Angliából való átszármazása. «Az Egyesült-Államok
első püspökét Angolországban angol főpap szentelte föl.
Carroll Jánost, az első balti morei püspököt, az amerikai
egyház pátriárkáját, 1790-ben a lulworth-castlei kápolnában, Dorsetshirben, Thomas Weld gyönyörű falusi
birtokán szentelték püspökké. Midőn Lulworth birtokosa
Carroll püspökké való kinevezését megtudta, meghívta
őt magához és kérte, hogy legyen az ő vendége. Főtisztelendő Walmesley dr. volt, a nyugati kerület apostoli vikáriusa. A fölszentelésnél szolgálatot tevő
acolythusok egyike, a háziúr fia, később bibornok lelt.
Ünnepi szónok Plowden I. t. atya volt valóságos látnoki
előrelátással.» Szónok megjövendölte, hogy az amerikai
leány-egyház az angol anya-egyházat népességben túl
fogja szárnyalni. íme, beteljesül.
—y—la.

H i t b u z g a l m i l a p j a i n k . Ezen sorok nem akarnak J r 0 ( j a
támadásul szolgálni, hanem megvilágítani törekszenek azt a
visszás helyzetet, melyben hitbuzgalmi lapjaink sinlődnek.
Tisztelet és becsület azon vállalkozó szellemeknek,
kik azt a nagyszámú hitbuzgalmi folyóiratot kiadják,
mikor a katholikus társadalom olyan gyenge és tehetetlen minden nemes törekvéssel szemben.
Tudomásom szerint jelenleg mintegy 14 hitbuzgalmi lapunk van, sőt talán több is (Több van Szerk.),
melyek között nagyon sok hasonló van, pl. van három
olyan lap, mely a hitterjesztés ügyeit szolgálja. Alkalmam volt az alább közölt lapok januári, esetleg mult
évi legutolsó számát elolvasni s arra a meggyőződésre
jutottam, hogy ezen lapok nagy részben fölöslegesek.
Tizennégy felé húz a közönség. Mindegyik tábor választ
magának egy szentet, kitűzi zászlajára, lapot alapít s
azzal, hogy nekik, mint Társulatnak, van hivatalos lapjuk, megnyugszik, a nélkül, hogy azzal is törődnék,
hogy az általa alapított lap alig él. Miért csináljunk
az összes szenteknek külön-külön lapot ? Előbb-utóbb
oda fogunk jutni, hogy a szentek között nem találunk
majd olyat, kinek nevéhez ne fűződnék egy hitbuzgalmi lap. Pedig jelenleg élő hitbuzgalmi lapjaink is jórészben csak tengődnek.
tráliát kivéve, nem angol, hanem másnyelvíi püspökök többsége
dominálna.
1 Ebben különbözik az angol-amerikai valláspolitikai rendszer
a többi államokétól, hogy ezek oltalom, patronatus stb. cimén elnyomják az egyház szabadságát.
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Nem jobb lenne egy-két életrevaló?
Az egyirányú, pl. az Oltáriszentséggel foglalkozó
lapok szoktak hozni általános hitbuzgalmi cikkeket is,
de ez meg a másik lap rovására történik. Hogy ha pl.
az «Örökimádás» minden számában hozna szent Antalról cikkeket, akkor a «Páduai Szent Antal Lapjá»-nak
előfizetői, kik esetleg az «Örökimádás»-t is járatják,
egyszerűen lemondanak szent Antal lapjáról, mert a
másik is kielégíti lelki szükségleteiket. Épen azért kívánatos volna egy nagyobbszabású hitbuzgalmi lapnak
megindítása, mely lap az összes lelki szükségleteket
kielégítse. Ha ennek a lapnak sok előfizetője lenne,
úgy persze mindig olcsóbb lehet és mindig tartalmasabb. A hitbuzgalmi lapok közé természetesen a hitterjesztés ügyeit tárgyaló lapokat is be kell számítani.
Egy egységes hitbuzgalmi lap szükségességét kívánom a következő sorokban bizonyítani. Hitbuzgalmi
lapjaink a következők:
1. Szűz Mária Virágos Kertje.
2. Jézus Szentséges Szivének Hirnöke.
3. A Szent Család.
4. Szent Alajos Társulat Havi Értesítője.
5. Páduai Szent Antal Lapja.
6. Örökimádás.
7. Reménységünk.
8. Mária Kongregáció.
9. Szent József Lapja.
10. Szent Ferenc Hirnöke.
11. Katholikus Hitterjesztés Lapjai.
12. Szalézi Értesítő.
13. Visszhang Afrikából.
14. Erdélyi Oltáregyesűleti Lap.
Ugyancsak nem panaszkodhatunk I A milyen
rosszul áll a napisajtónk, olyan jól (?) áll a hitbuzgalmi sajtónk.
Ezen lapok tartalma a következő szokott lenni.
«Szűz Mária Virágos Kertje» és «Jézus Szentséges
Szivének Hirnöke», mindkettő füzet alakban jelenik
meg bő tartalommal. Az első, a mint címlapja mondja,
«havi folyóirat a boldogságos Szűz tiszteletének ápolására», az utóbbi «havi folyóirat Jézus Szentséges Szive
tiszteletének terjesztésére és ápolására» szolgál. Vallásos
elbeszélések, versek s képek vannak mindegyikben.
«A Szent Család» januári száma 40 oldalon jelent
meg füzet alakban. Hogy ez a lap minő viszonyok
között lehet, mi sem mutatja jobban, mint az egyik
szerkesztői üzenete, mely így szól : «Meglepi Önt, hogy
lapunk a csekély két korona ár mellett is szépül és
növekszik? Ez talán másokat is meglep. De nem is
marad ám a szerkesztésért a lap jövedelméből semmi.
A nyomda és a posta felemészt mindent. A szerkesztőé
legföljebb az volna, a mit némely előlizetők befizetnek.
Ám mi megelégszünk az erkölcsi haszonnal és szives
olvasóközönségünk elismerésével». Mit ér azonban az,
ha az a sok mély erkölcsiséget hirdető cikk csak
nagyon kevés ember szivébe vésődik? Az életből s a
történelemből vett elbeszélései, különösen pedig a munkásság életéből kiragadott azon jelenet, midőn egy
munkás hazajön a munkából s találkozik élettársával,
a ki kis gyermekével karján, a másikkal pedig kézenfogva eléje jött s így megmenti őt attól, hogy ne engedjen munkástársa kocsmába hívó szavának, igen
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lélekemelővé és szívnemesitővé teszik. Képei s cikkei
általában a családi életből valók.
A «Szent Alajos Társulat Havi Értesítője» igen
üdvös célt szolgál, midőn az ifjúságot szent Alajos
erényeire figyelmezteti. Alkalmam volt több évfolyamát
átnézni. Szűz Máriáról, az Oltáriszentségről, Jézus szent
Szivéről s szent Alajosról szóló cikkei mind igen becsesek. Igen épületes e társulatnak a pornografia ellen
folytatott küzdelme. Nem szóval, hanem tettel harcol.
Egészen meglepődtem, mikor azt olvastam, hogy e társulat kebelében működik egy a kirakatokat ellenőrző
bizottság, a társulat küldöttségileg kereste fel a budapesti rendőrfőkapitányt s az ügyészséget, hogy tegyen
lépéseket a pornografia ellen. Sajnos azonban, hogy e
lap nem igen jelenik meg nagy példányszámban ; a lap
előfizetése évenkint 48 fillér, a lap előállítása s szétküldése évenkint 34 koronába kerül. 1908. szeptemberi
száma négy oldalon közli annak az üdvözlő iratnak
latin és magyar szövegét, melyet a társulat a pápának
küldött. Az egyesület rendkívül nagy karitativ tevékenységet fejt ki.
«Páduai Szent Antal Lapja» természetesen a szent
Antal-kultusz hirdetője. E lap a többi lapokhoz képest
még a legerősebb.
Az «Örökimádás» az Oltáriszentség tiszteletének
terjesztésére és szegény templomok felsegítésére alakult
egyesület hivatalos lapja, mult évi decemberi számában
az általános hitbuzgalmi cikkek mellett még hivatalos
ügyeket is hozott. Az Oltáriszentség tisztelete tűnik ki
minden sorából.
«Reménységünk» ez idei első száma 32 oldalas
füzet, az Oltáriszentség és a Mária-tisztelet
havi
folyóirata, ismerteti az Örökimádás templomát képekben, bizonyítja a gyakori szent áldozás hasznos voltát.
A füzet fele csupán az Oltáriszentségről szól, felsorolja
s leírja, hogy az egyes földrészeken s országokban
hogyan tisztelik az Oltáriszentségel. Van még benne
három cikk, melyeknek mindegyike folytalásos s csak
2 —3 oldalra terjed. Sokkal jobb lett volna a három befejezetlen cikk helyett inkább egy teljes cikket közölni,
melynek föltétlenül nagyobb erkölcsi haszna lett volna.
A «Mária Kongregácio» minden iskolai évben jelenik meg kélhavonkint. Legutóbbi száma 56 oldalon
jelent meg. Úgy látszik, hogy a férfi-kongregációk központi közlönye. Első cikke az építendő kongregációi
otthon jelenlegi állásáról szól. A barcelonai kongregáció
munkás-otthona cimü cikk igen tanulságos. A kongregáció történetének folytatása után a Mária-kultuszt
ismerteti, majd a praesesek innsbrucki gyűlését ; 26 oldalon keresztül egyebet sem tárgyal, mint azokat a hireket, melyek arról szólnak, hogy az egyes kongregációk
hogyan vettek részt a pápai ünnepségekben. Szerintem
az egyes kongregációk ünnepeinek ilyen bő leírása teljesen fölösleges. Ugyan ki olvassa el azt a sok hírt?
Még a tanuló-ifjűság sem olvassa el, mert hiszen a
«Zászlónk» úgyis beszámol róla. Ismerteti a katholikus lapokat. Közel kilenc oldalon nem találkozunk mással, mint
a budapesti férfi-kongregációk tagjainak névsorával.
«Szent Ferenc Hírnöke» és «Szent Józset Lapja» él
még, vagy pedig pártolás hiányában talán megszűnt már.
Hátra van még az a három lap, mely hasonló,
sőt majdnem egyező tartalmú, t. i.: «Katholikus Hitter-
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jesztés Lapjai», «Szalézi Értesítő» s «Visszhang Afrikából».
Mind a három lap a katholikus hitterjesztés ügyeit
kívánja szolgálni. Az első az egész világon folyamatban
lévő missióval foglalkozik. Idei első számában foglalkozik a hitterjesztés történetével, ismerteti az afrikai
rabszolgakereskedést, beszámol a hitterjesztés munkájáról statisztikai adatokkal s képekkel. Hasonló tartalmú a «Szalézi Értesítő», csak annyiban különbözik
az előbbitől, hogy majdnem kizárólag a Don Bosco
missióval foglalkozik. «Visszhang Afrikából» — az említett lapoknál jóval gyengébb s hasonló tartalmú.
Az «Erdélyi Oltáregyesületi Lap»-nak neve jelzi
célját.
Látható tehát, hogy hitbuzgalmi lapjaink mennyiség tekintetében az első sorban, de minőségés elterjedtség
tekintetében nagyon hátul állanak. Ha egy kicsit összehasonlítjuk a fennebb ismertetett tartalmakat, kénytelenek vagyunk megállapítani, hogy valamennyi lapnak
csaknem egyező a tartalma. Gyengén is áll valamennyi. Mi volna tehát a leendő? Milyen legyen az új
hitbuzgalmi lap? Általános, a hitélet minden mozzanatával kapcsolatos cikkeket, elbeszéléseket, történeteket s
képeket tartalmazzon. Azt hiszem, hogy szent Antal
csodái, vagy a gyakori szeniáldozás fontossága érdekli
a «Jézus Szent Szive Hirnöké»-nek olvasóit is. Ha tehát
egy ilyen gazdag tartalmú hitbuzgalmi lap indulna
meg, sokkal jobban fejlődnék a hitélet, mely ma
nagyon rosszul áll, sokkal könnyebben lehetne a katholikus restauráció nagy művét folytatni. A hitterjesztés
ügyeit egy külön lap tárgyalhatná, mert a hogy ma
állunk a hitterjesztés ügyeit szolgálni kívánó lapokkal,
az nagyon siralmas állapot Kíváncsi vagyok, hogy nem
akad-e majd egy olyan vállalkozó szellem is, a ki az
amerikai missió ügyeit szolgáló «Amerikai Visszhang»-ot
vagy egy «Ázsiai Visszhang»-ot indít meg? Miért ne
lehetne a hitterjesztés ügyeit egy egységes közlönyben
tárgyalni ?
Fentemlített lapok, melyek nagyobbára hivatalos
lapok, megmaradhatnának továbbra is az egyesületek
hivatalos lapjai. Mindenesetre szép dolog a vallásos
eszmék hirdetése, de az eszméket minél szélesebb körben kell elterjeszteni, épen azért ne legyenek — bocsánat a kifejezésért — szent Antal tiszteletét szolgáló
szaklapjaink, hanem hitbuzgalmi lapunk legyen. Országos egyesületeink azt a kevés hivatalos ügyet, a mit
tagjaiknak tudtul adnak, közölhetik az egységes hitbuzgalmi lapban, vagy ha nagyon sok a hivatalos ügy,
akkor már érdemes egy hivatalos lapot kiadni, de az
maradjon hivatalosnak, ne iparkodjék minél nagyobb
alakban megjelenni, mert ezáltal csak konkurrenciát
csinál a másik lapnak.
Milyen szép volna az, ha volna egy erős, tartalmas
hitbuzgalmi, egy hasonló hitterjesztési, egy politikai,
egy tudományos lapunk, eltekintve az ifjúság és a
gyermekek lapjától, valamint a háziasszonyok szaklapjától. Mily szép volna látni, a mint a család valamennyi
tagja, egy lappal kezében, nemesítené lelkét tudománynyal, szórakozással, a hithirdetők szenvedéseivel. Hogy
ez mielőbb meglegyen, szívből kívánom.
Sz. /.'
1 Világi tollból eredő figyelmeztetés,
lapocskával tultengésbe estünk. Egyesített
nosabbat lehetne termelni.

hogy a sok apró-cseprő
erőkkel j o b b a t és haszSzerk.
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A l e x a n d e r Bernát : Művészet, a m ű v é s z e t
é r t é k é r ő l és a/, esztetikai n e v e l é s r ő l . Budapest,
1908. 239 l.1
V.
Az ürt meg is érzi maga alatt néhányszor. A «legfőbb
tényező» az erkölcsi erő gyöngülésének aggasztó jelenségeit
látja ma mutatkozni (33. oldal) ; csak legalább «egy időre»
szeretné remélni az új egyensutyi helyzet beállását (39.
oldal) ; érzi az esztetika és műtörténet egységes müvelését
elősegítő alap hiányát (203 o.); ámde de valami eleven,
kikristályosodott ideálérzéshez nem fordul, a mint azt máiannyi fentebbi megjegyzésünkkel kimutattuk, nemhogy
ahhoz fordulna, — a mihez különben Jungmann óta próbáljuk rendszeresen odafűzni magunkat.
Hány keresztény ember is megelégszik még azzal
a szintézissel, melyet Alexander nyújt a könyve végén !
Sokan nem kérdik : mivel is adjuk meg azt a «nemesítő» hatást a művészetnek, melytől «magunkérzése»
nemesebb lesz? s «magunkérzésén» kívül nem fejez-e ki
mást is a művészet, valami nagy objektiv erőt, melyet
mint tárgyi birtokunkat felölelnünk sokkal üdítőbb,
megnyugtatóbb, biztosabban fölemelőbb és erősítőbb,
mint erőnek erejével subjektiv álommá átsemmisítenünk ?
és mi által tegyük fogékonyabbá a müélvezésre a lelkeket, de úgy fogékonyakká, hogy az élet tisztességes
rendjének és az eszményi világ s az isteni dolgok
legmagasabb rendjének kultuszával egyensulyosan tudják tisztelni és élvezni a művészet játszibb világrendjét?
Ezekkel a nagy kérdésekkel olyan területre jutottunk, a hová Alexander könyve nem vezet s ezt tartom nagy hiányának, nemcsak hogy modern szempontból, hanem most már egyenesen kimondva : a keresztény
álláspontról.
Azért hangsúlyoztam föntebb annyira az élet, erkölcs
és művészet összefüggésének kérdéseit, mert e kérdéseknek semmi mélyebb alapra nem támaszkodó, semmi
eszmény megvallásához föl nem lendülő tárgyalása
Alexander könyvében, nem csak az ö álláspontját fejezi
ki, hanem a közönségét és jórészt a keresztény közönségét is képviseli.
A keresztény közönség e jórészcnek ily fölúletes
álláspontján akad meg most még terjeszkedése azon
tudományos törekvésnek, melyet «Vázlat egy keresztény
alapon álló esztétikához» cimű munkám első kötetével
s az 1908. évi kath. nagygyűlés alkalmával 2 a dráma
keresztény alapra való hozásáról tartott fölolvasásommal, mint esztelikám II. kötetének egyik fejezetével
próbáltam meg képviselni.
1 Helyreigazítás a IV. közlemény néhány helyéhez.
A 110. oldal (Religio, 7. szám) második hasábjának második
pontjában a második mondatban a «szemléleti» szó u t á n betoldandó :
«nevelésnek a».
111. oldal második hasábjának harmadik pontjában az ötödik
sorban a pontosvessző után odaveendő : «és már el is kezdtünk így
berendezkedni. A mi pedig egyáltalán a Qörög műrészei oly föltétlennek számító dicsőségét illeti».
Ugyanezen
pont végén az utolsó mondat így értendő :
«A szobrászaton kívül ne is beszéljünk a többi művészet mai virágzásának, az élettel való reálisabb összeszövődésének azon túlsúlyáról, mely főleg a görög zenét, festészetet és iparmüvészetet
nyomja agyon összehasonlítás
esetén•»
2
1. az «Alkotmány» 1908. szept. 18. számában.
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Az esztetika világát nagyon különvilágnak látják
még sokan s nem veszik észre, hogy az a semmin még
sem állhat. S akár úgy vennők csak a dolgot, mint
Alexandernél időnként találjuk : hogy a művészet életérzéseket fejez ki, akkor is ugyancsak látnunk kell
komolyabb kapcsolatát az életnek azzal a szűkebb rendjével és szintézisével, melyet a szubjektiv-pozitiv álláspont ad ; akár pedig úgy vesszük, hogy a művészet
többet ad az éleinél s hogy valami életfölötti világba
visz, akkor is megvan a kapcsolat.
Mert legyünk csak egy percre komolyabb értelemben szubjektivek. Merüljünk valamelyik esztetikai lelki
állapotunkba. Észre fogjuk venni, hogy épen müélvezés közben érezzük, hogy a művészet többel tölt el
bennünket, mint az élet. S ez a «több» azt jelenti, hogy
a művészet világában azt az igazat, jól és szépet érezzük többnek, melyet az élet kisebb világában is oly
ragaszkodva kultiválunk és oly ösztönszerűleg keresünk
egyre nagyobb mértékben. S ez «igaz», «jó» és «szép»
szálain függ össze az a két világ ; s egy olyan szintézis,
mint a keresztény, mely az életet, eszményi világot és
Isten világát a legelfogadhatóbb egységbe foglalja össze,
nem zárhatja ki magából az eszletikának is keresztény
alapon való művelését.
Hogy a keresztény lélek speciális keresztény jellegének még a legmesszebbröl vett esetben is megvan a
maga komoly és finom összefüggése a műélvezettel,
azt nem régiben (a «Religio» 1908. évi december 20. számában), azt hiszem, eléggé elevenen kimutattam. S az
elfogulatlan olvasó érezhette, hogy az esztetika «keresztény» cime elfogadható valami.
Most még arra akarok még egy kissé élesebben
rávilágítani, hogy milyen tévedésben vannak azok, kik
Danteval szemben való álláspontomat is azon a szemüvegen át nézik, melyet Alexanderéktől vettek át egészen gyanútlanul.
Először is azt mondják, hogy oly elismert nagysága
a keresztény költészetnek és egyáltalán a világirodalomnak Dante, hog)r hozzá már nyúlni is merészség. Ajánlom becses figyelmükbe azt az ideált, melyet a keresztény nagy költemény szempontjából kifejtettem a dráma
keresztény alapra hozásáról szóló tanulmányom egyik
helyén. Azután azt mondják, hogy nem kell annyira a
dolog meritumába menni, csak a művészetet, a művészi formát nézzük ; az esztetikai élvezet független
valami. Erre volna valami mondani valóm. Habár
gyönyörködhetik az ember olyan dologban is, melyet
nem fogad el, de mégsem lehet azt mondani, hogy az
el nem fogadás nem lehet akadálya a művélvezetnek.
Az «elfogadliatatlan»-nál súlyosabb a «képtelen» és
még hozzá az átkozottul képtelen: I. i. hogy Dantenak
emberi, gyarló eszével mérjen az Isten s ügy lökdössön
pozitív, történeti személyeket az elkárhozás legbecsületsértőbb helyzetébe. Es a végtelennek, az örök összhangnak jegyében és keretében megalkotott műremekhez
természetesen és jogosan közeledünk legmagasabb
aspirációinkkal s a mi ezekbe ütközik, annál inkább
bánthat bennünket ily alkalommal.
S még egy kérdést. Ha a művészetben így nem
kellene mérnünk az erkölcsi világ legmagasabb meritumának szempontjával, akkor mily alapon és minek beszélünk a nuditás ellen is? Hiszen itt csak a művészi
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formának lehellete lebeg körülünk, úgy mondják a
nuditás abszolút védői...
Ép olyan felületesség ez, mint a milyennel az átmeneti apró mondatoktól eltekintő vázlatosságomban
nem veszik némelyek észre könyvem koncepcióját, alapvetésemnek egy nagy koncepcióban való összefüggését
és az általános művészettanomban levő részletesebben
esztetikai megjegyzéseimnek Alexander-féle megjegyzéseknél is modernebb voltát.
Itt nem egyéni irodalmi érdekről van szó (nehogy
eddig már néhányszor elejteti egyéni vonatkozásaimon
a kicsinykedés fönnakadjon, hiszen önvédelmi jogom
is van s van is okom ezt most használni), hanem a
nagy keresztény kulturai érdekre appellálok : hogyan
árasszuk be a művészetbe azt az összhangot, melyet
vallásunk magasabb útmutatásával mindenen végigárasztani akarunk ; hogyan jelöljük ki a művészet igazi
helyét a legegységesebben, a keresztény színben látott
világban, mikor ezt a művészetet a semmire építő
Alexander-féle fölfogás a jövő vallásának akarja meglenni ; hogyan végezzük el mindezt, ha nem akarjuk
észrevenni azt, a mi az ügy érdekében föltétlenül észrevenni való? Itt különben csak az úttörés nehézségeinek
a tudata vigasztalhatja az embert.
Pedig ugyancsak el kellene, hogy töltsön bennünket az alexanderi álláspontokkal szemben valami olyan
tudat, a mi könyvem alapvető részének koncepciójában
így alakult ki bennem :
A titokzatos vágy, mellyel a művészetben valami
magasabbat keresünk, az éleinek és az ideálnak valami
rendszerben való átlekintési vágyát is kiváltja lelkünkben.
Az élet, mely annyi disharmoniával, szenvedéssel
van tele, ha valami fönntartó összhang át is vonul rajta;
lovábbá az életösztönünkkel együtt belénkoltott ideálérzés és halhatatlansági vágy keretében már megnagyobbodott élet ; a «isteni»-nek szomjában az általunk
annyira felölelt és ezenkívül is objektiv valóságnak
érzett, tudott istenség, személyes Isten : e három tényleges, nagy adata annak a mindennek, mely bennünket
körülvesz s melynek mi is tagjai vagyunk, miben, mily
szintézisben kerekedik ki elfogadható egésszél A megváltósós hitben, a kereszténységben, mely a relativokból álló
világ menetével és a szabadakaratú ember erőkifejtésével természetes velejárónak látja a szenvedést s Krisztus
szenvedésében uagy erőkifejtésében a bűnre is hajló
ember és az Isten közötti személyes viszony egyedül
elfogadható formáját adta meg. Szép-e a szenvedéssel
teli élei ? Csak a megváltásos életfelfogással lehet szép,
csak így válhatik összhangzatossá ; a hedonistát az
élet maga hazudtolja meg, épúgy, mint a pesszimistát
is ; tehát a keresztény középútnak van igaza. S lia a
művészet valami kedves és fenséges ráadás az életre,
mely ráadás megnöveli fizikai és erkölcsi életérzésünk
boldogságát, akkor ez a megnövelés csak úgy alakulhat
ki, ha nem ellentélben, hanem eleven összefüggésben
van azon elemekkel, melyek bennünket a tökéletes, az
igaz, jó, szép kultuszára, már az élet reálisabb határai
közt is ösztönöznek. S így a művészet, mely különben
sem lebeghet légüres térben, az élettel és erkölccsel
szoros viszonyban van.
Azután, ha az érzéki által, a mindenhová elérő
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szellemi jelentés visszfényében még szebbé váló érzéki
kább lélektani — adatok fölépítése a jelentés aeternilása
által, kristályosítjuk ki a reális élet konkrét tényezői
alatt oly kerek képekbe, melyek vagy csak az élet
közé a művészeti eszményt, akkor sehol másutt nem
egy-egy darabját ismétlik meg összpontosítottabban,
frissebben és ezáltal már is ideálizáltan ; vagy pedig a
kap nagyobb buzdítást a lélek az érzékinek ily nemesen
valónál magasabb fokát adják az életnek, még jobban
eleven bevitelére szellemi folyamataink közé, mint abelárasztva a legmagasabb értékek fényével és e képek,
ban a vallásban, melynek a legrészletesebb liturgiája
ha bizonyos külön életet élnek is, mindig összefüggésvan; s e liturgiának megkapó finomságai és mélységei
ben vannak egyéniségünkkel és egyéniségünknek testi
valami magasabb rokoni erővel vonzzák magukhoz
és
lelki boldogsági tényleges igényeivel.
kíséretül a művészetet, mely utóbbinak különben nemcsak meghagyják a templomon kívül is életét, hanem
Jól fogtam-e föl így a tudományt, a művészetet ?
még azt is éreztetik, hogy még elevenebb teret foglalJól fogom-e föl a gondolatok érintkezésében való viszohat oda-kivül, ha már odabenn is megvan a létjoga ;
nosság lovagiassági szabályait, ha biztosra veszem, hogy
Alexander feleletre méltatja valahol szintézisemet és e
természetesen a külső térfoglalás csak a keresztény
biráló megjegyzéseimet ?
Kőszegi László.
erkölcs életőrző, egészséges s bizony mindamellett is
elég messze határáig mehet, különben csak az érzékiség
bacillusai közé kerülne. S ha még a művészeti világrend
szerkesztőhöz.
egységének is keresünk biztosítékot, hogy összhangzato- "Levelek a
san folyjék össze az élettel együtt egy nagy egészbe a
I.
művészeti tevékenység oly sok változata, akkor abban
Nagyságos Úr! Engedje meg, hogy a «Religio»
az egységben ajánlatos a legjobban elhelyezkedni, mely
utolsóelőtti
számának I. levelére tett talpraesett megKrisztus óta nemcsak annyi megpróbáltatás közt is a
jegyzéseit
egy
adattal megvilágítsam.
legegyensúlyosabban karolta föl az emberiség égi és
Másfél év előtt jelent meg Apologetikám, melyföldi érdekeit, hanem a művészetnek is a legszebb alkalmak legnagyobb tömegét adta (és adná még jobban
ről Nagyságod azt írta, hogy a mily mértékben fog
a mai összetettebb kullurában).
terjedni e könyv, oly mértékben fog szaporodni az
Nem mondjuk, hogy a kereszténységen kívül nincs
öntudatos katholikusok száma.
lángelme, nincs műalkotás, nincs műélvezés, hanem
Tudományos alapon, népszerűen írtam meg
azt igenis mondjuk, hogy a mi jó van a kereszténysékönyvemet egyenest az intelligens világi katholikugen kívül, az épen azért, mert jó, nem állhat messze
sok számára. Eddig több mint kétezer példányban
tőlünk, kik előtt az egész mindenség a legigazibb «jóéfogyott el könyvem. Amennyire én ismerem kath.
val van áthatva a keresztény Isten mindenhová elérő
irodalmunkat, ez páratlan siker. Gyanúperrel éltem
gondjával és igazságosságával.
mégis, s megkérdeztem kiadómat, hány világi kaIlyen szintézisen tarthatjuk igazán biztosan föltholikus
rendelte meg a könyvet?
építhetőnek az esztetikát, a művészet lényegének,
Eddig 20, mondd : húsz világi megrendelő akadt !
értékének s az esztetikai nevelés elveinek megállapítását.
felelt a kiadóm.
Alexander összezsugorított, meg nem alapozott1
Hát ez valóban megdöbbentő adat arra nézve,
területen próbált építeni, elveket megállapítani; a m i
mennyire szomjúhozza kath. intelligenciánk a valjót találtunk benne, abban megegyeztünk. Mindazon
lási igazságot.
dolgok fölött, a mikben — az ő területére állva — tőle
Azt írja Sós ú r : «Arra kérjük a nagyérdemű
eltértünk, vagy a miket hozzáadtunk, mindezek fölött
urakat, ha honoráltalva tudnának megfelelően irni,
azt emeltük ki, hogy csak mélyebb alapon, széles leriitegyék meg azt egyelőre ingyen is».
leten s a mi fő : kielégítő rendszerben elhelyezkedve,
Nos én úgy tudom, hogy kath. íróink eddig is
lehet nagy, széles kérdéseket tárgyalni.
ingyen
írtak, s hacsak valaki nem újságíró, még
Alexander maga is beismeri, hogy a művészetnek,
krumplira valót se tudna tollával megkeresni ; a
esztétikának egyensúlyos, biztos müvelésében a legjoblegtöbben még a kiadás költségeit sem kapják vissza,
ban modern nyugtalanságunk, bizonytalanságunk akavagyis ráfizetnek munkájukra. Bár Apologetikám
dályoz bennünket. E bizonytalanságból, nyugtalanságból ama szintézisnek bírálatára (és nem erőlietéses eltöbb mint kétezer példányban fogyott el, még csak
fogadására) hívom öl, melyre én a modern esztetikán
a kiadás költségei térültek meg, s eddig se én, se
keresztül — s a mint láthatta, sokfelé való körülnézéssel és kiadóm egy fillért sem kaptunk. De hol keressék azok
eléggé «modern»-nek maradva — felküzdöttem magaköltségüket, kiknek munkái 400—500 példányban
mat. A tudomány, az igazi, nem egyéb, mint az abszolút
kelnek el?
magasságú ériékeknek folytonos, eleven, szivet kieléKatholikus vallásos könyv megírásához ezidőgítő megérzésén és a velük való összekötöttségünknek
szerint
még nagyfokú idealizmus és jókora pénzátlátásán alapuló gondolkozás, mely azután az étet
áldozat
szükséges. Ha a kath. iró azt remélhetné,
szűkebb körének tényeit is rendszerezi kapcsolataikban,
hogy
egy-egy
könyve 10 15 ezer példányban fogy
de mindig sub specie aeteinitatis. A művészet, az igazi,
el,
azt
hiszem,
soknak megjönne a kedve a tollfornem egyéb, mint kis érzéki
vagy a költészetben: ingatáshoz. Most örülnünk kell, hogy annyi idealis1
Hiszen még az Isten sincs komolyan véve egy oly könyvtánk is van, a hányan ezidőszerint írnak; mert isben, a hol ahányszor csak előfordul, mindig kis kezdőbetűvel van
mételve mondom: egyesek ráfizetnek, mások csak
irva. Csoda, hogy még a mondat elején is nincs kis kezdőbetűvel.
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saját költségüket kapják vissza, s utolsó részük kap
ugyan valamelyes honoráriumot, de olyat, hogy
megemlíteni is restelli.
A péktől nem lehet követelni, hogy kiflit, zsemlyét süssön ott, hol alig kell valakinek a süteménye.
Hát a kath. iró akkor is készítse szellemi főztjét,
mikor nincs fogyasztóközönsége? Keltsenek magukban jó intelligens uraink lelki éhséget s akkor szakács is akad számukra.
A 75 éves Löwenstein herceget az egyévi próbaidő leteltével mindjárt pappá szentelték, 1 mert
akkora theologiai t u d o m á n y a volt még világi korában, mint a legképzettebb theologusnak. S Löwenstein nem fehér holló Németországban; de nálunk
igazán fehér holló a derék Zichy Nándor. Pedig a
vallás mindenkire nézve szaktárgy, melyből senkinek
se volna szabad megbuknia.
Dobsina, 1909. febr. 8.
Nagyságod kész szolgája
Szuszai
Antal.
II.
Nagyságos Szerkesztő Úr! Becses lapjában alkalm a m volt Végh Ferenc és Sós Pál u r a k cikkeit olvasni, a melyekben az intelligencia hit- és erkölcstani oktatását és ugyanolyan szaklapok alapítását
sürgetik. Ez utóbbit Nagyságod az intelligencia n e m érdeklődése miatt nem
helyesli. Nem lehetne-e
mégis ezen eszmét úgy megvalósítani, hogy az ifjúság
számára a «Zászlónk»-ban, a felnőttek számára pedig
az «Alkotmány»-ban (vasárnap) egy melléklet jelenne
meg, a mely ilyen cikkeket hozna ?
Tudom, hogy mindkét lap a pénzhiánnyal küzd ;
de talán úgy lehetne ezen segíteni, hogy az ifjúságból
azon rész, a mely ezen mellékletet kívánja, egy koronával többet fizetne, az «Alkotmánynál» pedig a regénycsarnok és egyéb kevésbbé fontos cikkek kizárásával lehetne egy-két cikk számára helyet szorítani.
Talán furcsának látszik, hogy diák létemre bátorkodtam a kérdéshez hozzászólni, de csekély forgolódásom is az emberek között meggyőzött Végh úr
cikkének helyességéről.
Sopron, 1909. febr. 10.
Tisztelettel
Nemo.
1

Olvasható a «Religio» 1909. 28. lapján.

Szerk.

M. B u d a p e s t . Minden érdemleges kérdésre szívesen
szoktam felelni, de az olyan kérdésre, minő az öné : vájjon
a budapesti kath. plébániákra járatják-e a «Religiôt» s lálható-e minden lelkész asztalán, hogy legalább a látogatója
szeme akadjon meg a kath. tudományos sajtóterméken? —
nem felelek és pedig azért, mert a «Religiónak» szerkesztője
és kiadója én vagyok.
1$. B u d a p e s t . A szociáldemokrácia hamis eszméivel
rombol, a keresztény szocializmus szolgálja az igazságot. Ezt
jelezte Giesswein Sándor dr. a nyitrai szociális kurzuson
mondott eme szavaival : Nagy tévedés azt hinni, hogy csak
•m anyagi, a két kézzel végzett munka termel értéket. Szellem
nélkül az anyagi munka teljesen értéktelen volna. A szellem
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önt a munkába életet, az teszi széppé, hasznossá, értékessé.
A szellem visz be a munkába erkölcsöt, mely nélkül a munka
nem pontos, nem lelkiismeretes. Minthogy pedig tiszta erkölcsöt csak a keresztény vallás tud teremteni, azok a nagyhangú vezetők, a szociáldemokráciának a korifeusai, a kik a
materializmus alapján állva, eszmét, vallást, erkölcsöt a társadalomból és a munka köréből kiküszöbölni akarnak, a
munkának az életgyökerét támadják meg.
II. B u d a p e s t . Cikkét megkaptam és ezt még közölni
fogom ; gondolatnak gondolat az, a miért lelkesedik ; de
higyje el, nálunk valósithatatlan j á m b o r óhajnál nem egyéb.
I. B u d a p e s t . O igen, úgy van, a hogy hallotta. Első
tudományos intézetünk, az egyetem hittudományi kara, nagy
fejlődésnek néz elébe. Az új tantervvel, az 5 éves kurzusnak
behozatalával, a kutató szemináriumoknak életbeléptetésével,
a dogmatikának két évre osztásával, néhány új és korszerű
tárgynak behozatalával meg akarja valósítani mindazt, a mi
a külföld neves egyetemein már folyamatban van. A szerzetesrendek s esetleg a központi papnevelő fejlesztése útján
hallgatóinak a száma is minden valószínűség szerint meg fog
szaporodni. Mozgalmas, munkás életével a hittudomány
fókusza kiván lenni s az az érverő, a melynek lüktetését az
ország egész katholicizmusa kell hogy megérezze. Érzi és
méltányolja a mai idők követelményeit Elirhard figyelmeztetése nélkül is, csakhogy az egészséges fejlődéshez idő kellett.
A központi papnevelő tanulmányi felügyelőjének is ezentúl,
hogy a karon helyettes tanár lehessen, habilitált magántanárnak kell lennie. Ime, etféle újításoknak nézünk elébe. Szép,
ha örül ennek ; de méltányolnia kell ezt minden, a tudományos haladást becsülni tudó katholikusnak is.
V. B u d a p e s t . Kedves orvos úr, köszönöm a mult számban a nemi kérdésre vonatkozó fejtegetésemre tett reflexióit ;
tehát a tiszta élet mégsem káros az egésszégre. Még a némely
orvosok által vélelmezett ideges hajlamú ifjaknál sem az
orvosszer a fornicatio, hanem, mint fölszámlálni tetszik, vannak más rendes orvosszerek (zink, ezüst, tanninoldatok ; hideg
vízkúrák, testgyakorlatok stb). Mint keresztény szent Pálnál
a testi kísértések ellen még egy fensőbb erejű orvosszert is
találok (elmondja II. Kor. 12, 7 9): a test ösztöne ellen
elegendő neked az Úr kegyelme ; persze erről az orvosok
nem igen tudnak. Mint embernek pedig — szerénytelenség
és hivalkodás nélkül legyen mondva — meggyőződésem
ebben a kérdésben a legerősebb tényre támaszkodik, a mit
úgy hivnak : experto crede Ruperto. Ezért tartom olyan
nagyon igaznak a brüsszeli nemzetközi kongresszus idézett
határozatát.
H e l y r e i g a z í t á s . A 6. számban Zubriczky dr.-nak a
vérkémlelésekről szóló cikke végén (a 88. oldalon) «az egész
leszármazás kérdése» helyett : az ember leszármazása kérdése olvasandó.
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A bojt etikájához.
Midőn Jézus Virágvasárnap ünnepélyesen Jeruzsálembe vonult, a reá várakozó népsokaság, vagy,
a Szentírás szavai szerint: «a nagy sereg leteríté
ruháit az uton ; mások pedig ágakat vágnak vala a
fákról és elteriték az uton és kiáltának: Hozsanna
Dávid fiának! áldott, ki az Úr nevében jő.»
Amit a nagy sereg cselekedett, azt kell tennie
minden keresztény katholikusnak is. A nagyböjtben
Krisztus közeledik a lelkekhez, s hogy méltóan fogadhassák, le kell vetkőzniök a régi embert és
eleibe kell menniök a jócselekedetek zöldelő ágaival.
E jócselekedetek három főosztályra oszlanak: böjt,
ima és alamizsnálkodás s e három közül az alábbiakban a böjttel s annak ethikai értékelésével akarunk foglalkozni, mert azzal kevésbbé vannak tisztában az emberek.
A bőjtölés élettani vagy orvostani szempontból
a táplálkozás módjának megszorítását jelenti. Ez
kétféleképen történhetik : vagy kevesebbet eszünk a
szokottnál vagy silányabb minőségűt. A tápláléknak
ilyen módosítása az anyagcserére is fontos s így a
bőjtölés élettani és orvosi szempontból az egészségnek javára válik. Sok ember böjtöl anélkül, hogy
vallási szempontból tenné azt, nem is szólva azokról, a kik kényszerűségből böjtölnek, mert nincs mit
enniök. Ezenkívül a bőjtölés viszonylagos fogalom;
egyiknek több kell a jóllakáshoz, másiknak kevesebb : a hideg égalj alatt lakóknak több táplálékra
van szükségük, mint a forró égaljiaknak. Sőt mi is
többet eszünk télen, mint nyáron ; nyáron pedig a
vacsorát a hűvösebb este miatt nagyobb étvággyal
fogyasztjuk el, mint az ebédet a rekkenő hőségben.
Stöhr dr. írja, (Lelkipásztorkodási egészségtan.
272. 1.), hogy egy angol gyalogosnak egy napi étkezése elég lenne egy hindunak egy hétre.
XIV. Lajos francia király két fogoly és egy sonka
elfogyasztása után éhségről panaszkodott, míg Cornaro András velencei nemes egy csibe szárnyát s
combját megevén, azt mondta: gazdag lakomám volt.
E viszonylagosság természetesen az erkölcsi szempontból vett bőjtölésnél is számításba jön.
Erkölcsi szempontból tágabb értelemben a bőjtö-

vasárnapon.
S Z E R K E S Z T Ő S É G ÉS

dr.

KIADÓHIVATAL

Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 39.

lés az érzéki élvezeteknek s különösen a táplálkozásnak korlátozását vagy az azokról való lemondást jelent.
Ebből kifolyólag, nemcsak táplálékban lehet böjtölni,
hanem minden egyéb érzéki élvezetben is. Aki érzéki
beszédekben gyönyört talál s áltól tartózkodik, szintén böjtöl. Szorosan véve azonban a dolgot, az érzéki
gyönyörök, még a táplálkozás terén is, egyszerűen tiltott,
meg nem engedett dolgok, melyektől tartózkodni nem
bőjtölés, hanem kötelesség számba megy. Azért az
egyházi böjtön a megengedett élvezetekről és szűkebb értelemben a megengedett táplálkozási módról
való lemondást vagy mérséklést értjük.
A tágabb értelemben vett böjtnek nyomára akadunk már a paradicsomi boldog magányban is, midőn Isten így szólt az első emberpárhoz : «A paradicsomnak minden fájáról ehetel, de a j ó és gonosz
tudásának fájáról ne egyél, mert a mely nap arról
eszel, halállal halsz meg.» (Móz. I. k. II. 16., 17.).
Vájjon nem önmegtagadási parancs-e ez? A böjtnek lényege pedig az önmegtagadásban van.
Idő folyamán a legműveltebb népeknél is divott
a bőjtölés. Például a görögöknek nemzeti vonásuk
a mértékletesség volt. Voltak társulataik, melyeknek
tagjai napjában csak egyszer étkeztek. Az athéni nők
és leányok kötelesek voltak bizonyos napokat böjtölve az eleusisi templomban tölteni Ceres tiszteletére. A pythagoreusok tartózkodtak a bortól, hústól,
babtól. A rómaiaknál, midőn egy hadjárat alkalmával nyugtalanító jeleket láttak, a decemvirek böjtöt
rendeltek el, hogy a hadjárat szerencsés kimenetelű
legyen s e böjtöt öt évenkint azután is meg kellett
tartaniok.
A mohamedánok Ramazán hónapban 30 napon
át böjtöltek, s a ki akkor beteg volt, fölmentették
ugyan, de más hónapban kellett azt pótolnia. A ki
pedig a böjtöt megszegte, büntetésül 30 szegényt kellett megvendégelnie. (Stöhr : Lelkipásztori egészségtan,
282. 1.).
Legszigorúbb volt a böjt a zsidóknál, kik a Jom
Kippurt ma is megtartják, olykor lelkiismeretesebben,
mint némely katholikus a nagypénteket. Semmit
sem esznek egész nap s a betegek sincsenek fölmentve. A Jom Kippuron kívül még négy főböjti
napjuk van.
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Az újszövetségi adatokból biztosan tudjuk, hogy
Jézus nyilvános működése bevezetéseképen maga is
negyven n a p o n és negyven éjen át böjtölt, valamint
böjtöltek az apostolok és tanítványok is. A legrégibb
egyházi írók közül Tertullián és Iraeneus határozottan mondják, hogy a böjt Krisztus akarata szerint
való intézmény. Szent Máténál ugyanis így szól az
Ur Jézus : «Mikor pedig böjtöltök, ne legyetek szomorúak, mint a képmutatók; mert meghervasztják
orcáikat, hogy böjtölni láttassanak az emberektől.
Bizony m o n d o m nektek, hogy elvették jutalmukat.
Te pedig, m i d ő n böjtölsz . . . ne láttassál böjtölni az
emberektől, hanem a te Atyádtól, ki rejtekben vagyon; és Atyád, ki lát a rejtekben, megfizet neked».
(VI. 16-18.).
Erkölcstanunk kétféle böjtöt ismer : természetes és
egyházi böjtöt. Az előbbi éjféltől számított teljes éhomban áll s a szent áldozáshoz járulók kötelesek rá.
Az egyházi böjt a bizonyos napokon bizonyos ételektől való megtartóztatás vagy korlátozás.
Az egyházi böjt ismét lehet kétféle: az abstinentia, vagyis a húseledeltől való megtartóztatás és
a szoros értelemben vett böjt (jejunium), melynél
csak egyszeri, rendesen délben való jóllakás engedtetik meg. E szoros értelemben vett böjt ismét lehet
szigorú böjt, midőn húst nem szabad enni s jóllakni
is csak egyszer lehet és enyhített böjt, mikor húst
is ehetünk ug}ran, de azért egyszernél többször jóllakni n e m szabad.
Abstinentiára halálos bűn terhe alatt minden
keresztény katholikus köteles 7-ik életévétől kezdve,
amíg birja, hacsak fölmentése nincsen, vagy betegség, szegénység stb. n e m akadályozzák (fizikai vagy
erkölcsi lehetetlenség). Megtartóztatási napok a péntekek. Böjtölni (jejunium) pedig ugyancsak halálos
bűn terhe alatt azok tartoznak, kik huszonegyedik
évüket betöltötték s még nem hatvan évesek, (nőknél 50 év a határ), hacsak betegség, nehéz munka,
fölmentés stb. nem menti őket.
Az előírt böjtök 1. az adventi böjt, vagyis advent
I. vasárnapjától karácsonyig minden szerda és péntek. A szerdák enyhített böjti napok, a péntekek
szigorúak. 2. A kántorbőjtök, t. i. az év négy szakának (tavasz, nyár, ősz, tél) szerdái és péntekjei.
Ilyen kántorbőjtöt tartunk a szentkereszt fölmagasztaltatása után való héten (post crucem) szeptemberben, hamvazó szerda (post cineres), pünkösd ünnepe
(post Spiritum) és szent Luca után való héten, decemberben (atque Luciám). E szerdák és péntekek szigorú böjti napok. 3. Vigilia-bőjtök, némely nagyobb
ünnep előtt. Három vigilia szigorú böjti nap, t. i.
karácsony, pünkösd, és Nagyboldogasszony előtt való
napok. Kettőn pedig enyhített böjt v a n : szent Péter
és Pál apostolok, valamint Mindenszentek vigiliáján.
4. A nagyböjt hamvazó szerdától húsvétig. Hamvazó
szerda, a péntekek, a nagyhét utolsó három napja
(zöldcsütörtök, nagypéntek, nagyszombat) valamint

LXVIII. évf. 1909.

a nagyböjtbe eső kántorbőjti szerda szigorú böjti
napok, a többiek enyhítettek.
E felsorolt böjtöket mind történelmileg, fejlődésszerüen s egyházi eredet szempontjából hosszú volna
tárgyalni. Csupán a nagyböjtről óhajtunk néhány
szót megjegyezni. A nagyböjt időtartama n e m volt
kezdettől fogva egyforma. Az első orleansi zsinat
után pl. sok j á m b o r keresztény (főleg az egyházi
férfiak) húsvét előtt hetven n a p p a l (innen a hetvened vasárnap elnevezése), mások hatvan vagy ötven
nappal kezdtek böjtölni. (Hatvanad, ötvened vasárnap), akkor még nemcsak a húseledeltől tartózkodtak, h a n e m mindentől, a mi a húsból származik, sőt
még a haltól, bortól is stb., de nem volt általános
törvény. A böjtöt reggeltől estig szorosan tartották
s csupán este, az esti isteni tisztelet után ettek
valamit.
Ma sokban enyhült a régi fegyelem, az egyház
figyelembe veszi a változott viszonyokat, de az intézmény szellemét folyton sürgeti. Mert arra az ember e k n e k mindig szükségük van. Az önmegtagadás
egyik kelléke a rendes keresztény életnek. Szent Leo
pápa azt tanítja, hogy a böjt lényege nemcsak abban
áll, hogy az ételtől tartózkodjunk, hanem hogy lelkünket is visszatartsuk a bűntől. Ezért kezdjük a
nagyböjtöt hamvazással s ezért m o n d j a a hamvazó
pap : «Emlékezzél meg ember, hogy por vagy és porrá
leszel.» A hamu mindig a b ű n b á n a t jele volt s ezt
j u t t a t j a eszünkbe a feszületeken levő kék fátyol is:
Tartsatok bűnbánatot.
Szent Bernát pedig ezt így fejezi ki : «Böjtöljön
a szem a kíváncsi tekintgetéstől és minden illetlenségtől. Böjtöljön az álnokul viszketeg fül a haszontalan meséktől és hírektől. Böjtöljön a nyelv a megszólástól zúgolódástól s minden haszontalanságtól és
a sikamlós szavaktól. Böjtöljön a kéz a hiú dologtól
és m a g a a lélek a vétektől». (Serm. 3. de jejunio
quadr.)
A régi keresztények a böjttel az imát és alamizsnálkodást is összekötötték, amennyiben amit a
gazdagabbak a bőjtölés folytán megtakarítottak, a
szegények között osztották szét. Hermásról mondják, hogy az angyal így szólt h o z z á : «Számítsd össze
kiadásaidat, melyeket közönséges napon az ételekre
szoktál fordítáni és a kiadást tedd félre m i d ő n böjtölsz, hogy az özvegyeket, árvákat s egyéb szegényeket táplálhasd vele. így megtartod az igazi böjtöt és
azok imája, kiket táplálsz, éretted száll föl az Istenhez. így bőjtölésed javadra lesz.»
A nagyböjt vasárnapjai is erre figyelmeztetnek :
Invocabit, Reminiscere, Oculi, Laetare, Judica, Palm a r u m , Resurrectio, mint azt a naptárakban is olvashatjuk. Az első öt vasárnapnak miséi ugyanis a
megfelelő latin szavakkal kezdődnek, a hatodik a
p á l m a vagy virágvasárnap, a hetedik a húsvét, a
föltámadás ünnepe. Jelentőségük ez: Magához hív
bennünket az Úr (invocabit); kövessük hivó szavát
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s hogy méltóan követhessük, emlékezzünk meg (reminiscere) bűneinkről s iparkodjunk szabadulni
tőlük jó szent gyónás által. Azután megtisztulva
emeljük szemeinket (oculi) hozzá; tartsuk mindig
szem előtt az Úr Jézust, sohase tegyünk olyat, ami
törvényeivel ellenkezik, akkor velünk lesz szent malasztja s joggal örvendezhet lelkünk (laetare) s bátran, fölemelt fővel mondhatjuk: itélj meg Uram
(judica), hogy elvegyük a győzelem pálmáját (Pálma
vasárnap). Igy lesz lelkünknek is boldog húsvétja,
mert föltámad. Eszter — midőn népe érdekében
ura — királyához akart menni, így szólt övéihez :
«Imádkozzatok, böjtöljetek és alamizsnálkodjatok,
amint én is hasonlóképen cselekszem és azután hivatlanul bemegyek uramhoz, királyomhoz, halálos
veszedelemnek téve ki magamat». A király haragos
tekintettel nézte belépő nejét, majd látva annak rettegését, megsajnálta s bocsánata, kegyelme jeléül
aranyvesszőt nyújtott feléje.
E nagyböjti szent időszaknak is az a célja, hogy
közelebb jussunk a királyok királyához, az Úr Jézushoz. Az ima, böjt és alamizsna pedig közelebb hoz
hozzá. Ha pedig húsvéti gyónásunkat is elvégezzük,
nem ugyan királyi aranypálcát, de annál sokkal értékesebb kincsét lelkünknek : az Úr Jézus szent testét fogja felénk nyújtani az áldozásban kegyelme,
bocsánata jeléül.
Valnicsek Béla dr.

Werner Zakariás.

(i.>

Egy költőt sem ért annyi megszólás és félreértés, mint Wernert, életében és halott porában. Az
irodalomtörténetírók minden elképzelhető váddal
állanak elő, magánéletét és jellemét sárba rántják,
műveinek értékét kicsinyes szempontokból lejebb
szállítják; elfogult eljárásuknak az a nyitja, hogy
Werner protestánsnak született és mint katholikus
pap halt meg. Werner irodalmi ellenségei: Carlyle
«a ki nem bocsátja meg a költő visszatérését, hanem
megvetéssel sajnálja»; Schmidt Julián, az üresfejű,
protestáns felkapott nagyság; Bartels, a német chauvinisták előharcosa; Minor Jakab és Engel Eduárd,
az ócska liberalizmus rozsdás vérlezetű csatlósai és
mások.
Legújabb életrajzirója: Vierling1 művének alcímében bevallja, hogy a konvertitával s nem a költővel óhajt foglalkozni, mert Goethe szavai szerint :
az elvált asszony és a hitehagyott ember egyaránt
érdekesek.
A XIX. század elején igen sok előkelő protestáns tért vissza az egyházba, így Stolberg Frigyes,
Schlegel Frigyes, Müller Ádám irók, Overbeck
festő, Frigyes góthai herceg, a két Klinkowström stb.
i E. Vierling : Zacharias Werner. (1768—1823.) La conversion d'un romantique. Avec une Correspondance et des
Documents inédits. Paris. H. Didier. 1908. XII. és 333. 1. és
Függelék 40. 1.
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Ezeknek és Werner konvertálása szerinte nem egyéb,
mint «morbid affectió eredője.» 1 « Az orvos jellegzetes
esetet keres, hogy valamely betegség lefolyását pontosan tanulmányozhassa, mi is ilyen szép pathológiai
tüneményt fogunk elemezni.» 2 Vierling Werner műveiben lélektani okmányokat lát, a melyek a «lelki
kór» tanulmányozásához szükségesek.
Ha szempillantást vetünk Werner életére, látjuk,
hogy az a visszatérésben kulminál, a konvertálás
életének célja. Vierling nagyjában véve jó életrajzot
írt, főhibája a keresztény vallás ellen irányuló szeretetlenség, mely egész művén végigvonul.
Ezen naturalista életrajz alapján ismertetjük
Werner egyéniségét és működését.
Werner Frigyes Lajos Zakariás szül. 1768. nov.
18-án Königsbergben, a hol atyja a hires egyetemen
a történelem és a rhetorika tanára volt. A régi porosz
fővárosban, e nagy szellemi középpontban, éltek akkor
Kant, Hippel regényíró, Hamann, az «Éjszak misztikus mágusza». A kis Werner előtt nyitva állott
Thália temploma, hiszen atyja királyi cenzor volt.
Werner erős szini érzéke gyermekkorban szerzett
tulajdonság volt, nagyszerűen értette a feslett világ
fogásait. Heine, a ki nagyon rossz drámákat írt, azt
állítja, hogy Werner nem ismerte a színpad technikáját. 3 Ezen állítás nem felel meg a valónak. Nemcsak a szinház érdekelte Wernert, hanem a königsbergi Hamupipőke: a katholikus istentisztelet is. Az
egyházi zene, a papi ruhák pompája, a tömjén édes
illata, s a szent szertartások nagyon vonzották. Résztvett az úrnapi körmenetekben s Nagypénteken térdre
borult a gyászfátyollal bevont szentélyben a felfeszíteti
Krisztus előtt. 1811-ben maga írja: «A balti tenger
ködös ege alatt eljutott a fiúcska fülébe elfojtott
visszhangja azon régi legendáknak, a melyek Rómáról,
a ragyogóról regéltek».
1782-ben meghalt az atyja; művelt, szellemes,
vallásos, de gyenge akaratú édes anyja vette át az
elkényeztetett fiú nevelését. E kedves nő huga volt a
híres Pietsch Bálint költőnek, a ki vallási époszt is írt.
«Igy találjuk a költő családjában csíráit azon
lelki betegségnek, a mely őt a római egyházba vitte.»4
Königsbergben napirenden voltak akkoriban a vallási
kérdések, «nem csoda, ha e lelki pestis miazmái megfertőztették Werner lelkét is»,5 — gondolja Vierling.
Zakariás lelkében kora iljúsága óta két hatalmas
ellenfél viaskodik: a buja érzékiség ördöge és a mély
vallásosság angyala.
Ez az ellentét és megoldása Werner életének és
költészetének tartalma. 6 Már 18 éves korában ki1
Vierling IX.
á Vierling IX—X.
3
Heine : Romantische Schule. Karpeles. VII. 213.
4
Vierling : 7. 1.
s Vierling : 16. 1.
0
Eichendorff: Geschichte der poetischen
Litteratur
Deutschlands. Sammlung Kösel. 382. 1.
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csapongó életmódot folytatott, szomorú lejtőre jutott,
a melyen atyai b a r á t j á n a k : Kantnak erkölcsi intelmei
sem állíthatták meg.
1789-ben kiadott költeményeivel ügyes versfaragónak mutatkozott be. Nicolai, Voltaire, szóval a
«felvilágosodás» szellemében írt zöngeményekben
dicsőíti Nagy Frigyest és Luthert, a kik lesújtották
a fanatizmus hydráját, ostorozza az «előítéleteket»,
«a szent butaságot», a jezsuitákat stb.
Éretlen, erjedésben levő must volt akkor a későbbi nemes bor. Voltairet és a racionalizmust csakh a m a r megunta s Rousseau lett mestere, mert ez a
szív, a képzelet jogait védte a dölyfös ésszel szemben.
1792-ben a fiatal poéta szabadkőműves lett ; az igazság
kutatóját a titokzatosság, a rejtélyes szertartások t ö m kelege csábította a páholyba. Érzékisége több izben
kellemetlen helyzetbe sodorta őt, így 23 éves korában
anyja és összes ismerőseinek nagy fájdalmára elvett
egy erkölcstelen nőt, de csakhamar el is vált tőle.
Miután Porosz-Lengyelország két kisebb városában bírósági gyakornok volt, 1796-ban Varsóba
került, a hol orátora lett az «Arany gyertyatartó»páholynak, a mi nagyon kifejlesztette p o m p á s szónoki
tehetségét. Itt kötött ismeretséget Mnioch-chal, a ki
pantheista theosophiájával nagy hatást tett reá, és a
későbbi életrajzírójával,Hitziggel. 1799-ben másodszor
is nősült, de azonnal el is válik. Végre 1801-ben
harmadszor is házasodik, elvesz egy németül n e m
tudó lengyel nőt. Werner nem tudott lengyelül s
több mint bizonyos, hogy e harmadik «házasság» is
nélkülözte a lelki bensőséget. 1
1801. végén Werner Königsbergbe utazik beteg
anyjához és hűséges ápolója lesz. Belemerül Böhme
Jakab, a görlitzi mester miszticizmusába s találkozik
Mayer protestáns pappal, a «Rózsa-kereszt»-szövetség
emberével, a ki materializálta a vallás szimbólumait,
extázisában, az úrvacsorában az ostyát formális
húsnak nézte, a bort pedig formális vérnek. 2 Ez a
furcsa ember minden reggel homlokával a porban
végig hallgatta a misét, azután saját templomában
prédikált, este pedig látogatta a m o r v a testvérek
gyülekezetét, a zsinagógát s a páholyokat. Egy izben
reálőtt a szószékről egyik hallgatójára, a ki a prédikáció alatt szundikált. Máskor beteg lett, mert elnyelte
a biblia egy részét, azért, hogy megvalósítsa az
Apokalypsis egy jelenését. Ez a hóbortos ember
nagyon érdekelte Wernerünket.
1804. febr. 24-én meghalt édesanyja, ugyanakkor
vesztette el legjobb b a r á t j á t : Mnioch-ot is.3
1
P. Matthäus Bauchinger: Der selige Clemens M. Hotbauer. Bécs, 1889. — 485 lap : «Die Erste (Frau) ist ihm davongegangen, weil sie selber nichts nutz w a r und die Zweite
hat er fortgejagt, weil sie ihm nicht gefallen hat, und die
Dritte hat er nicht verstanden, weil sie nichts deutsch gekannt hat und er nichts polnisch».
2
Sub specie carnis et sub specie sanguinis.
3
E szomorú dátumnak köszöni a később tárgyalandó
végzettragédia cimét.
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Ez a kettős csapás nagyon megrendítette. Elvesztette az egyetlen hű szivet: az anyai szivet.
Szomorú lesz kedélyének a l a p h a n g j a :
«Ich, dem der Liebe Kosen
Und alle Freudenrosen
Beim ersten Schaufeltosen
Am Muttergrab' entfloh'n. 1

így m o n d j a a «Mutter der Makkabäer» cimü
dráma verses előszavában, a mely a gyermeki szeretet
legszebb költeménye. Különös misztikus hangulatáért
és fenséges ritmusáért egy sorba helyezhető Novalis
«Gesang der Toten» hires költeményével. Az anyai
szeretet a sírban sem nyugszik:
Allein, wie der Karfunkel
Im tiefen Erdenschacht
Durchstrahlt das grause Dunkel,
Von inn'rer Glut entfacht,
Flammt, jenseits selbst d e r Bahre
Den Brautkranz noch im Haare,
Am Liebeshochaltare
Der Mutterliebe P r a c h t ! 3

Anyja halála után Werner Varsóba tér vissza s
mélyen beletemetkezik vallásos tépelődéseibe, a miből
időről-időre kiragadja sátáni érzékisége. Érzékies,
fukar, hiú, félénk és önző volt sokszor, de maga
ismerte be rossz hajlamait, n e m volt hypokrita,
hanem őszinte a legnyersebb cinizmusig. Naplójában
önostorozásában sokkal feketébb színben látja magát,
mint a milyen valóban volt. Kisebbítői aztán kéjelegnek e becsületes szív erős tusájában, morális vergődésében. Minor pl. mindenféle becstelenséggel
vádolja: u z s o r á v a l ; 3 azt meri állítani, hogy W e r n e r
feleségét állás elnyeréséért árúba bocsátotta. 4 Brandes
e naplót durvának, szemtelennek m o n d j a , de Rousseau
«Önvallomásait» nem bántja. A zsidó Brandes nem
keres a kákán csomót, mint a protestáns irók, ha
W e r n e r r ő l beszélnek, nyíltan megmondja, hogy
«Werner neki vallási okból ellenszenves, szempontja
azonban őszinte». 5
Miszticizmus és sensualizmus erős harcol vívnak
a költő lelkében. Vallásos képzelete visszaborzad a
vizenyős utilitarizmustól és racionalizmustól, a melyek
a protestantizmusban lábrakaptak. A felvilágosodás
egyik képviselője a keresztelést is felesleges, elavult
intézménynek, butaságnak minősítette. Nicolai szemében a vallás n e m volt egyéb, mint az erkölcs
(alapos, hétköznapi illemtant értette) egyelőre még
szükséges garde des dames-ja. Ez az irány volt az
úgynevezett: «wohlgemeinter Tugend-antidogmatismus.» W e r n e r poétikus lelkét megihlette m á r 1797ben a csodaszép Mária-kultusz. Észrevette a protes1

W e r n e r : «Die Mutter der Makkabäer.» Wien, Wallishauser 1820. (XVIII. és 226. 1.) 7. 1.
2
W e r n e r : «Die Mutter der Makkabäer.» 1. lap.
3
Jacob Minor: Die Schicksals-Tragödie in ihren Hauptvertretern. 1883. 30—31. 1.
4
Minor. 31. 1.
5
Brandes : Die romantische Schule in Deutschland. 312.1.
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tantizmus nagy önellenmondását ; utóbbi t. i. kárhozKöltőnk búzgó apostola volt emez eklektikus
tatja a papi nőtlenséget és dicsőíti a családi életei,
«katholicismusá»-nak, követője is akadt, hiszen az
de tiltakozik Mária tisztelete ellen, nem szereti a tiszta
egész kor áhítozta a vallásos élet újjászületését.
nőiesség inkarnációját.
A széltében elterjedt szabadkőművességet akarta
eszméinek terjesztésére felhasználni, de a páholyokNemcsak Werner gondolkodott így; míg a racioban uralkodó racionalizmus ennek útját állta. A színnalizmus úgyszólván feleslegesnek tartotta a vallást
padot választotta tehát eszméinek szócsövéül.
az erkölcs mellett, a romantikusok m a j d n e m a fordítottját állították: a vallás több az erkölcsnél. W e r n e r
Lám
Frigyes.
vallási fejlődése folytonos, fokozatos haladás volt;
§
némely kérdés útvesztőjéből csak józan esze segítette 3
létért való küzdelem.1
ki. Eszméiben még sok furcsaságot találunk. Kedvenc gondolatai a következők: Olvasszuk bele saját
A darwinizmus aligha vergődik oly h a m a r zöldénünket az ideális végtelen É n b e : Istenbe. Saját
ágra, ha zászlajára nem írja az akkori kedélyhanakaratunk gátol meg bennünket ezen beolvadástól,
gulatnak oly annyira megfelelő jelszót: a létért való
szükséges, hogy akaratunkat is megsemmisítsük.
küzdelem
jelszavál. Az eszme Angolországban, a
A legbiztosabb út erre az aszkézis; mortifikáljuk
hol Malthus Róbert tűlnépesedési theoriáját m á r
testünket, lelkünk börtönét, minden rossz vágyunk
egy félszázad óta tanították, n e m volt egészen új.
kútfejét. W e r n e r aztán túlozza a halál és a megváltó
Malthus szerint a túlnépesedés oka minden nyomorszenvedés szeretetét. A szeretet nem egyéb mint saját
nak az emberi társadalomban. Az egyedek szaénünk feláldozása; a szeretet ellensége az egoizmusporodásával karöltve j á r az élelmi szerek és egyéb
nak, ebből azt következteti, hogy a halhatatlanság
életszükségletek drágulása és keresettsége, ez fölidézi
eszméje nem fér össze a szeretettel; mert az i m m o r az értük való áldatlan versenyt, melyben szükségtalitas hite egoizmusunkból folyik, saját nyomorult
képen a tehetősebb osztályok győznek, a szegények
énünket akarjuk a végtelenségig folytatni. W e r n e r
sorait pedig megtizedeli a n y o m o r és a bűn. Azért
nem szereti a protestantizmust, mert az egoista
a túlnépesedés megakadályozása egyedüli mentőindividuumot tolja előtérbe. Misztikájába számos
deszkája a n y o m o r örvényeiben fuldokló emberiségerotikus vonás is vegyül. A Halál és a Szerelem
nek. Malthus tana nemcsak az államférfiak dolgozóWernernél egyesülnek. Megénekli a szerelem és a
szobáiba, hanem a nép szalmakunyhóiba is behatolt
sir egybekelését, a halál tulajdonképen kéjes nászéj,
s legújabban a francia nemzet vonta le belőle az
a melyben a menyasszony, a lélek, az Istennel,
elszomorító végkövetkeztetést.
vőlegényével egyesül. Ez a misztika m á r afféle közeDarwin a tűlnépesedés-szülte konkurrenciát az
ledés a keresztény miszticizmushoz, hiszen a mártírok
emberi társadalomról az állat- és növényvilágra vitte
is menyegzőnek tartották a máglyát, a melyen
át. Valamely faj egyedei között, ha elszaporodnak,
Jézussal, az égi szeretettel egyesülnek. Wernernek e
megindul a harc a megélhetés és fajfentartás lehefejlődő rendszerében a költészet csak eszköz arra,
tőségeiért. Am e harcba a természet nemcsak romhogy az embereket a valláshoz vezesse. A vallás
boló, hanem építő erőket is belefektelett: a faj p r o igazságai vakítóak, szimbólumokba kell őket burgresszív kiépítését új és tökéletesebb fajokká. Az élet
kolni. A szimbólumok bekormozolt üvegek, a
tehát Darvin szerint a halál kaszája által tolakodik
melyeken át a dicsőség napját a megvakulástól való
följebb a tökéletesedés fokain.
félelem nélkül szemlélhetjük.
Elvitathatatlan, hogy az élet mezején uralkodik
Sok pontban találkozik W e r n e r a katholikus felvalamelyes harc. Ám harc és harc között nagy a
fogással. 1805-ben m á r ezt í r j a : «Ha nem leszünk
különbség. Ha az egyik állat fölfalja a másikat, ez
katholikusok, vége lesz a művészetnek». Ebben az
harc, de nem a létért való harc Darwin értelmében.
időben erős volt a katholikus visszahatás; FranciaEnnek két lényeges ismertetője v a n : hogy a fejlődés
országban a politika eredményezte, Németországban
első tényezője és hogy egy és ugyanazon faj egyedei
esztétikai és filozófiai okok szülték.
között uralkodik. Érdekes hallanunk, miképen értelW e r n e r eklektikus volt ; az úgynevezett «felvilágomezték Darwin tanítványai, egyebek közt Huxley, a
sodott» katholicizmus, a mely nem volt egyébb mint
létért való tülekedést. « A. moralisták nézőpontjáról —
esztétikai kokettirozás, lett ideálja. Mindez arra mutat,
írja ez — az állatvilágot a r ó m a i gladiatorokkal
hogy W e r n e r nem volt ellensége a katholikus valláskörülbelül
egy nivón látjuk állani. A birkózókat jól
nak, n o h a Haringer annak tünteti fel, 1 hogy későbbi
táplálja a természet, aztán a küzdő porondra kérmegtérése annál eklatánsabb legyen.
1
Haringer és utána P. Bauchinger (Der selige Cl. M. Hofbauer, Wien. 1889/a 483. lapon) azt mesélik, hogy Werner
egyik ádáz üldözője volt a varsói Bennonitáknak. (1808-ban
kiűzték Hofbauert és társait a poroszok.) Wernernek azonban
igen szerény állása volt ; azonkivül, mint eszméiből kiviláglik,

ni ncs lélektani alapja e vádnak. Mint porosz államhivatalnoknak engedelmeskednie kellett a kormány parancsainak; ezért
«látszott» ellenségnek, bár nem volt az.
1
A darwinizmus ezidei jubileuma alkalmából önálló
részletekben tanulságos cikksorozatot közlünk. A bevezető az
utolsóelőtti számban található.
Szerk,
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geti, a hol a legizmosabb, a legügyesebb és a legravaszabb marad életben, hogy másnap újból kezdhesse a harcot. A szemlélő hasztalan intene hüvelykujjával, mert itt kegyelmet nem k a p senki sem». Hasonlónak képzeli Huxley az emberi nem kezdetleges állapotát is. «A gyönge és együgyü húzta mindig a rövidebbet. Az élet szakadatlan vad csatározás
volt és ama rövid időnkinti családi összeköttetést
leszámítva, mely a fajfentartást szolgálta, normális
állapot volt az, a mit Hobbes úgy fejezett ki, hogy:
mindenki harca mindenki ellen».
Természetesen bizonyításnak nyoma sincs Huxley
irataiban, de a többiekében sem. Maga Darwin tlieoriája alaptételét sehol sem igazolja be. Ugyanazon
faj egyedeinek küzdelméről nem hoz föl egyetlen
példát sem, a rokonfajok marakodására mindössze öt
illusztrációt találunk művében, melyek közül ujabban kettő kétségessé vált. És e jelszó mégis harminc
éven át önkényeskedett a természettudományban!
Érdekes, hogy nemrég a létért való küzdelem
varázsszavát olyan oldalról támadták meg, a honnan legkevésbbé várhattuk: az anarchisták táborában. Nem kisebb egyéniség, mint Kropotkin Péter
orosz herceg, a hires anarchista vezér, írt egy könyvet,
mely meghazudtolja a félszázadig ámító darwinista
békés
vezényszót s hetyébe a kölcsönös segédkezés
jelszavát olvasta ki a természet nyitott könyvéből. 1
A szerző sokat utazott, bejárta Oroszországot, Szibériát, Mandzsúriát, látta az élők harcát a vad elemekkel, megfigyelte az állatok viselkedését egymással szemben az élelmiszerek megszerzésében és
tapasztalatainak végeredményekép Darwinnal szemben azt meri állítani, hogy a verseny, a gyöngébb
elnyomása a természetben kivétel, ellenben a kölcsönös segítség, a békés megférés természettörvény
alakját ölti mindenütt. «Mily együgyü — írja egyebek közt
azok véleménye, a kik az állatvilágról
úgy beszélnek, mintha mindenütt csak oroszlánokat
és hiénákat látnának, melyek áldozatuk húsába
mártják vérszomjas fogaikat. Miért nem ecsetelik e
képzelődök az ember életét is olyannak, a mely
elejétől végig nem egyéb véres mészárlásnál?» 2
Kropotkin számtalan apró megfigyeléssel fűszerezi fejtegetéseit. 3 Előkelő szerepet játszanak könyvében a gerinctelen hangyák, méhek és termiták, a
melyek társas természetüknél fogva m á r mintegy
apriori kizárnak minden véres konkurrenciát. De a
gerinceseknél is számtalan példát tud fölhozni a
társas együttműködésre. Hányszor találkozunk különösen a ragadozók között vadászkirándulásokkal!
Ezek tehát egyesült erővel szerzik a közös táplálékot.
A vércse-fajok nagy csapatokban veszik üldözőbe a
gyors halászmadarat, hogy elvegyék tőle a zsákmányul ejtett pontyot, vagy keszegét, de még soha
1

Gegenseitige Hilfe bei der Entwicklung. Leipzig. li>04.
2 U. o. 39. 1.
3
U. o. 1—76. 1.
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senki sem látóit vércséket egymásközt dulakodni a
lopott zsákmány miatt. A darvak és papagájok közös mulatozásra szoktak összejönni, sőt olyan madarak is, melyek előbb egészen külön háztartást vezettek, a vándorlás előtt csoportokba verődnek, hogy
közösen küzdjenek a hosszű út veszélyeivel.
Az emlősök kizárólag a társas életet kedvelik,
ha leszámítjuk a húsevők egynéhány faját. De még
ezek között is az oroszlán többed magával indul
vadászatra, a farkasok pedig tudvalevőleg falkákban
támadják meg s ejtik el a kövérebb zsákmányt.
A tigris, p á r d u c és a leopárd kivétel a magánosság
szeretetében. A rágcsálók és a patások csak társaskörben boldogok, sőt a folyton civakodó patkányok
is összetartanak, ha arról van szó, hogy éléskamráink
tartalmát dézsmálják meg. Kropotkin saját szemével
látott patkányokat, a mint öreg vak társukat gondosan etették. A részvét analog érzelmével az állatvilágban nem egyszer találkozunk.
Különös — m o n d j a Kropotkin — hogy az erdei
nyúl igen tartózkodó s remeteéletet folytat; időnként mégis közös játékra szánja el magát. A tengeri
nyúl ellenben igen barátságos vérrokonaihoz. Meglepő, hogy e két rokonfaj között engesztelhetetlen
gyűlölet uralkodik. Kropotkin ez ellenszenvet nem
kenyérigységre magyarázza, hanem az ellentétes faji
jellegre vezeti vissza: az erdei nyúl nagyon szenvedélyes, a tengeri nyúl ellenben szelid és békés természetű.
Még egy hasonló érdekes esetet említ Kropotkin.
A quagga-zebra és a dauw-zebra oly annyira nem
t u d j á k egymást kiállani, hogy egymás közelségét
sem tűrhetik. Az ember azt hinné, hogy haragjukat
tényleg az eledelért folytatott versengés keltette föl.
Ám, ha így állna a dolog, a quagga-zebra nemcsak
rokonát, h a n e m a struccot, gazellát, antilopot és a
gnut is gyűlölné, mert ezek szintén szája elől eszik
el a füvet. Ez utóbbiakkal azonban igen bizalmas
lábon áll. í m e kitűnő példa arra, hogy a megélhetés
kérdése még a különböző fajok között sem szükségképen indítja meg a létért való küzdelmet és hogy
az ellenségeskedésnek oka gyakran mélyebben gyökerezik: a faji természetben.
Együttérzésre és kölcsönös segédkezésre az
állatok között remek példa még az elefántok szervezettsége és a m a j m o k jellemző társas élete.
Az előbbiek köztudomás szerint a közügy érdekében
őrt állítanak és megható módon nyilvánítják rokonszenvüket egymás iránt. A majmok pedig boldogtalanok, ha magukra m a r a d n a k , ellenben pajzán j ó kedvük van, ha egész m a j o m - f a l k a szine előtt végezhetik bohóckodásaikat. Együtt indulnak az ültetvények kifosztására, együtt védekeznek az ellenséggel szemben, sebesültjeiket különös gonddal ápolják.
Félreismerhetetlen Kropotkin leírásaiban a perszonifikáló törekvés. Nem csoda, hiszen anarchistával
van dolgunk. De a mennyiben okoskodásai a dar-
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winista jelszó ellen érvelnek, teljesen jogosultak is.
Sehol a természetben nem foly az az áldatlan küzdelem a megélhetés eszközeiért, a milyenről a darvinizmus álmodott, legkevésbbé egy és ugyanazon
faj egyedei között. Hiszen mi emberek is az összetartásra, a felebaráti szeretetre sokszor az állatvilágból vesszük hasonlatainkat. A közmondás is azt tartja,
hogy holló hollónak ki nem vájja a szemét. Hogy
pedig különböző fajok között néha nagy a csatározás, az a faji ellentét, az ösztön eredménye, a melynek nem mindig a gyöngébb, hanem a legerősebb
is áldozatul esik. Ha tizenkét farkas megkerget egy
vaddisznót, közömbös, hogy erősebb vagy silányabb
fajtájú: éles fogaikat el nem kerüli. A legelésző falkára leselkedő oroszlán hányszor választja ki a
legremekebb példányt? Agyrém tehát azt gondolni,
hogy csak a legéletrevalóbb kerül ki győztesen a
küzdelemből.
De ha e jelszót passzív értelemben vesszük is,
mint a vad elemekkel, az éghajlat viszontagságaival,
a hirtelen föllépő természeti csapásokkal folytatott
küzdelmet, még igy sem teljesül be rajta a jövendölés: a legkiválóbb túlélése és ennek révén a fajnak fejlődése fölfelé. A viharok és árvizek, a felhőszakadások egyaránt söpörnek el erőset és gyöngét.
Bates a száryashangyák milliárdjairól beszél, melyeket egy erősebb szélfuvalom pár másodperc alatt
egy közeli folyóba fullasztolt. Altum pedig 1871. év
tavaszán azt konstatálta, hogy a fenyő-szövőlepkék
(gastropacha pini) hirtelen eltűntek : egyetlen fagyos éjszaka volt a gyilkosuk. Ha tehát az állatvilág fejlődése a
legalkalmasabb túlélésétől függne s ha ezen túlélés föltétele az állat ellenálló képességében rejlenék: nem
haladás, hanem visszafejlődés volna a szabály az
állatvilágban. Mert azok az egyedek, melyek az éhínségből vagy egyéb ragályos nyavalyából élve kerülnek ki, nem mindig a legerősebbek, a legépebbek,
egyszóval fajuknak nem remekpéldányai. Az ilyenek
tehát nem közölhetik utódaikkal azt, a mijük nincs:
fajuk kiválóságait. 1
A mit az állatvilágról mondottunk, nagyobb
mértékben áll a növények országáról. Itt küzdelemről ugyanazon faj egyedei közölt nem lehet szó, sől
az együttélés, az egy talajból való táplálkozás félreismerhetetlen előnyökkel jár az egész koloniára
nézve. Ez áll mindenekelőtt a mocsári és tengeralji
növényekről, melyek annál bujábban tenyésznek,
minél nagyobb számban élnek együtt. Ugyanezt
tapasztaljuk a pázsitos növényeknél, a melyek
mintha egymásból szívnák az életerőt: minél sűrűbbek, annál kövérebbek. A mi pedig az elemekkel
való birkózást illeti, gyakoribb eset, hogy a kiváló
hamarább esik áldozatul a silánynál. A jégeső nem
a legderekabb mákfejeket töri-e le először, míg a
1
V. ö. Dennert : Vom Sterbelager des
II. Band. Stuttgart. 190(>. 132. 1.
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silány, a társai alatt szerényen meghimnyászkod ó
éleiben marad? A mókus sem olyan együgyű, hogy
a férges mogyorót egye ; a legnagyobbat, a legtermékenyebbet válogatja ki.
Ezek után méltán kérdezhetjük : miképen jutott
Darwin és tudós társai arra a szerencsétlen gondolatra, hogy egy ilyen sötét, pesszimisztikus, a tényeknek
ellenmondó elvet vigyenek be a természettudományba, holott az ellenkezőjével korábban érnek
célt? Talán épen sötét, pesszimisztikus volta miatt.
A ködös Anglia komor ege alatt sötét szinben
tűnik föl az élet, a Niebelungenlied csak egy,
rémekről álmodozó germán faj képzeletében születhetett. A létért való küzdelem odafönt, ha nem is a
valóságban, hát megvan a borongós kedélyben, mig
Itália deríts tiszta ege inkább a természet békés
összhangját világítja be.
Van harc a természetben — az tagadhatatlan.
De van még inkább kölcsönös támogatás is. És a
mi magának a természetnek jobban megfelel, a mi
épít és nem rombol, a mi tökéletesít és nem elsilányít, az bizonyára inkább az utóbbi. Concordia res
parvae crescunt, discordia maximae
dilabuntur.
A természet nyugodt és józaneszű megfigyelője hajlandóbb aláírni amaz orosz anarchistának a kölcsönös
segélyszerzésről szóló jelszavát, mint Darwin tudományos színbe öltöztetett pesszimista elvét, melyet
a görög Heraklitt már évezredek előtt e szavakba
foglalt: «A gyűlölet atyja minden lénynek».
Martinovics Sándor S. J.

A nyitrai püspökség alapításáról.

(ii.>

Midőn az isteni Gondviselés Taksony 1 és Gyécse
(972—997.) idejében hazánk területére vezérelte az első
hittérítőket (Szent Wolfgang, Bruno, Piligrim), szinte
lehetetlen, hogy Piligrimnek figyelme nem fordult
volna azonnal Nyitra felé,2 mely a múltban oly előkelő helyet foglalt el a passaui hittérítői területen.
995-ben jelennek meg hazánkban az első szerzetesek,
a csehországbeli breunovi kolostorból kiűzött bencések, köztük volt Badla, szent Adalbert iskolatársa.
«Hacsak a jelek nem csalnak, Nyitra mellett a
zobori hegyen állapodtak meg először, ott építették
föl az eleintén nagyon egyszerű monostort és zengedezték éjjel is, a magyar uralom idején először, az
Úrnak dicséretét». 3 Hogy ezek a szerzetesek Nyitrán
és vidékén áldásthozó tevékenységet fejtettek ki, ahhoz
kétség nem fér; első sorban vidékükön plántálták,
öntözték a kereszténység virágait.
Nyitra vidéke akkor a 999-ben 4 alapított esztergomi érsekséghez tartozott. Cosmos krónikájában és
Sztredovszky egyik munkájában azt állítják ezzel
1

Chobot F. : J. Kr. egyházának története II. 31. 1.
s Czeizel G. I. m. 12. 1.
3
Karácsonyi: l. m. 13 1.
4
Dr. Rapaics egyetemi egyháztört. előadásai.
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szemben, hogy Nyitra-egyházmegye a morvaországi
olmützi püspöki megye része lett volna, ezt azonban
m á r régen megcáfolták, Botka egész értekezésben
cáfolja, 1 Karácsonyi pedig röviden ezeket irja : «Az
esztergomi egyházmegyéhez a Duna balpartja tartozott a kis Kárpátoktól egész a nógrádi Csere-hegységig» 2 már pedig ezen vonalba esik egész Nyitramegve.
Többen azt állítják, hogy a nyitrai püspökséget
szent István alapította, illetőleg visszaállította és birtokokkal ellátta 1006-ban és hivatkoznak egy adománylevélre, melyet először Dezsericzky adott ki,
hitelesnek azonban m á r megjelenésekor sem vették
sokan, 8 Katona, Fejér, Jászai, Szalay, Knauz meg
egyenesen koholmánynak nyilvánították, legújabban
Karácsonyi kemény szavakkal ezt m o n d j a r ó l a : «még
annyi haszna sincs, hogy a XIII. vagy XIV. századra
nézve nyújtana némi felvilágosítást, mert koholásál
bátran a XVII. századba tehetjük. Legfeljebb némelyik hamisító vakmerőségéről és tudatlanságáról
nyújt szomorú, bár fölösleges bizonyságot.» 4 Ez az
ú. n. adománylevél nem egyezik a kor viszonyaival,
homlokegyenest ellenkezik az egykorú oklevelekkel, 5
a mi a hamisítás világos jele. Manap megdöntött állítás, hogy szent István alapította volna a nyitrai
püspökséget.
E n n e k dacára azonban komoly iratokban is
emlegetik, hogy a XI. század elején Nyitrán püspökség lett volna. A nyitra egyházmegyei Névtár ezt í r j a :
«1. S. Besztertus, alias Bisztritus a S. Rege Stephano
nominatus et in seditione Vathaiana trucidatns.» 6
Közvetlen ezen állítás fölött ez áll : «Series Episcop o r u m Nitriensium e diplomatibus, aliisque historicis
documentis eruta». Ezen oklevelek és történeti bizonyítékok valószínűleg Vurum püspök többször említett
művéből vannak merítve, a ki így í r : «Ha tehát
szent István idejében Nyitra várában káptalanbeli
k a n o n o k o k léteztek, ha folytonos (egymás után való)
következés folytán napjainkig maradtak, ki tagadhatná a kézről-kézre átszármazott hagyomány hitelét, hogy a nyitrai püspökséget ugyanazon király
alapította; mivel ezt tudhatták és tudniok is kellett.
Ugy látszik, hogy a szent király, ki több napon át
az itt talált kanonok-áldozárokkal társalgott, ezektől
kétségkívül értesült a püspökség régiségéről... Bisztritus prépostot püspökké nevezte...» 7 A m ű következő lapjain említi Vurum, hogy e nézetet a tudós
jezsuita Pray tagadta, kinek véleményéhez Timon
Sámuel és Katona is csatlakoztak, állításaikat azután
12 oldalon cáfolni igyekszik. 8
1 L. bővebben Magyar Sión 1864. 257. 1.
Karácsonyi : I. m. 34 1.
3
Karácsonyi : Szent István király o k l e v e l e i . . . 104. 1.
4
U. o. 106. 1.
5
U. o. 105. 1.
8
Schematismus cleri dioecesis Nitriensis 1909. 6- 1.
7
Vurum : I. m. 95. 1.
s U. o. 98-110. 11.
2
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Ma az oklevelek és történeti bizonyítékok alapj á n azt kell mondanunk, hogy ezen mintegy apárólfiúra szállott hagyomány n e m állja meg többé helyét.
Hosszas cáfolása igen messze vezetne tárgyamtól,
szabadjon csupán jeleznem azt, hogy Besztertust
nyitrai püspöknek írni puszta ráfogás; lehetett bácsi
vagy kalocsai püspök j1 m e r t ha nyitrai püspök lett
volna, akkor a csanádi püspökkel, szent Gellérttel,
midőn ez székhelyéről Pestre utazott, azon az itton
nem jöhetett volna össze, mint a legenda említi. 2
A gyilkosság ugyanis úgy történt, hogy 1016. szept. 24-én
a Székesfehérvárról Ó-Buda felé tarló püspököket
Vata vezérlete alatt egy csapat pogánnyá vált magyar
a mai szent Gellért-hegy oldalán megtámadta s
közülük szent Gellértet, Bödöt és Beszterédet
(Bestertus) számos világival együtt meggyilkolta. 8
Kérdésünkre vonatkozólag írja Vagner József: «A történelemben a tárgyilagos igazságnál egyebet nem
keresvén, sajnálattal ugyan, de minden tétovázás
nélkül kijelentem, hogy a szent Besztert vértanú
nyitrai püspökségére, vagy prépostságára vonatkozó
hagyomány történelmileg nem igazolható s ezen
meggyőződésemet részben a nyitrai székesegyház
1828-ik: «Canonica visitatiójából» merítettem, hol
szószerint ezek olvashatók : «An Bestertus... Episcopus
Nitriensis f u e r i t ? opinio est multorum, nullius tarnen
coëvi testimonio nixa (Tom. I. pag. 14.)»4 Eszerint
Beszterl nem volt nyitrai püspök.
Besztert után a nyitrai püspökök sorozatát csak
a XII. századtól kezdve találjuk folytatva. A nyitrai
Névtár szerint 1106. körül nyitrai püspök volt
Gervasius, 5 ezen kezdi Nyitra vármegye monográfiája
is, 6 midőn azt állítja: «Nyitra első püspöke Gerváz
volt 1105—1114. táján.» Rapaics szerint 7 a nyitrai
püspökség Kálmán (1095—1114) idejében új alapítással helyreállíttatott, Karácsonyi 8 1115-re teszi alapítását, midőn így ír: «A nagyobb részt cseh-tótokkal benépesült Trencsénmegye számára 1115. táján
alapították a nyitrai püspökséget». Balics Lajos, a ki
nagy művében az Árpádkorszak okmányait a legkimerítőbben használta föl, említett m u n k á j á b a n
ezt írja : «Arról szó sem lehet, hogy ezen (nyitrai)
püspökséget a szent Király (t. i. szent István) alapította volna» ;9 ezen állítását igazolni látszik m ű v e
II. részében, midőn 1095—1115 között uralkodó
1
Bácsi és kalocsai püspökről külön beszélni, túlhaladott
álláspont. L. Városy Gyula értekezését az 1885-iki kalocsai
névtárban.
2
Magyar Sión 1864. 245. 1.
8
Karácsonyi János : Magyarország
egyháztörténete.
1906. 10. 1.
4
Vagner J. Adalékok a nyitrai székeskáptalan történetéhez. 1. 1.
5
Schem. cleri. Nitr. 9. 1.
8
Nyitra-vármegye monográfiája 533. 1.
• Tört. előadásaiban.
8
Karácsonyi I. m. 21. 1.
» Balics I. m. II. r. 28. 1,

("».

szám.

RELIGIO

Kálmánról azt írja «a nyitrai püspökségen kívül
neves egyházat vagy csak egyetlen monostort sem
emelt.» 1
Szakférfiak nyomós állításai ezek; ezek nyomán
biztosnak vehetjük, hogy a nyitrai püspökség alapítása nem szent István idejében keresendő, hanem
eredete a XII. század első két tizedébe leendő, de
hogy mely esztendőre, azt sűrű homály fedi.
A püspökség további története már sokkal
ismeretesebb, azért mellőzve a további fejtegetést, a
püspökség alapításával kapcsolatban áttérek egy
másik érdekes történeti tárgyra, a nyitra-zobori
szent Hippolitről nevezett benedekrendi apátság
múltjára.
Zobor a Nyitra folyó balpartján és a hasonló
nevű várostól tíz percnyire fekvő hegy, nevét állítólag Zvventibald (Svatopluk) Zobor nevű vezérétől
kapta, kit a még most is élő néphagyomány szerint
a győztes magyarok e hegyen fölakasztottak. 2 A zobori
zárda e hegyen épült a sziklák lejtőjén elterülő
hársfaerdők közepén, a kolostor sok viszontagságon
ment keresztül a történelem folyamán, többször
újraépült, romjai most is léteznek, a várostól rövid
egy óra alatt gyalog érhetjük el.
Első lakói a Csehországból kiűzött breunoi
bencék, 3 közülük csak kettőt jegyzett föl a történelem : Anasztáz apátot és Radiât, szent Adalbert volt
iskolatársát, 4 1030-ban az innen kikerülő szerzetesek
mind tudtak magyarul és a hittérítés munkájában
nagy buzgóságot fejtettek ki. 5 Szent István az apátságnak több jószágot adományozott, a Vág folyóban
fekvő szigeteket s néhány falut Trencsén és Thuróc
megyékben. 8
A nyitra-zobori apátság alapitványlevele hiányzik.7 Fuxhoífer-Czinár hires Monasterologiájában
írja : «quod ab hoc Rege (Stephano) fundatum fuisse
quam certum, tam incertum est, quo anno surrexerit
cum diploma fundationis operám hucusque eluserit. 8
A zobori apátság nagy hírnévnek örvendett, kebelében iskola is volt, miről tanúbizonyságot tesz 1036-ban
Maurus pécsi püspök, ki ott iskolás gyermek volt,0
az iskolából kikerült férfiak mint hittérítők is működtek és a zobori apátság oly helyzetben volt, hogy
szent István parancsára Krátó és Tázló szerzeteseket
segítségül átengedték szent Gellért 10 csanádi püspöknek.
Az apátság jó hire elhatott messze Lengyelor1 U. a. II. r. 79. 1.
Nyitravárm. monogr. 29. és 480. II.
3
Karácsonyi Egyháztört. 13. 1.
• 4 U. a. 30. 1.
5 U. O.
8 F e j e r : Codex dipt. VII. 5. 84—90. VII. 4, 57—59.
1 Balics: I. m. II. 216.
9
FuxhoíTer-Czinár : Monasterologia 193. I.
» Balics: I. m. II. 455 1.
Mihályfi A. A papnevelés története. I. 79. 1.
2
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szágba, a honnan többi között két jámbor remete
Zoeardus (magyarosan Szórád) és Benedek is eljöttek és a zobori apátság szerzeteseivé lettek. 1 A nép
hite szerint Szórád, szerzetes néven András, egy
ideig a zobori zárda fölött lévő sziklaüregben lakott
(most is Szórád barlangnak hívják, a barlangban
van egy kis oltár, fölötte szent Szórád képe), később
apátja engedelmével Trencsén fölött a Vág folyó jobb
partján fekvő szkalai vagy szkalkai (mostani neve
Vágsziklás) barlangba vonult, itt fejezte be életét is;
holttetemét áthozták Szent Emmerám tiszteletére
emelt nyitrai templomba. Mesterének dicső példáját
követte Szent-Benedek, 3 évig sanyargatta ott önmagát, midőn a nép ajkán élő hagyomány szerint
egy fölső-szücsi irtványokban lakó rablócsapat meggyilkolta és holttestét a barlang alatt közvetlen folyó
Vágba vetette. Maurus pécsi püspök azt írja, hogy
szent Benedek holtteteme egész éven át viz alatt
volt, egy év múlva testét épen és egészben találták
meg és mestere hamvai mellé temettetett a Szent
Emmerám egyházában. 2
Az apátság jó hirével kapcsolatosan növekedtek
birtokai is. I. Geyza 1075-ben kiállított adománylevele szerint a Vág, Nyitra, Zsitva és Garam folyó
partján számos birtokot kaptak. 3 Ezeket a birtokokat
a szomszédos morvák sokszor fosztogatták, különösen
Atha morva vezér pusztította azokat, miért is Gottfried apát arra kérte Kálmán királyt, hogy békét
szerezzen és jelölje meg az apátság határait. Kálmán
teljesítette kérelmét 1113-ban, azért Gottfried magasztalásokkal illeté őt.4 IV. Béla a tatárjárás után az
apátságot elpusztult birtokában 1249-ben Favus apát
kérelmére megerősítette ; nevezetes körülmény, hogy
az apátság hites hely is volt. 5
Idők folyamán a nyitra-zobori apátság nagy
szegénységbe jutott, egymás után idegenítették el
birtokait, fekvő birtokai egyesek szerint Zsigmond
idejében, 6 mások szerint nagyobb valószínűség szerint
Mátyás alatt a nyitrai püspökség uradalmába kebeleztettek, ez alkalommal Koth Péter várnagy lefoglalta
a zobori apátság adománylevelét. 7 Ez azonban csak
1467 után történhetett, mert fönti évben a zobori
konvent Szulóczon, a nyitrai káptalan birtokán, még
határjárást végzett. 8 Ekkor a bencés szerzetesek elhagyták ezen magyar földi legősibb fészküket, a
XV. század utolsó éveiben a zárda üresen állott. Mi
módon jutott később e kolostor a kamalduliak
kezére, az meghaladja a jelen fejtegetés keretét.
1

Mindkettő Nyitra egyházmegye védőszentje, emléknapjuk Nyitrán júl. 17-én festum fori.
2
Breviárium Rom. (Propr. H. de 17-a jul.)
3
Balics : I. m. II. 74 1.
4
Fejér I. m. II. 41.
s Balics II. 217.
6
Rupp J. Magyarország helyrajzi története I/i 640 1.
7
Vagner 1. 1. m. 50 1.
s U. o. 417. 1.
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Még az ősrégi és nevezetes múltú intézményről,
a nyitrai székes káptalanról akarok megemlékezni.
Teljes világosságot deríteni múltjára, alapítására,
okmányok hiányában, lehetetlen. Vannak, a kik
állítják, hogy szent István korában a nyitrai k á p talan m á r létezett ; a nyitrai kanonokok díszjelvénye
(stellája) is ezt látszik igazolni, a melyen szent
István király zölddel bevont trónus alatt ül k o r o nával a fején, kezével okmányt nyújt át három előtte
álló kanonoknak, kik viola mucetumban öltözve
állanak előtte, az okmányról leolvasható 1006, az
emailirozott kép k ö r i r a t a : S. Stephanus rex dotator
Capituli Nitriensis. Valószínű, hogy ezen kép az
1006. évi álokmány alapján készült, melyről a püspökség történetében szóltam ; bizonyító ereje tehát
nincsen.
A nyitrai székeskáptalanra vonatkozólag egy
nagy gonddal és kritikai elmeéllel megírt m ű b e n
olvasom: «Nem habozom kimondani, hogy szent
István uralkodásának kezdetén a nyitrai szent
E m m e r a m egyháznál voltak már kanonokok». 1 E kérdéssel óriási szorgalommal és történeti tudással
foglalkozott Vagner József : «Adalékok a nyitrai székes-káptalan történetéhez» c. 560 oldalra terjedő
m ű v é b e n ; sok becses, addig máshol föl nem dolgozott történeti adat és okmány lát b e n n e napvilágot,
de a káptalan alapításáról nem szól benne. És a
mit ismert szerénységében ír, hogy nem tartotta magát
hivatottnak szavát a Nyitra-egyázmegye alapítása
és megalakulása körül folyt vitában hallatni, az
igazán szólva irodalmi veszteség. Mert nagyon is
hivatott lett volna a püspökség múltját megvilágítani :
a nyitrai káptalan múltját alig ismeri nála j o b b a n
valaki.
Végül még egy-két szót a nyitrai szent E m m e r á m
egyház múltjáról. Az eddig mondottak szerint a
szent E m m e r á m egyház múltja visszanyúl 828-ba,
ezen évben Adalram szalzburgi érsek szentelte föl.
A honfoglalás első éveiben Nyitra vidéke a győztes
magyarok kezébe került, mi történt a székesegyházzal, arról forásaink hallgatnak; mindazonáltal egybevetések alapján m o n d h a t j u k , hogy a mint a térítések megkezdődtek, a templom visszaállíttatott és
«már szent István uralkodásának első szakában
mint előkelőbb egyház szerepel». 2 Hogy a XII század
elején visszaállított püspökség főpapjainak volt
székesegyházuk és hogy ez bizonyára szent E m m e r á m
egyháza volt, az valószínű, de okmányilag nem
erősíthető meg.
A jelenlegi székes-egyház átalakításának adatai
(kivált a II. Rákóczy-korszak után) már tényekkel
igazolhatók, csakhogy ez már a XVI—XVIII. századba esik.
Csereni/ey István dr.
' Czeizel G. I. m. 28. I.

ti. o. 26. I.
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Jz iskolai tanítás erkölcsi alapja.

<ii.)

Dilthey főgondolatai és érvei a következők.
Az életcél történelmi értékű csupán s ennek
megfelelőleg, különböző időkben, a korszellem hatása
alatt változott. E n n e k a történelmi értékű életcélnak
természetesen viszonylagos az értéke és jelentése,
melyet az erkölcstan ebben a változatosságában
tárgyal. Ebben leli magyarázatát a nevelési célokban
tapasztalható változatos különféleség, mely mindig a
célok sokféleségére támaszkodott. Ezeknek a nevelési céloknak is azért történelmi értéke és jelentősége van, nem abszolút értéke.
Bizonyos erkölcstani skepsis ez, mely az elfogadott álláspontnak természetes következménye. Ez az
álláspont az, mely az erkölcs- és neveléstudományban a történelmi, fokozatos fejlődés elveit vallja és
közvetve vagy közvetlenül kijelenti, akármelyik erkölcstani vagy neveléstani célnak a fejtegetésében,
hogy sem az egyiket, sem a másikat nem ismeri el
általános, másíthatatlan értékűnek. Az emberiség történelmi fejlődése, érvel állítása mellett, a fokozatos
baladásról győz meg bennünket az életcélokat illetőleg; ezen fokozatos haladáson nemcsak egyes nagyobb korszakoknak, hanem egyes évszázaknak az
emberei is keresztül mennek.
Azt mi is tanítjuk, hogy az ember egyedi és
kollektiv tevékenységének a különfélesége szerint, az
erkölcstani fölfogások, bizonyos részletekben, változásokat mutatnak az emberiség történelmében. Más
volt az emberiség erkölcstana az ókorban, a nyers
erőre számító hódítás idejében, más a középkorban,
midőn a védelmi rendszer (feudális szervezkedés)
szabályozta az egész emberi tevékenységet, más
megint az újkorban, midőn az emberi tevékenységben a békés, tudományos, ipari, kereskedelmi, nemzetgazdasági munkálkodást ismerik el az erkölcsi
célra nézve is a legfontosabbnak.
De midőn ezt tanítjuk, azt is hangsúlyozzuk,
hogy ezek mellett a változatosságok mellett az emberiség erkölcs- és neveléstanában egyaránt megtaláljuk az állandó, a m a r a d a n d ó elveket és igazságokat is, melyek a természeti jogon, az isteni törvényen,
az emberi lélek törvényein alapulnak. A pozitív
erkölcstannak épen az a föladata, hogy ezeket az
állandó szabályokat, melyeket elveknek nevezünk, a
történeti fejlődés keretében fejtegesse, megvilágítsa,
föltüntetvén a különbségei az abszolút és a relatív
értékű szabályok között.
Az így fölépült erkölcstan morális bizonyossággal győz meg mindenkit arról, hogy a relatív értékű
erkölcsi törekvés és fölfogás a korszakonkint föllépő
művelődési eszmék és törekvések hatása alatt változik. a való világnak külső és belső értéke eszközölvén az erkölcsi élet terén észrevehető hullámzásokat.
Ezzel ellentétben van az abszolút értékkel bíró erkölcsi
fölfogás és törekvés, mely az idők folyamán állandóan
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megmaradt erkölcsi elveknek minden kétséget kizáró benső értékében birja alapját és erősségét.
Ennek a benső értéknek az erőssége eredményezi
azt, hogy ez az erkölcsi fölfogás, ez az erkölcsi élet
a különböző korszakokban föllépő divatos áramlatok között sziklaszilárdan marad, ugyanaz «tegnap és
ma és mindörökké», sem a tévedés, sem a bűn nem
diadalmaskodhatik fölötte. Ezeket az abszolút becscsel biró erkölcsi elveket az evangéliumban, Jézus
tanításában találjuk.
Jézus erkölcstanának ezt az absolut értékét a
tudomány meggyőző argumentumával bizonyítja be
az ujabb kor, melyben különösen kiemeli azt, hogy
ennek az erkölcstannak főerőssége az emberi lélek
ismerete, mely emberi lelket Jézusnál jobban nem
ismerte senki. A kereszténységnek az erkölcstana az
emberi lélek törvényein épült föl, mely törvényeket
a tudás bizonyosságával csak az ismerhet igazán, ki
be tud hatolni az emberi lélek belsejébe. Eletünknek
igaz értékét és célját csak akkor ismerhetjük meg,
ha képesek vagyunk belső világunkba behatolni.
Belső világunknak ez az ismerete vezet rá magas
erkölcsi rendeltetésünkre, melyben az ember-egyén
és a társadalmi lény egész lényege tükröződik
vissza.
Mikor az ember eddig jutott, itt nem állapodik
meg. Bátorság száll minden ember szivébe és a
kinyilatkoztatás bizonyos világosságával benső értékéről úgy gondolkozik, hogy ennek erején alapul az ő
egész létezése. Értelmének világossága megerősíti
akaratát is és a kettőnek: értelemnek s akaratnak
együttes vezetése mellett arról győződik meg, hogy
életének más célja nem lehet, mint az, hogy a tökéletesedésre való törekvésen alapuló benső értékét
megteremtse.
Ilogy lehetséges ez a tökéletesedés, arról először
az emberi lélek ismerete győz meg bennünket, mely
az egyéni és a néplélek megnyilatkozásaiban egyaránt mutatja, hogy igazán tökéletesíthető. A léleknek erre a tökéletesíthető jellegére alapította Jézus
is fontos erkölcsi parancsát: legyetek tökéletesek,
mint a ti mennyei Atyátok tökéletes.
A tudomány is azt tanítja. A tudomány fényes
világossága mellett bizonyossággal állíthatjuk, hogy
az ember gondolkodó, érző és cselekvő lény, kinek
élete azt kívánja, hogy ez a három teljes összhangban legyen ; mivel ennek az összhangnak eredménye
az embernek benső tökéletesedése, mely alapja egyúttal a benső megújhodáson alapuló előrehaladásnak.
Ezek alapján a meggyőződés szilárdságával állíthatjuk, melyet a tudomány és a hit tekintélye erősít,
hogy a kereszténység erkölcstanában találjuk azokat
az abszolút értékű erkölcsi elveket, melyek az élet
és a nevelés céljának elérésére vezetnek, kizárván
úgy az ingadozást, mint a tévedést. Schleiermachernek befejező szavait teljesen aláírjuk: «nur in der
vollkommenen Wahrheit und im klaren Selbstbe-
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wusstsein verkündiget sich das Maas und die Ordnung». 1 Ezeknek a szavaknak azonban nem a vallástól független morál álláspontján van értelme, melyet
Schleiermacher képvisel, hanem a valláson alapuló
erkölcstan álláspontján, melyet a kereszténység képvisel.
Örömünkre szolgál, hogy korunk hullámzó életében bármily sok hiba, tévedés, hiány tapasztalható
is az egész vonalon, a tudomány emberei és a hatalom birtokosai egyaránt közelednek a kereszténységhez; nyiltan hirdetik mindketten, hogy a tudomány
fejlődésére és az emberek kormányzására is elmellőzhetetlenül szükséges a kereszténység szellemének
elismerése, az emberi értelemben és szívben uralomra emelése.
1901-ben Németországban egy neveléstani munka
jelent meg, melyre itt alkalomszerűen hivatkozhatom.
«Die wissenschaftliche Pädagogik» a cime, szerzője
Fröhlich Gusztáv dr. Herbartnak, Zillernek, Stoynak
a neveléstanát magyarázza tudományos készültséggel ;
nagy súlyt fektetvén mindig a neveléstudomány legújabb vívmányainak feltüntetésére.
A mű második részében a tudományos neveléstannak a célját fejtegeti és a harmadik fejezetben a
tudományos erkölcstanról és a kereszténységről
értekezik.
A tudós szerző mindjárt az első sorokban kijelenti, hogy a kereszténység tartalmazza a legtisztább és a legmagasabb erkölcsi fogalmakat, melyek
alapján a tudományos erkölcstan fölépíthető. A Herbart-féle erkölcstan, folytatja, ép oly magas fokon
áll és a lényegben teljesen megegyezik a kereszténység pozitív erkölcstanával.
Állításának az igazolására sorban fejtegeti a
Herbart-féle erkölcstannak öt erkölcsi eszméjét: a
méltányosságot, az igazságosságot, a szeretetet, a
benső szabadságot, a bátorságot és a szentírásból
vett idézetekkel bizonyítja, hogy Herbart erkölcstana
ugyanaz, mint Jézus erkölcstana.
A tudományos erkölcstan mindig, így Herbartnál is, azokon az erkölcsi ítéleteken alapul, melyek
az öntudatos értelmi és erkölcsi életre képes embernél megvannak és így ezek az emberek érthetik
meg, tanulmányozhatják is haszonnal a tudomán3Tos
erkölcstant. Herbart is azzal a szándékkal foglalta
össze tudományos erkölcstanát, hogy annak a tanulmányozása rendszeres és mély erkölcsi ismeretek
megszerzését eszközölje a nevelő-tanító számára ;
nem arra szolgál tehát ez a tudományos erkölcstan,
hogy annak tudományos elvei szerint tanítsa erkölcstanra az iskolában a gyermekeket. Ellenkezőleg azt
valljuk, hogy az erkölcstan tanítása jóval nagyobb
eredménnyel jár, ha az iíjúság a keresztény vallás
egyszerű tanai alapján tanulja meg az iskolában az
erkölcsi parancsokat.
i Id. m. 489. 1.
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Herbart erkölcstanának, neveléstani szempontból
nagy hiánya az, hogy az erkölcsi nevelésben figyelmen kívül hagyja a vallást. Ezt a hiányt Ziller
pótolja a Herbart-féle neveléstanban, a ki épen
annak a bebizonyítására vállalkozik, hogy az erkölcsiségben, a dolog természeténél fogva, mindig van
vallási vonás.
Isten nélkül, így érvel Ziller, nincs igaz erkölcs ;
Isten szentségi lényének megfelelőleg akarja azt,
hogy az erkölcsi fölfogás mindig és mindenütt m e g legyen; az embernek a személyiségétől elválaszthatatlan, a történelem tanúbizonysága szerint is, a
vallás, melynek elfogadása nélkül n e m érthetjük a
maga teljességében Istennek viszonyát a világhoz.
A nevelés erkölcsi céljának megvalósítására nem
elég Istennek természetes megismerése, magasabb
isteni tekintélyen alapuló tanítás nélkül sohasem
érhető az el. Az erkölcs uralma egyénben és társadalomban egyedül a k k o r erős, lia a legszentebb
lénynek, Istennek közreműködését i m á b a n kérjük és
cselekedeteinkkel megérdemeljük. E r r e azonban nem
elég Istennek természetes megismerése, hanem szükséges Istennek az a megismerése, melyet a kinyilatkoztatásban a vallás nyújt. Ez adja meg egyúttal a
lélek erőinek a h a r m ó n i á j á t is, melyben szeretetből
származó engedelmességre és engedelmességből táplálkozó tevékenységre szoktatjuk növendékeinket.
A t u d o m á n y o s erkölcstan, folytatja Fröhlich dr.
tartalmában teljesen megegyez a keresztény tannal,
az egész tudományos neveléstan igaz keresztény
szellemmel, keresztény hittel, keresztény szeretettel
van eltelve. A keresztény erkölcstan, igaz, nincs olyan
tudományos rendszerbe összefoglalva, minővel az
erkölcsbölcseletet szokták összefoglalni ; de az bizonyos, hogy a keresztény erkölcstannak alapvető
elve, melyen az fölépül, az isteni a k a r a t n a k a szentsége, mely élteti az e m b e r i szivet és lelkiismeretünkben nyilatkozik meg számunkra.
Acsay Antal dr.
Típvházi
Víiagkrónika.

Bécs. Boldog Clemens Mária Hofbauer1 szentté avatása. Folyó évi január hó 24-én volt X. Pius pápa
elnöklésével a Rilusok kongregációjának az az utolsó
ülése, a melyben az egyház feje kimondotta, hogy a
boldog Hofbauer Kelemen Mária redemptorista atya
közbenjárására történt és bejelentett két csoda a vizsgálatot kiállotta, azaz valóságos csodáknak bizonyultak, ennélfogva a kért szenttéavatás teljesíthető. Kegyes és kitüntető tekintettel arra a körülményre, hogy a redemptorista
atyák kongregációja e tavaszon tartja Rómában egyetemes káptalanát, mely április hó 26-án kezdődve körülbelül egy hónapig fog elhúzódni, a Szentatya, hogy
a rendi káptalan minden tagja részt vehessen az ünnepen, a szentté avatás ünnepét az Úr mennybemenetele
napjára, május hó 20-ára tűzte ki. Az említett csodák
egyike 1905. márciusában történt Nápolyban ; a másik
1 Barátja a fönnebb bemutatott Werner Zakariás volt.
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1897-ben, a mollersdorfi nőzárdában, Bajorországban történt, a hol Vigora Werzinger soror kilencnapi novena
végén halálos, gyógyíthatatlan betegségéből, mellhártyagyuladással súlyosított tüdővészből, egyszerre egy reggelen egészségesen kelt föl és azóta teljesen egészséges,
habár a mondott évben az orvosi tudomány életét
menthetetlennek találta. Annak az egyházi biróságnak,
mely eme csoda megvizsgálására volt kiküldve és kilenc
tagból állott, jelenleg csak három tagja van életben,
úgy mint : Huber regensburgi általános püspöki helytartó, dr. Martin Leitner passaui liceumi tanár és
dr. Kampfmüller, regensburgi plébános.
*

C h i c a g o . Taft elnök nyilatkozata a katholikus vallásról. Roosevelt elnök utódjáról, William Taftról köztudomású dolog, hogy bátor lelkű és erős jellemű ember. Kevésbbé ismeretes, legalább az óvilágban, az ő
vallásos érzelmessége és értelmessége. Annyi bizonyos,
hogy vallásosságát nem fitogtatja, de nem is csinál
belőle titkot.
Mikor megbízatásban a Panama-csalornához volt
elutazóban, Augustában (Georgia állam), a protestáns
lelkészekhez beszédet intézett, a melyben midőn a keresztény vallásnak a művelődésre és az államok fejlődésére való hatását fejtegette, a katholikus egyházról
nagy tisztelettel emlékezett meg.
Az állam és az államférfiak köteles vallásosságáról
a következő nyilatkozatot tette : «Hogy azt a nagy kötelességet, melyet ily hatalmas ország kormányzása követel, hűségesen lehessen teljesíteni, arra különösen
mennyei segedelem és rokonszenv minden jók részéről
szükséges. Négy év óta, így folytatta, «erkölcsi ébredés» vehető észre az Egyesült-Államok népén. Ebben
legnagyobb része van a papságnak. A nép, úgymond,
erkölcsi újjászervezést követelt ; 1 a papságnak kötelessége e munkának legnagyobb részét teljesíteni. Pályafutásom folyamán bőven volt alkalmam Északon és
Délen, valamint a Philippinákon a civilizációnak különféle alakulatait megfigyelni, még pedig közvetetlen
összefüggésben a katholikus egyház befolyásával. A társadalmi fejlődés tanulmányozása ama vidékeken, érthetővé tette előttem azokat a rendkívüli erőfeszítéseket,
melyeket az egyház végezni kénytelen, hogy haladásunkat valóra váltsa».
A katholikus egyház befolyásáról a Philippinákon
Taft különösen ezt a vallomást tette: «Az ő (katholikus
egyház) befolyása nélkül tehetetlenségre volnánk kárhoztatva civilizátori munkánkban. Ez a tapasztalás érlelte meg bennem azt a meggyőződést, hogy az egyháznak és az ő befolyásának minden áron szolgálatára
legyünk».
A nagy köztársaság elnökéhez méltó szavak. 2 Taft
megemlékezett arról a diplomácia küldetéséről, melyet
1
Úgy mint nálunk óhajtja, kívánja, követeli ezt a nép.
2 Ismeretes Washingtonnak, az Egyesült-Államok első alkotmányozó elnökének a nyilatkozata: «A ki a népnek vallását rabolja
el, az esztelen, vagy gonoszlelkü, vagy mind a kettő együttvéve».
A vallásosságnak ez a meleg, érzelmes és értelmes pártolása hagyomány az Egyesült-Államok elnöki székén. íme, hallottuk T a f t tanúságtételét. Vajha minden számottevő magyar államférfiú oly érzelmes és értelmes méltánylója volna a katholikus vallásnak, mint a
protestáns vallású Taft.
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annak idején az apostoli szentszéknél végzett. Akkor ö
XIII. Leo pápának jelentékeny biztosítékot tudott adni.
Ö biztosította a pápát, hogy dacára az állam és egyház
elválasztásának, az apostoli szentszék az EgyesültÁllamokban nyugalommal számithat az egyház jogainak biztonságára és a nép segítségére. Az amerikai
kormány állhatatosan barátságos viszonyt fog az egyházi hatóságokkal föntartani. «Nekem, úgymond, erre
még több okom van. Mindannyiszor, mikor megbízást
kapok, hogy valamely nép körében valamely nehéz
föladatot teljesítsek, én azt tapasztalom és állapíthatom
meg, hogy nekünk az egyház befolyásának a segítsége —
elkerülhetetlen».
*

S a l z b u r g . Az osztrákok katholikus
tudományegyetemének az iigye — lassan, de biztosan halad előre.
Halad, mert a főpásztorok erősen akarják, hogy haladjon.
E napokban intézett Katschthaler bibornok, az egyetemügyi bizottság elnöke, nyilatkozatot a katholikus egyetem ügyében a Bonifatius-Korrespondenzhez, melyben
kifejti, mennyire szükséges Ausztriában egy katholikus
tudomány-egyetem. «Ausztria valamennyi egyeteme,
úgymond, ki van vetkőztetve keresztény jellegéből.
Alapításukkor mind keresztény intézet volt ; lassankint
interkonfesssionális intézetté vált valamennyi, a hol az
ifjúság a keresztény fegyelemnek és hitnek kárát vallja.»
Ma is teljesen igaz az, a mit Thun Leo gróf az
első katholikus nagygyűlésen mondott : Ausztriában
autonom katholikus egyetem nélkül nem lehet ellenni.
A financiális nehézségek — nehézségek, de nem legyőzhetetlenek. Ha legújabban Dublinban, előbb már svájci
Freiburgban, még előbb Lövvenben, ezután Amerikában,
Washingtonban, Québecben, legújabban Bostonban, Madridban, mégelőbb Franciaországban egyszerre öt katholikus egyetemet is lehetett alapítani : miért ne lehetne
Ausztriában is ? I Igaza van.
—y —la.
j
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Eljegyzés és h á z a s s á g k ö t é s . A «Ne temere»
decretum szerint különös tekintettel a magyarországi
vegyesházasságokra. Irta Notter Antal dr. Budapest.
Szent-István-Társulat bizománya. 1909. 126 1. Ára ?
Egyházjogi szakirodalmunknak ezidőszerint legszorgalmasabb művelője Notter Antal dr. a nagyváradi
jogakadémia jeles tanára. Gyors egymásutánban bocsátja
közre tartalmas értekezéseit, magvas monográfiáit,
melyekben alapos tanulmányozásainak, búvárkodásainak eredményeit éltékesíti az egyházjogi szakirodalom
termékei iránt érdeklődők nagy élvezetére.
Nem régiben hagyta el a sajtót fönnti tanulmánya,
mely a «Ne temere» decretumot magyar nyelven tárgyaló első eredeti munka, miért is megjelenése fölött
őszinte örömet érzünk.
Notter jelen monográfiája, a S. C. C. nagy fontosságú házasságjogi újításokat tartalmazó ismeretes rendeletét általánosságban és részleteiben beható alapossággal fejtegeti, a vitás és még el nein döntött kérdésekre nézve a jelesebb egyházjogászok különféle véleményeit ismerteti, a fölhozott különböző bizonyító
érveket összemérve kimondja a saját álláspontját, mindig
kellőképen megokolva és megvilágítva minden állítását.
Ez okból joggal elmondhatjuk, hogy tanulmánya a meg-
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kívánható irodalmi magaslaton áll. Mert hiszen a decretumról megjelent korábbi kommentárok már részben
túlhaladt állásponton vannak sok kérdés tekintetében,
miután sok részletkérdés nyert az újabb kongregációi
döntések és szakfejlegetések útján tisztázást és végérvényes eldöntést.
Habár szerző saját kijelentése és szándéka szerint
is túlnyomólag tudományos elméleti célokat követett is
jelen könyvének megírásánál, mindazonáltal a gyakorlati szempontok nincsenek teljesen figyelmen kiviil
hagyva. Ennek következtében úgy az elméleti téren
mozgó egyházjogi szaktudósok, mint a gyakorlati téren
munkálkodó lelkipásztorok egyformán nagy haszonnal forgathatják Notter jelen tanulmányát.
A könyv két részre oszlik. Az első a decretum
keletkezését, egyházjogi s egyházpolitikai jelentőségét,
kihirdetését és életbeléptetését, törvényrontó erejét,
kötelező hatályát és a vegyes házasságokat fejtegeti.
A második az eljegyzés és házasságkötés alakszerűségét,
az eljegyzési okirat és tanuk kellékeit, az eljegyzés alaki
hiányainak következményeit, az eljegyzés fölbontását,
a rendes alakú házasságkötés érvényességéhez és megengedettségéhez megkívántató kellékeket, a házasságkötés rendkívüli alakszerűségét, a passiva assistentiát,
az alaki hiányokból folyó jogkövetkezményeket, az anyakönyvi bejegyzésekre és a büntető rendelkezésre vonatkozó tudnivalókat tárgyalja. A függelékben pedig a «Ne
Temere» decretum szövegét és a S. C. C. 1908. évi február 1., március 28. és julius 27. kelt különböző változatos és fontos vitás kérdéseket eldöntő válaszadásait
közli eredeti latin szövegben.
A «Ne temere» rendeletnek kibocsátása a házasságkötési jogegység elvének érvényrejutását eredményezte,
mely szerint jelenleg az összes latin szertartású katholikusoknak az egész földkerekségén egyöntetű egyházi
házasságkötési joguk van. Továbbá az egész világ latin
szertartású katholikus híveire nézve az eljegyzést alakszerű jogügyletté tette, miután jogi érvényességéhez
szükségképen
megkívánja
az okiratba foglalást.
Ezenfelül fontos eredménye a decretumnak az, hogy a
nemkatholikusoknak egymás közt kötött házasságait kifejezetten kiveszi a katholikus házasságkötési alakszerűség alól, ez által nagy kedvezményt biztosítva és nagy
elnézést tanúsítva a nemkatholikus keresztények házassági ügyeiben. Végül a katholikus és nemkatholikus
egyének közt kötött vegyesházasságokat a közönséges katholikus házasságkötési alakszerűség alá rendeli.
Ez alól eleddig csak a német birodalom képez kivételt
a római Szentszék intézkedése következtében, a hol t. i.
a vegyesházasságok érvényessége nincsen alakszerűséghez vagyis a katholikus lelkész jelenlétéhez kötve.
így tehát valóban gyökeres újításokat eszközölt a
decretum az egyházi házasságkötési jog terén és ez okból oly nagy annak jelentősége jogelméleti és gyakorlati szempontból egyaránt.
Notter lelkiismeretes tanulmányozás alapján világos és könnyen érthető módon magyarázza meg a
decretum minden egyes tételes intézkedését, kiterjeszkedve azok eredetére, jogi jelentőségére, valamint azokra
az eltérésekre és különbözésekre, melyeket az új rendelet a régibb tételes egyházjogi intézkedésekkel szemben fölmutat.
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A könyv egyes részleteire nézve volnának észrevételeim és kifogásaim, ezúttal azonban csak annak az
óhajnak és egyéni kívánságomnak adok kifejezést, hogy
egy esetleges második kiadásnál szerző a könyvben
közölt latin idézeteket magyar nyelven is adja
vissza, legalább zárójelek közölt, azonfölül a latin műszavakat lehetőleg kerülje, illetőleg magyar kifejezésekkel helyettesítse, hogy a latin nyelvben kevésbbé
vagy egyáltalán nem jártas világiak is olvashassák és
könnyebben megérthessék érdekes és tanulságos monográfiáját.
Kivánjuk, hogy Notter könyve minél szélesebb körben elterjedjen, miáltal bizonyára sok téves nézet és
helytelen fölfogás fog tisztázódni az érdekes, de sokszor
bonyodalmas házasságjogi kérdések körül.
Tauber Sándor dr.
*

E . P i s a p i a . S. Emerico d'Ungheria. Biograíia e
preghiere. Ariano, 1908. Appulo-Irpino nyomda r. t.
8° 84 lap, 1 levél. Ara 75 centesimi.
Megható kis könyv.
Nápoly és Foggia közt a vasúti vonal mentén fekszik Ariano di Puglia délolaszországi kies város, a hol
hazánkon kívül szent Imre herceg nagy tiszteletnek
örvend. A szent Péternek szentelt társaskáptalani és
plébániai templomban minden év november 5-ikén
kigyúlnak az ájtatosság lángjai a keresztény szűziesség
és árlatlanság magyar szentjének ünneplésére. A Congregatio SS. Rituum 1895. szeptember 6-ikán engedélyezte az ünnepet az arianoiaknak.
A társaskáptalan egyik buzgó kanonokja, Pisapia
Imre, lepett meg bennünket szent Imre életrajzával.
A vallásos lélek égbe szálló liódolata védőszentjének
emlékére. Történeti adatait az Acta SS., RohrbacherBalan és Pray munkáiból, majd Zandt Ödön pozsonyi
praelatus-kanonok és Borbély Kornél pannonhalmi
bencés, főiskolai tanár, értesítései nyomán állítja össze
az áhítat színes drágaköveitől ékes mozaikképpé.
Szent Ambrus mély lélektani mondása: «Sanctorum
vita caeteris norma vivendi est» lebeg szeme előtt, a
mikor őszinte lelkesedéssel és ritka buzgósággal beszél
dicső szent királyfinkról, a kit követendő például rajzol meg főleg az ifjúságnak. Szent Imre egész élete a
tökéletesség útja, melyet az erények rózsái illatoztak
be. Az imázó lélek bámulatával és rajongásával csüng
Pisapia szent Imrének dicsőségtől és szentségtől sugárzó
alakján. Hazájáról, nevéről, szüleiről, neveléséről, atyjának intelmeiről, hivatásáról, házasságáról, haláláról,
csodáiról, tiszteletéről és ereklyéiről tizenkét fejezetben
emlékszik a jámborság meggyőző hangján. Nem a történetíró szigorú kritikájával, hanem a vallásos szív hálás és buzdító érzelmeivel száll magyar hazánk dicsőséges helyeire és hősies múltjába, a hol és a mikor
Imre herceg szentelte életét a kereszténység oltárára.
Ájtatos könyvet akart írni s ez sikerült is neki. A könyvecske végén csatolt s búcsúkkal ellátott hét imádság,
melyek az arianoiak ajkáról szállnak szent Imre tiszteletére Istenhez, nyilván bizonyítja Pisapia célját.
A magyar nemzet hálája követi Pisapia fáradozásait, a ki hazánk és nemzetünk nevét s dicsőségét hirdeti
Olaszországban, a hol eddig ép oly kevéssé ismertek
jól bennünket, mint másutt a külföldön. Ha a magyar

helynevek sokszor nem torzulnának el, a munka becse
előttünk csak emelkednék.
A magyar hősiességről és nemzeti nagyságunkról
is szól e könyvecske, melyhez sok hasonlót kívánunk
a külföldnek, hogy tudja becsülni a kereszténységért
vívott küzdelmeinket és szerzett érdemeinket.
Ha Pisapia fölvilágosítana arról, mikép honosul!
meg Arianoban szent Imre tisztelete, hagiografiai érdeklődésünk teljes világítást nyerne. A derék kanonok
bizonyára megtalálja ennek módját.
Lukcsics József dr.
*

A t á r s a d a l o m . Athenaeum kiadása. Ára díszkötésben 24 korona. 707 oldal.
I. «A Műveltség Könyvtárá»-nak Vl-ik kötete fekszik előttem az Athenaeum diszes kiadásában. A hatalmas mű Stein Lajos, magyar származású berni egyetemi tanár szerkesztése mellett készült. Az egyes részleteket Tegze Gyula, Heller Farkas, Mádai Andor,
Ferenczi Árpád írták. Mondhatom, nagy kíváncsisággal
vettem a kezembe a testes kötetet, mely annyi szerzőt
vall egyszerre alkotójának. Lesz-e benne egység, ugyanaz
a gondolat fog-e végigvonulni az egész munkán? Megvallom, kétkedésem valóra vált. Ugyanazon gondolatoknak gyakori ismétlése s olykor belső ellentmondásai
a mű egysége ellen bizonyítanak. A mi elvégre nem is
csodálható, ha annyi kukta van egy konyhán, mint a hányan a «Társadalmat» írták, megsózzák a levest, megkozmásítják az ételt.
A mű értékét még mélyebben leszállítja ama körülmény, hogy anyagelvű alapon épül föl. Bár a lét, az
élet nagy kérdései elől kitér, de a midőn a létet elfogadja mint a társadalom alfáját, s feltárja a társadalmi
létet, annak intézményeit, analizálja, kutat összetételük,
eredetük után, bár látszólag a história fáklyafénye
mellett teszi, mint történeti tényeket szögezi le fázisaikban ; mégis a metafizika körébe vág, elhagyja a positiv
alapot, idegen területre lép. Itt is híven materialista
felfogásához magyarázza a társadalmi intézmények elvi
alapját, fejtegeti fejlődésüket az evolutió jól ismert
rendszere szerint, a mi elegendő arra a «Társadalomtudományi Társaság» előtt, hogy a szerzők a «mi tudósok» táborába léphessenek, de arra sok, hogy a magyar,
keresztény alapon álló művelt közönség pártolásával
honorálja e művet.
Nehogy úgy lássék, mintha tételeink nélkülöznék
a kellő alapot — lássunk bizonyítékok után. A vallásról
írt részletek (328—333 o.) fényesen igazolják állításunkat,
így : «A vallási érzelmek keletkezésének alapját kétségkívül a félelem, a borzalom, a remegés, a bámulat,
nyugtalanság érzelmei alkotják, de ezekhez valószinüleg
a hála, a remény, a ragaszkodás járulnak. Továbbfejlődvén, szerepet játszik ez érzelem kialakulásában az
ember és a mindenség viszonyának képzete s így a
Schleiermacher-féle föltétlen függőség is a vallás kialakulásánál föltétlen tényező». (327. oldal). «A vallás
megszilárdulásával az egyéni momentumok háttérbe
szorulnak. Az egyes egyéni dogmákat, hitelveket fogad
e l . . . A vallás ekként tömegjelenség gyanánt lép fel.»
(328 o.) A tömegjelenségből magyarázza ki a martyrologiát,
a szentek tiszteletét, a szertartásokat. Mindezt a társadalom csinálja, akár a nyelvet, az erkölcsöt (?), a szo-
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szám.
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vagy a lelkületet érti-e, az ember szellemét ? Hajlandók
kást, a jogot (?), kifejleszti, átalakítja. Azért a vallásalapívagyunk elhinni az elsői, hisz annyit tud be a társatók a társadalom vallásos lelkületének kifejezői. Ujat nem
dalom képződménye gyanánt, hogy eggyel több vagy
tanítanak, csak rekapitulálják azt, a mi már a társakevesebb már nem sokat változtat. Igen ám, de az
dalom lelkében élt. Ha ez így volna, miért lett Jézus
egyén nem mindent vesz fel, a mit lát. Selektál, kivánagy müvének vége a keresztrefeszílés ? Az apostoloké
laszt. (403, o.) Miért fogadja el ezt vagy amazt, ha minda halál, a vértanuké a vérpad? máglya? Hát a törtéjárt kollektive is történik a kiválasztás (403 o.) és miért
nelemből nem ismerik a t. írók a kereszténység átalahagyja elhalni a harmadik jelenséget? Vagy talán
kító erejét ? Mint mentette meg egynéhány századra a
puszta vak utánzás az egész ? Hol marad a társaromlott római birodalmat? Mint hódította meg a bardalom sejtjének, az egyénnek aktív működése?
bárokat? Különösen hangzik, hogy ilyen irányú mű
hol marad az egyéniség, melyet elismer, ha pusztán
egyik irója, Tegze, a kecskeméti református jogakadémia
passzív szerep vár a tömegre és aktív a «lángész»-re ?
igazgatója. Itt az isteni kinyilatkoztatás el van vetve, a
Messze lehetne folytatni és fűzni ez okoskodást, ennyi
a mi isteninek neveztetik, azt azzá tette a puszta táris elég arra, hogy a mű belső ellentmondásaira rámusadalmi képzelet. Azért a vallás a mindenkori társatassunk.
dalmi állapot tükre. (330 o.) Ezek után nem nehéz bizoMennyire lekicsinyli a «Társadalom» a magyar
nyítni, hogy a nagyarányú kötet az erkölcs, a jog kekeresztény szociológusokai, bizonyítja, hogy Lubricli,
letkezése, kifejlődése tekintetében hasonló n}'omokon
Concha kivételével többet nem említ. Ellenben a «Tárhalad, mindent visszavezetve a társadalomra. Mintha
sadalomtudományi Társaság» művelőinek előkelő hely
bizony erkölcsi, jogi tételek társadalom nélkül nem is
jut. Jászai, Méray,-Horváth, Pikler, Wolfner Pál, Jászi,
létezhetnének, mintha általános érvényű jogi, erkölcsi
Somló mind ott vannak. Giesswein, Prohászka, Majláth
elvek nem volnának meghonosodva világszerte. Minden
gróf neveinek nem jutott hely : a fától nem látja az erdőt.
társadalmi képződmény szerinte, tehát a jog, az erkölcs
egyénből indul ki, mint a társadalom végső sejtjéből.
A mű két részre oszlik. Az első rész a bevezetőEnnek teltét követik, utánozzák; az utánzás tömegeket
fejezetek után a társadalmi léttel, működéssel foglalkomozgat, egymást szuggerálják az egyedek és ebből lesz
zik. Több alcímre oszlik. Ezek : a társadalom anyaga,
a megszokás, a megszokásból erkölcs, jog. A papok
népessége, szelleme, összetétele, tagozódása, gazdasági,
saját érdekükben istenítik a társadalomszülte elvekel,
fajfentartási, egyházi, jogi, politikai szervezete, műkömegalkotódik az isteni parancs, a ius divinum stb.
dése, képződményei. Az első rész 385-ik oldalig terjed.
A kifogásolt részeken kívül sok tanulságos, igaz dolgot
Tovább is folytathatnók, de hagyjuk, ennyi is elég.
foglal magában, de bánt minden oly állítása, mely
De nézzünk másfelé. Milyen nézetet táplálnak a mű
sérti a keresztény életnézletet. A marxismust elitéli.
írói a kereszténységről, Jézus tanításáról a társadalom
A népességről írt fejtegetései érdekesek, adatai igazak.
szerkezetét illetőleg? Az őskereszténység szükségtelenA tömeglélektani jelenségekről írt részletei — eltekintve
nek tartja az államot. Ugyan, ugyan ? Tessék Jézus
az elsorolt kifogásoktól — tanulságosak.
szavait elolvasni : «Adjátok meg a császárnak, a mi a
császáré és az Istennek, a mi az Istené». A kereszténység
Dacára a minket elválasztó világnézletnek, annyit
elleneszól a vagyonnak, a családnak, a gazdagságnak,
el kell ismerni, hogy a mű irói tudásukat vitték e
a «jognak ellensége, mert a szereteten épül föl». Ezt a
műbe, kellő szorgalommal el is készítették. Tekintve
sok dolgot rosszul értelmezett szentírási helyekkel
az óriási anyagot, melyet a munka felölel, bizonyítékok
helyett egyszerű állításokkal, kombinációkkal, elvont
bizonyítgatja a 32. oldalon. Hogy a szentatyákkal, egyokoskodásokkal találkozunk, a mi a mű értékének
házirókkal, VIII. Bonifáccal mint bánik el — könnyű
rovására esik.
elképzelni. (36. oldal.)
Nyelvezete magyaros, irálya nehéz ; míg meg nem
Magában a műben is találkozunk ellentmondásokszokja az ember, ugyancsak feszült figyelemmel, néha
kal. így a 7. oldalon tagadja a szabadakaratot, a társakétszer is el kell olvasni jelentős mondatait.
dalomnak törvényszerűséget utalványoz, mit a jelenEnnyit a mű I. feléről. A második részről, mely
ségek egyformaságából, periodikusan visszatérő számáa társadalmi fejlődésről, gazdasági életről szól és érdeból akar bizonyítani. De már a 10. oldalon koncedálja
kesebb az elvont első résznél, legközelebb.
a szabadakaratot, elismeri, hogy törvényszerűség van,
Csepelct I m j o s dr.
de mi az, nem tudja ; mondja, hogy létezik, de hogyan néz
ki, nem írja le, mert nem látja, nem ismeri, csak pedzi.
Ez pedig nem tudomány.
"Levél a szerkesztőhöz.
Az államhatalomról is érdekes nézeteket vall. Szerinte föltétlen korlátait önmagában bírja. (212 o.) Hát ez
Nagyságos Szerkesztő Úr ! «Világi tollból eredő
nem egyéb, mint legmesszebb menő állami omnipolenfigyelmeztetés» jelent meg a «Religio» mult (8-ik)
cia, mely ellen a szabadelvűség nevében tiltakozni kell,
számában s ezen figyelmeztetés a mi «Mária-Kongrea mely szabadéivüséggel a mű kezeli a legszentebb
gáció» cimű lapunkra is vonatkozik.
igazságokat. Ugyancsak furcsán hangzik, hogy az állam
Nehéz ennek a világi úrnak választ adni, a ki
öncélú, de célját nem ismerjük (212). Megint fából vasítéletet
mond oly dolog felett, a melyet saját vallokarika.
mása
szerint
nem ismer. Kongregációnk lapját ez az úr
A lélekről kevés szó esvén, nem tudni, miként
T
nem
ismeri;
mert eleddig csak, mint mondja, egy
magyarázza Tegze Izaulet megjeg3 zését : «L'ame est la
számot látott belőle és ebből itél lapunkról s azért
fille de la cité», «a lélek a társadalom gyermeke». Vájjon
lejezi ki magát szerényen így : «Úgy látszik, hogy.,.»
arról a lélekről érti-e, a ki gondolkozik, érez, akar,
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Nehéz ennek a világi úrnak felelni ; mert nehéz
felelni annak, ki n e m veszi észre, hogy önmagával
ellenmondásba keveredik. Ez a világi úr azt m o n d j a :
«Egy egységes hitbuzgalmi lap szükséges» s ismét
azt m o n d j a : «Milyen szép volna az, ha volna egy
erős, tartalmas hitbuzgalmi lapunk». S mily eredményre j u t ez az úr ily határozott beszéd u t á n ?
Talán arra, hogy szűnjék meg tehát pl. a «Mária-Kongregáció» l a p j a ?
Nem.
Mert így ír: «A fent említett lapok (tehát a
«Mária-Kongregáció» lapja is) m e g m a r a d h a t n á n a k
továbbra is az egyesületek hivatalos lapjai».
Ily álláspontról m á r most hogyan panaszkodhatik az a «világi» úr (felemlítvén a «Mária-Kongregációk lapjá»-t is) hitbuzgalmi lapjaink túltengéséről ?
Ámde a nagyságos szerkesztőség is tesz a világi
úr cikkéhez megjegyzést s ő is megengedi, hogy
«túltengésbe estünk». Reménylem, hogy az igen
tisztelt szerkesztőség megjegyzése minket nem illet;
mert azt feltennem a tudós szerkesztő úrról nem
lehet, hogy önmagával ellenmondásba keveredjék.
Hiszen ő a mult évben, midőn megalakult a «MáriaKongregáció» lapja, így nyilatkozott (v. ö. Religio
1908. 16. 1.): «Okos dolog volt», hogy a lapot megindítottuk. 1
Tomcsányi Lajos S. J.

Czobor Béla
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üráveczky Kálmán
Gyárfás T i h a m é r dr
Bősz Emil
Előbbi összeg

...

3
10
... 10
57
Összesen : 80

kor.
kor.
kor.
kor.
kor.

Kivált a megboldogultnak tanítványaihoz fordulunk, a kik a n n a k idején annyi tanulsággal hallgatták ker. archeológiai lelkes és lelkesítő előadásait,
ne engedjék, hogy szeretett t a n á r u k sírja jeltelen
m a r a d j o n . Járuljanak hozzá adományaikkal, legalább
ez a j u t a l m a legyen — halála után.
Szerk.

Telcfotl.

S z é k e s f e h é r v á r . Igy szeretem az ifjúságot, a hogy
az a levél szól. íme az erős akarat «-szegénysége dacára» is
tudja ejteni módját, ha tanulni akar. Kívánsága szerint intézkedtem. Pótolni azonban csak az 1908-iki számokat tudom.
R . B u d a p e s t . Első félévi special-kollegiumomat : Irodalomtörténeti bevezetés Pázmány Péter «Theologia Scholastica»-jába egyik hallgatóm, Nyisztor József III. éves theologus
1

Megjegyzésem nem
éppen a különleges hivatást
betöltő «Mária-Kongregáció»-ra, hanem a r r a a közismert tényre
vonatkozik, hogy 14 s egynehány hitbuzgalmi lappal túltengésbe estünk. A kritikus is az ügyet ebből az általános
szempontból tárgyalta s hogy tárgyilagos felszólalásában
van megszívlelni való, e tekintetben gondolom alig lehet
nézeteltérés.
Szerk.

LXVIII. évf. 1909.

foglalta irásba és sokszorosította. Célja ennek a kollégiumnak
magyar theológiánk múltja iránt kelteni érdeklődést és
tanulmányzására hívni föl az érdeklődőket. Nekünk is van
multunk, csak nem ismerjük jól magunkat s őseink hitének
alakulását. Inkább más nemzetek tudósai kötik le figyelmünket.
Kollégiumom Pázmány, a mi nagy scholasztikusunk, ismertetésével indította meg ezt a munkát. Érdekes, hogy ön
világi létére észrevette ezt az «új lépést». A füzet az említett
tanítványomnál kapható. Óhajtandó volna, ha minden
szemináriumba bekerülne belőle egy-két példány, hogy példáján theológusaink nekiinduljanak a kutató munkának s
nevezetesen — a Pázmány-kultusznak.
T . B u d a p e s t . A naptárból maholnap kifelejtik a vasárnapokat, az ünnepeket, a böjtöket, csak egyet nem : a farsangot. Az egész éven át szórakozó mai embernek még
külön farsang is kell, ezt ő nem engedi el a régi módiból.
No hát hiszen kitörülhetik a nagy böjtöt a naptárból, annál
több lesz belőle az életben ; hiszen már alig van igazán jómódú ember, sorba fülig adós mind, — de azért mulat s
büszke fölvilágosodottságára.
K. Cs. A p á t f a l v a . Megkaptam s közlöm. A milyen
érdekesek ezek a biblikus kérdések, ép oly nehezek, kivált
a hol az ujabb kutatásokkal érintkeznek. Szinte az anyaghalmaz vezeti az embereket nézeteltérésekre.
H. Budapest. Szívesen közölném a budai református
lelkész úrnak fölhívását új műve megrendelésére, de mint
tapasztalhatja, ezt senkinek sem szoktam tenni ; csak könyvkritikákra van helyre a «Religio»-nak.
N . N a g y v á r a d . Mint esztetikus vegyen elő egy pár legú j a b b magyar szépirodalmi müvet s írjon róluk ismertetést;
a theologusnak kivált éles a szeme az ilyenekhez. Valóságos
erkölcsi iszony lepte meg fiatal íróinkat, jó ha minél több
helyről részesülnek fölvilágosításban.
M. Varan nó. Igy tesz a rendet szerető ember, mint ön,
idején értesiti a szerkesztőt a helyzet változásról. Kívánsága
szerint járjon el.
D . Budapest. Tudja, afféle kis darázsfészek az a théma,
mivel mindenki nagyratartja a magáét. De szólni kellett róla,
hogy egy kissé gondolkozzunk fölötte. Az ügynek nem árt,
csakhogy ennyi is elég volt.
R . Eger. Utánnézetek, de 1907-ből alig tudok valamivel szolgálni ; mind elfogyott, utánküldésekre pedig nem igen
számítottam.
L . G y ő r . A «Religio» szükségleteihez képest rövidítettem, így is teljes egészet képez.
Némelyek még nem küldték be előfizetéseiket,
kérjük
azoknak szives beküldését.
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Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 39.

A ki figyelemmel kiséri azon kérdésekre (szent
Bazil-rend reformja, naptáregyesités stb.) vonatkozó vitákat, melyeket a hazai görögkatholikusok
folytatnak, annak egy feltűnő dolog nem kerülhette
el figyelmét. És mi ez? Az, hogy egyik vagy másik
oldalon mindig akad valaki, ki ellenmond. És a
mottó mindig az, hogy ezen újítások veszélyesek
lehetnek, mert a nép arra még meg nem érett, a
pápai szék nem kivánja, sőt nem is akarja és igy
tovább. Az okoskodás vége pedig mindig az, hogy
tegyük össze kezeinket és hallgassunk. Mindenesetre
ez könnyű dolog, de nem helyes. Reformokat küzdelem és pedig kitartó küzdelem nélkül keresztülvinni nem lehet. Ez nagy munkát igényel. Sok előítéletnek és főleg azon szellemnek, melyet feljebb
byzantinismussal jelölök meg, letevését követeli.
Véleményem szerint a keleti egyházak — a görög
katholikust sem véve ki — gondolkozásában még
mindig fellelhető byzantinismus a legnagyobb kerékkötő. Ez nem engedi, hogy a kath. egyház különböző szertartású hiveit egyenlő hitbensőség hassa
át, mely okosan különbséget tud tenni és tesz a hit
igazi lényege és annak külső megnyilatkozása közölt.
Ez a byzantinismus, melynek alapját bár öntudatlanul 330-ban Nagy Konstantin rakja le és I.
Justiniánnak trónraléptével jelentkezik erősebben, az
egész görög egyháztörténelmen végig vonul. Úgy
annyira, hogy Ehi'hardnak helyes megjegyzése szerint,
a keleti egyháznak nincs is középkora ; «Das w a r . . .
und darum gibt es für die morgenländische, griechischbyzantinische Kirche kein eigentliches Mittelalter».1
Hozzátehetjük, hogy a keleti egyháznak voltaképen újkora sincs.
Ezt a byzantinismust akarom keletkezésében és
lefolyásában röviden ismertetni. Mit is értünk a
byzantinismus fogalma alatt? Ezen kérdésre mindenki aláírhatja azt a feleletet, melyet Pargoire ad:
«L'Église byzantine n'est donc autre c h o s e . . . que
l'ancienne Église grecque». 2 (A byzanci egyház nem

más, mint a régi görög egyház). Vagy máskép :
«L'Eglise byzantine, c'est l'empire byzantin considéré au point de vue religieuse». (A byzanci egyház
nem egyéb, mint a byzanci birodalom, vallási szempontból tekintve). A két meghatározás egymást kölcsönösen kiegészíti. Az előbbi meghatározás arra vonatkozik, hogy a byzanci egyház elutasítva minden
alkalmazkodási, melyet a korszellem szükségessé
tesz, megmerevedett formákhoz ragaszkodik. A hitcikkelyek megjegecesedett formákban jelennek meg
előtte, nemkülönben a szertartások és a fegyelmi
szabályok. A másik meghatározás ellenben inkább
az okra vonatkozik. Ennek a merev külsőségnek a
világi és egyházi hatalomnak azon sajátságos összeolvadása az oka, mely páratlanul áll az egyháztörténelemben. Némi analógiáját találhatjuk ennek
Nagy Károly császár idejében. Csakhogy míg a nyugati egyház a VII. Gergelyek és III. Incék erélye
folytán a veszélynek elejét vette és az egyházi hatalomnak érvényt szerzett, addig a keleti egyház ennek
áldozata lett.
A byzantinismus történetében két nagy korszakot különböztethetünk meg. Az egyik Konstantinápoly 1453-ban történt bevételéig terjed. A másik
1453-tól napjainkig. Mindkét korszakot a merevség
és az ellenmondás szelleme jellemzi. A két korszak
elválasztásául inkább azon körülmény szolgál, hogy
míg az első korszakban inkább a patriarcha áll a
középpontban, mint a világi uralkodóknak mindenben hú szolgája; addig a másik korszakban ezen
hatalom, főleg Oroszországnak II. Jeremiás alatt
(1580.) 1 önálló független egyházzá való alakulása
folytán, kisiklik a konstantinápolyi patriarcha kezéből és a helyi patriarchatusok kezébe kerül, melyek
szintén vak eszközei a világi hatalomnak.
A byzantinismusnak, mint mondottam, már Nagy
Konstantin vetette meg az alapját. Hogyan? Úgy,
hogy a püspökök mellett ő, mint «külső» püspök,
utódjainak jogot biztosít, hogy az egyház legbelsőbb ügyeibe beleavatkozzanak. Utódjai számára
megnyitja magát a szentélyt. Alapját veti meg a

1 Ehrhard : Der Katholicizmus und das 20.-ste
hundert. 23. 1.
2
Pargoire : L'Eglise Byzantine de 527—847. 6. 1.

1
Diomedes Kyriakos : Geschichte der Orient.
(1453—1898.) 33. 1.
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hivatalos kereszténységnek, melynek középpontja
Konstantinápoly és a mely az utódok alatt tovább
tart. A császárok egyúttal püspököknek érzik m a g u kat. És ennek az eleinte ártalmatlan gondolatnak
segítségére j ö n a konstantinápolyi 381. és a chalcedoni 451. zsinat. Az előbbi zsinat 3. canonjában,
mely szerint a konstantinápolyi patriarchai szék
m i n d j á r t a római szék után következik, élénk világot vet a hatalmi törekvésre, függetlenítésre, hogy a
világi hatalom így minél könnyebben evezzen tovább
a byzantinismus vizén, melybe belefulladt a keleti
egyház. A 451. zsinat a patriarchatusi terület meghatározásával szintén annak a törekvésnek siet segítségére.
A keleti császárok arra törekszenek, hogy úgy
nemzetiségi, mint vallási tekintetben lehetőleg egységes birodalmat szervezzenek. Ezért törekszenek
arra, hogy az egyházi hatalmat is kezükben egyesítsék. Ez azonban n e m mehetett súrlódások nélkül.
Egyrészt a különböző nemzetiségek nem igen akarnak simulni a nagyon is görög konstantinápolyi
kereszténységhez, másrészt pedig a pápai hatalom
is ellenszegül a két hatalom egybeolvadásának. Innen
a különböző szakadások és azután a külön szervezkedések.
A császárok rendeletekkel igyekeznek hatni.
I. Justinian megújítja elődjei rendeleteit. Ha a pogány vagy zsidó a jogközösségben részesülni akar,
mindenben a konstantinápolyi kereszténységhez kell
simulnia. A hatalom központosítása a rugója az eretnekek és a hitetlenek elleni h a r c o k n a k is. Mint Pargoire í r j a : a h á b o r ú k b a n a császárok a vallást és az
államot egyaránt védik. A harcok folyamán semmit
sem respektálnak. Justinián is elismeri a pápai hatalmat, de n e m veszi figyelembe. Míg a világi hatalom
mindig nagyobb öntudattal tör a hatalom központosítása felé, mit tesz azalatt az egyházi h a t a l o m ?
Korántsem arra törekszik, hogy megszüntesse az egyház szolgai helyzetét, hanem személyes érdekeket
hajszol. A császári hatalom árnyéka alatt a konstantinápolyi patriarcha mindig nagyobb és nagyobb
igényekkel lép föl. «Bref l'élévation de l'archevêque
de Constantinople à la tête de tout l'episcopat oriental est u n fait désormais acquis» 1 (Befejezett tény,
hogy a konst. érsek az egész keleti egyház élén áll).
Ide jut a dolog m á r I. Justinián idejében. De ez
nem elégíti ki a konstantinápolyi patriarchatust.
Egész Illyricumra pályáznak. Hogy a hatalmi törekvést indokolttá tegyék, ki akarják mutatni a byzanci
egyház apostoli eredetéi. 558-ben Böjtölő János m á r
oecumenicus patriarcha. Nem ismeretlen cím ez a
patriarcháknál, de kizárólagos fentartása a konstantinápolyi p a t r i a r c h á n a k veszélyes. A jövő ezt meg is
mutatta.
így halad a keleti birodalomban a két hatalom,
1

Pargoire. 47. old.
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hogy a byzanci világi és egyházi egyeduralmat megalapítsa. Az erre való hivatottság gondolata mindkét
tényezőben egyre j o b b a n és j o b b a n erősödik.
Az uralkodók m i n d sűrűbben avatkoznak a tisztán egyházi kérdésekbe. Dogmatikus kérdéseket rendeletekkel döntenek el. Fegyelmi kanonokat alkotnak. És mindez m i é r t ? Ismét az egyeduralom biztosítása érdekében.
I. Justinian 535-ben szülőfalujából önálló patriarchatust teremt. Elrendeli, hogy évenkint legalább
egyszer synodus tartandó. Megtiltja a residentia elhagyását. A császárok szinte keresték az alkalmai,
hogy theologicus disputákba bocsátkozhassanak az
egyházi hatóságokkal. így a zsinatok m a j d n e m állandóak. 1 Az egyház és az állam összhangban uralják
a törvényhozást. Az 534. nov. 16. Codex a byzanci
politika alapjává a katholikus hit főbb ágazatait
teszi. 2
A két hatalom hosszas küzdelme célhoz vezet
«Transforme l'Eglise grecque en l'Eglise byzantine». 3
(A görög egyházat byzanci egyházzá alakítja át).
Byzanc még meghajlik ugyan R ó m a előtt, de az elhidegülés megkezdődik. A trullai zsinat 692-ben az
ellentéteket még j o b b a n kihegyezi Róma és Byzanc
között. Byzanc mindenben modell akar lenni. A város politikai jelentősége után kapja egyházi jelentőségét is. A politika s a hatalmi törekvés mindent
magába olvaszt.
A különböző missiók növelik a féltékenységet.
Csoda-e, ha ily körülmények között az emberek
elfelejtik az igazi vallásosságot, s ha az ferdeségekben, túlzásokban nyilvánul sokszor?
A szerzetesek csak külsőleg affektálják az életszentséget, épen a szigorú szabályok folytán. 4 A 691-i
szigorú kanont a clausuráról nem viszik azért keresztül. A vallásosság külszín; a hit beteg.
II. Justinián püspökségeket állít, de ez nem akadályozza meg, hogy kivájassa a püspökök szemét.
Minden parancsra történik. «Dans l'exercice de la
p r i è r e plus d'attention fut prêtée aux ceremonies
c o m m e aux formules». (A ceremóniára több figyelmet fordítanak.) 5 Barsanuphe a külsőségek atyja
meghal, de a b a j tovább terjed. «Comme ce Nonnes
qui recitait 500 K j u i e eleison, c o m m e ce Christophor
qui se livrait à 1800 métanies par nuit, maines et
simples fideles n e cessent de multiplier les Pitié
Seigneur et les prostrations» (500 «Uram irgalmazz»
és 1800 mély meghajlás egy éjjel).
Csoda-e ilyen körülmények között a képronibol á s ? Nem logikus folyománya-e ez az egyházi hatalom szolgaságának ? Itt a ßaacAsug-eknek önkényes
gondolkodása j u t diadalra. A körülmények régóta
értek erre. Es lassan meg is értek. A főpapság a
1

4

3

5

Pargoire. 56. 1.
Pargoire. 75. 1.
s Pargoire. 186. 1.

Pargoire. 212. 1.
Pargoire. 221. 1.
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VIII. században egy eszmekörben mozog a világi
hatalommal.
Majd jönnek a képrombolás további következményei is.
V. Konstantin haragjában az ereklyéket a tengerbe veti. E szót: szent elveti. Bizony a byzanci
egyház nem is érdemes erre. A tudatlanság, a szolgalelkűség oly nagy, hogy még a zsarnokokat is
szentjei közé iktatja. így II. Justinián a byzanci egyház szentjei között szerepel. És még egy csomó zsarnok uralkodó.
Szükséges-e ezek után ujabb okfejtés, hogy megértsük Photius és Caerularius korszakát? Nem hatalmi vágyódás, nem az igazi egyházias szellem hiányának következménye-e lényegileg a keleti egyházszakadás? Hiszen épen a legfőbb ütköző pontot, a
primátust, még a zsarnok Justinián is elismeri. Igen,
elismeri, de nem respektálja. És az egyházszakadás
két hőse — más körülmények között — talán nem
ezt bizonyítja-e? Az unió-alkudozások alkalmával
tapasztalt azon taktikázó politikának alapját, melyet
a Paleologoknál látunk, talán nem előbb vetették
meg a Justiniánok ?
II.
Nézzük, minő utal választ a byzantinismus 1453.
után. A byzantinismust, mint láttuk, hatalmi túlkapás
teremtette meg. Nincs tehát természetes alakulása és
így mint egj'séges szervezet nem is tarthalja magát
végig, ha e szellem hatása — bár más alakban —
tovább is él.
Konstantinápoly eleste e tekintetben tényleg
határpont a byzanci egyház történetében. Röviden
az erők szétválásának története ez. A török hatalom
még nagyobb szolgaságba hajtja az egyházat, mint a
§aOTÀ£Ùç-ek. Ragadjunk csak ki pár vonást ebből a
korszakból. Mohamed elég emberségesen bánik még
az egyházzal. Magához hivatja a főbb egyházi férfiakat és tőlük tudomást szerez a ker. egyház egyes
szokásairól. Ezek után fölszólítja őket, hogy válasz szanak patriarchát. A választás Scholaris Györgyre
esik, ki Gennadius név alatt foglalja el a patriarchai
széket. 1 A püspöki hatalom egyik jelvényét : a pásztorbotot a szultán kezéből fogadja.
Nagyobb baj áll be az ötödik patriarcha megválasztásával. Az eddigi négy patriarchát (Scholarius, Isidor, Sosaphus és Xybozarabes) legalább szabadon választották. De ezek után a patriarchai széket közönségesen meg kell vásárolni. 2
Xybozarabes halála után Markos és Dionysius
következik nem egészen rendes uton, 1472-ben
Simeon nevű szerzetest választják. Párthívei, kik
Dionysiust hamis vád alapján letették, a szultánnak
pénzt adnak, hogy megkapja az elismerést. A szul1
2

Crusii Turco-Graecia. lib. I. p. 15.
Crusii Turco-Graecia. lib. II. p. 125.
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tán ezt szokássá akarja emelni és tényleg úgy is lesz.
Következnek az egymást felváltó letevések, excommunicatiok. A zsinat végre Simeont is leteszi és a
szultán egyik rokonának pártfogoltját teszik meg
patriarchává pénzért. A részeges Raphael patriarcha
(1475—1476.) rendes évidíj fizetésére kötelezi magát.
De nem tud fizetni, ezért elzárják. Még a tudós
Maximos patriarcha is (1476—1482.) a szultánnak
kezet csókol. Röviden így jellemezhetjük ezen korszakot : a legnagyobb szolgalelkűséget mutatja a
byzanci egyház. Várhatunk-e ily körülmények között a
byzanci egyháztól valami nagy szellemi tevékenységet? Nem is igen beszélhetünk erről. Nincs a
byzanci egyháznak igazi benső hitélete. A prédikáció
forrása mintha elapadt volna. Babonaság üti föl
fejét.
Jellemző erre az excommunicatióról táplált fölfogás. Eszerint az excommunikáltnak teste mindaddig, míg nincs föloldva, föl nem oszlik.1
A vallásosság csak külsőségekben nyilvánul.
«Sie (Frömmigkeit) beschränkte sich vielfach auf
eine strenge, ähnlich wie in den Klöstern übliche,
Beobachtung der Fasten, der Akoluthien und allgemein der äusserlichen Formen der Religion.»
«Und bei der Willkür der türkischen Gewalthaber
und den ungerechten Gesetzen verlor das Volk alle
Ehrfurcht gegenüber der Obrigkeit und alle Achtung vor dem Gesetz».2 Szóval ki lett ölve az igazi
hitélet. íme idevezetett a byzantinismus. A patriarchai tekintély csak külső és a változó politikai
viszonyok még ezt is megszüntetik. A közel jövő
meghozza a kiválási folyamatot.
Legelőször, mint nagyobb testrész Oroszország
szakad el. Hogyan megy ez végbe? Láttuk már
előbb, hogy a byzantinismusnak ideálja volt a politikai és egyházi hatalom összpontosítása. Ezért
mondja a nagy orosz történetíró : «La gerarchia
bizantina volgera quasi sempre a tini politici lo
zelo apostolico dei suoi missionari, e quali ai barbari ed ai pagani presentavansi non solo come
inviati de Dio, ma anche come delegati dei Basileis».3 (A byzanci hierarchia a missionariusok apostoli buzgalmát mindig politikai célokra fordította, a
kik a barbárok előtt nemcsak mint az Isten, hanem
egyúttal mint a királyok küldöttei jelentek meg.)
Byzanc Oroszországot is aláveti magának. Az első
metropolita is görög t. i. Chrysoverghes (983—996.).
Igen ám, de látjuk, hogy Byzanc lassan veszti befolyását és különösen Konstantinápoly bevétele után
sülyed a külső tekintélye.
1556-ban Joachim patriarcha Moszkvába megy,
hogy elszegényedett egyháza (antiochiai) számára
segítséget kérjen. 1588-ban pedig maga a konstantinápolyi patriarcha megy el Moszkvába, hogy az
1 Crusii. 135. 1.
Kyriakos. 85. 1.
3
Palmieri-nél : »La Chiesa Russa» p. 59.
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orosz patriarchatus felállítását egyengesse. És mit
nyer Oroszország ? Semmit. Legfeljebb zsarnokot cserél. Ez nem is lehet máskép. A meghunyászkodás
a keleti hierarchiának vérébe ette magát. A byzantinismus tehát mindig nyomban jelentkezik. Nagy
Péter cár az ő «Regolamento ecclesiastico»-jával az
egyházi hatalomnak még látszatát is eltörli. A «Basileus»-ek helyét a cárok foglalják el.
Eleinte Byzancnak még némi befolyása van az
orosz egyház fölött, azonban az orosz uralkodók
rajta vannak, hogy ezt teljesen megszüntessék. Különösen Rettenetes Iván járt el önkényesen. Az egyházi kánonokat semmiben sem tisztelte. Michailovitch
alatt Nicon patriarcha védi meg az egyház j o gait. 1667-ben azonban őt leteszik és az egész orosz
hierarchia megerősíti, hogy a cár abszolút hatalmú
minden tekintetben. 1
Nagy Péter azután Pavlov orosz kanonista szerint
megvalósítja birodalmában az elvet : cuius regio illius
et religio. Az orosz egyház, mint Popov írja, egészen
az állam érdekkörébe szegődött. Nagy Péter szent
dolgot nem ismert. Rendeleteivel még a gyónási titkot is
megszegi. 1722. m á j u s 17. kelt ukáz elrendeli a gyóntatóknak, hogy a császári ház elleni összeesküvéseket, ha arról a gyónásban is értesültek, a titkos kancelláriának tárják fel. És a papság, miután a synodus megmagyarázta, hogy nem ütközik az evangéliumba, hűségesen engedelmeskedett. íme a byzantinismus m á s körülmények között.
Az orosz egyháznak, jobban az orosz byzantinismusnak az sem okoz nehézséget, hogy Celychev a
synodus gondnoka afheista. Hogy is volna ez nehézség ott, hol I. Pál az egyház fejének hívja magát és
misézni óhajt. 2 Egyházról nem is lehet beszélni jóformán, legfeljebb a kultusnak közvetítőjéről. Hiányzik az apostoli szellem. Filateus püspök pénzért
szentel p a p o k k á analphabétákat. Lehet gondolni
ezek után, minő a papság értelmi foka és ebből kifolyólag az orosz hitélet. Hogy is lehetne hitéletről
beszélni oly papság mellett, melynek fő gondja a
népen a járandóságok behajtása s egyedüli kötelességének a szentségek kiszolgáltatását és a mise elvégzését tartja. És ezek az állapotok nagy részben
alig változtak.
Mindennek pedig mi az ö k a ? Nem más, m i n t a
byzantinismus, mely megvetve nemzeti gőgjében a
primátust, az egyházi hatalmat a politika szolgálatába szegődtette.
De ez még n e m minden. A tudatlansághoz a
rágalom is igen könnyen megtalálja az utat. A byzantinismus destructiv munkája pozitív térre lép.
Támad. A fegyelmi szabályból dogmát csinál és azt
hirdeti, hogy pl. a papságnak nősnek kell lennie.
Ez a szentíráson alapszik. Legalább ezt kell követ1
Palmieri id m. 299. 1.
2 Palmieri id. m. 303. 1.
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keztetnünk ezen m u n k á b ó l : «IlpaBja,™ *rro c n - h m e n n i i K u
ne ÄajnKHH ähtb acenaTHMiT ?» (Igaz-e, hogy a papoknak
nem kell nősöknek l e n n i ? ) 1 A szerző azt következteti ezen két helyből: «Si autem acceperis uxorem,
non peccasti» és «Oportet episcopum esse unius
uxoris virum», hogy a latin egyház és részben a gk.
is az Úr parancsa ellen tesz a coelibatussal. A pápai infallibilitás a jezsuiták m u n k á j a s Krisztus nem
alapított primátust. Mindez logicus folyomány a byzantinismus előbbi történetéből. Előbb cselekedve
m o n d ellen, mert célja igy k í v á n j a ; később támad
és a tévelyt elméletileg is a k a r j a igazolni. A kath.
egyházra az eltévelyedés bélyegét akarja rásütni.
Szóljunk-e ezek után a többi elszakadt testrészekről ?
Tudjuk, hogy a XIX. század politikai alakulásai
m a j d n e m nyomban meghozták az egyházi változásokat is. Pl. Szerbia az 1877—78. orosz-török háború
után nemcsak egyházi, hanem politikai függetlenségét is kívánja. És így tovább. Szóval a byzantinism u s az erők szétforgácsolására, nemzeti «egyház»-ak
alakulására vezetett. Mindezen egyházak hűséges
csatlósai az államoknak. Hitéletüket mindenütt az
jellemzi ujabban, hogy míg egyrészről ott van a
külsőségekhez a végletekig való ragaszkodás, másrészről a műveltebb körökben a vallási anarchia
üti fel fejét. A szerb, a bolgár, az orosz bemegy a
templomba, h á r o m s z o r keresztet vet magára, megcsókolja a földet, meggyújtja gyertyáját és azt hiszi,
hogy lelke üdvösségének eleget tett.
Misehallgatás vagy épen szentbeszéd hallgatás
másodrendű dolog. Különben Bulgáriában járván,
a kath. plébánián Philippopol-ban hallottam, hogy
a schismaticus papság prédikálni nem szokott, sőt
arra gyakran világiakat kér föl.
Igy néz ki a byzantinismus hitélete.
Szóljunk a görög kath. egyház byzantinismusár ó l ? Sajnos, ilyenről is beszélhetünk. De n e m kell
ezen megütközni, hiszen a keleti egyházak (ha katholikusok is) byzantinus eredetüket nem tagadhatják
meg. Azután névszerint a hazai görög katholicismust
illetőleg, tudjuk azt, hogy az uniókötések alkalmával
sok kérdést függőben hagytak a béke kedvéért. Innen
van az, hogy a görög kath. egyházak jogfejlődése
j ó f o r m á n teljesen megakadt. A görög keleti egyházak s}modusai n e m lehetnek rá irányadók, a kath.
jogi felfogásban pedig azon elv uralkodik, hogy a
pápai rendeletek csak úgy kötelezők az uniáltakra,
ha róluk különös említés történik. Ezért azután a
görög kath. egyházak fegyelmi és szertartási felfogásában a régi egyházjogi felfogás dívik. Tankönyveink
(nem sok van ugyan) unalomig ismételgetik, hogy
szombaton nem szabad böjtölni. És nagyon kevésnek j u t eszébe, hogy a 66. apostoli canon, mely ezt
előírja, először egész biztosan nem apostoli, és hogy
1

Bessarione 1908. fasc. 103—105. p. 153.
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másodszor ezen szokásnak a III. IV. században volt
értelme, de nincs ma. Marcion ugyanis azt terjesztette, hogy mivel a zsidók szombaton ünnepelnek,
a keresztényeknek ezen böjtölni kell, hogy látszólag
se működjenek közre a zsidók szertartásaiban. Ezt
akarta az egyház azzal a szokással ellensúlyozni, hogy
szombaton nem böjtölt. 1
Vagy mennyire fáznak nálunk attól, hogy a
templomi énekek közé, melyeknek a szerzői szentirók, valami új éneket hozzunk be. Ez épen olyan
byzantinismus, mint mikor a görög nemzeti egyházban egyes irók egész komolyan, a szentírás és a
zsinati határozatok alapján, azt akarják bebizonyítani, hogy a keleti egyházban a többhangú ének
be van tiltva. (Nálunk ez már megvan). Mindnyájan
érzik az egyhahgú ének sivárságát, de nem kell a
több dallamú ének, mert az világias, de igazában,
mivel az a latin egyházban is megvan. 2
Nézzük csak meg a bizonyítékokat. Először
I. Kor. 14, 40-re hivatkoznak. Miről van ott szó?
Semmi egyébről, mint arról, hogy az egyházi éneknek illendőnek kell lenni.
Hát a VI. egyet, zsinat 75. canonja és a Laudicban tartott zsinat 15. canonja miről szól? Balsamon
magyarázatában jottával sem szól többről, mint anynyiról, hogy a psalmodiák ne legyenek rendetlenek. «Non oportere nos, sicut et ethnici, cum loquacitate et clamore precari». «Prohibet (sc. canon)
enim psalmodias scenicas et manuuni gesticulationes,
vocesque protractas et vibratas». 3
így exegetizál a byzantinismus.
Térjünk vissza arra, a mit legelői mondottam.
Igenis a naptáregyesítés és a többi keresztülvitelének
a byzantinismus a legfőbb akadálya. Miért? Azért,
mert a mottó mindig ez: a pápa nem kivánja. Holott annak így kell hangzania: a pápa nem akarja
ránk kényszeríteni. És még miért? Azért, mivel a
másik ellenvetés mindig így hangzik : a nép miatt
veszélyres. Mintha bizony nem tudnók: hogy a hit
a hallásból vagyon, hogyan fognak pedig hallani
prédikáció nélkül?
Igenis a görög kath. egyháznak apostoli buzgalomra van szüksége és akkor az a nép nem lesz oly
veszélyes. A régi canonok a tanítást szigorúan előírják. Igen, ezt tudja a byzantinismus is, de mindig
a kényelmesebb utat választotta. Könnyebb dolog
ugyanis mindent a régi canonok hibás magyarázásával elütni és azt állítani, hogy a haladás (hallgatag ezt vallják) ellenkezik a keleti egyházak felfogásával a mint «Ràvesul» cimű román folyóirat 1908.
24—25. száma is teszi. Igenis az érintett kérdéseket
az unió őszinteségének folyományaképen meg kell
oldani. És itt nem is lesz nehézség, ha levetjük a
1
Codex Canonum Ecclesiae primitivae a Beveregio.
1697. p. 233.
2
Bessarione fasc. 82. p. 23.
3
Beveregius : Pandectae Canonum. p. 245.
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ránk tapadt byzantinismust és ha «plus hauriemus
in gaudio de fontibus Salvatoris». 1
Hadzsega Gyula dr.

Werner Zakariás.

<n.>

Vallási eszméinek terjesztésére szolgált: «Die
Söhne des Thaies» két részből álló színmüve
(Die Templer auf Cypern, 1803. és Die Kreuzesbrüder 1804.), melyben a templárius rend bukását dolgozza fel. Eszméje, hogy a templáriusok
a teljes (értsd: szabadkőműves) igazságot akarták
hirdetni, de eljárásuk időszerűtlen volt s ezért halállal
lakolnak. A templáriusok örökségét átveszik a «Kereszt
testvérei», hogy a protestantizmus romjaiból idealizált, «megtisztult» katholicizmust építsenek fel. Werner
idejében t. i. a szabadkőművesség eredetét a templáriusok rendjében keresték.
1805-ben Berlinbe került miniszteri hivatalnoki
minőségben; a porosz főváros a jénai csata előestéjén
valóságos Szodoma volt, a melynek fertőjébe a boldogtalan iró csakhamar elmerült. Nagy csapás érte,
harmadik felesége elvált tőle s máshoz ment férjhez.
Werner beismerte, hrgy ő volt a hibás, mert elhanyagolta nejét, a kit később felkeresett; végrendeletileg
is gondoskodott róla. Berlinben írt és előadott drámájával : «Martin Luther oder die Weihe der Kraft»
óriási feltűnést, zajos tetszést, de még nagyobb viszszahatást keltett. Minor véleménye szerint 2 Werner
e darabjával misztifikálta a berlini jezsuitaszimatolókat és aufkláristákat, a kik a költő régebbi 3 munkáiban katholizáló tendenciákat sejtettek. Lutherje
nem az erőteljes reformátor, hanem rajongó vizionárius, a természetfölötti parancsoknak engedelmes
végrehajtója. Két csudás gyermek: Theobald, a Művészet jelképezője és Theresa, a Hit megtestesülése,
kisérik Luther Mártont és Bóra Katalint, a ki szintén
legendás lény. A két ártatlan gyermek meghal a
darabban, a mi azt jelenti, hogy a protestantizmus
megölte a Hitet és a Művészetet. A szinmű, melyben
elmosódnak a két vallás ellentétei, igen hatásos jelenetekben bővelkedik, ezek: a pápai bulla elégetése,
a wormsi birodalmi gyűlés, Theresa temetése s. a. t.
A templomi zene bevonása igen poétikus. Werner e
drámáját élesen támadták
protestáns oldalról,
blasphemiát láttak benne s hibáztatták katholizáló
fölfogását. A berlini prot. orthodoxia királyi parancsot
eszközölt ki a darab előadásának rögtöni betiltására.
De a katholikusok is támadták, főképen cime s a
1

Is. 12., 3. — Rettenetes a byzantinismus lélekölő erejéről festett fönnebbi kép ! Görögkatholikus magyar testvérek
eszméljetek és vessétek le ezt a szellemet, nem őrzendő örökség az. Legyünk egyek lélekben és igazságban és — a kath.
haladásban.
Szerk.
2
Minor: Die Schicksals-Tragödie 1883. — 1. 33.
8
«Das Kreuz an der Ostsee» ; tárgya a pogány poroszok
megtérítése. I. Theil: «Die Brautnacht.» 1806. — A második
rész nem jelent meg. Színmű.
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benne előforduló egyházellenes szólamai miatt. Kurz
szerint 1 W e r n e r n e k nem lett volna szüksége katholizálása után e Luther-darabért vezekelni és a «Weihe
der Unkraft» cimű ellenművét megírni, mert Lulherje
nem volt valami világrendfölforgató lázadó, hanem
fantasztikus rajongó.
A «Söhne des Thaies» első része n e m tetszett a
színpadról, a Luther-darab viszontagságai is elkedvetlenítették a költőt. Eredménytelen tárgyalásba
bocsátkozott Schmidt Hermannal, a kismartoni
Eszterházy-szinház igazgatójával, a ki Berlinben járt,
hogy színészeket és írókat toborozzon.
Werner, a ki anyja után szép vagyont örökölt,
akkor lemondott porosz államhivatalnoki állásáról
s Drezdán és Prágán át Bécsbe utazott, magával
vivén legújabb d r á m á j á t : «Attilát», a melyet a jenai
csata inspirált ; hiszen Poroszország bukásában a
jobbérzésű németek Isten büntetését és Napóleonban Isten ostorát látták. Werner b e m u t a t j a e tragédiában a vallásos eszme diadalát. Ez eszmét megtestesíti
Leo pápa, a ki legyőzi az állatias vadságot: Attilát,
az Isten ostorát. A darab katholikus irányú ; legfőbb
jelenete Ráfael híres képe után készült. Az öreg pápa
föltartóztatja áldásra emelt kezével az Isten ostorát.
A jelenet a katholikus Egyház glorifikálása.
Engel és Minor nevetségessé teszik a darabot
legcsekélyebb ok nélkül ; Engel 2 azért, mert Leo
pápa terzinákban és canzonékban beszél; akkora
erővel nevetségesnek tarthatjuk azt is, hogy Lessing
«Bölcs Náthánja» ötödfeles j a m b u s o k b a n beszél. Ja,
Bauer, das ist ganz was Anderes — felelné a «fölvilágosodott» Engel. Werner egynek veszi művében a
germán és kelta népet, a húnokat is germánoknak
tartja. Minor 3 szemében ez borzasztó hiba, kifogásolja
W e r n e r történelmi tudását és érzékét. Pedig n e m
W e r n e r volt a szűk látókörű, h a n e m téves volt a
korabeli történelemtudomány álláspontja.
«Attilát» a bécsi cenzúra nem engedte előadni,
mert Napoleont látta Attilában s m e r t papi személyt
n e m szerettek a színpadra vinni. Bécsben írta költőnk «Wanda, die Königin der Sarmaten» cimű
a m a z o n d a r a b j á t ; ez kitűnő szinszerűséggel bir,
Goethe kapva-kapott előadásán. Ellenfelei ezt is ok
nélkül gúnyolják, pedig ép olyan jó, mint Kleist
Penthesiteája. «Wanda» az összehasonlító irodalomtörténetet a Libussamonda földolgozása miatt
érdekli. 4
1807 végén W e r n e r hő vágyának Mekkájába,
Weimarba ér; hódoló tisztelettel közeledik az iroda1

Kurz H : Geschichte der deutschen Literatur. 1876.
III. kötet. 469. 1.
2
Engel E : Geschichte der deutschen Literatur. II.
54—55. 1.
3
Minor: Die Schicksals-Tragödie. 44. 1.
4
A Libussa-monda földolgozói : Musaeus (niese), Brentano Kelemen: «Die Gründung Prags» (dráma), Grillparzer :
Libussa (dráma).
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lom fejedelméhez: Goethéhez. Szellemes társalgó,
udvarias és szeretetreméltó e m b e r létére megbabonázta Goethét, rendes vendége és gyakori asztaltársa is lett, verseket olvasott föl neki ; Goethe kellemesnek és érdekesnek találta W e r n e r romantikus
vallásfilozófiáját s a nagyhercegnő születése n a p j á n
előadatta «Wandât», a melyért 60 arany tiszteletdijat fizetett Írójának. 1
W e r n e r általános kedvence lett az udvarnak,
különösen Károly Ágost nagyherceg szerette groteszk
szokásaiért, talpraesett ötleteiért. A hölgyek valósággal lángoltak W e r n e r é r t s misztikus tanításaiért.
Goethére is nagy hatással volt W e r n e r ; meg akarta
nyerni a vándor drámaírót a weimari színpadnak ;
Werner viszont térítgetni próbálta Heliost, az utolsó
pogányt, a hogyan Goethét elnevezte.
Mivel régi érzékiessége újból kellemetlen kalandokba sodorta, tarthatatlan lett társadalmi helyzete
s bár Goethe — saját ifjú korára emlékezve — védelmébe fogadta, el kellett távoznia Ilm-Athenből, a
hová annyi reménységgel jött.
Svájcon át Olaszországba ér s itt erős lelkiismeretben furdalás vesz r a j t a erőt, megsiratja elvesztett
ifjúságát, elpocsékolt életét. «Ich k a n n nicht leben
mehr, — ich kann n u r glauben!» Coppetben, mint
Madame Staël vendége, elvarázsolja Schlegel Agostot
és Öhlenschlagert. Kidolgozza «Die heilige Kunigunde»
cimű, részletekben j ó darabját, tárgya hasonlít
Genovéva történetéhez. A német császárnét 2 alaptalanul házasságtöréssel vádolják, e vád súlya alatt
elnyeri a mártírok pálmáját. Coppetből «a m ó d szeres őrültség» fővárosába : Párizsba utazik, a hol
Madame Récamier barátságát szerzi meg; ekkor foglalkozik először komolyan a visszatérés gondolatával. Párizsból ismét visszakívánkozik Weimarba, a hová
1808. év végén érkezik, Goethe ezalatt kiábrándult a
barátságból s hűvösen fogadta Wernert.
Második weimari időzésének gyümölcse a végzettragédiák mintáj a : « Der vierundzwanzigste Februar»
cimű egyföl vonásos verses drámája. E darab
keletkezéséről különféle verziók keringenek. Vierling
Goethének bizonyos értelemben vett társszerzőségét
vitaija. Támaszkodik Schubart elbeszélésére. 3
Minor 4 is hajlandó Goethe befolyását elismerni,
sőt költői versenyt tételez föl a két író közt.
Magyar nyelven Herzfeld Miksa foglalkozott e
darabbal 5 s szintén állást foglal Goethe társszerzősége melleit. Heinrich Gusztáv bírálatot írva Herzfeld
értekezéséről 6 «abszurd, képtelen állítás»-nak minő1
1808 j a n u á r 30-án adták elő a «Wandât», hét nappal
reá Goethe elutasítja hűvösen Kleist Penthesiteiáját. (Minor 63 1.)
2
II. Henrik, német császár es felesége : Kunigunda szűz
házasságra léptek. Az Egyháznak ismert szentei.
3
Schubarts Erinnerungen.— Sclinorrs Archiv. 1875. p. 459,
4
Minor : Die Schicksals-Tragödie. 74. 1.
5
Herzfeld Miksa: Zakarias W e r n e r : Der 24-te Februar.
Pozsony 1905. 46 lap.
0
Egyetemes Philologiai Közlöny 1907. 417—419 lap.
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siti Herzfeld alapos véleményét, mert ez Wernerre
megy vissza, «a ki ritkán mondott igazat». Mint látjuk, szemtanúk is vannak, a kikre támaszkodhatunk.
Werner pedig nem volt «hazudozó», nem felejtette
el megmondani, honnan és mily forrásokból merítette müveinek tárgyát és eszméit. Heinrich szerint
Goethe és Werner érintkezése csak «futólagos» volt,
mert Goethe naplójában csak háromszor említi
Werner látogatását. (1809. febr. 17., márc. 10. és 14.)
E «szófukar följegyzések» alapján Heinrich szerint
«elfogultság nélkül csak azt kell hinnünk, hogy
Werner kész darabbal ment Goethéhez». Csudálatos,
hogy Heinrich nem tud semmit sem a két költő
régebbi barátságáról, a «Wanda» előadásáról.
A darab föltűnő nagy sikere után Goethe és
Werner elhidegülnek egymástól, de nem az utóbbinak «élvezhetetlen» vallási misztikája az oka, mint
a protestánsok akarják, hanem «cherchez la femme!»
•lagemann színésznő, a nagyherceg barátnője, ki
akarta buktatni Goethet a színigazgatói állásból.
Werner nagyon jó ismeretségben élt e nővel s
mulatótársa volt a nagyhercegnek, a mi féltékennyé
tette Goethét. Werner mindig korrekt volt bálványával szemben, a mi Goethéről nem állítható. Werner
addig imbolygott Weimar és Róma között, mig
végre szent Péter legyőzte a weimári bálványt:
Goethét. Werner 1809. június 4-én búcsút vesz
Weimartól. Vierling 1 krokodiluskönnyeket hullat :
«Vége van Wernernek, Weimárból eltávozván, búcsút
mond a színpadnak s ezentúl «csak» a vallási eszméknek él».
Lám Frigyes.

Hiltanítás

és latin-görög

a

gimnáziumban.1

Reformtervezetem megalapozása teljesen kikerekített egész, melyben semmi hézag sincs s tömör
szabatossággal nemcsak megokolja minden
elvi
kijelentését, hanem útját is vágja az esetleg fölmerülő nehézségeknek.
Ezek között azonban akad olyan is, a melyről
kissé részletesebben kell beszélnünk. Mit csináljunk
a gimnáziumokat látogató, meglehetősen nagyszámú
zsidó tanulókkal? Várhatjuk-e ezektől azt, hogy a
klasszikus nyelveket szintén a bibliából s patrologiából vett gyakorlati szövegek alapján tanulják?
Erre a kérdésre akarok feleletet adni. A zsidóságot egészében tekintve, erre a kérdésre csak tagadó
felelet adható. A műveletlen, de hivő zsidó ugyanis
teljesen a Talmud uralma alatt áll, mely egyrészről szörnyű káromlásokat is tartalmaz isteni Megváltónk, a Szűz Anya s általában a kereszténység
ellen; másrészről azonban ébren tartja benne históriai nagy múltjának tudatát; folyton emlékezteti,
hogy a zsidóság tényleg az Úr választott népe, mely —
i Vierling. 231. 1.

2
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a mint az igaz is — arra van hivatva, hogy a hitetlen nemzetek között, kiket nagyon lebecsül, hű
bizományosként őrizze meg az egy igaz, élő Isten
iránti hitet ; ki csudálkozhatik azon, ha ilyen irányú
nevelés mellett szertelen büszkeség fogja el az iskolázatlan zsidónak egész valóját, ha kigyógyíthatatlan
elfogultságba esik s logikus gondolkodásra képtelenné
válik? Ezekről a zsidókról tehát egyszerűen le kell
mondanunk.
Ámde egészen más elbírálás alá jön a művelt
zsidóság. Ennek sorai között tekintélyes kontingenst
képeznek Magyarországban olyan kiválóságok, kik
nagyon is képesek, sőt eléggé lelkiismeretesek is
mindazt komolyan mérlegelni, a mit e becses folyóirat ezidei, első számában speciális magyar, hazafias
szempontból minden művelt, tudatos magyar hazafi
föltétlen kötelességének mondottam. Meg vagyok
arról győződve, hogy ezek a művelt zsidók, kik
közül magam is többeket ilyen tudatos, magj'ar
hazafiaknak ismerek, szívesen fogják fiaikat gimnáziumainkba küldeni akkor is, ha a latin-görög tanítás
az én reformtervezetem szerint a bibliai és patrologiai szöveg alapján lesz berendezve.
De más, igen fontos okom is van arra, hogy
ezen meggyőződésemhez ragaszkodjam. Mi az a
biblia és palrologia? (Ezt a kérdést a «modern» történelem-tanár urak is föltehetnék maguknak !) Nem
kevesebb, mint a világtörténet központján, megközelíthetetlen magasban egyedül trónoló, «super
coeli solio coruscans» Jézus Krisztusnak, az Istenembernek, Izrael népe dicsőségének világraszóló magasztalása ! És épen Izrael népe vonakodhatnék ezen
dicsőítő magasztalás összes mozzanatainak mélyreható, lehető legalaposabb megismerésétől? Épen Izrael népe nem vágyódnék a saját kizárólagos dicsőségének sugárzó fényében ragyogni ? Az lehetetlen !
S ezzel még épen nincs kimerítve ennek a
praegnans gondolatnak egész tartalma. A szóban
forgó tanreform lassanként elvezeti a zsidó ifjúságot
a kinyilatkoztatás egységének fölismerésére. Az ószövetségi szent könyvekben, mindjárt legelöl, már
a Genesis III. fejezetében megteszi az Úr legelső
vigasztaló igéretét bűnbeesett ősszülőinknek ; megígéri a Megváltót, jelzi az Asszonyt, a ki a kígyó fejét
széttiporja, «conterit vestigio» ; végig húzódik az
ószövetségi szent könyveken mindenütt egy vagy
más alakban ez az igéret; csupa készülődést látunk
mindenütt, csupa reménykedő várakozást, csupa vágyódást, csupa epedést a «gentibus desideratus»
után; végre fölcsendül Zachariás ajkain a «Benedictus» és már tettre váltott Ígéretről zeng: «Fecit
Dominus redemptionem plebis suae!» Az Úr megváltá népét ! íme az új szövetség fényes előcsarnoka !
Elevamini portae aelernales, et introibit Bex gloriae !
Táruljatok föl örökkévalóság kapui, bevonul a
dicsőség királya ! íme, az ó- és újszövetség között
semmi közvetítés ! Semmi Talmud ! ! A hivő, zsidó

152

RELIGIO

ifjúság szinte észrevétlenül a kereszténység küszöbén
annak közvetetlen tőszomszédságában találja m a g á t ;
a leglogikusabb teljesedését látja a b b a n mindannak,
a mit az ószövetség szent könyvei, ihleteit látnokai
hirdettek. És nem hozhatja azt meg lassankint az
Úr kegyelme, hogy az igy nevelt zsidóifjuság ebben
a közvetlen szomszédságban, az ó-szövetségi sokszoros igéret és készülődés után egészen magától is
arra a gondolatra jöjjön, hogy az Ígéretek teljesülésének világa nyilt föl előtte s teljes szabadságában áll,
hogy boldogító virányán üsse föl sátorát? Jelen
vigasztalan süllyedésünkben sem tartom ezt hiú
ábrándnak. Isten — a könyörülő Isten — a kövekből
is teremthet Abrahám-fiakat.
Persze, hogy más nehézségekben sincs hiány.
Negyvenéves liberális dőzsölés után n e m is lehet az
máskép. De azok a nehézségek már csak adminisztratív termeszetüek lehetnek. Ilyen az is, hogy a
filologiai szakra képesített tanárokat n e m lehet egyszeüen szélnek ereszteni. Ez nem is szükséges. A tanár, mint művelt ember a különféle szakmák érintkezési pontjait sokkal j o b b a n ismeri, hogysem mereven csak a maga szakmájának csigaházába temetkezhetnék ; m á s tudományszakokban is iparkodik
alaposan tájékozódni. Ha tehát a reformot fokozatosan léptetjük életbe, az illető filologusok alkalmazását m á s üresedések is könnyűvé teszik. A latingörögben is képesített hittanárok miatt se igen akadj u n k föl. Nagyon szomorú dolog volna az, ha Magyarország világi és szerzetes papsága rögtön is nem
állhatna rendelkezésre; egyévi készület után pedig
a fokozatos szükségletnek minden nagyobb erőfeszítés nélkül is megfelelhet.
Ha ekkép teljesen eltávolítjuk az ókori klasszikusokat a gimnáziumból, gondoskodjék a k o r m á n y
tanszékről azok számára az egyetemen; ott vannak
azok igazán a nekik megfelelő helyen. Hervadhatatlan
borostyánt fűz homlokára a kormány, ha ezen tanszékekre komoly szaktudósokat ültet s az ókor nagy
eszméinek tolmácsolásával oly tudósokat (nem a
«mi tudósok» cimboraságából) biz meg, kik az egységes emberi művelődés végtelen láncolatában kimutassák a megillető helyet ama nagy szellemek
számára, kik «tamquam a diis recentes», mintegy az
istenek ihletének üde harmatában csillognak.
Nagyon, de nagyon kívánnám ezt lelkére kötni
k o r m á n y u n k n a k . Okom van rá. A nemzetiségi bonyodalmak világosan mutatják, hogy m á r még holmi
balkáni existentiákban is tudatossá kezd válni az
önálló nemzetegyediség eszméje; mennyivel természetesebbnek kell azt tartanunk, ha maholnap teljes
érvényesülést fog parancsolólag követelni a világ
nagy nemzetei között is? Én, n e m mint magyar, de
mint több, idegen nyelvnek ismerője, tudományos
ismereteim alapján elérhetetlen magasban látom az
én nyelvemet a legjelentékenyebb európai nyelvek
fölött s mindig fölháborít az a gondolat, hogy nemzet-
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közi érintkezésemben idegen nyelvet kényszerit rám
az a körülménj% hogy nemzetem nem vezér-hatalmasság világrészünk államai között. Ám én csak
legyűröm valahogy háborgásomat, de nem hiszem,
hogy a nagy fenevadak is, kiknél fő argumentum :
«quia nominor leo», még sokáig szintén igy cselekedjenek. A diplomatia nyelvének kiváltságát igazságosan n e m lehet bármely élő nemzet monopoliumává
tenni, az mindig mások érzékeny megalázásával jár,
még ha a monopolizáló nemzet minden tekintetben
kitűnő s nem oly utálat tárgya volna is, mint a
mostani francia. Csak idő kérdése lehet hát a korrigálás ezen a téren is. Igazságosan s józanul csak
egy módon rendezhető ez: a latin nyelv legyen a
diplomafia nyelve. Más lehetőség nincs. Régóla érzi
ezt m á r a világdiplomatia, de k o n o k megátalkodottsággal húzódik tőle; mert hát nagy ám itt a bökkenő : a latin nyelv a gyűlölt római katholikus egyház
hivatalos nyelve, az előtt pedig meghódolni s u m m u m
nefas! Inkább holmi volapük-, meg esperanto-féle
ősbambaságokon nyámognak. Ám m á r ez is j ó f o r m á n
el van nyűve ; nagyon valószínű, hogy a szükség
nemsokára ráfanyalítja a modern állambölcseket a
latin nyelvre. Legyen gondja k o r m á n y u n k n a k , hogy
ez az eshetőség minket teljesen fölszerelve találjon ;
fogjon hozzá haladéktalanul az ó-klasszikus nyelvek
egyetemi tanszékeinek fölállításához. Ez különben
is kiáltó szükség. Schopenhauer elég kifogástalan
tekintély a m o d e r n urak előtt. Nos, ez a Schopenh a u e r a «Parerga und Paralipomena» cimű könyvében a szaktudósokról beszélve, azt mondja, hogy
tesznek azok a tudósok egy s m á s jeleset is szakt u d o m á n y u k körében, de egyéb dolgokban, kivált
mióta a klasszikus nyelveket elhanyagolják, valóságos
ökrök. Emlékezzünk csak vissza, mit csinált az
Akadémia néhány év előtt a Tentamen-nel, Bolyay
hírneves munkájával. Milyen nagy bajt találtak abban,
hogy a kézirat latin volt! Jó hogy Schopenhauer
m á r évtizedekkel előbb meghalt. Ez a kis incidens
is mulatja, hányadán vagyunk mi az ó-klasszikusokkal. Bizony k ö r m ü n k r e égett a munka.
Hegyi

Pál.

Ábrahám győzelme TÇhodorlahomor felett.
A kérdés hitvédelmi horderejét akkor látjuk,
ha tudjuk, mennyire támadták a ralionalista biblikusok a szentírás eme részletének történeti hitelességét. Knobel, 1 bár elismerte, hogy lényegesen történeti hagyományon alapul a Genesis XIV. fejezete,
legendával kevertnek minősítette. Bohlen és Hitzig
ellenben csupa mesének és nwthosnak nyilvánította. 2 Grotefend is, kinek az ékirás megfejtésében
oroszlánrésze volt, az elamiták ezen állítólagos
1

Knobel : Die Genesis. Leipzig, 1860. p. 142.
Tuch : Kommentar über die Genesis. Erste Ausgabe,
p. 380.
2
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invázióját Palesztinába nem tartotta egyébnek régi
babiloni mythosnál. 1
De nemcsak a régibb rationalisták voltak e nézeten, hanem ma is vannak, kik ezt a nézetet védelmezik, így Winckler Hugó szerint 2 Abráhám hőskori legenda szülötte. Stucken Ede 3 a babiloni Ethana
mythosra vezeti vissza Abráhám és Sára történetét.
Abráhám és Loth esetét pedig Wincklerrel együtt
Kasztor és Pollux-szal hozza összefüggésbe. Nöldeke,
Kuenen, Wellhausen, Ed. Meyer csinált elbeszélésnek
«eine sehr späte gelehrte und künstliche Construction» minősíti. Szóval még ma is akadnak, kik Ábrahámot mythologiai alakká akarnák lefokozni.
A «Religio» utolsóelőtti két (7—8) számában dr.
Pataky A. «Ábráhám hadjárata az ékiratok világításában» cimü dolgozatában iparkodott a Genesis
XIV. fejezetének történeti hitelességét bizonyítani.
Szerinte Senaar azonos Babiloniával, Amraphel Hammurabi-val. Elassar azonos Larszával, Arioch nem Eri
Aku-val, hanem Bim Sin-nel, Kodorlahomor nem
fordult elő eddig az ékiratokban, de alkotó részei
elamita gyökök: kudur-lagamár, végül Tid'ál-éhoz
hasonló név Tudhula és Tidánu.
Ezen adatok és kombinációk nagyrésze már jó
30 éves; már Vigouroux 4 hivatkozik, ami Khodorlahomert illeti, a Septuagintára xoSoXÀoyo|xop, a kudurida dynasztiára, Kudur mábuk-Kudur-nánkundira,
Lágámar istennőre, szintúgy Schräder 5 Kudur-Nahundi
Elamu, Kudur-Mâbug, Kudur-Nanhundi, király nevekre és Lágámár istennő nevére, pontosan idézve
az ékirati adatforrásokat. Többet ma sem tudunk
Kudur-lagamár-ról.
Amraphel nevét Vigouroux (Schräder első kiadására hivatkozva) még amir-habal Emer a fiu-val
magyarázza, Schräder II. kiadásában azt mondja,
hogy e névre ékirási adatot még sem találtak, sem
egyéb magyarázat még nincsen reá. Dr. Pataky
szerint Schräder azonosította Hammurabi-val, először
1887-ben. Ez azonban tévedés, nem Schräder, hanem
Ily Haigh Dániel azonosította először Hammurabival s ezt a nézetet nagyon sokan elfogadták, így
Delattre, Frd. Delitzsch, Dillmann, Gunkel, Hoberg,
Jeremias, Schräder, Winckler, Zimmern stb. Ezt vallja
Pataky is.
Ámde Bezold,6 a ki egyike a legkiválóbb asyrologusoknak, határozottan ellene mond ezen azono1

Grotefend : Der erste Krieg, eine Dichtung späterer Zeit.
Zt. d. D. M. G. VIII. 1854. p. 800-801.
2
Winckler: Geschichte Israels. II. Theil : Die Legende.
Leipzig, 1900. p. 22. s k.
3
Ed. Stucken : Astralmythen der Hebräer I. Abraham.
Leipzig, 1896.
4
Vigouroux: La bible et les découvertes modernes. 2.
edition. Paris, 1879. 418. s k. 1. Zimmern-Winckler : Die Keilinschriften und das Alte Testament 3 565. 1.
5
Die Keilinschriften und das Alte Testament. 2. Ausgabe.
Giessen, 1883. 136. 1.
8
Bezold: Keilinschriften. 26. s k. 1. és 54. s k. 1.
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sitásnak a következő okokból: Amraphel és Hammurabi két külön név, mert ott a név elején álef van,
itt ehet, a végén pedig ott lámed, itt pedig jod. Eme
nehézség kikerülésére Kittel a lámed helyébe vaut,
Meiszner jodot akar tenni a maszoretikus szövegben.
Ámde a septuagintában Ajj,aptpaX-nak van írva, a mi
azt bizonyítja, hogy a maszoretikus szövegben helyes
a lámed, Krisztus előtt a III. században a régi héber
írású szövegben is láméd volt, nem vau vagy jod.
Azért ezt a lámédet máskép iparkodtak magyarázni. Dornstetter szerint az arabs eredetű Ammirabit állítólag a babilonisták Hammu-rapaltu-ra
(kiterjedt népes-család) fordították; ámde akkor
felemás nyelvű név lenne, ami elfogadhatatlan kombináció. Hüsing és Jeremias a régi lámedet a következő melekh szóval fűzik össze, de ez egyrészt idegenszerű konstrukció, másrészt azt jelentené, hogy
Hammu-rabi alá lett volna vetve Ariochnak, a mi
pedig nem felel meg az eddig ismert történeti adatoknak. Mások azt vélik, hogy Hammu-rabi-t az
utókor istenitette és így lett belőle Hammu-rabi-ilu ;
ámde a determináló ideogramm mindig a jelzett név
előtt szokott állni, nem a végén. Végül mások úgy
vélik, hogy Hammu-rabi utolsó szótagja azon bi, bé
jellel volt írva, mely bil-nek is olvasható. Ezen nézethez csatlakozott dr. Pataky is. Ámde ezzel még
mindig nincs megfejtve a név elején az eltérés (aleph :
ehet].
Bezold további ellenérvei : Hammu-rabi az ékiratokban Szumir és Akkád királyának hivatott,
ellenben Amraphel csak Sennaar királyának mondatott a bibliában és ma még nem bizonyos, de valószínű, hogy Sennaar azonos Szumir-ral, és Hammurabi egész Babilon ura volt, ámde a «rex Sennaar»
kifejezés a bibliai szóhasználat szerint nem jelenti
egész Babiloniát. (?) Azért Ábráhám-ot Hammu-rabi
előtti időre teszi Hetzenauer.
Amraphel Sennaar királya. Sin'ar, mint már
magából a bibliai szóhasználatból megállapítható,
bizonyosan azonos Babiloniával. Genesis X., 10.
szerint Sennaar földjének főbb városai : Bábel, Erech,
Chaîne és Akkád «et de terra illa (Sennaar) egressus est Assur et aedifieavit Niniven et Chale, Resen
quoque, inter Chale et Niniven». Sincár azonosnak
vétetik Babiloniával Isaiásnál XI., II., Zachariásnál
V, 11. és Dánielnél I, 2. Ebben Patakynak igaza van.
Feltűnő tény, hogy az ékiratokban oly gyakori
Szumir nem fordul elő a bibliában és viszont a
bibliai Sin'ár az ékiratokban. Ez vezette Lenormanlot 1 arra a gondolatra, hogy Sin'ár azonos Szumirral, mert az akkád hangtanban biztosan igazolható az
m és ng fölcserélése. Ugyané nézeten van Vigouroux 2
hivatkozva Lenormant további érveire, melyek közül
legnevezetesebb Abu-l-Farads-ra való hivatkozása,
1

Fr. Lenormant : Etudes accadiennes. 1. part. 26—27. 3.
p. 70. U. a. : La langue primitive de la Chaldée. p. 376.
2
La bible et les découvertes. 2 " I. 269. s k. 1.
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ki azt írja, hogy Sennaar azonos Samorráh-val. Ezt
Schräder 1 is egész világos dolognak tartja, csak
Szumir és Sin c ár területének közelebbi körülírását
és meghatározását tartja kétesnek, disputábilisnak.
A h a r m a d i k király Arioch, Elasszár, Larsza
királya. L e n o r m a n t azonosította először 2 Éri-Aku-val
(a hold szolgáját, a kit atyja K u d u r - m á b u k tett meg
vazallus királynak Lárszában.) Schräder 3 kétségen felül
álló dolognak tartja, hogy Arioch azonos Éri-Aku-val
(asszír nyelven Arad-Sin-nel) és a bibliai Elasszár
a babiloni L a r s a vagy Larsav-val. Pataky ellenben
Rim-Sin-nel azonosította, a ki Arad-Sin-nek testvére
volt, azért, mert arra biztos ékirati adat van, hogy
Rim-Sin H a m m u - r a b i - n a k kortársa volt. A babiloni
m néha yé-vel írható, úgymond Sin pedig azonos
Aku-val, tehát Riv-Aku, ebből lett prosthetikus dlephfel Érivaku = Arioch. Ámde ez a magyarázat erőltetett s azonfelül ugyanazon hibába esik, melyet fentebb ( H a m m u - r a p a l t u m ) maga is elfogadhatatlannak
minősített, felemás nyelvű név.4
A negyedik király Tid'ál, CU
a maszoretikus
szövegben Tid'ál, vulg. «Thadal rex gentium». Feltűnő,
hogy a septuagintában Thárgál-t olvasunk, amiből
világos, hogy itt a maszoretikus szövegben tollhiba
van, a res-t felcserélték dáleth-tal, ami könnyen
megeshetett, mivel a quadrátírásban e két betű
nagyon hasonló. — Thargal-t Rawlinson és Lenorm a n t 5 Thur-gal-lal magyarázzák (turáni gyökök) s
annyit jelentene, mint nagy-vezér «grand chef», —
Schräder 6 ellenben a névre nézve tartózkodik minden
magyarázattól, úgy a szó eredetét, mint jelentését
illetőleg. De a mi a gojim-ot illeti, Schräder épugy
mint Vigouroux, követve Rawlinsont és Lenormant-t,
a gáti vagy guti nemzettel azonosítja. Nagyon feltűnő
is volna, hogy míg a többi király országa, birtoka
pontosan jelezve van, ez az egy egész általánosságban «rex gentium»-nak neveztessék.
Ezzel szemben Pataky Trid'al nevét Tudhulával
hozza párhuzamba, de hozzá teszi, hogy a névnél
még csak puszta feltevésekre és találgatásokra szorítkozhatunk. A melekh gojim-ot pedig «valószínűleg»
a sar matàti szószerinti fordításának véli ; mert úgymond, jellegzetes szumir szokás volt a saját országukat kdldm szóval illetni, az idegen vidéket pedig
mâtu (pl. mâtâtij-nak nevezni. Kcilama =-- a világ, a
föld, mát ország, 7 tehát nem egészen szószerinti for1

Die Keilinschriften und das Alte Testament. 2 119. s k. 1.
La langue primitive de la Chaldée et les idiomes touraniens. 1875. 374. s k. 1.
3
Keilinschriften und das Alte Testament. 2. Ausgabe. 135 1.
4
Rim. szeret, asszir gyök. — Aku == hold, akkád szó.
5
Lenormant : Langue primitive de la Chaldée. 377. 1.
V. ö. Ugyanannak : Manuel d'historié ancienne de l'Orient.
1869. torn. II. p. 24.
6
Keilinschriften und das Alte Testament. 2. ed. 137. 1.
7
Schräder : Keilinschriften und das Alte Testament. 2.
ed. 568.1. szerint mât akkád eredetű szó s innen származott át
az arámi nyelvekbe NflE és jrití alakjában, ellenben Delitzsch :
2
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dítás. Nézetem szerint Rawlinson combinatiója ma
sem vesztette el valószínűségét, sőt valószínűbb.
Bár még sok a bizonytalanság ezen ékirati adatok terén, mégis annyit köszönhetünk máris az
assyriológiának, hogy a Genes. XIV. fejezetében említett nevek történeti jellegének legalább is nagy valószínűsége kétségbe n e m vonható és, a mi talán még fontosabb hitvédelmi szempontból, hogy az idézett
fejezetben jelzett politikai viszonyok egészen összh a n g b a n állnak az ú j a b b assyrológiai kutatások eredményeivel, a mit Pataky igen helyesen vázolt is.
*

Pataky dr. II. cikkében azt a sajátságos tényt
fejtegeti, hogy Babiloniának első uralkodó családja
arab eredetű volt, a mit a legrégibb királynévsorokkal bizonyít. 1 Hogy a nevek (kettő kivételével) úgymond
arab eredetűek, m u t a t j a a többes nd végzet, a babilon
ni helyett és az egyes szám első személyének a r a b
i végzete a babilon id végzet helyett.
Ez is vitás kérdés. Hőmmel 2 azt a néptörzset,
melyhez Hammu-rabi tartozott, dél-kelet arabiainak
(mellyel Khaldea határos), vagyis az első északbabiloni dynastiát bevándoroltnak, arabs eredetűnek
tartja, s szembe helyezi Babilónia benszülőtt őslakóival. — Ezzel szemben Winckler Hugó 3 és Delitzsch 4
H a m m u - r a b i dynastiáját észak-szemita, kananita törzsektől származtatja. A mit viszont Hőmmel 5 és Jensen 0
a leghatározottabban tagad és téves nézetnek mond.
Ez a kérdés összefügg Ábrahám eredetének kérdésével, amellyel behatóan foglalkozik dr. Nikel. 7
Nem térek ki a kérdésre, csak annyit jegyzek meg
nyelvészeti szempontból, hogy a felsorolt 11 királynévben szerepel az egyes szám első személyű birtokrag (ebi, ammij és a többes számú első személyű
birtokrag: samsu-iluna,
samsu-ditana,
már pedig az
egyes számú első személyű birtokrag i és csak m a g á n hangzón végződő szó után ia és rövid i után a, többes
első személyű ni, nu, itt tehát tényleg feltűnő a na
suffixum. 8 Az asszir nyelv különben általában közelebb áll a délszemita nyelvekhez, például csak a főnév
h á r o m casusára hivatkozom (u, i, a), a mi egészen
az a r a b nyelvre emlékeztet. Egyébiránt a H a m m u rabi dynastia hovátartozandósága ethnographiai és
Assyrische Grammatik (Berlin, 1889. pag. 61.) szerint szémi
gyöknek tartja.
1
Azonfelül a kronologia-kérdéssel foglalkozik, mikor történt Ábrahám kiköltözködése és mikor verte le a szövetséges
királyokat.
2
Die altisraelitische Uberlieferung in inschriftlicher Beleuchtung. 1897. 117. 1.
3
Geschichte Israels. I. Leipzig, 1895. 130. lap.
4
Babel und Bibel. 2. Ausg. 46., 70. 1.
6
Die altorientalischen Denkmäler u. das A. T. 35. 1.
6
Christliche Welt. 1902. 491. 1.
7
Genesis und Keilschriftforschung. 205., 289. s k. 1.
8
Delitzsch : Assyrische Grammatik. Berlin, 1899. pag. 131.
V. ö. 98. old.
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nyelvészeli szempontból ma még annyira vitás, hogy
bátran eldöntetlen nyilt kérdésnek nyilváníthatjuk.
Kováts Sándor dr.

Az iskolai tanítás erkölcsi alapja.

<m.>

III.
A nevelés történik 1. a természet, 2. más emberek segítségével, 3. az embernek emberre gyakorolt
öntudatos munkásságával. Ezt az utóbbit nevezhetjük igazán nevelésnek, melyben a gyermekre és az
ifjúra abból a célból hatnak, hogy annak testi és lelki
fejlődését előmozdítsák. Ez a tevékenység külső jelek
segítségével történhetik, mivel a nevelőnek belső világa
csak ezzel lehet nyilvánvaló és a növendék is csak
ezen az utón veszi azt észre. Ezeknél a külső jeleknél arra kell törekedni, hogy necsak a tanító ismerje
azoknak nevelő hatását, hanem tisztában legyen annak a jelentőségével a növendék is, mert csak ebben
az esetben léphet egymással érintkezésbe a tanítónak és a növendéknek belső világa.
A nevelőtanításnak legfontosabb jele és eszköze
a szó, mely lehetővé teszi a közös megértést a tanító
és növendéke között, mely azonban abban az esetben járhat eredménnyel, ha szemléltetéssel köti össze
a tanító. A szemléltetés esetében is nem a bemutatott tárgynak van első sorban jelentősége, hanem a
fogalomnak, mellyel azt összekötjük.
Ebből következik a neveléstudománynak többszörös föladata, mely mind arra szolgál, hogy a világos megismeréssel együttesen mozdítsa elő a lélek
fejlődését és erősödését. Ennek a célnak a megvalósításában a következő föladatok liáramolnak a nevelőtanítóra. Első föladat ismerni a képzetek és a fogalmak keletkezését. Mind a kettőnek a kelkeztetése
csak a figyelem segítségével lehetséges, a figyelem
pedig ott támad, a hol érdek van; érdek viszont az
érzelmekből keletkezik. Ezen alapul a második föladat,
az érzelem világáról szóló tannak az ismerete. De az
is szükséges, hogy a mit érdekkel elsajátítottunk,
azt meg is tartsuk. Erre vezet a képzetek és fogalmak társulásának és visszaidézésének az ismerete.
Amit megértünk és emlékezetünkben megtartunk,
föl is kell használni sajátos céljainkra. Erre tanít
meg a negyedik föladat, az akaratról szóló tan ismerete, melyre a neveléstani lélektan ismerete vezet
bennünket, mely kijelöli a nevelés célját is. A neveléstani lélektan azonban csak ennyit hoz, megjelöli a
célt, azt tanítván, hogy az akarat vezetése a fő. Ezzel kifejezi azt, a mit fönnebb fejtegettünk, hogy a
nevelés végső célja erkölcsi, melyre nézve az erkölcstan ad útbaigazítást. Ez vezet bennünket a neveléstudomány ötödik föladatára, a nevelés céljának az
egyén és a társaslény szempontjából történő kifejtésére, mely kizárólag az erkölcstan segítségével
lehetséges.
A tanitáslanban érvényesülni kell mindezeknek
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a föladatoknak, a tanítást, az ismeretek közlését
szorosan össze kell kötni a neveléssel, az emberi
lélek fejlesztésével, illetőleg a nevelés végső céljával,
az erkölcsi tökéletesedéssel.
Viszont az erkölcsi tökéletesedést össze kell
kötni az ismeretekre, a tudásra való törekvéssel,
hogy a fejlődő növendék lelkében az akarat és az
értelem egyaránt kiművelt legyen.
Az ismeretekre, a tudásra való vezetés iskolai
tanításunkban, a szóval történő tanítással van összekötve, melynél a főszerepet a tágabb értelemben vett
tanítás képezi. A neveléstani lélektan és a tanítástan
szempontjából kiváló fontossága van annak, hogy
ismerjük a gyermeklélek működését az ismeretek
elsajátításában. A gyermeknél a szemlélet képezi
alapját a gondolkodásnak, az érdekek a fogalomalkotásnak, végre a szó alapja a tökéletes fogalomalkotásnak.
A szónak azonban és a fogalomnak egyaránt,
főleg a gyermeknél, ámbár a fölnőtteknél is, a szemlélet képezi alapját, megjegyezvén, hogy a szónak
csak a szemlélet által van igazi jelentése, valamint
azt is, hogy a szó csak arra szolgál, hogy annak a
közvetítésével a szemlélet tárgyáról képzetünk legyen.
IV.
Az eddig fejtegetettekből is világosan következik,
hogy a nevelő-oktatás minden fokán az emberi lélek ismerete szükséges, hogy az emberi lélek törvényei alapján járjon el nevelőtanítói működésében
minden oktató. Az emberi lélek életében következetes szigorúsággal érvényesülnek az emberi lélek
törvényei menten minden emberi önkénytől, szakasztott úgy, mint a természet törvényei a természet
életében. Tanítói működésünkben azok az eszközök
használhatók eredménnyel, szolgálhatnak a növendék értelmi és erkölcsi előrehaladására, melyeket a
lélektan ismerete alapján választunk és alkalmazunk.
Az élettannak és a lélektannak tudományos ismerete szükséges a tanítás módszerének megállapításához, mivel egyedül ez teszi lehetővé azt, hogy a
nevelőtanító működése nem emberi önkényből, szeszélyből, ötletből származik.
Ezen a lélektani alapon két eszköz nagyfontosságú, egyik a tanítás, másik a vezetés. A vezetésnél az a fő, hogy közvetlen lépjen egymással érintkezésbe a tanító és a növendék, mely érintkezésben
egymásra hatással legyenek; a tanításnál is megmarad a tanítónak és a növendéknek egymásra való
hatása, de hozzájárul ehhez a megtanulandó tárgynak az ismerete, a különböző tantárgy, melynek
ismeretére vezeti növendékét a tanító.
A tanításban annak van nagy fontossága, hogy
a tantárgyakban megnyilatkozó szellemi kincs fontosságára, hasznosságára és szükségességére föltudjuk
hívni a tanulók figyelmét, kik belássák azt, hogy az
egyéni és a társadalmi élet tökéletesítésére üdvösen
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működhetik közre a tudás különböző tantárgyainak
elsajátítása; a vezetésben pedig a tanító személyes
hatása elsőrendű fontosságú, mely a tantárgyak tárgyi
ismeretét a nevelőtimító személyéhez fűzi a növendék iskolai életében.
Tanítástani és módszertani szempontból az a
fontos, hogy a tantárgyakban megnyilatkozó tárgyi
igazságot össze tudjuk kötni a nevelőtanító személyes
hatásával, hogy ennek a két nagy tényezőnek együttes közreműködésével valósuljon meg a nevelőoktatás, mely céljában és eszközeiben egyaránt arra
törekszik, hogy a nevelőoktatás legalsó fokától kezdve
előmozdítsa a gyermeki lélek fejlődésében az egész
emberek nevelését.
A különböző tantárgyak tanításában közönségesen úgy vélekednek az emberek, hogy a tanításnak
föladata egyedül az, hogy különböző ismeretekre,
ügyességekre tanítsa meg a növendéket. A belső
lelki képzés, a jellemre való nevelés, az erkölcsi életnek öntudatos kialakítása, az érzelemvilágnak fejlesztése n e m j á r n a k együtt az egyes tantárgyakkal,
legfölebb egy tantárgynál fordul mindez elő, a vallástan tanításánál, mely az ismeretek, a vallás igazságainak tanítása mellett a lélek belső világának a
fejlesztésére is nagy gondot fordít. De hát, hogy lehet ezt az erkölcsi célt a mennyiségtan, a nyelvek,
természetrajz tanításával elérni, szoros összefüggésbe
hozni az akarat nevelését a közölt tantárgyak kulturális tartalmával?
Elismerjük, hogy ez nem könnyű, de azt is
tanítjuk, hogy mégsem lehetetlen. Az egyéni és a
néplélek ismerete alapján megpróbáljuk kifejteni.
Acsay Antal dr.

Egyházi
B é c s . «Holtkéz» és Rothschild-kéz. — Nagel, az itteni
-, *
községi tanács tagja, választási beszédében a bécsi
Rothschild-ház vagyoni állapotáról a következő adatokat
krónika, sorolta el: «A bécsi Rothschild-liáz 1908-iki vagyoni
állását 11.116 millió 594.672 korona aktívával zárta le.
Ha ezt a 11 milliárdnyi rengeteg összeget csak 4 százalékkal kamatoztatjuk, az évi jövedelem 440 millió
koronára rug. Ebből az összegből minden napra esik
1,200.000, minden órára 50.000, minden percre 833
korona. Valóság szerint ez a jövedelem kétségkívül
nagyobb.
Már most evvel a krőzusi vagyonnal szemben vegyük
a kath. egyház összes vagyoni állapotát Ausztriában.
Ez 813 millió 500.000 koronára becsülhető. Ebből rengeteg templomot, plébániát, iskolát, kórházat, jótékony
intézetet és 44.228 egyházi személyzetet kell fentartani,
úgy hogy egy-egy papnak az ellátására évenkint átlag
csak 740 korona esik, míg, a mint imént láttuk, Rothschild minden percben 833 koronával rendelkezik».
A fődolog, a mit ebben az ügyben megjegyezni kell,
az, hogy az úgynevezett «Hollkéz» vagyona millió és
millió ember közjavára szolgál, míg Rothschildék rengeteg vagyona egyetlen egy család önérdekét szolgálja.

LXVIII. é vf. 1909.

B o r o s z l ó . Nyilatkozat a porosz püspöki kar nevében. — Kopp bibornok, itteni püspök, a «Germaniá»-ban
a következő nyilatkozatot tette közzé: Néhány napilap
ismételt állításaival szemben a porosz püspöki kainevében kijelentem : 1. hogy a porosz kormány a
püspöki karnak soha a katholikus plébánosok jövedelmének 4500 koronáig való fölemelése iránt ajánlatot
nem tett ; 2. hogy a püspöki kar, miután meggyőződött
arról, hogy az evangélikus lelkészekkel való egyenlősítés
kivihetetlen, 1907. május 25-én a vallásügyi miniszterhez a következő jelentést terjesztette elő: «Valamennyi
egyházmegyei kormány az 1898. julius 2-án megállapított minimális és maximális tételt elégtelennek tartja és
javasolja, hogy az előbbeni 2400, az utóbbi 4000, illetve
4500 márkára emeltessék. Mert az mégsem járja, hogy
a pap, a ki más állásban levőkhöz, például bírókhoz és
tanárokhoz hasonlóan főiskolai, egyetemi műveltség
szerzésére volt kötelezve, oly fizetéssel elégedjék meg,
mely a másikának alig fele és különösen, hogy néha
20 évi várakozás után is minimális jövedelme csak
1500 márka legyen». 3. Ebben az iratban a püspöki kainem mulasztotta el a segédlelkészek nem illő, valamint
a nyugalomra szoruló papok elégtelen ellátásáról is külön
szót emelni. G. Card. Kopp, boroszlói hercegpüspök.
*

R ó m a . A Vatikánból. — Köztudomású dolog,
hogy az orleánsi szűz boldoggáavatása f. évi április
hó 16-ára van kitűzve, a mely napra a húsvét utáni
első vasárnap esik. Franciaország több egyházmegyéjéből a zarándoklatok szervezőitől kérelmek érkeztek az
ap. szentszékhez az iránt, hogy a kitűzött határidő halasztassék későbbre. Okul hozzák fel a többi között azt,
hogy a papság a húsvéti idő alatt nehezen hagyhatja el
helyét és hogy a húsvéti időben Róma idegenektől van
elárasztva s így akkor a francia zarándokok sokasága
aligha kapna elhelyezést. Ezekre az okokra való tekintetből a beatifikáció ünnepe m á j u s hó elejének egyik
vasárnapjára nyert halasztást.
A szentatya örömmel vette tudomásul, hogy a
bajor püspökök ezidén is tartanak országos értekezletet.
Ugy hallatszik, hogy ez húsvét táján lesz. A többi közt
az egységes katekizmus ügye is szóba kerül. Azt beszélik itt, hogy a speyeri püspök pápai levelet kapott a
modernizmus ügyében.
A földrengés okozta károk enyhítése céljából az
apostoli szentszékhez érkezett adományok összege meghaladja a 4 millió lírát. A szétosztást maga a szentatya végzi.
Az olasz katholikusoknak politikai választásokban
való részvevésére nézve még mindig fennáll a «Non
expedit»-féle pápai formula, annak jeléül, hogy az
apostoli szentszék a római kérdésben a sérelmet még
fennállónak s az ügyet rendezendőnek tartja. E mellett
a homályosnak csak látszó, de valóság szerint nagyon
világos formula mellett az olasz katholikusok magatartása előtt politikai választások idején az út még világosabban van kijelölve azáltal, hogy az apostoli szentszék a «ne eletti, ne elettori»-féle elv mellett engedelmet
adott arra, hogy az egyházmegyék püspökei adott esetekben megengedhetik azt is, hogy vallását gyakorló
katholikus ember magát országos képviselővé választassa, azt is, hogy az olasz katholikusok egyes kerüle-
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tekben a politikai választásokban résztvehessenek. Az
előbbi esetre vonatkozólag a következő elv lön megállapítva : «Azok a katholikusok, kik a képviselőházba
beválasztalják magukat, ott csak egyénileg működhetnek ; közösséget velők ott az egyház nem vállal». Az
utóbbi esetekre vonatkozólag vezérelv a következő elv :
«Szavazni kell olyan jelöltek ellen, kik kezességet nem
nyújtanak a vallás és a társadalmi rend tiszteletbentarlása iránt». Az apostoli szentszék bölcsesége és
tapintatossága a politikában is — világhírű volt mindig.
-y-la.

T

rodalom

A. t á r s a d a l o m .
24 K
-II. ^ra
Avaskos kötet

A Műveltség Könyvtárának Vl-ik

kötete

második fele a társadalomfejlődésével foglalkozik. A társadalom kezdő sejtje, princípiuma
oly kérdés, mely sok gondolkozót foglalkoztat. H. Spencer «Synthetikus fiIozófiá»-jában a társadalom összetevőit szétbontani, a történeti fejlődés nyomán azok
eredetére visszamenni ismeri kiváló feladatának. Mennyire
sikerült ez Spencernek, nem tartozik ide, de igenis
érdekel, mint oldotta meg feladatát a «Műveltség Könyvtárának» e kötete.
Már az első rész ismertetésénél rámutattunk arra,
hogy a mű materialista, evolúciós alapon épül fel. Erről
bőséges alkalmunk volt meggyőződni a másik rész tárgyalása folyamán, mely a vallásról, a jogról, erkölcsről
a 456—524. oldalig a kinyilatkoztatással homlokegyenest
ellenkező dolgokat vall. Sőt még Renan is kevés neki.
Spencer, Tylor, Lippert felfogására esküszik : «Mi ez
utóbbi tant tartjuk helyesnek». (473. old.) A kereszténységről, habár szaloniasan fejezi ki magát, ezt mondja
néhány sorban : «A kereszténység természetesen nem
maradt eredeti alakjában. A gondolat, mely benne kifejezésre talált, idővel változott, f e j l ő d ö l t . . . A keresztény
vallás ezen fejlődési képességének köszönhette egyrészt
kétévezredes uralmát, másrészt halalmának folytonos
terjedését... S minthogy eddig fejlődésképesnek bizonyult,
úgy jövőben nemcsak erkölcstanában, de hittanában is
képes lesz a változó világnézletekhez és tudományos
felfogásokhoz idomulni a nélkül, hogy lényegéből veszítene . . . »
így gondolkozik Tegze Gyula a kecskeméti jogakadémia igazgatója a kereszténységről. Ha véleményét
alaposan szemügyre vesszük, az nem egyéb, mint fából
vaskarika. A hivatalos, igazi kereszténység a változó
világnézletekhez és tudományos felfogásokhoz nem idomult, mert az ő világnézlete, erkölcstana fix. Lehet, hogy
egyesek a búvárkodás, kutatás folyamán a kereszténységről táplált nézeteiket változtatták, cserélték ; de Krisztus
egyházának kereszténysége, hite mindig egy volt, erkölcstételei szintén azok. Ha Tegze Gyula a kereszténység
alatt csupán «a könyörület és szeretet vallását» érti
(484. old.), úgy köztünk óriási ür van : másról beszél ő
és mi, azért nem is érthetjük meg egymást.
A mit a családról mond, szintén ellentétben van a
hagyományos keresztény felfogással. A család szerinte
csak később fejlődött ki. Kezdetben promiscuitas volt
az emberek nemi élete, közös. A közös nemi életből
fejlődött a polyandria, ebből a polygamia és a monogamia. Hogy állításait igazolja, hivatkozik a pogány
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ókor, s a jelen idők műveletlen népeinek szokásaira,
a nőrablásra, a nővásárlásra, a szolgálati házasságokra
stb.-re. Igyekszik meggyőzni, hogy a matriarchalizmust
csak később váltotta fel a patriarchalizmus, vagyis
előbb a női, csak azután a férfijog lett uralkodó. Bizonyítékai meglehetősen gyengék, a mennyiben historikus
korból lévén merítve, legfeljebb valószínűség jellegével
bírnak, hogy talán így volt, így lehetett a praehistorikus
periódusban. Mindazáltal a szorgalmas kutatási nem
lehet tőle elvitatni.
A családi élettel különben úgy vagyunk, a szentírás
bizonyítása szerint, mint a religióval. Ez is a tiszta
monotheizmusból polytheizmusba esett, a család is az
emberi szenvedélyek folytán vesztette el szent jellegét,
lett kuszált, számos kinövésű. A család fejlődését a
szerző cserjéhez hasonlítja, melyben egyenes ágak mellett
oldalágak is nőnek. Az egyenes a gyökerekből ered, az
oldal-, a fattyúhajtás a törzsből. Ha e saját hasonlatánál
marad — nem tévedezett volna el annyira, a mennyire
tévedett.
A mű III-ik részét a jelenkori társadalom teszi.
E részben a kapitalizmus, kézmű, vállalat, a család
átalakulása, a feminizmus, a jog, a politikai élet kerül
szóba. Nagyon nehéz kérdések, melyeknek megoldása,
ismertetése nagy munka. Ezt a részt Heller Farkas,
Máday Andor, Meszlényi és Ferenczi Árpád írták. Heller
munkája teljes. A mit «A kapitalizmus kifejlődése és
áttekintetés» főcím alatt irt (537—567. old.), az a mű kifogástalan része. Logikai sorrendben mutatja be a kapitalizmus térfoglalását. E kedvenc eszméjére ismét
visszatér (658 —693-ik old.) «A gazdasági élet kifejlődése
a kapitalizmus hatása alatt» cimen. Ez a rész azt a
benyomást teszi, hogy itt a szerzők nem dolgoztak
rendszeresen. Úgy tetszik, mintha a sok toldás, visszatérés azért történt, hogy bő legyen az oldalszám.
Általános benyomásunk, hogy a munka egy és
ugyanazon dologra, annak ismertetésére céltalanul visszatér. A vallás, az erkölcs, a jog fejlődéséről annyiszor
esik szó oldalokon keresztül, mintha a szerző erőnek
erejével akarná meggyőzni olvasóit a maga igazáról.
A műben előforduló óriási tévedések, egyes részeknek
a kereszténységgel homlokegyenest ellenkező tanai — a
keresztény, a kath. közönség figyelmét nem érdemlik
ki. Nagyon is előlegezett volt a bizalom, mellyel a kath.
közönség az Athenaeum vállalkozását honorálta, a midőn
a 12 kötetre tervezett drága munkára előfizetett. A m ű
megjelenése csak ujabb ösztönül szolgálhat, hogy a
keresztény világnézlet alapján álló ker. társadalomtudományi társaság és a Szent-István-Társulat szociális
szakosztálya a tudomány fegyverzetébe öltözve mutassa
be az igazságot. Habár a «Vallásfejlődés» című részlet a
vallásbölcselet körébe vág, de a család, az erkölcs, a
jog, a tulajdon mindannyi témák, a melyeknek kifejtése, apologetikai tárgyalása elsőrendű, sürgős feladat,
hacsak e téren elmaradni, legyőzetni nem akarunk.
A keresztény világnézlet győzött apológiájával a materializmus, a darvinizmus felett, most segítsük győzelemre a társadalom alkotásait, mert az azok gyökerébe
vetett hit megingatása megrázkódtatja a társadalmat,
még lazábbá teszi annak amúgy is laza kötelékeit.
E munka pedig, még ha tudományos is, azért mégse
hasznos.
Csepela Lajos dr.
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E s z m é k é s g o n d o l a t o k . Irta Jedlicska Pál,
nagyszombati érseki vikárius. Budapest, 1908. 347 1.
Ára 3 korona.
Annyi bizonyos, hogy az Íróasztal sok lelki élvezetet szerez annak, a ki irogatni szeret. Legalább magáról az iráskedvelőről áll ez s nem csoda, ha aztán
másokkal is szereti megismertetni szellemi termékeit,
mint minden anya a maga gyermekét.
Bizonyára ilyen hajlamból keletkezett a címben írt
könyv is, melybe szerzője hosszú élettapasztalata alatt
följegyzett egyes gondolatait, vagy hallott falusi élményeket, vagy itt-ott olvasott s megtetszett adatokat összefoglalt s miután tanulságosaknak gondolta, közzé is tett.
A keresztény hitélet fölbuzdítására akar velük hatni.
A cél mindenesetre nemes, bár nem egészen hiszem,
hogy a szerző olyan olvasókra gondolt volna, a kikben
az alvó hitet kell ébresztgetni, nevezetesen a mélyebb
elmeélt kivánó olvasókra, mert azokra a falusi csodás
történetek nem igen szoktak meggyőző erővel hatni ; a
rövid, elmés gondolat is csak akkor ragadja meg őket, ha
amolyan Eötvös József-féle elmeéllel van megfogalmazva.
Nagyobb irodalmi igények nélkül a józan életbölcseséget olvassuk ki a «gondolatokból», az elbeszélt
apró esetekből pedig a falusi nép naiv gondolkozását
tanuljuk megismerni, melynek többnyire tolmácsolója
a szerző, hogyan szokta t. i. fölfogni a körébe eső történeteket s bennök magának illusztrálni az isteni gondviselést. A vidéken, plébános korában, gyűjtötte össze a
szerző réti virágait s mint soraiból kiérezzük, nagy
szeretettel kötötte csokorba.
*

V o l k s w i r t s c h a f t und Sittengesetz. Von Prof. Dr.
Joseph Beck. (Rektoratsrede, Freiburg, St. Paulus-Druckerei, 1908. 58. old.)
Tekintélyes szózat egy fontos kérdésről. A nemzetgazdaság és az erkölcstörvény, a szociálpolitika és az
etika kölcsönös viszonyáról van szó. Igaz-e, hogy a
nemzetgazdaságtan teljesen autonom tudomány? Igaz-e,
hogy ezen tudomány között és az erkölcstan között
semmiféle vonatkozás nincsen? Vagy talán mégis alá
van rendelve egymásnak ez a két tudományág? És ha
igen, hogyan ?
Erre a gyakorlati kihatásaiban rendkívül fontos
kérdésre szerző szerint három eltérő iskola három eltérő
feleletet ad.
A klasszikus nemzetgazdasági iskola és annak mai
követői a nemzetgazdaságtan abszolút autonómiáját
hirdetik és mindennemű etikai beavatkozást, mint heteronomiát, visszautasítanak. Az etikai társadalmi iskola
elismeri ugyan az erkölcsi tényezőnek fontosságát a
gazdasági élet terén, azonban az erkölcsi rend mibenlétét
helytelenül fogja föl, s azt a gazdasági élet változásainak
rendeli alá. Végre a keresztény társadalomtudomány
teljes mértékben méltányolja ugyan a nemzetgazdaságtan
relativ autonómiáját, de megköveteli, hogy az az isteni
erkölcstörvényt respektálja. Szerző a marxisták álláspontját a klasszikus iskoláéval egy kalap alá vonja,
nyilvánvalóan azért, mert Marxnak gazdasági elmélete
is amorális. Jelen recenzió írója «Társadalmi kérdés és
etika» c. munkájaban 1 mégis jónak látta kettéválasztani
1 A Szent-István-Társulat kiadása, 1908.
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eme két irányt és külön tárgyalta mindakettőt, mégpedig
ama megfontolás alapján, hogy a Marx-féle amoralizmusnak egészen más természetű alapja van, mint Smithének és hogy annak érvelését külön is megmérlegelni a
marxismus elterjedettsége miatt igen kívánatos dolog.
Beck munkája a három említett iskolának megfelelően három részre oszlik. Mindegyik rész az illető tannak
történeti áttekintését és elvi megítélését foglalja magában. Az autonomista nemzetgazdasági irány a Machiavelli, Colbert, Quesnay és Turgot által megjelölt csapáson
haladva Smith Ádám, Maitus, Ricardo, Say, J. St. Mill
műveiben klasszikus formát nyert. Az általa proklamált
versenyféktelenség és az állami be - nem - avatkozás
elve tényleg föllendítette az ipart, a kereskedelmet és
általában az anyagi kulturát, ámde csakhamar jelentkeztek átkos gyümölcsei is: a termelés anarchiája, a
középosztály pusztulása, a proletáriátus, a tömegnyomor.
A függetlenségi elv mindamellett új támaszokat nyert
Comte, Spencer, Marx müveiben és ma is akadnak
hangzatos nevü védői, mint Menger Károly, W. Sombart,
Lujo Brentano. Szerző a leíró részben az utóbbiaknak
eszméit behatóbban ismerteti. Bennünket azonban inkább
a szóban forgó iránynak kritikai méltatása érdekel.
Szerző első sorban azt a tételt állítja tél, hogy
minden emberi cselekedet alá van vetve az erkölcsi
megítélésnek, így tehát a gazdasági cselekvőség is esik
erkölcsi elbírálás alá : jó vagy rossz, erkölcsileg megengedett vagy tilos. A főtételt Sombart és Menger is vallják,
azonban a következetesség nekik nem kenyerük. Általában mondható, hogy a gazdasági liberalizmus védői bölcseletileg meg nem alapozott emberek ; etikai és ökonomiai eszméik nem olvadnak össze egységgé, harmóniává.
A második megfontolás, melyet Beck a klasszikus
iskolával szembeállít, az, hogy az ember végső erkölcsi
célja egész értelmes cselekvőségére nézve irányadó. Arra
kell tehát törekednie, hogy cselekedetei, a gazdaságiak
is, ezzel a céllal egyirányúak legyenek, annak ellent ne
mondjanak. Szerző kimutatja, hogy Sombart itt is egyetért
a főtétellel, de azért a helyes következtetést nem vonja
le, hanem a gazdasági élet «külön eszményé»-röl beszél,
miáltal az embernek magasabbrendü erkölcsi célja
alacsonyabbrendű értékeknek rendeltetik alá. Umwertung der Werte.
Becknek harmadik érve főképen Menger ellen irányul, aki Smith Ádám alapján a gazdasági élet egyedüli
hajtóerejének a tekintet nélküli önzést nyilvánítja,mely
az etikai rugót az ökonomiából mereven kizárja. Ezzel
a túlzással szemben arra utal szerző, hogy a jogos
önérdeken kívül magasabb természetű erők is befolynak
a gazdasági cselekvőségre; a jogérzet, a lelkiismeret, a
közjó iránt való érzék, a hazaszeretet, a vallás és az
erkölcs törvényei szintén erőteljes impulzusok. Szerző
hivatkozik Schmollerre, a nagytekintélyű nemzetgazdászra, aki Mengernek gazdasági egoizmusát győztes
érveléssel visszautasítja és hangsúlyozza, hogy a nemzetgazdaságtant az általános világnézletből nem szabad kihasítani, hanem azzal harmonikus összefüggésbe kell hozni.
A negyedik pont a Brentano-féle determinista eszmemenettel foglalkozik, mely szerint az erkölesi és a gazdasági élet fejlődése egyaránt szükségszerű természettörvények uralma alatt áll s így az egyes embereknek etikai
kezdeményezése és beavatkozása úgyis meddőnek bizo-
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nyúlna. Ezzel a felfogással szemben Beck történeti
tényekre hivatkozik, melyek az evolúciós determinizmusnak ellentmondanak. A házasság egységének és
felbonthatatlanságának elismertetése, a vasárnapi munkaszünet behozatala, a rabszolgaság fokozatos megszüntetése, a keresztény középkornak gazdasági berendezkedése
stb. semmiképen sem vezethető vissza vak természeti
törvényekre ; itt a kereszténységhozta erkölcsi erők érvényesítették hatalmas befolyásukat.
Végezetül megemlíti szerző, hogy objektiv erkölcstörvénynek a gazdaságtanban való semmibevevésa a
tökéletes, társadalombontó individualizmust vonná maga
után. Itt lett volna helyén nyomatékkal rámutatni a
gazdasági liberalizmus tényleges pusztításaira, mert a
gyümölcs a fának legbiztosabb és legvilágosabban beszélő
kritériuma.
A második rész az etikai társadalmi iskolával foglalkozik. A pozitív ismertelés rövid vonásokban jellemzi
deLammenais, Huet, Sismondi, Le Play, Carlyle, Ruskin,
Schütz, List, Kriess, Schäffle, Roscher, Schmoller szociálpolitikai elveit, melyek, bár az egyes reform-részletkérdésekben szétágazók, abban mégis mind megegyeznek,
hogy a társadalmi állapotokat erkölcsi szempontból is
bírálják és a bajok s visszaélések orvoslását az igazságosság nevében sürgetik. Sajnálni való dolog, hogy a
különben méltányolt erkölcsi zsinórmértéknek természetéről, a már említett hiányos bölcseleti megalapozottság
miatt, kí nem elégítő, sőt téves nézeteket vallanak.
A felsorolt nemzetgazdászoknak túlnyomó része ugyanis
bizonyos viszonylagos, evolúciós etika alapján áll. Mi
fent említett könyvünkben a nemzetgazdászokon kívül
azokat a modern etikusokat (Jodl, Masaryk, Lange,
Stein) is soroztuk az etikai-társadalmi osztályba, akik
szóban forgó kérdésünkben hasonló értelemben állást
foglaltak, S ezt, ha tel jesen kimerítő akart volna lenni,
Becknek is meg kellett volna tennie, mert hiszen kérdésünknek (a nemzetgazdaság és az erkölcstörvény) két
oldala van s így tárgyalásánál nemcsak a nemzetgazdászokat, hanem az etikusokat is szóhoz kell juttatni.
Szerencsére a modern etikusok elvei nem térnek el a
felsorolt nemzetgazdászok erkölcsbölcseleli felfogásától
s így Beck kritikája nekik is szól.
Ez a kritikai méltatás első sorban elismeri az etikai
szociális iskolának abbeli érdemét, hogy az a smithianismussal és az ujabb autonomistákkal szemben az erkölcstörvénynek a nemzetgazdasági életben való rehabilitációját
követeli s ezen eszmét súlyos érveléssel népszerűvé is
tette. Eme férfiaknak tulajdonítandó, hogy az erkölcsi
rend és az ökonomia kölcsönös vonatkozásai ma már
mindenütt elismertetnek, az etikai és a jogi szempont
a szociálpolitikában érvényre emelkedik, a szabadság
szorosabb viszonyba kezd jutni a mérséklő és szabályozó
igazságossággal, s az erkölcstörvény nemcsak az
egyes ember, hanem az egész társadalom és az állami törvényhozás cselekvőségének zsinórmértékéül is tekintetik.
Nem is akadna kifogás a szóban forgó iskola ellen,
lia eltalálta volna ama helyes erkölcsi alapot, melyen a
kívánatos társadalmi reformot föl lehelne építeni. Ámde,
mint Beck írja: «Die relativistische Ethik kann als
machtvolles Ferment zur Umgestaltung der Volkswirtschaft nicht gelten» (32. 1.).
Első hibája a felsorolt tudósok etikai felfogásának,
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írja Beck, liogy nem tud fölállítani helyes és szilárd
erkölcsnormát, mely az emberi cselekvésnek és jelesen
a gazdasági tevékenységnek biztos, megbízható és egységes zsinórmértékül szolgálhatna. Egyesek Kant kategorikus imperativusát vallják, Schmoller a népszokásban,
Roscher a lelkiismeret «benső szózatá»-ban látja az
erkölcsi cselekvés szabályát. Ez azonban, mondja Beck,
alanyi, bizonytalan, gyenge alap, s mint ilyen hasznavehetetlen. Amit itt szerző csak röviden jelez és inkább
csak állít, azt mi «Társadalmi kérdés és etika» c. munkánknak második részében (106—220. 11.) tüzetesen
kimutattuk. Második kifogása Becknek a szociáletikai
iskola ellen a következő. Az evolúciós felfogás szerint
az erkölcsi rend nem egyéb, mint a változó gazdasági
viszonyoknak terméke, függvénye; az erkölcsszabályok
nem állandó nagyságok, hanem folytonosan változó
másodrangú erők. Már pedig ha ez igaz, akkor az effajta
erkölcstan sohasem serkentheti az ökonomiát elég hatással arra, hogy etikai eszményeket valósítson meg.
Szappanbuborék nem elegendő ott, ahol gőzerő kell.
Végre, mondja szerző, az ilyen erkölcstan egyáltalán
gyönge arra, hogy valakit kötelezzen. Ugyanis nem elég
csak hangoztatni, hogy a közjóért lelkesedni kell s azt
lehetőleg elő is mozdítani ; az ember arra is kíváncsi,
hogy miért köteles a közjóért áldozatokat hozni. Erre
a miért-re a transzformista erkölcstannak felelete nincsen.
A társadalmi élet alakulását, berendezését, intézményeit csak változatlan, általános, világos erkölcstörvények szabályozhatják.
Ezzel eljutott szerző a harmadik iskolához, melyet
keresztény társadalmi iskolának lehet nevezni.
A keresztény iskola szerint az egész fizikai és szellemi világnak legfelsőbb törvénye és zsinórmértéke a
lex aeterna, az isteni világterv. A véges létben ez az
örök törvény egyrészt mint fizikai természettörvény
(lex naturae), másrészt mint erkölcstörvény (lex morális)
lesz nyilvánvalóvá. Ez az utóbbi részben természetes
erkölcstörvény, amennyiben t. i. minden egyes embernek természetébe már születésétől fogva bele van vésve ;
részben tételes erkölcstörvény, mely természetfölötti
kinyilatkoztatás útján jut tudomásunkra. A természetes
erkölcstörvénynek, más néven a természetjognak parancsoló ereje az ész által felismert azon kötelességünkön
nyugszik, hogy Isten törvényének engedelmeskedjünk.
Ebből a forrásból fakad az emberi törvénynek kötelező
ereje is. A természetjognak létezését az a megdönthetetlen öntudattény bizonyítja, hogy az ember bizonyos
elutasíthatatlan erkölcsi szabályok megtartására kötelezettnek érzi magát.
A tízparancsolat a természetjognak kinyilatkoztatás
által kifejezett és megerősített formája, az ember egyéni
cselekvésének megdönthetetlen zsinórmértéke s mint
ilyen egyszersmind a keresztény nemzetgazdaságnak és
szociálpolitikának is egyedül biztos és szilárd alapja.
Teljes tökélyre emeli s mintegy megkoronázza ezt a
törvényt az újszövetségi kinyilatkoztatás. «Dekalog und
christlische Offenbarung — írja szerző — also das
ganze und volle Christentum, ist folglich das Ferment,
welches das gesamte individuelle und soziale Leben des
Menschen, somit auch die Volkswirtschaft durchdringen
soll, damit dieselbe das wahre Volksglück im ganzen
Umfange begründe» (37. 1.).
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Ebből azonban nem következik, hogy a nemzetgazdaságtan a keresztény erkölcstannak alkatrésze.
A nemzetgazdaságtan önálló tudomány, mert van saját
alaki tárgya, t. i. az emberi cselekvőségnek és intézményeknek ökonómiai helyessége. Sajátos szempontja : a
népnek anyagi közjava. Az erkölcstannak alaki tárgya
pedig az erkölcsi jóság, a cselekedetnek etikai helyessége. Jóllehet azonban önálló tudomány mindakettő,
mindamellett szoros vonatkozásban állanak egymással.
Az erkölcstan t. i. első sorban negativ irányítást ad a
nemzetgazdaságtannak. Ami erkölcsileg helytelen, meg
nem engedett, az ökonomiai szempontból sein helyes
és szabad. Ámde pozitív értelemben is segíti a keresztény erkölcstan a nemzetgazdaságtant. A keresztény
etika t. i. tárgyal az ember végcéljáról, az állam feladatairól, az emberi szabadság lényegéről és korlátairól,
a tekintély alapjáról, az igazságosság és a szeretet erényéről, a tulajdonjogról, az igazságos munkabérről,
mind olyan kérdések, melyek az ökonomikába is belevágnak. Viszont a moralista is sok tanulságot meríthet a
társadalomtudományból és a nemzetgazdaságtanból, sőt
manapság egyenesen utalva van arra, hogy bizonyos kérdésekben fölvilágosítást kérjen ezektől a tudományágaktól.
Ezen harmonikus, egészséges elvek alapján kiváló
férfiaknak egész tábora szállott síkra a helyesen felfogott
közjóért és a keresztény népek legszentebb eszményeiért.
Németországban Müller Ádám, Ketteler és v. Vogelsang
voltak a keresztény szociális iránynak úttörői. Alapelvük
különben nem volt új, mert hiszen annak gyökerei
visszanyúlnak a legrégibb keresztény hagyományba.
A Szentatyák nem alkottak ugyan nemzetgazdaságtani
rendszereket, de azért az ökonomiai élet egyes főbenjáró
kérdéseit a keresztény igazság tényével megvilágították
s nagy bátorsággal keltek védelmére ama néprétegeknek,
melyekre a társodalom súlya nehezedett. Ezt szerző
Justinus, Tertullianus, Cyprianus, Alex. Kelemen, Lactantius, Basilius, Aranyszájú szent János, szent Ágoston
példáin néhány vonással illusztrálja is. Az iskolás
bölcselet nagyjai a Szentatyáknak eme sporadikus fejtegetéseit tovább fejlesztették, rendszeresítették ; az állam
céljáról, a közjó fogalmáról, a társadalmi élet eredetéről
és alaptörvényeiről, az értékről, a munkáról stb. minden
időkre szóló aranyigazságokat hagytak reánk, melyeket,
sajnos, a modern bölcselők többnyire nem ismernek s
így nem is értékesítenek. Szerző azzal az óhajjal fejezi
be kitünö munkáját, vajha helyreállíttatnék és minél több
müvelőre találna a társadalomtudománynak és a keresztény erkölcstannak ama szintézise, melyet az újabb
ökonomiai és szociológiai irányok szem elől tévesztettek.
Jehlicska Ferenc dr.
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E . B u d a p e s t . Az eszmecseréknél, a könyvbirálatoknál,
egyáltalán a tudományos nézetek mérlegelésénél és megbeszélésénél követendő szabály a szent Ágostoné : in necessariis unitas, in dubiis libertás, in omnibus Caritas. Szives
előzékenységgel és figyelemmel kell meghallgatni mindenkit ;
az önfejűségből származó érzékenykedést s az ebből eredő
személyeskedést félre kell tenni, ennek az igazság kereséséhez
valóban semmi köze. Igyekezni kell az ellenkező nézetet
alaposan megismerni s nem szabad az ellenfélre semmit ráfogni, a mit nem mondott. Higgadtan kell mérlegelni a más
nézetét támogató érveket, a saját nézetének meggyőző erejét
pedig igyekezzék mindig a megfelelő érvekben keresni.
A megértésnek vonzó, a félreértésnek taszító ereje van s
meggyőzés helyett ellenségeskedést szül. Pedig a tudományban ellenfelek, ellenkező nézetüek lehetnek ugyan, hiszen sok
fej sokféleképen gondolkodik és ugyanazt a dolgot más és
más szempontból lehet mérlegelni ; de ellenségeknek nem
volna szabad lenni soha. In omnibus Caritas. Így hasznos
mindig a tudományos munkálkodás, így hozza össze az embereket s széles körökre így áraszthatja áldásos hatását,
különösen a vallási kérdések kezelésénél. Ezt az egész
módszert ama triviális közmondással lehet kifejezni : egy
csöpp mézzel több legyet lehet fogni, mint egy liter
ecettel.
U. B u d a p e s t . Azt kérdezi : célzatosan történik-e, hogy
fővárosunkban ülők a kiváló szobraink ? Ülnek : Anonymus
és Deák, ül Arany s legújabban Vörösmarty ? — Azt gondolom,
a művész lelke tartotta ebben a formában helyesnek alkotását.
Ön azt hiszi, mintha ebben az fejeződnék ki, hogy a nagy
nemzet-lelkesítők belefáradtak a buzdításba ; a nagy Vörösmarty pl. ezt énekelte «Fótlii dalában« : Csakhogy egyszer
tenne is m á r valamit (a magyar ember) és most ülnek, némán
néznek, annak kifejezéseül, hogy hasztalan beszéltek. — Hát, kérem, ezzel a magas kérdéssel valami status-bölcshöz kellene
fordulnia, én úgy nézem a dolgok folyását, mintha már is többen
dolgoznának, mint azelőtt, ama nagy nemzet-buzditók korában,
csak még mindig kevesen vannak a takarékosok és sokan a
mulatság- és luxuskedvelők.
L. G a t t á j a . Rendben van, nagyon pontos fizető.
B. F e l s ő v á s á r d . Az oltár mindenesetre építmény, még
pedig vagy egész kőépítmény, melyet a püspök a templomban szentel föl (altare fixum) ; vagy fa (esetleg gipsz) építmény, melynek közepébe illesztik be a püspök által fölszentelt oltárkövet (altare quasi-fixum). Az oltár harmadik neme
a hordozható oltár, a mely egy egyszerű, a püspök által
fölszentelt oltárkő. (M.J
A. B u d a p e s t . A regényben a forma és a tartalom között
olyan különbséget tenni, egyszerűen szuggerált tévedés.

TARTALOM. Byzantinismus. Hadzsega Gyula dr.tól. — Werner Zakariás. II. Lám Frigyestől. — Hittanítás
és latin-görög a gimnáziumban. Hegyi Páltól. — Ábrahám győzelme Khodorlahomor fölött. Kováts Sándor
dr.-tól. — Az iskolai tanítás erkölcsi alapja. III. Acsay
Antal dr.-tól. — Egyházi világkrónika. — y—/«-tói. —
Irodalom. A társadalom. (A «Műveltség Könyvtárának»
VI. kötete). II. (Vége.) Csepela Lajos dr.-tól. — Jedlicska :
Eszmék és gondolatok. — Beck : Volkswirtschaft und
Sittengesetz. Jehlicska Ferenc dr.-tól. — Adakozás Czobor
Béla síremlékére. — Telefon.
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Megjelenik - július és augusztus hónapot kivéve - minden
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JÁNOS

EGYETEMI TANÁR

A kath. újjáébredés s a kongregációi « Otthon».
A pesli férfikongregációk Zichy Nándorral és
Barkóczy Sándorral élükön Budapesten kongregációi «Otthont» építenek. Központot akarnak teremteni az ujabban oly szépen fejlődő kongregációi
mozgalmaknak s ezzel együtt a magyar intelligencia
katholikussá levésére irányuló kezdeményezéseknek.
A megfelelő pénzösszeg előállítására egykoronás
sorsjegyeket terjesztenek. 1
E soroknak nem az a céljuk, hogy az amúgy is
roskadásig igénybeveit néhány száz buzgóbb katholikust ujabb áldozatokra sarkalják.
ö e egy gondolatot ez alkalommal nem hallgathatunk el, főleg azokra való tekintette], a kik az
említett kongregációi mozgalommal szemben talán
bizonyos bizalmatlansággal vagy közönnyel viseltetnek.
Sokat írlak lapjaink utóbbi időkben a magyar
katholicizmus jövőjéről. Indítvány indítványt ér s
ezerféle terv, kezdeményezés, módszeres javítás
ajánlata stb. kerül felszínre. Valamennyit túlszárnyalja legújabban a két legéletrevalóbb hatalmas
mozgalom : a Sajtóegyesület és a Népszövetség lendületes megalapítása. Ezekről joggal mondhatták
el jeleseink nem egyszer, hogy minden egyéb ujabb
kath. kezdeményezésnél fontosabbak, még pedig azért,
mert a többinek alapját és védőbástyáját képezik s
azért a legsürgetőbb hézagot pótolják.
A kié a sajtó, azé a közvélemény, azé az ország
hangulata, a választók fölfogása és akarata, azé az, a mit
a kor vezető gondolatainak szokás nevezni ; és ezen az
uton ugyancsak azé az államélet iránya, a tudományos és iskolai ügyek vezetése, a közerkölcsiség,
a pénz és ezzel minden. A Népszövetséget pedig
politikai érvényesülésünk teszi elengedhetetlen, elsőrangú követelménnyé, és fontosságát egészen hasonló
szempontok hirdetik, mint a Sajtóegyesületét.
Annyira fontosak ezek a mozgalmak, hogy bizonyos értelemben bátran elmondhatjuk : nincs az a
1
Kaphatók a központi bizottságnál, Budapest, VIII.
Mária-u. 25. Főnyeremény 10.000 K. Húzás 1909. dec. 22-én.
Őfelsége és Őszentsége is adnak nyereménytárgyakat.

vasárnapon.
SZERKESZTŐSÉG ÉS

dr.
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Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 39.

kongregáció és kongregációi Otthon, mely emezeknek a fontosságával versenyezhetne.
De a milyen igaz ez a gondolat egy értelemben,
annyira félrevezető, annyira félszeg és veszedelmes,
sőt hamis, ha bizonyos kizárólagossággal hangoztatjuk. A kiindulópont, az alapföltevés helytelen,
ha t. i. az efajta összehasonlításoknál egy gondolatot figyelmen kívül hagyunk, azt, hogy egy egész
társadalom rekatholizálása nem mehet végbe egykét elszigetelt eszköz által, némi egyoldalú, részleges szervezkedés útján, s hogy a miként a keresztény kath. hiterkölcsi élet valami mindenre kiható
szerves átalakulást jelent, úgy ezen átalakulás m u n kálatai is szerves föladatot képeznek. Ezerféle eleven
életerőnek kell közös egyakarattal összeműködnie,
hogy az a keresztény világnézet, mely az egész
köz- és magánéletet felöleli, uralomra jusson egy
egész társadalom szivében, életében. Ezt a szerves
föladatot pedig természetesen nem lehet megoldani
csak sajtóval, csak politikával, a mint nem lehet
megoldani csak kongregációval sem. A szerves öszszeköttetés mindazon kezdeményezések és eszközök
között, melyek a föléledő magyar katholicizmus tagjaiba új életerőt vannak hivatva önteni, a sikeres
munkálkodásnak legfőbb követelménye.
Sajtó kell, igenis; de épen ahhoz, hogy sajtónk
legyen és nagy legyen, buzgó terjesztőkre, sajtóapostolokra, emellett hitvallói bátorságú, lánglelkű,
kitartó szerkesztőkre, irókra, tudósitókra stb. van
szükség, még pedig nem 10-re vagy 20-ra, hanem
ezernél is többre. Sőt addig, míg sajtónk elsőrangúvá nem fejlődik, lelkes olvasóközönség is kell,
mely egyelőre érdeklődésből és ügyszeretetből is
megrendeli a kath. lapokat s így végre valahára kisegíti a kath. sajtót abból a bizonyos hírhedt circulus vitiosus-ból, hogy szerkesztő és olvasó egymásra tolják a hibát. A sajtó egymaga ebből a
circulusból kilábadni nem tud, oda más is kell,
mint egyletalapítás és fölhívások szerkesztése. A tapasztalás erre a leghangosabb tanu.
Népszövetség, politikai érvényesülés szintén kell ;
de épen arra, hogy ez a politikai érvényesülés célravivő legyen és hogy ne hasonlítson farsangi bohózathoz, melyen ellenségeink mosolyognak, kellenek
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lelkes kath. politikusok is, önzetlenül küzdő, dolgozó
népvezérek, talpig katholikus és hivatásuk magaslatén álló képviselők, a kik ügyünket diadalra viszik
s egyházunknak díszére válnak az ellenféllel szemben ; olyanok, a kiknél a katholicizmus nem ünneplőruha, melybe hébe-hóba kiöltözködnek, míg másnap az egyház legszigorúbb parancsain is keresztülgázolnak, mintha ország-világ előtt nevetségessé
akarnák tenni az állást, melyet elfoglalnak; h a n e m
a kikben következetes katholicizmus életelvvé lett,
mint a Windthorstok, Mallinckrodtok, Garcia Morénók és O'Connellek életében; a kikben a vallásos
meggyőződés és buzgalom a legbenső rugó, az éltető
és irányító elv, a nagy gondolatok és nagy tettek
megindítója, hordozója, lelke, melyből az eszmék,
tervek, kezdeményezések, nemes elhatározások, a
fáradhatatlan elszántság, óvatosság, tapintatosság,
előrelátó okosság, az ékesszólás ereje, az összetartás
és a győzelmek egész gyönyörű láncolata veszi
eredetét.
És ilyen politikus százszámra kellene, s mellette
ezerszámra kellene olyan önzetlen, buzgó m u n k a társ, a ki a részletmunkában együtt küzd velük, a
ki az ország összes megyéiben, összes városaiban és
községeiben folytatja amazok munkáját, szervezi,
lelkesíti, fölvilágosítja a kath. választópolgárokat. De
ilyeneket sem nevel a Népszövetség egymagában ;
sem a Sajtóegyesület és a Népszövetség együttvéve.
Két egészséges kar még nem elegendő arra, hogy
éljünk és mozogjunk : erre egész szervezet kell.
Minden számottevő tényezőnek össze kell hatnia ;
egyiknek a másikat kell támogatnia ; egyiknek a
a másiktól kell erőt kölcsönöznie, ép úgy, a mint az
élő szervezetben egyik szervnek a másikat kell segítenie, hogy aztán amattól s az egésztől maga is
ú j a b b lendületet, életerőt nyerjen.
Már most ha a katholicizmus újjáéledése szerves együttműködést kiván minden közreműködő tényezőtől, k ö n n y ű belátni, hogy ebben a szerves együttműködésben központi helyet kell biztosítanunk annak,
a mi e szerves együttműködésnek a legbenső életelvét képezi, a mi az egész erőkifejtésnek legmélyebb
rugója s mintegy lelke: a hitbuzgalmi élet fejlesztésének minden téren, minden vonalon, elsősorban
pedig amaz intelligencia körében, mely aztán sajtó
és politika révén az egész ország hozzánk tartozó
társadalmát kath. alapon újjászervezni van hivatva.
Nem élő szervezet az, melyből a lélek hiányzik !
A lélekből indul ki az életerő, az egyes testtagok
önmozgató ereje, az egyes szervek életképessége; a
lélek ereje duzzasztja, fejleszti, erősíti s teszi ellenállóvá az egész szervezetet. S azért k á r volna a sok
áldozathozatalért és erőfeszítésért, ha akcióprogramm u n k b ó l ezt a legvitálisabb coefficienst, az újjászervezésből a lelket kifelejtenők. E nélkül minden
egyéb e r e d m é n y ü n k kártyavárszerű alkotás m a r a d .
E tekintetben nem ajánlhatjuk eléggé meg-
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figyelésre és megszívlelésre azon szavakat, melyeket
Németország egyik legmozgékonyabb, ügyes p a p j a :
Knebel, m a n n h e i m i városi plébános ajkáról hallottunk a németországi és ausztriai kongregációi prézesek innsbrucki közgyűlésén a mult nyáron. Elmondta ez a sokat tapasztalt lelkipásztor, hogy
mily kevés eredményt értek el ők Badenben, míg
a kongregáció révén a hitbuzgalom intenzív fejlesztését nem vették legelső célpontul. Egyletet, szövetkezetet, kaszinót alapítottak, fölolvasóestélyt tartottak,
színielőadást rendeztek, politikailag agitáltak, sajtójukat terjesztették. «Éjfélig ott síirögtünk-forogtunk,
mondta, az egyleti helyiségekben, miután egész napi
keserves m u n k á b a n amúgyis el voltunk csigázva.
S az e r e d m é n y ? Csak annyi volt, hogy választáskor
nem álltunk szervezetlenül. De egyébként csak tengődtünk. E k k o r azonban behoztuk a kongregációt :
kiválogattuk a buzgóbbakat, összetömörítettük őket s
rendszeresen fejlesztettük bennük a gyakorlati hitéletet. Azóta minden egyletünk és vállalatunk föléledt:
kongreganistáink minden kath. mozgalomban fenntartják a pezsgő, buzgó életerőt.»
Ezt a tételt bőven bizonyítani voltaképen fölösleges. Túlságosan nyilvánvaló és sajnos, elég tapasztalati tény igazolja, hogy nálunk szintén első sorban
itt, ezen a benső területen volna szükség még igen
sok javításra.
Hol áll a mi vallásos életünk a belga, a spanyol,
a németországi katholikusoké mögött? Csoda-e, ha
aztán nem érzünk m a g u n k b a n elegendő erőt arra,
hogy mozgalmainkban lelkes önzetlenséggel, ö n feláldozó ügyszeretettel, a legszerényebb hellyel is
beérve, a legcsendesebb m u n k a k ö r t is nagyrabecsiilve,
jutalom s elismerés nélkül küzdjünk, fáradjunk,
törjük m a g u n k a t ? Csoda-e, lia sok m i n d e n b e belekezdünk ugyan, de sehol nagy eredményt nem
é r ü n k ; h o g y — mint e folyóirat nagyrabecsült szerkesztője egyszer kifejezte —- nálunk mindenki csak
liszt, csak generális akar lenni, közkatona senki ;
hogy a legnemesebb célzatú törekvések személyi
kérdéseken csuszamlanak el és sokszor jogos személyi
bizalmatlanságnak kell legvitálisabb mozgalmaink
kerékkötőjévé lennie?
*

Ezen gondolatok megjelölik a legelői említett
kongregációi otthonmozgalom fontosságát és helyzetét a kath. újjáébredés szervezésében. A kongregációi ü t i hon szerény mértékben ugyan, de a legtöbbet, a szervezkedés lelkét és velejét: a hitbuzgalmi életet kívánja szilárdabb alapra állítani s
rendszeresen fejleszteni. Fegyvertára főleg két mainap is igen modern és életképes edző-eszközt fog
kultiválni: a kongregációt és a lelkigyakorlatokat.
A ki közelről ismeri ezt a két dolgot, a ki önmagán próbálta ki átalakító hatásukat, jellemképző,
apostoli buzgalomra lelkesítő erejüket, annak egy
szóval sem kell ecsetelnünk fontosságukat. Azok
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gondolják csak el, mikép újul meg majd a föld szine
minálunk is, ha majd évenkint százával tartanak
világi katholikusaink : tanárok, orvosok, tisztek,
egyet, polgárok stb. lelkigyakorlatokat és százával
gyülekeznek össze hétről-hétre a kongregációkban
apostoli buzgalmuk újjáélesztésére. A ki pedig nem
ismeri a kongregációt és lelkigyakorlatot személyes
ismeretségből, annak azt így papiroson nehéz volna
csak megközelítő módon is megmagyarázni. Azért
ettől elállunk.
-K
Virágzó Sajtóegyesület! Hatalmas Népszövetség!
Jöjjön el a te országod! De ne úgy jöjjön el, mintha
holtak közé jönne, hanem teremtsen neked az
Isten elsősorban a kongregáció és a lelkigyakorlatok gyakorlóterén megedzett, erőslelkű, apostoli
erényű, következetesen katholikus, önzetlen harcosokat, vezéreket és közkatonákat egyaránt, a kik
az örök igazságok szellemébe teljesen behatolva,
mélységesen meggyökerezve a természetfölötti hit-és
kegyelemélet talaján, kitartó hűséggel lengessék
zászlóidat s hozzák meg végre-valahára a magyar
katholicizmus életképes újjáéledését. Bangha Béla.

Werner Zakariás.
Werner Weimárból Rómába
Város»-t így köszönti :

<in.)
utazik, Az «Örök

Rom, da thront es ! — Über Petrus Grab
Strahlt vom Petersdom des Glaubens Stab !

Szent-Péter temploma nagy hatással van reá, buzgón
olvassa az «Imitatiót» és kegyelemmel eltelve elhatározza a katholicismusba való visszatérését. Furcsa,
hogy e döntő lépésre régi bálványának, Goethének
«Lélekrokonság» cim regénye indította. Ottilia, a
regén}' hősnője, lemond a világ örömeiről. Werner
is így tesz. Elmegy Don Pietro Ostinihez, a Collegium
Romanum tanárához, a nagysikerű téritőhöz, megismerkedik az Egyház tanításával, 1 részt vesz a nagyheti lelkigyakorlatokban ; ezeket később verses alakban kiadta 2 s leteszi 1810. ápril 19-én, nagycsütörtökön, a hitvallást Oslini kezébe. Rögtön utána Nápolyba
utazik s látja a Santa Chiaza templomban szent
Januarius vérét forrni. E csodál maga-magára nézve
úgy értelmezi, hogy Islen helyesli katholizálását.
A buzgó neophyta azonnal hittérítéssel foglalatoskodik, megtéríti Goethe sógorát ; Schlossert, Overbeck
festőt s nagy érdeme van Frigyes góthai herceg
kalholizálásában is.
«Német monda mesél a hű Eckartról, a ki,
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miután az elátkozott, bűvös Vénuszhegyből kiszabadult, Rómába zarándokol, hogy bűneit jóvátegye és
bocsánatot nyerjen; azután pedig ragyogó vértezetben
az elvarázsolt hegy előtt őrt áll, szeretetteljes intelmeivel minden jámbor lelket visszatartva a gonosz
barlang bejáratánál, a honnan édesszavú, csábító
szirénhangok csengenek, az arra menőket hívogatva,
csalogatva. Werner megtérése után a hü Eckart
meseszerű alakját veszi fel» — így jellemzi őt
Eichendorff. 1
Hogy sikeresebben téríthessen, pap akar lenni;
1810. végén VII. Pius azt válaszolja kérésére: «Questa
cosa e fatibile». Egy évi várakozási időtt kell töltenie, s Ostini beavatja őt a theológiai tudományokba.
1812. végén Németországba megy vissza s Dalberg
hercegprímás engedelmével belép 1814-ben Szent-Pál
megtérésének hetében az aschaffenburgi szemináriumba, miután ii} rilvánosan meg kellett vallania katholizálását s megtagadnia előbbi műveiben előforduló téves állításait.
Megírta: «Die Weihe der Unkraft» cimű visszavonását, a mely féktelenül zúgó vihart s polémiát
támasztott.
Miután házassági ügyeit elintézték, (csak az első
jött számításba), elnyerte imáinak jutalmát: pappá
szenteltetett.
Werner papi minőségében nagy buzgalommal
folytatta térítéseit. O maga végigment az igazság
hosszú és fájdalmas keresésén, ép azért szerette az
igazság őszinte keresőit, bármilyen vallásúak voltak
is. A költészet neki csak eszköz a hitigazságok terjesztésére :
Poesis fliegt keck zum Urlicht,
Doch von Wachs sind ihre Schwingen ;
Sie muss, w o das Alleluja
Tönet, stürzen oder liinknien !2

Utolsó tragédiája: «Die Mutter der Makkabäer»
mártirdráma, bővelkedik poétikus és szinszerű jelenetekben, de előadva rettenetes hatású lehet, lobogó
máglyát és a tortura hajmeresztő képeit mutatják
be nyilt színen. A Makkabaeusok vértanúságot szenvednek el hitükért, a mit Brandes nevetségesnek
tarthat, bár zsidó őseiről van szó.8 E hősök eltűrnek
mindenféle kínzást, de nem esznek a Zeusnak bemutatott áldozati eledelekből. E drámának van tragikus magva is. Saloméban, a Makkabaeusok anyjában, összeütközésbe kerül az anyai szeretet a nyolcadik paranccsal ; a bátor nő engedelmeskedik az
Istennek s fiai a vesztőhelyen halnak meg. Ezen
1

1

Brandes (306.) azt állítja, hogy Werner könnyelműen
konvertált; hogy nem ismerte a katholikus vallás tanítását.
Ehhez nem kell kommentár.
2
Geistliche Übungen für drey Tage. Wien 1818. Ebben
összefoglalja benső életét. A bűntől a hitig, a hittől a szemléiéiig. Költeménygyiijleményét befejezte az «Eucharistie»
misehimnusszal, vonatkozással Rafael «Disputa»-jára.

Eichendorff : Geschichte der poetischen Literatur
Deutschlands. Kösel, 1906. 394. 1. — Eichendorff katholikus
szempontból irott irodalomtörténetét ismertette Lám Frigyes.
Egyetemes Philologiai Közlöny. 1907. évf. 884—885. lap.
2
Idézi Eichendorff. (405 1.) Ezt a négy sort Vierling
rosszul fordította (272) franciárá. Utolsó sora így hangzik.
«Elle doit s'abîmer dans l'espace el tomber à genoux.»
3
Brandes: Romantische Schule in Deutschland. 310. I.
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idegrázó d a r a b befejezése opera izű (mint Goethe
Egmontjáé), nyelve itt-ott nagyon kenetteljes, a magam
részéről n e m tartom olyan nevetséges fércmunkának, mint Brandes, Minor és Vierling. Heine 1 elég
helyesen jellemzi : Palesztinai legenda a görög tragédia formájában, ritmusai ünnepélyesek, mint a
harangok zúgása; lassan, méltóságosan haladnak,
mint a nagypénteki körmenet.
A d a r a b b a n fel-fel csillanó humor, sikerült
komikus részletek (egy gyáva zsidó kalandjai) mutatják, hogy a papi állás nem ölte ki a költőből a
jókedvet.
Alig hogy pappá szentelték, elmegy Bécsbe, a
hol szoros barátságot köt Hofbauer Kelemennel, 2 a
hires katholikus vezérférfiúval. Szivesen látott vendége lesz az aristokrata köröknek, barátságukba
fogadják a hires költőt a Zichy és Széchenyi grófi
családok is. 1814—1815-ben ülésezett Bécsben a hires
kongresszus i s ; a császárváros sok előkelő embert
látott falai közt. Werner fényes szónoki tehetségét
eleinte külvárosi templomokban, később az augusztinusok udvari templomában érvényesítette óriási és
előkelő hallgatóközönség jelenlétében. Érdekes élete,
megjelenése és beszédje rendkívüli hatást tettek.
Á b r a h á m a Sancta Clara támadott föl benne. Exhortatióiban saját magát sem kimélte, botlásait a szószékről ostorozta s őszinte volt a nyerseségig; beszédeiben magas költői szárnyalást találunk, népies
adomákkal fűszerezve. 3
Nagyon sok lelket mentett meg az Egyháznak, 4
többek közt megtérítette Studack Lőrinc svájci születésű protestáns orvosnövendéket is, a ki Wernert
követve, papi pályára lépett, aztán a svéd királyné
gyóntatója és Skandinávia apostoli vikáriusa lett;
1862-ben püspökké szentelték s igy Studack volt a
reformáció romboló vihara után Svéd- és Norvégország első r ó m a i katholikus püspöke.
Werner Magyarországba is átrándult, 1816—1817ben Podoliában élt a Choloniewski-családnál, Mackiewicz püspök pedig kinevezte tiszteletbeli kanonoknak.
1820-ban belép novíciusnak Liguori Szent Alfonz
kolostorába, a melyet boldog Hofbauer néhány ta1

Heine: Die romantische Schule. Karpeles. VII. 214. I.
Boldog Hofbauer volt gyóntatója Wernernek. Ő fedezte
fel benne a népszónokot. Lásd Bauchinger művét.
3
Brandes beszédeit «dagályosoknak» mondja, a melyekben éle váltakozik az aszkéta butaságokkal. Brandes 306. I.
4
A bécsi kongresszus idejében Hotbauer megakadályozta
a fenyegető schismatikus mozgalmat, melyet állítólag Dalberg
érsek is előmozdított. (Ilasinger 265.) Werner hitszónoklatai
Hofbauer politikáját szolgálták. Bauchinger elmondja, hogy
Werner a szónokolás hevében olyat is mondott, a mi nem
egyezik meg az Egyház tanításaival. Hasinger figyelmeztetésére Werner a következő vasárnap visszavonta tévedéseit.
Hofbauer Wernert nagyon alázatossá tette, a mi kemény
feladat volt. Hofbauer hires szavai : «Werner ist eine Posaune
Gottes, aber seinen preussischen Stolz kann man nicht oft
genug demütigen». Bauchinger 496. 1.
2
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nítványa alapított. A próbaév letelte előtt kilépett s
visszament az augusztinusokhoz prédikálni. Mi volt
az oka annak, hogy megváltoztatta szándékát, nem
tudjuk biztosan; talán azt hitte, hogy mint szerzetes
n e m téríthet és mozoghat olyan szabadon, csak
annyit látunk, hogy vallásos buzgósága ezentűl még
fokozódik.
Nem kiméli magát, tovább szónokol, á m b á r
kikezdte a tuberkulózis. 1823. j a n u á r 5-én egy
hosszú szentbeszéd után ágyba dül s 12-én már felveszi az utolsó szentségeket. Halottas ágyán sem
hagyja őt cserben pajkos humora, szellemes ötleteivel vigasztalja és bátorítja ápolóit, látogatóit. 17-én
csukta le fáradt szemeit.
Boldog mosoly szépítette a j k á t ; a fáradt zarándok eljutott mennyei hazájába. Asztalán
nyitva
maradt a breviárium ; utolsó olvasmánya a szeretet
magasztalása volt: a korinthusi levél.
W e r n e r leste Enzersdorfban pihen
Hofbauer
Kelemen mellett. Utóbbi csupa konvertita közt várja
a feltámadást. A jó pásztor holtában is őrzi bárányait, a kiket ő vezetett el az igazság ismeretére.
-K
W e r n e r visszatérése a katholicizmusba szükséges, kikerülhetetlen, h a r m o n i k u s
következménye
őszinte és állhatatos igazságkeresésének. Ifjúsága óta
kereste a lelki megnyugvást. Megtalálta. Eltékozolt
életéért csak az égi szeretet vigasztalta.
Konvertálása némelyek szemében szinte botrány
számba ment ; a protestánsok ráfogták, hogy a pénz
és az állás utáni vágy miatt hagyta el a «tiszta
evangéliumot» ; pedig j ó m ó d ú e m b e r volt és még
az állami szolgálatból is kilépett, hogy szabadon
élhessen eszméinek. A sok ferdítést W e r n e r végre
megunta s a «Mutter der Makkabäer» előszavában
megleckézteti ellenfeleit. Megtérésének glorifikálása
után leszámol velők, ezeket mondván :
«Auf Ihn, (Christum), den ich noch nicht gewonnen habe, hoffend, achte ich, mit dem Lehrer der
Heiden, alles für Kotli, auf dass ich Ihn gewinne,
und Ihm seyd von mir herzlich und liebend, lebend
und sterbend empfohlen ihr all' meine lieben Freunde
und lieben Feinde!» 1
«A m i d ő n a jó p a p a ravatalon feküdt, oda
sietett előkelő és szegény, művelt és egyszerű ember
hogy az áldott halott hideg kezét még egyszer megcsókolja és nemcsak e cselekedettel, hanem fönszóval is beismerte mindegyik, az összes jelenvoltak
előtt nyíltan és őszintén, hogy a megboldogult vezette el őt az üdv és az igazság útjára» — m o n d j a
egy korabeli nekrológus.
Ez gyönyörű egy sírfölirat, melyért sok költő
megirigyelhetné Wernert.
Vierling, a ki nem barátja az egyháznak és sajnálatos tévedésnek tartja a vallásos érzést, meghajtja
1

Die Mutter der Makkabäer. Prológus XVIII. pag,
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lobogóját Werner egyénisége előtt. Jóbarátnak, emberszerető léleknek, nagytehetségű költőnek és mély
gondolkodónak m o n d j a ; hitszónoki és térítői működése pedig bámulatba ejti. Ennél nagyobb elismerés
nem várható egy ellentétes világfelfogást valló életrajzírótól, a kinek munkája, m i n d e n tévedése mellett
is, az egyetlen komolyan számbavehető kísérlet
W e r n e r méltatására.
Komoly m á r csak azért is Vierling munkája,
mert lelkiismeretes forrástanulmányozás eredménye,
a mi n e m állítható Brandes, Minor, Engel s mások
ismertetéseiről. Ezek adataikat nagyobbrészt Hitzig
életrajzából merítették. Vierling m u n k á j a — hiszem —
sok tévedést oszlat szét. 1
Lám Frigyes#

Visszapillantás

olasz

utamra.

Egy október a szép Itáliában s ráadásul felhőtlen
aranyos idő mindvégig — ritka a d o m á n y a a jó Égnek, a mely után már régóta sóvárogtam.
Utamnak gyakorlati célja volt ; látni akartam,
mennyire válnak be kalksburgi m ú z e u m o m művészetdidaktikai sorozatai, s vájjon húsz évi fáradozás,
építés után a művészetek melyik ágában tűnnek elő
a leginkább érezhető, még m a j d pótlandó hézagok.
Ép úgy, mint harmadéve Münchenben a b a j o r Nemzeti Múzeum tanulmányozásánál, most is arra a
meggyőződésre jutottam, hogy a fejlődéstörténeti
szemiéltető rendszer, melyet m ú z e u m o m a művészetoktatás terén mint első kísérlet képvisel, csakugyan
kulcs gyanánt szolgál a nagy múzeumok és műkincsek alapos megértéséhez.
Első állomásomat Velencében tartottam. Máramult
években órahosszakat elábrándoztam a Szent Márktéren s a tengerre nyiló Piazzettán; nem egy emberi
agyvelő gondolta azt ki, a mi itt a szem előtt föltárul; hosszú századok érlelték meg s öntötték nagylassan formába azt a bámulatos stílvegyüléket, a
mely San Marcót a világ legelső látványosságai közé
emeli. Tizenkét század képviselői állnak itt régi dicsőségükben egymás mellett, s nem tudod, melyiknek
nyújtsad a pálmát.
Szent Márk temploma az utolsó évek kitűnő restaurálásai folytán mintegy megifjodott. A tektonikai
bűvös hatást, melyet a templom belső és külső
perspektívái ezer változatban nyújtanak, fokozza a
mozaikok leírhatatlan csillogása. Hogy mi az a mozaik,
itt látod azt, mint sehol másutt a világon, s minél
inkább visszalépsz a régi időkbe, annál megkapóbban
érzed hatásukat. 2 Leghatályosabbak a legrégiebbek a
1

Dalberg prímástól Wernerünk gyémántokkal ékesített
arany irótollat kapott ajándékba, ezt a máriazelli szűznek
hagyta végrendeletileg. Ott is őrzik jelenleg.
2
S ime, hol innen, hol onnan halljuk, hogy azok a
régiek semmit sem tudtak ! A baj úgylátszik az, hogy a modernek nem látnak tovább az orruknál, nem ismerik a régieket.
Szerk.
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XI. és XII. századból a kupolák boltozatain ; mellettük
a renaissance mozaikcsoportjai, bár Tizian, Tintoretto
és a kél Vivarini festették meg művészi mintáikat,
akárcsak elhalaványulnak. Nem helytelenül jegyezte
meg egy finomszemű utazó : A r ó m a i szent Pétertemplomot, ha földrengés romba döntené, még nagy
üggyel-bajjal fölépíthetnők ; a szent Márk-templomnál
ilyesmire még gondolni sem szabad.
De hát Velencébe most utóljára nem is a gyönyörűséges szent Márk-templom vonzott, hanem egyik
rejtett műkincse, a mely a főoltár mögött 11—2 órák
között látható, s mindeddig figyelmemet elkerülte.
Értem a másfélméter magas, negyedfélméter hosszű,
rekeszes zománcokkal díszelgő aranytáblát, a világhírű Pala d'Orot. Nagyrészt a XII. század elején
Konstantinápolyban készült, később többszörös megújításon ment keresztül ; jelenleg 85 emailképben,
melyekel számtalan Cabochon-gemma (csiszolatlan
drágakő) foglal be, m u t a t j a a megváltás történetét.
S bár magyar szent k o r o n á n k ugyanazon technikákat
még száz évvel régibb időből tárja elénk, a Pala
d'Oro az orientális művészet egyik — tán legnagyobb
műalkotását mutatja be az utókornak, s hozzáfogható
zománcművet csak keveset találunk. Műfejlődési
szempontból mégis vetélkednek vele az úgynevezett
verduni oltár vájlzománcos retábuluma (1181.) Klosterneuburgban Wien mellett, továbbá a d o m b o r zománc (Email sur r o n d e bosse) terén Mátyás király
Kálváriája (1490. előtt) az esztergomi főszékesegyház
kincstárában és tán még «Das goldene Rössel» (1404.)
Altöttingben Bajorországban. Míg így a művészet
nagy m ú l t j á b a n elmerengve álltam a Pala d'Oro
előtt, fölzavart elmélkedésemből egy nagyképű Cicerone, a ki porosz vendégeknek kezdte az aranytáblát
magyarázni, s hihetetlen badarságokat tálalt elibök.
Flórencben, alighogy megérkeztem, az egykori
domonkoszárda, most Museo S. Marco felé irányítottam lépteimet. Hasonló zárdai idyll nincs több
a világon. Era Angelico da Eiesole (f 1455.) freszkófestései, melyekkel itt a keresztfolyosót, a tanácstermet, az ebédlőt és rendtársainak lakócelláit díszítette, a vallásos festészet örökbecsű mintaképei lettek
s a kicsiny kolostort F l ó r e n c gyöngyévé avatták.
Szivesörömest bezárkóztam volna itt nyolc-tíz napra,
hogy együttélve, együttérezve a szent festővel, Urunk
életének misztériumait az ő mesterképei nyomán
átgondoljam ! Egyet azonban maiglan sem volnék
képes magmagyarázni; hogyan, miképen van az, hogy
a fotografia, a rézmetszet, míg egyéb nagy mesterek
képeit hűen, legalább is kielégítőn reprodukálják,
Era Angelico magasihletű freszkóinál tehetetlennek
bizonyulnak?
Flórenci vándorlásaimon S. Marco után tán
Giotto (+ 1336.) művei kötötték, le leginkább figyelmemet ; márványszobrai a dóm campanile tornyának
alsó emeletén, valamint freszkói a S. Croce-templomban b á m u l a t r a ragadják a műértő utazót. Nem ab-
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szolút műértékekről van itt szó; azt a fölényt azonban, amellyel Giotto az ő művésztársait, saját korát
felülmúlta, előtte utána csak nagyritkán találjuk a
művészet történetében. Merész ugrással egyszerre
kiemelkedett a merev byzantinizmus békóiból s a
középkori szabad mozgású, meleg érzésű művészet 1
atyamestere lett. Hasonló túlszárnyalást a kor fölött
a későbbi századokban tán csak az egyetlen Michelangelo mutat fel. Sokáig álltam az Accademia di
belle Arti nagy tornáccsarnokában hires Dávidja
előtt, összehasonlítottam a szellemben, ruganyosságban páratlan márványszobrot vetélytársának, Baccio
Bandinellinek Herkulesével, a mely még eredeti
helyén, a Palazzo Vecchio előtt v á r j a a vendéget;
egész világ választja el a két szobrot egymástól.
S valóban az antik művészet erőteljes formai tekintélyét a keresztény századokban csakis Michelangelo
és nem Ca nova, se nem Thorwaldsen éri fel. Elég
legyen itt flórenci Dávidjáról, római hatalmas Mózeséről vagy mélyihlelű Pietájáról megemlékeznünk.
Az olaszok nagy műhajlama és páratlan termőképessége leginkább Flórencben ötlik szemünkbe;
az Uffizi, Pitti, Accademia képgalleriák, a templomok
és magánpaloták túláradnak a műalkotásoktól; kiérezzük, hogy a művészet e nép vérében rejlik, s
nemzedék nemzedékre származtatja át. De a sok
irigylendő és kábító fény mellett lehangolt, hogy a
galleriákban számtalan műremeket az ország templomaiból hordottak össze; eltompul m é g a legerősebb
műérzék is, ha azokat a gyönyörűséges Szenteket
szemléli, a kik eredeti rendeltetési helyükről kiragadva
végnélkül való sorokban szoronganak itt egymás
mellett. Megszorult lélekzettel búcsúztam el tőlük.
Utam szerencsecsillaga azonban legfényesebben
R ó m á b a n ragyogott fel. Alig hogy az örökvárosba
megérkeztem, Huyn gróf, brünni p ü s p ö k úr meghitt,
hogy mindjárt másnap a Szentatyához kisérjem
magánkihallgatásra. X. P i u s pápa ő szentsége sajátságos, leírhatatlan jóságával fogadott ; Krisztus Urunk
szelídsége, az a «mansuetudo Christi» még az életben
nem nyilatkozott meg előttem hasonló mérvben.
Miután alázatos köszönetemet fejeztem ki neki azon
köriratáért, a melyet a keresztény művészetek érdekében 1907. december 7-ikén közzébocsátott, ő maga
is a keresztény művészet magasztalására, ápolására
tért át s negyed óráig prófétai ihlettel szólott annak
jelentőségéről. «Foveamus artem christianam, redeam u s ad pristinam artem religiosam ; ars moderna
non ,aedificat, neque elevat, non in pictura, non in
sculptura, sed neque in architectura ; regrediamur
itaque ad pristinam b o n a m artem I» 2 Ezek voltak
1

Lám, lám mi volt abban a «sötét» középkorban ! Szerk.
Ápoljuk a keresztény művészetet, t é r j ü n k vissza a régi
vallásos művészetre ; a modern művészet nem épületes, nem
is emel fel, sem a festészetben, sem a szobrászatban, de az
építkezésben sem, térjünk tehát vissza a régi helyes művészetre.
2
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vezérszavai, melyeket azután többszörös változatban
hangsúlyozott. Szóval igen szivemre kötötte a régi
kipróbált, dicsőséges m ú l t ú egyházi művészet fölkarolását, s a mai lelkileg üres, laza, sőt káros m ű a l k o tásoktól óvólag intett.
Római kétheti tartózkodásom alatt főgondom
odairányult, hogy az antik és a keresztény művészei
sajátosságait, ellentéteit élesebben megfigyeljem. Behatón szemügyre vettem a Museo Vaticano, Capitolino
és Laterano végnélkül való szoborműveit. Az antik
művészet formai tökélye utolérhetetlennek látszik,
oly mesteri kézzel alkotja meg az emberi testet, a
látható világ koronájának bámulatos arányait és
h a r m ó n i á j á t . S mégis pszichológiai szempontból, a
mely az emberi művek belső legfelső értékét mérlegeli, ezekből a páratlanul vésett márványarcokból a
pogányság éjjele néz komor pillantással r e á n k ;
homlokaikon, bármily büszkén emelkednek is a m a gasba, a fátum bélyege ötlik szemünkbe. Szinte fellélekzünk, ha azután a Museo Laterano első szobrocskájával, a «Bonus Pastor»-ral találkozunk, a pogány világ hosszú b o r ú j a után itt a magasztos keresztény világnézlet h a j n a l a dereng. így a szent Pétertemplom kriptájában Junius Bassus szarkofágián
minden egyes relief-csoport arcairól mily megbékült
hangulat, istenes boldogság tükröződik vissza ! Csak
e két szoborművet említem, mert a látogatásnál
először találkozunk velük ; utánuk és mögöttük a
keresztény első századok számtalan hasonló lelkű
szobrai sorakoznak.
A festészet világát a katakombáktól kezdve a
Renaissance magas művészetéig ugyanazon boldogihletű, még szebb j ö v ő t reméllő keresztény szellem
lengi át. Fájdalom, a látogatás órái mint álomképek
röppennek el, lia a Vatikán Cappella Sixtinájában
Michelangelo boltfestéseit, szellemileg és testileg
titáni prófétáit és szibilláit, avagy a Stanzákban
Raffael páratlanul
nemes freszkóképeit vesszük
szemügyre. Mély hálaérzet ébred ilyenkor a lélekben,
hogy Isten szerető gondviselése m á r e földi v á n d o r láson annyi szépet és égbeemelőt juttatott osztályrészül.
Azonban mi sem vonzza, mi sem bűvöli el az
utast R ó m á b a n annyira, mint Szent Péter temploma.
Kétheti ottlétem alatt m a j d n e m naponkint ellátogattam a keresztény világ e legnagyobb műalkotásába. N e m esik könnyen benyomásaimat rövid szavakba foglalnom. Mint egy művészeti múzeum őre,
bevallom, hogy hosszú évekre, sokfelé terjedő utazásaimon a művészet dolgában aligha lepett meg
valami ; napjaink fényképei s egyéb reprodukciói
máris oly tökéletések, hogy otthon Íróasztalunk előtt
világos s elég hű képét nyerhetjük a célba vett műemlékeknek és műtárgyaknak. S csakugyan, műszaki
kutatásaimon ép úgy találtam a kiszemelt m ű a l k o tásokat, a mint azt otthon tanulmányozás közben
gondoltam el magamnak. Képzelőtehetségem m i n d máig csak kétszer hagyott cserbe.

("».

szám.

RELIGIO

167

Csalódtam először, midőn 1894-ben első izben
«Originalentwürfe der Peterskirche in Rom» most
álltam a kölni dóm előtt.1 Itt fantáziámat túlkészülő második kötetében a szent Péter-templom
szárnyalta a valóság, a tünemény nagyszerűsége
nagyszabású triangulációi mellett az aranymetszet
felülmúlta az otthon megalkotott képet. A második
törvényeit is kifürkészni.
s valószínűleg utolsó meglepetés a római szent
Zárszó gyanánt még a paradicsomi Nápolyból
Péter-templomban várt reám ; ezt a világcsodáját
rövidke megjegyzést.
látni kell ; könyvek, képek a valóságot fel nem érik.
Most húsz éve lehet, hogy Burckhardt ismert
S mégis mennyire eltérők voltak érzéseim Kölnolasz utikönyvében, a «Cicerone»-ben (5. Aufl. 1.
ben, Rómában. A kölni dóm kimondhatatlan erővel
154. lap) a nápolyi múzeum világhírű Homeros
vonzza a lelket a magasba ; ezerféle «Sin sum Corda»
antik mellszobráról e szavakat olvastam : «Mi sem
jutott az égbetörő pilléreken, boltíveken kifejezésre.
nyújt nekem magasabb ideát a görög művészetről,
mint hogy e vonásokat kitalálta és kőbe véste. Egy
Rómában ellenben a térhatás fensége bűvöli el a
szemlélőt ; Majestes Domini replevit templum ! Ám
vak költő — ez volt a kitűzött théma, s ime a
igaznak bizonyul itt a másik szó is: Qui scrutator
művész a vak aggastyán homlokára, orcájára reáest majestatis, opprimetur a gloria. A fenségesnek
varázsolta azt az isteni küzdelmet, sóvárgást a legaz a mély érzete minden későbbi látogatásnál megmélyebb megadással egyetemben, melyet a vakok
újul, sőt fokozódik.
élveznek. A nápolyi mellszobron minden vonás
szellemet és csodálatos életet lehel.»
Hazatérve sokszor és alaposan elemeztem beBurckhardtnak igaza volt; erről a páratlan
nyomásaimat, s kérdeztem magamtól, honnét ered a
fenségnek s vele szemben az abszolút meghódolásremekműről azonban még többet olvastam le; e
nak érzete, mely a szemlélőn San Pietróban oly erőt
szobron a pszichológiai teljes valóság, a pogányság
belső állapota a megváltás előtt nyilvánul meg; a
vesz? Először kétségkívül az óriási méretekből,
melyek itt egy pillanatban föltárulnak. Míg a kölni
vak, lelki Ínségben elsíilyedt, szabadulás után epedő
dómban a mértékegység, tudniillik a négyzet átmépogány világ hű képe áll itt előttünk; ez a mellszobor az antik művészet legigazabb, legmegkapóbb
rője (a hossz- és kereszthajó metszőnégyzetében) 21
alakja; az igazságban pedig rejlik a Szépnek legmétert tesz ki, a szent Péter-templomban 62 méterre
rúg, s míg a kölni dóm térfogata 6166 négyzetméter,
nagyobb ereje, el nem múló hatalma.
a szent Péter-templomé 15.160 négyzetméterre terjed.
Velics László S. J.
Ám nem csupán óriási számok és méretek okozzák
ezt a leírhatatlan bűvös hatást, sőt inkább a páratA darwinizmus
végvonaglása.
lan arányok és harmóniák szülik azt. Ezeket hozták — hogy mindjárt a világ mind a három legMidőn a darwinizmus 1859-ben kimondta a
nagyobb műalkotását egyszerre megnevezzem — az
«létért való küzdelem» és a «legalkalmasabb túlantik Athén Parthenonjában Phidias, a kölni dómélése» jelszavát, nem is sejtette, hogy 50 év múlva
ban Ryle Gellért mester, a szent Péter-templomban
az elv rajta megy teljesedésbe, hogy egy rövid félBramante a legcsodálatosabb összhangba.
század múlva ő maga fog a sírba kívánkozni, mint
hasznavehetetlen, csenevész ága a leszármazási elméMíg azonban a Parthenonnál az aránylag kis
2
leteknek.
Pedig úgy van. A babérkoszorúból, melyei
épület csodaszépsége az «aranymetszetnek» nagyban
születésekor homlokára tűztek, már csak a kötés
és kicsiben utólérhetlen alkalmazásában rejlett, San
maradt meg: leveleit 30 év óta egymás után kicsipPietro fensége a trianguláció nagyszabású érvényesüdesték a természettudósok.
lésén alapul. Szabad-e még figyelmeztetnem, hogy a
kölni dómban mind az aranymetszet, mind a trianMessze vezetne, ha a lassú sorvadás menetét a
guláció törvényei a legcsodaszerűbb, majdnem hihehetvenes évek közepe óta egész a jubileumi esztentetlen harmóniában egyesülnek. A mit itt futólag
dőig be akarnók mutatni olvasóinknak. Rengeteg
érintek, annak ujabb földerítése az utolsó évtizedek
volna az anyag, ha a darwinizmus hibáit és botlásait
kutatásainak köszönhető; sőt reméljük, hogy a szent
sorolnók föl. Haeckellel már magyar részen is alaposan
Péter-dóm fáradhatatlan búvárjának, Geymüller Henelbántak, 1 nem érdemel több nyomdafestéket. 2 Egyet
rik báró műépítésznek sikerülni fog nagy műve :
azonban nem mellőzhetünk Darwin elméletében:
rámutatni a romlás főokára, a lépten-nyomon kikan1
Ez is középkori alkotás.
Szerk.
dikáló rémséges fölületességére.
2
Mellesleg megjegyezzük, hogy az «aranymetszet» valaDarwin nem volt bölcseletileg kiképzett gondolmely egyenes vonalnak oly kettéosztását jelenti, hogy az
kodó fő, máskép aligha követ el lépten-nyomon
egész vonal úgy aránylik a nagyohhik részhez, mint a nagyobbik a kisebbikhez. — Trianguláció alatt pedig valamely
logikai botlásokat. Kitűnő megfigyelő, szorgalmas
épület konstrukcióját az egyenoldalú háromszögbe értjük ;
így hogy a legegyszerűbb példái idézzük, a római antik
Pantheon templomnál az alapvonal két végsőpontja összekötve a Kupola legmagasabb csúcspontjával, pontosan kimért
egyenoldalú háromszöget képez.

1

V. ö. Platz Bonifác : A származástan kritikája. Kath.
Szemle 1906.
2
Méhely Lajos azonban még ma is Haeckel szemeivel
nézi a darwinizmust. L. Term. Közlöny 1909. 201. 1.
Szerk•
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észlelő volt, de az okkötés törvényeivel hadilábon
állott. 1 Különben érthetetlen, hogy a következmény
nála számtalanszor túllépi az előzmény tartalmi körét.
Hires m ű v e : «On the origin of species», telve van
hamis általánosítással, téves következtetéssel s mindez
a legegyszerűbb őszinteség hangján, úgy hogy jószándékát bűn volna meggyanúsítani. Apró, bámulatosan
éles megfigyeléseihez hozzágondolj a az okot, természetesen úgy, ahogy az szépen beleillik a lassú átváltozás
és átöröklés keretébe. A többivel nem látszik törődni.
Lássunk a sok tarka virág közül egy kevésbbé ismert
csoportot, mely eléggé jellemzi a nagy Darwin b á m u latos fölületességét.
Az állatok tudvalevőleg kedélymozgalmaikat
fajukat jellemző módon szokták kifejezni. E tüneményt Darwinnak elmélete alapelvei szerint kellett
kimagyaráznia. Szerinte a kedélymozgalmak külső jelei
h á r o m törvény szerint eredtek : vagy az eszmetársulás,
vagy az ellentét, vagy az idegrendszer egyenes hatásának törvénye szerint. A legtöbb hangulati jel keletkezésénél az eszmetársulás szerepelt. Az a jellemző
viselkedés, melyet különféle állatok különféle kedélyállapotokban tanúsítanak, kezdetben szándékos (?)
megszokásból eredt, az átöröklés törvénye szerint az
utódokra szállt, ezeknél pedig az eszmetársulás
elve szerint r o k o n kedélyállapotok akaratlan jelzésére kezdett szolgálni. Darwin legszívesebben az
ember, a legtökéletesebb állat, kedélyvilágából veszi
példáit. Az a rövidke, tompa köhintés, mellyel zavarunkat szoktuk kifejezni, úgy jött létre, hogy őseink
a torkukhoz ragadt idegen testektől a kellemetlen
érzés hatása alatt úgy iparkodtak megszabadulni,
hogy tüdőjükből a levegőt egy hirtelen lökéssel taszították ki. Ez szokásukká válván, az utódokra öröklődött át, akik azután minden hirtelen föllépő
kellemetlen érzést akaratlanul is egy köhintéssel
kezdtek jelezni.
A homlok összeráncolását valamely utunkba lépő
akadály, megoldhatatlan nehézség gondolatánál így
magyarázza Darwin. Őseink gyermekkorukban, ha
valami b a j u k esett, nagy sírás-jajgatással adták
anyjuknak tudtára szenvedésüket. Hogy az erőlködés
folytán fejükbe tóduló vér ellen megóvják szemüket,
a szemizmokat szándékosan (a csecsemők 1) összehúzták. E szokássá vált folyamat nemzedékek után
a nagy nehézség önkéntelen külső jelévé lett.
Darwin komolyan írta le e mulattató magyarázatokat. Eszébe sem jutott, hogy e nevetséges és
teljesen önkényes megokolás a tapasztalat fényeibe
ütközik, sőt ellenmond a józan észnek is. Az akarattól függő tulajdonságok átöröklése ellen szól a
mindennapi megfigyelés. Az átöröklés törvénye csak
az önként föllépő változati sajatságokra terjeszkedik
ki és pedig csak néhány izig. Továbbá az eszmetársulás törvénye az analógián alapszik. De micsoda
1 Wigand : Darwinismus. 2. Band. 400. 1.
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hasonlóság van az anyja után rívó gyermek és a
nehéz problémák fölött gondolkodó tudós között?
Itt csak Darwin képzelete fedezhetett föl valamelyest.
Egyéb kedélyhangulatoknál Darwin az ellentét
elvéhez folyamodik. Ez a b b a n áll, hogy ha az állat
valamely lelki hangulatnál egy határozott testtartáshoz
szokott, az ellentétes hangulatnál épen az ellenkező
testtartást alkalmazza. Igy jött létre pl. a hízelgő
macska jellemző viselkedése: a merev fölkunkorodó
fark, karcsú testtartás, csukott száj s t b . . . . a kutyával
marakodó cica púpós hátából, leeresztett és ide-oda
lóbbáló farkából, tágra nyitott vicsorodó szájából. Az
édes kacagásnál a hosszú belélegzés s a rövid kilélegzés a zokogás épen ellenkező mozgásaiból fejlődött.
Darwin okoskodása itt is önkényes és cirkulusban mozog. A nevetést a sírásból magyarázza, a
sírást természetesen a nevetésből. Avagy h o n n a n
tudja, hogy melyik volt az eredeti hangulat? És ha
tudná is, az ellentét elve erre is állana. Különben
magyarázata épen a fő dolgot hagyja megoldatlanul:
a faji sajátosságot. A kutya jellemző magatartása
haragos és jókedvű állapotban szintén az ellentét
elvéből folyik. De miért hizeleg másként a kutya,
másként a macska ? Mert — felel Darwin — másként
is haragszik. De miért haragszik másként, mikor
kedélyállapotuk ugyanaz? Okos feleletet erre nem
adhatni, hacsak a faji és lényeges különbségekre
nem hivatkozunk.
A tollazat borzongatását a dühbe jött állatoknál
az egyensúlyt vesztett idegrendszer egyenes hatásából
vezeti le Darwin. Eredetileg azonban ez sem volt
független az akarattól s a megszokás ú t j á n öröklődött
az utódokra. A pulyka látta, hogy a viaskodó állat
fölborzolja tollait és így ellensége előtt félelmetesebbé
válik. Elleste tehát e viselkedés módját, alkalomadtán —
ha idegrendszerét a düh megzavarta — alkalmazta,
megszokta és utódaira hagyományozta. Mellőzve az
okoskodás egyéb fogyatkozásait, elég, ha a felfúvódás
céljából érvelünk. A béka is fölfujja magát, természetesen, hogy félelmes alakot öltvén el ne nyelhesse
a kigyó. De a kígyó is dühös állapotban szintén
fölfujja nyakát. Ám itt a cél már egészen más. A levegő
nagymennyiségű beszivása a kígyónál arra szolgál,
hogy meglepően erős hangot adhasson. Miért szolgál
tehát ugyanaz a jelenség m á s célokat itt, mint amott,
bár két hüllőről, tehát közeli rokonokról van szó ?
Okos feleletet erre sem adhatni, ha mellőzzük a
lényeges faji különbségeket. 1
Már e néhány adat is eléggé jellemzi Darwin
tudományos eljárását. Erőlködik, hogy pusztán külső
machanikus okok hatásaiból származtassa le az állati
élet jelenségeit, de szerencsétlenül. Logikátlan állításait a közvetlen megfigyelés körébe eső illusztrációk
himporába öltözteti. Ha lefújjuk a himport, kilátszik
az okoskodás üressége.
1

V. ö. Wigand: Darwinismus 1. Band. 352, 447. t.
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Nem csoda, ha ilyen és hasonló érvelési mód
provokálta a gondolkodó természettudósokat. Mikor
pedig a Haeckel-féle túlzások, bombasztikus nagymondások, érvelést pótló merész tételezések kezdték
átszőni Darwin rendszerét, sokan a tudomány nevében emelték föl szavukat és szent kötelességnek
érezték alapos kritika boncolókése alá venni nemcsak
a kinövéseket és toldásokat, hanem magát a tiszta
darwinizmust is, mert ennek sugármezébe öltözött
a minden egyéb célokat, csak nem a tudományt
szolgáló haeckelizmus.
Ezen komolyan gondolkozók között bizonyára
a korifeusi helyet érdemli dr. Albert Wigand, a
marburgi egyetem elhunyt botanikatanára. Háromkötetes korszakalkotó művében 1 bárom halálos döfést
adott a természettudomány és bölcselet nevében a
darwinizmusnak. A harmadik kötetben már látnoki
éleslátással jövendölte meg a 20 évig istenitett elmélet
közeli kimúlását. Pedig akkor még csak 1877-et írtak.
Úgy látszik, már akkor kezdődött e keserű kiábrándulás a húszéves mámorból, mert Wigand e kötet
előszavát ily szellemes szavakkal fejezi b e : «Szép
idők voltak azok, midőn egyszer a logika kényszerzubbonyát félredobva, tudósaink a bölcseleti természetrajz gyors paripájára kapaszkodtak föl és fittyet
hányva a nehézkesen baktató gyalogolóknak, a levegőben röpültek tova. No de a legkomolyabb polgárnak
sem vesszük rossz néven, ha hellyel közzel változatosság kedvéért kirúg és jókedvében fejére teszi a
bohócsipkát, csak aztán idejekorán térjen ismét
észre. A biologia terén is elég volt már a farsangi
bohóckodásból s itt az idő, hogy visszatérjünk a
komoly és józan munkához».
Ez a nagy természetbúvár, bölcselő és ember,
ahogy tanítványai Wigandot nevezték, megérte még
a farsang végét s a hamvazószerdai kiábrándulás
kezdetét. Midőn 1886-ban temetőbe kisérték barátai,
eszméi nagy kavarodást idéztek már elő a darwinizmus
táborában. Tizenkét évvel később pedig Götte zoologus
az «Umschau» 2 lapjain így foglalja össze kortársai
Ítéletét a leszerepelt darwinizmus fölött: «A leszármazás elve, melyet Lamarck vetett föl először, a
kutatások folyamán száz év alatt szélesebb és biztosabb alapozást nyert; ellenben Darwin tana a leszármazás okairól és lefolyásáról elvesztette minden
tekintélyét és érvelő erejét».
A természettudományok minden ága a darwinizmus ellen fordult már, segédeszközei vesztére halmozzák a bizonyítékokat. Épen azon a téren, ahol
egykor korlátlanul uralkodott, támadnak legnagyobb
ellenségei : a zoologusok és a botanikusok világában.
A gráci egyetem botanika tanára, Ilaberlandt, érdekes
megfigyeléseinek eredményét közli egy Berlinben
1

Der Darwinismus und die Naturforschung Newtons und
Cuviers. Braunschweig. I. 1874 ; Ii. 1870 ; III. 1877.
2
Über den heutigen Stand des Darwinismus. Umschau
1908. H. 5.
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megjelent iratkájában. 1 Egy jávai szedercserjén tett
kísérleteit ismerteti, melyen külső behatások útján
hirtelen egy teljesen új és célszerű szerv fejlődött
minden természetes kiválasztás, létért való küzdelem,
lassú átváltozás nélkül. Fejtegetéseiből kitetszik, hogy
Haberlandt a heterogenesis vagyis a hirtelen átváltozás hive.
Fleischmann erlangeni zoologus, Haeckel egykori
tanítványa, pár év előtt lesújtó kritikát tartott fölolvasásaiban a darwinizmus fölött. 2 Miután az alapelveiről lefújta a tudományosság látszatát, kíméletlenül
pellengérre állítja Darwin érvelő módszerét. Darwin —
mondja — egy egész özön apró és érdekes tényt
hoz föl bizonyítékul, mely azonban csak laza összefüggésben áll a bizonyítandó tételhez. E tényeket
aztán úgy kiszínezi, hogy az olvasó a végén maga
sem tudja már, honnan indult ki. Ebben áll Darwin
megtévesztő taktikája. Ezzel azonban nem akarjuk
azt állítani, hogy Darwin szándékosan vezette félre
olvasóit. Ellenkezőleg minden könyvéből világos, hogy
bizonyítékait jóhiszeműleg halmozta, logikai botlásai
pedig a bölcseleti alap hiányából és elméletéhez való
elfogultragaszkod ásából magyarázhatókmeg. Ez utóbbit
maga is beismeri egy 1871-ben, barátjához, Wallacehoz, írt levelében: «Az Ön ellenvetéseit—írja—szem
előtt fogom tartani ; csak attól félek, hogy véleményeim lelkemben már stereotip képpé olvadlak egybe.
Sok éven át gondolkoztam az átöröklés és a kiválasztás nehézségei fölött, egész nyaláb papiros-jegyzeteim vannak megoldási kisérletekkel. De nem
sikerült . . .» Darwin ajkáról halljuk itt, hogy kedvenc
elmélete rögeszmévé lett s a rögeszméért gyakran
áldozzák föl az emberek a higgadt gondolkozás
természetes logikáját.
Elijesztő egészségi bizonyítványt állított ki a
darwinizmusnak a természettudósok és orvosok 1901ben tartott nemzetközi gyűlése. Napirendre került e
pont is: A leszármazás jelen helyzete. Hárman szóltak
hozzá: az amsterdami de Vries botanikus, a tübingai
Koken palaeontologus és a jenai Ziegler zoologus
minőségben. Ez utóbbin meglátszott, hogy a haeckelizmus Rómájából jött, mert fanatikus hévvel kardoskodott az egyedül boldogító diadalmas darwinizmus
mellett.
Másként itélt két kollégája. Amit ezek mondtak,
beillett volna halotti búcsúztatónak is. De Vries
szerint a leszármazás gondolata megingathatatlan
meggyőződéssé lett a tudományos világban, de csak
azon értelemben, ha kizárjuk belőle a Darwin-féle,
ellenmondásokkal teli lassú átváltozás elvét. Nem
lassan, hanem hirtelen, explozív módon történt az
átalakulás. A hosszú, talán évezredekig tartó állandóságot követte a hirtelen átalakulás minden átmeneti
alakok, kiválasztás, létért folyó küzdelem nélkül.
1
3

Festschrift f ü r Schwendener. Berlin. 1899.
Die darwinische Theorie. Leipzig. 1903.
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Állítását illusztrálja a növényvilágból veti tényekkel
s a fejlődési kort az első kezdettől egész mostanáig,
az állandósági és átváltozási periódusokkal egyetemben
24 millió esztendőre becsüli.
Ha n e m is oly keményen, de határozottan foglal
állást a darwinizmus ellen a tübingai régiségbuvár,
Koken is. F i n o m a n szemére veti, hogy kezdetben a
palaeontologia készületlen és fogyatékos arzenálját
erőszakos r o h a m m a l vette be, őreit magával ragadta.
Mióta azonban az őskorszakok ásatagjai nagyobb
számmal kerültek a föld színére, a földtan adatai
sokkal inkább elidegenítették a tudósokat Darwin
eszméitől, mint azt kezdetben sejteni lehetett. A leletek
határozott irányban haladó fejlődés mellett tanúskodnak, a mi m á r magában is megoldhatatlan talány
a darwinizmus elvei szerint. A lassú fejlődésnek
semmi nyoma, az új változatok hirtelen, r a j o k b a n
lépnek föl, határozott geologiai átalakulásokkal kapcsolatban : tehát a létért való küzdelem és a természetes
kiválasztás eszköze nélkül. Koken tehát de Vries
mutációs elméletéhez közeledik, csakhogy a hirtelen
átalakulás külső okának a földtani változásokat, belső
okának az élő lényben rejlő ösztönt fogadja el.
Eszerint a palaeontologia újabb vívmányai is a
darwinizmus ellen tanúskodnak.
De fölösleges tovább halmoznunk a tanúvallomásokat. Tény, hogy a tudomány komoly művelői
napjainkban kiadták m á r az utat a darwinizmusnak. 1
A diadalmas elmélet r o h a m o s a n közeledik a feloszlás
felé. Haeckelék j ó l tennék, ha legalább tisztességes
temetést rendeznének számára. De m á r ez is késő.
Hamvait nem fogadja be a tudomány pantheonja :
kívül kell feküdnie, mint a kiátkozott halottnak.
Martinovics Sándor S. J.

Az iskolai tanítás erkölcsi alapja.

(iv.>

v.
A különböző tantárgyak nevelőhatásában közönségesen a tanítóról beszélünk, a ki az ő sajátos benső
énjével gyakorol hatást növendékeire, mely hatásban
nincs szerepe m a g á n a k a tantárgynak. Az érzelemvilágnak egész vezetésében, mely a gyermeklélek fejlődésében legközvetlenebbül van hatással az akarat
életére, a tanítónak és a gyermek környezetének a
példája játsza a főszerepet. Ha tanítója és a családi
ház korán megszeretteti a gyermekkel az állandó
életrendet, a rendes munkásságot, melyben ezek m a guk mennek elő j ó példával, a gyermek is megszereti azokat, szokásává válik azokhoz ragaszkodni,
azok szerint élni.
Ezen az uton, tehát nem tanítás útján, n e m a
képzetek, a fogalmak segítségével, hanem az eleven
élet, a példa és a társadalmi közösség erejéből las1

Y. ö. Bennert : Vom Sterbelager des Darwinismus. 1.11.
Stuttgart. 1905. 1906.
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sankint kialakul a fejlődő gyermeki lélekben bizonyos általános erejű világnézet és erkölcsi meggyőződés. A tanító és a szülők személyiségének van legnagyobb nevelőereje, mely személyiség a legfontosabb
nevelési eszköz gyanánt szerepel, melynek segítségével erényes életre vezethetjük növendékeinket.
Sokrates és Plato ezen az állásponton tanították
azt, hogy az erény tanítható. Az erényre csak erény
útján, tehát a példa erejével vezethetjük a növendéket, midőn a bemutatott példában, a követésre ajánlott erény él a gyermek előtt és ebben az életformában szereti azt meg s megszerelése után utánozni
kezdi. Mint két különböző tényező szerepel ebben a
fölfogásban a nevelés és a tanítás, melyek p á r h u z a mosan haladnak és egymással nem találkoznak.
Mi mégis azt tanítjuk, hogy ezt a kettőt, a nevelést és a tanítást, n e m szabad egymástól elválasztani,
h a n e m a legbensőbb egyetértésben kell azokat hagyni.
Hiba az, ha csak tanítunk, ismeretre, tudásra törekszünk s az akarat és a szív háttérbe szorul.
Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy
mindinkább világosabb kezd lenni az e m b e r e k öntudatában n a p j a i n k b a n az az igazság, hogy a nevelés és a tanítás egymásra utalt két tényező, n e m különben az is, hogy a nevelőoktatás minden fokán
a tanításnak elsőrendű kötelessége megszabni azt,
melyek azok az eszközök, a miknek felhasználásával
az emberi lélek képes lesz férfias, illetőleg öntudatos cselekvések végrehajtására.
A tapasztalás azt mondja, hogy sokszor találkozunk tanítókkal, kik tanítási módszerükkel megölik
a gyermek munkakedvét, a ki alig várja, hogy az
iskolából kijöjjön, elhajítja könyveit és siet elfelejteni mindazt, a mit az iskolában tanult. Ezzel ellentétben azt is látjuk, hogy a gyermek szives örömmel van az iskolában, örömet és élvezetet talál a
tanulásban.
Mindenki előtt világos, hogy az egyik előmozdítja,
a másik pedig gátolja fejlődésében a gyermeki lelket; az is világos, hogy a két homlokegyenest ellenkező eredménynek okát első sorban a tanító személyiségében találhatjuk meg.
De bár első sorban a tanító személyisége van
hatással az eredményre, még sem kizárólagos ok ez;
része van ebben a tanítás tárgyának s tantárgynak is.
Minden tantárgynak, ha az egyénre és a társadalomra vonatkoztatva tanítjuk azt, ha tanításunkat
összekötjük az élettel, van nevelő hatása. Nevelni
utoljára is tanítás nélkül nem lehet; de tanítani sem
lehet nevelés nélkül.
Ennek az állításnak az igazságát nemcsak azzal
bizonyítjuk be lia azt m o n d j u k , hogy m i n d e n tanításnak arra kell törekedni, hogy a növendék lelki
erőit a maga összességében fejlessze, fontosabb súlyt
helyezek ennek a bebizonyításában arra az igazságra, hogy m i n d e n tantárgy tanításának végső célja
a jellemfejlesztés, mely végső célnak szem előtt tar-
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fásával kell megállapítani a tanítás szabályait és
elveit.
A tudásban tehát nem látunk öncélt, hanem
eszköznek tekintjük azt, mely bizonyos célra vezet,
midőn annak a segítségével a növendékben kialakítjuk az önálló és egyéni személyiséget. Erre azonban
egyedül az a nevelőoktatás vezet, mely az absolut
értékű erkölcsi cél kitűzésében állandó értéket képvisel, a kitűzött erkölcsi céllal nemcsak a tanítót
hozza tisztába, hanem a tanulót is és megmutatja az
eszközöket, melyekkel a cél elérhető.
Ennek az erkölcsi célnak homloktérbe helyezése
a tanítástanban, azt mondhatná valaki, kizárja az
életre, a különböző élethivatásokra való nevelést,
melyet a szakiskolák nyújtanak. Ez azonban legkevésbbé sincs úgy. Az erkölcsi célnak homloktérbe
helyezésével egyedül azt tanítjuk, hogy midőn a
különböző szakiskolákban szakismeretekre tanítják
a növendékeket, ne feledkezzünk meg arról, hogy az
iparosnál, a kereskedőnél, a mérnöknél stb. az a fő,
hogy emberré képezzük elsősorban. Már pedig ez az
embernél, az erkölcsi és a társas lénynél, csak úgy
lehetséges, ha tanításunkban a végső cél erkölcsi cél.
Ennek az erkölcsi célnak a homloktélbe helyezése épen nem zárja ki az emberi erők érvényesítését az életben, valamint a hasznosságra való törekvést sem. A mi hasznos, az viszonylag értékes az
emberre nézve, melyet szépen lehel összhangba hozni
az erkölcsi céllal, melynek absolut értéke van.
Iskolai tanításunkban ez az absolut értékű erkölcsi
cél irányítja a többi célokat, melyeket a tantárgyak
tanításához kötünk; az erkölcsi cél alá rendeljük a
többi célokat. Tesszük ezt azért, mivel tudományos
meggyőződésünk az, hogy az embernek igaz értékét
nem a tudás adja meg, hanem az akarat, illetőleg
az erkölcsi élet. Az ember nem tudásra, hanem cselekvésre van teremtve.
A tanítást tehát ezen az alapon úgy fogjuk fel,
mint a nevelésnek egyik ágát, mely szerves összefüggésben, illetőleg egységben van a neveléssel, melytől széjjelválasztani nem lehet. A mikre tanítjuk
növendékeinket, a különböző ismereteknek gyökereit
a növendék belső világában kell lerakni (perceptio,
apperceptio, jellemfejlesztés), ennek hiányában tanításunk nem más, mint gépies memorizálás, legfölebb
bizonyos ügyességekre való vezetés, melyben a külső
nyomás játsza a főszerepet.
Ezt nevezhetjük dressurának, de nem mondhatjuk nevelésnek, melynek sem termékenyítő, sem fölvilágosító ereje nincsen.
Az eszközök felhasználásában és a célra való
vezetésben a növendék belső világának kialakítására
törekszünk, melyben az különösen fontos, hogy az
értelem összhangban legyen az akarattal és lépésrőllépésre haladjon a kitűzött cél eléréséhez.
A tanítónak ebben a működésében a főszerepet
az játsza, hogy a folytonos fejlődés fontosságára és
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szükségességére vezesse rá növendékét; a mit tanulással elért az abban ne nyugodjék meg, hanem
jövő törekvéseinek képezze az alapját. Az értelmi
haladás karöltve járjon az erkölcsi tökéletesedéssel,
mely megteremti a lélek összhangját; a folytonos
tanulás mellett megtanulja másrészről a növendék
azt is, hogy mértéket kell tartani a munkában, különben kockára teheti a lélek összhangját és a test
egészségét.
Ácsai/ Antal dr.

F u l d a . Szent Ferenc rendjének hétszázados jubi- Jzpvházi
leuma. — Assisii szent Ferenc (1182—1226.) 1209-ben
vtlápvetette meg világhírű szerzetesrendjének alapjait azal»
tal, hogy a hozzácsatlakozott néhány férfiú számára krónika.
(Viri poenitentiales) rendszabályokat állított föl (az
ú. n. príma regula-t). Ebből a testvérületből fejlődött
ki csakhamar szent Ferenc rendje az ő hármas kiágazásával.
Ennek az első alapításnak hétszázados évfordulóját
kezdte megünnepelni még f. é. február hó 24-én a Fulda
melletti Frauenbergen a thüringiai ferencrendi tartomány,
a melynek a rend mai fölvirágoztatásában köztudomás
szerint nagy része van. A püspöki városból, a hol Németország apostolának szent Bonifáciusnak sírja van s a
hová Németország püspökei szoktak együttes nagyobb
akciók kezdeményezésére összegyűlni, de a vidékről is,
a hivek nagy számban siettek résztvenni szent Ferenc
rendjének jubileumában. Az ünnepi szentmisén maga
a megyés püspök pontifikált. Az ünnepi szentbeszédet
Berchmans János atya mondta. Kifejtette benne a rendalapító szent Ferenc eszményét és azt a hatást, melyet
az a XIII. századra gyakorolt és korunkra gyakorolni
hivatva van. A megnyitó ünnep végén a püspök pápai
engedelemmel teljes búcsút hirdetett ki Te Deummal.'
*

J e r u z s á l e m . A katholikus patriarka nagyböjti főpásztori levele. — Most, midőn minden ország püspökeinek nagyböjti főp. leveleiről számolnak be a kath.
lapok, nem lesz érdekesség nélkül való dolog megtudni, miről szól a főpásztori levél Jeruzsálemben, a hol
megváltásunknak isteni ténye beteljesült. A patriarka
ezidei nagyböjti főp. levele a szent keresztről szól.
Jeruzsálemben a szent keresztről! Mily hatásosan lehet
itt a szent keresztről beszélni. A főpásztori levél arab
és olasz nyelven jelent meg. Rámutat mindenekelőtt
arra, mi a szent kereszt Jeruzsálemre nézve. Azután áttér arra, mit jelent a szenvedések keresztje minden
emberre nézve, születésétől haláláig. Krisztus Urunk
kereszthalála vigasztalás és kiapadhatatlan erőforrás
mindnyájunk számára. Következik végül külön alkalmazása a papságra, melynek tagjai nem ok nélkül viselik az áldozárság címét ; azután a szerzetesrendekre,
végül a keresztény családokra és egyesekre. Mindnyájunknak Krisztus Urunk példája szerint kell viselnünk
és hordoznunk keresztünket.
*
1 Megújhodott ferencrendiek, kiket nálunk hagyományos tisztelet és szeretet vesz körül, bizonyára szintén ünnepet fognak
rendezni.
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L o n d o n . A pápa köszönete. — Merry del Val
bibornok a Szentatya megbízásából levelet intézeti
Bourne dr. westminsteri érsekhez azzal a megbízással,
adja tudtára a westminsteri érsek Nagybritannia kormányának X. Pius pápa köszönetét azért a bámulatos
eljárásért, melyet az angol hajóstisztek és tengerészek a
messinai mentőmunkálatok alkalmával tanúsítottak. Az
angol hajóhad tisztjei és tengerészeinek felebaráti szeretete a Szentatya ítélete szerint mintaszerű volt, mert
nemcsak testileg, de lelkileg is segítségükre tudtak
lenni a szerencsétlen kárvallottaknak és megsebesülteknek. Ez a tény Angolországnak dicsőségére válik.
O szentsége köszönetet mond az angol nemzetnek és
kéri az Istent, hogy áldja meg azokat, kik a nagy angol tengeri hatalom legfényesebb hagyományaihoz méltó
emez eljárásnak tényezői voltak.
Asquit miniszterelnök a vele közölt pápai üzenetre
azt felelte, hogy az angol hajóhad tisztjei és tengerészei
büszkék arra, hogy Oszentségének hálájára és dicséretére lettek méltókká.
*
7

Ne\v-Y ork. The Catholic Encyclopedia. — Ez a
cime egy tudományos irodalmi munkának, a minő még
nem volt, mely korunk legnagyobbszabású tudományos könyvvállalalával bátran kiállhat a versenytérre.
Meg kell ismerkedni vele az egész világon, mert mindenütt
hasznát lehet venni.
A szó legteljesebb értelmében nemzetközi katholikus
tudományos munka ez a 15 lexikon-oktáv kötetre számított munka, a mely 12—15.000 kéthasábos lapoldalon,
12,000.000 vezető szó cime alatt, körülbelül 30.000
nagyobb cikkelyben 2000 illusztrációval szándékozik
földolgozva adni mindazt, a mit a katholikus vallásról
és egyházról, vagy vele kapcsolatosan, figyelemreméltót
ellehet mondani, nemcsak azért, mert ily tökéletes
nemzetközi egyetemes földolgozással és részletességgel
kath. encyklopédia még nem jelent meg, hanem azon
a cimen is, mert ehhez a kis könyvtárral fölérő könyvhöz a világ minden részéből, mondhatni minden országából, sikerült a szerkesztő-bizottságnak jó, sőt nagynevű
munkatársakat megnyerni.
Maga a szerkesztő-bizottság, mely egyúttal kiadó
is, a következő tagokból áll : főszerkesztő C. G. Herbermann, szerkesztő-társak Edw. Al. Pace, Condé Bénoist
Palién, Ph. I. Shahan és John Wynne S. J. Mind amerikaiak. Ennek a szerkesztő-bizottságnak érdeme mindenekelőtt az, hogy minden tárgyra nézve megtalálta az
alkalmas embert, majd mindig egyikéi a legkiválóbb speciálistáknak, sőt a speciálistáknak oly bőségébe kerültek,
hogy egy-egy cikkelyen több speciálista is dolgozott.
Angolul jelenvén meg a munka, természetes, hogy
a munkatársak elsősorban az angol nyelv uralma köréből, az Egyesült-Államokból, Kanadából, Afrikából,
Ázsiából, Ausztráliából, Angliából, Irlandból vannak
kiválasztva, igen sokan vannak azonfelül munkatársak
Németországból, azután Franciaországból és Olaszországból, Belgiumból stb. Minden kötetben körülbelül 200
iró szerepel, köztük püspökök is, például Healy tuami
érsek Irlandból, Casartelli salfordi püspök Angliából,
Meszmer milwaukeei püspök az Egyesült-Államokból,
A. Condert Obi. M. I. colombói püspök Ceylon-Indiából, Legal Obi. M. I. st. alberti püspök Kanadából.
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Hogy röviden összefoglaljuk ennek az óriás kulturális vállalkozásnak tulajdonságait, el kell ismerni róla,
hogy a mit eddig katholikus egyházi vagy hittudományi
lexikonok és encyklikák elő szoktak adni, azt ebben a
munkában mind meg lehet találni, de azonfelül még
igen sok van benne, a mit mások figyelmen kívül
hagytak, de a mit katholikus encyklopédiában a katholikus egyházzal, mint az emberiség művelődésének
és civilizációjának legfőbb vezértényezőjével s liordnokával kapcsolatosan, ha helyességre akarunk szert
tenni, okvetetlenül tárgyalásba kell vonnunk. De ha a
nemkatholikus, akár felekezeti, akár felekezetlen lexikonokhoz és encyklopédiákhoz hasonlítjuk is ezt a vállalatot, páratlansága akkor is megállapítható abban,
hogy a mit az akatholikus hivő vagy hitetlen ilyenfajta
munkák fölkarolnak, földolgoznak és előadnak, azt itt
szintén mind megtaláljuk, azzal a fensőbbséges különbséggel, hogy itt minden, a mi a katholikus vallásra és
egyházra nézve vagy vele kapcsolatban szóba jöhet, a
világi tudományok köréből is, itt minden nem eltorzítva, vagy a kath. vallással ellenkezésbe állítva kerül
előadásra, hanem a tiszta, tárgyilagos, tehát a kath.
vallással összhangban levő valóságában van szem elé
állítva.
Nemzetközi nagy vállalat ez a szó teljes értelmében, a melynek eddig megjelent négy első kötete már
kiállotta a nemzetközi kritika tüzét, különösen abban
a két tekintetben, hogy itt katholikusok és nemkatholikusok a kath. vallásról és egyházról vagy vele
kapcsolatosan oly dolgok iránt nyerhetnek tájékozódást,
a melyekre nézve másutt egyáltalán nincs, vagy nincs
ily kifogástalan és teljes tájékozódás. Áll ez különösen
a kath. egyház mai helyzetének a világ minden részében és zugában új, megbízható adatokban való gazdag
föltüntetésére nézve. E tekintetben ebből a lexikonból
a legelőbbrehaladotabb németek és franciák is tanulhatnak. Szóval a világuralomra termettség sok tulajdonságával fölruházott angol-amerikai szellem ereje nyilatkozik meg ennek a tudományos munkának megfogalmazásán épen úgy, mint kidolgozásán. Nagyszabású
mind a kettő, nemzetközi, világraszóló.
Szó sincs róla, hogy tökéletlenségek ne fordulnának elő benne. Hol van emberi munka tökéletlenség
nélkül?! Annyi azonban tény, hogy ilyen tökéletes, ilyen
teljes kalholikus encyklopédia több nincs. 1 Minden
tudományos intézet könyvtárában meg fog kelleni
találni. 2 Kiállítása közelismeréssel igazán szolid. Egyegy kötet ára vászonkötésben kötve 27, bőrkötésben
35 és 65 márka. Századokra, sőt ezredekre szóló munka.
Meg kellett róla itt emlékezni.
—y —la.

E r k ö l c s i t ö k é l e t e s e d é s t a n . Irta: Dr. Hajdú
Tibor szent-benedekrendi áldozópap, pannonhalmi
perjel. Rendfőnöki és főpásztori jóváhagyással. Ára
1
Valami ilyesféle encyklopédia volt a Szent-István-Társulat
encyklopédiájában tervbevéve, de, sajnos, utóbb ez — összezsugorodott.
2
Igaza van Apponyi Albert grófnak abban, a mit Berlinben
hangsúlyozott, t. i. hogy német nyelven az egész emberiség müveitségéről lehet tudomást szerezni. De ugyanezt a célt az angol és
francia nyelvvel is el lehet érni.
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fűzve 2 K 50 f. Megrendelhető a papnevelő-intézet elöljáróságánál Pannonhalmán u. p. Győrszentmárton. Győr
1908. (162 1. 8°.)
A könyveimé annyitjelent, mint aszkétika, az aszkézis
tana. Helyesen mondja szerző, hogy ily könyv ritkaságszámba megy és ment mindig, dacára annak, hogy az
aszkézissel és annak módjával foglalkozó könyveknek
a katholikus irodalom, a magyar is, nincsen hijával,
milyenek a már feliil sem múlható: Kempis «Krisztus
követése», Loyolai szent Ignác : «Exercitia spir.», Sal.
szent Ferenc «Philothea»-ja, A. Rodriguez: «A ker.
tökéletességnek gyakorlása» stb. cimű könyvek. De mind
e könyvek nem rendszeres földolgozásai az aszkézisnek,
nem tudományos művek, míg a cimben jelzett műben
szerző a theologiai írás formájában és a hittudomány
módszerével adja elő rendszeresen és egységes elvből
levezetve az aszkézis tanát.
Épen ezen utolsó helyen említett körülmény («egységes elv») szemmeltartásával nem volt volna szüksége
az érdemes szerzőnek arra, hogy az előszóban, praktikus
szempontokra hivatkozva (t. i. hogy theologiai előismereteket nélkülöző itjak is fogják e könyvet használni), mintegy mentegetődzzék azért, hogy müvében a
dogmatikába és a moralisba tartozó anyagot is «kellő
alapnyujtás végett» fölvett. Ezt, véleményem szerint, a
tudományos tárgyalási mód, mely egységes elvet és az
ezen egységesség által biztosított rendszert kíván, hozta
magával. Az egységes tudományos elvet természetesen nem
vehette szerző máshonnét, mint előbb a morálisból,
majd ennek sziklaalapjából, a dogmatikából és csak
mellesleg a psychologiából.
De ez a körülmény egyúttal megmagyarázza azt az
általában említett, föltünőnek látszó tényt, hogy tudományos aszkétikát keveset írtak (ujabb időből, ez is
a XVIII. századból, talán csak Scaramelli : «Directorium
asceticum»-ját lehet, mint ilyent fölemlíteni), t. i. : az
aszkézissel irodalmilag foglalkozók tudván azt, hogy a
lelkigyakorlatnak, az aszkézisnek tudományos alapjai
és előzményei a dogmatikában (de gratia, de virtutibus
ínfusis, de sacramentis) és a morálisban föl vannak
dolgozva, elégségesnek vélték a gyakorlati szabályoknak és lelki életbeli tapasztalatoknak vagy laxativ elősorolását, vagy paraenesisszerű vagy elmélkedésszerü közlését, mellőzve a tudományos módszert és alakot.
Az 1. §-ban szerző az erkölcsi tökéletesedéstant
így határozza meg: «Az erkölcsi tökéletesedéstan,
aszkézis (sic! helytelenül, kétségkívül tollhiba e helyett:
aszkétika!), azon eszközöket ismerteti, melyekkel az
erkölcsös tevékenységhez szükséges érzelmeket szivünkben állandóan uralkodókká nevelhetjük és föntarlhatjuk.»
Ezen meghatározást nem egészen megfelelőnek
találom. Kifogás tehető ellene először is azért, mert azt
látszik föltételezni : 1. hogy érzelmek minden egyes esetben szükségesek az erkölcsös tevékenységhez; 2. hogy
a kellő érzelmeket ön fegyelmezéssel a kellő pillanatra
biztosíthatjuk magunknak. Már pedig, például a hitetlen gondolattól ostromolt lélek egyszerű ellenállása:
egy akarati ellenmondás és egy tagadó itéletszámba
menő, a hitetlenségi támadás télelét tagadó gondolat,
az Isten kegyelmének támogatása mellett, elégséges arra,
hogy a hit aktusát valaki fölkeltse, amihez jó ugyan
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még a hit gyakori fölkeltéséből szerzett «pius credulitatis alTectus» (pszichikai érzelem), hasznos lehet még a
tekintély szavára hajló, megszokásból szerzett kellemes
idegérzet (az érzelem kisérő, testi idegállapotbeli része),
de ezek hiányozhatnak is egészen, és mégis biztosítható a jó éselekedet, ha rossz habitus nincsen és a
kellő óvóintézkedések betartattak. Nem kívánom ezzel
tagadásba venni azt, hogy az aszkézis egyik föladata
a jócselekedeleket kisérő és azokat az erényes emberben később már elősegítő érzelmek és érzetek nevelése,
ápolása is ; de nem látom be, hogy a természetfölötti aszkétika meghatározásában ez mint egyetlen vagy akár csupán
fő cél és tényező volna belévihető. Szerzőnek egyébként
érdemül tudom be azt, hogy a természetfölötti erények
mellett is mindig keresi és rendszerint helyesen megállapítja a kisérő érzelmi elemet ; de túlzásba menni itt
annyi volna, mint merőben a lelki életre alkalmazott
természetes lélektanná, neveléstudománnyá tenni az
aszkétikát.
Kifogásolható továbbá az adott meghatározás azért,
mert ez valójában nem is az aszketikának (tökéletesedéstan), hanem az aszkézisnek (így azután már érthető,
miért jött itt szerzőnk tolla alá e szó !) a meghatározása,
mert az aszkézis valóban nem más, mint az erényesség
és a tökéletesedés útjainak és eszközeinek (mortificatio,
sanctificatio) ismertetése; de a ker. tökéletesedéstan (aszkétika) tárgya a keresztény erénynek elmélete és gyakorlata, nem más tehát, mint «erénytan».1 Szerző könyvének általános sikerére és becsére e kifogás nem foly
be és pedig azért, mert ő könyvét valóban «erénytannak» fogta föl és mint ilyet dolgozta is ki a kellő dogmatikai, ethikai és pszichológiai alapozással ; a könyv
cimét is («tökéletesedéslan») ennek megfelelően választotta, csakis a meghatározásnál cserélte föl az aszkétikát az aszkézissel, a tant a gyakorlattal.
A helyes meghatározás tehát véleményem szerint,
ez lenne : A keresztény tökéletesedéstan (aszkétika) a
keresztény tökéletesedést és annak elemeit, az erényeket, valamint ezeknek eszközeit tudományosan tárgyalja.
Ezért címül is helyesebb lett volna : «Keresztény tökéletesedéstan.»
A 2. §-ban («Boldogság és ésszerűség») szerző a
boldogságot «kellemes érzelmi állapot»-ként határozza
meg, a mi nem megfelelő, meri a boldogság lényege
nem a kisérő érzelem vagy érzet, hanem az, hogy az
ember tehetségeinek törekvései (értelmében, akaratában, érzelmeiben) kielégítésre találnak. 3 Épen ezért ezen
2. §. e szerint átdolgozandó volna.
A 3. («Boldogság és erkölcsi rend») és a 4. §-ra
nincsen érdembeli észrevételem. A 4. § cimében és szövegében használt terminológia: «Az ember végső célja és
erkölcsi lényü (sic!) jellege» mesterkélt; valamivel
helyesebb volna : «erkölcsi jellegű lénye» vagy «erkölcsi
lényisége».
1 I. P r u n e r : «Die Ascetik h a t zu ihrem
Gegenstände
Wesen, Begriff und übernatürliches Princip der
christlichen
Tugend . . . ihre Übung, die Tugendmittel, zu vermeidende und
bekämpfende Gegensätze der Tugend. Sie ist gleichbedeutend mit
«Tugendlehre». «Wetzer u. Welte» Kirchenlexikon II. kiadás. «Ascese»
cimszó alatt, 1464. hasáb. Épen í g y : Fr. Schindler, Lehrbuch der
Moraltheologie 1. k. 12. 1. i. j. (E szerző szerint : «Tugend und
Tugendmittellehre».)
3
A Lehmkuhl, Compendium (V. kiad. 1907.) 5, 1.
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Az 5. §-ban («Az erkölcsös cselekedet») ezen mondat fogalmazása tűnik föl : «Másoktól csak a telt elkövetése előtt tudhatja meg valaki, hogy valami vétek-e
vagy nem, inig a tett után kizárólag (sic !) a saját lelkiismeretéből Ítélheti meg úgy önmaga, mint másvalaki
e kérdést.» Itt szerző a «moralitas obiectivá»-ról átugrik
(az alternativa második részében) a «moralitas subiectiva»-ra vagyis a «conscientiá»-ra. A tétel egyébként
érdemben sem áll meg, az alternativa egyik felében
sem, mert : 1. a tett elkövetése előtt másoktól csakis a
«moralitas obiectiva»-t (relatio ad legem) tudhatja meg,
de nem a «subiectiva»-t (a conscientia-t ugyanis nem
látja senki); 2. a tett elkövetése után nem «kizárólag»
a saját lelkiismeretéből Ítélheti meg e «kérdést», hanem
úgy a törvényből (bonitas aut malitia obiectiva) mint a
lelkiismeretből (bonitas aut malitia subiectiva). Ugyanezen §-ban ilyen népies szóalakok fordulnak elő : «női»,
«nőlni».
A 6. §-ban («A természetes erkölcsrend hiányai és
a természetes vallásosság») olvashatók ezen nem megfelelő szövegezések : (17. 1.) «Végcél ugyanis az, a miből
cselekedeteink végső elemzésben] fakadnak». (Helytelen
szövegezés, mert a cél causa finalis, nem pedig causa
efficiens, sem pedig princípium). Továbbá (18. 1.):
«Pozitiv hiten (értsd : hit alatt) azon tanok összegét
értjük, melyeket a hivő Istentől eredőknek, kinyilatkoztatottaknak tart» (keresztény tökéletesedéstan keretében ezt talán határozottabban és obiective kellene
megfogalmazni ilyeténképen : «melyek Istentől, az isteni
kinyilatkoztatásból származnak. »
A 7. §. («Az erkölcsi rend és a paradicsomi kinyilatkoztatás»), a 8. §. («Az embernek boldogságra való
rendeltetése az újszövetségi kinyilatkoztatás szerint»),
a 9. §. («Az erkölcsirend szentesítése az. u. sz. kinyil.
szerint») és a 10. § («Az erkölcsi rend tartalma és
segítségei az u. sz. k. szerint») jól kidolgozott fejezetek,
csupán egy helyen (27. 1. 2. bekezdés a zárójelben) van
nem egészen találó példa fölhozva.
A 11. §. («A cselekedet fogalma és az erkölcsös
cselekedet előfeltétele») azon, fent már kifogásolt, föltevés alapján van kidolgozva, hogy minden «meghatározott» (sic !) cselekvés «meghatározott»" érzelemből,
érzelmi állapotból fakad, ilyennek «kell» (sic!) a cselekvést mindig megelőznie. És azután szerző elősorolja
a jó cselekvést rendszerint kisérő érzelmeket : a hit,
remény és szeretet «érzelmeit», az alázatosság, bünutálat érzelmét stb. és úgy összegezi a dolgot, hogy a
kiben ez érzelmek megvannak, annak Isten megadja a
megszentelő malasztot, sőt halála pillanatában is csak
«ezen érzelmi állapot révén» van meg nála a megszentelő malaszt és csakis így üdvözülhet. Szerzőnek ezen
szövegrészt (11. §. 2. pontja) egészen át kellene alakítani, mert így valósággal szeiilimental aszketikának
látszatát vonja egyébként szép és értékes könyvére,
nem is szólva arról, hogy az ujabb pszichológiai determinista felfogásnak, az «öntudatalattiságnak» malmára
hajtja a vizet annak túlságos erőltetése, hogy a megszentelő malaszt és a jó cselekvés az érzelemtől, mint
előfeltételtől függ. Az átdolgozás abban az irányban volna
eszközlendő, hogy a jó cselekvésre alkalmazott : «trahit quemque sua voluntas» (Augustinus) elv szerint
a tökéletességre törekvőnek iparkodni kell gyakorlat
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útján megfelelő eszközökkel azon érzelmi állapotot —
lehetőség szerint (mert nem mindig sikerül) — megszerezni magának, a melyben a kísértések ellen állandóan
védve, a jó cselekvésre pedig állandóan hangolva van;
de ezen érzelmi állapot nem panacea, nem is a fődolog, ez ugyanis Isten kegyelme ; viszont az érzelmi
állapot meg nem felelő volta mellett is tökéletes
maradhat az ember, sőt lehet ember vagy emberi természet és életszak, a kinél és a mely alatt az érzelem
egyáltalában csak akadályokat gördít a jó cselekvés
ellen (psychopathikus depressio).
A 12. §. («Az erkölcsi tökéletesedés mibenléte»),
bár ismét szól az érzelmekről, már kifogástalanul van
szövegezve.
Jól megírt és szemmel láthatólag az aszkézis-iszonyban szevedők (néha még papok is 1) megszivlelésére írt
hatásos fejezetek a 13. §. («Az erkölcsi tökéletesedés
szükségessége célja alapján») és a 14. §. («Az erkölcsi
tökéletesedés szükségessége a szentírás alapján»).
A 15. §-ban («Az erkölcsi tökéletesedéstan jelentősége, forrásai és módszere») egy tollhibán kívül (38.
lapon a közepe felé : «a rendszeres aszkézis hasznát», e
helyett : «a rendszeres aszkétika hasznát»), kifogásolandó a mysticá-nak meghatározása, vagy inkább
jellemzése. Szerző a mystica megkülönböztető vonását
az aszkétikától abban találja, hogy míg az aszkétika
a Krisztus Urunk által hozott isteni kinyilatkoztatásból meríti tételeit (mellesleg a lélektanból is) és módszere objektiv, addig a mystica a magánjelenésekből
és Isten-sugallatokból vezeti le tételeit (eddig rendben!) és módszere szubjektiv; és épen ezért szerző
szerint a mystica letér (sic!) a reális források alapjáról és olyan benyomásokat is ismereteknek tart,
melyek inkább csak az elmélyedő egyén érzelmeinek
(sic !) felelnek meg. A megkülönböztetés második
része annyiban kifogásolandó, a mennyiben az aszkézis az erényességnek és lelki életnek valóban rendes útja, a
mystikus élet pedig kiválasztott lelkek élete; az aszkézis eszközei a hit ismert igazságai és a kegyelem rendes eszközei (nevezetesen az értelemre nézve a médita lio), a mystica eszközei ezeken kívül a hitbeli tudást
bővítő contemplatio és a szeretetbeli egyesülést fokozó
«unio mystica» és annak esetleges külső jelensége az extasis,
elragadtatás; ennek megfelelően az aszkétika a tökéletesedés rendes tanát és eszközeit, a mystica a rendkívüli kegyelmek tanát, jelenségeit és azok bírálatát és
az azokkal szemben követendő szabályokat adja elő ; a
mystica a rendkívüli kegyelmek «eszközeit»; persze nem
tárgyalhatja, mert ilyenek nincsenek, e kegyelmek épen
rendkívüliek, fel nem idézhetők, vagy ha igen, a psychosis
számlájára tartoznak. Vagyis a mystica, mint gyakorlat, nem tanítható (maga az aszkétika útja [illuminativa] elvezet a mystica szédületes csúcsára), de elméletileg tárgyalható, sőt tárgyalandó is, mert az álmysticával (quietismus), a psychopatliologiával és a theosophiávál való vonatkozásai miatt igen hasznos útjelző
lehet az a kiválasztott lelkeknek a rendkívüli kegyelmek
sziklafokai közölt. Épen azért a mystica, mint tan, épen
nem nélkülözi az objektiv módszert, és rengeteg, bár
kevésbbé ismert, irodalma van ; mint gyakorlat pedig,
mint mondtam, nem is tanítható, csak kegyelemként
élvezhető és kiválasztott lelkeknél útja előkészíthető.
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Kár, hogy manapság «ilyen» tapasztalatokról a theologiai
irodalom szinterére ritkán kerül feldolgozás.1
A 16. §. («Az erkölcsi tökéletesedés általános eszközeinek felosztása») kifogástalan ; szó van itt a három
útról is («via purg, illum, unitivá»). A 17. §-ban
(«Az aszketikus törvények kötelező ereje») a 42—3. lapon azt a téves felfogást látszik szerző kifejezni,
mintha a tökéletesedés céljára az egyház által hozott
parancsok (pl. vasárnapi misehallgatás) megszegése
csak akkor volna bűn, ha «ex conlemptu legis» vagy «ex
motivo inhonesto» történik ; pedig világos, hogy az
ilyen kötelezettségnek csupán «ex negligentia» (directe
aut indirecte culpabili) történő elmulasztása is bűn.
Ezen felfogás visszhangja megvan a 18. §-ban is
(«Az aszketikus eszközök kötelező ereje»), a mely
egyébként jól sikerült.
Ezen 1—18. §-ok adják ki a mű első részét («Alapfogalmak»), a melyre következik a II. rész (19—42. §§.)
e címmel : «Az erkölcsi tökéletesedés általános eszközei», majd pedig a III. rész (43—53. §§.) e címmel :
«Az erkölcsi tökéletesedésnek az evangeliumi tanácsokkal adott eszközei», mely utóbbi a szerzetességre vonatkozó főbb jogi és aszkétikai tudnivalókat közli. A II. részhez és a III. részhez már nem tehető sok biráiói észrevétel, mert szerző itt már nyugodt vizeken biztosan
evez és láthatólag elemében mozog; azért csak néhány
megjegyzést.
A II. részben szerző először sorra veszi a főbb
keresztény erényeket : hit, remény, Isten iránti szeretet,
alázatosság, felebaráti szeretet, testi önmegtagadás,
szüzesség stb., majd az erényesség eszközeit: a bűnbánatot, az imádságot, elmélkedést, szentáldozást,
szentmise-hallgatást és adoratiot, végre a II. rész másik
(B) szakaszában az aszkézis negativ területére : a vétkes hajlamok elleni küzdésre megy át.
A 20. §-ban érthetetlen az, a mit a hitről ír szerző
az 51. lapon alul : «Igy (t. i. természetfelettinek) nevezzük a hitet» stb. A 21. §-ban helytelen szövegezés (52.1.)
ez : «Mindamellett a hit és tudás épen nem zárják ki
egymást» (ehelyett : «épen nem ellenkeznek egymással») ;
az 54. lapon tévesen állítja szerző, hogy az isteni
kegyelem a hitre, reményre és szeretetre való «természeti
készséget kifejleszti valóságos hit, remény és szeretetté»
1 A contemplatio (a Szentlélek «dona intellectus et sapientiaea
adományaiból származó szemlélete a vallási dolgoknak, külömbözik
a discurráló elmélkedéstől) reális értékét elismerte mindig az egyház. V. ö. : XIV. Benedek: De beatific, et canonisatione III. sz. 26.
fejezet. Igazán sajnálni lehet, hogy szerző (persze a mysticával
szemben elfoglalt álláspontjából folyólag) nem ment bele a mysticus élet egyes aktusainak, főleg a contemplatio lényegének taglalásába. Itt ugyanis sok veszély van az aszkézis magasabb fokaira és
fensikjára feljutó lelkekre nézve: a quietismus, avisio, az inspiratio,a
privata revelatio, nem is említve az autosuggestio és hysteria tévútjait ; de viszont ezeket egymástól megkülömböztetni szükséges
azért is, hogy igazi isteni sugallatokat is ne írjunk a hysteria számlájára, m i n t azt Hahn tette szent Terézzel (G. Halm S. J. : Les phénomènes hystériques et les révélations de Ste Therése), miért müve
indexre került, ma is ott van. A contemplatio helyes megértése
nélkül a via illuminativa és via unitivá határvonalát nem is
lehet megvonni, a mi hiányzik is szerző müvében ; szerinte a via
unitivá az erények kifejlődését követő erényes élet. Az is azonban
igaz, hogy a contemplatio aktusa néha már a purgativa vagy az
illuminativa tájain jelentkezik, de rendszerint csak az unitivá
magaslatain történik ez, a hol a contemplatio létrehozza az
unio mysticá -t.
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(természetes érzelmek sohasem fejleszthetők természetfeletti erényekké, ez : tisiaßaaij slg S.XXo -févo;, csakis az
mondható, hogy a természetes érzelmek továbbra is
megmaradnak a természetfeletti erények mellett és
azok gyakorlását is elősegítik).
Nem egészen világos az a magyarázat, amelyét szerző
a 71. lapon az alázatosság és a megalázódás érzelme
közti különbségről ad. Véleményem szerint a megalázódás érzelme erkölcsössé lehet, nemcsak az előző vétkesség felismerése esetében (így szerző!), hanem mindannyiszor, ha nemcsak értelmével látja be saját «relativ»
(embertársával összemérve) silányságát, hanem érzületileg
is átérzi, vagy, tettetés nélkül, viselkedésével is kifejezi
saját «abszolút» silányságát és semmiségét Isten efőtt.
A 95. fapon a szerző helytelenül azonosítja a sexuális
gyönyört, (szerző a «kéjelgés» szót használja, a mit
kissé triviálisnak, túlerősnek találok) szolgáló «actus
imperfectus»-okat a sexualis gyönyör keletkezésének
alkalmaival (occasio et periculum, delalalionis morosae) ;
véleményem szerint az «actus imperfectus»-ok is a szerzőnek o/-val jelzett kategóriájába osztandók be, de
viszont a sexualis gyönyör alkalmai (occasio, periculum)
ismét kétfélék : közelebbiek (aspeclus corporis nudi el
osculum quodcunque) és ezek, ha egyes esetben már
ex delectatione kerestettek, végeztetlek, ipso facto az «actus
imperfectus»-ok kategóriája szerint értékelendők, nem is
alkalmak már, hanem elkövetési bűnök ; ezekkel szemben
állanak a távolabbi alkalmak (aspeclus honeslus, tactus
non sexualis, neque eroticus), a melyek bizonyos feltételek
mellett meg vannak engedve (remotio periculi proximi el
causa rationabilis, proportionata, ad actum ponendum).
A «castitas»-ra vonatkozó résznél helyesebben tette
volna szerző, lia fejtegetéseit neutrálizálta volna, hogy
könyvét ne csak ifjak és férfiak, hanem hajadonok és nők
is használhassák (a könyv mostani kidolgozása férfiaknak
szól). Igy azután persze eltűnnék a «nők kerülésének»
kötelmére való figyelmeztetés, és helyet cserélne a «más
nembeli egyén» kifejezéssel.
Itt egyébként főleg régibb aszkétikai irodalmunk
általános jellemvonásával állunk szemben : ez az
aszkétikának férfi-közönségre valló müvelése és a nőnek,
mint bün-objectumnak túlerős színekkel és kifejezésekkel
való odaállítása, amit enyhíteni kell, mert a veszély
nagyságát rendszerint nem is a bün-objectum, hanem
a kisérlésre hajló subjectum érzékisége okozza, és
relatíve véve is, az erkölcsi fertőzést csábítással vagy
erőszakosan terjesztő pólus túlnyomóan az erősebbik nem
tájain keresendő. Keresztény aszkézis a nőkben túlnyomóan az erényesség példaképeit és apostolait, vagy legalább is a természetnél fogva szemérmetesebb elemel tiszteli ; édes anyáink és testvéreink teszik ki azoknak
tömegét, kikkel szemben az eltévelyedett «massa perdifa»
(ha cifra ruhában járis) a nőknek (valláskülömbség nélkül)
csupán csekély százalékát teszi. Ez egyébként csak általános aforisma legyen «ad caput de periculis castitatis».
Ezzel egyébként fejtegetéseimnek végére is értem.
Hajdú Tibor dr. fenti művét egy bölcselő elme,
aszkéta lélek, papi- és szerzetesi zélus termékének látom,
amelynek, ha vannak is némely hiányai, megvan a
maradandó, önálló tudományos, irodalmi és erkölcsi
becse is, melynél fogva gyakorlati használhatósága didaktikai célokra (önképzéshez is), biztosítva van. Csak
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kivánni lehet a hihetőleg hamar szükségessé váló II.
kiadásnak a fent jelzett irányban és kifogásolt helyeken
való átdolgozását, és egyáltalában a supernaturalis elv
erősebb érvényre emelését (a naturalis, psychologiai
elem mellett) és az aszkétika magasabb regióinak és a
mysticá-nak is feltárását, mert épen ezen a téren nagy az
ignorantia, nem ritka és mindig igen veszélyes a tévedés,
a mely fanatizmusra, szektaalakításra vezethet.
Szerző művét jó lélekkel ajánljuk egyházi és férfi
szerzetesi intézetek, valamint a müveit katholikus világi
hívők pártolásába.
Hanuy Ferenc dr.

H tapintatról.
Nem mindenki figyel arra, hogy az emberekkel
való érintkezésben mily fontos tulajdonság a tapintat, hogy tudjuk kinek mit és hogyan kell mondani.
Nevezetesen azt a részét kívánjuk kiemelni, m i k o r
az öregebbek a fiatalabbakkal, a t a n á r o k vagy tanügyi elöljárók az ifjúsággal beszélnek.
Tiszteld a gyermeket, tartották a régiek s követi
ma is minden okos paedagógus és n e m paedagógus.
Nemcsak a triviális megjegyzésektől tartózkodik,
de vigyáz akkor is, ha tanárokról, öregebbekről,
elöljárókról vagy intézményekről van szó. Úgy beszél
ezekről, hogy az iljúságban a fennsőbbség iránt való
tiszteletet meg ne ingassa; hiszen a tapasztalatlan
ifjúság úgy is hajlandó a túlzó kritikára és m i n dennek — mint m a szokás mondani — a lebecsülésére.
Okos paedagógus az ifjúságnak ezt a hajlamát
nem istápolja, esetleg hogy ily á r o n népszerűséget,
dicséretet szerezzen. Nem vágyik ilyen olcsó dicsőségre, h a n e m az ifjúság iránt való szeretetét a n n a k
m u n k á r a szorításában és a saját kötelességeinek odaadó teljesítésében keresi.
Panaszokat hallunk, még a szorosan vett egyházi
intézetekre vonatkozólag is, hogy az ifjúságban
gyöngül a föllebbvalói iránt tartozó tisztelet. Halljuk
ezt azzal a különös megokolással, hogy ebben ittott egyenesen maguk a tanárok vagy elöljárók is a
hibásak, a mennyiben sokszor előadás közben vagy
a magánérintkezésben meggondolatlanul «elszólják»
magukat s vagy tanártársaikat, vagy az egyházi elöljárókat az ifjúság előtt kritika tárgyává teszik.
Hogy az adott esetekben mi igaz ebben, elbírálni nem tudjuk, de értesüléseink elég alapot
szolgáltatnak arra, hogy szóba hozzuk és az eljárást,
ha megtörténik, helytelenítsük, kivált miután n é m e lyek egyik-másik fiatal káplán szerénytelenkedéseit
is ebhől magyarázzák.
A paedagógia az ilyen eljárást n e m engedi meg
s a közérdek is kárhoztatja, mert a társadalmi élet
egyik erős oszlopa a tekintély tisztelete. A tekintély
épségben tartása mindnyájunk érdeke. A ki ma
fiatal, az idővel öregebb lesz s n e m fog örvendeni,
ha tiszteletlenségben részesítik. De kivált a társadalom egészséges vezetése tekintélyre szorul, míg
ember lesz a földön.
Szerk.
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Czobor Béla síremlékére befolyt adományokPozsgay József 50 kor.
Horváth Győző dr
10 kor.
Bán Sándor
...
30 kor.
Breyer István dr
4 kor.
Eddig befolyt 237 kor.
Összesen 331 kor.
N. N a g y v á r a d . A «Természettudományi Közlöny» leg- J e l e f 0 l
ujabb számában (218. 1.) a «heidelbergi ősember» ismét leJ
pipálta a tudósok eddigi ősembereit ; most megint hogy ennek
caz állkapcsa az egyedüli, a melynek alapján fogalmat alkothatunk az ősember és az emberszabású majmok közös ősének testi jellemvonásáról». Hányadik «egyedüli» ez már s
még h á n y lesz utána ? Gorka tehát m á r elavult az ő nagyratartott neandervölgyi emberével, mint elavult a még nemrég
divatos jávai, a krapinai ősember s annyian mások.
K. B u d a p e s t . Olyan beszéd, mint Székely István dr.-nak
az «Alkotmány» márc. 9-ki számában olvasható s az «Aquinói
szent Tamás-Társaság» márc. 6-ki közgyűlésén elmondott
beszéde, mely rövid, világos képben oly mesteri kézzel mutat
rá m o d e r n eszmeáramlataink hibáira s a kivezető útra, az
idén még sehol sem hangzott el. Olvassa el ismételten, gondolkozzék fölötte, adja oda másoknak is, tartsa magát hozzá
s fiatal lelkét nem fogja megmételyezni a lármás kufárok
lelketlen hada.
K . F i u m e . Ejnye, ejn5'e, hogy már a «'Nyugat» és
a «Holnap» költészetével is akar «belső versben» versenyezni !
Mire j ó ez? Hagyjon békét a hóbortos szecessziónak, elmúlik
az magától is, s m a r a d j o n a természetes, józan és okos
próza mellett.
T . B u d a p e s t . A kultuszminiszternek a hercegprímáshoz
intézett átirata a «-nem-katholikusok párbérszolgáltatásá»-ról,
valamint a benne hivatolt 1886-ki kúriai döntvény, mely a
párbért «ingatlanokon nyugvó dologi tehernek nem tekinti»,
Timon Ákosnak tudományilag egészen indokolatlan nézetén
alapszik, hogy t. i. a párbér az oblációkból keletkezett. Az
ellenkezőjét nagy kutatási anyaggal kimutatta tavaly itt a
«Religio»-ban Kollányi Ferenc. Ily hamis alapon mondhatja
csak a rendelet, hogy a «kárpótlás nem a jog kérdése, hanem
a méltányosságé», pedig következetesen azt kellene mondania,
hogy ily alapon a kath. plébános a nem-kath. kézre került
vagyon után semmit sem kap. A magyar jogtörténet nevében
tiltakoznunk kell a h a m i s elmélet ellen, a mely most már
nemcsak a kúriát, hanem a kultuszminisztert is megtévesztette.
Timon nem kutatta a forrásokat, Kollányi ellenben egész
garmada okmányt idézett.

TARTALOM. A kath. ujjáébredés és a kongregációi «Otthon». Bangha Bélától. — Werner Zakariás III.
(Vége). Lám Frigyestől. — Visszapillantás olasz utamra.
Velics László S. ./.-tői. — A darwinizmus végvonaglása.
Martinovics Sándor S. ,7.-től — Az iskolai tanítás erkölcsi
alapja. IV. Acsay Antal dr.-tól. — Egyházi világkrónika.
—y—/a-tól. — Irodalom. Hajdú : Erkölcsi tökéletesedéstan. Hanuy Ferenc dr.-tól. — A tapintatról. Szerkesztőtől.
— Adakozás Czobor Béla síremlékére. — Telefon.
L a p t u l a j d o n o s és kiadó :
D U D E K JÁNOS

Slephaneum

dr. egyetemi nv. r. tanár.

nyomda r. t. Budapest, VIII., Szentkirályi-utca

2S.

12. s z á m .

LXVIII. é v f o l y a m .

1909. m á r c i u s 21.

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

fejlődésről.

A közhangulat Magyarországon fájdalmas depressio alatt áll ma ; ilyen idők igen alkalmasak arra,
hogy az emberek lelkébe, érzelemvilágába mélyebben beletekinthessünk.
A fájdalmak, a nagy szenvedések, mint hatalmas reagensek a vegyületeket, tiszta, egyszerű alkotórészeikre bontják, tehát mintegy analizálják az emberi
lelket. Nekünk orvosoknak több alkalmunk van, mint
sok másnak, az ember valódi lényébe belepillantani,
meglátni valódi egyéniségét, melyről lehullottak a
pózolás, a konvencionális komédiák cifra rongyai.
Nagy testi és lelki szenvedések idején, mikor az élet
tünedező reményeinek borongós hangulatában megérzik a pusztulás angyalának szárnya suhintását...
ilyenkor hideg borzongás futja végig a lelkületet is
és előttünk áll az «ember» az ő valódi lényében.
Megdöbbentő a változás, mely a mi szemünk
előtt játszódik le. A modern korszak szelleme álarcot rak az emberre," melyről Prohászka Ottokár
azt mondja a «Diadalmas világnézet» cimű örökszépségű könyvében, hogy «oly benyomást tesz ránk,
mint egy önhitt, merész, kíméletlen ember arca».
Szelid, alázatos, megtért bűnös áll előttünk legtöbbször a megrendítő tragédia felé vezető uton, kinek
zsibbadó idegein csak egy fájdalom nyilai át : az embertársának, a testvérének megbántása fölötti mély
szomorúság.
Hol marad a szenvedések és fájdalmak ez óráiban a dacos, önhitt tudomány, melynek oly odaadással áldozta föl a szenvedő természetes és egyszerű emberi érzéseit? Mi az a mélységes megalázkodás, mely nagy csapások, nagy szenvedések között,
sokszor mint egyetlen, sokszor mint utolsó jóbarát
kiséri az embert küzdelmei golgotháján? Honnét az
a csodálatos erő, mely az élet iránt való titáni ösztönnél is továbbra marad meg az emberben és oda
redukálja az ezerféle küzdelemben tülekedett ember
céljait, hogy csak jó akar lenni, csak embertársaiban, testvéreiben kárt okozni nem akart!
A tudomány önhitten hirdeti : bennem van ez
az erő ! íme a tudományos anthropologia és a
naturalis selectio (természetes kiválasztás) tana ki-

vasárnapon.
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mutatták, mily kialakulásokon ment át az ember a
sokszor ezer esztendők hatásai, a selectio törvényei
értelmében. «Nem teremtetett az ember — mondja
Okén — hanem fejlődött.» íme nézzétek a neanderthali fossil ember csontvázát. Sokkal nagyobb a mai
embernél, csontjai hihetetlen erősek, óriási izmok
tapadási helyeit jelzi a csontvégek érdessége. És a
fej ? Ez a koponya a mostani ember fejméreteit
mutatja ugyan, de «állati» a kifejezése. Ijesztő vastag
az alsó állkapcsa és fogsora hasonló a ragadozó
állatok fogsorához. Nézzétek a tépőfogak fejlettségét,
oh ezek valóságos agyarak. Hogyan élt, miként élt
ez a fossil ember, erre kimerítőbb választ ad a
mentonei barlanglakó ember csontváza és mindaz,
a mi körülötte van. Ugyanilyen az Amazon folyó
medrében a Missuri rohanó árja által kimosott parti
váj illatokban talált antidiluviális ember. Ezekben a
rémséges barlangi leletekben az ősember csontváza
igen szép társaságban feküdt; mellette volt ugyanis
tűzkőből faragott idomtalan, nagy baltaszerü szerszáma, melynek csorba éle olyan megdöbbentő pontossággal illett más ott heverő emberi koponyák
tátongó csontsebeibe. Nyilván agyonverte testvérét,
az embert és fölfalta. Ez a förtelmes kép a tudomány
«bibliájának» első testvérháborúja.
Innét azután egészen a modern emberig, a «kulturbestiáig», szakadatlan háború az elemekkel, az idővel,
a tér adta nehézségekkel és természetesen egymással,
mely végtelen harcban mint győztes megmarad az
egészségesebb, az erősebb, a szebb, míg a gyenge, a
hitvány elpusztul.
A «selectio» ezen tanát azonban sokféle csapás
érte. így kiderült, hogy eme háborúban nem a szebb,
erősebb, nemesebb faj vagy egyén marad meg, hanem
az, a melyik jobban tud alkalmazkodni.
Az orvostudomány meglepő példákra mutatott,
midőn fölsorolta az esetek százezreit, melyekben a
fizikailag erősebi) pusztult el különféle betegségekben, míg a «gyenge» faj vagy egyed fönnmaradt,
ellentállott. Nem az «erőtől» függött tehát a győzelem,
hanem az ellenállóképesség nagyságától, az immunitástól. Előfordult ugyan, hogy egy egészséges, erős
alkotású ember is nagy ellentállási képességgel birt,
de ez inkább kivétel. Mi is az az ellentállási képes-
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ség? A vérben levő «antitestek» tönkreteszik az
embert megtámadó betegségek baktériumait ; a kinek
több és virulensebb ilyen «antitestei» vannak vérében, az ellentállóbb ; m á r pedig ezen antitestek igen
gyakran, sőt legtöbbször gyenge alkotású emberek
nedveiben, különösen vérében fejlődtek jobban.
(Ehrlich-theoria.) Ezek a «gyöngék» tudtak tehát
j o b b a n alkalmazkodni, míg az «erősek» egész mellel
rontottak a veszedelemnek.
A fogalmak értékelését kellett tehát megváltoztatni és azt m o n d a n i : igaz, hogy az erősebb győz és
m a r a d fönn, de az az erősebb, a melyik j o b b a n tud
alkalmazkodni. A titánok és gigászok helyét így foglalta el a — mimikri ! A siker természetrajzában
pedig előkelő helyet foglaltak el a hazudozás, az
agyarkodás, rágalom, a ravaszság, a hízelgés, a hasznos meglapulás, a két- és többszinűség, az opportunizmus, a kúszás vagy az önhitt a r c á t l a n s á g . . . ezek
voltak kezdettől fogva a «küzdelem» emberi «fegyverei»
és a sikerek titkai, az ilyen fegyverekkel harcolók
az «erősek». Kifejlődött az ú. n. gyakorlati morál
tana, melytől nagj' és hatalmas lett az ember testvérei
között és az iskolai morál, melytől iskolásgyermek
maradt.
Nagyobb b a j u k e sivár tanoknak, hogy kénytelenek visszafelé is menni következtetéseikben és akkor
meginog alattuk a talaj. Tegyük föl, hogy találóan
rajzolná a «kulturbestiânak», a mai embernek harcát, de joggal kérdezzük, hogy ha a fossil ember
idomtalan, de egyszerű kőbaltáját ma pl. a rágalmazás éles kövei váltották is föl, melyekkel fedett
helyzetből dobálják egymást az e m b e r e k : vájjon
honnét fejlődött maga a fossil ember az ő állati
charakterével ?
Allatokból, válaszolja a selectio tudománya ; és
az állatok? Osplasmából, fehérje-golyócskákból,
melyek fölszivás útján táplálkoztak és bimbózás
útján szaporodtak. Igen, de hát ezek az ősplasmagolyók hogy kerültek ide ! A szervetlen világból I íme
a jeles chémikus Arsonval csak az imént mutatta
be a francia akadémiának Leduc dr. mesterséges
sejtjeit és mesterséges uton képzett «növényeit»,
melyek éltek, mert növekedtek és szaporodtak. Egy
másik világhírű és geniális vegyész, Arrhenius, az
osmosis t a n á n a k kiépítője, n e m esett kétségbe, hogy
n e m találtak szabadon uszó fehérnyét a tenger vizében, mely a szervezetlen vegyületekből képződött,
h a n e m előállott egy oly magyarázattal, mely egymagában világosságot vet a természettudomány mai
irányára. Azt mondotta : ne keressétek a szervetlen
anyagból képződött ősi magvakat, sejteket a tenger
vizében, mert ha ott is vannak, nem onnét képződtek, hanem m á s csillagokról és csillagrendszerekről
hullottak a földünkre. Az égitestek örök forgásaikb a n azután örökké szórják a magvakat egymásra és
ez a csodás jelenség a «panspermia».
Lord Kelvin, H. E. Richter azután lúlkomolyan
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vették e «theoriát» és bebizonyították, hogy egy
buzaszemnyi magnak, mely például a Mars bolygóról esnék földünkre, ha óránkint egy gyorsvonat
sebességével esnék is, 150 esztendőre volna szüksége,
míg hozzánk érne. Ha pedig a mi naprendszerünkből egy másikra, pl. az Alfa Centaureára szóródnék
egy mag, a n n a k az előbbi sebesség mellett épen 70
milliárd évre volna szüksége, míg odaérne. (Ausstrahlungsenergie.) Azt gondolják tehát, hogy a magvak
kiszáradnának ilyen kis idő alatt és nem termékenyítenék a másik világot.
í m e a visszafelé következtető naturalis selectio
ilyen képtelen gondolatvilágba menekszik, mely mellett még mindig ott áll a kérdések kérdése, hogy
h á t az első magot, az első anorganikus anyagot mi
hozta létre? E kérdésnél megalázódik a tudomány
és Dubois Reymonddal m o n d j a : ignoramus et
ignorabimus, n e m tudjuk és n e m fogjuk tudni.
Végigszáguldottunk e néhány tény fölsorolásával
a tudomány sivatagjain. «Kühl bis ans Herz hinan»
tettük meg az utat a fossil embertől a panspermiáig
és eljutottunk az ignoramushoz. Szivünk üres maradt,
a lét nagy problémáit csak értelmezni, a harcot csak
rajzolni kíséreltük. De még ha Leduc mesterséges
sejtjeiről és mesterséges növényeiről Traube vagy 40
évvel előbb (1867-ben) ki nem mondta volna, hogy
csak alakkal biró vegyi csapadékok; még ha valamely tudós csakugyan készített volna is egy hitvány
kis fűszálat a laboratóriumban : talált volna-e lelkünk
egy pillanatnyi megnyugvást m i n d e z e k b e n ?
Magam is a természettudományokon nevelkedtem, nem a k a r o m a tudomány világosságát lekicsinyelni, de érzem, hogy lelkem nagy benső harcaiban, a társadalom vívódásában mindé világosság
csak hajólámpa, mely a viharban vergődő hajósnak
és kétségbeesett utasainak csak növeli kétségbeesését,
mert a habzó haragos hullámokra mutat és csak
néhány lépésnyire világít, de hol a kivezető ú t ?
Megtaláljuk, ha ebbe a tudományos miliőbe,
melyről Juvenal jól m o n d j a : «Scientia laudatur el
alget» dicsérik a tudományt és az — fázik, beleillesztünk egy fönségesen egyszerű evangéliumi tanítást, melyet az Isten szent Fia hirdetett a földön:
«A ki téged kővel dobál, dobd vissza kenyérrel».
Csodás mélység, csodás tisztaság és egyszerűség
szólal meg e szavakban ! Egy kis elmélyedés ez
isteni tanításban és világosan áll előttünk az egymást
ősidők óta kővel dobáló, tehát egymás ellen harcoló emberiség, s ebben röviden ki is van merítve
mindaz, a mit a tudomány oly sok szóval és oly
komplikált eszközökkel bebizonyít Benne van a
fejlődés tanának egész nagysága, midőn megjelöli a
végcélt: dobd vissza kenyérrel, azaz jósággal, meleg
szeretettel fegyverezd le a téged támadó ellenfelet.
E m b e r — te «kulturbestia» — fogsz-e valaha a jóság
és tökéletesség ity magas fokára fejlődni ? Pedig ide
kell fejlődnöd. Látod, szent tanításaink magyarázzák
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és e tanokat vérünkkel pecsételjük meg, hogy nincs
ellenséged a földön, mindenki testvéred: még az is,
ki ügy viselkedik, mint ellenséged.
A testvérnek pedig, még ha hánt, ha támad, lia
éles, súlyos kövekkel hajít is meg, ne okozz viszontfájdalmat, hanem szeretettel fegyverezd le. Harc van,
örökös, szörnyű harc a földön, mondja ez a szent
tanítás, mert kővel hajigálják meg egymást a — testvérek, és e harcnak soha vége nem lesz, a míg visszadobsz kővel. Hiszen a támadás, védekezés és viszonltámadás: ezek a harc elemei. És mily boldogtalan
vagy ebben az örökös gyalázatos harcban, pedig
rendeltetésed a boldogság volna; szüntesd meg tehát
a harcot te — keresztény testvérem — és ne dobj
vissza kővel, hanem kenyérrel.
Kétségtelen, hogy e tanítás első pillanatra olyannak tűnik föl, mely nem a gyenge, gyarló ember
számára, hanem Isten Fia számára való ; de csak
első pillanatra látszik ilyennek. Azt hisszük ugyanis,
hogy nem volna baj, ha a mi kegyetlen tülekedéseinkben e végső cél világítana és bevilágítaná az
utat, melyen haladnunk kell, még akkor is, lia tudnók, hogy soha odáig nem érünk, de nem is áll
így a dolog.
Nem hirdetett az Isten-ember olyan tanítást,
melyet ember nem érhet el; hisz csak a testvériség
gondolatának és a szeretetnek kell egy bizonyos
teljességig fejlődnie, bár kétségtelen, hogy ez a
csodásan világos és egyszerű tanítás a végső fejlődést jelenti ily erkölcsi magaslatra, melyre azonban
az emberiség nem jut egyszerre, hanem lassanként,
fokonként, szörnyű, céltalan és rémes testvérháborúk után.
Ime a tudomány csak registrált tényeket, festett
harcokat, de nem jelzett irányt, hanem azt mondta:
oda mész ember a te utaidon, a hová az örök
causalitás kegyetlen törvényei értelmében menned
kell. Az örök causalitás... soha emberi elme fagyasztóbb gondolatot nem szült. Kitépi lelkünkből, morális
életünkből legjobb erőnket, a szabad akaratot ; nincs
akaratod, mert az, a mit annak látsz, annak hiszesz,
csak az örök causalitás láncolatában egy milliárdszor
milliárd év előtt előre meghatározott folyamat, melynek időben be kellett következni, mert ha nem kellett volna, nem is következett volna be.
Kell, hogy célt is jelöljek én, természettudomány?
hát jelölök. Az ember célja nem lehet más, mint az
örök causalitás fölismerése, kutatása a véletlenek, a
csodák kikapcsolása fogalmaink láncolatából és beillesztése az örök causalitás kegyetlen egymásutánjába.
Ez volna a válasz arra a kérdésre, hogy: miért és
hová? Hát a honnét: egy ős és örök akaratból,
melyet nevezhetsz Istennek is, de ez se jó, se rossz,
se irgalmas, se büntető, hanem örökön örökké
csak — törvényes és se «véletlen», se «csoda» alak
jában önmagával, az ő végtelen causalitásával ellentétbe nem jöhet.
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Ha erre a vigasztalan képre nézek, csakugyan
értem Walther Classen szavát: «Die moderne Kultur
is ein fressend Feuer», az a kultura, mely ilyen
tanokon épít. Ez a tudás emésztő tüze, mely nem
akar számolni a gyenge ember érző idegeivel és azért
szinte cinikusan hangzik, midőn fönséges ábrázatot
öltve közbekiáltja: Megszűnt a paradicsom a földön, mert föllépett a pliocen korszak előtt sok százezer esztendővel a legéhesebb, legrettenetesebb fenevad, az ichthyosaurus, az a sokszor 10 méter hosszú
vizi szörnyeteg, mely pusztító falánkságával menekülésre vagy harcra, kegyetlen élethalál-harcra szólította az eddig békében élő és paradicsomi nyugalomban emésztő állatvilág milliárdjait. Azóta harc és
nem paradicsomi béke, nyugalom a szerves világ
sorsa... de a sok között legyen vigaszul e harcban,
hogy én, tudomány, nem szakítom ketté az embert
testre és lélekre, nem tépem ki a lelket az állatvilágból, hanem azt mondom : nemcsak nem tagadom,
hogy van lélek, hanem minden lélek, azaz energia 1
A lélek, az energia alkotja ősi és sajátos erejénél
fogva a testet ; test és lélek, anyag és erő tehát
egyetlen egy, azaz: energiák megnyilvánulása. Ha
pedig bizonyos, hogy az, a mit eddig anyagnak
neveztem, nem vesz el soha, csak átalakul, akkor
nem vész el sohasem a lélek, azaz az energia sem,
melynek nyilvánulására az anyag csak átalakul, olyanformán, mint érzékeink az anyag átalakulását leírják,
kisérik.
Ember, ime ez a te örök életed, ez vár reád
amaz anyagi és egyben energia-alakváltozás után,
a mit te halálnak neveztél. Nincs pusztulás, csak
örök, végtelen átalakulás a természet csodás energiaforgalmában. Ez a tudomány fázós mennyországa.
«E végzetes fejlődés átka számtalan vezető szellemen is meglátszik — mondja Prohászka Ottokár —
mely ha egyszer letörte az örök igazságokban és az
ember céljában való hitet, lassanként elfojtja a morális
érzésnek ösztönszerű visszahatásait és megfosztja az
embert akaraterejétől is.»
De megtelik a lelkem melegséggel, a szivem j ó sággal, ha az Isten-ember csodásan egyszerű szavai
járnak át engem, midőn azok okoskodás helyett
egyszerűen rámutatnak a végső célra... ime, testvérek
vagytok, szeressétek egymást és e szeretettel kiveszitek még az ellenséges kézből is a fegyvert és béke,
boldogság száll a fáradt szivekbe.
A míg a tudomány világossága a viharral és dühtől tajtékozó hullámokkal vergődő hajó lámpája,
addig ez a szent tanítás a révben a világító torony,
mely bizton kivezet a bajból, megpihentet a kemény
küzdelmek után. Ezt a világító tornyot a botlásrólbotlásra előrehaladó tudomány gőze, káprázata elfödheti és akkor zátonyba ütközik és derékon kettétörik a hajó: de ha tisztán áll a rév világossága
előttünk, akkor be is érünk oda.
Nem szabad azonban egyet felednünk, azt t. i.,
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hogy az az idő, mikor mi emberek kenyérrel d o b u n k
vissza, nagyon-nagyon messze van. Ma folyik a
testvérek kiontott vére, bizony m a r j u k egymást, öljük
egymást. Igaz, hogy nem a fossil e m b e r esetlen kőbaltájával, h a n e m tüzes, éles acélgolyókkal, melyekkel százezer halált osztogat a tudományos raffineriával kieszelt gyilkos technika; gyilkolják egymást az
emberek, mintha nem is volnának megváltva és nem
ő érettük halt" volna meg az örök jóság és szeretet
a keresztfán. Mégsem szabad desperálnunk, h a n e m
Macauleyval m o n d a n u n k : Delusion m a y triump, but
the triumps of delusion are but for day, győzhet a
rossz, de a rossz győzelme csak egynapos. Egy n a p
az a pár ezer esztendő, mely még eltelik, talán nem
is egy nap, csak egy pillanat a végtelenségben, és
m o n d j u k Buklevel, a kulturhistorikussal, hogy: it is
certain, that m a n k i n d at large has m o r e virtue than
vice, az emberiségnek általában több az erénye,
mint a vétke; mert hisz mégis óriási utat kellett
megtennünk, míg a neanderthali testvérünk szokásaitól eljutottunk addig a kis bölcsőig, melyben az
emberi irgalom őrködik az anyai szeretet melegével
egy talált kis gyermek fölött; szédítő nagy út a jóság meleg virányain, míg eljutottunk az édes j ó
anya a l a k j á n a k kultuszához. Azért is, ha n e m is
vagyunk közel a révhez, m á r eljutottunk egy bizonyos
stádiumig, melyben megértjük, hogy az áldatlan
testvérharcnak csak úgy lesz vége, ha egyik fél
abbahagyja a riposztot.
T u d o m á n y és hit ne álljanak harcoló ellenfél
gyanánt egymással szemben, h a n e m egészítsék ki
egymást. A tudomány az észnek, a hit az észnek és
a szívnek szava. A hajónak a saját l á m p á j á r a szüksége van, de a rév világító tornya nélkül nem talál
a kikötőbe küzdelmeinek sötét, viharos éjszakáin.
«Nincsen nagyobb veszedelem a társadalomra, mint
a tudomány ereje a hit erkölcsi tartalma nélkül.»
(Macauley.) A hit hirdetői ne féljenek a világosságtól, melyet a t u d o m á n y gyújt, ez az e m b e r eszének,
világosságra törekvésének természetes következménye
csak ; bárhogy ragyogjon a tudomány fénye, az mindig
kis olajmécs m a r a d csak az égi világossághoz képest.
Ha a depressio fájdalma kiváltja az e m b e r e k ben a bensőségesebb érzéseket, mint azt soraim elején mondottam, és ha látjuk, hogy legnehezebb
utunkon a hit kísér végig, bárhogy is éltünk előbb,
és végre ha észleljük, hogy a mi nagy tragédiánk
végső sóhaja, a testvér ellen vívott harc lépő fájdalmának tudatában, expiálási törekvésből áll, akkor
világosan, parancsolólag emelkedik ki a tétel: szüntesd meg a harcot és ne várd, inig ők — a monsieur
les asassins — a kővel való dobálási megszüntetik.
Ennek az isteni tanításnak is megvan a maga
természetrajza, ez is küzd, a naturalis selectio törvényei és az alkalmazkodás élettana szerint, az
emberekkel és a viszonyokkal. Ez az isteni törvény
teljes nagyságában áll előttünk, mint megjelzett cél,
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de a selectio és accomodatio törvényei szerint ma
még fejlődésének, értékelésének csak egy részlelútját tette meg és azért mi orvosok, kik megismerjük
az embert az ő legnehezebb pillanataiban, kik látjuk
lelkét is teljes meztelenségben, tudjuk, hol tart ez az
isteni tanítás az ő vergődéses útjain. T u d j u k és azl
kiáltjuk o d a : Védd magad testvér; de ha képtelen
vagy m a még kenyérrel visszadobni, szived meleg
szeretetével lefegyverezni a támadót : az e m b e r boldogságra törekvésének jogaiért, az irgalomnak szent
nevében kérlek, szüntesd meg a harcot, ne dobj
vissza semmivel : a ki téged kővel dobál, testvér, ne
dobd vissza !
Tuszkai Ödön dr.

Igazán

^byzantinismus»-e?

A görög egyház ügyeit napjainkban m i n d szélesebben kezdik fölkarolni. E tekintetben vezet a
«Religio». A mit szerkesztője az 1908. évi 43. számban ígért, azt eddig minden számban az ügy kiváló
előnyére be is váltotta. Hozzászólnak a latinok épúgy, mini a görögök.
A dolog természeléből kifolyólag azt gondolná
az ember, hogy sokkal hivatottabbak e tekintetben
a görög egyház tagjai. Pedig ez nem áll. Köztünk,
bár merésznek látszik az állítás, alig van valaki, a
ki a görög egyház igazi szellemében otthonos volna.
Görög szellemről szóltam. Értem alatta azt a bensőleg átérzett gondolkozást, a mely lelkesítette a
görög egyház hiveit, püspökeit azon időben, a melyről E h r h a r d Albert azt m o n d j a : «A keleti egyház
a mi lelki anyánk és mi az ő legdicsőbb ifjú napjainak gyermekei vagyunk». Jussanak eszünkbe Miksa
szász herceg szavai, a melyekben a görög egyháznak
régi munkásságáról oly elismerő méltánylással szól.
«Im Christentum haben wir eben den Griechen
unendlich viel zu verdanken. Hat Gott den Mittelp u n k t der Verfassung der Kirche durch den Primat
n a c h Rom verlegt, so war doch der geistige Mittelpunkt, das geistige Uebergewicht im ganzen christlichen Altertum auf griechischer Seile. Und der
Einfluss, den die griechische Kirche auf die abendländische ausgeübt hat, ist ein ungeheurer)). 1
És midőn a latin részről ezt a kiemelő Ítéletet
halljuk, a görög hívek tábora mintha m á s véleményen volna. Hadzsega Gyula dr. utóbbi cikkében a
«Byzantinismus» cim alatt súlyos vádak foglaltatnak.
Allításái oly nagy horderejűek, hogy a Religio szerkesztője fölkiált : «Rettenetes a byzantinismus lélekölő erejéről festett fönnebbi kép ! Görögkatholikus
magyar testvérek eszméljetek és vessétek le azt a
szellemet, nem őrzendő örökség az. Legyünk egyek
lélekben és igazságban és — a kath. haladásban».
Igen ; legyünk egyek lélekben és igazságban és —
a kath. h a l a d á s b a n ; de hozzáteszem: teljesítsük e
i Religio, 1908. 695. old.
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parancsot Aranyszájú szent János szellemében! Mit
értek alatta? Azt az igazi görög szellemet, a mely
lelkesítette a Kelet nagy szentatyáit. Mert különbséget kell tennünk a keleti egyháznak történeti ideje
közt akkor, a midőn azt még ugyanaz a lélek hatja
át és vezeti, mint Rómát és azon szomorú századok
történelme közt, a midőn a Kelet görög egyházáról
szoros értelemben nem is lehet szólnunk. Hisz Oroszország, Görögország, Bulgária, vagy akármelyik más
állam ma nem a régi Kelet görög egyháza, hanem
szakadár, mely elszakadt az egység forrásától. Es a
mi ráillik a szakadárokra, azt ne terjesszük ki általában a görög egyházra.
Utolsó betűig aláírom Hadzsega dr. minden
állítását, a melyet a szakadárokra vonatkoztat; de
lelkem fáj bele, midőn ugyanazon állításait mireánk,
illetve az igazi kath. görög egyházra alkalmazza.
Benne van a byzantinismus, tehát az egyháznak
békókba verése a szakadároknál, de nincs meg az
a régi idők kath. görög egyházában. Ha érdeklődik
is Konstantin az egyház ügyei iránt, ez még nem
baj. A világi és egyházi hatóságnak egymáshoz való
viszonyából folyik, hogy kölcsönösen segítsék egymást. 1
És míg ezen segítség a kellő batárokat át nem lépi,
nemcsak jogos és helyes, de köteles és szükségszerű. Valami természetes dolog a byzanci császárság századainak azon törekvése, hogy a főváros legfőbb püspöke méltóságának külső fényében is emelkedjék. Nem lehet tehát teljesen elitélni a konstantinápolyi patriarchának a világi fejedelem közreműködésével támogatott azon törekvését, hogy az ő
széke a patriarchátusok között a második helyen
álljon. Hisz ez még nem támadása Rómának. Mert
Róma nemcsak az egész keresztény világnak középpontja, alapja, de egyúttal patriarchátus is. A római
pápa nemcsak helytartója Krisztus Urunknak, de
egyúttal a Nyugat patriarchája. Tehát már maga a
kifejezés is, hogy Konstantinápoly második patriarchátus, tulajdonkép megvallása a római pápaságnak és
kiemelése ugyanannak, mint patriarchatusnak. Nem
baj tehát, ha «ennek az eleinte ártalmatlan gondolatnak segítségére jön a konstantinápolyi 381. és
a chalcedoni 451. zsinat». Es ha az idők körülményei folytán a konstantinápolyi zsinat 3. canonját
akkor nem is erősítik meg, de megerősíti azt a
florenci zsinat. «Rénovantes insuper ordinem traditum
in canonibus, ceterorum venerabilium Patriarcharum
ut Patriarcha Constantinopolitanus secundus sit post
sanctissimum Romanum Pontificem .. .»2
Minden tan- és szak-könyv úgyszólván egyhangúan elitéli az u. n. Böjtölő János konstantinápolyi
patriarchának azt az eljárását, a mellyel «episcopus
1

Demkó : lus Eccl. 1888. T. 1. c. 1. art. 1. §. 31. Taub e r : Manuale Juris Can. 1908. Sect. II. §. 32.
2
Eugenius IV. Laetentur coeli, exultet et terra ..., Ex
Cone. Flor. V. ö. Papp-Szilágyi : Encliir. Iuris Eccl. Orient.
Cath. 1880. §. 22. p. 21.
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oecumenicus»-nak cimezteti magát. Ezt a cimet t. i.
az 588. tartott konstantinápolyi zsinaton veszi föl, a
melynek aktáit azonban II. Pelágius pápa nem erősíti meg. Mily ridegen hangzanak pl. Vascottinak e
kérdést tárgyaló szavai, a melyekben azt m o n d j a :
«Cum patriarchae Constantinopolitani, insana aemulatione abrepti, dominatnm in Ecclesiam affectarent»... 1 Hadzsega dr. is így ír: «Hogy a hatalmi
törekvést indokolttá tegyék, ki akarják mutálni a
byzanci egyház apostoli eredetét. 558 (?) Böjtölő
János már oecumenicus patriarcha». Pedig az a
nagyon röviden «bőjtölőnek» nevezett János tulaj donképen szent, a kiről tán mégis csak illenék enyhébben beszélni. Nem tartom helyesnek én sem a
választott cimet, azt n. szent Gerellyel én is elvetem,
arra a nevezett pápával én is azt mondom, hogy
«profanus, temerarius, superstitiosus ac diabolicus;»
de mindamellett a nevezett szent János eljárását
legalább védeni akarnám, hisz ő is ember volt, és
nem csalhatatlan. Tévedhetett ő is, de tévedése jóhiszemű volt. Mily másképen hangzanak Miksa hercegnek ő reá vonatkozó szavai : «Keineswegs waren
alle Patriarchen, die nach Vergrösserung der Macht
ihres Stuhles strebten, schlimme Persönlichkeiten...
Der Patriarch Johannes der Faster, der den grossen
Streit mit Gregor dem Grossen hatte, war sicherlich
persönlich ein ganz demütiger Mann. Er war ein
heiligmässiger ascetischer Bischof, der von der
Strenge seiner Lebensweise diesen Beinamen erhielt.
Daher ist auch sein Andenken stets als das eines
Heiligen in der griechischen Kirche bewahrt worden.
Auch von Rom aus wird den katholischen Griechen
das Officium des heiligen Johannes des Fasters
unangetastet belassen und wird von ihnen alljährlich
abgesungen. Aehnlich hat seihst der Patriarch Anatolius, der gleichfalls bedeutende Kämpfe schon
früher mit Leo dem Grossen hatte, das Andenken
eines Heiligen behalten. Der heilige Ignatius, der
doch gewiss stark auf die Rechte seines Stuhles hielt,
ist auch im römischen Martyrologium eingeschrieben. 2
A görög egyház tehát épúgy, mint a latin azt a
patriarchát szentnek tiszteli és mégsem jut eszébe
senkinek eljárását legalább enyhíteni és nem insana
aemulatiónak nevezni. Mily szép pl. szent Cypriánnak
tanítását, a ki a keresztséget illetőleg jóhiszeműleg
tévedett, menteni és azt jóhiszeműnek nevezni.
Ugyanaz a Vascotli pl. így ír róla. «I). Cyprianus, si
quid in huius diseeptationis aestu humanitus admisit,
illud martyrii falce emendavit». 3 Tehát : «s. Joannes
jejunatoris, si quid in huius diseeptationis aestu humanitus admisit, illud jejuniorum falce emendavit».
De lehet-e a régi görög egyház byzantinismusáról szólni csupán azért, mivel a Kelet fegyelmi és
jogfejlődése terén a világi fejedelmek is részt vévén,
1
3
3

Instit. Hist. Eccl. 1895. T. I. p. 205.
Vorlesungen ü b e r die orient. Kirchenfrage, 1907. p. 128.
Vascotti, 1. c. p. 110.
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annak képe egészen más, mint a latin egyházban?
Véleményem szerint a Kelet fegyelme és jogrendszere önálló fejlődés gyümölcse, a melynek szentesítése a századok körülményei szerint más volt,
mint a milyennel a latin egyházban találkozunk.
A régi időkben, a kereszténység első századaiban,
jogerővel birt nemcsak az az intézmény, a melyet
a római pápa mint ilyet jóváhagyott, mert ez sokszor lehetetlen is lett volna. Elegendő volt arra
a Kelet püspökeinek határozata. Magától értetik, hogy
e fejlődésben a Kelet episcopatusa vezet, a nélkül azonban, hogy a római pápa hatalmának ellentmondana. Mert ne felejtsük el, hogy kezdetben
a pápaság viszonya egészen más volt. pláne a Kelettel
szemben. «Wir müssen vollkommen zugeben, dass
der Primat f ü r den Orient nie eine sehr grosse Rolle
gespielt hat. W ü r d e n wir uns etwa das Verhältnis
der alten Kirche so vorstellen, als ob der Papst so
das Morgenland beherrscht hätte, wie er heutzutage
das Abendland regiert, so wäre das einfach eine
falsche Darstellung». 3
E n tehát nem nevezném byzantinismusnak a
görög püspököknek a trullai zsinaton hozott határozatait, a melyekben a görög fegyelmet és jogrendet canonszeriileg kívánják megállapítani, csupán
azon törekvésnek, a melyei a nyugati egyháziján
is látunk. Nagy tévedés a trullai zsinatnak azt a
törekvést tulajdonítani, mintha az azon egybegyűlt
püspökök a Nyugat és a Kelet közt levő ellentétet
csupán fejleszteni, fokozni kívánták volna. A régi
jogrendet szabályokba foglalni még n e m byzantinismus. Hisz a Keleten is csak kellett valamikor
rendezni az ügyet. Talán épen az volt a baj, hogy az
a részleges rendezés csak akkor kezdődött, a midőn
az emberek természetében alapját biró féltékenység
m á r meglehetős nagy volt.
De lássuk végül a görögkatholikusok byzantinismusát. Van-e i l y e n ? Ha úgy értjük a hyzantinismust, mintha az a világi elemnek az egyház kérdései terén gyakorolt beteges befolyása volna, magától értődik, hogy arról nálunk, görög katholikusoknál, szólni n e m lehet. Hisz az államhatalom eljárása
velünk szemben csak olyán, mint latin testvéreinkkel szemben. Ha azonban úgy értjük azt, mint a
régi traditiókhoz való túlságos ragaszkodást, a haladásnak tagadását, újra különbséget kívánok tenni
tagok és tagok közt, fölfogás és fölfogás közt.
A mi állapotaink nem mondhatók teljesen egészségeseknek. De ebben nem csupán m i vagyunk a
hibásak. Óriási teherként nehezkedik r á n k a régi
Keletnek m a is elszakadt nagy része. Nem úgy értem, mintha valami közünk volna egymáshoz, de
hogy miattuk n e m részesülhetünk mi sem azon
jogokban és viszonyban, a melyben volt a régi görög
egyház pl. Aranyszájú szent János idejében.
1

Miksa herceg, i. m. pag. 81.
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Vezetésünk egy Congregátióra van bízva. Congr.
de Prop. Fide pro negotiis Orientalibus. Mint egv
csekély részt tekintenek bennünket, a mely sem nem
a régi görög egyház, sem nem latin rész. E miatt
v á r n u n k kell mindaddig, a míg az egész Kelet újra
n e m lesz katholikussá. Akkor aztán m i n d e n bizonynyal megkapjuk azt az autonomiát, a melyről szól
Miksa h e r c e g . . . «Aber zweifelsohne haben die
Orientalen ein geschichtliches Anrecht darauf, anders behandelt zu werden, als der abendländische
Teil der Christenheit . . . Nicht alles, was der Papst
heute ausübt, gehört notwendig z u m Wesen der
Kirche oder zum Wesen des Primates. W i r müssen
wohl bedenken, dass das abendländische Verhältnis,
wonach der Papst überall eingreift und alles regiert,
zum gutten Teil mit seiner Stellung als Patriarch
dieses Teiles der Kirche zusammenhängt. Die gleichen
Rechte hatten aber i m m e r die orientalischen P a triarchen gegenüber ihren Gebietsteilen. Man wird
also ganz sicher bei einer Union der Orientalen
Opfer bringen müssen, ihnen Zugeständnisse m a c h e n
müssen, soweit gehen müssen, als n u r möglich, ihnen
eine möglichst grosse Selbstverwaltung geben müssen.
W e n n m a n einfach die Orientalen unter einen römischen Kardinal stellen will, der sie nach gewissen
Kurialregeln regiert, w e n n man gar den Patriarchen
von Konstantinopel einer römischen Congregation
unterstellen will, so wird man die Orientalen nie
haben u n d in alle Ewigkeit nicht. Auf solchen
Wegen wird m a n einzelne Bekehrungen einreichen,
aber nie eine Union der Kirche oder des ganzen
Volkes zu Stande bringen». 1
Mert hogy a mi jogfejlődésünk megakadt, annak
valóban ez az oka, és n e m az állítólagos byzantinismus. A görög egyház jogrendszere egészen más,
semhogy azt a latin szellemnek megfelelően intézni
lehetne. Már pedig van benne valami, hogy egy elenyésző csekély rész n e m jogosult arra, hogy teljes
autonómiát kapjon.
Ragaszkodjunk tehát a mi jogainkhoz, de merítsük azokat a valódi katholikus, de egyúttal a régi
Kelet szellemének megfelelő lelkülettel. Nem fog
belehatolni a görög szellembe, a ki latinul gondolkodik. Már pedig ez a mi legfőbb h i á n y u n k ; mert
a hathatósabb neveltetést tényleg oly helyeken nyerjük, a hol a görög lélek mivoltát sok oknál fogva
n e m lehet kifejteni. Nem lehet az egyetemi j o g tanártól kívánni, hogy egyforma terjedelemmel adja
elő a görög egyházjogot és a latint, mert erre egyszerűen nincs ideje. Már pedig szélesebb körű látóképességet, bővebb ismereteket csakis az egyetemeken
lehet nyerni. Fejleszteni akarják a budapesti egyetem hittudományi karát. Azt hiszem, sok tekintetben
segítve volna azon az állítólagos byzantinismuson,
lia a görög egyház speciális ügyeinek tudományos
1

Miksa herceg, i. m. 82—83. old.
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és részletes előadására az egyetemen egy tanszéket
állítanának föl.
VII. Gerely pápa a maga nagy szellemével kifejleszti a nyugati központosítást. És ez nagyon
helyes, de ha ugyanazt akarnók a görögökkel is,
ne feledkezzünk meg a Kelet emberének természetéről. Sokkal nehezebb féken tartani egy heves
embert, mint olyat, a ki már természeténél fogva is
nyugodtabb. 1 Ha helyes volt Aranyszájú szent János
idejében, hogy a görög püspökök maguk is vezettek,2
mért nem volna ez lehetséges ma is!
Fölszólalásomnak célja tisztán a közügy szolgálata. A cél érdekében nem tartom helyesnek és
tárgyilagos eljárásnak, a régi és a mostani kath.
görög egyház történetéből tisztán a gyöngéknek, az
emberi gyarlóságból eredő kevésbbé kiemelő adatoknak az elsorolását. Ez nagy mértékben ártana
annak a nemes célnak, a melyet a görög ügyek
tárgyalásával el akarunk érni. Szeressük mindnyájan
a szegény kelet embereit, miként nyiltan bevallja ezt
Miksa herceg és akkor a szeretet célt is ér. A kath.
hit, mely a Krisztus igazságának legteljesebb kifejezése, folytonosan a szeretet szavait suttogta a
fülembe és úgy látom, hogy a Gondviseléstől arra
rendelt napon a békét a Kelet és Nyugat között s
az egyház megzavart egységét csak a szeretet állithalja helyre». 3
Busznak Miklós dr.

A tökéletes bánat

fontossága.

Az a nézetem, hogy a katholikusok nem eléggé
ismerik a tökéletes bánatot s alig tudnak magokban
tökéletes bánatot kelteni.
Megtanítjuk az embereket gyermekkoruktól imádkozni, sürgetjük a Mi Atyánk, az Üdvözlégy imáját
stb. Jól tesszük, de ez kevés. Sürgessük épúgy a
tökéletes bánatot, annak naponkint való fölkeltését, ez
ép oly szükséges, sőt azt kell mondani, még szükségesebb. A mint tehát megtanítjuk az embereket a
szentségeket fölvenni, gyónni, áldozni; úgy tanítsuk
meg őket külön a tökéletes bánatot is fölkelteni, ez
legalább is ép oly szükséges. Hisz tulajdonkép a tökéletes bánat szinte fontosabb, szükségesebb, mint az
összes szentségek, miután akárhány esetben csak a
tökéletes bánat menthet meg, mikor minden más eszköz lehetetlen és ez az esel a katholikusok között is
sokkal gyakoribb, mint közönségesen gondolni szokás.
Nagy baj az tehát, hogy a katholikusok általában
nem értékelik eléggé a tökéletes bánatot, nincsenek
1

A magyar görög katholikusok gondolom nyugodt
természetűek és nem hevesek; erre mutat a keleti faj által
történő nagy mérvű kizsákmánvoltatásuk.
Szerk.
3
Már t. i. in communione cum Pontilice, és nem nélküle; mert hogy az ősi időből Harnackkal (Dogmengeschichte.
1804. I. 443—7. 1.) csak egy példát említsek, nem Anyket
pápa ment Polykarphoz Smyrnába, hanem ez amahhoz.
Szerk.
3
Palmieri szavai. V. ö. Egyházi Közlöny, 1909. 124. old.
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fontosságának tudatában. Nem tudják öntudatosan
kezelni, akkor sem, mikor teljesen a tökéletes bánat
fölkeltésétől függ egész sorsuk és jövőjük.
A mi katholikusaink lelki életében jobbára úgy
vagyunk a tökéletes bánattal, mint egy nagyértékű
tűzoltószerszámmal a községben ; el van helyezve
gondosan a tűzoltószertárban, de nem gondol vele
senki, nem kezelik, nem gyakorolják és így szükség
esetén nem is tudják használni. A tökéletes bánat
valóban egy nagyszerű tűzoltószerszám, oly értékes,
oly hatalmas, hogy a különben olthatatlan és örök
tüzet is képes oltani, sőt egy pillanat alatt eloltani.
Természetesen, hogy a fölvett hasonlatnál maradjunk,
a lelkipásztor ennek a drága «öröktűz-oltó» szerszámnak első gondozója, kezelője. Itt is kell minél
több tűzoltópróba, tűzoltógyakorlat, kicsinyekkel, nagyokkal. Mert a mit nem próbálunk, azt nem is tudjuk.
A gyakorlatot a kateketák kezdik az iskolában.
Azoknak a kicsinyeknek mind kell a tökéletes bánat.
Ezt minél alaposabban kell nekik megmagyarázni.
Persze, hiába mondom a gyermekeknek, bogy a
tökéletes bánatot úgy keltjük föl, ha Isten iránt való
szeretetből b á n j u k meg a bűnt és nem a pokoltól
való félelemből. Ezt nem értik. így legfeljebb dogmalikát, morálist tanuló theológusnak beszélhetek.
Gyermekeknek, népnek egy határozott, rövid, szívhezszóló bánatmintát kell kezébe adni és azt mondani:
látjátok ez és ilyen a tökéletes bánat! S mikor ez a
rövid formula a kezükben van és szemmel látják,
akkor mondjuk el nekik, hogy mit ér ez a rövid
tökéletes bánatima. Ha ezt szívből-lélekből és nemcsak szájjal m o n d j u k : Isten csodairgalmából és
kegyelméből 1. azonnal, abban a pillanatban eltörli
a szívből a bűnt és azonnal megbocsátja, még a
szentgyónás előtt, nemcsak a kis bűnt, hanem a
nagyot is, a halálosat is. Csakhogy mikor ezt a tökéletes bánatimát mondom, erősen föl kell tennem
magamban, hogy mikor legközelebb fogok gyónni,
azokat a bűnöket mind meg fogom gyónni. 2. ha semmiképen nem lehetne paphoz jutni és gyónni, maga
ez a tökéletes bánatima egészen elégséges arra, hogy
biztosan megmeneküljek a pokoltól és a mennyországba
jussak. Ilyen hatalmas ez a rövid tökéletes bánatima,
azért ezt ép oly jól kell tudni, mint akár a Mi Atyánkot,
az Üdvözlégy Máriát; mint a szent gyónást, áldozást.
Legjobb egy ilyen kis tökéletes bánatformulát
betanítlatni a gyermekekkel és azt elmondatni naponkint, mint a többi imát. Mondjuk a gyermekeknek,
ezt mondják el otthon naponkint, reggel, este, mikor
egészségesek, mikor betegek, főkép mikor betegek.
Mutassuk meg nekik, hogy miké]) függhet ettől a
kis tökéletes bánatimától, ha azt elmondják, vagy
el nem mondják, ő számukra is a mennyország vagy
pokol. Figyelmeztessük őket az eshetőségekre és
veszedelmekre, a mikor csakis ez a kis tökéletes
bánatima mentheti meg őket. Mondjuk nekik, ezt
mindig kell gyakorolni, hogy az adott esetben biz-
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tosan tudják kezelni. Ha a gyerekeknél talán nem is kell
úgy félnünk a halálos bűn állapota lehetőségétől, de
hiszen azok a gyerekek m a j d megnőnek és annál
jobb lesz akkor, ha gyerekkoruktól megtanulták a
tökéletes bánat gyakorlatát.
E tekintetben a mi katekizmus kézikönyveink
n e m egészen tökéletesek. Előttem van a legújabb, a
püspöki kar által jóváhagyott katekizmusunk. Nézem
b e n n e a tökéletes bánatról szóló részt és nem tudok
vele megelégedni. Egy szóval sem említi, hogy a
tökéletes bánatnak bűnbocsátó ereje van m á r a
gyónás előtt és n e m m o n d j a : hogy ha lehetetlen gyónni,
ez magában is elég, hogy a kárhozattól megmenekülj ü n k , ezt legföljebb sejteti a 313. kérdéssel, de gyerek
és nép ezt ki n e m érti belőle, legföljebb theológus,
ki azt máshonnét tudja. Továbbá ez a katekizmus
n e m hangsúlyozza a tökéletes bánat nagy értékét,
becsét, szükségességét. Egy kis tökéletes bánatmintát
mutat ugyan a 316. kérdésben, de az nagyon száraz,
ezzel a rendes indító okkal: «mert végtelen j ó és
szeretetreméltó vagy». De legalább erről, ha még oly
sovány, legalább erről mondaná a katekizmus : ezt
ép úgy kell tudni, mint a Mi Atyánkot, mert esetleg
ettől fog függni a te üdvösséged. Emlegeti az ott
adott «intelem» a feszületet is; ez m á r jobb tökéletes
bánat indítóok volna, de keveset ér ez így általánosan
emlegetve gyerekek előtt.
A mit a kateketáról mondunk az elemi iskolákban, azt még inkább kell m o n d a n u n k a hittanárokról
a középiskolákban. Itt m á r jobban értenék, hogy mi
az a tökéletes bánat és közelebb is áll a halálos b ű n
veszedelme. A mivel az iskolákban tartozunk az
ifjúságnak, azzal tartozik a hitszónok hallgatóival
szemben a szószéken; a plébános, a káplán, a lelkipásztor a reábizott hívekkel szemben.
Elszomorító gondolat, hogy a mi népünk n e m
tud szükség esetén pap nélkül Istennel kibékülni és
Isten kegyelmében meghalni. Pedig ki számlálja meg
azokat az eseteket, melyek ezrekkel és ezrekkel történnek. Nagy baj az, hogy a tökéletes bánatról ritkán
prédikálnak, legföljebb talán mellékesen emlegetik,
mikor a gyónásról beszélnek. A népnek is, mint a
gyermekeknek az iskolában, egy rövid szívhez szóló
tökéletes bánatformulát kellene kezébe adni és hozzá
egy rövid használati utasítást, akár egy kipróbált j ó
házigyógyszerhez, mert hiszen mi egy ilyen kis tökéletes bánatima más, mint, ha úgy tetszik, ilyen egyszerű és naponkint szükséges házigyógyszer, veszélyben és veszélyen kívül. Mondjuk tehát a mi hallgatóságunknak, a mint azt az iskolában tesszük a
gyermekek előtt, «ezt mondjátok el naponkint reggeleste, m o n d j á t o k el gyermekeitekkel, ép úgy mint a
Mi Atyánkot és az Üdvözlégy Máriát, mondjátok el
különösen betegeitekkel a szentségek fölvétele előtt,
de azután is, hogy ezzel halljanak meg».
Mikor beteget látogatunk és a szentségekkel ellátjuk, figyelmeztessük, hogy keltse föl magában a
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tökéletes bánatot naponkint egész betegsége alatt.
Mutassunk rá a feszületre, adjuk kezébe, ha közelben
van, arról olvassa le a beteg maga a tökéletes bánatot :
Jézusom, a te sebeidért, véredért bocsáss meg nekem,
ne hagyj engem bűneimben meghalni, hogy szenvedésed, halálod r a j t a m kárba ne vesszen.
Nem helyes az, mikor a tökéletes bánat szükségességéről beszélve, mindig csak az életveszedelmet
emlegetjük. Katekizmusunk is úgy teszi a 313. kérdésben. Életveszedelem alatt mindenki rendkívüli,
ritkán előforduló, meglepő eseteket gondol, hirtelen
előre n e m látott b a j o k a t és veszedelmeket. Helytelenség ez, ezzel sokat ártunk. Ilyen esetektől mindenki
irtózik és azt gondolja, az engem úgy sem ér, következőleg a tökéletes bánat sem nagyon kell nekem.
Ne életveszedelemről beszéljünk, h a n e m azt m o n d j u k :
ha pap nélkül kell meghalni, vagyis, ha lehetetlen a
szentségeket fölvenni, nincs m á s menekülés halálos
bűn esetén, mint a tökéletes bánat.
Pedig nézzük csak, mi sokszor lehet ez az eset
igazi életveszedelem nélkül is. A mai mozgalmas élet
gyakran mi messze viszi az embereket a paptól és
templomtól. A bánya, gyárak, vasút és m i n d e n n e m ű
foglalkozások százezreket úgy elszakítanak a templom,
a p a p közeléből, hogy akár egész évig se látják.
Hányan halnak meg ezek közül pap nélkül, mert
nincsen pap, messze a pap, pedig nem szerencsétlenségnek estek áldozatul.
Ezer és ezer számra megy az oly község, hol
nincsen pap, csak a távol anyaegyház községben,
h á n y a n halnak így is meg szentségek nélkül, mert
messze volt a pap.
De ha helyben is van a lelkipásztor, hányszor
hívják későn; n e m kell ide a mindig hangoztatott
életveszedelem. Ilyen esetekre különösen kell m a n a p
gondolni, mert a mai orvosok nem igen figyelmeztetik a szegény beteget; a rokonok, körülállók nem
m e r n e k szólni, nehogy «megijesszék» a beteget vagy
a családot, s a mi még kegyetlenebb, a rokonok
sokszor nem a k a r n a k papot, m i k o r a szegény haldokló
kérné, kívánná.
De tegyük föl, hogy a beteg" fölvette a szentségeket, most m á r j ó m i n d e n ? A tökéletes bánatra
most m á r nincsen szükség? Ha a beteg a végső
szentségek vétele u t á n azonnal meghalna, a k k o r igen.
De hátha nem hal meg mindjárt, él még napokig,
sőt hetekig, anélkül, hogy ú j r a hivatnák a papot!
Hátha a beteg ismét vétkezett, halálosan vétkezett,
gondolattal, érzelemmel, vágyakkal, kételkedéssel,
bizalmatlansággal, türelmetlenséggel.
Semmiképen
sincs kizárva a halálos bűn veszedelme. Az ilyen
betegnél valóban életkérdés lehet a tökéletes bánat.
Ismétlen), mennyire veszedelmes a tökéletes bánatnál
mindig csak életveszedelmet emlegetni, m i n t h a a
tökéletes bánat hófehér gyógy virágját csak égő paloták,
összeütköző vasutak, robbanó gyárak és- bányák,
földrengő Messinák körül kellene tenyészteni.
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Azért, hitelemzők, hittanárok, lelkipásztorok, jussunk a tökéletes bánat roppant fontosságának tudatára, értsük meg a tökéletes bánat szinte elkerülhetetlen szükségességének kiáltó kötelezettségét és
tanítsuk arra meg a ránkbizottakat. Mulasztások
vannak e téren és a hiba jórészt a rendszerben van.
Még a moralisok pastoralisok, dogmatikák sem hangsúlyozzák a tökéletes bánatot a maga érdeme szerint.1
Nem helyes a tökéletes bánatról csak a bűnbánat
szentsége keretében említést lenni. Ez határozott hiba,
legalább taktikai hiba. Nem helyes a tökéletes bánatot
csak úgy emlegetni, hogy ez a tökéletlen bánatnak
valamivel tökéletesebb testvére, melyre az újszövetségben szinte nincs szükség, mert a gyónáshoz elég a
tökéletlen bánat is. Ez annyit tesz, mint a tökéletes
bánatot eltakarni és elrejteni, nem pedig tanítani.
Pedig a mi moralisaink, pastoralisaink, dogmatikáink
és velük kis katekizmusaink s ezek nyomán hitoktatóink, lelkipásztoraink így beszélnek. A tökéletes
bánatról szóló tant úgy kellene előadni, mintha az
a hét szentség mellett egy külön VIII. szentség volna.
Valóban úgy is van, a tökéletes bánat egy külön,
mintegy VIII. szentség roppant fontos szerepével bir;
az Isten irgalma azt megszámlálhatlanok számára
mintegy megmentő szentségnek rendelte. Egy valódi
végső szükség szentsége, mely szükség esetén pótolhat
nemcsak szent kenetet, szent úti eledelt, gyónást,
hanem még a keresztséget is. Nagyon fontos irgalomeszköz, egyikünk sem tudja, hogy nem ez fog-e
minket is megmenteni, ha nem is leszünk életveszedelemben. A minek tehát Isten oly fontos szerepet
szánt a lelkek megmentésében, annak adjunk mi is
különb szerepet hit- és erkölcstanításunkban.
A tudós és szentéletű Eranzelin bibornok, a
nagy dogmatikus, azt szokta mondani: «bár bejárhatnám az országokat és prédikálhatnék mindenütt;
semmiről sem beszélnék annyiszor, mint a tökéletes
bánatról». Tegyük ezt mi is elvünkké.
Nehézség itt talán kettő lehet. Talán azt gondoljuk, hogy a tökéletes bánat nehéz és arra nagyobb
lelkiműveltség kell. Erre a többi között azt felelem,
adjunk gyermekeink és népünk kezébe egy rövid,
szívhez szóló formulát, taníttassuk azt velük be és
mint azt fönnebb mondottam, adjuk meg a hozzávaló utasítást. IIa szükség idején olyan szépen tudnak
más imát mondani, miért ne tudnának tökéletes
bánatimát is elmondani?
Egy másik nehézség az, hogy talán magunk sem
bízunk nagyon ilyen rövid néhány szó hathatós erejében, mert hisz ezt érezni is kellene, ez meg talán
sokszor hiányzik. Erre az a felelet, a bánatfölkeltés
ereje nem az érzéstől függ, hanem az azt kisérő
kegyelemtől, de ezt az Úr meg nem tagadhatja, lia
1

A dogmatikában az érdemről szólva ezt így tanítjuk:
Peecator per caritateni et contritionem perfectam de congruo
infallibili meretur iustiflcationem. Egger : Dogmatica (Ed. VI.)
Szerk.
(>46. t. Es ismét a penitenciatartás szentségénél. 851. 1.
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egyszer akarok tökéletes bánatot kelteni ; s főképen
akkor nem tagadhatja meg a kegyes Úr az ő kisérő
kegyelmét, lia csak ettől a tökéletes bánatfölkeltéstől
függ az életünk.
Én pl. alkalmas kis tökéletes bánatformulának
ajánlanám ezt: «0 keresztrefeszített Jézus Krisztus!
Sajnálom, hogy megbántottalak, szent sebeidre és
szenvedésedre kérlek, bocsáss meg nekem és ne
hagyj engem bűneimben meghalni, hogy drága kiontott véred rajtam kárba ne vesszen». Ebben kétszeresen szerepel a szeretet indítóoka : «ó keresztrefeszített Jézus Krisztus, sajnálom stb.» és «hogy drága
kiontott véred rajtam kárba ne vesszen», ez a kél
szeretet indítóok közbefogja a «ne hagyj engem
bűneimben megbalni»-ban foglalt szent félelmet. Ez
a kettő egymást természetesen kiegészíti és együttesen
annál jobban belemarkolnak abba a jóakaró b ü n bánatos lélekbe. 1
Krammer György dr.

Az iskolai tanítás erkölcsi alapja.

<v.>

VI.

Az erkölcsi célnak homloktérbe helyezése a
tanítástanban a lélektan törvényeinek és a lelki élet
jelenségeinek ismeretén alapul, melynek megszerzése
minden tanítónál elmaradhatatlan. A lélektannak
ismerete vezet be bennünket az akarat életének
ismeretébe, melynek alapján jöhetünk tisztába azzal,
vájjon a tanításnak igazán nevelőhatása van-e a gyermeki lélekre. Mélyen fekvő lélektani oka és alapja
van annak, hogy a tanításnak nevelőhatása van a
gyermeki lélekre. Ez a lélektani ok és alap az, hogy
a tapasztalati, illetőleg a kísérleti lélektan tanítása
szerint a gyermeknek, mindjárt születésekor, van
szellemi élete, mely azonban kezdetben alacsony fokon áll mindaddig, a míg a magasabb érzékérzetek
jelentkeznek a gyermeknél, melyek a lélekben szemléleteket, m a j d képzeteket alkotnak és alapját rakják le az öntudatnak. Ez már a szellemi élet megnyilatkozása a gyermeknél, melyre azonban csak
vezetéssel és tanítással juthat, midőn azután ennek
alapján nemsokára beszélni kezd.
A lelki élet első jelenségeiben kidomborodik az
egyéni munkásságnak bizonyos fokozata. A képzetek
működésében az egyéni lélek munkássága objectiv,
az érzelem életében subjectiv, a törekvésben pedig
együtt jelentkezik az egyéni léleknél az objectiv és
a subjectiv munkásság.
Az emberi lélek munkásságának legmagasabb
megnyilatkozása az akarat, melynek gyökereit a képzetek alkotják. Képzetek nélkül sem törekvés, sem
vágy, sem akarat, sem érzelem nem keletkezhetik;
de a képzetek nincsenek mindig érzelemmel és törekvéssel összekötve.
1

Az esztergomi magyar egyházirodalnii iskola már évek
óta terjeszt ezerszámra ilyen kis nyomtatott tökéletes bánatformulát.
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Ezen alapul a tanítástani szabály, hogy a tanítás figyelembe vegye mindig a növendék lelkének
képzettartalmát, gondolkodás életét, hogy ez szolgálj o n alapul az érzelem- és az akaratvilág fejlesztésében.
Az érzelem- és az akaratvilág fejlesztésében azonban nemcsak azt kell ismerni, hogy m i n d a kettő a
gondolkodásban bírja életének gyökereit, h a n e m
tudni kell azt is, hogy az érzelem, különösen az a k a rat élete ebből a forrásból csak bizonyos föltételek
mellett fejlődhetik.
A legfontosabb föltétel az, hogy a mit tanulunk
és tudunk, a n n a k a jelentőségét érezzük; így lesz a
tanulásnak és tudásnak reánk nézve értéke, a mely
uton haladva megnyerjük a tanulás, a tudás számára
az akaratot.
Az akarat megnyerésével a tudás, melyet t a n u lásunkkal szerzünk, lelkünket áthatja, életet és m e legséget támaszt abban. Az a tudás pedig, melynél
az akarat n e m jő működésbe, hidegen hagyja lelkünket, n e m támaszt abban életet. Ilyen tudás az,
melyet a tanulók a vizsgálatra való készüléssel szereznek, m i d ő n tanulásukkal kizárólag arra törekszenek, hogy j ó vizsgálatot tegyenek. Hidegen hagyja
ez a tanulás és az így szerzett tudás a tanuló belső
világát, míg az akarat megnyerésével szerzett tudás
a tovább tanulásra és a tökéletességre vezeti a növendéket, m i d ő n a tudásnak nemcsak értékét ismeri,
h a n e m azt is jól tudja, hogy belső világában kell
annak érvényt szerezni azzal, hogy az így szerzett
tudás segítségével megteremtve egyéni önálló m u n kájával azt az egyéni tevékenységet, mely bizonyos
önállósággal a k a r gondolkodásában és cselekedeteiben érvényesülni.
Ennek az öntevékenységnek az érdeklődés képezi
alapját, midőn a tanuló a tudás értékelésében érzéssel és akarással fordul a tárgyhoz. Ez az érdeklődés
is a gondolkodásban, a képzetekben birja alapját,
egyúttal a második feltétele annak, hogy az érzelem
és az akarat, a gondolkodás alapján, egészségesen
fejlődjék.
Ennek az érdeklődésnek az emberi lélek m u n kájában mindig meg kell lenni; de különösen fontos ez a tanulóifjúság munkájában, midőn is fontos
neveléstani követelmény az, hogy a tanító fel tudja
kelteni tanításával a tanulónak érdeklődését.
A tanulás ezen az állásponton nem cél gyanánt
szerepel, h a n e m eszközül az érdeklődés felkeltésére
és ébrentartására. Úgy kell tanítani minden tanítónak, hogy a tanuló megszeresse a szellemi munkát,
a tanulást és ebben a szeretetben állandóan kitartson egész életén át. Egész világos ezek alapján az,
hogy az érdeklődés is a növendék gondolkozásán,
képzettartalmán alapul, mely természeténél fogva
hatással van az akaratra, melynek lélektanilag szükséges első lépcsőjét képezi. Az érdeklődésnek ez a
lélektani fontossága megvilágítja egyúttal a nevelés-
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nek és a tanításnak célját, a kettőnek egymással
szoros összefüggését. Az érdeklődésnek lélektani alapján é r t h e t j ü k meg azt is, hogy a tantárgyak tanításában a nevelőhatás megnyilatkozik. Herbart szerint
a tanítás képezi és fejleszti a gondolkodás körét, a
nevelés pedig jellemeket képez. Az utóbbi, a nevelés,
semmit sem ér tanítás nélkül; de viszont a tanításnak sincs becse nevelés nélkül. E n n e k a tanításnak,
mely célul tűzi ki az akarat nevelésében a jellemfejlesztést, nincs m á s útja, melyen célját megvalósíthatja, m i n t egyedül az, ha érdeklődést tud kelteni a
növendékben. Az igazi képzése az emberi léleknek
ebben az életet adó érdeklődésben és nem a holt
ismeretben birja alapját. Ha az életet nyújtó é r d e k lődés betölti a tanuló lelkét, akkor az kényszerítés nélkül tanul. Nincs szükség arra, hogy folytonosan fülébe
kiáltsuk a gyermeknek : neked tanulnod és figyelned
kell, m e r t ha nem teszed, büntetésben részesülsz :
vagy a másikra, azért kell az iskolában figyelned és
tanulnod, mivel az ellenkező esetben nem haladsz
előre és n e m tudod számodra biztosítani jövő életpályádon a boldogulást.
Ha a tanulóban megvan az érdeklődés, n e m kell
kényszeríteni a tanulásra ; örömet talál abban és ő
maga hangoztatja: tanulni akarok, mivel lelki fejlődésem csak tanulással érhető el. A tanuló a k a r a t á nak ilyen megnyilatkozása tanítástani szempontból
azért is fontos, mivel ebben az esetben a nevelőtanító a felköltött érdeklődés erejével kezeiben és
h a t a l m á b a n tarthatja a növendék akaratát. Igazság
ugyanis az, hogy a növendék akaratával azt követi,
a ki érdeklődését m e g tudta szerezni.
Az érdeklődés alapján nyújtott tanítás a leggazdagabb eredményt biztosítja nemcsak a tanítónak,
a ki így tanít, h a n e m a családnak és az egész társadalomnak, midőn mindegyiknek módjában áll az,
hogy a jókat értékesítse, a károsokat eltávolítsa.
VIII.
A tanítástanban és a módszertanban is határozottan kidomborodik a neveléstudománynak általános jellege, mely szerint gyakorlati tudomány az.
Gyakorlati tudomány jellegének megfelelőleg a tanítástanban szabályokat állapítunk meg, hogy azoknak
ismeretével és követésével biztosítsuk a nevelőoktatás sikerét. Ezeknek a szabályoknak megállapításában felhasználja a tanítástan az erkölcstant, mely
cselekvéseink számára nyújt szabályokat s a gondolkodástant, mely gondolkodásunkat irányítja szabályaival, hogy a tiszta gondolkodás segítségével az
igazság birtokába juthassunk.
Az alap azonban mind a kellő felhasználásában
a növendék lelkének tudományos ismerete, mely biztosíthatja a tanítástani szabályok értékét az emberi
szellem fejlesztésében.
Az első tanítástani szabály : úgy tanítsunk, hogy
a tanítás útján megindult gondolkodási folyamata a
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gyermeki léleknek rávezesse azt a tanítás valódi eredményének elérésére. A tanítás eredményei kétfélék:
egyik a tudományos eredmény, az ismeret, a tudás,
melyre mindenki törekszik, a ki tanít és a ki tanul;
a másik az erkölcsi eredmény, mely az elsajátított
ismeretben és tudásban örömét, tetszését találja és
érzelemvilágának ebben a megnyilatkozásában erkölcsi tökéletesítésére felhasználni törekszik ismeretét és tudását. Természetének megfelelőleg a tanításnak ezt a második eredményét művészi vagy erkölcsi eszközökkel akarja elérni a tanító, megszerezni a tanuló. Az ismeret, a tudás megszerzésében
a lélek értelmi tevékenységei (érzet, észrevevés, szemlélet stb.) vannak működésben, melyeknek helyes
működése tiszta ismeret és világos tudás birtokába
juttatja a növendéket; ez a tiszta ismeret és világos
tudás az akaratnak fejlődésére, az erkölcsiség kialakulására is üdvösen közreműködik.
Az akarat életére az ismereten, a tudáson kívül
nagy szerepe van a szép szolgálatában álló művészetnek és az életnek. A tanítónak az tehát a kötelessége, hogy a művészi szépet, a gyakorlati életet
már az iskolai tanitás fokán felhasználja, hogy a tudás segítségével az igazra, a művészet alkalmazásával a szépre, a gyakorlati élet útján pedig az erkölcsi
jóra vezesse növendékét. A fő természetesen az, hogy
a növendék lelki állapotához alkalmazkodjék a tanító,
a meglevő képzetek felhasználásával valósítsa meg
kitűzött célját, a szépnek, az igaznak, a jónak összhangzó életét és fejlődését a gyermeki lélekben.
A tanítástannak második szabálya így hangzik:
úgy tanítsunk, hogy növendékeink lelki erőit bizonyos takarékossággal vegyük alkalmazásba. Nem szabad tanításunkkal egész a betegségig kifárasztani
növendékeinket; az a jó tanítás, mely nagy célt kevés erőkifejtéssel tud elérni.
A növendék sem az utat, sem az eszközöket nem
ismeri, melyen haladni és a melyeket tanulásában
használni kell. Ezért is, ha útbaigazítás nélkül tanul,
sok idejébe és nagy fáradságába kerülhet az; a tanítónak az a kötelessége, hogy rávezesse növendékét
tehetségeinek gazdaságos (oekonomikus) használatára
a tanulás útjainak és eszközeinek megmutatásával.
Az első tanítástani szabály első sorban a tanítás tárgyára támaszkodik, midőn az ismeret, a tudás segítségével az igaznak, a szépnek és a jónak összhangzó
életét és fejlődését akarja a tanítás és a tanulás útján
létrehozni, másod sorban a növendék lelkére, midőn
arra vigyáz, hogy a növendék lelki erőinek fejlődését
a minden embernél közös lelki törvények és logikai
gondolkodásformák megtartásával mozdítsa elő.
A második tanítástani szabály, az elsővel ellentétben, a növendék lelkére, lelkének különböző képességeire támaszkodik első sorban, a tanítás tárgyára másod sorban. Figyelembe veszi a növendék
lelki képességeinek különféleségét, melyek nagyon is
nem egyformák egyes-egyes növendékeknél.
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Mindkét tanítástani szabály alkalmazásában egységes elv alapján kell állani a nevelőtanítónak. Ezt
az egységes elvet a nevelés célja állapítja meg.
A mi nevelési rendszerünkben ezt az egységes
elvet a nevelőoktatásnak az a célja képezi, mely az
ismeretek közlésében, a tudásra való vezetésben a
figyelem felkeltése és az érdeklődés segítségével egész
lényében, összes lelki erőiben tökéletesíteni akarja a
növendéket. A tökéletesedés értelmi és erkölcsi egyaránt, mely a gondolkodás helyességében és az erkölcsi élet, az akarat és a szív tisztaságában valósul meg.
Ácsai] Antal dr.

M e l b o u r n e . Az ausztráliai katholikusok vallási Egyházi
élete. Harc az iskoláért. Európában nem igen szoktak
,
az auszráliai dolgokkal törődni; pedig hát ezek is érde®
kesek és tanulságosak. Érdekes például és tanulságos krónika.
az ausztráliai katholikusok harca és működése az iskolaügy terén. Ausztráliának lakossága 4Va millió. Ennek a
lakosságnak 1U része két városban van összetömörülve ;
itt Melbourneban 600.000, Sydneyben 500.000 ember lakik.
Van két város, Brisbane és Adelaide, 150—150.000 lakoson felül emelkedő népességgel ; szintén két város,
Perth és Hobert 80—80 ezeren felüli lakossággal.
Szóval azt lehet mondani, hogy Ausztrália lakosságának csaknem fele városban lakó nép. A 4Vs millió
lakosságnak jó V& része római katholikus, még pedig,
mivel jobbára Írekről van szó, lelke mélyén vallásos és
rendületlen katholikus. A különféle konfederált államokban különféle számban laknak. Igy például Nyugat- és Dél-Ausztráliában a lakosság VT, Viktoriában
és Tasmaniában i k, Uj-Dél-Walesben és Queenslandban
Vs része katholikus.
Úgy mint Amerikában, Ausztráliában is a vallás
teljesen ki van csatolva a politikából. Ezeknek az
újdonsült államoknak nincs semmi vallási hagyományuk; nincsenek harcok az egyház jogai körül. Itt
minden vallás, tehát a katholikus vallás is, az állam
részéről teljesen szabad. Ezt a szabadságot az állam
nem bántja, nem bolygatja. Az állam mint ilyen, egy
vallással sem törődik ; nem kedvez egyiknek sem.
Ez itt tény, bár minden katholikus jól tudja, hogy
nem ideális állapot ; de belenyugszik, mert tény. Innen
van, hogy Ausztráliában vallásközi béke uralkodik.
A ministeriumban katholikusok és minden felekezeti
nemkatholikusok együtt szolgálják az államot. Külön
katholikus párt itt nincsen, mert nem szükséges és a
katholikusok itt politikailag különféle pártokra oszolva
küzdenek ezen a téren egymás ellen, úgy mint az
anyaországban Angliában, a hol vannak katholikus
szabadelvűek, katholikus konzervativek és katholikus
munkáspártiak.
Itt Ausztráliában nem három, hanem két politikai
párt áll egymással szemben : a labour partyák és a
konservatoryak, több árnyalatban. A labour party
demokratikus ; vallásos vagy vallásellenes beavatkozást
magának nem enged meg; uralkodik a szövetség kormányában és három államban. Minthogy a katholikusok nagyobb része munkásember, természetesen ehhez
a párthoz tartozik. A senatorok és képviselők között
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sok katholikussal találkozunk. Vallási téren a liberalkonservatory pártiak épen úgy semlegesek, mint a labourpártiak. Köztük is van néhány katholikus képviselő.
Az ország sokféle valláson levő lakossága csendes
békességben él egymással. Itt a protestánsok nem oly
türelmetlenek és agyarkodók, mint Európában, Németországban és egyebütt. Templomaik a különféle hitvallásoknak a városokban sokszor közvetetlenül egymás mellett vannak, a nélkül, hogy a követőik egymást zavarnák. Vannak bizonyos dolgok, a mikben
a katholicizmus fensőbbségét mindenki elismeri. így
például a katholikus vallásnak egyetemes egysége és
felülmúlhatatlan összefüggése tanaiban és szervezetében.
A katholicizmus nem tűri meg, hogy a politika a vallásba belegázoljon ; ilyen esetben a katholikus egyház
minden politikai párttal, minden más vallási társulattal, sőt ha szükséges, a katholikus vallású képviselőkkel is szembe száll.
Erre nézve fényes példánk van Viktoria államban,
a hol az angol mintára készült «biblia-olvasás» az
iskolában nagy vitát keltett. A methodisták és más
protestánsok azt követelik, hogy a biblia olvasása a
népiskolában kötelező legyen. Sir Bent, a miniszterelnök, abból az érvből indult ki, hogy a szentírást
minden keresztény hitvallás tiszteli : tehát olvasását
lehetetlen, hogy ne helyeselje. Hát hiszen igaz, hogy
a szentirás a katholikusok hite szerint szentírás és mi
is tiszteljük azt, jobban, mint az összes protestáns felekezetek együttvéve. Ámde, kérem, a szentírásnak szentírásnak kell ám lennie, a melynek épségéről és értelméről senki más nem kezeskedhetik, mint az egyház. Az ausztráliai katholikusok tehát azt felelték
Sir Bent miniszterelnök úrnak, hogy nekik hitük nem
engedi meg azt, hogy az ő gyermekeik előtt bármely
jött-ment ember véleménye szerint való bibliát olvassanak fel, mert nekik csak oly biblia kell, amely mellett
jóváhagyásával a katholikus egyház tekintélye kezeskedik. Erre az egész labour-party és a konzervativek
egy része Bent ellen nyilatkozott. A jó szándékú miniszterelnök nem tért észre ; hatalmához folyamodott ;
a parlamentet feloszlatta és új választásokat rendelt el.
Mi lett az eredmény? A püspöki kar kiadta a jelszót,
hogy hitelvi dologról lévén szó, a katholikusok csak
oly képviselőre szavazhatnak, a ki az állami iskolákban
ellenzi a «színtelen» biblia olvasását. Az itteni, melbournei érsek egyetemes helytartója kifejtette azt, hogy
a katholikus egyház megengedheti híveinek azt, hogy
gyermekeiket nemkatholikus állami iskolába küldjék,
a hol a vallásoktatás mellőzve, illetve a szülőkre van
hagyva. De olyan állami iskolába, a melynek fentartásához a katholikusok adója is hozzájárul s ennek
dacára ott mégis bibliát katholikusellenes, protestáns
szellemben olvastatnak, katholikus szülőknek nem
szabad gyermekeiket járatni. Állami iskola színtelen
bibliaolvasással kedvezmény a protestantizmusnak, a
mit az alkotmány Ausztráliában nem enged meg.
A döntés még nem történt meg, de kétségtelen,
hogy Sir Bent lesz a vesztes fél. Abból, hogy a melbournei érseki helytartó az állami iskolák mellett
nyilatkozik, nem következik az, hogy az ausztráliai
katholikusok azt tartanák minta-iskolának. Szó sincs
róla. Csak minus malumnak tartják, ha választaniok
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kell «színtelen» bibliásos és ilyen bibliát nem erőszakoló állami iskola közt. Ausztráliában is eszményi
iskola a katholikusok előtt a katholikus iskola. Nem
is járnak katholikus gyermekek Ausztráliában állami
iskolába, csak kivételesen. Mert az ausztráliai katholikusok gondoskodnak arról, hogy gyermekeik katholikus iskolába járhassanak. Viktória államban például, a
hol csak 240.000 katholikus lakik, 320 katholikus iskola
van, 35.200 tanulóval. A 240.000 katholikus Viktória
államban 2,500.000 frankot költ évenkint ezekre az
iskolákra. Kétségtelenül nagy áldozatkészség ez, a
mellett hogy a katholikusok az állami iskolák fentartásálioz is hozzájárulnak adóforintjaikkal. És a katholikus népiskolák oly jó hírben állanak Ausztráliában,
hogy oda más vallásúak is szívesen küldik gyermekeiket, különösen az apácákhoz, a kiket gyűjtések és
iskolai ünnepélyek alkalmával más vallásúak is támogatnak adományaikkal az intézetek fentartásában. Még
általánosabb kedveltségnek örvendenek a jezsuiták
vezetése alatt levő gimnáziumok. Ide tolongva adják a
másvallású szülők gyermekeiket. A felsőbb nőiiskola és
nőnevelés terén szerzetes-nőink páratlanul állnak. Azt
lehet mondani, hogy növendékeik közt több a nemkatholikus, mint a katholikus. így fest a legújabb földrész vallási élete.
—y—la.

Bárány Gerő dr. A k u l t ú r a é r t é k é r ő l . Külön- JfQrf a
lenyomat a Magyar Tndományos Akadémia «Athenaeum» «
lCm
folyóiratából. Budapest, 1906. 83. 1. Ára 2 korona.
'
Kissé elvont, de fontos témát dolgozott fel szerzőnk ; munkájának olvasását és tanulmányozását megkönnyíthette volna, ha a fejezetféle szakaszokat, melyekre az feloszlik, címekkel látta volna el.
Alapgondolata a következő : kultura alatt emberi
életnyilvánulásokat értünk és pedig olyanokat, melyek
az életet magát s annak célját szolgálják, vagyis az
életet tökéletesebbé teszik.
A kultura értéke tehát attól függ, ér-e az élet maga
valamit ?
Az élet értékelésére nézve szerző két rendszert
állapít meg : a «keresztény-buddhista» és a «rómaihellén» értékrendszert. A hellén-római értékek földi
értékek, a buddhista-keresztény felfogás «majdnem épp
ezeknek a tündöklő hibáknak ellentéteit tartja értékeknek». «A kereszténység szembe helyezkedett a hatalmas
római világgal, a világgal — s annak gazdagságát,
kulturáját és erényeit megvetette.» (46. 1.)
Itt kissé meg kell állapodnunk.
Mindenekelőtt félreértésre ad alkalmat a buddhizmus és a kereszténység egybevetése egy antitliesis-részbe
a görög-római felfogással szemben. Mert igaz ugyan,
hogy kereszténység és buddhizmus egyetért abban, hogy
a földi életet, mint földi életet s ennek kulturáját, mint
földi kulturát, nem sokra becsüli. De mégis óriási ellentét van a kettő között, mert a kereszténység az életet
és kulturát, a mennyiben az örök életet szolgálja, kimondhatatlanul sokra becsüli ; a buddhizmus pedig
az örök élet helyébe nirvánát állítva, a földi élet és
kultura ezen megbecsülését is lehetetlenné teszi. (L. Englert, Christus und Buddha in ihrem himmlischen Vorleben. Wien 1899.)
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Annál kevésbé volt szabad a feltétlenül pessimistikus buddhizmust egy kalap alá vonni a kereszténységgel, mert később a szerző észevétlenül két irányban
is rájön a kereszténység élet-optimizmusára, sőt egyedül ésszerű élet- és kultura-optimizmusára.
Az 57. lapon azt mondja, hogy az élet túltette magát
a kereszténység világmegvető tanitásán s annak ethikai
tartalmát felhasználta az élet érdekében. Tudjuk, hogy
ezen nézet igen el van terjedve, de elterjedése és folytonos újra való hangoztatása még sem teszi igazzá.
Hogy a kereszténység kezdettől fogva az élet filozófiája
volt — bár in lumine aeternitatis — azt nemcsak
állítja, hanem az őskeresztény irodalom forrásaiból
bizonyítja is az elfogulatlan kutatás. Hogy csak a
monográfiákat említsük, álljanak itt a következő könyvcímek : Benigni Umberto, L'Economia sociale Cristiana
avanti Costantino. Genova 1897. Bigelmair, Die Beteiligung der Christen am öffentlichen Leben in vorconstantinischer Zeit. München 1902. Elser, Evangelium
und Arbeit. Freiburg, 1897. Schilling, Reichtum und
Eigentum in der altkirchlichen Literatur. Freiburg, 1908.
Seipel, Die wirtschaftsethischen Lehren der Kirchenväter. Wien, 1907. Winterstein, Die christliche Lehre
vom Erdengut nach den Evangelien und apostolischen
Schriften.
Mindezen müvekből világosan látható, hogy a
kereszténység kezdettől fogva tudta, hogy mit akar s
nem volt eleinte egy képtelen pessimistikus rendszer,
melyet csak a következő századok igazítottak volna helyre.
A mű utolsó lapjai — bár kissé bátortalanul —
teljesen a helyes álláspontra helyezkednek : élet és
kuliura csak «in lumine aeternitatis» ér valamit. S itt
szerző hallgatólagosan helyreigazítja azt, a mit a mű
közepén a kereszténységről nem egészen jól mondott.
Még sokkal világosabban is mondhatta volna ezeket,
ha ismerné még a középkor aszketizmusának is szent
optimizmussal telt boldogságát, mely a buddhista
pessimismussal homlokegyenest ellenkezik. (L. Weiss
Apologie des Christentums vom Standpunkte der Sittenlehre. IV. 1036. 1. (I. kiadás Freiburg 1884.)
Tartalmilag és alakilag sokat fog nyerni szerzőnk
irodalmi munkássága, ha a «philosophia perennis»
kristálytiszta meghatározásaira és borotvaéles megkülönböztetéseire is kiterjeszti figyelmét.
Fischer-Culbrie Ayost dr.
*

Dalmady Zoltán. M e n d e m o n d á k a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k k ö r é b ő l . Budapest. Athenaeum. 1909.
VII. és 391 lap. Kötve 7 korona.
I. Az előszóból megtudjuk, hogy a szerzőt Tóth
Béla példája ihlette könyvének megírására. A mendemondákról szóló általános bevezetés után az anyagot
ebben a csoportosításban kapjuk: Állaltan (10—167. 11.),
Orvostan (169-311 11.), Növénytan (313—322 11.), Fizikai
tudományok (323- 385. 11.).
A szerző főcélja föltéllenül helyeslésre méltó. Küzdeni a tévedések ellen, küzdeni az egész vonalon, küzdeni a tudósnak lankadatlan aprólékos munkájával,
küzdeni kivált olyan tévedések ellen, melyek az emberiségnek fizikai és erkölcsi kárt okoznak, — igazán
nemes dolog és érdemes rá életei áldozni. Azonban a
cél kitűzésétől a cél elérését az eszközöknek megvá-
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lasztása és alkalmazása választja el. Lehet, hogy a ki a
célért osztatlan dicséretet érdemel, az eszközökért csak
mérsékelt dicséretben fog részesülni, sőt egyik-másik
pontban egyenesen megrovást arat. Készségesen elismerem, hogy a szerző müvének sok részével tetemesen hozzájárul a nagyközönség természettudományos nézeteinek tisztulásához és ezáltal magának a
közügy terén érdemeket szerez. Ezeket a részeket mindnyájan köszönettel fogadjuk. De kénytelen vagyok
hangsúlyozni, hogy egyes pontokon ő is az árral úszik, a
modernebb mendemondák árjával és ezáltal a helyzetet nem tisztázza, hanem még zavarosabbá teszi.
A szerző munkája erősen magán viseli a kiforratlanság jellegeit. Nézetem szerint a mendemondák cáfolójának más anyagból kell faragva lennie. Legyen jól
egyensúlyozott, nyugodt lélek, hiszen bírálni akar.
Minden szavát többszörösen vegye fontolóra, mielőtt
leírná. A biró nyugodt tárgyilagossága ömöljék el
minden során és éreztesse velünk, hogy úgy kutatásában,
mint Írásában távol áll minden alanyi rokon- és ellenérzéstől. Mivel nem merő peres ügyben itél, a hol a
tiszta jog irányadó, hanem kérdésekben, a melyekben
igen különböző nézőpontok alatt lehet a dolgot szemlélni, iparkodjék az elbírálásban az összes nézőpontok
iránt érzékkel birni ; ha ezt nem teszi, méltán azt
mondjuk róla, hogy egyoldalú, szűklátókörű és a dézsa
vizével együtt a gyermeket is kiönti. Ha a mendemondák megítélésében tisztán a természettudomány
szemüvegét használja, nem fogja tudni a mendemondákat kellően értékelni ; a mendemondában csak a
tévedést fogja észrevenni és ezért izgatottságában igazságtalan lesz, holott a történeti, lélektani és esztétikai
nézőpontok rávezetnék a mendemondák igazságtartalmára is, a mi aztán szellemi táplálékul szolgálhat.
A mendemondák kritikája nem türi a nyers kezet ;
hajlékony és liliom idegzetű kéz nélkül ezen a téren
igen sokat lehet rombolni. A mendemondák cáfolójának
egy pillanatra sem szabad megfeledkeznie a rideg tudományos álláspont és a költői szabadság különbségéről ;
és mikor igazságot szolgállat a rideg tudománynak,
nem szabad megfeledkeznie a költészet jogosull voltáról. A mi valakinek tudományos meggyőződésével ellenkezik, az még ezen a magaslaton is alkalmas arra,
hogy mint szimbólum a képzelet és szív számára magasztos eszmék hordozója legyen. A középkor növényés állatszimbolikája tudományosan túlhaladott álláspont és mégis egy nagyon is reálista író Zola iskolájából, Huysmans, oda jutott, hogy a La cathédrale-ban
fölséges himnuszt zengett a chartresi székesegyház szimbolikájára. De lovább megyek 1 A mendemonda cáfolójának észre kell vennie, hogy nem minden állítás, a mi
annak látszik, hanem hogy sok látszólagos állítás csak
költői forma és pedig vagy szabadon használt, vagy
kényszerű. Az emberi nyelv gyöngébb, mint a gondolat,
a gondolat gyöngébb, mint a tárgyilagos igazság. Épen
ezért az emberi nyelvnek mindig meglesz a maga
nehézségi velejárója és bizonyos fokig még saját gondolataink mögött is elmaradunk nyelvünkkel. Beszédünkben — még a legprózaiabban is — kénytelen-kelletlen költők vagyunk, idealizálunk, antropomorfizálunk,
imaginárius mennyiségekkel dolgozunk. Keveset mondok, lia azt mondom, hogy a rideg tudományos nyelv
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a jövő zenéje. Az igazság az, hogy a szimbolikát, az
antropomorfizmust stb., tehát a költészetet egészen kiküszöbölő nyelv tisztára lehetetlen, míg test-szellemi
lények maradunk. De épen ezért nagy hiba minden
szimbolika, antropomorfizmus stb. mögött azonnal valóságos állításokat keresni; a mendemondák cáfolójának itt finom tapintatra van szüksége.
Megvallom, a követelt tulajdonságokból a szerzőnél nem találok eleget, sőt számos ponton teljesen
ellenkezőjét árulja el.
Legelső, főbenjáró kifogásom a szerző munkája
ellen, hogy az életet nem veszi a maga teljességében,
hanem a vallást egészen kikapcsolja belőle, mint nonsenst és e téren alkalomadtán mindig kifejezést ad ellenszenvének. Ezen kissé csodálkoztam, mert a külföldi
irodalom szemmeltartása arra tanított, hogy külföldön
e téren üdvös fordulat állott be és a vallásról tisztességes hangon, sőt a nagyrabecsülés hangján beszélnek.
A szerző az előszóban a pártatlant játssza ugyan, de
azonnal sértő formában : «A vallásnak a tudománnyal
ellentmondásban lévő állításait nem vettem figyelembe»
(VI. 1.). A szerző bizonyára úgy gondolta, hogy ezzel a
vallást kímélte; én azt gondolom, hogy ez a kímélet
nem a vallásnak, hanem a szerzőnek használt. De a
szerző hamar megfeledkezett az előszóról, mert minden
alkalmat felhasznál a Szentírás gúnyolására (9, 21, 54,
118, 127, 128, 132, 135, 143, 301. 11.). A legtöbb megtámadott hely egyenesen olyan, hogy egy kis jóakarat a
szerzővel azonnal éreztette volna, hogy a Szentírás az
illető helyen egyáltalán nem akar természettudományos
tanítást adni, de még csak a kor felfogását sem teszi
magáévá, hanem pozitív állítás nélkül mint egyszerű
stilisztikai eszközt, szimbolumot használja a dolgot
oly értelemben, a minőben akkor használták. Katholikus hittudósnak, kivált a Providentissimus enciklika
óta, eszébe sem jutna az illető helyekből magának természettudományt alakítani. De hát a szerző egyoldalúsága megboszulja magát, mikor elkalandoz oly területre, a melynek tekintetében, úgy látszik, elemi képzettség nélkül szűkölködik. Erre mutat az is, hogy a Szentírás megfelelő helyeit soha közelebbről meg nem jelöli
és így tartalmuk felől akárhányszor nagy tévedésben van.
«A szentírás is említi, liogy Sámson oroszlánjának a
hullájából méhek keletkeznek» (21. 1.). Ha a szerző elolvasta volna Bir. 14, 8. versét, megyőződött volna
róla, hogy téved, mert a Szentírás csak annyit mond,
hogy Sámson a megölt oroszlán szájában néhány nap
múlva méheket és lépet talált. Hogy ezek az állatból
keletkeztek volna, arról a Szentírás hallgat. Mivel a
Keleten hamar múmiává aszalódik a holttetem, nincsen
benne semmi hihetetlen, hogy szájában már néhány
nap múlva méhek fészkelték meg magukat.
Zubriczky Aladár dr.
*

P a l e s z t i n á b ó l . Mint a «Religio» egyik számában
futólag említve volt, J. H. Schiffs, gazdag amerikai
költségén a Harvard-egyetem nagyszabású ásatásokba
fogott a régi Samaria (most Sebastíyeh) területén. Ezek
az ásatások már a mult évben megkezdőttek és még
négy további évre vannak tervbe véve. Hallis előleges
közleményei szerint az eredménygazdagnak Ígérkező
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expedíció a mult évben római korból eredő régiségekre
bukkant. Reméljük, hogy a régi izraelita királyok fővárosának romjai sok fontos leletet rejtenek és így
nagy várakozással nézhetünk az élelmes yankee-k kutatásai elé.
Sellin, a bécsi protestáns theologiai fakultás volt
tanára, 1908-ban Jerichóban ásatott. Az eddigi kutatások a praeisraelita város és vár alapjainak egy részét
hozták felszínre. A város hosszát 778 méterre becsülik.
Délkeleti oldalán régi kapu nyomaira
bukkantak.
A citadella a város északi oldalán feküdt. A város történetére vonatkozólag csak a keramikai leletek vetnek
némi fényt. Ezek tanúsága szerint az amarnai korszak
után a város fejlődése hirtelen megakadt és csak 700
táján kezdődött újra, a mint azt a romok közt a
kyprosi vázák mutatják, melyek a Szentföldön ebben
a korban jöttek divatba. (V. ö. Kmoskó, Őskori szentélyek Palesztinában. «Religio» 1908. évf. 653. 1.) Ez az
adat teljesen megfelel a Biblia elbeszélésének, mely elmondja, hogy a Józsue idejében elpusztult Jeríchót
Achab korában a betheli Hiel építtette újra. (—843. évben. V. ö. Kir. III, 16. 34.) (Orientalistische Literaturzeitung, 1909., 84. 1.)
K.

Levél a lelkipásztorkodás

köréből.

Tempora mutantur, et nos m u t a m u r in illis. Ez
a mondás nemcsak a tapasztalati tényt fejezi ki és
jellemzi az emberek változékony természetét, h a n e m
hirdeti, tanítja azt is, hogy a körülmények változtával nekünk is egyszer-másszor változtatnunk kell
eljárásunkon, cselekvésünkön; megszüntetnünk régi,
fölvennünk új szokásokat ; alkalmazkodnunk kell a
fölmerülő szükségletekhez s tevékenységünket azok
szerint intéznünk.
Ezen utóbbi szempontból mégis manapság máiigen óhajtandó lenne a föntemlített mondást és az
arra való hivatkozást a kellő határok közé szorítani.
Az életnek r o h a m o s fejlődése, az ujabb és ujabb
helyzetek, a fölvetődő eszmék, igények, vágyak, törekvések oly tömegesek és rohamosak, hogy azoknak
tekintetbevétele és fölkarolása szinte lehetetlenné
válik; s lia valaki ezt mégis erőlteti, kiteszi magát
annak, hogy ő maga is, cselekvésmódja is nap-nap
után m á s alakot ölt, a mi a meggyőződés szilárdságára, a jellem kialakulására hátrányosan hat. Látjuk is, hogy valóságos villamos korszakot élünk s
ennek megfelelően az emberek is villamos gyorsasággal, kevés megfontolással — hiszen n e m érnek
rá — szerepelnek, írnak, beszélnek, cselekesznek.
Valóságos anarchia ez a szellem-erkölcsi világban.
Hogy milyenek az újságok, a füzetes vállalatok, a
szépirodalmi t e r m é k e k ; hogy milyen kipkedés-kapkodás, sokat-markolás tapasztalható az egyesületi
téren, arról most n e m szólok részletesen, csak átalánosságban jegyzem meg azt, hogy az állapotok kiállhatatlanok és tarthatatlanok. Az emberi természet
ingatagsága, a lélek gyarlósága csendesebb viszonyok
közt is elég gondol ád s nagynehezen lehet az em-
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bereket a korlátok közt, mérsékelt hangulatban, szolid
munkára képes erőben megtartani. Hát még a mai
lelegráfos és telefonos viszonyok közt, mikor az
emberek rohannak, mikor rángatják, heccelik őkel
ide-oda, mutogatnak nekik mindent, a fülökbe ülnek,
izgatják képzeletüket, érzékiségöket, reklámmal, látványosságokkal — pardon — bolondítják őket.
De az általánosságokból legyen elég ennyi. Különösen azt akarom szóvá tenni, és pedig a lelkipásztorkodás szempontjából, hogy a régi felfogásokhoz képest
mily feltűnő nézetalakulás történt egyik-másik dologra
nézve. Például a mulatságokra, a táncra vonatkozólag.
Azelőtt a papságnak legnagyobb része a tánc
ellen valósággal mennydörgött, azt veszedelmes, érzékcsiklandozó, bűnrevezető: ördögi cselekedetnek, tiltott dolognak minősítette. A papságnak ez a része a
táncmulatságok ellen tüntetett, azok rendezését ellenezte, akadályozta, legalább is hidegen tartózkodott
minden aktiv résztvevéstől, az ilyen helyen meg
nem jelent, a költségekhez nem járult hozzá, a táncoló ifjúságot és szülőket korholta, vagyis az egészet
elvi szempontból kifogásolta és kárhoztatta. A másik —
a «liberálisabb» — rész, ha nem volt is ily merev
és rideg állásponton, egyszerűen ignorálta a társadalom szórakozásait, azok ellen nem szólt ugyan, de
bizonyos hidegséggel napirendre tért fölöttük.
És mostanság? Valóságos ámulat és bámulat fogja
el az embert, ha látja, hogy a különféle egyletekben, a
hol a papok a vezérek, ugyancsak a papok rendezik
a mulatságokat, ők állítják össze — persze világiakkal
együtt — az egész programmot; törik a fejűket, hogyan
főzzék le a többi egyleteket a mulatságnak érdekesnél
érdekesebb részleteivel ; felhasználják a reklámnak
minden faját, hirdetik előre a különféle leendő élvezeteket, a kolbászevési versenytől a tűzijátékig;
jelzik, hogy ilyen mulatság még sohasem volt s nem
is lesz; s mindenki eljöjjön, mutassa meg, hogy
buzgó egyleti tag s nem szégyenli a keresztény hitét
sem, s végül lészen tánc kivilágos-kivirradtig.
A papi elnök és alelnök urak, ők az egésznek lelkei,
mert «van bennük szociális érzék», «foglalkoznak a
néppel», «nem zárkóznak el a sekrestyébe», «nem száműzik magukat a predikálószékre», «hanem belevegyülnek az életbe», «hogy a lelkeket megnyerjék«, «a népet
a kultura magasabb fokára emeljék» «s azt a mennyország mellett a földi boldogságban is részesítsék».
Rendeznek itt-ott katholikus firma alatt táncünnepségeket, bálokat, melyeknek rendezőbizottságában papok is helyet foglalnak. Ilyenkor küldöttséggel
kérik föl a püspököket, fogadnák el a védnöki tisztet, járuljanak hozzá «erkölcsi támogatással» (persze
anyagival is) a nagyszerű kath. manifesztációnak minél fényesebb sikeréhez. Elvárják, hogy a papság
megnyissa erszényét, a közönséges belépti-, avagy a
különleges tiszteletjegynek megfelelő összegekkel mozdítsák elő a szép célt, hiszen a társadalmi akcióknál
a lelkész nem hiányozhatik s manapság a pasztorá-
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ciónak ez képezi az igen fontos kiegészítő részét.
A papság maga is jöjjön el a mulatságra, a bálra,
lelkesítse a tábort, Krisztus is résztvett a menyekzőn ;
nem kell láncolnia, hanem elég, ha ott van, buzdítólag hat, örül az örvendezőkkel s ő is hasson közre,
hogy azt írhassák az újságok: a katholikusok bálja
volt az idei farsangnak fénypontja, a társadalom
elitejének és crémejének találkozója s a katholikus
eszmének valóságos térfoglalását jelenti. Az a pap
pedig, a ki nem vesz részt, nem ad semmit, nem
jelenik meg, az «kivonja magát a katholikus közéletből», az «maradi ember», az «nem érti föl a kornak intő szavát», «az nem szociológ» s «azt a haladó
kornak szekere kérlelhetetlenül el fogja gázolni».
És látunk most papokat, kik azelőtt a világért
el nem mentek volna a vendéglőbe, sőt folyton a
korcsmát szidták és jajveszékeltek a világ gonoszsága
fölött, most ott ülni éjfélig, éjfélutánig a zajos társaságban, gyönyörködni a táncosokban, a mint buzdítgatják őket kitartásra, s utóbb váltig erősítgetni,
hogy ezen mulatság nagyszerűen sikerült, ha nem is
«anyagilag», hát «erkölcsileg» ; hogy méltó befejezése
volt a délelőtti ünnepségnek, a jubiláris vagy megnyitó istentiszteletnek, avagy a zászlószenlelésnek, s
csalhatatlan jele ezen és azon egyesület életrevalóságának s biztosítéka leendő fölvirágzásának.
Nos, t. uraim, ez egy hatalmas «mutamur» ; az
ember nem tudja már ily körülmények között,
millevő legyen?! miképen és mit hirdessen?! mikor
a mulatságoknak rendezőiként a papok szerepelnek.
Merheti-e most egy pap a szószéken vagy egyebütt,
nem mondom : a régi módra és a régi szigorral, de
csak bizonyos komolysággal szóvátenni a táncot, az
egész éjjel tartó, testet ölő, észt kábító mulatságot?
Csak nem teheti ki magát bármely pap annak, hogy
a hi vei a szemébe nevessenek és megcáfolják ugyancsak más papokra történő hivatkozással. Mert mindenesetre ő huzza a rövidebbet ; szemrehányást tesznek
neki, hogy az egyleteket elhanyagolja, nincs azokban
pezsgő élet; szóval: elmaradt a kortól, nem jó pap,
nem teljesíti hivatását.
De hát ez csak a farsangon van így, mondják;
már a nagyböjtben a komoly munka kezdődik, a
népfelvilágosítás, oktatás, csendes, intenzív tevékenység. Igen, tehát elmúlt a farsang. Érdekes felfogás.
Milyen szépen beleillesztetik így a farsang a keresztény társadalmi élet folyamába. A farsangolás egy
része a keresztény életnek, ezt a szociológ p a p tekintetbe veszi. Nem ignorálja, hanem honorálja. így
aztán beleveszi magát az elmékbe az a tudat, hogy
a farsang is valami, és hogy a vízkereszt utáni vasárnapok : farsangi vasárnapok ; a quinquagesima az
kiválóan farsangvasárnapja (Faschingsonntag); ez és
az utána való két nap: farsangi napok. Igy jön ez
bele a keresztény naptárainkba ; a farsang elnevezés
polgárjogot nyer és lassankint keresztény egyházi
intézmény látszatát ölti föl. Ennélfogva nem szabad
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engedni, hogy a «katholikusok» kiszoruljanak a farsangból. Ha nem lehet máskor, ha nem kapható a
nagyterem máskor, még péntekre is kell tűzni a
táncmulatságot, mert az csupán ósdi nézet, m i n t h a
pénteken nem szabadna táncolni. Hogy a pénteket
a keresztény társadalom eddig bizonyos tekintetben
n o r m a n a p n a k , szent napnak tekintette és tekinti, az
mellékes, az csak szegény falusiaknak előítélete. A scandalum pusillorum elhárítása nem oly fontos, mint
az a nagy hatás, melyet a katholikusok az előkelő
világban előidéznek a mindenképen biztosított fényes
báljukkal és teljesen modern világfelfogásukkal.
És mivel az intézmények nevelő hatással birnak,
a farsangi intézmény is arra szoktatja rá az e m b e reket, hogy a farsangi időszakot mulatozással illik
és kell eltölteni s a papnak is igyekeznie kell, hogy
ez az időszak a Iii vekre, egyleti tagokra nézve jól
kihasználtassák, sok kedves, felejthetetlen szórakozással és anyagi haszonnal járjon. Akkor aztán következhetik a hamvazási szertartás és a böjti prédikáció.
Tudom, hogy lesznek, a kik feljajdulnak, de
bizony csak kimondom, hogy az ilyesmit nagy meggondolatlanságnak t a r t o m ; s ideje lenne m á r felhagyni azzal az affektált jelszóval, hogy a p a p n a k
mindenütt ott kell lennie és mindenben részt kell
vennie, és hogy ezt a pasztoráció okvetetlenül megkívánja. A korábbi felfogásoknak olyan félrelökése,
mint a hogyan ez mostanság történik, nézetem szerint csakis rossz gyümölcsöket teremhet.
P. R.

Az

egyetemi istenitisztelet

visszaállítása.

Az egyetemi hitszónoki állás negyven esztendeje hogy szünetel. Róder Alajos óta, ki egyúttal
bölcsészetkari tanár is volt, nem volt betöltve. A hittudományi kar kebelében most újonnan fölállított
hitszónoklati rendkívüli tanszék lehetővé tette annak
visszaállítását s a hitszónoklattanra kinevezett tanár,
Glattfelder Gyula dr., egyúttal egyetemi templomi
hitszónoknak is van kinevezve.
Sokszor megnyilvánult óhaj teljesül ez által s
mi teljesülését örömmel hozzuk köztudomásra.
Berendezése, a hagyománynak megfelelően, a
következő lesz. Az egyetemi istenitisztelet a szentbeszéddel együtt a Veni Sanctétől a Te Deumig tartatik minden vasárnapon és a következő ünnepeken :
nov. 1., dec. 8., márc. 25. és Aldozócsütörtökön. Az
istenitisztelet a szentbeszéddel együtt szünetel a karácsonyi és húsvéti egyetemi szünet alatt Vízkeresztig,
illetve a Húsvét után való csütörtökig bezárólag.
Maga az istenitisztelet 10 ó r a k o r délelőtt csendes
szent misével kezdődik, mely alatt lehetőleg az egyetemi polgárság magyar miseéneket énekel. A szent
mise után következik a szentbeszéd.
A visszaállítás, illetőleg a szünetelő intézménynek
életbeléptetése még a jelen szemeszter folyamán történik meg.
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Czobor Béla síremlékére befolyt adományok:
Kondor István
10
Ambrus István dr
... 5
Eddig befolyt összeg 331
Összeg 346

kor.
kor.
kor.
kor.

BP. E . W i e n . Csakugyan úgy volt a dolog. Csupán J g l g t
1906-ban van egy félévi hiány és 1909-re nincs még előfizetve.
S z . G r á c . Ha megkapom, szívesen közlöm. Abból a
tollból azonban egy-egy érdemleges dogmatikai fejtegetés is
telnék, m á r úgy értem, az én olvasóim számára.
H . B u d a p e s t . A mult vasárnap ritka tanulságos jelenetnek voltam részese. Nagyszámú ferencvárosi kath. polgár
(köztük a főpolgármester s több tanácsnok) fölkereste Bán
Sándor vízivárosi plébánost s azon óhajának adott kifejezést,
térne vissza közéjük a megürült plébániára. 38 évet töltött körükben, két év előtt távozott s ők a volt segédlelkészüket, az őszhajú férfiút, visszakívánják, mint plébánost. Pedig
ilyen időtartam alatt rendszerint ráunnak egymásra az emberek, itt az ellenkezője történik. Elnéztem a kivételes férfiút,
mi van rajta olyan vonzó ? Egyszerűség, szerénység, tiszta
papi karakter s az emberekkel való ritka szeretetteljes bánásmód jellemzik. Magam csak egyet tudok róla, hogy a
hányszor a ferencvárosi templomban megfordultam, mindig
a gyóntatószékben láttam ülni. Tanulsága ennek a dolognak
az, hogy ime az emberek ma is megbecsülik a jó papot. —
Az esettel kapcsolatban azonban engedtessék meg nekem is
megismételni, a mit két év előtt ugyancsak az ő plébánossá
levésekor e helyütt hangoztattam : nem lehetne-e a fővárosi
patronatust úgy rendezni, hogy csak a kath. bizottsági tagok
folyjanak be a kath. plébánosok választásába?'
E . D e b r e c e n . Az idő a felekezeti gyűlölködés szelleméből nagyon kiábrándíthatta és ki is ábrándította a komoly
embereket, miután belátták, hogy az bizony se az egyik
félnek, se a másiknak nem válik javára. Azért örülni kellene, lia a keresztény egyetemi ifjak végre-valahára egyesülnek a romboló elemek ellen. Már annak idején Pázmány
Péter a nemzeti politika érdekében jó viszonyban állott a
kálvinista I. Rákóczy Görggyel, viszont a kálvinista Bethlen
Gábor — mint tudjuk — szerette a jezsuitákat, kivált Káldy
Györgyöt. Miért fújják hát némely elmaradt elemek még most
is a visszavonás harsonáját?
F . B u d a p e s t . Dolgozata nagyon részleges természetű ;
de hogy honoráljam munkálkodását, egy részét közölni fogom.
N. R ó m a . Dolgozata nem való a «Religió»-ba, hoszszabb vitával is j á r n a , a mi itt célra nem vezet.

TARTALOM. Gondolatok a fejlődésről. Tuszkai
Ödön dr.-tól. — Igazán «byzantinismus»-e ? Rusznák
Miklós dr.-tól — A tökéletes bánat fontossága. Krammer
György dr.-tól. — Az iskolai tanítás erkölcsi alapja. V.
(Vége.) Acsay Antal dr.-tól — Egyházi világkrónika.
—y—/a-tól. — Irodalom. Bárány : A kultura értékéről.
Fischer-Colbrie Ágost dr.-tól. — Dalmady: Mendemondák
a természettudományok köréből. I. Zubriczky
Aladár
dr.-tól. — Palesztinából. K.-tól. — Levél a lelkipásztorkodás köréből. (A táncról.) P. R.-tői. — Az egyetemi
istenitisztelet visszaállítása. — Adakozás Czobor Béla
síremlékére. (Folyt.) — Telefon.
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T U D O M Á N Y O S , T Á R S A D A L M I É S I R O D A L M I KATHOLIKUS FOLYÓIRAT
Megjelenik - július és augusztus hónapot kivéve - minden
FELELŐS SZERKESZTŐ

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

Egész évre..
Félévre

Jézus szenvedésének

K 12."

6.

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

történetéből.

A gyülekezet elhatározta Jézus halálra adását ;
de mivel erre nem volt joga, elvitték Kaifástól Pontius Pilátus, a római helytartó elé, hogy ő végeztesse ki. Ez reggel történt. Jézust beviszik a palota
előcsarnokába, de a zsidók nem mentek be. Pilátus,
a pogány római, kijön hozzájuk s kérdezi őket: Mivel vádoljátok ezt az embert? Elfojtott dühhel felelnek: Ha nem volna gonosztévő, nem adtuk volna
át! Azt akarták ugyanis, hogy Pilátus minden vizsgálat nélkül végeztesse ki. Isten azonban mást
akart ; hivatalosan ártatlannak nyilváníttatta. Mivel
a zsidók nem akarták a rendes, jogszerinti pörös
eljárást, Pilátus visszautasította őket: Ha így állunk,
vigyétek s Ítéljétek el törvényeitek szerint. De nekünk nem szabad senkit kivégeznünk — felelték a
zsidók — és hogy Pilátus kezébe vegye az ügyet, a
rendes formák között vádolják: Ez az ember fölforgatja nemzetünket; megtiltja, hogy adót fizessünk a
császárnak s azt mondja, hogy ő Krisztus, a király.
Pilátus bemegy, maga elé hivatja Jézust : Te vagy
a zsidók királya? — kérdezi. Jézus kérdéssel felel:
Magadtól mondod ezt vagy mások mondották rólam
ezt neked? Nem vagyok én zsidó, mondotta válaszképen Pilátus. Néped és a főpapok általadtak nekem.
Mit lettél ? — Az én királyságom nem e világból való :
ha ebből a világból való volna, szolgáim nem engedtek volna a zsidók kezébe esni ; de országom nem
innét való. — Tehát mégis király vagy? — Igenis,
az vagyok, jól mondottad. Azért születtem itt s azért
jöttem a világra, hogy tanúságot tegyek az igazság
felől: az igazságszeretők meghallják szavaimat! —
Mi az igazság? — mondja Pilátus, s ezzel ismét
kiment a zsidókhoz. Én semmiben sem találom őt
bűnösnek !
A zsidók megijedtek s mivel azt hitték, hogy
Jézust most már szabadonbocsátja, a vádak özönével álltak elő. Pilátus a hallgatag Jézushoz fordul:
Nem hallod a nagy vádakat? Nincs reá válaszod?
De Jézus, Pilátus nagy bámulatára, válaszra sem méltatta a zsidókat. A zsidók egyre jobban erőszakoskodtak : Tanításával föllázítja a népet, az egész Zsidóországot ámítja, Galileától idáig! — Tehát galileai
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ember volna? tudakolta most Pilátus. Erre, mint
galileait, átküldötte Heródeshez, Galilea fejedelméhez, ki épen akkor Jeruzsálemben tartózkodott.
Heródes igen megörült, hogy Jézust eléje hozták, mert sokat hallott felőle s mulatni akart csodáin. Sok kérdést intézett hozzá, de Jézus árva szót
sem szólt; pedig a főpapok s Írástudók is szüntelenül vádolták. Heródes e miatt szolgaseregével együtt
megvetette, csúfságból fehér ruhába öltöztette s visszakúldötte Pilátushoz. Heródes és Pilátus e naptól fogva
jóbarátokká lettek.
Pilátus csak azért is szabadon akarta Jézust
bocsátani. Összehivatta a papi fejedelmeket, elöljáróságot és népet s így szólt : Elém hoztátok ezt az embert, mint néplázítót; én előttetek kihallgattam, a
vádakat igazaknak nem találtam. De Heródes sem,
mert hozzá küldtelek titeket s ő se bánt vele úgy,
mint halálra méltóval. Megfenyítem tehát és elbocsátom. — Igazságérzete azonban még ez ellen is
tiltakozott, azért a zsidó szokás alapján akarta a nép
által szabadnak nyilváníttatni, mert tudta, hogy a
papok gyűlölete folytán hozták eléje Jézust. Húsvét
ünnepére egy bűnöst, kit a nép kivánt, szabadon
kellett bocsátania. Volt akkor egy hirhedt gonosztevő a börtönben, Barabbás, ki lázadást szított s gyilkolt. Nagy néptömeg hullámzott a törvényszék előtt,
Pilátus tehát összehivatta őket s így szólt hozzájuk:
Az a szokás, hogy Húsvét ünnepén kivánságtok szerint szabadonbocsátok valakit. Akarjátok-e, hogy
elbocsássam a zsidók királyát? Kit bocsássak el,
Barabbást vagy Jézust, kit Krisztusnak mondanak?
Erre leült az Ítélőszékbe. Míg itt ült, felesége izenetét veszi, hogy ne avatkozzék amaz igaz ügyébe, mert
ma sokat szenvedett álomlátás közben miatta. A zsidó
papok és vének hamarosan kiadták a jelszót s megdolgozták a tömeget, hogy Barabbást kérjék, Jézus
fejére pedig halált mondjanak. Pilátus feleletüket
kéri : Mit akartok, melyiket bocsássam el e kettő
közül? S az egész néptömeg rázúgta: El ezzel, t. i.
Jézussal! Bocsásd el nekünk Barabbást! Pilátus azonban Jézust is el akarta bocsátani : De hát mit tegyek
a zsidók királyával, a kit Krisztusnak, Messiástoknak mondanak? Egyhangúlag kiáltották: feszítsd
meg! feszítsd meg! — De mi rosszat tett? Semmi
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olyan bűnt nem találtam benne, mi őt halálra méltóvá tenné. Megfenyítem és elbocsátom. A nép erre
valósággal dühöngött, óriási ordítással követelte Jézus
keresztrefeszíttetését. A lázongás mindegyre nőtt.
Pilátus n e m engedett. Megostoroztatta Jézust.
Pilátus katonái azután bevitték az udvarba, összegyűjtötték ott az egész csapatot, levetkőztették Jézust,
rádobtak egy bíborköpenyt, fejébe nyomtak egy
tövisből font koronát s nádpálcát adtak jobbjába,
azután jöttek, térdet hajtottak előtte, üdvözölték:
Üdvözlégy, zsidók királya ! Mindezt gúnyból tették,
azután arculütötték, a nádakkal fejbe verték, arculpökték; m a j d ismét térdet hajtva imádták.
Pilátus várt egy ideig, míg a nép szenvedélye
lecsillapszik ; azután megjelent a nép előtt, elővezettette Jézust, töviskoronával fején, biborköpennyel
vállán s így szólt: íme, kihozom elétek, hogy megismerjétek s tudjátok, miért nem találtam bűnösnek.
Nézzétek, mivé lett ez az e m b e r ! Mikor a papok és
szolgái meglátták Jézust, nehogy Pilátus elbocsássa,
kiáltozni k e z d t é k : feszítsd meg! feszítsd meg! —
Jól v a n ! Vegyétek át és feszítsétek meg, mert én
n e m találom őt bűnösnek, — válaszolta Pilátus.
A zsidók erre kijátszották utolsó s legfőbb ütőkártyáj u k a t , előállottak az igazi váddal: Törvényünk van
s a szerint meg kell halnia, mert Istenfiává tette magát!
Pilátust megfélemlítette e vád, bement ismét
Jézushoz. H o n n a n vagy? — kérdezte tőle. De Jézus
n e m adott feleletet. Nekem n e m szólsz ? — mondotta
Pilátus — h á t nem tudod, hogy h a t a l m a m b a n áll
téged keresztre feszíttetni vagy szabadonbocsátani ?
Nincs fölöttem semmi hatalmad — felelt Jézus
csakis a mennyit onnan felülről nyertél. Epen azért
nagyobb a b ű n e annak, ki neked engem általadott. —
Ettől kezdve Pilátus mindenáron szabadon akarta
bocsátani Jézust. De a zsidók egyre azt kiabálták : Ha
elbocsátod, n e m vagy barátja a császárnak, mert a ki
magát királlyá teszi, ellenkezésbe j ö n a császárral.
Pilátus ennek hallatára kivezettette Jézust, maga
pedig a Lithostrotoson fölállított ítélőszékbe ült. Húsvétnak készület-napján volt, úgy hat óra tájban. í m e
a ti királytok ! — mondotta a zsidóknak. S azok
éktelen kiáltással feleltek : El vele, el vele, feszítsd
meg őt! — A ti királyotokat feszítsem m e g ? — Nincs
nekünk királyunk, csak császárunk — mondották
erre a főpapok. — Pilátus látta, hogy semmire sem
megy velük, hogy a lázongás egyre növekszik, vizet
hozatott, a nép előtt megmosta kezeit s így szólt:
É n ártatlan vagyok ez igaznak vérétől ; ti feleltek
érette ! Az egész nép egyhangon felelt : Az ő vére
r a j t u n k és fiainkon!
Pilátus eleget akart tenni a nép kívánságának,
teljesítette kérésüket, elbocsátotta k é r t ü k r e Barabbást, ki gyilkosság és lázadás miatt került a b ö r tönbe, a m á r megostorozott Jézust pedig általadta
nekik, hogy feszítsék meg.
Szebben e tényéknél mi sem bizonyítja Jézus ártat-
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lanságát. Bizonyítja Pilátus. Még a mikor kiszolgáltatja
a nép dühének, még akkor is ünnepélyesen kijelenti:
igaz embernek ontjátok vérét. Bizonyítja Heródes;
bizonyítja Pilátus felesége; bizonyítja a zsidóság, mert
csak mint lázítót, mint az idegen j á r o m alól őket
fölszabadítani akarót, mint Krisztust vádolják s
ugyanakkor egy másik valóságos lázítót s gyilkost
szabadonbocsáttatnak; végül pedig m á r csakis azért
követelik halálát: mert magát Isten fiává tette ; tehát
csak azért, mert Isten fia, azért hal meg Krisztus.
Ezt akarta Isten határozottan, törvényszéki ítélettel
megállapíttatni.
Krisztus elitéltetésének
megrendítő története
misztikus részletekben gazdag. Mindenekelőtt föltűnő,
hogy Jézus azon kijelentése u t á n : bog}' ő az Istennek fia, többet egyetlen szót sem szólt a zsidókhoz.
Vádolják Pilátus előtt: n e m szól; a vádak özönével
állnak elő és hallgat, úgy hogy még Pilátus is álmélkodik rajta, sőt fölszólítja a feleletre, védelemre —
és nincs szava. Elviszik Heródeshez, a szintén zsidóhoz, az ezer kérdést intéz hozzá, a zsidók meg szüntelen vádolják — s n e m szól egy árva kukkot sem.
Mit jelent e z ? Tán megnémult Jézus? Nem, mert
Pilátussal többször is szót vált. Tehát szándékosan
történt: ez valami isteninek jelzésére történt. Azt
mutatta meg ezzel, hogy az ószövetségi kinyilatkoztatás lezárult. Utolsó kinyilatkoztatása a zsidók szám á r a az volt, hogy ő Krisztus, az áldott Istennek fia,
ki ezután m a j d Atyja j o b b j á n ül, többé nem j ö n el
a földre, h a n e m csak az ég felhőiben jelenik meg.
A választott nép papjai, irásmagyarázói, vénei előtt
jelenti ki ezt, hozzá eskü alatt, tehát a leghivatalosabban, a leghitelesebben. Ezzel befejezte a választott nép számára szolgáló kinyilatkoztatásokat. Isten
m á r többé nem áll szóba a zsidó néppel, kinyilatkoztatására mást méltat: egy pogányt, egy rómait,
vele szóba áll, nála hitelre talál. í m e Róma kiválasztottsága, íme Róma, mint az isteni kinyilatkoztatás
letéteményese. Egynek szól : ez az egyház egységét
jelenti; rómainak szól: ez a római egyház kiválasztottságát jelenti; helytartónak szól: mert az egyház
feje helytartója leszen Krisztusnak; a római világbirodalom helytartójának szól s benne az egész világnak. R ó m a útján i m e az egyház katholicitása ;
szent dolgot közöl, ime az egyház szentsége tanaiban.
S mire tanítja Jézus Pilátust, a pogány világot,
Róma ú t j á n az egész világot? Te n e m vagy ószövetség, vagyis zsidó. Azt kérdezi ugyanis Pilátus : Te vagy
a zsidók királya ? Te vagy a megígért Messiás ? Ime
az egyház legelső kérdése Krisztushoz! Krisztus m i n denekelőtt megállapítja, hogy ezt Krisztus egyháza
nem magától, hanem csak mástól tudhatja ; azért
kérdi meg Pilátustól: Honnan mondod ezt? Pilátus
válaszával kijelenti, hogy nem magától mondja, mert
«nem vagyok zsidó» ; tehát csak a zsidók beszélhetnek
Messiásról s ők mondották, a zsidó szentírás m u tatja, m o n d j a meg a keresztényeknek, hogy Krisztus
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Jézus a zsidók királya, Messiása. De e nép főpapjai
átadták Krisztust Rómának. Tehát Rómáé Krisztus.
Erre Krisztus kijelenti Rómának az ő országát,
királyi fenséget, földrejövetelének célját, hogy itt született, de nem e születéssel kezdődött élete ; és lesznek tanítványai, az igazságtól áthatott emberek mind
az ő szavát fogják hallgatni: «Az én országom nem
e világból való. Ha e világból volna országom, az én
szolgáim harcra kelnének, hogy kézbe ne adassam a
zsidóknak. Most azonban országom nem innét való».
Tehát e percben még nincs itt Krisztusnak országa,
természetfölötti leszen az, most még csak a mennyben van, azért mondja s hangsúlyozza, hogy nem e
világból való, Pilátus mégis kérdi s állapítja: Tehát
király vagy ? —Igenis, király vagyok 1 Eljöttem, hogy
kinyilatkoztassam az igazságot s bizonyságot tegyek
felőle ; s lesz országom, lesznek alattvalóim : az igazság országát fogom megalapiíani.
Pilátus erre kérdezi: Mi az igazság? De nem
várja meg a feleletet, hanem kimegy a zsidók elé s
kijelenti, hogy nem találja Jézust bűnösnek. Mit jelent ez? Az egyház a Szentlélek vételével kapott csak
teljes választ arra, mi az igazság; de már azelőtt
is hallott felőle s hitt benne. Jóllehet folyton kíváncsian kérdezte, mégis fölismerte s megtudta már e
kevésből is, hogy az Ur Krisztus nem bűnös, hanem hitelre méltó, igaz, bár titokzatos király. Az egyház Krisztustól kérdi, mi az igazság; s elmegy a
zsidók elé, az ószövetségi szent könyvekhez, onnét
is kitűnik, ha az evangelium fényénél keressük; de
teszi ezt Krisztusban való hittel s bár a zsidók ajakkal vádaskodnak ellene s gyűlölik Krisztust, mindenkor kénytelen szemükbe mondani : vádjaitok nem
igazak ; s mennél tovább forgatja a zsidók tanúságait, annál világosabban meggyőződik Krisztus igazvolta, Messiás, Istenfia-volta felől. És a római egyház — Pilátus — mindenkor Krisztus mellett foglal
állást, soha semmiféle kényszerítő körülmények között el nem tántorodik az igazság hangoztatásától s
ha nem is tudja megvédeni a nép dühe ellen, melyet
a hamisság papjai, a hamis irás-hittanítók, a nép
gonosz vezetői ellene föllázítottak gonoszságból, gyűlöletből, mert Isten fiának mondja magát; de mindig
Krisztusnak vallja az egész világ előtt s még keresztjére is e fölírást téteti: Jesus NazarenusRex Judaeorum ! és le nem véteti : Quod scripsi, scripsi ! «A megígért Megváltó ő, ebből nem engedhetek», kereken elutasítja a zsidókat. Nemcsak annak mondja magát,
az is. Meg van írva.
Szeretlek Jézusom, kutató szemem igaznak ismer
fel. Első kritikusaid, a zsidók, mindent elkövettek, hogy
tagadásba vonják Istenfia-voltodat s minden érvök —
gyűlöletből állott. Stetit pro ratione voluntas. Mai kritikusaid is csak úgy tagadhatnak meg, hogy előbb meglépik a rólad szóló okmányokat, a szent evangéliumokat. Nem a tudomány, nem a józan kritika, csak a
rossz szív tagadhat meg téged.
P. Nagij Leo.
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Chapelle-aux-Saints,
és Tieidelberg.

Moustier

de

Peyzac

Ez a három földrajzi név most a legemlegetettebb az anthropologusok körében, mint a melyhez
a mult év legnevezetesebb leletei fűződnek. Az első
kettőről ugyan már szólottunk a «Religio» jan. 31-iki
és febr. 21-iki számaiban, de mégis vissza kell térnünk rájuk, még pedig több okból.
A mi először is a chapelle-aux-saints-i leletet
illeti, az «Illustration» febr. 20-iki számában F. Honoré
hosszabb, képekkel illusztrált cikkben méltatja annak
anthropologiai jelentőségét. Azokon kívül, a miket mi is
elmondottunk, igen érdekes és jelentőséges azon adata,
hogy a chapelle-aux-saints-i koponya köbtartalma
valamivel több 1300 köbcentiméternél, 1 holott a
neandervölgyi koponya Klatsch szerint alig éri el a
1250-et,2 az emberszabású majmoké pedig 600 körül
van. Ha tehát, mint azt Boule állítja, vannak is olyan
részletek, melyek a chapelle-aux-saints-i embert a
neandervölgyi mögé vagy elé helyezik, a koponya
űrtartalma mindenesetre elébbre állítja. Ha ehhez
hozzávesszük, hogy a chapelle-aux-saints-i ember
csak 1 m. 60 cm. magas volt, a gorilla pedig 2 méternyire is megnő, még inkább kidomborodik a chapelleaux-saints-i lelet emberi jellege, a mit egyébiránt a
koponya természetes nagyságban készült s az «Illustrationban» látható fényképe első pillanatra kétségtelenné tesz.
Ugyancsak az «Illustration» közli a chapelleaux-saints-i ember rekonstruált képét Kupkától, Marcellin Boule, a párizsi palaeontologiai múzeum igazgatójának utasítása nyomán. Ez a rekonstruált kép
persze elég ijesztő, de hát egy ainó vagy egy ausztráliai ember megjelenése is állatias az első pillanatra
s mégis kétségtelen, hogy emberek a szó legteljesebb
értelmében. 3 Ezen a rekonstruált képen is megvannak
az összes emberi jellegek s a többi között a törzs és
alsó végtagok egészen emberiek. Két lábon áll, ha
egy kissé előrehajlik is és lábikrái (emberi jelleg)
fejlettebbek, mint sok hottentottáé vagy négeré.
E kép után tehát valóban nem értjük, hogy írhatja
a «Természettudományi Közlöny» 1909. 1-ső számának
55. lapján G. S., hogy ez az ősember épen Boule
fölfogása szerint «emberszabású majmok módjára»
1 L'Illustration. 20 févr. 1909.
Tóth Zsigmond dr. : A diluviális ősemberről. Természettudományi Közlöny. 1909. 43. 1.
3
Több kifogást lehetne tenni ezen rekonstrukció ellen,
mert hiszen a chapelle-i ősembernek mindössze a koponyája,
néhány csigolyája s néhány lábszárcsont-darabja maradt
meg, no de ez legalább ember, ha egészen szőrös is, hanem
a hogy Gábriel Max, a hires festő (aki e mellett vértanúkat,
átszellemült arcú szenteket is előszeretettel fest !) megfestette,
persze egészen képzeletből, az ősemberpár képét s Haeckelnek
60-ik születésnapjára kedveskedett vele, az m á r csakugyan
sok a jóból. Lásd : Clodd. The story of primitive man. London,
1898. 1. 1. Wilser. Menschwerdung. Stuttgart, 1907. 64. 1.
2
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négykézláb j á r t ? ! 1 Olyan lábakkal, m i n t a minőket
Kupka Boule utasítása szerint s az ő felügyelete
alatt rajzolt, nem is lehet négykézláb járni. Megjegyezzük, hogy a rekonstrukció az ősember farát is
egészen emberinek tünteti föl. Az emberszabású
m a j m o k n a k tudvalevőleg nem domborodik ki a faruk,
mint az embernek.
Mindent összevetve s újból idézve, a mit Macnamara mond, 2 hogy tudniillik a tasmaniai és
ausztráliai jelenlegi koponyák átlagos köbtartalma
még kisebb a neandervölgyinél, tehát a chapelleaux-saints-i emberénél még inkább, mert hisz ez
nagyobb a neandervölgyinél: egyebet nem m o n d hatunk, mint hogy a chapelle-aux-saints-i ősember
olyan lehetett, mint a jelenlegi alsóbb emberfajták,
azaz nem esik kívül az emberfaj variációinak körén.
Az azonban természetesen nem következik, hogy a b b a n
a korszakban, tudniillik a moustier-iben, a melyben
ez az ember élt, m i n d e n ember olyan volt, mint ő.
Lehetett a n n á l sokkal magasabb fejlettségű is, mint
a hogy most az emberfaj keretein belül annyi különböző fejlettségű változat megállapítható. Egy fecske
nem csinál tavaszt s az anthropologiában nem áll
az elv: ex uno disce omnes, ámbár sok anthropologic
örömest alkalmazza is.
Anthropologiai szempontból új adattal a moustierde-peyzac-i emberről n e m szolgálhatunk, h a n e m
utalunk a «Beligio» február 21-iki számára, a mi
azonban ennek a moustier-i korszakban élt embernek
szellemi képességeit illeti, érdekesnek találjuk ideiktatni Beichardt Lajos bázeli professzor ismertetésének egy részét, a mely a moustier-de-peyzac-i fiatalember temetésére vonatkozik. Említettük, hogy m i n d
a chapelle-aux-saints-i, mind a moustier-de-peyzac-i
embernek, mint azt a temetkezés tanúsítja, voltak
vallásos fogalmai, egyszóval, hogy az ó-diluviális
ember m á r vallásos lény volt.3 De hallgassuk meg
Reichardtot :
«Végre ugyanakkor, midőn az értelmes beszéd
1

A «Természettudományi Közlöny» 1909. 1. száma 55. 1.
néhány sorban emlékezik meg a chapelle-aux-saints-i emberről
s ott is ilyen badarságot ír róla. Azt persze föl se említi,
hogy ez az ember el volt temetve, hogy tehát vallásos fogalmai
voltak m á r neki is. Ez nem illenék össze a négykézláb járással,
no meg az állati leszármazással, a mely a «Természettudományi Közlönynek» valóságos dogmája.
2
Kraniologischer Beweis für die Stellung des Menschen
in der Natur. Archiv f ü r Antropologie. 1903. 349-360. 1.
3
A «L'Illustration» március 6-iki számában érdekes
képeket közöl a chapelle-aux-saints-i emberről. Közli az egyik
fölfedező, az egyik Bouyssonie abbénak a «L'Anthropologie»ban megjelent cikkéből azt a részt, mely az ősember eltemetésére vonatkozik. A t u d ó s abbé azt m o n d j a a többi között,
hogy ez a barlang szintén temetkező barlang volt. Talaja
tele volt szórva csontokkal, az ott tartott halotti tor maradványaival. íme milyen régi szokás a halotti lakoma"!
A «L'Illustration» cikkezője megjegyzi még, hogy az olvasók
megbotránkoztak a rekonstruált kép ijesztő voltán. Lehet,
teszi hozzá, hogy a chapelle-aux-saints-i ember nem is voll
olyan szőrös, mint Kupka képén. Bizony az meglehet.
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képessége, a vallásos érzelmek is kezdtek benne
ébredezni. Az eszmék e rendjében a moustier-i lelet
egészen váratlan m ó d o n mély bepillantást nyitott
nekünk az európai ősember lelkületébe. Azt bizonyítja
ez a lelet, hogy vallásos gyakorlatok és a holtak
tisztelete m á r ebben, a miénktől több százezer évvel
elválasztott korszakban létezett. A Moustier-ben talált
fiatalember bizonyos szertartások szerint volt eltemetve. Nem lehet ugyan szó temetésről a szó jelenlegi értelmében : a testet a földre helyezték és földdel
takarták be. A csontvázat alvó helyzetben találták,
arca j o b b k a r j á n nyugodott, balkarja teste mellett
feküdt... Porrá vált balkeze alá 17 cm. hosszú, elég
jól hasított kovaszakadékot tettek, nem messze tőle
13 cm. hosszú vakaró, szintén elég jól dolgozott,
feküdt. Ebben a k o r b a n tehát m á r szokás volt fiatalemberek mellé odahelyezni fegyvereiket... A csontváz körül elszórt sok vad-tulok-csont kétségkívül a
gyász áldozat m a r a d v á n y a . . . Eöltehetjük, hogy a
halott barátja időről-időre őrt állott a sír mellett,
hogy védelmezze a vadállatoktól. A mi
fiatalemberünket illeti, ezt a tisztet valószínűleg édesanyja töltötte be». 1
W a s m a n n : «Die moderne Biologie und die Entwicklungstheorie» cimű m u n k á j á b a n erélyesen fölemeli szavát azok egyoldalúsága ellen, kik az ember
eredetének kérdéséről csak a zoologiát tartják illetékesnek, mellőzve a főfontosságú dolgot: az ember
szellemi életét, melyről csak a lélektan van hivatva
fölvilágosítást nyújtani. A két utolsó anthropologiai
és archaeologiai lelet ime, azt mutatja, hogy az őse m b e r életének ismertetésénél a lélekbúvár, a psychoiogus, ép úgy nélkülözhetetlen, mint a jelenlegi
élő emberfajták jellemzésénél. Apologetáinknak pedig
újból figyelmébe ajánljuk a vallás egyetemességének
tárgyalásánál ezt a két leletet, a mely fényesen
bizonyítja, hogy az ősember vallásos lény volt. Hol
van az az idő, m i k o r Mortillet még megkockáztathatta
azt az állítást, hogy a régibb kőkorszak embere
vallásos fogalmak és aspirációk nélkül szűkölködött?
Ou sont les neiges d'antan ? !
A heidelbergi leletet most tesszük először szóvá
a «Religio» hasábjain. Tulajdonképen maueri leletnek
kellene nevezni, mert egy Mauer község határában
lévő homokbányában, az Elsenz folyócska völgyében,
találták a munkások, Heidelbergtől délkeletre vagy
10 kilométernyire. A tluviatilis homokréteg, melyben
az emberi alsó állkapcsot találták — ennyi az egész
lelet
gazdag ásatag maradványokban. Edesvizi
puhányok és emlősök maradványai ezek: oroszlán,
macska, kutya, medve, vaddisznó, szarvas, bölény,
1

Igy idézi Reichardtot az «Illustration» február 20-iki
számában F. Honoré. A «Természettud. Közlöny» (1909 1.
sz. 43.) a moustieri fiatalember koponyájának ismertetésénél
is elhallgatja, hogy ez a fiatalember el volt temetve. Az állati
leszármazás hitében nevelt olvasókat ez persze gondolkodóba
ejtené.
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orrszarvú és hód. A homokréteg kora pontosan nem
állapitható meg: vagy a harmadkor vége, a pliocén,
vagy a regyedkor eleje, de talán inkább az első,
mert két elefánt és egy orrszarvú 1 maradványai
közelében találták az állkapcsot, ezek az állatok pedig
a harmadkor utolsó időszakába vezetnek át. Ha így
áll a dolog, akkor ez a 25 méter mélységben talált
állkapocs a harmadkori, eddig még hiába kutatott
harmadkori
ember maradványa. De lia a negyedkorba tartozik is, akkor is annak első időszakából
való s igy mind a chapelle-aux-saints-i, mind pedig
a moustier-i embernél jóval régibb, hogy a neandervölgyit ne is említsük.
A heidelbergi állkapcsot az ottani hires anthropologus Schoetensack vizsgálta meg és írta le először
pontosan. (Der Unterkiefer des Homo heidelbergensis. Leipzig, 190P.) A «Természettudományi Közlöny»ben, mely az előbbi két leletről csak néhány szóval
emlékezett meg, Tóth Zsigmond dr. hosszabb cikkben
ismerteti az állkapcsot.
Feltűnő dolog, hogy míg az állkapocs fogazata
egészen emberi, maga az állkapocs az emberszabású
majmokéra emlékeztet. Először is az állkapocsnak
nincs állcsúcsa, hanem e helyett egy mély kivágás
van, melyet Klaatsch áll alatti mélyedésnek, incisura
submentalis nevez; azután az állkapocs teste rendkívül vastag és magas ; továbbá az állkapocs testének
külső felszínén, a musculus digastricus tapadási helye
fölött az állkapocs alapjával párhuzamosan barázda
vonul végig; végre feltűnő az állkapocs ágainak rendkívüli szélessége, csaknem 6 cm., a jelenlegi embernél
tapasztalt 4 cm. helyett, valamint az is, hogy az állkapocs ágak igen meredeken emelkednek fölfelé.
Eszünk ágában sincs tagadni, hogy a heidelbergi
ember állkapcsa jelentékenyen különbözik az európai
emberétől, de azért nem lehet mondani általában,
hogy az összes eddig ismert ásatag és a jelenlegi
állkapcsoknál állatiasabb. Az állcsúcs hiányát a
chapelle-aux-saints-i és a moustier-i embernél is
megállapították, sőt jelenleg élő egyes természeti
emberek állkapcsán is. Azt sem kell felednünk, hogy
a heidelbergi állkapocs mellső, fog alatti része határozottan függőlegesebb, mint az afrikai négeré, vagy
mint a moustier-i fiatalemberé, mint azt Schoetensack
összehasonlító ábráin láthatni. Maga az állkapocs,
ha vastag és erős is, a gorilla és orangután állkapcsához hasonlítva, valósággal filigrán. Az említett
barázdát Klaatsch ausztráliai négereknél is tapasztalta,
valamint az egészen emberi fogazat némely eltérő
sajátságait is.
Fontosnak tartjuk, hogy a többi között a szemfogak egyáltalán nem emelkedtek ki, pedig az emberszabású majmoknál s egyáltalán a majmoknál épen
a szemfog tűnik ki nagysága és begyes alakjával,
a mely az állati arcnak vad, bestiális jelleget ad.
1

Elephas antiquus Falc és Rliinocerus etruscus.
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A heidelbergi ember fogai aránylag kicsinyek és
gyengék állkapcsához képest. Ha végre megfontoljuk,
hogy a heidelbergi ember állkapcsa, melyhez a spy-i
és krapinai ősemberé nagyon hasonló, némely jellegekben a jelenleg élő alacsonyabb emberfajták (afrikai
néger, ausztráliai daják) típusához, másokban pedig
a kulturemberéhez közeledik, valóban semmi okunk
sincs Tóth Zsigmond dr. módjára azt következtetni,
hogy a heidelbergi ősember közel állhatott ahhoz a
«föltevéses ősalakhoz, a melyből egyfelől az ősember,
másfelől az emberszabású majmok fejlődtek». Ez a
következtetés nagyon mesés és sokkal többet foglal
magában, mint a mit a praemissák megengednek.
A mi véleményünk szerint a heidelbergi állkapocs
jelentősége abban áll, hogy az emberi nem korát
visszavezeti a harmadkor végső időszakáig, a pliocénig.
Némethi] Gyula dr.

Bazilika-e a budapesti

Szent-István-templom?
(i.)

Március 19-én a főváros közönségét meglepetés
érte, egynémely művészettörténész pedig a fejét
csóválta. A lapok ugyanis a következő rövid hírt
közölték: «A lipótvárosi plébánia-templomot hivatalosan is különböző néven hívták. Az egyik SzentIstván-templomnak, a másik bazilikának, a harmadik székesegyháznak. A tanács most a hercegprímás
beleegyezésével kimondotta, hogy a templom hivatalos neve: Szent-Istvdn-Bazilika.»
Ez a rövidke hir a
legtöbb olvasót közönyösen hagyta, mert végre is
nem hozott semmi szenzációs hirt forgalomba, csupán
azt mondta ki hivatalosan, a mit a nagyközönség
hagyomány és megszokás révén már félszázad óta
úgyis megtett. A budapesti ember sohasem beszélt
Szent-István-templomról, hanem mindig egyszerűen
bazilikáról. Ellenben a vérbeli művészettörténészek
közül többen magasra vont szemöldökkel olvasták a
szerény kis hirt ; akadtak temperamentumosabbak,
a kik kifakadtak e művészettörténeti «baklövés» és
«hamisítás» ellen; az egyik szaktekintély — mint
halljuk — az esetet egyenesen a papság egyházművészeti járatlanságára magyarázta. Már-már rémképeket lát és aggódó félelemmel lesi az első nyugateurópai utazót vagy műtörténészt, aki Baedekerrel
kezében megjelenik és szánalmas mosollyal gondol
a Lajtán túl kezdődő «balkáni sötétségre».
Mert méltóztatik-e tudni — így érvelt a nevezett
szakember—hogy e hivatalos kijelentés nem kisebb
dolgot foglal magában, mint hogy, nem említve az
egyházi hatóság némileg menthető tudatlanságát, a
városi tanácsban, dacára a sok műegyetemet, tehát
művészettörténelmi kurzust is végzett mérnöknek,
nem akadt senki, a ki ezt a műtörténelmi körnégyszögesítést észrevette volna.
Megnyugtatjuk az illető szakférfiút ; az egész csak
hírlapi kacsa. De ha megtörtént volna is, sem az
egyházmegyei hivatal, sem a városi tanács nem ütött
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volna csorbát tudományos hírnevünkön. Ezen állításunk magyarázatra szorul. E magyarázattal annyival is szivesebben szolgálunk, mert bizonyos fogalomzavar tisztázását m a g u n k is szükségesnek tartjuk, a
mely a nagyközönség körében el van terjedve.
Már 1906-ban, e templom fölszentelése alkalmával utaltam arra, 1 hogy a műtörténészek minden
erőlködése dacára sem fog sikerülni a Szent-István«bazilika» elnevezést kiküszöbölni a közhasználatból.
E templom fényes kiképzése egyenesen kísértésbe
viszi az embert, hogy valami különös epiteton
ornansszal lássa el ; valami nagyon szép névvel
tüntesse ki. Már pedig a művészettörténelemben
laikus nagyközönség fülében a «bazilika» elnevezés
igen nagyotmondólag hangzik, annyival is inkább,
mert m á r az építkezés kezdete óta ezt az elnevezést
hozta forgalomba a fogyatékos műtörténelmi képzettség, b á r soha bazilika-stílus e templom építkezésénél szóba nem került. 2 Tekintve azonban a mult
század ötvenes éveiben még E u r ó p á b a n egyebütt is
uralkodó műtörténelmi tájékozatlanságot, e téves elnevezés a nagyközönség részéről érthető, illetve m e n t hető. Miután ma m á r a középiskolákban is vagyunk
annyira, hogy m i n d e n gimnazistának különbséget
kell tudnia tenni bazilika- s egyéb stilus között és
miután ily elnevezés helytelen, addig mi is küzdünk
ellene. De változhatik a helyzet. Ha egyházmegyei
hatóság Rómában kieszközölné, hogy a Szent-István-templom «bazilika» elnevezést vehessen föl,
jogosan viselné e nevet. De h o g y a n ? Róma tehát
fejetetejére állíthatja a művészetet és művészettörténelmet s a hivő katholikusnak minden művészettörténelmi tudása ellenére meg kell hajtania fejét !
Szóval Róma, mint mondani szokás, ismét ellentétbe
jutna a tudománnyal !
Hát lássuk az ellentétel! Mindenekelőtt j ö j j ü n k
tisztába a kérdés művészettörténelmi oldalával, azután világítsuk meg az ütköző pontot.
Bazilika elnevezés alatt Vitruvius 3 leírása szerint
a római klasszikus építészetben azon nagyarányú
épületeket értették, a melyek a nyilvános életben
törvénykezésre és kereskedelemre, a magánéletben
előkelők házában díszteremül szolgáltak. Alaprajzuk
téglány, tehát szabályos négyszög — nem négyzet —
és lényegük, hogy a kiemelkedő és oszlopokon vagy
pilléreken álló főhajójukat alacsonyabb mellékhajók
kisérik. 4 Műtörténeti kifejezéssel élve, a bazilika
hosszanti elrendezésű épület és fővezető konstruktiv
vonala —- m o n d j u k tengelye — a földdel p á r h u z a mosan halad, a mely köré a többi fővonal szintén
párhuzamosan alkalmazkodik. Ha tehát vonalsémában
1

Kath. Szemle. 1906. 42. 1.
É b e r : A budapesti Szent-István-templom. Művészet.
1906. 35. 1.
3
Vitruvius: De architectura. VI. 8. 1. Ed. Reber. Stuttgart, 1865.
4
Lange: Haus und Halle. Leipzig, 1885.225.
3
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fejezzük ki a bazilika tipusát, csontvázát, csupa az
alapterülettel párhuzamosan haladó fővonalat kapunk,
a melyeket a függőlegesek épen csakhogy összekötnek. Ez a klasszikus bazilikának fő szerkezeti gondolata és röviden összefoglalva, ez azon hatvan évre
terjedő tudományos kutatásnak eredménye, a mely
ma Lange Konrád összefoglaló m u n k á j a alapján mint
végleges tudományos igazság szerepel a művészettörténészek körében s a melyet Höhle 1 kitűnő munk á j a is legújabban mindenben megerősített.
Minthogy a f ö n n m a r a d t klasszikus bazilikák
r o m b a n hevernek s alapfalaikat, tört oszloplábaikat
kivéve, semmi sem maradt ránk, a miből fölépítésüket biztosan rekonstruálhatnék, biztos képük csak
lassan, sok tapogatózás, tévedés és hadakozás után
alakult ki. Elmellőzve azt a fölötte érdekes és izgató
kérdést, hogy az antik bazilika nyomai mennyire
nyúlnak vissza az egyiptomi és ázsiai, 2 de főként a
görög építészetbe, 3 mennyi elemet vett át a bazilikaépítészet a görög és ó-itáliai lakóházból, 4 most csupán
a tárgyunkat érdeklő vezető főgondolatot hámozzuk ki
az egész nagy irodalomból : a hosszanti elrendezést
és a vele kapcsolatos megvilágítási kérdést.
A fönnmaradt r o m o k mindarról tanúskodnak,
hogy a bazilika alaprajza nem négyzet, hanem téglány, vagyis a főhomlokzat jelentékenyen rövidebb,
mint a bazilika oldalfalai.
al A Basilica Aemilia a Forum R o m a n u m északi
oldalát foglalja el. Építésének ideje 179. K. e. ; építői
M. Aemilius Lepidus és M. Fulvius Nabilior censorok.
A bazilika főhajója 60 m. hosszú és 22 m. széles.
bj Ugyancsak a F o r u m Romanumon, de a déli
oldalon, emelkedik a r o m j a i b a n is impozáns Basilica
Julia, a melyet Caesar 46-ban Kr. e. építtetett. Hossza
101 m. szélessége 49 m.
c) Constantinus bazilikája, a forum északkeleti
oldalán; Constantin ellenfele Maxentius építette, Constantin pedig csak átalakításokat végeztetett rajta, de
mégis róla neveztetett el. Hossza 100 m., szélessége
76 m. A mint látjuk, ez leginkább megközelíti a négyzetet, de még mindig megtartja a bazilika alaprajzának jellemző vonását, a téglány-alakot.
dj Végre a F o r u m T r a j a n u m o n a Basilica Ulpia,
112-ben Kr. u. épült, hossza 110 cm., szélessége 56 m.
ej Rómán kívül különösen Pompeji bazilikája
1

Höhle: Basilika und Zentralanlage. Düsseldorf, 1906.
Quast : Die Basilika der Alten. Berlin, 1845. 22. 1. —
C. Bock : Arch. Anzeiger. 1856. 218. 1. — Weingärtner : Ursprung (1. christl. Kirchengebäudes. Leipzig, 1858. 53. 1. —
Mothes : Die Basilikenform bei den Christen der ersten Jahrhunderte. Leipzig, 1869. 64. 1. — Reber: Die Urform der
römischen Basilika. 1869. 47. 1. — Perrot u. Chipiez : Geschichte
d. antiken Kunst. Übers, v. Pietschmann. Leipzig, 1882—1883.
I. 441. 1. — Lübke : Geschichte der Architektur. Leipzig,
1884. I. 24. 1.
3
Zestermann : Die antiken u. d. christl. Basiliken. Leipzig,
1847. 5 - 3 5 . I. — Lange: Haus u. Halle. 60. 1.
4
Winckler : Die Wohnhäuser der Hellenen. 1883. 143. 1.
3
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nyújt közelfekvő fölvilágosítást az alaprajzra vonatkozólag. Hossza 80 m., szélessége 52 m.1
Ezen öt, alapjában még elég épen fönnálló műemlék mutatja, hogy a római építészetben sohasem
értettek mást bazilika elnevezés alatt, mint a hosszanti
elrendezésre súlyt fektető s így téglány-alakú alaprajzzal biró épületeket. Ez tehát a bazilika-stilus első
alapföltétele. Ellenvetésül nem lehet hivatkozni az
antik eredetű trieri dómra, a mely szabályos négyzetalapú. Elszigetelt jelenség áz egész ókori építészetben,
a mely a százakra menő klasszikus bazilikák alaptémáját nem ingatja meg.2
A második ép oly fontos követelmény, hogy az
épület legalább háromhajós; kivételesen nagyarányú
öthajós bazilikák is előfordulnak, de már inkább
csak az ókori keresztény építészetben. Legtöbbnyire
a középhajó szélesebb a mellékhajóknál s a mellékhajók nem csupán a hosszanti, de a szélességi oldalakon is befogják a főhajót. Ez képezi az egyik
lényeges különbséget az antik és keresztény bazilikák
között. A Constantinus-bazilikában a boltozás némileg
elhomályosítja ezt a fontos építészeti elemet, de még
mindig fölismerhető. Egyébként teljesen közönyös,
vájjon a hajókat oszlopok vagy pillérek választják-e
el; vájjon a hajók oldalai tömör falakkal zártak, vagy
oszlopokon nyugodva, a könnyebb közlekedés kedvéért
nyitottak s így csarnokszerűek ; szintúgy teljesen
közönyös, hogy a bejáró a hosszanti vagy a szélességi oldalon van-e elhelyezve. Ellenben teljesen az
antik világ fölfogása ellenére van, hogy egyhajós
bazilikákról beszéljünk. Valóságos contradictió in
adjecto, a melyet csak a mult századi, még meg nem
állapodott műtörténelem hozott forgalomba s a melyet
oly monumentális alkotás sem igazol, mint a trieri
«bazilika». 8 Ez utóbbinak helyes nevével a keresztény
bazilikák elnevezésénél fogunk tisztába jönni.
A harmadik követelmény, hogy a bazilika teljesen födve legyen. Ez különbözteti meg az antik
építészetben annyiszor előforduló oszlopos csarnokfolyosóktól, a melyeknek középtere szabad ég alatt
van. Fontos ennek hangsúlyozása, mert Hübsch 4 a
korabeli adatok alapján egész tekintélyét latba vetette
a középhajó fedetlen volta mellett. Szerinte, mint a
cirkuszok, 5 úgy a bazilikák fölé is óriási ponyvákat
vontak, mert állítólag lehetetlen elképzelni, hogy oly
óriási távolságot,mint a Basilika Julia-t ésa pompejit,
akár boltozatos, akár lapos födéllel látták volna el.
Hübsch figyelmét elkerülte, hogy a keresztény építé1
Burckhardt : Der Cicerone, eine Anleitung zum Genuss
der Kunstwerke Italiens. Leipzig, 1893. 1. 5., 35. 1.
3
Essenwein : Kulturgeschichtlicher Bilderatlas. Leipzig,
1883. 522. ábra.
3
K u h n : Allgemeine Kunstgeschichte. Einsiedeln. 1909.
I. 254. 1.
4
Hübsch : Die altchristlischen Kirchen nach den Baudenkmalen und Altern Beschreibungen. Karlsruhe, 1859—63.
II. tábla, 2. ábra, XXII. 1. 5. jegyzel.
5
Baedeker: Mittel-Italien. Leipzig, 1903. 279. 1.

199

szet is megbirkózott e feladattal 1 a S. Paolo fuori le
mura-ban. Schnaase 2 és J. Burckhardt 3 csupán a
Basilika Ulpia-ra korlátozzák e felfogásukat, de az
ő nehézségeiket is eloszlatta Mothes,4 a szakképzett
építész. Sőt Caninanak 5 sikerült e sokat vitatott bazilikának maradványaiból a kiemelkedő főhajót és az
alacsonyabb mellékhajót is rekonstruálni. Ugyancsak
ezt bizonyítják a Pompejiben fölfedezett, igen primitiv, de tárgyunkra nézve rendkívül fontos, sőt az
egész bazilika-kérdést végérvényesen eldöntő falfestmények. 6
A negyedik, ép oly sokat vitatott szerkezeti elem
a főhajónak kiemelkedése a mellékhajók felett.
Ennek a kérdésnek kissé erősebben neki kell gyürkőznünk, mert elég tekintélyes szakemberek állanak
vele szemben. Eltekintve a keresztény misztikának
e helyütt rosszul sugalmazott felfogásától, 7 mintha a
középhajó kiemelése és a magasba lendítése a keresztény lelkületű építészetnek sursum cordája volna, a
régiek közül egj'edül Hírt 8 és Promis 9 tartották természetesnek a középhajó kiemelkedését anélkül,
hogy közelebbről foglalkoztak volna vele. Ellenben
Kugler 10 erélyesen tiltakozott a romoknak ilyetén
való kiegészítése ellen, mert szerinte ez teljesen ellenkezik az antik építészeti formaérzékkel. Vele egy
véleményen vannak Quast, 11 Beber,12 Stockbauer; 13
sőt Kraus 14 is ingadozik.
Ezen nagy tekintélyek ellen a következő pozitív
adatok szólnak :
aj A bazilika genezise az ősrégi egyiptom-főniciai építészetből indul ki, az o-görög lakóházon az
athéni ßaa&ao? axoá-ban éri el tetőpontját. Mindezekben Lange 15 alapos kutatása szerint a főhajó kiemelkedett.
bj A pompeji bazilikánál a kiemelkedő fő1

Dehio und Bezold : Die kirchliche Baukunst des Abendlandes. Stuttgart, 1884. 76. 1.
3
Schnaase : Geschichte des bild. Künste. Düsseldorf,
1843. 127.
3
J. Burckhardt : Cicerone. I. 5., 35. 1.
4
Mothes : Die Basilikenform bei den Christen der ersten
Jahrhunderte. Leipzig, 1869. 82. 1.
5
C a n i n a : Edifizi di Borna antica. Borna, 1832—44. II. tábla,
63. ábra.
6
Helbig : Untersuchungen über die campanische Wandmalerei. 1873. 104. 1. — Lange : Haus und Halle. IV. tábla.
? Kunstblatt. 1848. 83. 1.
8
Hirt: Geschichte der Baukunst bei den Alten. Berlin,
1821—27. III. 184. 1.
9
Promis : Memorie dell' accademia delle scienze di
Torino, ser. II. To. 28. 245. 1. id. Lange, 229. 1.
10
Kugler: Geschichte der Baukunst. Stuttgart, 1856. I.
356. 1.
11
Quast: Die Basilika der Alten. Berlin, 1845. 8. 1.
12
Beber: Die Urform der römischen Basilika. Leipzig,
1849. 44. 1.
13
Stockbauer: Der christliche Kirchenbau in den ersten
vier Jahrhunderten. Begensburg, 1874. 60.1.
14
Kraus: Realencyclopädie. 1882. 121. 1.
15
Lange : Haus u. Halle. 8—152. 1.
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hajó a r o m o k szerkezetéből logikusan kimutatható. 1
c) A f a n u m i bazilika középhajója Vitruvius 2 leirása szerint tényleg kiemelkedett.
d) Heródes bazilikája Josephus 3 irata szerint
kiemelkedő főhajóval birt.
ej A még most is meglevő Constantinus-bazilika
boltozatszerkezele fényesen tanúskodik a ledőlt m a gas középhajó mellett. 4
f ) A pompeji falfestmények szemléltetőleg mulatják be az ilyen bazilikát. 5
g) Római érmek és pénzek szintén kiemelkedő
főhajós bazilikákat ábrázolnak. 6
Az utolsó lényeges alkotó elem, a bazilika r e n d szerint szélességi oldalán, a bejárattal szemben levő
félköríves vagy szögalakú fülke, exedra, apsis, tribunal. Az e m b e r szinte csodálkozva hallja, hogy ez
a világos alkatelem is vila tárgya lehetett. Zestermann
szállott ellene harcba, azt állítva, hogy az antik
bazilikában n e m létezett és csak a keresztény építészetnek alkotása. 7 A pompeji, herculanumi, otrocoli
és constantini bazilikák exedrájára való hivatkozást
azzal üti el, hogy azoknak bazilika-jellegét elveti.
Pedig bazilika - voltuk tagadhatatlan. 8 A pompeji
bazilika e x e d r á j a négyszögű, emelkedett fülke, a
a herculanumi ugyancsak négyszögű, de nincs az
épület testébe építve, h a n e m kiugrik abból. Az otrocoli bazilikában félkörivű, szintúgy az Ulpiabeli is
azzal a különbséggel, hogy a középhajónál nagyobb
ívben zárja a bazilikát. Ugyanez áll az antiochiai Kaisarionról, 9 valamint a palmyrai Diocletian-bazilikáról, 10
nemkülünben a Palatínuson levő Domus Augustana
házi bazilikájáról. 1 1 Ezen exedra arra szolgált, hogy a
törvényszéki tárgyalásoknál a bírónak és ügyfeleknek zártabb helyet biztosítson a nagyobbára kereskedelemre berendezett bazilikákban. A palmyrai
bazilika exedrája 1 2 m á r azért is megérdemli figyelmünket, mert a kifejlettség legmagasabb fokán áll.
Félkupolával fedett fülke, melyhez két lépcsőfok
vezet, s a fal körül félkörben 8 terrasz-szerű ülő1

Overbeck : Pompeji. Leipzig, 1875. 313. 1.
2 Vitruvius, VI. 519.
3
Josephus : Antiq. XV. II, 5. 1.
4
Hülsen: Forum Romanum. Roma, 1892.211. 1.
6
Lange : Haus u. Halle. IV. tábla. — Overbeck : Pompeji. Leipzig, 1875. 353. 1.
8
Zestermann : Die antiken u. die christl. Basiliken
nach ihrer Ensteliung. Leipzig, 1847. II. t., 6., 7. ábr.
7
Zestermann : Die antiken u. christl. Basiliken. Leipzig,
1847. 71.1.
8
Mothes ; Die Basilikenform. Leipzig, 1864 80. 1. — Overbeck :Pompeji. 1.228. I.
0
Ulrich : Die Apsis der alten Basiliken. Greisswalde,
1848. 422.1.
10
Cassas : Voyage pittoresque de la Syrie. 1799 I. 93. ábr.
11
Stradonitz : Zur Geschichte der antiken Kunst. Leipzig,
1903. 289.1.
12
Cassas: Voyage pittoresque de la Syrie, de la Phenicie,
de la Palestine. 1799. I. 26. és 53. ábr.
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sor emelkedik. E helyeken ültek a birák. A keresztény bazilikákban ezen elrendezés még nagy szerepet fog játszani.
Ezzel az antik bazilika lényeges alkotó elemeit
összefoglaltuk. A többi m á r csak kiegészítő és
természetszerű, vagy fejlődési járulék. Igy a világításra szolgáló ablakok elsősorban a kiemelkedő
főhajó felső falába voltak vágva. Ha az oldalhajók
felett karzatos folyosók emelkedtek, ügy e karzatok
megvilágítására az oldalfalakon is hagytak nyílásokat.
A nyilvános (basilicae forenses) bazilikákkal
lényegileg megegyeznek az előkelők házaiban épült
magánbazilikák (basilicae privatae), a melyek mintegy dísztermül, gyülekezési és tanácskozási helyül
szolgáltak. Ilyenek vollak : a trieri Constantin-palotának 1 nevezett r o m h a l m a z b a n van egy nagy terem,
a mely két oszlopsor által h á r o m hajóra van osztva
és a keskenyebb oldalán apsis áll. H á r o m h a j ó s
apsisszal ellátott házi bazilika van a spalatói Diocletian palotában. 2 A Quintilianusok villájában szintén
volt egy háromhajós, előcsarnokos és apsisos bazilika. 3 Ezeknek r o m j a i mai napig is megvannak,
Egyéb elpusztult házi bazilikákról számos írott emlék tanúskodik. S ezzel befejeztük az antik bazilikák
elemzését s megérkeztünk az ókori keresztény bazilikák eredetének izgató fejezetéhez, a melyről a
következő számban szólunk.
Fieber Henrik.

Berlini

d i a s p o r a - k é p e l ( i . >

Klasszikus példája a m o d e r n nagyvárosi diasporának Berlin. Másvallású, de tényleg nagyrészt
m á r elkereszténytelenitett e m b e r - konglomerátum,
melyet a protestáns pásztorok találóan neveztek el
«lelki temető»-nek. 4 1880 körül hivatalos protestáns
jelentés szerint a protestáns gyermekek 26°/o-a nem
lett megkeresztelve ; a házasságok 59°/o-a és a temetések 80°/o-a egyházi áldás nélkül ment végbe ; 100
hivő közül csak 13 járult a prot. évi úrvacsorához;
a hitközségi választásokon pedig csak 10°/o vett
részt. 5 Ha ehhez vesszük azt a borzalmas tényt,
miszerint Berlinben a büntetőtörvénykönyv 175. §-a
dacára is rendőrileg megtűrt «férfiak» külön kartellben vannak szervezve ;6 továbbá, hogy még csak
' Otte : Deutsche Baukunst. Leipzig. 1861—72. 29.
Hirt : Geschichte d. Baukunst bei den Alten. Berlin.
1821 - 27. XXVII. tábla. D.) ábra.
3
Canina : Via Appia. Roma, 1850. XXVII. ábra.
4
V. ö. Georges Goyan : «L'Allemagne religieuse: Le
protestantisme». (V. éd. Paris, 1906.) 39. 1. Ugyanitt szerző
rendkívül lelkiismeretes német statisztikai és egyéb forrástanulmányok alapján kifejti a protestantizmus kebelében a
dekrisztianizálódással szemben kifejtett ellenakciót, nemkülönben részben való meddő voltának okait.
5
V. ö. Georges Goyan: i. m. i. h.
6
A fribourgi egyetem statisztika-tanárától vett értesülésem. — Egyesek 20.000-ről rebesgetnek. Különben is közismert tény, hogy nagyon előkelő berlini körökben már évek
óta erős mozgalom indult meg e 175. §. eltörlése érdekében.
2

("». szám.
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egyet említsek, ha Berlin népesebb utcáin tél közepén még éjfél körül is százával láthatunk éhező,
didergő gyermekeket, 4—5 éveseket is, rongyolt
ruhában, álomtól támolyogva, a felcicomázott nagyközönségnek gyufát és egyéb házalási
fillérárút
kínálni, szomorodott szívvel megállapíthatjuk: ime,
az új pogányság!
E milieuben él kerek 200.000 katholikus, 1 kik
a városbatorlódás folyamata folytán évről-évre tetemesen növekszenek. 2 E «modern Babylon»-ban, mint
maguk a berliniek szokták néha városukat nevezni,
kerek 60 katholikus pap 3 folytatja a lelkekért való
titáni harcot a sokféle tudatos, vagy tudattalan
ellenféllel szemben, 9 plébániára és több fiók-egyházra elosztva.
Leginkább a dominikánusoknak, az egyedüli
Berlinben hivatalosan elismert zárdával bíró szerzetesrendnek működését volt alkalmam közelebbről
tanulmányozni, a többit inkább csak onnét eszközölt rövidebb szemle-kirándulások útján. Ezért főkép
az ő működésüket szándékom röviden vázolni.
Vessünk előbb egy kis visszapillantást. 4
A jelenlegi berlini Domonkos-zárda, melynek
középkori elődjét a hitújítás nyomtalanul elseperte,
1866-ba vezeti vissza első gyökérszálait. Ez évben
bizták meg ugyanis P. Robiano Oeslaus grófot O. P.
a Berlinben levő olasz anyanyelvű osztrák hadifoglyok lelki gondozásával. Később Auguszta porosz
királynő pártfogása lehetővé tette neki az összes
berlini olasz munkások közt való pasztorációt.
Ugyancsak a királynő jóvoltából a Moabit-munkásnegyedben apró rendházat létesíthetett, mely — lebet
mondani - történelmi nevezetességű lett csakhamar.
Itt vette ugyanis kezdetét a felejthetetlen «kulturharc», midőn 1869-ben a katholikus-ellenes eszmék
és frázisok által felizgatott tömeg a zárdát megostromolta, úgy hogy csak rendőri karhatalom védhette meg a szerzetesek életbiztonságát. Több évig
ismét magában volt kénytelen P. Robiano Berlinben
működni. Bizalmas barátja és tanácsadója nem egy
centrumpárti képviselőnek. A hires Malinckrodtot is
«látta meghalni, mint egy szentet».
Ma tekintélyes zárdaépület áll az első küzdelmek színhelyén, tágas és diszes románstílű templommal, egyleti helyiségekkel, bizonyos alkalmakkor
a nagyobb közönség számára is megnyíló tudományos
zárda-könyvtárral stb.
1

V. ö. Herders Konversations-Lexikon III. Aufl. I. Band,
«Berlin» szó alatt 1391. hasáb. (1900. évi december havi népszámlálás.)
2
V. ö. Georges Goyán : i. m. 8. 1. A katholikusok száma
Berlinben így növekedett : 1846:16.000; 1871:51.000; 1880:
80.000; 1885: 99.000; 1890: 135.000.
3
V. ö. Herders Konversations-Lexikon i. kötet, 1390.
hasáb.
4
«Germania» 1907. dec. 29. «Beilage zum 2. Blatt»; «l)ie
deutsche Provinz des Uominikaner-Ordens».
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A rend plébánia-területe 200.000 lélek közt
elszórva 25.000 katholikust számlál.
Érkezésemkor a jelenlegi plébános, P. Krotz
Bonaventura, Németország egyik legkiválóbb egyházi
szónoka, egy kis füzetkét nyomott a kezembe :
«Katholische Kirchen und Einrichtungen Berlins. —
Wegweiser für zugezogene Katholiken». Ime bevezető sorai magyar fordításban: «Jelenlegi lakása
a szent Pál-plébánia területén fekszik. Szívből üdvözöljük, mint annak tagját. Az itt következő közlemények
lényegesen megkönnyítendik a hitközség istentiszteletén és vallási életén való részvételét. Hasznos útbaigazítással szolgálhatnak nem egy ügyes-bajos dolgában. Szíveskedjék mindezt jóakarólag tudomásul
venni. Egyben legmelegebben felkérjük, csatlakozzék
a következőkben felsorolt egyletek egyikéhez. Kitűnő
óvószer leend a nagyváros veszélyei ellen».
E füzetkét lehetőleg minden, a plébánia területén újonnan letelepült katholikusnak kezéhezjuttatják.
Valóban jóleső fogadtatás az űj nagyvárosi környezetbe kerülőknek. Hisz annyi függ az első benyomásoktól. «Ahová a fa esik, ott marad». Ez áll némileg
az annyiféle befolyás környékezte nagyvárosi bevándorlóra is.
Föntemlített füzetkéből az összes berlini katholikus
intézményeket áttekinthetjük.
Vegyük előbb magát a szent Pálról elnevezett
plébániát. A plébánost három páter segíti kápláni
minőségben ; egy negyedik külön a nagyszámú lengyelek lelki gondozásával foglalkozik, kiknek külön
egyesületük is van. A plébánia területén 2—3 katholikus
községi iskola van; nemkülönben rendszeres magánhitoktatás oly tanulók számára, kik katholikus hitoktatást nélkülöző iskolákba járnak.
A virágzó hitbuzgalmi egyletek mellett, melyek
ujonc-iskolái a legkülönfélébb irányú korszerű
katholikus szervezkedésnek, a plébánia területén
levő vagy 15 egyletben működnek az atyák.
Lássuk őket, a következőkben: a munkás-egylet
egy fiókja, melyhez hasonló vagy 30 van Berlinben ;
ingyenes alvóhely és munkaközvetítés, jogtanács
mindennemű ügyben, életbiztosítás, betegsegélyzés,
hurcolkodási költség, támogatás munkanélküliség
esetén, szakszervezeti segélj7, egy 8 oldalas hetilap,
élénk egyleti élet stb. Mindez legföllebb heti 80 filléres tagság fejében.
Nagyjelentőségű továbbá a «Verband katholischer
Vereine erwerbstätiger Frauen und Mädchen» fiókja.
Ez egyesület, melynek kerek 120 filialisa van 15.000
taggal, a kenyérkereső katholikus nő oldalán áll
a nagyvárosi küzdelmekben. Azáltal, hogy útat nyit
tisztességes keresethez és az egyedülálló nő számára
a családi meleget is igyekszik pótolni, mint egy
dominikánus mondta, megbecsülhetetlen szolgálatot
tesz közvetve valláserkölcsi téren is.
A mik a fentebbi egyletek a munkásnak és
a kenyérkereső nőnek, az a katholikus kereskedőnek
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a «Kath. Kaufmännischer Verein» 18.000-nél több
taggal és vagy 170 fiók-egylettel, mely szintén szervezve van a Domonkos-plébánián.
Ezekhez j á r u l n a k még a következő egyesületek:
Jézus gyermekségének műve külmissziók számára ;
keresztény anyák egyesülete; hajadon-egylet; szent
Tamás ifjúsági egylet; a Szent-Vince-egylet egy-egy
konferenciája férfiak és nők s z á m á r a ; 1 «Windhorstbund» (a centrumpárt helyi szervezete); a borromei
szent Károlyról elnevezett jó és olcsó könyveketkiosztó egylet; 2 végül kath. társas-kör.
Világos, hogy hasonló egyleti virágzás észlelhető
Berlin többi plébániáin is. Mindemez egyleteknek
heti, vagy legalább kétheti összejöveteleik vannak.
Mint a domonkosrendiek mondták, ezekben az
egyletekben, azok késő éjjeli órákig elhúzódó összejövetelein fejtik ki a legterhesebb, de előkészületül
a tulajdonképeni hit- és kegyeleméletre manapság
óriási fontossággal biró munkát. Innét eme paradox
nyilatkozatuk: Az apostolkodás javarészéhez Berlinben csak esti nyolc óra után lehet hozzálátni.
És mégis a zárdai rend és pontosság, a kora
reggeli kórusima és egyéb imához kötött szerzetesi
gyakorlataik csöppet sem szenvednek; ebben az
esteli egyleti működésben az egyes szerzetesek bizonyos sorrendben következnek, úgy hogy az evvel
összeeső szerzetesi gyakorlatok alól azon időben fel
vannak mentve, anélkül, hogy azok folytonossága
a többiek részére is félbeszakadna.
Kitűnő intézmény a havonta többször a zárdában összeülő pasztorális konferenciák, melyeken
főkép a gyakorlati lelkipásztorkodásról folyik az
eszmecsere, közvetetlen konkrét tapasztalatok alapján,
nem ritkán oly kívülállók bevonásával, a kik a
katholikus hitélet és szervezkedés terén bő szaktapasztalattal birnak.
Pfeiffer
Miilós.

J^ant és Aquinói

szent Tamás.

Bizonnyal m i n d e n k i belátja, mennyire nehéz oly
kiindulást találni, amelyből e két bölcselőt p á r h u zamba hozhassuk egymással. Mikor e két név egymás mellé kerül, mögötte két világnézlet harcosát
látjuk, a kik két teljesen különböző időpontban teljesen elütő szellemi áramlatok között lépnek föl s
egyrészt az emberi gondolkodás bizonyos hosszú, szellemi folyamatát összefoglalják, másrészt a jövő szám á r a utat mutatnak. De épen azért, mert két teljesen ellentétes világnézletből nőttek ki s mi m i n d annyian egy-egy életfölfogást h o r d u n k lelkünkben,
G e r t i n összes katholikusai közt 14 férfi- és 11 női SzentVince-konferencia virágzik. V. ö. Herders KonversationsLexikon i. Ii. 1394. hasáb.
2
A mi Szent-István-Társulatunk népies tagságától annyiban különbözik, hogy évi tagilletményül egy nagyobb könyvjegyzékből tetszésszerinti könyveket lehet bizonyos árbeli
határig kiválasztani.

LXVIII. év f. 1909.

szinte természetszerűleg állunk vagy az egyik, vagy a
másik mellé.
Mégis a két bölcselő egymás mellé állítása ujabban n e m ritka dolog. Megtették ezt többen az utóbbi
években. Gondoljunk csak Euckennek, a Nobel-díj
ez idei nyertesének értekezésére : «Thomas von
Aquino und Kant, ein Kampf zweier Welten.» vagy
Paulsennek a «Philosophia militans» cimű könyvére.
Másrészt olvassuk csak W i l l m a n n n a k a «Geschichte
des Idealismus»-ban Kantra vonatkozólag kifejtett
nézeteit s kiérezzük a kérdés fölötte kény es oldalait.
A modern irodalomban azonban a Kant-féle
vitákban egy u j a b b árnyalat lép előtérbe: Kant lelkületének elemzése. Vallásos volt-e vagy s e m ; odaa d j u k - e őt az atlieistáknak vagy s e m ; lehet-e az ő
gondolataira helyezkedve vallásos meggyőződéseinket megőrizni vagy s e m ? Érezzük, hogy e kérdések
kibékíteni akarnak, ha nem is Kant filozófiájával, de
legalább is az ő egyéniségével, az ő jóhiszeműségével. Igaz, hogy e kibékítő szempont nem csak érzelmi, de értelmi indító okokra is támaszkodik, mert
Kant bölcseleti fölfogását újra elemzés alá veszi s
beidegzett hagyományos tanokkal szemben helyesebb
megértésére vezet. Soroljuk e tekintetben Eucken és
Paulsen mellé még Külpet «Immanuel Kant» és
Hoppe értekezését: «Hat Kants Kritik noch für die
Gegenwart Bedeutung». (Philos. Wochenschrift Bd. 10.
1908.) Mindezen művekben Kant mint vallásos lelkületű bölcselő áll előttünk, sőt Paulsen annyira
megy, hogy a protestáns vallás bölcselőjévé, m o n d juk Aquinói szent Tamásává teszi meg Kantot.
Ezen gondolatok hatása alatt állottam, midőn a
nehéz föladatra vállalkoztam, hogy Kantot és Aquinói
szent Tamást valamikép egymás mellé állítsam.
A protestáns oldalról való kedvező elmélkedésekkel
szemben áll XIII. Leo pápának «Aeterni Patris» enciklikája és a francia püspökökhöz írt levele (1899.
szept. 8.), Willmannak temperamentumos könyve, mely
a legnagyobb hévvel szedi szét Kantot s lelkületét
és szintén arra a meggyőződesre juttat, hogy a kérdés tanulságos tárgyalása szinte lehetetlen. Az nem
eredmény, ha a kettő között fönnforgó különbséget
fölállítjuk. Az sem valami különös siker, ha talán a
két bölcselő nézeteire támaszkodva, valami erkölcsi
és társadalmi következtetésekre jutunk. Ezek a következtetések rendszerint csak hasonló gondolkodású
egyéneket elégítenek ki. Pozitív eredményre csak
akkor juthatnánk, ha a két bölcselő alaptanaiban
találnánk oly szempontokat, a melyek egyiket a másik elé helyezik. De ezek oly szempontok legyenek,
hogy a tiszta tárgyilagosság álláspontjára helyezkedve
m i n d e n jóhiszemű gondolkodót belátásra vezessenek.
Azt hiszem, hogy ezt a szempontot megtaláltam
s az a véleményem, hogy e szempont a legmodernebb. Talán szabad reménylenem, hogy ezen nézőpont kidomborításával a középkori skolasztikának
is egy-egy nagy érdemére utalhatok s a középkor
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klasszikus filozófusait a jelen idők mozgalmaiban is
föltüntethetem.
Tájékoztatás szempontjából már dolgozatom elején megjelölöm azt az irányt, a mely majd vörösfonálként végighúzódik gondolataimban. Szándékom
Kant nézeteit a tudomány- és ismeretelmélet szempontjából elemezni. Szeretném kimutatni, mily nagy
fáradságába került Kantnak, két, korának magában
véve teljesen különböző és helytelen bölcseleti irányát, az empirizmust, mely merő szenzualizmussá
hegyesedett ki s a racionalizmust, mely puszta dialektikává fejlődött ki, összefoglalni s egy magasabb
egységbe egybeolvasztani. De ez a szintézis nem volt
teljes munka, nem nyújtott maradéknélküli megoldást. Az empirizmus szkepszisét bár legyőzte az
egyik oldalon, a másikon azonban a fenomenalizmusnak nyitott tárt kaput. A tapasztalatot lenéző racionalizmust közelebb hozta a valóság talajához, de
azért a szubjektivizmusnak oly nagy tere maradt
még meg, hogy a modern relativizmus is ő belőle
szövi ki szálait. Régi bűnöket akart Kant elsimítani.
A durva empirizmus s a túlírnom és gőgös racionalizmus soha sem hódított volna akkora tért, ha az újkori
bölcselet kezdetén a gondolkodó szellem nem vetette volna meg en bloc a középkori bölcseletet s ha
főleg józan ismeretelméletét tovább fejlesztette volna.
Még ma sem tudja méltányolni a modern bölcselet a középkor ismeretelméletét. Azért e dolgozatnak keretében szent Tamásról szólva rá fogok mutatni arra, hogy a modern ismeretelmélet vezető
szempontjai a középkoriéval találkoznak. Látni fogjuk, hogy szent Tamás közeiebi) áll a ma ismeretelméletéhez, mint Kant.
Tehát ezen fejtegetés súlypontja a tudomány-és
ismeretelméletre esik. Minden más tekintet kiszorul
belőle. Érzem ugyanis, hogy ezen egy nézőpont
megvilágításával, hiányainak feltüntetésével, rávilágíthatok arra is, hogy Kant jelentős tévedései mily
forrásból fakadnak. Főkép azok, a melyek a vallásos kegyeletet és meggyőződéseket leginkább sértették
s hosszú időn keresztül, sőt napjainkban is, a legkedveltebbek voltak.
A túlzásokat soha sem az új eszmék hirdetői
követik el, hanem a követőik, a kik azt, a mi egy
rendszer keretében mint részlet szerepel s a többivel egyensúlyban jelenik meg, saját ízlésük szerint
kiemelik és veszedelmesen kiélesítik.
Kant az ideális gondolatokat még nem szándékozott kiirtani, csak más talajból volt kénytelen kimagyarázni, mikor azt az első tévedést elkövette.
Követői ellenben radikálisok voltak s a saját talajukból kiemelt ideális gondolatokat egyszerűen elvetették. A fiúk bűneit — igaz — méltán szoktuk atyjuknak tulajdonítani, de ne feledkezzünk meg arról
sem, hogy Kant is fia korának, még pedig egy igen
szabadelvű s hitében nagyon megtépázott, gondolataiban rendkívül szétszaggatott kornak, a mely ko-

molyság tekintetében egyáltalán nem áll Kant magaslatán. Ezt a kort is kell röviden jellemeznem, hogy
legyen történelmi háttere dolgozatomnak s lássuk
azokat a föltételeket, premisszákat, melyekből a
Kant-féle bölcselet kialakult.
Tanulmányom terve tehát a következő :
1. A Kant előtti bölcselet.
2. Kant tudományelmélete.
3. Kant szubjektivizmusa.
4. Kant fenomenalizmusa.
5. Kant metafizikája.
6. Kant vallástörténete.
7. Kant kulturabölcselete.
8. Eredmények. 1
Trikál József dr.

a «mérsékelt szabadelvűek» lapja, nemrég a római kúriának egy «befolyásos szeméiyiségéhez» az iránt intézett
, .
kérdést, hogyan fogják fel a «Vatikân»-ban az olasz WOnt^a.
parlamenti választások eredményét? Az illető pápai
udvari személyiség mindenekelőtt arról világosította fel
a kiváncsi kérdezősködőt, hogy mennyiféle dolgot lehet
«Vatikán» alatt érteni. Hogyha a kérdezősködő «Vatikán»
alatt az apostoli szentszék politikai vagy diplomáciai
osztályát, például az államtitkárságot érti, akkor a «befolyásos» kúriai személyiség válasza — úgymond — az,
hogy a lefolyt olasz választások itt semmi hatást sem
keltettek... Az államtitkárság semmiféle olasz politikával nem foglalkozik. Az, hogy a «Non expedit»-et itt-ott
felfüggesztették és választásokra bocsátották a katholikusokat, nem az államtitkárság müve, hanem a penitenciariáé, mert ez a dolog lelkiismeretbeli benső ügy.
Erre a kérdezősködő azt a megjegyzést tette, hogy a
közönség az ily megkülönböztetést Vatikán és Vatikán
között nem fogja megérteni. Nem baj — feleié a római
prelátus; elég, ha az értelmes közönség érti a különbséget és meg van győződve arról, hogy az apostoli szék
nem politizál.
Ebből a nyilatkozatból azonban a «Corriere della
Sera» nagyon helytelenül vonja le azt a következtetést,
hogy tehát — a katholikusok se politizáljanak. Az
apostoli szentszék nem alattvalója semmiféle államnak
vagy parlamentnek, de a katholikusok nagyon is érzik
sokszor, hogy alattvalók.
*

M ü n c h e n . Rendkívül

érdekes

és tanulságos

vallomás.

Tremel plébános esete alkalmából, a ki főpásztora
intése ellenére vállalt a bajor országgyűlésben szabadelvű mandátumot és most a legújabb főpásztori fegyelmi
intézkedés ellen, «tamquam ababusu», világi hatósághoz
fölebbezett, egy másik «katholikus lelkész» egy szabadelvű lapban, az «Augsburger Abendzeitung»-ban kirohanást intézett a németországi püspöki kar ellen :
hogy csak erőszakoskodni tud, de a katholikus ügyet
előbbre vinni nem tudja.
1

Sokáig haboztam, a német szöveg után idézzem-e Kantot, vagy a magyar fordítás után ? Mivel Kant nyelvezete
vajmi nehéz és talán az utánolvasástól is elrettentene, azért
Alexander Bernát fordítását idézem vagy jelzem.
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«A katholikus Németország minden ujabb vívmányában — úgymond — a német püspöki karnak úgyszólván semmi része sincsen. Az egész katholikus egyleti
ügy, a katholikus sajtó stb., mind a kulik (sic) műve,
kik nélkül a katholikus Németországban ugyanazok a
nyomorúságos állapotok uralkodnának, mint Franciaés Olaszországban.»
aKulik» alatt a szabadelvű lapban püspököket leckéztető «katholikus lelkész» az alsóbbrendű papságot érti.
Különös, hogy ebben a német püspöki kar ellen intézett rút támadásban maga a támadás nem ér semmit,
mert kézzelfogható tévedésen alapszik. Annál többet ér
azonban az a másik állítás, különösen szabadelvű,
egyházellenes lapban kifejezetten, hogy «katholikus
egyesületi élet és sajtó nélkül» Németországban is oly
nyomorúságos helyzetben volna a katholikus egyház,
mint Franciaországban. Ezt mindenütt jó lesz szem előtt
tartani. Katholikus egyesületi élet és katholikus sajtó
nélkül — nyomorúság, szenvedés az egyház sorsa !
*

P á r i s . Andrieu bibornok a katholikus egyház helyzetéről. Mielőtt Andrieu bibornok a bordeaux-i érseki
széket elfoglalta, búcsúzó főpásztori levelet írt a marseillei püspöki egyházmegye katholikusaihoz. A mai
szeparációs állami kormányzásra vonatkozó része a
főpásztori levélnek így szól : «Alighogy a képviselőház
a separatiót megszavazta, mi az elvek és a történelem
világánál igyekeztünk ennek a rendszernek álnokságát
bebizonyítani, melyet egyébiránt a «Syllabus» is elitélt.
Hogy az egyház hivatását teljesíthesse, szüksége van az
államra, de viszont az állam is, hogy feladatának megfelelhessen, rászorul az egyház támogatására. Most ez
a szövetség egyház és állam közölt meg van szakítva,
a minek következtében a katholikusokra három nagy
kötelesség háramlik : az első az, hogy tiltakozzanak ama
törvény ellen, mely a szakílást okozta ; második kötelesség, hogy erélyesen, fegyelmezetten, állhatatosan törekedjenek azoknak a törvényeknek a megváltoztatására ;
harmadik kötelesség, hogy az alatt az elvont kultuszbudget pótlásáról gondoskodjanak».
A bibornok hozzáteszi ehhez azt a megjegyzést,
hogy a kultuszfillér annál kötelezőbbé lesz, mert ezidén
az államnak még «nagylelkűsége» (générosité) is megszűnik, mert az átmeneti négy évre szabott, részletes
fizetések az 1910. év elejével megszűnnek. A katholikusoknak e három kötelesség egyikét sem szabad kicsibe
venni vagy elmulasztani.
*

R ó m a , márc. 7. Az úgynevezett Veto eltörlése. Tegnap osztották szét a bibornokok és a kúria prelátusai
között X. Pius pápa Actáinak 3-ik kötetét. Más fontos
okmányok mellett van itt egy «apostoli konstitúció»,
mely a pápaválasztásra vonatkozó eddigi törvényhozást
megváltoztatja.
Ez a pápai törvény eltörli az úgynevezett «Vétót»,
melyet idáig némely kormány, legutóbb az osztrákmagyarmonarchia külügyminisztériuma ő felsége Ferenc
József nevében Rampolla bibornok ellen használt.
A Vétót eltörlő pápai törvény még 1904. január 20-án
kelt, azóta azonban, tehát öt év óta titokban tartatott.
Idézzük belőle azt a részt, mely magára a tárgyra, vagyis
magára a Veto eltörlésére vonatkozik :
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«A szent engedelmesség nevében és latae sententiae
érvényes kiközösítés büntetése alatt a szent Collegium
minden egyes bibornokának megtiltjuk, a jelenlegieknek
ép úgy, mint a jövendőknek, valamint a szent Collegium
titkárának és mindazoknak, kik a Conclaveban részt
vesznek, a mennyiben bármely ürügy alatt bárhonnan
megbízást kapnának, hogy a Velót vagy általában a
kizárást még egyszerű óhajtás alakjában is előterjesszék
és ezt a bármi módon tudomásukra jutott Vétót, akár
a gyűlésbe összekerült bíbornoki collegium előtt, akár
egyes bibornokoknak tudtára adják, akár írásban, akár
élőszóval, akár közvetetlenül, akár más személyek által.
Ez a tilalom kiterjed a római pápa választása alkalmával valamely világi hatalomtól származó beavatkozásnak bármely eszközére.»
—y—la.

Dalmady Zoltán. M e n d e m o n d á k a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k k ö r é b ő l . Budapest. Athenaeum. 1909.
VII. és 391 lap. Kötve 7 korona.
(II.)
II. A mi a Szentírás sárkányát illeti (54.1.), a szerzőnek illett volna tudnia, mit kell alatta érteni, mert
hiszen a Babel-Bibel vita idején eléggé megbeszélték a
dolgot. Koránt sincs szó valami mesebeli szörnyetegről,
hanem csak exotikus, babiloni vagy egyiptusi állatról.
A szerző (118. 1.) a Szentírásnak tulajdonítja, hogy
az emberek a cetet halnak tartják és nem emlősnek.
Nos, a Gen. 1, 21. a cetet nem mondja halnak, csak
viziállatnak és gondolom, e ponton még nem haladta
túl a természettudomány a bibliát. A szerző fejtegetései
után sem látom, miben érhetné vád a Szentírást a
búbos banka tekintetében (128. 1.).
A mi a Genesis (3, 14.) kígyójának föld-evését illeti,
itt is egy kis körültekintés a theol. irodalomban visszatartotta volna a szerzőt a csúfolódáslól. Mert hiszen a
kígyó csak a gonosz léleknek szimbóluma és a szóban
forgó büntetés csak a gonosz szellemnek porig való
megaláztatását jelenti képletes szavakban. így beszél
Izaiás 49, 23 : És királyok lesznek táplálóid és királynők a te dajkáid : földreborult arccal imádnak téged és
lábaid porát fogják nyalni. Semmi sem kényszerít, hogy
ezt magának a kígyónak természetrajzáról értsük. De
ha valaki épen arról is akarná érteni, ám az a «földet
enni» a Genesis 3, 14-ben nem veendő szó szerint. Mikeás
7, 17. már enyhébb : Nyalni fogják a port, mint a
kigyók ; tehát a dolog egyszerűen úgy érthető, hogy a
kígyó rendesen a föld közelében keresvén táplálékát, azt
porosan, piszkosan veszi magához.
A mi végül a galamb és strucc példáját illeti, azok
mint merő hasonlatok és szimbolumok használtatnak
s az ilyenek keletkezéséhez nem kell az illető állatok
életét egész terjedelmében megfigyelni, hanem egy-egy
kép, mely a fantáziát megragadja,- megadja az eredetét
a szimbólumnak és jogtalan dolog a szimbólumból
kiolvasni akarni az illető állat egész természetrajzát.
Hiszen minden hasonlat sántikál.
A vallásos eszmék iránt való érzéketlenség magyarázza, hogy a szerző a 303. lapon ismét elmondja azt,
a mit a «Műveltség Könyvtárá»-ban már olvastunk:
«Épp így, ha valami pszichikai hatás nyomja el a
halálos sérülés fájdalmát, az élet szenvedés nélkül megy
át a halálba («vértanuk»)». Bocsánat, a szerző két fon-
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tos körülményt kifelejt. Az egyik az, hogy kivált a
III. században, de előbb is (Neró üldözése, lyoni vértanúság) gondoskodtak róla, hogy a halál lehetőleg
hosszadalmas kínzások után jöjjön el; az a bizonyos
«pszichikai hatás» tehát ezen egész idő alatt nem éreztethette narkotikus hatását, hiszen a magasfokú «pszichikai hatások» szükségképen rövid életűek. A másik az,
hogy ez a magyarázat csak fanatizmus feltételezése
mellett volna elfogadható, de ezzel homlokegyenest
ellenkezik a fenmaradt és kritikailag megrostált vértanúi akták tartalma. A kritika ma arra az álláspontra
helyezkedik, hogy a nyugtalan, kötekedő, izgatott hangú
vértanúi akta csak késői legenda, ellenben az eredetiekben a vértanú rendesen nagy nyugalmával tűnik fel.
A szem- és fültanuk «inspirata patientiáról» beszélnek
(Minuc. Fel. Octav. 37. ; Lactant. Instit. 5, 13.). Ezért
a keresztényeknél a vértanúság elől való menekülés
bizonyos fokig kötelesség és legdicsőbb vértanúink
meneküléséről olvasunk (Cyprianus, alex. Dionysius stb.).
Cyprianus azt mondja Paternus proconsulnak : «Fegyelmünk tiltja, hogy valaki önként adja föl önmagát»
és nem nevezi meg papjait, valamint lakóhelyüket sem
(Acta proconsularia Cypriani, Preuschen. Analekta. 64.).
Az elvirai zsinat (306.) 60. kánonja a hagyományra
való hivatkozással megtiltja, hogy a ki beleköt a pogányokba valamely bálvány lerombolása által és a helyszínén megöletik, vértanúnak tekintessék. (Laudiert,
Kanones der altkirchl. Concilien. 1896. 23.) Cyprianus
(ep.01,2.): «Krisztus hitvallóiban az elodázott mártiromság
nem kisebbíti a megvallás érdemét, hanem az isteni
gondviselésnek magasztos útjait mutatja». Ugyancsak
ő ep. 5. inti a hiveket, hogy ne látogassák a börtönben
csoportosan a hitvallókat és a miséző papok is váltakozva menjenek hozzájuk, nehogy ebből gyűlölség
támadjon. Cyprianus ep. 7. még elhalasztja hazajövetelét a rejtekhelyről, nehogy megjelenése a pogányok
részéről gyűlölséget és erőszakoskodást támasszon,
«nehogy a kik hivatva vagyunk mindnyájuk békességét
előmozdítani, a béke megbontói legyünk». Csak Tertullianus képez kivételt a maga montanista fanatizmusával a «De fuga in persecutione» müvében ; de még
itt is dicséri Rutilius vértanút (5. c.), a ki menekült
és «Ad uxorem» I. 2. maga is úgy beszél, mint a többi
keresztény.
Dalinady nagyon nem szereti a papokat és úgy
látszik velők szemben minden eszközt jónak tart. A hiénákról beszélve, egyszerre csak mint Deus ex machiná-t
előkeríti Delarne Chatonado párisi abbét, a ki «a mult
években» Párizsból eltűnt, de meg is került «teljes testi
épségben valami belgiumi mulatóhelyen». (87. 1.) Gondolom, ennek a közelebbi meghatározások nélkül való,
tehát ellenőrizhetetlen és hozzá a tárgyhoz semmiképen
nem tartozó esetnek előhurcolását minden jóizlésü ember
kénytelen müveletlenségnek tulajdonítani. A 232. lapon
szintén igazolás nélkül olvassuk ezt a második botrányos
megjegyzést : «Lehetetlenség az az állítás, melyet a himlőoltás ellenségei, különösen a papok, annak idején hirdettek, hogy t. i. a borjúhimlő-nyirokkal beoltott gyermeknek szarvai fognak nőni és bőgni fognak». Az meglehet, hogy a himlőoltás ellen papok is beszéllek, hiszen
mások is sokan beszéltek ellene és beszélnek máig is.
Talán a sok beszédben egy-egy erősebb tréfa is esett, de
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hogy valaki az ilyen tréfát komolyan, hozzá tragikusan
vegye és belőle egy egész osztály ellen fegyvert kovácsoljon, ahhoz nagy naivság kell.
Különben a papságnak, mint ilyennek, nem a természettudomány müvelése a hivatása. Hogy pedig ők
ennek dacára ebben a munkában is derekasan kivették és
kiveszik részüket, és pedig oly mértékben, hogy semmiféle más társadalmi osztállyal szemben szégyenkezniük
nem kell, fölösleges bizonyítani. Cusa Miklós, Copernicus,
N. Albert, Scheiner Kristóf, Grinnaldi Ferenc, Riccioli
János, Kircher Athanasius, Piazzi József, Secchi Angelo,
Schall Ádám, Roh Jakab, Braun Károly, Dzierzon, Fényi,
Haynald, Wasmann stb. olyan nevek, melyekre a kath.
papság mindig büszke lehet. Az egyház pedig annyira
becsüli a papságnak ilyetén működését, hogy legújabban
(1907.) is Malfi pisai érseket főkép csillagászati szolgálatai révén ajándékozla meg a pápa a biborosi kalappal.
A szerzőnek még egy rosszakaratú megjegyzésére
kell rámutatnom. A 218. 1. olvasható : «Hiába beszél
a szesz ellen a tanító, a pap, . . . . mikor a nép látja,
hogy . . . . a bor az oltáron is létjogosultsággal biró
nemes ital». Csak nem gondolja komolyan a szerző,
hogy az antialkoholista törekvések az «oltár borán»
hajótörést szenvednek? Meg talán azt sem képzeli,
hogy holmi betegesen túlzó tökéletes abstinentismus
miatt az 01táriszentséget]megreformáljuk ? Mindezt nem
gondolhatja, tehát szavait más nem magyarázza, mint az
ellenszenv a vallás ellen, a melynek lépten-nyomon
kifejezést kíván adni.
A pápaságot sem kíméli. A 380. 1. gúnyosan jegyzi
meg: «Calixtus pápa 1456-ban nyilvános üstökösüző
imákat rendelt el — teljes eredménnyel, mert azóta a
szegény Halley-féle üstökös egyre gyöngül és halványodik».
E gúnyolódás minden szilárd alapot nélkülöz, és a
természettudomány mendemondáinak cáfolója itt gondoskodik egy történeti mendemonda megörökítéséről Egy
sereg forrás, a melyekben ennek a kérdésnek utána lehet
nézni, semmit sem tud erről a meséről.1 Csak Pastor,
innsbrucki egyet. tan. és a római osztrák történeti intézet
igazgatója említi folyamatban levő hatalmas és hírneves
müvében (Gesch. der Päpste, I. 552/3.). Szerinte III.
Calixt a belgrádi győzelmek (1456. jul. 14. és 21.) előtt
igen nagy aggodalmakat állott ki Mohainmed seregeinek
Belgrád felé való özönlése hirére. Rómában dögvész
dühöngött, a nép rettegését növelte egy üstökösnek
megjelenése és földrengések ismétlődése. III. Calixt
kijelentette, hogy Rómát a pestis dacára sem hagyja el.
Istennek segítségét a török ellen kieszközölni akarván,
145(5. jun. 29-én bullát küldött a világ püspökeihez,
amelyben búcsúval járó havonkinti nyilvános könyörgéseket rendelt el a török veszély elhárítására. Az imádság
szövege ez volt : «Mindenható örök Isten, kinek kezeiben
vannak minden hatalmasságok és minden birodalmak
jogai, védd meg a kereszténységet, hogy a hatalmukban
bizakodó hitetlenek a Te hatalmad által megsemmisíttessenek.» Ezen szöveghez Pastor (553. 1. 1. j.) ezt a
1

Wetzer-Welte, Kirchenlex. Calixt III. és Ablass cikkek ; Protest.
Kealencyklopädie, 3. kiadás, Calixt III. és Indulgenzen cikkek ;
Hergenröther egyháztörténelme, 4. kiadás 3. köt. ; Hefele, Consciliengesch. 8. köt.; Phil. Müller, Die röm. Päpste, 15. köt. 264—271 ;
Benzinger, Ablässe ; Hase, Handbuch der prot. Polemik ; Fraknói,
Magj'arország összeköttetései a római szentszékkel. 11. 88—100.
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megjegyzést fűzi : «Die alberne, noch von Draper und
Arago wiederholte Behauptung, Calixtus habe gegen den
damals erschienenen Kometen die Glocken läuten lassen
und denselben excommuniziert, ist nicht der Wiederlegung werth. Vergl. Clément. 8—9.»
Calixtus, a ki nemes lelkesedésével annyit tett
akkor Magyarországért, bizonyosan nem sejtette, hogy
valamikor egy magyar ember fog találkozni, a ki az ő
nemes cselekedetét félremagyarázza és belőle könnyelmű
gúnyt űz. Pedig Dalmadynak, ha csak kissé is járatos
hazája történetében, óvatosabbnak kellett volna lennie,
amikor az 1456-os dátumot leírta. Mikor ezt a dátumot
láttam, azonnal eszembe jutott a belgrádi diadal és
rögtön arra gondoltam, hogy a mendemonda keletkezésére bizonyosan Mohammednak üstökössel való összehasonlítása adhatott okot. A tényt Hanuy Ferenc dr.
egyetemi tanár állapította meg, akinek fáradságáért e
helyen is köszönetet mondok.
Zubriczky Aladár dr.
*

Az á l l a t i l é l e k . Irta Kaszás Raimund karmelita.
Budapest. 1909. 152 1. Ára 3 korona.
Abban a nagy eszmei harcban, mely az ember és
állat összehasonlítása, valamint mindkettőnek ősi első
eredete és miként való továbbfejlődése körül folyik a
teremtésben hivők és az anyagelviek között, jelentékeny
helyet foglal el az állati lélekre vonatkozó kérdés.
Mechanikus gép-e az állat, fizikai és chemiai erők
által szervezett anyag-e csupán, vagy pedig van-e benne
valami az anyagon felül is és mi az ? Továbbá, ha kimutatható benne anyagtalan életelv, lélek, van-e e
között és az emberi lélek között lényeges, vagy csupán
csak fokozati különbség, úgy hogy az emberi lélek
tulajdonkép csak további tökéletesedése az állati léleknek s ily formán az egész ember testileg lelkileg csak
fejlettebb állat-e? Az emberi tudásvágyat fölötte ingerlő
kérdések ezek, melyek az iskolából, a tudósok szobáiból kilépve, ma már a szociáldemokráciában világot
felforgató nézeteknek hordozóivá lettek.
Kaszás, kiben az «Aquinói szent Tamás» filozófiai
társaság egyik fölolvasó ülésén volt alkalmam egyikét a
leglanultabb szerzeteseinknek megismerni, jól felkészülve
írta meg a címben jelzett monográfiáját. Bölcselkedik,
de a mai természettudományi kutatások alapján ; rálép
arra a talajra, melyet az anyagelvűek a magukénak
vallanak s így alapozza meg nem anyagelvi tételeit ; a
kutatási anyagot tőlük veszi át s kimutatja, hogy az
helyes logikával az ellenkező eredményre vezet.
Szinte befejezett értékű a könyv első fele (első
fejezet) a következő cikkekkel : a követendő módszerről ; az élet fogalma ; az életelv phisicai megjelenése ;
vájjon minden anyag élő-e?; lehet-e az életet anyagból
származtatni?; az élet eredetéről. A mai kutatókkal
karöltve a sejtből indul ki s teljes otthonossággal a
divatos természettudósok ide vonatkozó fejtegetéseiben
nyomról-nyomra halad az életjelenségekig ; megvitatja
a pro és contra nézeteket s főkép két alapállítás köré
csoportosítja kutatásait, hogy : nem minden anyag élő
s hogy az anyagból magából semmi körülmények
között sem jöhet létre élet.
Világosan előttünk bonyolódik le az anyagelviek
egész tehetetlensége monismusuk tudományos megalapozásában; látjuk, hogy nem képesek bebizonyítani, a
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mit állítanak s hogy a sejten kezdve az összes jelenségek szinte kiáltóan utalnak a dualismusra, mint
természetkövetelményre. A szerző érett anyagot nyújt,
igen könnyedén mozog benne, semmi hiány gondolatmenetében, előadása is ily nehéz anyagban szokatlanul
világos. A gondolkodó olvasó meggyőzve érkezik zárótételéliez : az első élet csak teremtés által jöhetett létre.
A világnézetek harcában ez különben is a döntő
kérdés, ennél válnak el az utak jobbra és balra. Teremtés vagy ősnemződés : ez a két jelszó, mely elválasztja a
két nagy tábort. A mi erre következik: a növényi, állati,
emberi lélek s azok mibenléte, azt lehet mondani, ezzel
szemben már másodrendű kérdés a világnézetek mai
nagy harcában ; itt aztán, kivált az első kettő tekintetében, az egy alapnézetüek is, a megfigyelések mértéke
szerint, számos árnyalatra oszlanak, máskép és máskép
magyarázzák a lélekállományt.
Érezzük ezt a szerző művének második részén is,
a hol az állati lélekkel magával foglalkozik. Bizonyítása mintha hiányosabb volna, helyenkint szinte ki
nem elégítő s nézeteihez sem fog mindenki hozzájárulni minden árnyalatukban. Főbb tételei a következők :
az állati lélek az anyagtól független állomány ; az állati
lélek a testnek állományi alakja ; az állati lélek anyagtalan, egyszerűsége kétséges, természeténél fogva halandó; az állati lélek lelket ad a sarjnak, érez, megismer, emlékezik, fejlődik ; végre az állatok ösztönéről
szól. Különösen az utolsót, az állati lélek működéséről
szóló cikknél ismételten érezzük, hogy teljes megértéséhez, pendantul, okvetlenül szükséges volna az emberi
lélek működésének ismertetése s köztük a lényeges
különbségeknek részletesebb feltüntetése ; így magában
olvasva, kivált a laikus olvasóra, könnyen azt a benyomást gyakorolhatja, mintha az állati és emberi
lélek működése között csupán csak fokozati különbség
volna. Ebből pedig zavaros következtetés támadhat a
kettőnek lényegére nézve s nyitva az út az embernek
az állatból való fokozatos kifejlődhetési gondolatára.
Testileg úgyis nagyon hasonlók egymáshoz, hátha még
lelki tekintetben is csak homályosan látjuk köztük
a lényeges különbséget!
Szinte kívánkozik tehát eme füzethez egy másik,
az emberi lélekről szóló. A lélekről szóló kérdésben
igazán: opposita iuxta se posita magis illucescunt.
Egy kiváló jelességéről a szerzőnek külön kell
megemlékeznem. S ez a filozófiai tiszta magyar nyelve.
A ki olvasta szent Tamást, vagy latinul iró klasszikus
filozófusainkat
s gondolataikat próbálja
magyarul
visszaadni, az érzi igazán, mily nehéz művelet ez. Szerzőnk túl van e nehézségen, nyelvezete nemcsak tiszta,
idegen szóktól ment, hanem teljes készséggel, könnyedséggel kezeli a filozófiai magyar nyelvet, a legkisebb
fogalmi árnyalatra is van találó kifejezése. Élvezet őt
olvasni, a mit filozófus íróinkról nem igen állithatunk.
Talán nem csalódom, ha Kiss János dr. kollégám
törekvéseinek gyümölcsét látom ebben, ki folyóiratával
kél évtizeden át fáradozott a filozófiai magyar nyelv
megteremtésén, úgy látszik, nem siker nélkül.
Egyébiránt örvedetes jelenség s ez a másik megjegyzésem, hogy hol itt, hol ott látunk egy-egy magyar
szerzetest újból megjelenni régibb nagy őseik theologiai
irodalmi nyomdokában. Valamikor a szerzetesek nagy
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tudományos munkákat írlak nálunk is, kódexeink is
az ő munkájuk. Tavaly láttuk Szabó Szádokat s másokat nagy tudományos készlettel fellépni a tomista-vitában, most Kaszás mutatta be széleskörű filozófiai és
természettudományi jártasságát. Ez a helyes szereposztás. Jusson a lelkes munkásokból minden téren : a
szószéken, az iskolában, a szociális működésben, de
jusson a theologiai tudománynak is, mert ezen a téren
szintén folyik a lelkek mentésének nem kis jelentőségű munkája, s különben is a tudomány művelése,
előbbrevitele, az egyház hagyományos dicsősége.
*

M a g y a r e m b e r k ö n y v e az I n d e x e n . A «Religio»
szerkesztője folyóiratának 1907. évfolyamában (450. oldal)
«Schell és Commer» címmel tanulmányt közölt, amelyben a többek között ezeket mondja : «Indexre magyar
ember még nem került. Ez pedig amint elméletben
nagyon dicséretreméltó dolog, úgy a gyakorlatban egyúttal arra is mutat, hogy nálunk nem sokan törik fejüket
a magasabb problémákon, azért nem is tévedhetnek.»
E kis idézetnek az első mondata a fontos, hogy t. i.
magyar ember munkája még nem került az egyházilag
eltiltott könyvek közzé. A dolog tényleg úgy áll, ha
csak a magyarok szűkebb hazáját vesszük figyelembe,
a mennyiben magyar embernek magyar vagy esetleg
latin nyelven irott munkája tényleg sohasem foglalkoztatta a Congregatio Indicis biráit. Egy magyar ember
neve és munkája azonban mégis ott szerepel az Indexen ;
ez a magyar ember egy bizonyos Carlos Kornis de Tótvárad, spaliyol nyelven irott munkájának cime pedig:
JnO casamento civil ou etc».
'
Hilgers az Indexről irott hatalmas munkájában
(Der Index der verbotenen Bücher. Herder 1904.) a
következőket mondja róla a «Spanische und portugiesische Bücher» cimü fejezetében (121. old.) :
«Aus Brasilien mögen auszer einer Dissertation
des geborenen Ungarn Kornis de Tótvárad (ő sajtóhibával Hornis de Fotváradnak írja itt, a név- és tárgymutatóban azonban, valamint az Indexen levő könyvek
chronologikus sorrendjében helyesen) zur Verteidigung
der vermeintlichen Kechte des Staates auf die Ehegesetzgebung noch die beiden verbotenen Werke des
Bischofs von Rio de Janeiro erwähnt sein».
A könyv IX. Pius pápa uralkodása alatt 1857. dec.
12-én került az Indexre, Baltzer János breslaui egyetemi
tanárnak mestere, Günther védelmére irott könyvével
(Neue theol. Briefe an dr. Anton Günther. Breslau 1853.)
s még két más munkával együtt.
Esetleg érdekes volna valami közelebbit is megtudni
erről a könyvről és szerzőjéről, az idegenbe szakadt
honfitársunkról, a ki ilyen sajnálatraméltó módon örökítette meg nevét. A dolog természetesen ma már csak
annyiban érdekes, a mennyiben magyar emberről van
szó, a ki bár idegen földön, idegen nyelven írta meg
munkáját, mégis igényt tarthat némi érdeklődésre, ha
másért nem is, de legalább abból a szempontból, hogy
ő az első és — hála Istennek — eddig az egyetlen magyar,
akivel szemben az egyháznak ezt a büntetését kellelt
alkalmaznia.
Talán akad valaki a «Religio» t. olvasói között,
a ki közelebbről ismervén az ügyet, bővebben és kimerítőbben szólhat róla.
Wiblitzhauser Ödön.
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szerkesztőhöz.
Pannonhalma, 1909. márc. 22.

Nagyságos Szerkesztő Úr!
Mutatványszámként kezembe került «A háziorvos» népszerű egészségügyi havi folyóirat f. évi
6-ik füzete. Csupa tudós, doktor (a cimlap szerint
28) emberek a munkatársai. Céljuk, hogy az orvosok
gazdag tapasztalatainak
biztos eredményeit lehető
széles körökben értékesítsék, nagy dicséretet, tiszteletet érdemel. Míg ezen határokon belül fejtik ki
nemes, emberszerető törekvésüket, nagyrabecsülésünk,
tiszteletünk kiséri őket nemes törekvésük utjain.
Ám a szóban forgó füzet egyik cikkében a nemes
célon messze túl kalandozott. Kemény Ignác dr. a
gyermekek nemi fölvilágosításáról cikkezik a többek
közt úgy, mint következik: A nagy jénai tudós,
Ilackel (sic !) Ernő tanár kiváló érdeme, hogy számos
évek fáradhatatlan kutatásainak eredményeid fölállíthatta azt a tételt, miszerint az embrió 9 havi
fejlődés alatt az anyaméhben az egyszerű sejt formából kiindulva fölveszi mindazon alakokat magára,
melyeken az emberi törzs millió és millió (?) évek
leforgása alatt az őssejttől (protozoa) kezdve a férgek,
halak, hüllők, madarak s végre az emlősök fejlődési
fokán bírt, míg elvégre az emberi formát ölti magára.
Ez az ú. n. csiratörténet alaptörvénye (ontogenia).
A csiratörténet és a törzstörténet szoros összefüggésben áll egymással, úgy hogy Hackel (!) ezekből ama
világhírű biogenetikus (életszármazástani) törvényt
alkotta, mely annyi megtámadás, kigunyolás után
immár győzedelmesen előrenyomulva a legelső természettudósok elismerését kivívta magának. Ezen
alaptörvény így szól : «Az ontogenesis (csiratörténet)
a filogenesisnek, a törzstörténetnek rövid és gyors
összefoglalása vagy ismétlődése, mely az öröklés és
alkalmazkodás functióitól függ».
Ezen Hackel-féle (!) biogenetikus törvényt a
modern természettudományok, különösen az összehasonlító bonctan, a csiratörténet, a származástan
s a kövülettan (paläontologia) kétségen kívül bizonyítják. A nagyobb világvárosok természettudományi
múzeumai számos olyan lények kövületeit mutatják,
melyek azon átmeneti alakkal bírók földi maradványait tüntetik föl, melyek a különböző osztályokat
összekötik s ma már kihaltak. Legszembeötlőbben
beszél azonban ama tény, hogy az emberi embriót
fejlődésének első szakában az anyaméhben a hüllők,
halak, madarak és emlősök embrióitól nem, vagy alig
lehet megkülönböztetni és csak későbben veszik föl
ezen embriók állandóan azt a formát, mely az illető
osztály jellegével bir, a hal a halét, a madár a madárét,
a disznó a disznóét és végre az ember az emberét.
Jó lenne a doktor úr figyelmébe ajánlani világhírű tudósának, Haeckelnek, klisé-hamisításait stb. stb.
Kiváló tisztelettel
lián János.
*
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Nagyon helyes eljárás, ha az irodalomban fölbukkanó főbb tévedésekre esetről-esetre rámutatunk.
Ha őrködünk. Némely tévedések szinte gyökeret vertek az emberekben, akár a babona s nehezen irthatok
ki ; a folytonos figyelmeztetés által legalább arra
birjuk rá épen a tanult osztály embereit, hogy gondolkodjanak arról, a mit beszélnek, mérlegeljék annak értékét s vegyék észre, hogy a t u d o m á n y b a n az
elfogultság csakúgy lehet otthonos, mint a nép között a köznapi életben.
E tekintetben hazánkban nagy mulasztások
történtek, hagytuk az irodalmat minden ellenőrzés és hozzászóló kritika nélkül. Jobban érdekelt
Nietzsche, Tolsztoj vagy más, a külföldön divatos
nagyság, mint az, hogy mit írnak nálunk, hogy
a külföldi tévedések hol s mely f o r m á b a n jelentkeznek nálunk és hogy mennyire hatották át a mi
embereinket.
Ujabban üdvös fordulatot észlelünk, magyar kath.
irodalmunkban m á r jobban vagyunk tekintettel a
hazai eszmei állapotokra. Ez föltétlenül szükséges;
a mi embereink között élünk, kell hogy ezek érdekeljenek bennünket elsősorban. S épen a «Religio»
tört magának utat oly helyekre is, az egyetemi
tanári körökben is, a hol eddig a kath. fejtegetésekről n e m igen vettek volt tudomást. Pedig sok ember
h a j l a n d ó az ellenkező nézetei, a fölvilágosítást is
meghallgatni, ha arra figyelmeztetik.
A fönnebb idézett orvos sem ismétel egyebet,
mint a mit tanáraitól hallott, egyszerűen készpénznek vette az egyetemen előadott tant, a Ilaeckeldivatot, mely mélyen van meggyökerezve n á l u n k ;
holott a külföldön szószátyárnak tartják, a ki a té
nyeket, a tapasztalatokat dialektikával, vagy, mint a
levélíró is említi, klisé-hamisításokkal pótolja. Nem
higgadt tudós, h a n e m az atheizmusnak fanatikus
apostola, a mely tulajdonság minden gondolkozót
kellene, hogy arra a nézetre vezessen, hogy a fanatikus
e m b e r nem lehet az elfogulatlan igazság hirdetője.
Nálunk még n e m jutottak el ennek a fölismerésére,
h a n e m valóságos vakhittel utána m o n d a n a k mindent, a mi l á r m á s irataiban olvasható.
Tavaly a «Természettudományi leveleimben»
sokat foglalkoztam a haeckelizmussal ; ott láttuk,
hogy az az egész tan, a mint Kemény dr. is ismétli,
tapogatódzás csupán, a biogenetikus törvény sem törvény, hanem látszatra alapított nagymondás. Azért
elég lesz most ezekre a levelekre hivatkoznom.
Ellenben szükségesnek tartom a jövő számban
még egyszer visszatérni az említett mulasztásra s
következményeire, hogy megérthessük a hittől elidegenedett mai tudományos állapotunkat s lássuk, mit
kell tennünk a jövőben.
Szerk.
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F . K o l o z s v á r . Pázmány leveleinek kiadása iránt már
mások is érdeklődtek. Az ügy úgy áll ma, hogy a hittudományi kar megbízásából a gyűjtést és kiadást végző Hanuy
Ferenc dr. professzor teljesen sajtókészen van a munkával.
Rendkívül érdekes anyagot sikerült neki a legszélesebbkörű kutatás útján összegyűjtenie, sok-sok eddig ismeretlen
Pázmány-levelet hozott felszínre, melyek a nemzeti történetre
is vetnek világot. Két kötet lesz belőle, mint Pázmány öszszes müvei kiadásának befejező része. A miniszteri jóváhagyás folytán már az egyetemi nyomdával végzi az előkészületeket, úgy hogy az első kötet legközelebb kerül
szedés alá s lesz megszerezhető, a mint erről majd idején
értesítjük a közönséget. Akkor rendelheti meg.
B. S z a t m á r . Az összeget a Szent-István-Társulat pénztárának adtam át, az kezeli a gyűjtött pénzt. Köszönöm
Czobor emléke nevében.
K. E s z t e r g o m . «A tökéletes bánat fontossága» cimű cikk
kapcsán Pokorny dr. arról értesit, hogy a középiskolák és a
hasonló fokú intézetek számára a Szent-tstván-Társulatnál
már a mult évben megjelent új R. Kath. Nagyobb
Katekizmus
112. lapján ez á l l : «A tökéletes bánat az erős fogadással és
azzal a szándékkal, hogy ha lehet, gyónunk, megszerzi Istentől bűneink bocsánatát» (utóbbi szavak a könyvben aláhúzva).
— Tehát kifogása e tekintetben helyreigazításra szorul.
O. B u d a p e s t . Nem foglalkoztunk H. fölolvasásával,
mivel annak a komoly, kutató tudományhoz semmi köze
nincsen. Egy kis kiollózás egy német szociálista munkából,
ez az egész ; tehát m á r annyi se, mint a mennyit eddig az
efféle «fiatal tudósok» tenni szoktak, hogy, két-három könyvet
ollózva, összeütnek egy negyediket, egy kis értekezést. Még
ennyi fáradságot se vett magának. Ha nálunk ilyen «tudománnyal» még «egyetemi polgárokat» is lehet ámítani, az
bizonyára csak némelyekre érthető, a kik nem tudományos
lelkesedésből, hanem ismert faji együttérzésből rajongva
vesznek körül mindenkit, a ki «einer von unseren Leüt !»
Megtette ez az ifjú izraelita már azt is, hogy Payot munkáját
lefordítva s itt-ott módosítva, megírta a saját jeles müvét :
«A holnap emberei»-t s még dicsérő előszót is Íratott hozzá
egy egyetemi tanárral, a ki bizonyára nem olvasta a kéziratot. Ámítás divik most nálunk, hangzik a lárma, csak a
komoly munkából kevés jelentkezik. Tudományos szempontból mit lehet az ilyesmihez szólni ?
M. B u d a p e s t . A filozófiánkat uraló Kant-kultusz megvilágositására szolgál Trikál dr.-nak imént megindított érdekes tanulmánya. Ajánljuk önnek s a németek után ballagó
többi embereinknek figyelmébe,
P . B u d a p e s t . A korlátlan gondolatszabadság korában
miért csodálkozik azon, hogy halotthamvasztók is akadnak,
a kik az embert halála után, mint a malacot, megsütni akarj á k ; hátha ők «malacnak» találják az e m b e r t ? Lehet; kivált
itt Budapesten.

TARTALOM. Jézus szenvedésének történetéből.
P. Nagy Leótól. — Chapelle-aux-Saints, Moustier de
Peyzac és Heidelberg. Némethy Gyula dr.-tól. — A budapesti Szent-István-Bazilika. I. Fieber Henriktől. — Berlini
diaspora-képek. I. Pfeiffer Miklóstól. — Kant és Aquinói
szent Tamás. I. Trikál József dr.-tól. — Egyházi világkrónika. —(/-/a-tól. — Irodalom. Dalmady : Mendemondák a természettudományok köréből. II. Zubriczky
Aladár dr.-tól. — Kaszás: Az állati lélek. — Magyar
ember könyve az Indexen. Wiblitzhauser Ödöntől. — Levél
a szerkesztőhöz. («A háziorvos» cimű folyóiratból.) Bán
Jánostól. — Adakozás Czobor Béla síremlékére. — Telefon.
Laptulajdonos és kiadó :
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Még egyszer a byzantinismusról.
A «Religio» márc. 21-iki számában Rusznák
Miklós dr. azt kérdi: «Igazán byzantinismus-e» a legfőbb akadálya azon ismert reformok keresztülvitelének, melyeket a hazai görög katholikusok fölvetettek? Részemről e kérdésre csak azt felelhetem: Igen
a byzantinismus. Vagy ha jobban tetszik: a keleti
népeket jellemző apathia.
Ezt — minden érzelmi momentumoktól menten
tisztán jogtörténeti alapon igyekeztem kimutatni. A mit akkor irtam, abból kivetni valót most
sem látok. Legalább is Rusznák dr. válasza ennek
szükségességéről meg nem győzött.
Nézzük csak, valóban így van-e? Miről is szól
a válasz ? Röviden e két pontban foglalhatom össze :
a) XIII. Leo pápa, Ehrhard, Miksa herceg magasztalólag szólnak a keleti egyházakról, b) «a lelke fáj
bele» (t. i. Rusznák dr.-nak), midőn a szakadárokra
vonatkozó állításomat «az igazi görög kath. egyházra»
is alkalmazom. Mindjárt itt megjegyzem, hogy tárgyilagos fejtegetéseknél az érzelmi momentumok kizárandók. Ezek a tárgyilagos kritikát nem befolyásolhatják. És még egyet: ismer valaki nem igazi
görög kath. egyházat is? Én nem. Vagy nem itt
lép-e előtérbe amaz annyira kifogásolt «byzantinismus» ?
Lássuk ezek után a két ellenvetést sorjában.
Qui bene distinguât, bene docet. Igen is méltán
dicsérhetjük a klasszikus keresztény ó-kort. Méltán
dicsérjük Aranyszájú szent Jánost, nagy szent Bazilt,
Naz. szent Gergelyt. De ki nem veszi észre, hogy ez
épen a byzantinismus elítélése ? Kiről lehet olyan
naivságot föltételezni, hogy ezeket a nagy egyházatyákat elitélje? XIII. Leo pápa, Ehrhard, Miksa herceg ezeket illetik dicséreteikkel és nem a Justiniánokat, kik a byzantinismust megteremtették. Mert az
ugyan be nem bizonyítható, hogy a szakadás előtti
keleti egyház fölfogása minden tekintetben ideális lett
volna. Pedig a «byzantinismus» kifejtésével csak ezt
akartam kimutatni. Újból ismételnem kellene itt
mindazt, amit már megirtam. Erre nincs szükség. De
kimutathatom, hogy az előbb említett szentatyák
épen a legjobban ostromolták a byzantinismust. Mi is

vasárnapon.
SZERKESZTŐSÉG ÉS

dr.

KIADÓHIVATAL

Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 3ÍV

ez a byzantinismus ? Végső kifejtésében a vallás formalizmusában, mondjuk vallási apathiában áll.
Emlékezzünk csak vissza a mult évre. Ez Aranyszájú szent János éve volt. Ekkor ünnepelte a kath.
világ az ő 15-ik centenáriumát. Hozzá kell tennem :
a latin katholikus világ. Rómában, Bécsben, Konstantinápolyban a latin katholikusok ünnepelték Aranyszájú szent Jánost. Legalább is a kezdeményezés
latin részről indult ki. A görög katholikusok csak
meghívásra vettek részt.
A hazai görög katholicizmus néhány újságcikkel
rótta le a hála, a tisztelet adóját. Igen, mert a hazai
görög katholikusok «byzantinismusa» azzal is megelégszik, hogy állandóan senki által nem bántott
jogokat reklamál. Ezt teszi Rusznák dr. is. Hogy ez
így van, erről az egyidejű közlemények is tanúskodnak. 1
A schismatikusokról nem is szólok. Ok az egészet lekicsinyelték. Azt mondották, hogy Bóma
Aranyszájú szent Jánost ki akarja sajátítani. 2
De sokkal fontosabb ennél egy másik körülmény.
Az, hogy a centenárium alkalmából Aranyszájú szent
Jánosra vonatkozó irodalom nagy lendületet vett.
Eltekintve a számos kisebb közleménytől, itt csak
két dologra hivatkozom. Egy francia megirta, minő
elvei voltak Chrysostomusnak a nőnevelést illetőleg.8
Azután van egy nagyobb vállalat, melynek az a
célja, hogy Aranyszájú szent Jánosról lehetőleg teljes
képet nyújtson. Az első rész m á r megjelent. 4 Kik
irták? Nem a görögök, legalább az első fasciculus
erről győz meg.
A görögök távollétükkel tündökölnek. Mi ez?
Én byzantinismusnak nevezem. Itt van továbbá a
francia Puech-nek rövid, de kitűnő Aranyszájú szent
János életrajza. A szintén francia Paul Allardnak
Nagy szent Bazil életrajza. Ilyen munkára a keleti
1

«Rome» Publication mensuelle illustrée, 1908. 8. Mars,

Paris.
2
La Civilta Cattolica, 15. Febr. 1908. p. 503. és «Hpôuïo;»
(Haladás) 15. lom. 1907. Konstantinápoly.
3
Dacier : Saint Jean Chrysostom et la femme chrétienne.
Paris.
4
Xpuaoaxó|itxa Studi e ricerche intorno a S. Giovanni Crisostomo fascicolo I. Roma.
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egyháznak — jelenleg — nincs hivatottsága. A keleti
egyházban — a görög katholikust sem véve ki —
bizonyos «nemzeti egyház»-féle törekvések vannak.
(Gondoljunk csak a liturgikus nyelv «orosz» és
«magyar» pártjaira, a hazai és amerikai «magyar»
püspökségre). Ezek az érintkezést, az együttérzést a
nagy görög nyelvű egyházatyákkal megszakítják.
A görög nyelv ismerete általánosságban mindig
kisebb térre szorul. Ennek szétbontó erejét (pedig
mindent «nnitis viribus») m á r a schismalikusok is
belátják. Nem régen az albániai papság a P h a n a r b a
j á r u l t és arra kérte a patriarchát, engedje meg,
hogy a liturgiában a népszerű albán nyelvet használhassák. És mi az e r e d m é n y ? Semmi. A patriarchatus
kereken visszautasította annak teljesítését. 1 Erre
mindazoknak, kik a «byzantinismus»-t a keleti egyházban nem látják, azt kellene felelniök: a patriarchatusnak ehhez nem volt joga. Ha t. i. a r o m á n o k nál román az egyházi nyelv, a szerbnél a szerb (legalább nem tiszta ószláv), a görögnél a görög, miért
ne lehetne az albánnál az albán nyelv i s ?
Rusznák dr. úrnak is ezt kellett felelnie. De én
ezt byzantinismusnak nevezem. A konstantinápolyi
patriarcha ezűttal a «byzantinismus» ellen tett.
És most nézzük, nem igaz-e az, hogy az említett nagy egyházatyák is a «byzantinismus»-nak ellenlábasai voltak?
Csak természetesen n e m azt kell keresnünk,
hogy a IV., V. század «byzantinismus»-a a naptáregyesítés és hasonló kérdések körül forogjon. De hogy ennek
bizonyos f o r m á j a ellen, az elernyedés, bizonyos tág lelkiismereti felfogás, puszta külsőség ellen ők is küzdöttek, életök bizonyítja. Szóval az a korszak sem
volt mindenben ideális, mint azt valaki gondolná;
az is reformra szorult. És ama nagy egyházatyák
erősen dolgoztak, küzdöttek és, ha kellett, a fegyelmi
dolgokban alkalmazkodtak, tekintettel a magasabb
célra.
Ok bölcsen különbséget tettek a lényeg és a
külső között, a mi már nem byzantinismus.
Minők is voltak abban a korban az állapotok?
Először r o p p a n t nagy volt a gazdagok és szegények
között az ellentét. Egyik oldalon b ű n ö s luxus, a
másikon pedig kiáltó szegénység. «Je me bornerai á
constater que tous nous conduisent à conclure, que
les patrimoines de ces .familles etaint immenses, et
que le luxe qu'elles déployaient restait a peu près
excessif...» (Egyes családi birtokok mérhetetlen nagyságúak voltak és a luxus túlságos). 2
És ugyanezen szerzőnél a szegényekről ezl olvass u k : «Ils travaillent tante leur vie sans relâche,
condamnés à une besogne écrasante, c o m m e des anes
et des mulets...» (Szünet nélkül egész életükön dolgoznak, nyomasztó szükségre kényszerítve, mint a
szamarak és öszvérek.)'
i «La Croix» 20. Mars 1909.
a
Aimé Puech : St. Jean Chrysostom p. 61.
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Úgyannyira, hogy Chrisostomus szent h a r a g j á b a n
így kiált föl: «Omnis dives iniquus aut h a e r e s
iniqui». 1 És mit gondolunk, Chrisostomus ezt talán a
byzantinismus összetett kezeivel nézte? A szószékről
n e m állandóan ez ellen dörgött szava?
Nem magyarázta-e, miben áll a ker. tevékeny hit,
igazi ker. szeretet? Az idevágó egyházi kánonokat a
keleti egyház m o s t talán pontosan viszi keresztül?
Nem méltó talán, nem helyén való a szerkesztő úrn a k megjegyzése a keleti faj által történt kizsákmányoltatásunkról ? De erről alább.
Azután m e n n y i előítélettel kellett ama nagy
egyházatyáknak megküzdeniök! Igy pl. némelyek
félreértették szent Pálnak a korinthusiakhoz írt első
levelét és a tudatlanságot affektálták. Ugyanekkor
szent Pálhoz hasonlították magukat, a ki n e m szégyellette, hogy Krisztus nevéért balgának tartsák. Minő
atyai szigor szólal meg Chrisostomus szavaiból ezen
előítélettel szemben. 2
A szerzetesi élet m á r ekkor is több tekintetben
kívánni valót hagyott maga u t á n ; reformra szorult.
Ezen valaki talán csodálkozni fog ! Hiszen csak az isteni
m ű tökéletes. Minden egyéb elromolhat. Ha ezen segítünk, csak n e m teszünk az intézmény ellen? Sőt ellenkezőleg az ellen teszünk, ha külső körülmények miatt
veszni hagyjuk. Aranyszájú szent János bátor kézzel
keresztül is vitte a reformot. «Nous verrons bientôt,
comment, d a n s les derniers temps de sa vie, il
s'appliquait de plus en plus* á provoquer l'activité
des maines, et á les détourner du strict ascelisme
vers des lâches fécondes». (Vagyis a körülmények
szükségessé tették a szerzetesek aktiv életét ; nem
elég a zsolozsmázás).
Az egyházi vagyon adminisztrációját n e m reformálta-e Chrisostomus? A régi szigorú fegyelem enyhítésében s e m m i lehetetlenségei sem látott Aranyszájú szent János. Az a k k o r i byzantinismus, melyet
a m a tölgyhöz címzett zsinaton képviselt, ezért meg
is feddi őt. A vétke ezen tanítása volt: «Si tu pèches
de nouveau, fais de nouveau pénitence, et aussi
souvent, que tu auras pèche, reviens á moi, je te
guérirai». 3 (Ha újból vétkeztél, tarts újból b ű n b á n a tot és a hányszor vétkeztél, mindannyiszor jöjj hozzám és meggyógyítlak.) Meg merte bolygatni a szigorú fegyelmet, mert tudta, hogy nem m i n d e n ember
van hivatva egyforma szigorra.
A nyilvános gyónáson is szívesen enyhített.
A midőn pedig az ellen szólal föl, hogy némelyek
a böjtnek a kellőnél nagyobb belső erőt tulajdonítanak, mintha-csak a mi népünk egyik sarkalatos
hibáját ostorozná.
«Il se plaignait qu'on attribuât á l'abstinence
une valeur intrinsèque exagérée; il voulait en donner
u n e idée plus raisonnable, en expliquant qu'elle doit
1 Id. m. 63. 1.
2 Id. m. 30. 1.
3
Puech id. m. p. 106,

("». szám.
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servir á dompler la chair...» (Panaszkodott az
ellen, hogy az önmegtartóztatásnak túlságos belső
hatást tulajdonítanak; annak ésszerűbb értelmet
akart adni.) 1
A coelibatus ideális megtartása fölött mennyire
őrködött! Erről tanúskodnak homiliái : «Contre eux
qui introduisent chez eux des vierges és Contre les
vierges consacres á Dieu, qui cohabitent avec des
hommes». 2 Hivatkozzam-e arra, hogy Chrysostomus
nem tartotta a kereszténység szellemébe ütköző véteknek, hogy szent beszédeiben a pogány rethorika
külsőségeit átvette? 3 Tehát itt is alkalmazkodott.
Nem lesz-e meglepetés, hogy a liturgikus nyelv
dolgában is hajlandó volt engedni? Moesia lakosságának jelentékeny részét a góthok alkották az ő idejében. Ezeknek megtérítéséről volt szó. Misszionáriusokat küldött közéjök és arra törekedett, hogy nemzeti klérust toborozzon. Sőt Konstantinápolynak
egyik legelső templomában gótli nyelven végeztetett
istentiszteletet.'i
Mindez nem mutatja-e tételünk igazságát? Azt
t. i., hogy a klasszikus keresztény ókor nagy egyházatyái a kor byzantinismusának legnagyobb ellenlábasai voltak? Mi lett volna, ha ők is oly merevséggel ragaszkodtak volna a külső emberi alkotásokhoz, mint azt a jelen byzantinismus teszi ?
Bizony — mint Rusznák dr. is m o n d j a — nagy
idő választ el minket a Chrysostomok korától.
Azóta a keleti egyház a schisma minden keserűségén, hamisságán ment keresztül, nem csoda, ha
annyira megkövesült minden előtte. A reformokkal
épen az «aranykort» idézgetjük. De hát ha nem
tudunk imponáló erővel föllépni. Sajnos!
II.
Fáj Rusznák dr.-nak, hogy a byzantinismust a
mi görög kath. egyházunkra is alkalmazom. De hát
először feleljen meg arra, nem ez nyilatkozik-e meg
azon apathiában, mellyel «a keleti faj által történt
kizsákmányoltatásunkat» fogadjuk? Hol vannak a
mi társadalmi egyesületeink? Kath. Népszövetség —
ha nem tévedek — a mi 360 parochiás egyházmegyénkben csak egy alakult. Az egyházi szent beszédekre vonatkozólag nem akarok intimitásokat elbeszélni, de egész objektive hivatkozom a román
«Unirea» 1909. márc. 10-iki számára. Ez a szám
ilyen cim alatt: «Predica in bisericile noastre».
(Prédikáció a mi templomainkban) keservesen panaszkodik az istentiszteletek egyhangúsága fölött, melyet
a prédikáció sem édesít meg. Szórói-szóra ezt írja
többi között: «0 cauzä principals, cá bisericile
noastre nu sunt cercetate in deajnus de credicionsi,
este si faptul, cá serviciul divin... decurge in cele
mui multe locuri de tot monoton, färä viatä». (Egyik
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főoka annak, hogy templomainkat nem látogatják a
hivek, gyakran azon tény is, hogy az istentisztelet
egyhangúan, élet nélkül folyik le.) Más helyen ezt
olvassuk: «Tot asa de putin auzim predica...» (Kevés
prédikációt hallunk.) Kutatja a cikkíró a prédikáció
elhanyagolásának okait és rájön, hogy a kényelemszeretet az egyik oka.
Lehet, hogy a cikk első sorban a schismatikusokat érti, de tárgyilagosan Ítélve, nálunk sincs máskép a legtöbb helyen. Pedig lám ez is a byzantinismus
egyik nyilvánulása.
Hogy tovább menjek, azt kérdem, vét-e valaki
a görög kath. egyház szelleme ellen, ha a basiliták
megreformálását óhajtja? Ha azt mondja, hogy épen
nálunk égető szükség van olyan elemre, mely tudjon és akarjon dolgozni? Akkor Chrisostomus is a
görög egyház szelleme ellen vétett. Kérdem, vét-e
valaki a görög kath. egyház szelleme ellen, ha a
naptáregyesítést kívánja, mikor tudjuk, hogy népünk
csak ebben az esetben tarthatja meg ünnepeinket
méltóan? A külsőségekhez alapos indok nélkül való
ragaszkodás mi egyéb, ha nem byzantinismus, mely a
a papok nősülését is (lásd az előbbi cikket) dogmává tette? Hiszen ebben az esetben az egész «Etsi
pastoralis» kezdetű bulla (az olasz görög katholikusokra vonatkozik) a görög egyház szelleme ellen vét.
És akkor ez ellen tiltakoznunk kell.
De vegyük csak tovább a többi kérdéseket. Itt
van pl. a böjti fegyelem. E szerint minden hét (hogy
a többiről ne szóljak) szerdáján és péntekjén ^epocpayía
(szárazétkezés) van. De ez csak irott malaszt. Nem
helyesebb tehát ezen enyhíteni, sem mint változatlanul hagyni és egyszerűen túltenni rajta magunkat ?
Különben is ezen böjti fegyelem eredetileg csak a
szerzeteseket kötelezte. 1
De ha már mindig jogokat reklamálunk, kívánjuk a szabad püspökválasztást is. Az 1648. unióban
ez is ki volt kötve. Azután, lia abból a «görög szellem»-ből semmit sem szabad föladni, azonnal tüntessük el úgy az ungvári, mint az eperjesi katedrálisból a mellékoltárokat, mert a régi görög egyház
ezt sem tűrte. Sőt a románoknál ma sincs mellékoltár és egy oltárnál egy nap csak egyszer lehet
misézni. Ez zsinatilag ki is van mondva. 2
Különben én azt hiszem, ennél a kérdésnél fölösleges minden hosszabb fejtegetés. A mi görög
kath. egyházunk is byzanci eredetű : csoda-e ha
örökölt ebből a szellemből? Egyházunk fegyelmi és
szertartási dolgokban majdnem azonos a schismatikus egyházzal. Papságunk nős, naptárunk egy,
szertartásaink majdnem szórói-szóra megegyeznek;
következőleg az eredménynek is körülbelül egynek
kell lennie. Vagyis ebben a tekintetben a görög
1

1

Puech id. m. 106. 1.
2 Puech id. m. 126. 1.

3
4

Xpuaáaxoiuxa 85. 1.
Puech id. ni. 134. 1.

Concilium Prov. prim, provinciáé eccl. gr. catli. AlbaJuli et Fog. 1872. p. 120.
2
Conc. Prov. tertium 1909. p. 91.
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keleti egyházak byzantinismusa alkalmazható az egyesült egyházra is.
Itt újból Palmierira 1 utalhatok. Ha m á r a nagy
orosz kolosszus is megmozdult, azt hiszem, minket
sem nyugtalaníthatnak a reformok és nem kell attól
az «igazi görög szellemet» félteni. Ha fölvilágosítjuk
a népet, az nem fog mereven gondolkozni. Nézzük
csak pl. a görög kath. egyháznak a török birodalomban való újjászületését. A «La Croix»-ban, 2
«L'Église melkite» cím alatt azt olvassuk, hogy «on
ne supporterait plus maintenant dans les villes u n
pretre marié». (Nem tűrnének el nős papot). Ezzel
szemben némely helyeken hazánkban nemcsak a
nőtlenség akadály a papságra a nép előtt, de a szakái hiánya is. É s a nőtlen papságnak hatása alatt :
«surtout les oeuvres d'enseignement et de bienfaisance
sont en progrés». (A tanügyi és jótékonysági müvek
emelkedőben vannak).
Mielőtt e soraimat befejezném, még egy dologra
ki kell terjeszkednem. És ez az egyes zsinatok túlkapásai. T u d j u k azt, hogy az első keresztény század o k b a n a pápai primátus mai fogalma elméletileg
nem volt még teljesen kifejtve. Az is igaz, hogy az
egyházi élet a gyakorlatban legtöbbször (de nem
mindig) a patriarchatusokban találta meg a legfőbb
tekintélyt. Az azonban még sem mondható, hogy «a
görög p ü s p ö k ö k vezettek». Nagyon helyén való volt
itt a szerkesztői megjegyzés: «In c o m m u n i o n e cum
Pontifice».
Az Aranyszájú szent Jánosoknak sohasem jutott
eszébe, hogy «oecumenicus patriarcha» és hasonló
cimekre gondoljanak. Ellenkezőleg a pápai tekintélyre hivatkoztak.
Ennek két legfényesebb tanúbizonysága az 1882ben Novare-ban fölfedezett két okmány. Szent Flavianus konstantinápolyi patriarcha és Eusebius püspök
appellálnak a nagy szent Leo pápához. Ezeknek a
pápai primatusra vonatkozó nagy súlyát a protestáns Hinschius is elismeri. 3
De maga Chrisostomus is igaz ügyét a pápához
föllebbezte meg. Ő n e m álmodozik első vagy második helyről, h a n e m ezt m o n d j a : «Quid insignius
Petro», «S. Pietro non m u o r e ! Ei vive e opera nella
persona di Jnnocenzo !4
Ezen fölfogás és a chalcedoni, meg a trullai
zsinatok fölfogása között olyan a távolság, mint az
ég és föld között.
A trullai zsinat XXXVI. k á n o n j a így hangzik:
«Rénovantes, quae a sanctis centum et quinquaginta
patribus, qui in hacce Deo conservata et regia urbe,
et sexcentis triginta, qui Chalcedone convenere, constituta sunt, decernimus, ut thronus Constantinopolitanus aequalia privilégia cum antiquae Romae throno
1
a

3
4

Palmieri : La chíesa russa, Firenze 1908.
«La Croix» 1 mars 1909.

Xpuaoaxójiixa, 54. 55. 1.
U. o. 52.

LXVIII. év f. 1909.

obtineat, et in ecclesiasticis negotiis ut ille magnifiai,
ut qui sit secundus post i l i u m . . . » Csak ez utóbbi
szavak hatnak némileg enyhítőbben. A canonhoz
Aristides a következő magyarázatot fűzi: «Thronus
Constantinopolitanus post R o m a n u m p r o x i m u s , aequalibus fruatur
privilegiis...»
Nem ridegen h a n g z i k - e e z ? És nem látjuk ebben
a byzantinismus hatalmi törekvését?
De sok más dologban is egyenesen ellenemondolt R ó m á n a k a trullai zsinat. Ezért több c a n o n j á t
a r ó m a i szentszék sohasem hagyta helyben. VIII.
János pápa csak a következő megszorítással szentesítette : helybenhagyja azon canonokat «Qui n' étaient
pas en opposition avec la foi orthodoxe, les bonnes
moeures et les décrets de Rome». 1 (Ezek tehát n e m
prej udik ál h attak a r ó m a i szentszék előbbi decretumainak).
Ebből a florenci zsinat sem engedett. Mindezt
el kellett m o n d a n o m , annak megértése végett, hogy
a görög kath. egyházban, a mint megvolt a m ú l t b a n
a byzantinismus, úgy többé-kevésbbé jelenleg is megvan. Ezt, vagyis merev gondolkozásunkat föl kell
adnunk épen egyházunk megmentése érdekében.
Ezzel azonban n e m mondottam azt, hogy a keleti
egyházakban nincs j ó vonás. Erről nem szólottam,
mert célom tisztán az volt, hogy a byzantinismus
romboló erejét fessem le.
É n is részvétet érzek «a szegény keleti ember»
iránt. Teljesen osztom a La Croix 2 előbb említett
cikkének eme szavait: «On dit que les Orientaux
ne peuvent être abandonnés á eux mêmes : on parle
de leur ignorance, quelquefois de leur duplicité, de
leur v é n a l i t é . . . Les Orientaux ont sans doute leurs
défauts comme n o u s ; mais j e voudrais bien savoir
ce que nous serions, nous Occidentaux, si depuis
vingt-cinque siècles nous étions comme eux p i l l é s . . ,
p a r Assyriens, Grecs, Romains, Turcs...» (A keletieket n e m szabad m a g u k r a hagyni. Sokan tudatlanságukról, kétszinüségiikről beszélnek, de mi lett volna
belőlünk nyugatiakból, ha az idegen népek annyira
nyomtak volna.)
Ne hagyjuk tehát magára a mi egyházunkat sem,
vagyis vigyük keresztül a szükséges reformokat.
E n n e k azonban a nép előkészítéséből kell kiindulnia.
Az ellenkező fölfogást, mely ezt a görög egyház szellemébe ütközőnek tartja, igen byzantinismusnak nevezem. A kérdésre — a m o n d o t t a k után — máskép
n e m felelhetek. Még csak annyit jegyzek meg, hogy
a byzantinismuson tényleg segítve volna, h a a görög
egyház sajátos ügyeinek előadására az egyetemen
tanszéket állítanának és azokat «tudományosan»
vagyis oknyomozólag, nem pedig a néha kétes értékű
k á n o n o k puszta fölsorolásával, körömszakadtáig való
védelmével tárgyalnák.
Hadzsega Gyula dr.
1 2 mars 1909.
2
Pargoire: L'Église Byzantine p. 201.
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kezés bizonyára nem utolsó támasza a «perseverantia sacerdotalis»-nak a keresztény világnézettel
nem ép harmonizáló berlini főiskolai légáramlat
közepette.
Ha végig j á r j u k Berlin kath. templomait, látjuk,
hogy az azokat látogató férliak száma nem sokkal
marad hátra a nőké mögött; a szentséglátogatás
tekintetében sem. 1 A legtöbb férli kezében imakönyv
van és öröm nézni őket, mily értelmesen használják.
Nagymisénél nem egyet láttam — katonát, civilt
egyaránt — amint félhalkan latinul felel a papnak.
Általában észrevehető, hogy a hivők a pappal vesznek részt a liturgiában 2 Pedig a liturgikus érzék az
egyházzal való együttérzésnek minden téren egyik
legbecsesebb záloga.
Másrészt a templomajtókon a kath. szervezkedés
minden mozzanatára, egyleteire hívják fel figyemünket
a különféle falragaszok. S talán ép azok a hirdetések,
melyek első tekintetre a templommal legkevésbbé
látszanak összefüggésben állani, voltak azok a gyökérszálak, melyekből katholikus világiak mai tölgyfaerős hitélete sarjadzott.
Végül el nem hallgathatom, hogy a berlini
dominikánusok, a kik a nagy munkából oly derekas
részt vesznek ki, akaratlan is egy szerény reflexióra
bátorítanak : Mintha a közös papi élet, az ő megélhetési, munkafelosztási és szellemi előnyei mellett,
továbbá nagybecsű, sok évszázados monasztikus
tradiciók az aszkézis és lelki koncentráció terén,
épen a jelen felületes, idegesen kapkodó, saját
belsejében való elmélyedéstől olyannyira fázó korszellem kisértő szellőjével szemben — a valóban korszerű apostolkodásba beleillesztve — nem utolsó
kovásza volnának az erőteljes hitéletnek.
Pfeiffer Miklós.

A berlini lelkipásztorkodásban a rendesen nagyszabású plébánia-templomokon kivül nagy szerep
jut a szélrózsa minden irányában elszórt különféle
kath. felebaráti intézeteknek, melyek legfőképp a
külvárosokban találhatók és rendesen több célnak
szolgálnak egyszerre. így 8 helyen van betegház,
13 helyről gondoskodnak a házi betegápolásról, van
4 bölcsőde, 9 kisdedóvó, 5 gyermekmenedékhely,
1—1 legény- és munkásegyleti otthon, 5 női otthon,
9 cselédotthon és helyszerzési hivatal. 1 Az irgalmasrendiek, alexiánnsok és sz. Ferenc «szegény testvérei»
mellett leginkább apácák vezetik ezeket az intézményeket. E szerzetesek és szerzetesnők száma kerek
500-ra tehető. Köztük legnagyobb számban (250) a
domonkosrendi apácák vannak képviselve.
Több ilyen intézményt volt alkalmam szakszerű
kalauzolás mellett tanulmányozni. Rendkívül célszerű és modern a berendezésük. A helyi drágaságra
való tekintettel még a háztetőt is kihasználják (péld.
főzelék-termelésre).
Mint a domonkosrendi atyák zárdája, ezek is
többnyire udvari telkeken épitvék: ez olcsóbb,
csendesebb, diszkrétebb ; az utcára eső épületek pedig
bért hoznak.
Az ilyen intézettel kapcsolatban, hacsak plébániatemplom nincs a közelben, nyilvános kápolna van,
melyből egy ott lakó, vagy odajáró pap paszlorálja
a körüllakó hívőket. A domonkosrendi atyák is kéthárom ilyen expoziturát látnak el. Egyikben a
«Märkisches Kirchenblatt» cimű hetilapot szerkesztik,
mely főkép hitbuzgalmi és hitvédelmi cikkek mellett
a berlini katholikus hitéleti és szervezkedési mozzanatok heti áttekintését nyújtja.
A lelkészkedő papság munkaterhét a berlini
egyetemet látogató papok is segítik némileg viselni. Bazilika-e a budapesti
Szent-István-templom?
Ide sereglik ugyanis Németország különböző részei(il.)
A művészettörténelemnek épúgy, mint egyéb
ből, különösen a porosz tartományokból, egyháztudományszakoknak megvannak a maga nehéz probhatósági engedéllyel számos pap, akik hittudományi
lémái.
A legnehezebbeknek, a legvitatottabbaknak és
tanulmányaik befejeztével részint a középiskolai
végleg még most sem eldöntötteknek egyike : az
tanári pályára készülnek, részint szociológiát, stb.
ókori keresztény bazilika eredetének kérdése. Pedig
hallgatnak; sőt olykor protestáns theologiai tanmár vagy ötszáz esztendeje foglalkoztatja a műtörtétárgyakat is, hogy előzetes alapos bölcseleti és hitnészeknek elméjét. Leone Battista Alberti 3 a renaistudományi kiképzés után itt a helyszínén, közvetlen
sance nagy szellemének irása óla folyton és folyton
közelből tanulmányozhassák a túlsó oldal szellemi
új elméletek kerülnek forgalomba; de a mai gazdag
fegyvertárát. Érdekes, amint ezt egy ilyen egyházi
irodalom sem tudott oly döntő bizonyítékokat összeférfiútól hallottam, hogy nem egy protestáns tanár
gyűjteni, amelyek az ellenkező nézetű tábort felkülönösen kitüntetően viselkedik a kath. klérusnak
ezen rendesen nagytudású és vasszorgalmú képvise1
lőivel szemben. Átlag negyvenen lehetnek ; köztük
1907-ben Székely és Mihályi! kollégáimmal magam is
rendesen néhány jézustársasági és 3—4 dominikánus.
épültem ezen a sz. Hedwig-templomban.
Szerk.
2
Úgy tapasztaltam, hogy a Herdernél megjelent Schott
Ezek az egyetemre járó papok nem ritkán
Anzelm-féle latin-német zseb-missalét különös előszeretettel
egy-egy fentemlített expoziturát is ellátnak; a hivők
forgatják.
3
seregével való eme közvetetlen lelkipásztori érintL. B. Alberti : De re aedificatoria. II. X. ed. Florent,
1

V. ö. Wegweiser.

1485. id. Kraus, Real-Encyclopädie
thümer. Freiburg, 1882. I. 110.

der christlichen
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tétlen fegyverletevésre indítanák, 1 Res adhuc sub
iudiee est.
Összefoglalva a keresztény bazilika eredetét tárgyaló összes műveket, a következő elméletek m e r ü l tek föl:
I. Egyesek a római lakóház különböző részében
keresték a keresztény bazilika csiráit.
II. Mások a nyilvános bazilikákkal való rokonság
mellett kardoskodtak.
III. Végre voltak és vannak olyanok, a kik a
keresztény bazilikát lényegében egészen új alkotásnak tartják.
Függelékül még meg lehetne említeni Hansberg és
Kreuser 2 elméletét, a mely az ókori keresztény bazilika
eredetét a zsidó zsinagóga-bazilikában (Alexandriában) keresik, a mely azonban m a j d n e m visszhang
nélkül m a r a d t az irodalomban s csupán Lange 8 m ű v é ben kerül ismét szóba, mint teljesen alárendelt bizonyíték.
1. A) Kezdjük a kérdés tárgyalását az első csoport Íróival, annyival is inkább, mert m a n a p ez az
elmélet m á r véglegesen letárgyaltnak és alaptalannak
tekinthető. A római háznak első főalkatrészét Dehio 4
vette vizsgálat alá. Szerinte a keresztény bazilika
eredetét az atriumban kell keresnünk, a mely tudvalevőleg az utcáról kis előcsarnokon (vesticulum) át
volt elérhető; négyszögű udvar, köröskörül befelé
hajló fedett, de a közép felé teljesen nyilt fedélzettel ; a négyszögű tetőnyilásnak (impluvium) az u d v a r
talajában vízmedence (compluvium) felelt meg. Az
atrium hátul egy-egy szárnyhelyiséggel (alae) bővül,
a melyek között a háziúr dolgozó és fogadó szobája,
levéltára (tablinum) foglal helyet. A tablinum és alae
között szűk folyosó (fauces) vezet a második, oszlopos tetővel övezett díszkertbe (peristylium). 5 Dehio
abból indul ki, hogy a legrégibb istenitisztelet családi
jellegű volt, tehát a családi házban folyt le. A tablinum a háziúr tiszteletbeli helye, a kinek az ősi gyülekezetben a Staxovuç felel meg; a tablinum tehát
úgy célját, mint architektonikus felépítését tekintve,
megegyezik a bazilikában kialakult papi kórussal.
Az alaeban helyeződtek el a diakonusok, diakoniszszák és özvegyek. A régi római h á z b a n a tablinum
és impluvium között rendszerint kőasztal állott;
ennek természetes utóda a keresztény oltár. Az
atrium falait díszítő imagines clipeatae — az ősök
arcképei — a keresztény bazilikában p á p á k a t és
püspököket ábrázoló medaillonokká alakultak át. Az
udvar maga a templom főhajójává, az alae kereszt1

Az egésznek irodalmát 1879-ig lásd Kraus, Real-Encyclopiidie. I. 110. — 1896-ig kiegészítve Kraus : Geschichte der
christl. Kunst. Freiburg, 1896. I. 257-273.
2
K r e u s e r : Christi. Kirchenbau. Bonn, 1851. 5. 1.
3
Lange : i. m. 201. 301.
4
Dehio : Die Genesis der christlichen Basilika. München,
1883. 310. Dehio und Bezold : Die Kirchliche Baukunst des
Abendlandes. Stuttgart, 1884. 69.
5
Beöthy: A művészetek története. Budapest, 1906. 1. 441.
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hajóvá képződlek ki. Dehio ezen fejlődést annyira
biztosnak veszi, hogy hosszú elmélkedését ezen kategorikus mondattal fejezi b e : «a bazilika készen áll
előttünk; az ó-itáliai építészet ajándékul adja a
keresztény építészet bölcsőjébe».
Bármily könnyűnek és egyszerűnek látja Dehio
ezt a leszármaztatást, m á r Kraus 1 sem tudott érte
lelkesedni. A ki megfordult pompeji valamelyik
átriumában, 2 csodálkozva nézi, hogy tudott e nagy
tudományú férfiú ezen kalandos elméletbe bonyolódni ; erőszakolt volta a Pompeji átriumok alaprajzának láttára azonnal szembeszökik. A ki az építészettörténelmet n e m mint egymásra következő esetleges, h a n e m szerves, kifejlődéses jelenségeket tekinti,
kell hogy elismerje e tétel igazságát : az átrium udvar,
a bazilika pedig csarnokos épület, zárt terem vagy
ház. E kettő egymásból sohasem fejlődhetik. Sőt, a
mennyiben a bazilika fejlődésének csiráját mindenképen nagyvárosban, Bómában, kell keresnünk és
mint alább látni fogjuk, Constantinus ideje előtl a
mai értelemben vett bazilikák még nem léteztek, a
keresztény építésznek Bóma lakóházaiból kellett inspirációt szereznie. Már pedig a lakosság szaporodása,
a telkek drágasága folytán m i n d sűrűbben emelkednek az emeletes házak és ritkulnak az átriumosak.
Végül m á r fehérholló számba mennek. 3 A monumentális építészet pedig nem szokott kuriózumokon
nevelődni. Azonfelül a legsúlyosabb kérdés, miként
fejlődött a nyilt impluvium fölé a kiemelkedő fedett
tetőszék és fedélzet? A rézsútos folyosó fedésből
szerkezetileg kimagyarázni teljesen lehetetlen. A római
á t r i u m o k b a n oszlopok sohasem voltak s ilyeneket
csak a korintusi átriumban tételezhetünk fel; 4 de a
görög háznak direkt befolyását a keresztény bazilika
fejlődésére még Dehio sem állítja. Nem kevésbé
nehéz feladat volna elhitetni vagy meggyőzően kimagyarázni, hogy a tablinumot közrefogó alae hogyan
illeszkedtek a tablinum elé s miként alakult ki
belőlük a kereszthajó. Ha ez megtörtént, úgy azonnal
az első kísérletnél kellene észlelnünk, m á r pedig a
kereszthajó a keresztény építészetnek legmagasabb
fejlettségénél jelentkezik. Végül a tablinium makacs
következetességgel megtartja négyszögű alaprajzát,
míg a keresztény, de még az antik bazilikák javarésze is félköralakú apsissal záródik. Bármiként
mérlegeljük tehát Dehio elméletét, mindenképen
erőszakoltnak, túlságosan elméleti alapon megszerkesztettnek kell tartanunk. Épen azért nem is teremtett magának iskolát.
B) Egyetlen nemesebb követőjéneklátszik Schultze, 5
1

Kraus : Geschichte der christl. Kunst. Freiburg, 1906.

I. 268.
2

Mayer: Pompeji. Berlin, 6. mellék.
J o r d a n : Topographie der Stadt Rom. Berlin, 1885. 537.
4
Schultze: Archäologie der altchristl. Kunst. München,
1895. 1. ábr.
5
Schultze; i. m. 39—45,
3
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a ki a római magánházba beljebb merészkedett, hogy
annak szentélyében fedezze föl bazilikáink őselemeit.
A peristyliumot értjük, a mely a pompeji normális
háznak a tablinumon túl levő részét képezi s a római
polgárnak négyszögbe futó oszlopos folyosóval körülvett kertjét alkotja. 1 Schultze szerint az atrium képezi
a keresztény bazilikák előcsarnokát, a hol a katekumenek a keresztény oktatást meghallgatták ; erre
nézve bizonyítékul idézi Justinus vértanú egy homályos helyét, 2 a melybe az architektonikus leírást csak
erőszakolva lehet belemagyarázni. A peristylium
képezné a tulajdonképeni bazilikát, bár Schultze
hiányos leírásából nem világlik ki eléggé, mely
oldalon csatlakozott hozzá az apsis és miből keletkezett; a tablinumból-e vagy a nagyritkán előforduló
exedrából, a mely a tablinummal szemben a peristylium túlsó helyén épült? Schultze ezen fejlődési
folyamat kész és meggyőző példájaként említi a
Pammachius (?) xenodochiumát, a mely szerinte
tisztán tükrözi vissza a római átriumos és peristyliumos ház szerkezetét. Az ábra maga, melyet De Rossi
közölt, 3 világosan mutatja, hogy itt már teljesen kiA
fejlett bazilikával van dolgunk a virágzás idejéből
4
(398) ; hiányzik úgy a tablinum, mint az alae, fauces ;
ellenben félkörű apsisa van; az épület belsejében
pedig nem négyszöget zárnak körül, hanem bazilikális módra párhuzamos sorban állnak. De ha
Schultze mindezt a nehézséget el tudná oszlatni,
még mindig fönnmarad Dehio eredeti b ű n e : a befedés fogós problémája, melyet Schultze sem képes
kielégítően megoldani s azon kérdésre választ adni,
mily konstruktiv gondolkozás volt képes kertes
udvarból fedett csarnokot elővarázsolni.
C) Sokkal mélyebb és szilárdabb alapokon építkeznek azok, a kik Dehion és Schnitzen túl még
egy lépést tesznek előre, mondjuk fölfelé, az előkelő
körökbe, tudniillik azok, a kik a keresztény bazilikát
az előkelő rómaiak palota-bazilikájából származtatják
(basilicae privatae). Ezen elmélet atyaságáért Kinkel,6
Messner 0 és Weingärtner 7 kötekedtek egymással,
azonban már Kinkel munkájának megjelenési évszáma is kizár minden kételyt az iránt, hogy övé a
teória megalkotásának dicsősége. Kinkelnek elmélete
Vitruvius 8 leírásán alapszik, melyet az az úgynezett
egiptomi dísztermekről adott. Vitruvius megkülön1

Mau : F ü h r e r durch Pompeji. Neapel, 1893. 5.
s Just. Mart. Apol. I. 65.
3
I)e Rossi : Bullettino di archeologia chistiana. 1866.
4
Kaufmann : Handbuch der christl. Archäologie Paderborn, 1905. 176.
5
Kinkel : Geschichte der bild. Künste bei der christl.
Völkern. Bonn, 1845. 47.
0
Messmer : Über den Ursprung, die Entwicklung und
Bedeutung der Basilika in der christlichen Baukunst. Leipzig,
1859. 141.
7
Weingärtner: Ursprung u. Entwicklung der christl.
Kirchengebäude. Leipzig. 1858.
8
Vitruvius. VI. 5.
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böztet oecus tetrastylust — négy oszlopon nyugvó
tefőzetíí termet — és korintusi termet, kettős oszlopsorozattal, tehát háromhajós helyiséget és végre
az egiptomi oecust. Ez utóbbiról írja: «az egiptomi
teremben az oszlopokon gerendázat nyugszik, azután
a gerendákon, az alsó oszlopoknál egy negyeddel
kisebb oszlopok állnak és e felső oszlopok között
ablakok vannak. Eszerint hasonlít a bazilikához
(basilica forensis), nem a korintusi étkezőteremhez».
Vitruvius ezen szavaiból világos, hogy az antik előkelő házakban nagy vendégsereg befogadására a
háromhajós és kiemelkedő középhajós egiptomi (?)
terem szolgált, mely Vitruvius szavai szerint hasonlított a nyilvános bazilikákhoz. Kinkel és köre ezen
magánbazilikába kapcsolták bele elméletüket és nagy
tudással, SZÍVÓS kitartással gyüjtőkéli egybe bizonyítékaikat. így a házi vagy privátbazilika lett az a
varázslatos szó, mely sokak szemében a keresztény
műtörténelemnek ezt az elzárt szentségét felpattantotta.
Fieber Henrik,

darwinizmus

és a

származástan.

Sokszor szemünkre vetették már, hogy a kath.
egyház a tudományos haladás kerékkötője. Hogy
mily igaztalanul, kár volna bizonyítani. Ám arról
sem szabad megfeledkeznünk, hogy a hamis vádnak
nem mindig rosszakarat a szülője. Tagadhatatlan,
voltak az egyház vezérférfiai között is kevésbé óvatosak és kevésbé tartózkodók az ítéletükben, a kiknek túlságos merevsége fölkelthette az ellenfél
haragját. Pedig fölösleges okol szolgáltatni a rágalmakra ott, a hol sem hitbeli, sem erkölcsi tételekről
nincs szó. Mert ha az idő mégis az ellenség előnyére
dönti el a vitát, nagyon ártottak vele nem annyira
maguknak, mint inkább az egyháznak, a mellyel
egyesek túlzásait azonosítja az ellentábor.
A történelem példatára nem szűkölködik ilyen
esetekben. Hogy mást ne említsünk, elég a heliocentrikus világrendszerre (a Galilei-pör) 1 utalnunk.
Hányszor kovácsoltak már ebből ellenfeleink veszedelmes fegyvereket a tudatlanok megtévesztésére !
Pedig több mint három század mult el ama szánalmas vita óta s e háromszáz év alatt számtalanszor
megcáfolták m á r a túlzó vádaskodókat.
Értjük az akkori egyházi férfiak merev viselkedését. Oly időben éltek, mikor a légkör telítve volt
az eretnekség miazmáival, mikor a reformálás viszketege a tudmány terén is gyanút kelthetett. De ha
ügybuzgalmuk dicsérendő is, több körültekintéssel,
több tartózkodással s főleg a kérdésnek a vallási
tételekből való teljes kirekesztésével beiszapolhatták
volna ama forrást, mely a megszólások és rágalmak
egész özönét árasztotta egj'házunkra.
1
Sokszor
1907. 35. 1.

elferdített

történetét

előadtam

a

«Religio»
Szerk.
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Mint háromszázötven év előtt a heliocentrikus
világrendszerrel, körülbelül úgy állunk jelenleg a
leszármazás elméletével is. Itt is, ott is elkeseredetten dúlt a tudományos harc a két ellentétes vélemény között. Száz évig tartott, míg sikerült elhitetni
a kétkedő világgal, hogy a Föld kei-ing a Nap körül
és nem megfordítva. A leszármazás is száz éve birkózik m á r az állandósági elmélettel s a jubileumi
diadalkiáltásokból azt itélhetnők, hogy az igazság
feléje integet a győzedelmi pálmaággal.
Egy pontban kevésbé teljes a hasonlatosság:
az ellenmondók itt kevésbé tolják előtérbe a vallási
elemet, mint amott. Pedig a leszármazás talán i n k á b b
rászolgálna a meggyanusításra, m i n t egy közömbös
csillagászati kérdés. Hiszen látszólag beleavatkozik
Mózes teremtés-történetébe s azzal ellentétes álláspontra helyezkedik; mintha a természetet függetleníteni akarná az isteni beavatkozástól, sőt magára
az emberre is kiterjesztené gyámjogait. Azért ez az
elmélet sem maradhatott minden ellenmondás nélkül. Voltak, a kik a priori elvetették. E fölfogásukban
egyrészt a mózesi teremtéstörténetre hivatkoztak,
másrészt a nagy Linné tekintélyére, a ki fáradságos
és évtizedeken át folytatott kutatásai eredményekép
állította föl tételét: Tot species numeramus, q u o t a
Deo ab initio sunt creatae. Annyi fajt számlálunk,
a mennyit kezdetben Isten teremtett.
Tagadhatatlan, hogy ebben az ellenkezésben
nagy szerepet játszott a fogalomzavar. A hatvanas
évek óta egész a nyolcvanas évekig a leszármazás
elméletének egyetlen számottevő képviselője volt a
darwinizmus. Ez terrorizálta az egész természettudományt, ellenállás nélkül haladt diadal útjában,
kérlelhetetlenül söpörte le a másféle elméleteket a
tudomány asztaláról. Senki sem beszélt már Lamarck
vagy Geoffray St.-Hilaire nézeteiről, nem törődtek
az embriologia híres megalapítója, Ernst von Bär
által körvonalozott mérsékelt fejlődéssel : a leszármazás és a darwinizmus akkor még a tudósok fejében is egg fogalommá olvadt össze. Ehhez j á r u l t a k
a Haeckel-féle visszaélések, Darwin elveinek alkalmazása az egész mindenség fejlődésére, sőt magára
az emberre is. Az eredetileg közömbös elméletbe
atheisztikus-monisztikus elemek csúsztak be, tanai
agresszív alakot öltöttek. Isten, szellem, halhatatlanság fölöslegessé vált a Haeckel-féle világfelfogásban.
Ilyen körülmények között érthető az a kiélesült
erős ellenszenv, mely a keresztény világfelfogás híveit
a származástan iránt eltöltötte. Hiszen egy atheistarendszerrel szemben n e m foglalni állást, egyértelmű
volt volna az istentagadással.
Haeckel és hivei célzatosan táplálták e fogalomzavart különösen a társadalom alsóbb rétegeiben.
Egyfelől arra hivatkoztak, hogy a leszármazás a
palaeontologia, biologia és embriologia köréből n a p ról-napra új bizonyítékokkal gazdagodik, melyek
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érvelő erejét még az ultramontán érzelmű tudósok
is kénytelenek elismerni. Másfelől — m o n d t á k —
ugyanez a leszármazás fölöslegessé teszi a személyes
Isten elfogadását és szükségképen a monista táborba
vezet. E sofizma sokaknak csavarta el j ó z a n észjárását, sőt megtévesztette a műveltebbeket is.
Az egyház buzgó és a természettudományban kevésbé járatos hivei pedig csak azt következtethett é k : tehát a származástan, m i n t hitbe ütköző theoria
elvetendő.
Az utolsó évtizedben, a darwinizmus r o h a m o s
hanyatlása korában, végleg tisztázták e két fogalmat.
Élesen elkülönözték a származástan és a darwinizm u s tételeit s a kettőt szembesítették egymással.
Kitűnt, hogy r o k o n o k ugyan, de az utóbbi az előbbinek korcsszülötte csak. 1
A leszármazás elmélete, mint a biologiának
segédeszköze, meglehetősen szűk körre szorítkozik.
Célul tűzi ki m a g á n a k okszerűen kutatni a növényi
és állati alakok sorrendjét, a mint egy vagy több
ősformából a jelenleg élő fajokig fejlődtek és megállapítani eme fokozatos fejlődés külső vagy belső
tényezőit. Eszerint a leszármazás nem természettudomány, mert tárgyát nem a közvetlen megfigyelés, hanem a rég lezajlott mult jelenségei képezik ;
a leszármazás csak t u d o m á n y o s elmélet, mely
valószinű magyarázatát adja a múltnak a jelen
tényeiből.
Már e rövid leírásból is világos, mit kell szükségképen a leszármazás hatásköréből kirekeszteni.
Először is ne kérdezzük tőle az első élet keletkezését. Ebben nem illetékes, m e r t nem esik a megfigyelés körébe a k á r az ősnemzésről, akár a teremtésről tanúskodni. Ez a természetbölcselet föladata.
T o v á b b á ne kérdezzük tőle az élettelen világ keletkezését vagy fejlődését, mert ennél nem lehet szó
tulajdonképeni leszármazásról. Ne is v á r j u n k tőle
az e m b e r társadalmi, kulturális fejlődésére vonatkozó axiómákat, m e r t mindez észt, tehát szellemi
elvet föltételez, a mely nem esik az érzéki tapasztalás alá. Vájjon továbbá egy vagy több ősforrásból
fejlődött-e az élők két országa, azt sem fogja eldönteni soha. Ha valaki mégis apriori egy őssejtű
eredet mellett kardoskodnék, csak monisztikus elfogultságot árulna el. Végre a darwinizmus haeckeli
kiépítése egy általános világfelfogássá nem egyéb,
mint hívatlan betörés a bölcselet szentélyeibe. Mert
egy theoria, melynek szűk köre jog szerint csak a
földi élet fokozatos fejlődésére szorítkozhatik, bitorló,
ha hatalmát más területekre is kiterjeszti.
A föntebb leirt, megszorításokkal ellátott leszármazás valóságos t u d o m á n y o s theoria, melyet a legbűzgóbb kath. e m b e r is elfogadhat, vagy elvethet
a bizonyítékok értéke szerint. Ezzel azonosította
1

A fogalomtisztázásban Wasmann : Die moderne Biologie und die Entwicklungstheorie
cimű munkájának 9. fejezetét
követjük.
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geschichte des Menschen» című művét, melynek
magát negyven éven át a darwinizmus és előidézte
előszavában prófétai ihlettel beszél fölfedezései fona fönt érintett fogalomzavart, következőleg kath.
tosságáról : «Azon hatalmas kultúrharcban — írja —
részen minden leszármazási elmélet meggyanusitását.
melyben
mi is szerencsések vagyunk résztvenni,
Ez visszaélés volt a darwinisták táborában s a jónem toborozhatunk a viaskodó igazságnak derekabb
hiszeműek tudatos megtévesztése. Mert még a legszövetségest, mint az anthropogeniát (az ember
tisztább darwinizmus és a leszármazás közt is olyan
fejlődéstörténetét). Mert öreg ágyú ez az igazságért
a különbség, mint az ember és az állat között : csak
való küzdelemben. A dualisztikus szofizmáknak
az állatiasság jegyében egyeznek. Ha pedig hozzáegész sorai rendre omlanak a monisztikus tüzérség
vesszük még ama jegyeket is, a miket a Haeckeleme sortüze előtt és a római hierarchiának büszke
kompánia tudatlansága vagy rosszakarata kevert
épülete, a csalhatatlan dogmatika hatalmas vára
belé, olyan zsargon-theoriát kapunk, mely a leszárkártyaházként esik össze e lövegek erejétől. Az egymazással csak abban egyezik, hogy mindkettőben az
házi tudomány álbölcselettel telített könyvtárai pedig
állati és növényi világról is szó esik.
semmivé olvadnak, mihelyt a fejlődéstörténet napjáLegtisztább formájában, úgy a mint az Darwin
1
val
világítunk beléjük».
alapvető munkájából került ki, a darwinizmus nem
Ilyen nyilt hadüzenet egy cseppet sem volt
egyéb, mint a leszármazási elméletek egy különös
alkalmas arra, hogy eloszlassa az előítéleteket a
alakja : a természetes kiválasztás. A létért való küzszármazástan iránt. De azóta tisztultak a fogalmak.
delemmel kapcsolatos túlélése az alkalmasabbnak,
Haeckel tekintélye a tudósvilág előtt összeolvadt,
a lassú átváltozás, a szerzett tulajdonságok átöröka jénai pápa szavaira már csak a gondolkodni nem
lése azok a hajtóerők, a melyek tervtelenül, pusztán
tudó, félrevezetett tömegek hallgatnak. A «bathybius
külső mechanikus erők hatásainak megfelelően
Haeckelii» kudarca után nevetségessé, az embriós
hozzák létre azt a csodálatos növényi és állati
klisé után becsületvesztetté vált még hívei körében
világot.
is. A leszármazás pedig emancipálta magát a
Ám Haeckel a természetes kiválasztás elvét az
haeckelizmus és darwinizmus kényuralma alól és
élők országából átvitte az egész anyagi világra és
összpontosította erejét az őt egyedül megillető tapasza nagy mindenség fejlődésére alkalmazta a Laplacetalati téren : nem kontárkodik bele a bölcselet és
féle ősködtől egész a jelenkorig. Tehát a létért való
vallás
problémáiba. Úgy, ahogy most jelen meg a
küzdelem varázselve teremtette volna az alaktalan
nyilvánosság
előtt, ártatlan theoria, olyan, mint
káoszból ezt a i'endezett világot ! Nem nehéz Haeckel
háromszáz év előtt a heliocentrikus világelmélet.
szándékát kitalálni. A célirányosság kizárásával, az
Nem zárja ki Istent, nem mond ellen a teremtés
ősnemzés elfogadásával a Teremtő beavatkozását
történetének s az embert is érintetlenül hagyja
akarta fölöslegessé tenni s realisztikus monizmusa
méltóságában.
Tehát csupán vallási aggályosságból
elfogadtatásával megalapítani a materialisztikus
dolgozni
ellene
elfogultság volna s könnyen úgy
atheizmust. Nem egyéb ez, mint az a jámbor Straussboszulhalná
meg
magát az utókor ítélete előtt, mint
féle kívánság (Istent az ajtón kitenni) tudományos (?)
annak idején a római inkvizíció eljárása Galileivel
megvalósítása Haeckel módja szerint. És húsz éven
szemben.
Martinovics Sándor S. J.
át ez a haeckelizmus viselte a darwinizmus
nevet !
De a materialisták jénai pátriárkája még tovább
ment. Nem volt volna következetesség a fejlődés JÇant előtti bölcselkedés.
<n.)
általános törvénye alól kivonni az embert. Hiszen
A XVIII. század második felében Németországaz ember is a világegyetem része, egy atom, mely
ban a bölcseletnek az volt a feladata, hogy a tanula nagy mindenség egy tömecsén mozog. Tehát ő is
mányait elvégző egyetemi hallgatónak műveltségét
alá van vetve a kialakulás általános törvényeinek s
befejezze s a szétszórt tudományelemeket egységes
mint ilyen, nem egyéb, mint az állatból fejlődött
világnézletbe foglalja. Ezért hallgatta a jogász, a
magasabb bestia. Huxley volt az első, a ki a nagy
theológus, az orvosnövendék, a tanári pályára lépő
fölfedezést először merte kimondani a darwinizmus
ifjú
a bölcseletet.
nevében. Haeckel a «Natürliche Schöpfungsgeschichte»
című művében már az ember családfáját is fölA leibnitzi bölcselet elemeit ugyanis Chr. Wolff
kutatta. Darwin csak 1871-ben nyilatkozott, akkor,
meglepő eredménnyel foglalta össze. Szépen kidolmikor a majomsógorság már dogmaszámba ment.
gozott szillogizmusokban, folyékony német nyelven
És ezzel Haeckel elérte céljainak netovábbját: sikeszövődtek ki a bölcselet minden ágában a felvilágorült egy egységes monisztikus rendszert összetásodás, a racionalizmus, de egyúttal konzervatív
kolnia. Megvolt a faltörőkos, a mellyel neki eshetett
alapon álló gondolatok. Ez a racionalizmus nem
az egyház dogmafalának. Szándékából nem is csivolt istentelen, nem volt destruktiv, jó lelkű polgári
nált titkot. 1874-ben kiadta «Die Entwicklungsfilozófia volt, a mely lehetőleg nagy apparátussal
igyekezett azokat az eszméket bölcseleti szervbe
1
öltöztetni, a melyeket mindenki úgyis tudott és
On the Origin of species.
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értett. A leibnitzi eredetiségek kisiklottak WollT kezei
közül. De az nem volt baj. A fődolog volt, hogy
a tudás minden mezejét feldolgozza s tudományos
alakban nemzeti nyelven mondja el. A ki ezt a filozófiát tanulta, abban az álomban ringatta magát,
hogy m i n d e n t tud és mindent ért.
Már Déscartes-Spinoza is megkísérelték, a mit
Wolff teljesen keresztül vitt, de n e m oly nagy terjedelemben. A h á r o m bölcselő ugyanis azzal a szándékkal és tervvel fogott a bölcselet kidolgozásához,
hogy mathematikai alapon s a mathematika föltétlen
bizonyosságával dolgozzák föl a filozófiát. E nagy
vállalkozásban kerültek minden érintkezést a megbízhatatlan, folyton változó, csak valósziníí tapasztalattal s az észből, a tapasztalattól független tiszta
gondolkodás mezejéről merítették alapelveiket s
azokból vezettek le minden egyéb igazságot. É p e n
úgy, mint a geometria, vagy a mathematika. Ez a
bölcselet tehát igazán mathematikus bizonyságú
betetőzése lett volna a mi tudásunknak.
Mondhatjuk, hogy Wolff ezt a nagy célt be is
fejezte. Hatalmas szintetikus m u n k á t végzett. N e m csak a logikát, de a lélektant, istentant, kozmológiát,
ontológiát stb. tiszta észbeli fogalmakon építette föl,
a tapasztalat mellőzésével.
Csakhogy az emberi gondolkodás olyan, hogy
megunja még a tökéletest is, megunja az igazságot
is s keres, töri magát más irányok felé. A n é m e t
lélek is b á r boldognak érezte magát a racionalizmus
gondolatvilágában, a melyről azt is tartotta, hogy
az az igazi felvilágosodottság, mégis csakhamar idegen irodalmak felé fordult.
Akkor pedig úgy Angliában, m i n t Franciaországban egészen más nézeteket vallottak. Angliában
Locke a tudás alapjának nem az észt, h a n e m a
tapasztalást, a belső és külső szemléletet mondotta.
Hume ezt az álláspontot a legvégsőbb túlzásba vitte
és azt a kis racionális elemet is, a m i még Locke
bölcseletében megmaradt, kimosta s csak a tapasztalást állította oda a tudás alapjául. Mivel pedig —
és itt a túlzás — a tapasztalás ingatag, tudásunk is
kétes. line a szkepticizmus.
A francia enciklopédisták és Voltaire, Rousseau,
La Methrie, Condillac ezt az empirizmust még i n k á b b
durvává tették s a puszta szenzualizmust formálták
ki. És mindezek a külföldi áramlatok beözönlöttek
Németországba s nem kis bajt okoztak a Wolff-féle
bölcselkedésnek.
A tiszta racionalizmussal szemben a lélektan
empirikus tárgyalása s a lelki tények analizálása
kapott erőre. A levegőbe építő metafizika, mely teljesen m á s álláspontból indult, ki m i n t az empirizmus
és szenzualismus, a leghevesebb támadások tárgya
lett. Csak a mit az öt érzékünkkel fölfogunk, azt
tudjuk, mondották, s inkább végleg lemondottak az
egységes világnézlet szempontjáról, m i n t sem a tudást
a tapasztalaton kívül is kiterjesszék. Ellenszenvük
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nemcsak a bizonyítás módszerére terjedt ki, hanem
m a g á r a a tárgyra és a természetfölötti dolgokra is.
Mivel pedig a művészet mindig legelőször érzi
meg az idők változását, persze hogy e téren is nagy
átalakulás állott be. Talán senki annyira nem irtózik
a sablontól, a megkötöttségtől, mint a művészi egyéniség és a vérbeli műkritikus. Gottsched a művészet
terén ugyanaz volt, a mi Wolf! a filozófiában. Megjelölte a művészet célját, hasznát s mesés korlátokat
állított föl az egyéniség túlkapásai ellen. Persze
hogy ez nem tarthatott sokáig; csak addig, a mig
erős egyéniségek n e m támadtak, a kik a «Sturm és
Drang» korszakot szenvedélyes akarással, saját
egyéniségük érvényesítésével és kiárasztásával a tiszta
művészet jelszava alatt megteremtették.
így lassan kétféle szellemi élet állt szemben
egymással. A régi racionalista, dogmatizáló metafizikával szemben
állott a legridegebb szkepszis.
A racionalizmussal az empirizmus. Mindennek pedig
az lett az eredménye, hogy az egységes világnézlet
vágya ugyan még sok emberben tovább élt, de ezt
az igényt már n e m az észből, sem a tapasztalatból
nem akarták kielégíteni, hanem «sejtésekhez», vagy
«be n e m bizonyítható meggyőződésekhez», vagyis
erkölcsi indító okokhoz fordultak.
Nos és milyen képet mutatott ily körülmények
között a vallásos élet a XVIII. század f o l y a m á n ?
Nem térhetünk ki e kérdés elől, mert mint látni
fogjuk, Kantra is nagy hatással voltak korának vallási áramlatai. Mindenesetre élt és uralkodott a hivatalos protestáns egyház, a melynek eredeti szelleme,
az individualizmus, kiszállt s az egyházi és vallási
élet szigorú szabályokhoz, formákhoz fűződött ; pedig
egykor ép azok ellen támadt föl. Az orthodoxia
a z o n b a n a XVIII. század első felében nagy ellenfélre talált a pietizmusban (Spener, F r a n k e Hermann), a mely individuális és általános elveken
nyugvó keresztény életet és szellemet tanított. Szellemi felszabadulás jeligéje alatt a tekintély elől a
lelki élet saját egyéni tapasztalataihoz fordult, a
benső kereszténységet tanította, mint sokan a modernisták közül napjainkban. És nemcsak az állami
és az egyházi tekintéllyel jöttek ellentétbe, de a
Wolff-féle filozófiával is. Később azonban kibékültek,
mert hiszen Wolff a filozófiát, ők pedig a vallást
akarták népszerűsíteni. S Wolff bölcseletének számos
jelentékeny képviselője, mint «felvilágosodott» férfiak,
szívesen szegődtek a «tekintély» fölé emelkedő
pietistákhoz. A bölcselet terén rubrikákhoz szokott
filozófusok a vallásos élet szabadságában kerestek
egyéni kárpótlást.
A pietisták legalább j á m b o r , becsületes, bibliás
emberek voltak. Máskép gondolkodtak a «természetes vallás» hivei, a kik az angol és francia deizmus
hatása alatt a kereszténységet kivetkőztették lényegéből s heves harcban állottak az orthodox protestáns
egyházzal. Joh. Chr. Edelmann, Her. Sam. Reimarus
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(ki n e m merte m u n k á j á t kiadni életében és senki
sem tudta, mit rejteget Íróasztalának fiókja), Mós.
Mendelssohn s főleg Lessing, a legradikálisabb irányt
képviselték. A bibliát szétszedték, a keresztény vallást a fejlődés egy láncának tüntették föl, a kinyilatkoztatást elvetették, vagy i m m a n e n s m ó d o n magyarázták. A mai modernisták vallásfejlődési és kinyilatkoztatást illető tanai Lessingével rokonságban
vannak. Vegyük ezekhez Jacobinak leveleit Mendelssohnhoz (Briefe über die Lehre des Spinoza),
Goetének természetvallását, melyet a művészet szinez
ki, vagy Herdernek Spinoza-ízű naturalizmusát s
látjuk, hogy minden téren, még a történelem és társadalmi tudományok mezőin is, a melyekről most
nem beszélhetek, nagy volt az anarchia.
A bölcselet területén elsőrendű szükséglet volt
már, hogy az ész és tapasztalat egymáshoz való
helyes viszonyát megállapítsák. Hitükben, vallásos
meggyőződésükben megtépett jóindulatú lelkek is
sóvárogtak e probléma megoldása után, mert a megingatott tudományos alapokon a theológia bizonyítékai is meglazultak s a metafizika is megingott.
S Lessing halálának évében jelent meg Kant «Kritik
der reinen Vernunft»-ja, mely nagy követ dobott
az a k k o r i idők szellemi mozgalmainak hullámaiba.
De még ezen előzményekkel, szellemi mozgalmakkal sem érhetjük he, ha Kant egész lelkületét
kimagyarázni a k a r j u k . Ki kell terjeszkednünk családi
körülményeire, nevelésére s azon közvetetlen hatásokra is, a melyek között kifejlődött lelke, egyénisége s talán bölcseleti nézete is. Tudjuk, hogy Kant
j á m b o r pietista család gyermeke volt. Komolyság,
erkölcsi szigorúság, fegyelem jellemezte az egyszerű
nyerges családi életét. Ha meggondoljuk, mennyi
durvaság, felületesség, szeretetlenség tapasztalható
szegényebb családokban, csak akkor értjük meg
azokat a dicsérő szavakat, melyeket Kant a pietistákra és saját családjára alkalmazott. «Beszéljenek
a pietistákról a mit akarnak, tény, hogy a kik ahhoz
komolyan ragaszkodtak, tiszteletreméltó m ó d o n tűntek ki. Ok birták a legfőbbet, a mit csak ember
elérhet, azt a nyugalmat, vidámságot és békét,
a melyet semmi szenvedély meg nem zavarhatott.
Szükség, üldözés nem kedvetlenítették el őket;
viszálykodások haragra vagy ellenségeskedésre nem
tüzelték föl lelküket. A megfigyelő is nagy tiszteletet
érzett irántuk. Emlékszem, hogy sok viszály volt egy
időben a szíjgyártók és nyergesek közölt, apám is
sokat szenvedett miatta. De még családi beszélgetéseink közben is szüleim a legnagyobb kímélettel és
szeretettel beszéltek ellenségeinkről s telve a legnagyobb bizalommal a Gondviselés iránt. Noha
gyermek voltam még, sohasem tudtam ezt később
sem elfelejteni.)) 1
1

Külpe i. ni. 14. o. lásd még: H. HölTding: Geschichte
der neueren Philosophie I. 1—29. o. ; Windelband : Geschichte
der neueren Philosophie I. 526—586.
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Nagy halással volt Kantra még a családnak egy
jó barátja, AI. Schultz prot. pap és tanár a hallei
egyetemen s egyike azoknak, a kik a Wolff-féle
bölcseletet s a pietizmust önmaguk lelkében egyesítették. Ez az ő kultúrtörténeti jelentősége is, m e r t
a hallei egyetemen a két irány sokáig heves k ü z delmet vívott egymás ellen, sőt egy izben Wolffhak
is el kellett hagynia a pietisták miatt a hallei egyetem katedráját. Kant nagyra becsülte Schultzot s
halála előtt is arra gondolt, mint lehet a kiváló
férfiú emlékét megörökíteni.
Egyetemi éveit Kant Halléban töltötte. Schultzon
kívül még egy pietista tanár hatott lelkületére :
Knutzen. Ez is nemcsak mint tanár, de mint szeretetre méltó, j ó szivű ember, irányította Kantot. R e n delkezésére bocsátotta neki könyvtárát és főkép
Newton műveinek tanulmányozására
serkentette.
Knutzen, mint bölcselő, szintén Wolff kövelője volt.
Csak egy tanár volt, a ki az angol empirizmust
szellőztette, de Kantra ez nem volt hatással. H u m e
későn éreztette befolyását Kantra. Főkép a m a l h e matikát és a természettudományokat szerette. Legkorábbi dolgozatai is e téren mozogtak. A bölcselettörténetet azonban nem igen ismerte, legfeljebb nagy
vonalaiban ; históriai alapon lelke nem volt kiművelve. De volt összefoglaló tehetsége, a mely kritikai
belátásra vezette s rendszerezővé tette.
A főhatások tehát, a melyek ifjúságában mély
nyomot gyakorollak reá, a pietizmus, a racionalizm u s s némileg az empirizmus volt. Nem is tudott
a két elsőtől sohasem megszabadulni. Az egyik j e l lemszilárdságra nevelte s a kategorikus imperativus
katonás axiómáját fejlesztette ki belőle; a másik
pedig az emberi értelem erejébe vetett hit győzedelmét segítette elő gondolkodásában akkor is,
mikor az empirizmus és naturalizmus egész múltját,
gondolkodását m á r - m á r felborították. Az értelemnek
és erkölcsnek autonómiája fiatalkori élményeiből
szövődtek ki.
Azt m o n d h a t n á valaki, a ki Kant gondolatait
a «Religion innerhalb der Grenzen der blossen Vernunft» c. m u n k á j á b a n olvassa, hogy ez a kép, melyet
én róla festettem, nagyon ideális és n e m valószerű.
Teszem W i l l m a n n egészen máskép rajzolja Kantot
s annyira feltünteti Kant radikalizmusát, hogy szinte
megijedünk tőle. Willmann álláspontjára vonatkozólag megjegyzem, hogy neki igaza van. O, a pozitív
hitű bölcselő, teljesen a pozitiv vallás mértékével
itéli meg és itéli el Kantot. De már kezdetben megjelöltem, hogy Kant pietista levegőben nevelkedett
föl. A pietizmus pedig az orthodox protestáns egyház ellen is állásfoglalás volt, hát még a katholikus
egyházzal szemben. De a pietizmus n e m volt atheizraus. A pietizmus nem volt egyház, szervezet; a
pietizmus úgy gondolkodott, hogy a vallás m i n d e n
ember közös java, tehát a vallás nem formákban,
vagy vitatkozásokban keresendő, h a n e m vallásos
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cselekedetekben, élő hitben, a m e l y a szivet j ó
cselekedetekre készteti. Elvetették a szimbolikus
könyveket, mert szerintük csak a biblia a helyes
vallásos érzület útmutatója.
Mikor Kant vallásos érzéséről beszélek, a pietizmus mértékére gondolok. Egyébként ő is abban a
világban mozgott, a melyben a fönnemlített bölcselők :
Edelmann, Reimarus, Jakóbi, Lessing. «Felvilágosodott» e m b e r volt, a korszellem őt is meghódította.
Tehát Kant vallásosságáról beszélve azon legalsó lépcsőre szállunk alá, a hol minden vallás
megérti egymást, t. i. Istenben való hit- s a lélek halhatatlanságához ; ezeken épül föl m i n d e n vallás, ezekre
helyezkedik a kinyilatkoztatás is.
Nem szeretném tehát, ha bármifélekép is félreértésre adnék okot. De ezeket a gondolatokat ki
kellett emelnem, hogy megállapítsuk, mi volt Kant
hitének t á r g y a ? Hogy tudjuk mérlegelni őt akkor,
midőn az Isten léte ellen felhozott bizonyítékairól
lesz szó.
Trikál József dr.

Tígyházt
világkrónika

B r u x e l l e s . Mercier bibornok, Belgium prímásának
nagyböjti főpásztori levele — a minden tekintetben
virágzó Belgium egy nagy veszedelméről, a népesedés
hanyatlásáról szól és óva inti az ország családjait, hogy
Franciaország nyomdokain tovább ne haladjanak.
A nagytudományú főpásztor kimutatja születési adatokkal, hogy Belgiumban a születések, a francia szomszédság és erkölcsök hatása alatt, hanyatló irányt vetlek ;
mert míg például 1901-ben a születések száma 200.000-re
emelkedett, 1907-ben 185.000-re hanyatlott le, habár a
lakosság száma emelkedett, t. i. bevándorlás útján.
A bibornok ezt a szomorú jelenséget annak tulajdonítja, hogy a belgákon erőt kezd venni a francia szellem, az individualizmus, az önzés szelleme, a mely a
népes család gondolatától és terhétől visszariad és abban
az önző gondolatban tetszeleg magának, hogy ő valami
kitűnő dolgot végez, ha az «egy-két gyermek» rendszerére szorítkozik «jó örökség» hagyásával. Mercier
bibornok kimélet nélkül rásüti erre a rendszerre az
önzés s az abból fakadó erkölcstelenség bélyegét és
pedig épen az ily módon származó gyermekek tekintetében is. így, úgymond, nem lehet bátor, munkaszerető,
kitartó nemzedéket nevelni, hanem csak olyat, a mely
csak örökségen töri az eszét, a mely tehát csak fogyasztásra termett és nem gyarapításra. A legrosszabb szolgálat, melyet szülők gyermekeiknek tehetnek, az, ha nem
bizonyítják be előttük a munka szükségességét, a mi
nélkül nincs sem erős férfilélek, sem erős nép.
Mercier bibornok figyelmezteti az államot, hogy
igyekezzék jobban átérezni azt az igazságot, miszerint
a társadalmi szervezetnek alapvelő szerves egysége nem
az egyén, hanem a család. Erre kell fektetni a törvényhozást.
*

B o l o g n a . Mezzofanti bibornok emlékezete. — Márc.
hó 15-én mult 60 esztendeje, hogy Mezzofanti bibornok
Rómában jobblétre szenderült. Vele nemcsak korának,
de úgyszólván minden időknek legnagyobb nyelvtanuló
csodája szállt sírba.
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Született itt Bolognában, szegény iparoscsaládból,
1774. szept. 19-én. A legkülönfélébb nyelveket nem
valami rendszeres egymásutánban, hanem alkalomadtán,
a mint mesterre talált, játszva sajátította el. 1797-ben
pappá szentelte a bolognai érsek. Azonnal az arab nyelv
egyetemi tanára lett szülővárosában. 1798-ban a pápai
uralmat Bolognában a francia köztársaság váltotta föl,
a mely Mezzofantit tanári székétől megfosztotta. Magántanítás útján volt kénytelen magának, szüleinek és
testvéreinek kenyeret keresni. De hire lassankint anynyira növekedett, hogy olaszok és nem-olaszok mint
valami nemzetközi tudakozó-intézet tulajdonosához fordultak hozzá nyelvismeretei alapján.
Abban a forradalmi időben nagyon hányt-vetett
élete volt Mezzofanti abaténak. 1815-ben végre bolognai
egyetemi könyvtárigazgató lelt. 1818-ban kereste föl őt
lord Byron, a ki nem igen kereste, a mint maga mondja,
a tudósok társaságát. «Nem emlékszem, úgymond, senkire, a kit kétszer óhajtottam volna látni — Mezzofantit
kivéve, a ki egy nyelvbriareus, egy élő polyglotta, a
kinek a bábeli torony építése idején egyetemes tolmácsnak kellett volna lennie. Csodálatos ember és hozzá egészen szerény.»
IV. Vilmos porosz király, mint trónörökös, 1828-ban
találkozott Mezzofantival, a kiről Tholuck hallei theologiatanárnak ezt írta : «Látogassa meg, mert ez valóságos
csoda ; velem németül úgy beszélt, mint egy német,
Ancillon titkos tanácsossal franciául, mint egy francia,
Bunsennel angolul, Gröben tábornokkal svédül». Rómába,
XVI. Gergely meghívására, nagynehezen ment át 1830-ban.
Csakhamar otthonosan érezte magát az örökvárosban
és 1833-ban már első őre volt a vatikáni könyvtárnak.
A Propagandában nyelvismerete úgyszólván megkétszereződött. Megtanulta az amerikai és ázsiai nyelveket,
a melyeket még nem ismert, a többi között a kinait.
1838. február 12-én bíbornoki kalapot kapott. 1845-ben
I. Miklós cárral lengyel és orosz nyelven beszélgetett.
1846-ban meghalt XVI. Gergely pápa, a ki Mezzofantit
bibornokká kreálta. Abban a conclavéban, a mely MassaiFerretlit pápává választotta, Mezzofanti is résztvett.
Halála 1849. március 15-én következett be Rómában, az
alatt az idő alatt, midőn IX. Pius pápa Gaetában tartózkodott. Sírja titulusában, szent Onofrio templomában
van, nem messze Torquato Tasso sírjától. Szobrot
szülővárosában 1885-ben kapott.
Nyelvismerete tudvalevőleg meseszerű, valóságos
unicum. Hány nyelven beszélt, arra nézve eltérők a
vélemények. Egészen tökéletesen beszélt 30 nyelven,
19 nyelv használatában már nem volt oly tökéletes,
12 nyelvet csak könyvből ismert. Több európai nyelvnek különféle tájszólásain is tudott beszélni, így például
olaszul hat tájszóláson, franciául heten, németül, angolul
magyarul négyen-négyen. Rendkívülisége dacára a szerénységnek mintaképe maradt egész életén át. —y—la.

Dalmady Zoltán. M e n d e m o n d á k a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k k ö r é b ő l . Budapest. Athenaeum. 1909.
VII. és 391 lap. Kötve 7 korona.
(in.)
III. Calixtus esete kissé furcsa világításban tünteti
fel Dalmady történeti tájékozódását. Ez a kellemetlen
hiány müvében egyebütt is érezhető. A középkorról a

Jroda
.
°m'

("».

szám.

RELIGIO

87., 240., 245. lapokon csak rosszat tud mondani ; ma ez
már túlhaladott álláspont, még a természettudományokat
illetőleg is. Erről meggyőzhetné a szerzőt Wasmann,
«Die mod. Biologie und die Entwicklungslehre», 3. kiad.
11—18. lapokon. Sajátságos módon beszél a szerző egy
régi könyvről, a mely beszédmód elárulja, hogy nincsen
a dologgal tisztában. A 86. és 130. lapokon névelő nélkül, ez utóbbi helyen egyéb személynevek kiséretében
Physiologusról beszél. A 113. lapon meg épen ezt olvassuk : «Epiphanius és Physiologus szerint». Az egészből
az látszik, hogy ő a Physiologust személynévnek tartja
és Epiphaniust meg Physiologust mint két külön tanút
lépteti fel. A dolog azonban igy áll. Sz. Epiphanius
művei közé keveredett a középkorban egy anonym,
gazdátlan munka, melynek cime : xfç xiu cpuçtoÀôyou
(Migne. P. Gr. 43, 517—533; Pitra, Spicil. Solesm. III.
1855. ; Laudiert, Gesch. des Physiologus. Strassb. 1889. ;
Cahier és Martin, Mél. d'arch. et d'hist. II—IV. Strzygowski, Der Bilderkreis des griech. Pysiologus Leipz.
1899. Krumbacher. Gesch. der byzant. Litter. 2. kiad.
874. kőv.) A kritika kimutatta, hogy a műnek Epiphaniushoz csak annyi köze van, mint a mennyi közösséget
közte és a mű között a középkori leirás teremtettek.
Pitra a mű eredetét a gnosztikusokra viszi vissza ;
Laudiert még a gnosztikusok előtt keresi. Valószínű,
hogy ez a könyv sok recensiót ért meg és az elsők már
Justinus, alex. Kelemen, Origenes és Tertullianus előtt
ismeretesek voltak a II. és III. században ; mai formája
azonban aligha keltezhető a IV. század előtt. Kircher
Athanázlioz a szerző hozzáteszi : XVI. század, pedig
1602—1680. élt.
Bizony ezek oly dolgok, a melyek nem növelik meg
az emberben a bizalmat a szerző iránt oly pontokon,
a hol igazán tanulni szeretnénk tőle.
A szerző természetesen fölvette művébe az ember
leszármazásának kérdését is (13—20. lapok). Ezt a részt
végtelenül gyöngének találtam. Lamarek és Darwin fölfogásának különbsége épen a legrosszabb pontra van
helyezve. Teljesen tarthatatlan állítás, hogy ma már
senkisem vallja a természettudósok közül a fajok állandóságát ; mert ha igaz is, hogy az evolúció elmélete
majdnem általános, de az evolúció-elmélet más, mint
a darwinizmus és legalább a konstanciának nagy periódusait elismeri. A 15. lapon a szerző úgy dobálózik a
millió évekkel, akárcsak egy pénzügyminiszter a millió
koronákkal a költségvetési megnyitóban. A 16. és 255.
lapokon ott kisért a misztikus félhomályban maradó
vérkémlelési kísérletek bizonyítéka. Ezeket délszinre
hozni iparkodtam a «Religio» januári és februári számaiban. A 17. lapon megjelenik az «összekötő kapocs»,
a Pithecantropus erectus Dubois. Erről már mások eleget
értekeztek a Religióban. Némethy Gyula, A chapelle
aux saintsi ősember (Religio 1909. jan. 31. 5. szám)
cím alatt közölte is Gorkának, Dalmady jobbkezének
nyilatkozatát, mely már legerősebb beismerésben van
ezen «összekötő kapocs» tekintetében.
Az ősnemződés tekintetében (20—23.) elfoglalt álláspont igazi kétélű álláspont, a mely meglepne, lia máiunalomig meg nem szoktuk volna. Ezekkel a fölfogásokkal igen szépen egyezik az, a mit a 62. lapon olvasunk : «szakadatlanul haladunk a tökéletesedés felé» ; a
tényekkel persze kevésbbé egyezik. A mit a szerző a

221

rokonok közti házasságról mond, az eléggé ingadozó
és mivel ebben a kérdésben már igen sok szó esett,
bizonyosnak látszik, hogy a szerző szava sem lesz utolsó
szó. Nagyon ajánljuk a szerző figyelmébe H. Merker dr.
cikkét : «Die Ehe zwischen Blutsverwandten und ihre
Folgen für die Nachkommenschaft» (Hochland. 1904.
julius 452—7.). Dalmady megpendíti az állatok analógiájának bizonyítékát a rokonházasságok mellett ; kivált
a fajtenyésztés törvényeit domborítja ki. Azonban a jó
oldalokat tüzetesebben beszéli meg, míg az árnyalatokkal mostohábban bánik. Schiller-Tietz : Folgen, Bedeutung und Wesen der Blutsverwandschaft (Inzucht) im
Menschen-, Tier- und Pllanzenleben, 4. kiad. Leipz.
1900. más eredményekre jutott.
A növény- és állattenyésztésben tényleg nagyon
kihasználták a faj javítására a rokon individiumok
párosítását ; de csakhamar szükségesnek látszott egy
sor életreképtelen leszármazót kiselejtezni. A hol kellő
időben új vért nem használtak föl, ott beállott a lönk.
Mennél gyorsabb az illető állatfaj szaporodása, annál
hamarább mutatkoznak az elfajulás jelei ; de a lassabban szaporodóknál sem maradnak el. Az elfajulás jelei
pedig nemcsak vakság, süketség, hülyeség stb., hanem
a szervezet gyöngülése, hiányos táplálékfelvétel, korai
halálozás, a nemi ösztön csökkenése is. Crampe ezt
kísérletileg igazolta vándorpatkányok tenyésztésével.
Schiller-Tietz szerint : «Az a tétel, hogy állandó beltenyésztés a fajt elrontja, a mely más törzzsel való
keveredés által erős és termékeny marad, az egész
növény- és állatországra nézve áll».
Nem célom mindarra kitérni, a miben a szerzővel nem vagyok egy nézeten. De egyre még rá akarok
mutatni. A szerző egy helyen azt irja: «A mai orvostudományból, mint általában a természettudományokból, már kiszorult a spekuláció». (251. 1.) Nos a szerző
művén ezt nem nagyon veszem észre. Hiszen annyit
foglalkozik a fejlődés elméletével, pedig ez minden túlzások hiján csak tiszteletreméltó hypothesis, tehát spekuláció. Azután a ki úgy gondolkodik, az ne kezdje művét Spencer hasonlatával a két lovagról, melynek értelme
az, hogy «objektiv tudás magaslatára nem emelkedhetem». Talán ez nem spekuláció? Különben R. Ottó
(Naturalist, und relig. Weltansicht, 1904. 212.) írja,
hogy a legmodernebb természettudósok psychislák,
immanentisták és solipsisták. Verworn (Naturwissenschaft und Weltanschaung. 1904.) a psycho monizmust
hirdeti mint egyedül üdvözítőt. Mach, Avenarius, Wagner,
Stallo, Clifford empiriokriticisták. Szóval sok modern
természettudósban több a spekuláció, mint a természettudomány.
A szerző sokszor nagyon pongyola és pedig nemcsak stílusában, de gondolataiban is. Nagy pongyolaságra vall, hogy a 118. lapon a zergéröl egész külön
cím alatt hallunk valamit a nélkül, hogy a cáfolatát
hallanók. Másutt a szerző megkönnyíti magának a dolgot, mikor a «fölhozható idézetek» hosszú sorára hivatkozik. Néhol fölöslegesen mókáz, néha tiszteletlenül is.
Egyik-másik kérdésnél nagyon a felületen marad. Szereti a superlativusokat. Néha megbízhatatlanul inkorrekt
a fogalmazása (a 42. lapon : «Számos megfigyelés azt
mutatja, hogy az alsóbbrendű állatoknak nincs fájdalomérzésük» — és néhány sorral odább : «az alsóbbrendű

RELIGIO

222

állatok fájdalomérzése semmiesetre sem olyan, mint a
mienk, sőt lehet, hogy egyáltalán nincs is».); az ilyen
beszéd megint egy sereg mendemonda forrása lesz.
Egyes állításoknál igen hálásak volnánk az indokolásra.
Végül kegyetlenül csúfolódik a régiek fölött olyan dolgokért, a melyek tudásának szerencsés birtokába épen
csakhogy eljutottunk.
Örömmel nyúltam a könyv után. Csalódva teszem
le. Kivánom, hogy az esetleges második kiadás olyan
legyen, hogy katholikus olvasóknak is ajánlhassam.
Zubriczki] Aladár dr.
*

l í r e s z t y e n s z k y A d a l b e r t é l e t e . Irta Mattyasovszky
Kasszián dr. bencés tanár. Győrött. 1909. 38 1.
Kisebb szabású életrajz, sok, sok tanulsággal. Egy
régi szabású tanárt mutat be, az első bencés tanárt a
győri akadémián, a ki tanári kathedrán kifejtett emlékezetreméltó működése után tihanyi apát lett s mint
olyan, kivált Balatonfüred fölvirágoztatásával hasonló
nagy tevékenységet fejtett ki. (1786—1850.)
Bresztyenszky nyitramegyei németprónai születésű ;
nemes családból való, de szegény gyermek volt s önerejéből küzdötte fel magát első rangú matematikussá,
a magyar akadémia tagjává, majd tihanyi apáttá, szóval olyan egyénné, a milyenekkel, eltekintve, hogy egy- A
házi pályán működött, benépesítve szeretném látni a
mai közéletet. Az élet nehézségeivel megküzdeni tudó,
munkás, állását becsületesen betöltő férfiú volt, szóval
olyan, a ki nem az ősöktől örökölt vagyon elpazarlását
tartja élethivatásának, hanem saját erejét fejti ki s eszével, tollával maga gazdagítja nemzetét.
Szerelném, ha minél több ilyen életrajzot írnának
s terjesztenének a mai ifjúság között, kivált az egyetemen ;
nagy szükségünk volna ilyen példákra s még inkább
azok követésre — a mai ifjúság soraiban.
Mattyasovszky mindezt szépen mutatja be Bresztyenszkyn s mint vérbeli mathematikus természetesen
előtérbe állítja matematikai és fizikai műveit, melyeket az
akadémikus ifjúság használatára írt. Látjuk azokból,
hogy, mint tanár, korának tudományos magaslatán állt ;
tételeit, bemutatva fejlődésüket, történeti keretbe foglalta
s induktiv módszerével nemcsak érthetővé, de kedveltté
is tette az ifjúságnak a rendesen kinos tárgyat: a matematikát. S még egy harmadik érdemét emeli ki, Bresztyenszkynek buzgó részvételét a nyelvújítási mozgalomban, az újonnan alkotott magyar matematikai műszavaival. 234 műszavából 105-öt ina is használunk.
Végre, hadd mondjam el, mi tetszett még nekem
igen mind Bresztyenszkyn, mind élete Íróján ! Tetszett
rajta, hogy mint matematikus első művének bevezetését ezekkel a szavakkal fejezi be : Utere itaque hoc
opusculo ad Dei glóriám, tuique perfectionem ; használd
a müvet Isten dicsőségére és saját tökéletesedésedre.
Lám széleskörű matematikai és fizikai tudománya legkevesebb okul sem szolgált neki istentelenségre, mint ujabban némelyek rossz logikával gondolják. Azok a régi
tanárok egész férfiak tudtak lenni, tudományuk nem
ütközött össze a vallás tiszteletével s tudja Isten, talán
ezért voltak jobb nevelők a maiaknál, mert hogy jobb
nevelők voltak, olvasom Fináczynál.
De az egész életrajz szelleméből, megírásának módjából azt is veszem ki, hogy a ki írta, méltó partnere
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Bresztyenszkynek. Úgy tudom, hogy Mattyasovszky
doktor a fizikából, sok újdonsült doktornál elég ok a
fölfuvalkodásra. Eh, urak, a ki ezt az életrajzot írta,
doctor philosophiae dacára, az már nem azon diák
korombeli szerzetesek sorábol való, a kik közül nem
egy szokta volt hangoztatni, hogy először tanár s csak
azután pap, valójában pedig rosszul, hanyagul is tanítottak s rossz papok is voltak. Ez a doctor phisicae
vallásos ember, azért ír oly szépen és épületesen, pedig
hogy ért a matematikához is, Bresztyenszky műveinek
méltatásából akárki láthatja.
Welche Wendung durch Gottes Fügung!
Jól van ez így. Csak mutassanak be minél többet
azokból a régi tanárokból, a szerzetesek levéltárai még
sok drága gyöngyöt rejtenek magukban a tudomány
összes szakmáiból. Többet, mint protestáns testvéreinké,
pedig azok eldicsekesznek minden apró-cseprő «nagyságukkal». S álljanak elő minél többen a fizika-, történet", irodalom-tanárok közül, a kik hasonló szellemmel
tudják kezelni tárgyukat s írni róla, mint Mattyasovszky.
Akkor iskolai könyveinket nem fogja rútítani a racionalista szellem, még a szerzetesek által írt tankönyveinkben is.

levél

folytatása.

A mult számban, Bán János levelét magyarázattal kisérve, azzal végeztem, hogy még visszatérek
arra a bizonyos mulasztásra s következményeire,
m e l y szerint mi theologusok n e m igen figyeltünk
eléggé a hazai i r o d a l m u n k b a n terjedő tévedésekre,
h a n e m iratainkban inkább csak a külföld termékeit
tartottuk szem előtt.
Ennek kettős káros következménye lett. Először
is tudósaink fejtegetései (kivált a különböző tudom á n y o s folyóiratokban) hozzászólás nélkül m a r a d tak, teljesen kiszolgáltatva a külföldi egyoldalú befolyásoknak ; n e m volt, a ki esetleges tévedéseikre
figyelmeztette volna őket, különösen midőn, a mi
sokszor esik meg, a vallási területre csaptak át. De
m a g á n a tisztán tudományos területen is a mi történelmi fejlődésünkkel ellenkező mennyi tévedés
honosodott meg nálunk, a jogi, a történelmi, a
pedagógiai, a filozófiai téren ! Hogy csak egy-két
példát említsek, egyházi vagyonunkat a hazai jogfejlődés teljes ignorálásával a német jogi theoriák
a l a p j á n nevezik állami eredetű vagyonnak; házassági
jogunkat, mint Kováts dr.-tól ismételten hallom, hazai
jogfejlődésünk, szóval multunk ismerete nélkül, a
n é m e t auktorok nyomán bírálják el; a filozófiai téren
szolgailag követik a német Kantot.
De ez nem is lehet máskép, mert hiszen hol
találkoztak valami erőteljesebb
figyelmeztetéssel?
Pedig a magyar kath. papság, tessék csak a mult
irodalmát tekinteni, mindenkor vezetett a t u d o m á n y o s téren s ebbeli képessége ma sem fogyatkozott meg.
Csodálkozhatunk-e tehát, lia a vallási kérdésekben is a saját elferdült nézeteiket követik s lia
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egyetemünkön bálványozzák Haeckelt? Nemcsak
írni kellett volna ezekről, hanem gondoskodni is
róla, hogy irataink az illetők kezeibe kerüljenek.
Az igazságot opportune, importune kell terjeszteni.
A másik dolog, a mit az az eljárás, illetőleg
mulasztás eredményezett, az volt, hogy világi tudósaink, miután velők az irodalmi téren szóba nem
állottunk; miután a tudományos (de még a vallási
természetű) nézetek mérkőzésének mezején velünk
theologusokkal sohasem találkoztak : vagy azt hitték,
hogy tudományokkal egyáltalában nem foglalkozunk,
tehát hogy tudatlanok vagyunk; vagy pedig, hogy
nincs semmi mondanivalónk s hogy tehát ők mindenben az igazságot hirdetik.
Sajnos, még egyetemi érintkezéseimben is azt
veszem észre, mintha az előbbi gondolat foglalná el
őket, azt hiszik, hogy mi theologusok tudományokkal nem is foglalkozunk. Ez pedig — köztünk legyen
mondva — teljesen alap nélkül való s a tényeknek
meg nem felelő fölfogás. De hát ma mindenkit anynyira taksálnak, a mennyire az irodalmi téren találkoznak vele.
Hát egy szó annyi mint száz : a két igen káros
fejleményt figyelembe véve, módszerünkön alaposan
kell változtatnunk s azonnal megváltozik a helyzet.
Előljárni persze az egyetemi hittudományi kaitanárainak illik, a kik különben, mint épen a mai
«Religio» figyelmes olvasásából is láthatjuk, nem is
játsszák a «hamupipőke» szerepét, hanem mind szélesebb körben birálólag szemügyre veszik irodalmunk különféle nevesebb termékeit, magoknak a
világi kollegáiknak a könyveit sem véve ki.
Természetesen itt valamennyi épkézláb emberre
szükség van. Theologusokon kívül nagyon számba
jönnek a középfokú intézetek kath. tanárai is;
ki ezzel, ki azzal a tudományszakkal foglalkozik, ki
ezt vagy azt a folyóiratot vagy könyvet olvassa. Ne
engedjék át az összes folyóiratokat az ellenkező világnézet embereinek, hanem kérjenek ott helyet a
magok fejtegető, esetleg kiigazító sorainak is. A nembánomság vagy a keleti lustaság nem mozdítja elő
az igazság szolgálatát.
Tehát ne csak a kalh. folyóiratokat keressük
föl fölvilágosító cikkeinkkel, hanem a színteleneket
is, mert azok valójában épen a legszínesebbek a
mindenféle téves elméletek terjesztésében. Nagyon
szépen mondta egykor a lángbuzgalmú Perger János,
kassai püspök s épen, ha jól emlékszem, itt a
«Religiôban» : a ki tud szóval, szóval, a ki tud tollal,
tollal: de mindenki tegyen valamit!
Nem arról van szó, hogy ne tanulmányozzuk a
külföldi irodalmat, hanem arról, hogy a mienket
se felejtsük ki. Mindenkit kell hogy első sorban a
saját környezete érdekeljen. így is tesznek a kulturnemzetek, első sorban a saját tudósaik nézeteit
tartják szemeik előtt, azokkal foglalkoznak.
A sajtó hatalmából vegyük ki mi is ilyen mó-
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don a magunk részét s akkor majd a hittől elidegenedett mai tudós nemzedék helyébe jobbat nevelhetünk.
Szerk.

JÇét levél a

szerkesztőhöz.

Nagyságos Szerkesztő Úri
Nagy érdeklődéssel olvastam a «Religio» 13. számában W i b l i t z h a u s e r Ödön úr cikkét egy magyar
embernek az indexre került könyvéről.
Tótváradi Komis Károly neve nem ösmeretlen
irodalmunk történetében. «Arad Története» cimű munkám II. kötete 806—807. lapjain én magam is
közöltem életrajzát és arcképét; s biztatásomra már
előbb megtette azt unokaöccse, Kornis Elemér, a
«Vasárnapi Újság» 1890. évi 10. számában. Életrajza —
a rávonatkozó hiányos bibliographiával együtt —
megvan Szinnyei «Magyar írók» c. nagy művében
is, VI. kötet, 1046—1050. lap. Ezekből Wiblitzhauser
úr megkapja kérdésére az első és legszükségesebb
fölvilágosításokat.
Részletekkel szolgálhat Kornis Elemér, a ki —
úgy tudom — budapesti hírlapíró.
Kolozsvár, 1909. márc. 28.
Kiváló tisztelettel.
Márki Sándor dr.
*

Sem a «Schell és Gommer» cikkely Írójának,
sem Wiblitzhauser Ödönnek nincsen egészen igazsága. Az előbbinek azért nem, mert magyar emberek
művei is kerüllek az Index-be, az utóbbinak azért
nem, mert nem csupán egy magyar irót ért a megérdemelt megrovás, hanem kettőt.
Hogy először a Wiblitzhausertől említett Tótváradi Kornis Károlyról megadjam az óhajtott felvilágosítást, e zaklatott életű, kenyér után kapkodó
s ígj' nem nagyon erős logikájú iró élete bőven le
van írva Szinnyei : Magyar irók VI. k. 1046—1050.11.
is. Sokat ir róla Márki Sándor is: Aradmegye története II. 688, 806- 07. ll.-on. Ugyan ő közli arcképét
is. A kath. egyház igazán kaláccsal viszonozta, amiért
őt kővel hajigálta meg, mert testvére, József, gyoroki
plébános ápolta nagy betegségében s nála halt meg
1863. jan. 27-én.
A másik iró, a kiről a magyar egyháztörténetirók és jogászok régen tudják, hogy művét a tiltott
könyvek közé sorozták, Kollár Ádám, a hires bécsi
udvari könyvtáros. Ennek méltán hírhedt könyvét : «De
originibus et usu perpetuo potestatis legislatoriae circa
sacra apostolicorum regum Ungariae libellus singularis»-át, mint a kényuralom eszközét, az 1764-iki
magyar országgyűlés jogos felháborodással fogadta s
az apostoli szék is, mint a febronianizmus és josephinismus mérgét terjesztőt, az Indexbe iktatta.
(Fraknói : A magyar királyi kegyúri jog. 4 8 4 - 8 9
Szinnyei: Magyar irók. VI. 743).
Sovány vigasztalás ránk nézve, hogy Kollár Ádám,
e félbemaradt jezsuita, «Hungarus ex comitatu Tren-
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csén» volt (Tyerchován Trencsén m.-ben született
1718.) s 1748 óta nem magyar társaságban, h a n e m a
bécsi udvari körökben élt, mert a könyvében hirdetett veszedelmes tételeket II. József azért csak gyakorlatba vette s így a josephinismus megszületésében magyar embernek is része volt.
Nagyvárad, 1909. márc. 30. Karácsonyi János dr.
*
Örvendetes tény, hogy Karácsonyi dr. is csak két
Indexre került magyar emberről tud beszámolni, s
azok közül is az egyik Braziliában, a másik Bécsben
tartózkodott. Én tulajdonképen az itthon élőkre s
inkább csak a közelebbi időre voltam tekintettel,
mikor azt az általános megjegyzést tettem, hogy
magyar ember még nem került Indexre.
Persze, persze, itt egy más kérdés is vetődik
felszínre, a miről szintén írásban tudakozódott valaki,
hogy vájjon olyanok-e nálunk az irodalmi állapotok,
hogy egyáltalán nem találkozik könyv, a mely az
Index követelményeibe ütköznék ? Hát ezt épenséggel n e m m o n d h a t n á m . Az egyháznak az Indexxel
célja lévén figyelmeztetni és óvni hiveit a káros, a
saját tanításaiba vagy az erkölcsi elvekbe ütköző
iratoktól, bizony nálunk is akadna nem egy, mely
ilyen megrovásban részesülhetne. De tekintve nem
az elveket, melyek az egész egyházban ugyanazok,
h a n e m a gyakorlatot, melyet talán a magyar nyelvnek kisebb határokra szorított volta idézett elő, ilyen
eljárás nálunk szinte a használaton kívül van, míg
az ú. n. világnyelveken irott műveknél igen gyakori
az Indexre-helyezés. Nálunk legföllebb az állam
szokta kitiltani az ellene irányuló müveket.
Tény, hogy csak két Indexre került magyar
embert tudtunk találni.
Szerk.

Czobor Béla síremlékére befolyt adományok:
Krizsány Mihály ... ... ... 20
N. N
*
—
2
Eddig befolyt összeg 354
Összeg 376

kor.
kor.
kor.
kor.

N. B u d a p e s t . O igen, magam is szívesen olvasom
Alexander Bernát cikkeit a «Budapesti Hírlapban» ; az «alkotó képzeletről» a «műbarátok körében» tartott fölolvasását is olvastam ; finom elemző, mélyen contemplativ
lélek és megkapó előadó. Csak egyet szeretnék még benne :
szeretném megkeresztelni, hogy eszmevilága teljes legyen.
II. B u d a p e s t . Hogy a «Protestáns Egyházi és Iskolai
Lap», a «tiszta keresztyénségnek» eme patentirozott előharcosa, miért ajánlja folyton a «Pesti Hirlapot», a judaizmus,
illetőleg a szabadkőmívesség szócsövét, mint egyikét a «legjobb» lapoknak, azt «kerçsztyén elvi magaslatról» nézve
nehéz megérteni.
L. B u d a p e s t . Ugy-e meglepte a vasárnapi «Budapesti
Hirlap» berlini levelezője ? Bölschke tanár előadásáról referál
az ősemberről s ilyeneket ír : Ki hitte volna, hogy a bibliai
paradicsom egykor tudományos magyarázatra a k a d ? Majd
ismét : A vallás és a tudomány harcában a heidelbergi ember

LXVIII. év f. 1909.

új korszakot jelent. A tudomány ismét közeledett a valláshoz,
az elmélet a régi életigazságokhoz . . . Mi tőrtént ? Csak az,
hogy az imént fölásott heidelbergi ősembernek, kit a legrégibbnek tartanak, fogsora teljesen emberi. Ez a fogsor
halomra dönti — m o n d j a a referens — az eddigi elméleteket.
T. i. e szerint az ember nem származhatott az állattól, ha
fogsora emberi volt. S akkor a gyenge ember mindjárt kezdettől fogva csak fegyverrel védte magát ; de a fegyver nem
az ösztön, hanem az intelligencia terméke, tehát volt l e l k e . .
e m b e r volt. Megdől a haeckelizmus és a többi. Tudja ez
csak úgy van, ahogy a vatikáni zsinat mondotta, hogy a
t u d o m á n y megállapított igazságai és a kinyilatkoztatás között
ellenmondás nem lehet, mert az igazság igazságnak nem
mondhat ellen. Azért sohasem kell megijedni, ha egyes elfogult tudósok ideig-óráig mást hirdetnek.
G. B u d a p e s t . A «Budapesti Naplóba» ojtott «Magyar
Szó», melyet egy volt izraelita a protestánsok számára szerkeszt, keddi számában csodálkozik a «Bethlen Gábor-Kör»
elnökének nyilatkozatán, hogy ők, mint az újságok a mult
héten tévesen irták, mint kör nem tiltakoztak az egyetem
rektoránál a kereszt föltétele ellen. Talmudos fejével azt látja
ebben, hogy ezzel a prot. ifjak köre a klerikalizmus szolgálatába szegődött. Eszerint m á r a kereszt tisztelete is a
klerikalizmus számába megyen. Ez csak olyan beszéd, mint
a midőn a jó Kóbi keresztapja Ausztriában fekvő Kopenhágáról beszélt. Érdekes azonban tudni, hogy tulajdonkép
mi történt, ki járt az egyetemi rektornál a kereszt ügyében ?
A tény az, hogy h á r o m ifjú jelent meg a rektor előtt s írásban kérték, ne függesztesse ki a keresztet az egyetemen,
mivel az állami intézet. Arra azonban, úgy látszik, nem voltak
elkészülve, amit a rektor kérdezett tőlük, hogy hát kinek a
nevében jöttek ? A három ifjú összenézett s habozva végre
kisütötte, hogy ők a Bethlen G á b o r - K ö r részéről valók.
A további eszmecsere folyamán belátni látszottak, hogy az a
kereszt még sem jelent valami nagy veszedelmet az egyetemen. Másnap meg már azt olvastuk a lapokban, hogy a
Galilei- és a Bethlen Gábor-Kör küldöttsége járt a rektornál, hogy ellensúlyozza a Szent Imre-Kör ifjainak ellenkező
kérelmét. Hja, így csinálódnak ma az ujság-hirek. (Megjegyzem,
hogy az Aulában állandóan ott van a kereszt, amint azt
mindig láthatja a közönség a doktor-avatásoknál. A mozgalom a tantermekre vonatkozik.)
K . E s z t e r g o m . Egészen úgy van ; tanulmányában nem
szólt a «Nagyobb Katekizmusról», hanem a katekéták kezén
lévő, az elemi iskolákban használt «Kis Katekizmusról», erre
vonatkozott kifogása. Jó volt különben a tökéletes bánat értékére és szükségességére külön is fölhívni a figyelmet.

TARTAL'OM. Még egyszer a byzantinismusról.
Hadzsega Gyula dr.-tól. — Berlini diaspora-képek. II.
(Vége.) Pfeiffer Miklóstól. — Bazilika-e a budapesti
Szent-István-templom ? II. Fieber Henriktől. — A darwinizmus és a származástan. Martinovics Sándor S. J.-töl. —
Kant előtti bölcselkedés. II. Trikál József dr.-tól. —
Egyházi világkrónika, -{/—/a-tól. — Irodalom. Dalmady:
Mendemondák a természettudományok köréből. III.
(Vége.) Zubriczky
Aladár dr.-tól. — Mattyasóvszky :
Bresztyenszky A. élete. — A levél folytatása. Szerkesztőtől. — Két levél a szerkesztőhöz. (Kornisról.) Márki
Sándor dr.-tól és Karácsonyi János dr.-tól. — Adakozás
Czobor Béla síremlékére. — Telefon.
I.aptulajdonos és kiadó :
DUDEK JÁNOS

Stephaneum

dr. egyetemi ny. r. tanár.
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T U D O M Á N Y O S , T Á R S A D A L M I É S IRODALMI K A T H O L I K U S FOLYÓIRAT
Megjelenik - július és augusztus hónapot kivéve - minden
FELELŐS SZERKESZTŐ

ELOFIZETLISI ARA

Egész évre
Félévre

Jézus föltámadása

K 12.—
« 6.—

az

DUDEK

KQYKTEMI TANÁR

evangéliumokban.

Jézus taníthatta volna mindazt az igazságot és
jót, mindazt az egyoldalút és merevet, a mi mindenkor a legnagyobb hatást gyakorolja a tömegre: tanítása szélszóródott és elveszett volna, mint a szélvésztől
elsodort levelek, ha ezeket a leveleket a Jézus föltámadásába vetett hit mint valami erős kötésbe össze
nem foglalta és ezzel fönn nem lartotla volna. —
Ezzel a gondolattal fejezi be Strauss Fr. Dávid Jézus
föltámadásáról folytatott elmélkedését. 1
Kifejezi azt a tizenkilencszázados gondolatot, hogy
az evangéliumi vallás alapja a Jézus föltámadásába
vetett hit. Ha az alap nem valóság, hanem képzelet,
nem igazság, hanem hazugság; ha Jézus föltámadása
nem történeti tény: akkor az egész vallásrendszer,
mely ezen az alapon fölépült, nem lehet igaz. «Ha
pedig Krisztus föl nem támadott, hiábavaló a ti hitelek» — mondta már szent Pál. 2 «Erről — mondja
antiochiai szent Ignác a II. század elején — erős
meggyőződésük legyen a híveknek is, Jézus születéséről, szenvedéséről és föltámadásáról, mely Pontius
Pilátus kormányzósága idején történt». 3
Meggyőződést kell szereznünk Krisztus föl támadásáról és pedig nem pusztán a hit bizonyosságát, hanem
egyúttal történelmi bizonyosságot is, történeti források
alapján. Krisztus föltámadása történelmi tény, melynek történeti valóságáról döntő bizonyítékok az újszövetségi szentiratok idevonatkozó adatai. A négy
evangelista, az «Apostoli Cselekedetek» szerzője és
Pál apostol tanúskodik Jézus föltámadásáról. Jelen
értekezésemben csak a négy evangéliumnak Jézus
föltámadásáról és a föltámadt Üdvözítő megjelenéseiről szóló adataira szándékozom kiterjeszkedni és fölvetem a kérdést, vájjon igazolják-e ezek az adatok
Jézus föltámadásának történeti valóságát?
I.
A racionalista bibliakritika szerint az Újszövetség
szentiratai, tekintve keletkezésük idejét, módját, célzatosságát, egyáltalán nem szólnak Jézus föltámadásá1
2
8

Strauss : Der alte und der neue Glaube. I. 27.
Kor. I. 15, 17.
Ad Magnesios XI.

JÁNOS

vasárnapon.
SZERKESZTŐSÉG ES

dr.

KIADÓHIVATAL

Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 39

nak megtörténte mellett, hanem épen az ellenkezőt
bizonyítják. Oly nagyok és lényegbevágók e kritika
szerint az evangéliumok idevonatkozó adatai közt az
eltérések, ellentmondások, hogy nemcsak arról kell
lemondanunk, hogy köztük a harmóniát helyreállítsuk,
hanem miattuk a közös magvat, a föltámadás valóságát is el kell vetnünk. Nem azok a lényegtelen
részletekben megnyilvánuló eltérések okoznak nehézséget, melyeken az exegeta manap már meg sem
ütközik. Vannak sokkal lényegesebb eltérések. Máté
és Márk a föltámadott Jézusnak csak oly megjelenéseiről tudnak, melyek Galileában történtek, míg a
másik evangelista csak Júdeában történtekről tesz
említést. Márk elmondja, hogy az apostolok utasítást
kaptak, melynek értelmében Galileába kellett menniök, ott majd meglátják a föltámadt Mestert, mégis
evangéliumának befejező részében oly megjelenéseket
beszél el, melyek Lukács szerint Júdeában történtek.
Az egyik evangelista elbeszélésével azt a látszatot
kelti, hogy Jézus Galileában ment föl az égbe, vagy
hogy egyáltalán föl sem ment; a másik pedig úgy
adja elő az eseményeket, mintha Jézus még magán
a föltámadás napján szállt volna föl a mennybe. És
csak János evangéliuma, ez is csak függelékében,
köti össze a galileai megjelenéseket a jeruzsálemiekkel, de viszont nem említi a mennybemenetelt. Oly
nehézségek ezek — mondja Schanz «Apológiájában»,
melyeket könnyebb fölvetni, mint rájuk megfelelni.
Lássuk őket egyenkint, még pedig először a racionalista bibliakritika megvilágításában.
Máté evangéliuma szerint az angyal Jézus sírjánál ezt a parancsot adja az asszonyoknak: «Mondjátok az ő tanítványainak, hogy föltámadott; és íme
előttetek megyen Galileába; ott meglátjátok ől». Ezen
utasításnak megfelelően az evangélista a következőkben beszámol a galileai megjelenésről. «.Es látván őt,
imádák, némelyek pedig kételkedének» szavak vonatkoznak az előbbi: «o/Z meglátjátok őt» kifejezésre.
Világos, hogy Máté evangéliuma csak ezt a galileai
megjelenést tartotta szeme előtt, melyet más megjelenés még nem előzött meg. Ha az Úr már Júdeában megjelent volna tanítványainak, miként mondhatná akkor az evangelista : és látván őt, némelyek
kételkedének? Egy előző júdeai megjelenés már el-
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oszlatott volna minden kétséget. Mai alakjában Máté
evangéliuma beszél ugyan Jézusnak Jeruzsálemben
történt megjelenéséről, de az erről szóló két vers
nyilvánvalóan későbbi betoldás. 1 Máté egész előadása
az Üdvözítő föltámadásáról a galileai megjelenésre
irányul. Júdeában történt megjelenésének itt lielye
nincs.
Valamint Máté, úgy Márk sem tud júdeai megjelenésről. Mai alakjában Márk evangéliuma szintén
tartalmaz Júdeában történt megjelenéseket, de a rész,
melyben ezekről szó van (16, 8—20), későbbi záradéka
az evangéliumnak. 2 Az eredeti záradék galileai megjelenésről szólt, azt a legendát tartalmazta, mely Jézus
első megjelenéseként a Gezenáreth tó pariján történtet
tüntette iöl. Hiszen Márk evangéliuma, úgy mint Mátéé,
galileai megjelenésre készít elő. «Mondjátok meg
tanítványainak és Péternek, hogy előttetek megyen
Galileába, ott meglátjátok őt» — így szól a második
evangélium utolsó fejezetének 7. verse. A következő
részben tehát csakis galileai megjelenésről lehetett
szó, nem pedig jeruzsálemiről. És hogy tényleg galileai megjelenést tartalmazott Márk evangéliumának
eredeti befejező része, ezt igazolja az apokrif Petrusevangélium, mely közli a második evangélium utolsó
fejezetének 1—8. versét és azután minden félbeszakítás 3 nélkül elmondja a tanítványok menekülését
Galileába, Genczáreth tavához. Ha teliát a Pelrusevangelium átvette Márk evangéliumából a 16. fej.
8. verséig terjedő részt, akkor valószínű, hogy a Pelrusevangélium következő elbeszélése a galileai megjelenésről szintén Márk evangéliumából lelt átvéve,
a második evangélium azon befejező részéből, mely
s z á m u n k r a elveszeit. Kisázsiai presbyterek keze játszott közre ezen rész elvesztésében. Mindenáron igazolni akarták, hogy Jézus halála után h a r m a d n a p o n
megjelent Jeruzsálemben. Már pedig ennek a fölfogasnak ellentmondott Márk evangéliumának befejező része, azért el kellelt távolítani. A kisázsiai
presbyterek ezt megtették, «de nemcsak töröltek,
hanem Márk evangéliumához új befejező részt is
csaloltak». 4 Ennélfogva egész határozottsággal m o n hatjuk, hogy Márk evangéliuma ép úgy, mint Mátéé,
eredetileg csak galileai jelenéseket tartalmazott és
kizárta a Júdeában történteket.
Az első két evangéliummal ellentétben Márk
evangéliumának mai befejező része és Lukács evangéliuma csak júdeai megjelenésről tudnak. Márk
evangéliumának most meglevő záradékában (8—20)
el van sorolva inkább összegező, mint elbeszélő form á b a n 6 Jézusnak három (illetőleg négy) megjelenése.
Az első Magdolna előtt történt, a második a vidékre
1

Harnack : Lukas der Arzt 157. t.
s Belser: Einleitung 98—105.; Z a h n : Einleitung 11.232240., 242-245.; Harnack: Die Chronologie der ACL. I. 697. 1.
3
Harnack : Ohne jede Naht und jeden Bruch.
4
Harnack : Die Chronologie der ACL. I. 697. 1.
5
Dentier: Die Auferstehung 20. 1.
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m e n ő két tanítvány előtt, a harmadik a tizenegy
tanítvány előtt. 1 Ezekhez csatlakozik végül a mennybemenetelnek rövid előadása. Márk evangéliumának
most meglevő befejező részében csak j ú d e a i megjelenésekről van szó.
Lukács evangéliuma egyenesen kizárja a galileai
megjelenéseket. Azt az eseményt, melyet az ős evangéliumi hagyomány az Üdvözítőnek a Genezáreth tó
p a r t j á n történt megjelenéseként adott elő, azt Lukács,
csakhogy ne kelljen galileai megjelenésről tudnia,
áthelyezi Jézus halála előtti időre. 2 Szerinte a föltámadott Jézus megjelenései mind egy napon, a fölt á m a d á s napján történtek. A föltámadt Üdvözítő megtiltja a tanítványoknak, hogy Jeruzsálemet a Szentlélek
eljövetele elölt elhagyják s még aznap, a föltámadás
n a p j á n van a mennybemenelel. Lukács evangéliumának előadása szerint szó sem lehet arról, hogy Jézus
Galilcáhan is megjeleni volna tanítványainak.
János evangéliuma szerint Jézus föltámadása után
háromszor jelent meg tanítványainak. A h á r o m megjelenés közül kettőt a huszadik fejezetben találunk.
A föltámadás n a p j á n a k estéjén «az ajtók betéve voltak
olt, hol a tanítványok egybegyűltek vala a zsidóktól
való félelmök miatt, eljőve Jézus és megálla közepén
és m o n d á n e k i k : békesség nektek». 8 «Nyolc nap
múlva ismét bennvalának az ő tanítványai és Tamás
is velők. Eljőve Jézus a bezárt a j t ó n át».4 A 20. fejezetben tehát júdeai megjelenésekről van szó. A 21. fejezet
függeléket alkot, melynek az evangéliumhoz való
hozzáfüzésére a szerzőt külön okok vezérellek. 5 Ez a fejezet az Úrnak még egy jelenését mondja el, mely Galileában, a Tiberiás-tó partján történt. Ezt a galileai jelenést,
mely az őshagyomány szerint az első volt, János
megteszi h a r m a d i k n a k , hogy előtte helyet adhasson
a j ú d e a i megjelenéseknek. Mintegy polemizál azzal
a fölfogással, mely elsőnek tette meg a galileai megjelenést. De mily ügyetlen polémia. Nem veszi észre
saját következetlenségét. A 20. fejezet 21. versében
elmondja, hogy az apostolok ünnepélyes küldetést
nyerlek Jézustól, a 21. fejezetben pedig úgy tünteti
föl őket, mint a kik visszatértek foglalkozásukhoz, a
halászathoz. Lukács radikálisabban megoldja föladatát, galileai megjelenéseket nem ismer el. János
egybefűzni a k a r j a a júdeai és galileai megjelenéseket,
de a kísérlet balul ütött ki.8
Egybevetvén ily módon a négy evangéliumnak
Jézus föltámadására és megjelenéseire vonatkozó adatait, a racionalista bibliakritika úgy találja, hogy az
ellentmondó, összekuszált előadásra világosságot csak
1
Némelyek szerint a 14. verstől kezdve két megjelenésről van szó.
3
Luk. 5, 1. és köv.
3
Ján. 20, 19.
4
Ján. 20, 26.
5
Brissac : Les Évangiles 159. ; Belser : Einl. 331. ; Das
Ev. des hl. Johannes 545. 1.
6
Harnack : Die Chronologie der ACL. I. 697. 1.
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úgy deríthet, ha az evangéliumok idevonatkozó adatait két osztályba sorozza és fölosztja olyanokra, melyek
az Úrnak galileai megjelenéseiről szólnak és olyanokra,
melyek júdeai megjelenésekről tudnak. Az evangéliumokban, mint az őskeresztény hagyomány irott
emlékeiben, szerinte kétféle hagyomány van megörökítve a föltámadt Üdvözítő megjelenéseiről. Az
egyik galileai megjelenésekről szól. Ennek kifejezői
Máté evangéliuma és Márk evengéliumának eredeti
befejező része. Lukács és János az evangéliumi történethez hozzáfűzlek jeruzsálemi, illetőleg délpalesztinai elbeszéléseket és korrektúrákat. Ezen elbeszélések közül legfontosabb az, mely arról szól, hogy
Jézus föltámadása után Jeruzsálemben is megjelent. 1
Nincs semmi kétség aziránt, hogy az az eredeti és
régebbi hagyomány, mely a galileai megjelenésekről
szól. Ezt tartalmazza az ősibb irott forrás, az a forrás,
melyből kialakult Máté evangéliuma s a mely kifejezésre j u t Márk evangéliumában. Ennek a két evangéliumnak előadása még sokkal egyszerűbb és mesterkéletlenebb, mint Lukács és János evangéliumának
a föltámadt Jézusról szóló részletei. Az utóbbi két
evangéliumban a csodás elem egészen legendáivá
fokozódik, Jézus m á r nemcsak beszél, hanem annak
bizonyítására, hogy valóban teste van, eszik, iszik és
megérinteti magát.

víziókról tud s az apostolokat bátortalan megfutamodásukkal elég kedvezőtlen sziliben tüntette föl. Az
őskeresztények érezték e hagyomány fonák vonásait.
Azonfelül egyes kételkedőkkel szemben kézzelfogh a t ó b b bizonyítékait kívánták Krisztus föllámadásának. Kigondolták tehát az üres sírról szóló legendát,
mely megfelelő bevezetés a megjelenésekhez, megszülettek azután az elbeszélések Jézusnak Jeruzsálemben való megjelenéseiről. Mindkét hagyományt, úgy
a galileai, mint a júdeai megjelenésekről szólót, kifejezve látjuk az evangéliumokban, de látjuk megnyilvánulni azt a törekvést is, mely arra irányult,
hogy kiszorítlassék a galileai megjelenésekről szóló
hagyomány s helyét elfoglalja az, a mely szerint az
apostolok Jézus halála után Jeruzsálemben maradlak
s ilt jelent meg nekik a föltámadt Messiás. Ez a
törekvés betetőzését nyerte a kisázsiai presbyterek
eljárásában, kik Márk evangéliumának befejező részét
eltüntették s helyéhe másikat teltek, mely az előzővel
ellentétben júdeai jelenéseket tartalmazott. A kétféle
hagyomány összefüzéséből keletkezett volna a későbbi
kor keresztény híveinek hite és meggyőződése, hogy
Jézus h a r m a d n a p o n föltámadt halottaiból, megjelent
a tanítványoknak először Jeruzsálemben, azután Galileában s végül kivezette őket az Olajfák hegyére,
h o n n a n szeműk láttára m e n n y b e ment.

«Megverem a pásztort és elszélednek a nyáj
juhai» — m o n d j a az evangélium. Semmi sem természetesebb, mint az, hogy a tanítványok Jézus
kereszthalála után hazájukba, Galileába menekültek
és visszatértek mindennapi foglalatosságaikhoz. Itt
Galileában, hol Jézussal együtt annyi boldog órát
töltöttek, hol Genezáreth tava a hajóról tanító Mester,
a hegyek a hatalommal biró názáreti Jézus emlékét
idézték föl bennük, itt minden bel)7, minden kép emlékeztette őket Jézus egyik-másik szavára, mely úgy
hangzott, mint igéret az újrajövetelről, a föltámadásról. Lassankint visszatért szivükbe a názáreti Jézusba
vetett bizalmuk, újból hinni kezdtek benne. Elteltek
reménységgel, napról-napra erősebb lett meggyőződésük, hogy Jézus él, hogy élnie kell. Világosságért,
bizonyosságért küzködtek. Lelki harcaik voltak, melyek
a keleti, egyoldalulag vallásosan és fantasztikusan fejlődött lelkekben könnyen átcsaptak víziókba, extazisba. 2
Jézus, mint Messiás, nem maradhatott a sírban, föl
kellett támadnia. Péternek úgy tünt föl, hogy lálja
is szeretett Mesteréi megdicsőültem Exaltált lelkiállapotában víziót látott. Ulána a többi tanítvány,
sőt ötszázan egyszerre. A messiási hit megszülte a
föltámadás hitét és a víziókat. A tanítványok meg
voltak győződve arról, hogy látták a föltámadt Messiást,
így keletkezett Galilea hegyei közt, a Genezáreth-tó
vidékén, a hit a názáreti Jézus föltámadásáról és
megjelenéseiről.

így gondolja a tani alakulást a racionalista bibliakritika.
Mariin Aurél.

Az első, ősi hagyomány csak ezekről a galileai
1
3

Harnack : Lukas der Arzt 157. 1.
Strauss : Der alte und der neue Glaube. I. 27.

A k^osterneuburgi húsvéti játék'
A klosterneuburgi szerzetes-kanonokoknak hetvenezer kötetet (köztük tizenháromezer kézirat) meghaladó könyvtárában csaknem kétszáz év óta nem
tudlak ráakadni a régi irodalomnak egyik nagybecsű kincsére, a «Ludus paschalis claustro-neoburgensis»-re. Csak a nevét, kezdő s befejező sorait
ismerték az 1716-ban ott járt tudós melki bencés
Pez Bernát «Thesaurus» ának jegyzetéből. 1 Azóta többen is szerettek volna ez értékes irodalmi ereklyéhez férkőzni, de meddő m a r a d t minden kísérletük,
vesztét siratták a tudósok. 2 Néhány hónappal ezelőtt
azonban befejezést nyert a húsz évvel azelőtt megkezdett könyvtár-rendezés s a kéziratok lajstromozásánál a jelenlegi könyvtáros, Pfeiffer Herman
tanár, ráakadt az 574. kéziratban a kétszáz éve elkallódottnak hitt ludus paschalisra.
Könyvtáruknak ezen büszkesége körül rendezett
1

Insignís in bis est ludus Paschalis in codice Claustroneoburgensis Canoniae, in quo Ressurrectionis Dominicae
história pereleganti ac pio Dramate proponitur. Incipit in
h u n c modum : Primo producatur Pilatus cum Responsorio :
ingressus Pilatusetc. In fine: Et populus universas iam
certificatus de Domino, Cantor sic imponit: Christ, der ist
erstanden.
2
Ein wertvoller Schatz ist uns damit (Klosterneuburger Osterspiel) vielleicht f ü r immer entrückt. Nagl-Zeidler :
Deutsch-Österreichische Liter.-Gesch. 138. lap.
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tudományos kutatását, melyet a tizenharmadik század
elejéről származó kézirat méltán megérdemlett, most
közli a kloslerneuburgi szerzetes-kanonokok új irodalmi vállalata : Jahrbuch des Stiftes Klosterneuburg,
I. Wien, Kirsch, 1908. 252. 1. hat fénynyomattal.
Említett körülmények, valamint a húsvéti szent idő
is alkalomszerűvé teszik e valóban tiszteletreméltó s
előkelő m o d o r ú húsvéti játéknak ismertetését, melyben
a tudós szerzetes-kanonok művére támaszkodom.
A játék, mint már Pez is említi, a Pilátus-jelenettel kezdődik. Pilátus leül a számára elkészített
helyre, a mit a kar az «Ingressus Pilatus» c. responsoriummal j e l e z ; majd megjelennek a főpapok és
emlékeztetik Krisztus jövendölésére, hogy három
n a p múlva föltámad : 0 domine recte m e m i n i m u s —
quod a túrba sepe audivimus — seductorem consuetum
dicere : post très dies volo resurgere. (1.—4. s.). Pilátus
gyanakodik a főpapokra, tán ismét gonosz tett
végrehajtójává akarják tenni, egyúttal gondol azon
igazságtalan Ítéletre is, melyet Jézusról hozott:
Mihi crimen vultis imponere de Jesu, quem fecistis
perdere. (7—8. s.) A főpapok most őröket kérnek a
sír mellé, hogy a tanítványok el ne lophassák Krisztus holttestét : Militibus ergo precipias — custodire noctis vigilias — ne furentur illum discipuli — et credant
e u m vivere populi. (9—12. s.) Pilátus megigéri az
őrséget, a főpapok kőpénzzel szerződtetik a katonákat s éberségre intik, a mit meg is fogadnak. En
habetis ipsi custodias! — Custodite noctis vigiliasne furentur illum discipuli — et dicant plebi,surrexit a
mortuis — m o n d j a Pilátus, a főpapok pedig így szólnak a k a t o n á k h o z : Vestra virtus el sapiencia — nobis
valde est necessaria. 1 — Seductoris n a m q u e discipuli — m a c h i n a n t u r r u i n a m populi. A katonák válasza :
Defensores erimus tumuli — ne f u r e n t u r illum discipuli — et fallendo dicant in populis : — resurrexit
Christus a mortuis. (13—24.) Következik az első őr
és angyal jelenete. Az őrök a sirhoz vonulnak s kérkedve énekelnek, nem hiszik, hogy Krisztus feltámadhasson, de még azt sem, hogy valaki elvigye a
holttestet, mert ők őrt állanak. Ezt a gondolatot
négy versszakon át variálják s mindegyik refrainje :
«Schowa propter insidias». A schowa szó közép-felnémet értelemben vizsgáló, kutató nézést jelent.
(Lexer: Mittelhochd. Wörterb. II. 778.) Érdekes a
harmadik versszak : Schowa alumbe, ne fures veniant — q u i student, ut plebem decipiant — observemus
noctis vigilias — Schowa propter insidias. Az alumbe
szó Lexer (I. 46.) szerint ringsumher-t jelent, tehát
schowa a l u m b e = jól vigyázz. Kérkedő daluknak véget vet az angyal, a ki kivont karddal hirdeti a
feltámadást : Alleluia ! Resurrexit victor ab inferis !
(45—46.) Egyiküket megüti kardjával, mire valamennyien a földre rogynak, ő pedig tovább zengi a
diadalmi éneket: Pastor ovem reportans humeris —
1

Az eredeti szöveg írása szerint.
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Alleluia 1 — Reformator ruine veteris — causam
egit h u m a n i generis. — Vespertina migravit hostia — matutina suscepta gloria. — Alleluia 1 — Non
divina tarnen potencia — est absorpta carnis substancia. — Cum perhennis est benedictio — summe
laudis congratulatio. — Alleluia ! — Benedicto patre
c u m fdio — benedicat nostra devocio. (47—60.)
Az őrök pedig mintegy holtan hevernek a földön.
A következő (3.) jelenet a kereskedőhöz vezet,
kinél a két Mária más nők társaságában fűszereket
és kenőcsöket vásárol, hogy Krisztus holttestét bebalzsamozhassák : Aromata precio querimus — Christi
corpus ungere v o l u m u s ; — holocausta sunt odorifera — sepulture Christi ad memóriám. (61—64.)
A kereskedő el is adja nekik nagyon feldicsért portékáját : Dabo vobis ungenta optima — salvatoris
ungere vulnera ; — sepulture eius ad m e m ó r i á m — et
n o m i n i eius ad glóriám (65—68.); szavait megfelelő
mozdulatokkal kiséri a játék utasítása szerint.
A nők most a sírhoz m e n n e k (4. jelenet), hol az
angyallal találkoznak; aggodalmasan s búsan kérdezik, ki fogja nekik a nagy sírkövet elhengeríteni:
Quis revolvet nobis lapidem ab ostio m o n u m e n t i ?
(69.) Miután háromszor ismétlik ezen aggódó szavakat, fölemelkedik a sírnál ülő angyal s kérdezi, kit
k e r e s n e k ; m a j d válaszukra tudtukra adja a Megváltó
föltámadását: Quem queritis viventem cum mort u i s ? Non est hie. Surrexit, sicut dixit nobis, cum
esset in Galilea. (70—71.)
A felette meglepett nőket fölszólítja, hogy lépj e n e k a sírba. Ott két angyal fogadja s meghagyja nekik, hogy értesítsék a föltámadásról az
apostolokat is. Az angyal parancsát teljesítő asszonyok az apostolokhoz sietnek (5. jelenet) s elbeszélik a látott hallottakat : En angeli aspectum vidim u s — et responsum eius audivimus ; — n a m testatur, d o m i n u m vivere, — sic oportet te, Simon, credere. (76—79.) Ámde az apostolok csak kétkedve
fogadják á h í r t : Ista sunt similia deliramentor u m , — nec persuasibilia mentibus virorum. (80—81.)
Péter és János mégis a sírhoz sietnek, a fiatal János
h a m a r é b b ér oda, megtalálja Krisztus sudariumát s
a magasba emeli : Monumentum inveni vacuum
nec in eo vidi mortuum, — m i r o r quidem, sí resurrexerit — an aliquis eum abstulerit.
Péter az üres lepedőket emeli föl csodálkozva,
de kétkedik is, igazán föltámadt-e az Úr, vagy csak
elvitték a holttestét?
Az apostolokat Magdolna is követte a sírhoz,
hogy az Úr testét bebalzsamozza. (6. jelenet.) Az apostolok után egyedül marad a sírnál s panaszos dalb a n tör ki fájdalma, mert üres a sír s nem tudja,
hol keresse az Úr testét:
Cum venissem ungere mortuum,
Monumentum inveni vacuum ;
Heu nescio recte discernere,
Ubi possim magistrum querere.
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A követ ugyan elhengerítette már valaki, könynyen férkőzhetnék a sirhoz, de üres, még az őrségnek rendelt katonák is eltűntek s azért folytatja
zokogását :
Dolor ereseit, tremunt precordia
de magistri pii absencia.
quis salvavit me, plenam vitiis,
pulsis a me Septem demoniis. (90—101.)

Ekkor megjelenik neki Jézus a kertész alakjában s kérdi : Asszony, miért sirsz ? Másodszor is :
Asszony, miért sirsz ? Kit keressz ? Felel rá Magdolna :
Az Uramat vitték el s nem tudom, hová tették.
Uram, ha te vitted el, mondd meg, hová tetted,
hogy megtalálhassam. (101—105.) Jézus megjelenik
most igazi alakjában és az ajkáról elhangzó «Mária»
szóban fölismeri Magdolna az Úr hangját, lábához
borulva csak egy szót tud mondani: «Rabboni!»
(106—107.) Szereletének hevében csókokkal akarja
az Üdvözítő lábát elhalmozni, de az Úr figyelmezteti : Ne nyúlj hozzám, még nem mentem atyámhoz,
de menj testvéreimhez s mondd meg nekik, fölmegyek atyámhoz s a ti atyátokhoz, az én Istenemhez s a ti Istenetekhez. (109—112.).
A hetedik jelenet a pokol tornácában játszódik
le. A sírnál őrködő angyalok megelőzik az Urat, a
régi antiphonát énekelve: «Cum rex gloriae Christus». (113.) Jézus zárva találja az alvilág kapuit,
fölszólítja a pokol urát a 23. zsoltár 7. versével,
hogy nyissa ki a kapukat. A sátán ugyanazon zsoltárnak 8. versével kérdezi : Quis est iste rex gloriae ?
Jézus feleletében folytatja a zsoltár versét : Dominus
fortis et potens, dominus potens in proelio ! (116—117.
sor.) E jelenet háromszor ismétlődik. A sátán kénytelen-kelletlen beismeri, hogy nincs többé hatalma
a pokol tornácában váró igazak lelkei fölött. Jézus
mennydörgéssel s földrengés közepette támadja meg
a poklok kapuit ; az ószövetség igazai üdvözlik :
Advenisti, desiderabilis !
Ezután Mária a két másik Máriának elmondja
az Úrral való találkozását s most együttesen jelentik
az Úr parancsát a tanítványoknak. (119—126.)
Az álmukból felocsúdott őrök (8. jel.) a főpapokhoz mennek s visszaadják a kapott pénzt. Látták az
angyalokat, a föltámadt Üdvözítőt, látták, a mint
alászállott a poklok tornácába s elsőben tanúskodnak minderről: Nobis autem custodientibus — et
vigilias noctis servantibus — supervenit celestis
nuntius — quiet dixit; surrexit dominus. — Visionem
gravem sustulimus — terribiles iuvenes vidimus —
et in terre motu, quem sensimus — crucifixum surgere vidimus. (127—134.) A főpapok megvesztegetik
most az őröket s arra csábítják, hogy a népet ámítsák, mondván: mialatt aludtunk, lopták el az Úr
testét. Az őrök most e hamis kijelentéssel fordulnak
a néphez :
Vigilie cunctos oppresserant,
iam nos sparsim d o r m i r e noverant ;
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ad sepulchrum f u r e s accelerant,
ut magistrum alias transférant. (143—148.)

Az ötödik, hatodik s hetedik jelenet ismétlése
után befejeződik a játék. (8. jel.) Az apostolok a
vett hír után a «Jesu nostra redemptio» hymnusra
fakadnak, m a j d Magdolnához fordulnak a «Victimae
paschali» sequentia-nak 4. sorával : Mondd meg Mária,
mit láttál utadon ? Mária a «Sequentia» szavaival beszéli el a tapasztaltakat. Mária szavai teljesen meggyőzik az apostolokat az igazságról s örömmel éneklik a «Sequentia» végső szavait: Credendum est magis
soli Marie veraci — quam iudeorum turbe fallaci —
stb. (169—163.) Fölmutatják a sudariumot a régi
antiphona szavaival: Cernitis, o socii, ecce linteamina
et sudarium ; et corpus Iesu in sepulchro non est
inventum (164—165.), mire az egész kar az apostolok
versenyfutásáról szóló antiphonát zengi, a nép pedig
a régi német húsvéti énekben fejezi ki háláját s
örömét: Christ, der ist erstanden! (170.)
A kloslerneuburgi húsvéti játéknak alapja az
evangélium, néhány st. galleni trópus meg sequentia.
Egyéb húsvéti játékokkal való összehasonlításából
kitűnt, hogy csaknem minden jelenete (a hetedik
kivételével, mely az apocryph Nikodemus-evangélium
szövegét követi) megvan a benedict-beureui, toursi
mysteriumban és a Zehnsilbenspiel-ban, részletei az
einsiedelni, engelbergi, st. floriani, prágai, cividalei,
nürnbergi és más húsvéti játékokban.
Az ismeretlen szerző igen jól ismerte a Zehnsilbenspielt, abból több versszakot szórói-szóra átvett. A Pilátus-jelenet, az őrjelenetek versszakai,
továbbá azok, melyeket az angyal a sírnál énekel,
csakis a benedict-beureniben fordulnak elő.
A klosterneuburgi húsvéti játék tehát rövidített
Zehnsilbenspiel (tízszótagú sorokból álló), melyet
húsvét ünnepén előkelő s művelt közönség előtt
játszottak, hiszen latin nyelven írták, polgárok s
parasztok számára bizonyára német drámát írtak
volna.
Színhelye a keresztfolyosó egyik tágas mellékkápolnája volt. Előadási módja ugyanolyan, mint a
középkori drámáké ; a jeleneteknek megfelelő díszletváltozásra gondolni sem lehet, az előadásnál egymásmellettiség uralkodott. Mindjárt a játék kezdetén valamennyi színész elfoglalta helyét, a közönség azonban nem tartotta jelenlevőnek, csak akkor, midőn
az a vezérszót meghallotta s fölkelt. Creizenach megjegyzése (Gesch. d. Dramas T. S. 65.) ide is illik:
«Az egész színhelyet annyi részre osztották, ahányra
szükségük volt, s mindegyik ilyen rész, modernül
szólva, külön színházat alkotott».
Hogy hányszor adták elő a szóbanforgó játékot, nem tudja a krónika; minthogy azonban egy a
tizenharmadik század közepéből való kézirat már
más húsvéti szertartást tartalmaz, Pfeiffer véleménye
szerint nem sokszor kerülhetett színre.
Fallenbüchl Ferenc dr.
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JÇatholikussà lett-e Thököly Imre ?
A mult hetekben újra végig futott a hír a napi
lapok hasábjain, hogy Thököly Imre katholikusként
halt meg, mert élte utolsó évében Braconnier jezsuita
atya a katholikus hitre térítette. A napilapok fürgetollú emberei aztán nem vizsgálják e hír valódiságát,
h a n e m gyorsan vonják le belőle a tarka-barka következtetéseket, hogy hát akkor nincs is neki helye a
késmárki lutheránus templomban, hanem talán el
kellene onnan hozni stb. stb.
Hát, hogy külföldi lapok felelevenítik és valónak
tartják a hírt, az érthető; de hogy magyar kath.
lapok is tovább hirdetik, az helytelen s rovatvezetőik tudományát szégyeníti. Mert hiszen m á r több
mint 30 esztendeje végleg megállapította a magyar
történetírás, hogy Thököly Imre lutheránusként
halt meg.
A dolog úgy történt, hogy Thököly élte utolsó
éveiben fűhöz-fához kapkodott, mert Törökországban
n e m akart meghalni. Egy alkalommal Franciaország konstantinápolyi nagykövete Ferriol m a r q u i s
említette neki, hogy ha Isten sugallatából a kath.
egyházba vétetné fel magát, tisztességes és dicső
menedéket találna Franciaországban, vagy a p á p a i
államban. Thököly erre érintkezésbe lépett Konstantinápolynak Galata nevű városrészében lakó jezsuita
atyákkal és titokban letette a kath. hitvallást. Erre
Braconnier atya csakugyan Rómába utazott Thököly
menekülésének kieszközlése végett.
Csakhogy a dolog n e m ment olyan könnyen s
1705. szeptemberig semmi biztos hír nem érkezett
arról, hogy a francia király Thökölyt országába fogadná. Thököly pedig szept. elején súlyos beteg lett.
Szep. 3-án írt végrendeletében úgy rendelkezik, hogy
mostoha fia, II. Bákóczy Ferenc, őt «egy lutheránus
kerített kulcsos város templomába temettesse». Szept e m b e r 10-én pedig pótvégrendeletet (codicillust) írt
s abban e nevezetes nyilatkozatot teszi : «Recognosco,
m e multa habuisse colloquia cum reverendo patre
Societatis Jesu . . . ego autem faleor, nunquam me cum
eo sincere tractasse, omnibus igitur illis contradico,
reprobo ... adj uro etiam confidentiosos meos familiares ...ut
sepulturam et ceremonias ex parte catholici Patris in casu agonis et mortis ne permittant circa
me». (Századok. 1874. 583. 1. Angyal D. Thököly
Imre, 1888. 273—76. 1.). H á r o m nap múlva Thököly
Imre meghalt.
A ki maga megvallja, hogy csak képmutatásból
tette le a kath. hitvallást, a ki halálos ágyánál és
koporsójánál n e m tűr maga mellett kath. papot,
igazán nem érdemli meg, hogy katholikusnak neveztessék. Mint igazi lutheránus, m a r a d j o n ő csak a
késmárki ág. ev. templomban.
A kath. hírlapírók pedig, ha írnak, j o b b a n nézzenek utána a történeti tényeknek.
Karácsonyi János dr.

LXVIII. év f. 1909.

A keresztény

bazilika

eredete.

(in.)

Ezen elmélet előharcosai főként két rendbeli
bizonyítékokkal bástyázták körül állításukat. Először
hivatkoznak a Szentírás 1 leírásaira, a melyekben
arról van szó, hogy az apostolok magánházakban
tartottak istenitiszteletet ; másodszor példákra, a melyek szerint történelmileg bizonyos volna, hogy előkelő, megtért r ó m a i a k magánbazilikáikat istenitiszteleti célokra engedték át. Végül gyakorlatilag igyekeznek a magán és keresztény bazilika közti szerkezeti
összhangot adatok alapján bebizonyítani. A mily
tetszetősnek és világosnak látszik ez az állítás s a
mily meggyőzőknek tűnnek föl különösen a második
csoportbeli történelmi tények, n e m lehet csodálni,
hogy a három fő m a t a d o r mellé — nem is számítva a
m i n o r u m gentium irókat — oly tekintélyek is csatlakoztak, mint Reber 2 és Reidelbach, 3 s különösen
az utóbbi csodás szorgalommal gyűjtötte össze az
Írásbeli bizonyítékokon kívül még a legkisebb kövecskét is, a mely a keresztény és antik magánbazilikák
közti rokonságot hajszálpontosságnyira volna képes
megállapítani.
Azonban a Szentírásból vett idézetek alapjukban
véve nem bizonyítanak egyebet, minthogy midőn
az apostolok Palesztinát, a zsinagógák klasszikus
hazáját, elhagyták, sőt midőn t a n u k n a k a zsidó tantól
való különbözősége, illetve a n n a k szédületes magasságú kiépítése a törvény betűjéhez görcsösen ragaszkodó zsidók előtt nyilvánvalóvá lelt s így az apostolokat a zsinagógákból is kizárták, természetszerűleg
magánházakban gyűjtötték egybe híveiket. E magánházak semmiesetre sem voltak óriási dísztermek,
mert hiszen a kereszténység legelőször az alsó néposztályokban terjedt el, s előkelő hivő hosszú ideig
felette ritka volt az új egyházban. 4 Sőt midőn Nero
és Flavius 6 idejében a kereszténység behatol a m a gasabb körökbe, azok is óvakodtak nagy tömegei
istentiszteletre h á z u k b a fogadni, mert hisz ott még
inkább szemet szúrhatott, bár elvétve előfordult ily
hősies elszántság is. Hivatkoznak szent Kelemen
püspökre, a ki azonos volna Flavius Clemens konzullal, s a ki állítólag a mai S.-Clemente-bazilika
alatt levő lakóházát engedte át kultuszcélokra. Ám
erről az alsó helyiségről most m á r bizonyos, hogy
Mithraeum volt,6 tehát nem illik bele a keresztény
építészet p r o g r a m m j á b a . Nem különben föl kell
hagynunk azzal a véleménnyel, mintha a S.-Pudenziana, S. - Prassede és S. - Croce in Jerusalemme
1 Apóst. Cselek. II. 44.
R e b e r : Über die Urform der römischen Basilika. Mitth.
der k. k. Centr. com. 1869. II. 35.
3
Reidelbach : Über den Zusammenhang d. christl. Kunst
mit der Antiken. München, 1881. 28—48.
4
Hasenclever: Christliche Proselyten der höheren Stände
im ersten Jahrhundert, 1882. 234.
5
Kraus: Roma sotterranea. Freiburg, 1879. 34.
« Baedecker : Mittel-Italien. Leipzig, 1903. 313.
2
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magánbazilikák lettek volna. Bizonyos, hogy antik
épületek voltak, de bazilikális elrendezésüket csak
azután nyerték, midőn keresztény istentiszteleti célokra
alakították őket át.1 S.-Andrea-bazilikánál De Rossi2
adott alkalmat arra, hogy e teória hivei magánbazilikának nézzék, bár ő maga sohasem volt ennek
az elméletnek hive. De rövidesen erről is kitűnt,
hogy eredetileg egvcsarnokos helyiség volt, 3 tehát
bazilikális jellege hiányzott.
Midőn így ezen származási elmélet a fönnmaradt
emlékek alapján beigazolható nem volt, a magánbazilika hivei írott forrásokra hivatkozva folytatták
küzdelmüket. E tekintetben különösen Reidelbach 4
tanúsított nagy élesszemüséget. Bár, mint kimutattuk,
a fönnmaradt korai bazilikák nem származnak házi
bazilikákból, három irott emlékkel akarták megtámogatni a roskadó magánbazilika-elméielet.
a j Szent Jeromos 6 azt írja, hogy Fabiola «in
basilica quondam Laterani» nyilvános penitenciát
tartott. Ezen bazilika építője vagy tulajdonosa csak
Messalina ellenfele, Lateranus lehetett, a ki Nero
alatt lefejeztetett. Dehio 6 lelkiismeretes kutatás alapján azt állítja, hogy a Lateranus nemzetségből még
a második században sem akadt keresztény. Tehát
nem is engedhették át magánbazilikájukat a keresztényeknek. Szent Jeromos sorainak csak egy magyarázata lehet. Lateranus, Nero kortársa, annyi más
előkelő római példájára, 7 nyilvános bazilikát emelt,
melyet a római népnek engedett át; mi célra, az itt
mellékes. Ezt a nyilvános bazilikát a keresztények
később kultuszcélokra nyerték meg és rendezték be.
Ez azonban csak Constantinus idejében történhetett.
Magánbazilikára gondolni nem lehet, mert Juvenalis 8
leírása szerint a Lateranusok óriási épületcsoportjába volt beépítve. Ilyen elrejtett, nehezen megközelíthető magánbazilikát aligha vettek át a keresztények
istentiszteletre, hiszen így egész épületlabirintuson
kellett volna keresztülhatolni a híveknek. Csakis
kereskedelmi vagy sétabazilika lehetett, a mely az
úttal közvetlen összeköttetésben állott. Sőt szent
Jeromos 9 egy másik levelében egyenesen ilyenre
céloz, midőn azt mondja, hogy sétára használták.
b) Reidelbach szerint a másik keresztény templommá alakított bazilika, a basilica Sicinini, 10 melyben Damasus hivei Ursinus pártjával összeütköztek
s e harcban 137 halott maradt az említett baziliká1

Hübsch : i. m. XVII. f. — XXX. 1—13.
Üe Rossí : La basilica profana di Giunio Basso suli'
Esquilino. Bull. 1871. 5. — id. Lange: 283.
3
Quast: i. m. 7. — Zestermann : i. m. 116. — Hübsch:
i. m. 72.
4
Reidelbach : i. m. 31.
5
Hieronymus : Epist. ad Oceanum. XXX.
6
Dehio : Genesis der ehr. Bas. 318.
7
Vitruvius: V. 1. 4. — J o r d a n : Topogr. II. 458.
8
Juvenalis Sat. X. 15.
9
Hieronymus : Epis. XXII. ad Marcellam.
10
Ammianus Marcellinus libr. XXVII. 3. 13.
2
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ban. Eltekintve e szöveggel egybefüggő, de tárgyunktól messzevivő bizonyítékoktól, föltehetünk-e egy
magánbazilikánál oly terjedelmet, hogy óriási harc
fejlődhessék ki benne s 137 halottnak legyen helye,
nem számítva az elmenekült sebesülteket és épen
távozott győzőket ésleverteket? A Palatínus hegyen levő
császári palota (Domus Auguslana) romokban heverő
bazilikája alig hosszabb 20 méternél és szélesebb
11-nél; 1 már pedig nem egykönnyen tételezhető föl,
hogy egyéb palotában ennél nagyobb lett volna.
Aligha tévedünk tehát, ha ezt is nyilvános bazilikának vesszük, a melyet az előkelő római kötelességszerűleg vagy népszerűség hajhászása kedvéért épített a római népnek, 2 s a mely később keresztény
kultusz-célokra vétetett át.
c ) A harmadik bizonyítékot Reidelbach a pseudoclementina Recognitiokbói 3 veszi, a mely szerint
bizonyos Theophilus Antiochiában óriási házibazilikáját templommá alakíttatta át, még pedig szent Péter
apostol korában. Tisztában vagyunk vele, hogy ezen
ős-iratot kellő körültekintéssel lehet csak fölhasználni. Ez az esemény annyira meseszerű, s annyira
a Recognitio IV. századi fordításának korából van
beállítva, hogy hosszabb boncolgatást nem is igényel. Legfeljebb annyit lehetne belőle következtetni,
hogy a IV. században már nem ment újdonság
számba, ha nyilvános bazilikák templomi célokra
alakíttattak át. Hogy csakis nyilvános bazilika lehetett és semmi esetre magán, feltehetjük az előbbi
két hasonló eset alapján, s a Recognitio kifejezéséből
«ingenlem basilicam ecclesiae nomine consecravit».
Antiochiában óriási magánbazilika csak merész lendületű fantázia vetülete lehet. Ellenben Theophilus
házához hozzáépített bazárnak igen könnyen elképzelhető.
Végül nem hagyhatjuk elismerés nélkül Reidelbach gondos munkáját, 4 a mellyel összegyűjtötte
azon elemeket, a melyek a ker. és antik házi bazilika
közti megegyezést építészeti szerkezet tekintetében bizonyítják. Ám alig marad egyébb kezében,
mint az alap és a fölépitési séma; minden egyéb
kiegészítő elemet egyebünnen kell összegyűjtenie, s
különösen a nyilvános bazilikából. Végül maga sem
tagadhatja, hogy legalább Constantinus ideje óta a
nyilvános bazilika döntő befolyást gyakorolt a keresztény bazilika kialakulására.
II. AJ Ezzel végére jártunk a magán-bazilikális
elméletnek s m á r minduntalan átutaltunk a valóbbszinű felé: a nyilvános bazilikára. Előre is kijelentjük, hogy ennek sem vagyunk föltétlen hívei; a kik
merőben a nyilvános bazilikákat tekintik előképnek,
a melyet a kereszténység átvesz s benne úgy helyezkedik el, amint az építészeti tagozat megengedi és
1
2
3
4

Baedecker : i. m. 289.
Zacher: Rom als Kunststätte. Berlin, 1905. 5.
Lehmann: Die clementinischen Schriften. Gotha, 1869.79.
Reidelbach : i. m. 35-41.
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csak jelentéktelen toldalékokkal egészíti ki a régi
alapformát: szerintünk ép úgy téved, mint a házi
bazilika hívei. Ide tartoznak L. B. Alberti 1 ősatyjukkal különösen Hirt, 2 Kugler, 3 Quast, 4 Messner. 5 Hogy
ez az elmélet mennyire cseréplábakon áll, mutatja,
hogy Quast 8 és Messner 7 h a m a r o s a n otthagyták s az
első Zestermannhoz, a másik a magán-bazilikás elmélethez csatlakozott.
B) Annyi igaz, hogy a nyilvános bazilika nyújtja
a fő építészeti gondolatokat, a melyekkel a keresztény
építészet célja szerint rendelkezik. Már maga az a
tény, hogy a keresztények csakugyan átvettek nyilv á n o s — főleg kereskedelmi — bazilikákat és templomokká alakították, valószínűvé teszi, hogy midőn önálló építészetbe fognak, ezen forma lebeg szemük előtt.
Első pillanatra bármily idegenszerűnek, sőt profánnak is lássék e gondolat, a tények azt bizonyítják, hogy a keresztények n e m idegenkedtek az ilyenfajta adoptációtól. Természetesen nem szabad ezen
eljárást a mai kétezéréves tradíciók és szellem szerint megítélni, hanem a keletkező és még kialakuló
pogány-keresztény érzésmódból tekinteni. Az előbb
felsorolt irott bizonyítékok — a basilica Laterani,
Sicinini, Theophili — ezen felfogás mellett szólnak.
Egy pozzuoli sírfelirat pedig, legalább egy esetre, föltétlenül bizonyítja. 8 Eszerint bizonyos C. Nonius
Flavianus szülei megvettek egy antik vásár-bazilikát,
azt kitataroztatták, gyermeküket benne eltemették és
templommá szenteltették. A felirat a rombadőlt ősi
pozzuoli főtemplom romjai közt találtatott.
Ezen négy adat legalább is nagyon megingatja
azok véleményét, 9 a kik azt hiszik, hogy a kereszténység nem tette fölöslegesekké Rómában sem a kereskedelmi, sem a bíráskodási vagy séta-bazilikákat.
A kereszténység bizonyára nem ; de Bizáncnak alapítása, a császári székhely áthelyezése, a b a r b á r o k
betörései folytán megcsappant kereskedelmi élet nem
foglalta el többé a virágzó császárváros összes bazilikáit. 10 Eladás, árverés és átengedés révén új gazdákat nyertek. Egyeseket a hirtelen megszaporodott
egyház vett át ideiglenes, m a j d végleges használatra,
mert nem volt képes máról-holnapra elegendő bazilikát emelni. Különben ezen egész vita lényege abban
fejeződik ki, hogy a bazilikális forma m á r polgárjogot nyert az egyházban ép azért, mert nagyjában
megfelelt a keresztény kultuszigényeknek.
Fieber Henrik.
i L. B. Albert i. m.
Hirt: Geschichte d. Baukunst b. d. Alten. Berlin, 1821.
3
Kugler: Der röm. Basilikenbau. Stuttgart, 1842.
< Quast: D. Baukunst b. d. Alten. Berlin, 1845.
5
Messner : Über d. Ursprung, d. Entwicklung u. Bedeutung d. Basilika. Leipzig, 1854.
6
Quast : Über Form, Einrichtung u. Ausschmückung der
ältesten christl. Kirchen. Berlin, 1853.
7
Messmer: Über d. Ursprung etc. Leipzig, 1859.
8
Bull. Archeol. Napol. ser. 2. T. I. id. Lange, i. m. 317.
9
Beöthy: A művészetek története. Bpest, 1907. II. 17.
10
Zacher i. m. 10.
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7Çant tudományelmélete.
Már az előbbi fejezetben elmondottam, milyen
természetű volt Wolff bölcselete. Most még egyszer
kitérek e kérdésre, hogy ne csak kultúrtörténeti, de
tudományos szempontból is előttünk álljon az ő
törekvése. Nagyon fontos ugyanis, hogy teljesen világos képet alkossunk magunknak arról, mit tartott,
mit értett a racionalizmus tudomány alatt. Ha ezt n e m
állapítjuk meg, n e m értékelhetjük Kant törekvéseit
sem és nem f o g j u k látni világosan azt a fogyatkozást
sem, a melyet Kant a tudomány mibenlétét illetőleg
elkövetett. Pedig — s ezt jól jegyezzük meg — ez
az a pont, a melyben Kant rendszerének tévedései
összefutnak.
A racionalizmus mindig arra törekedett, hogy
lehetőleg egy tételből, egy fogalomból vezessen le
logikai úton, leszármaztatás, deduclio útján m i n d e n
igazságot. Descartes az öntudatban találta meg azt
a szilárd pontot, a melyből mintegy gomolyagból az
ismeret, a tudás összes szálait lebonyolíthatta. Spinoza
az Isten-fogalomból szőtte ki egész rendszerét. Wolff
ugyanígy tett, csak kissé tért el Descartestől. Leibnitznek van ugyanis az ismeretre vonatkozólag egy megkülönböztetése, a melyet Wolff föl is használt. Az
ismeret vagy esetleges, bizonytalan; vagy szükségszerű
ismeret. Az előbbit nyújtja a tapasztalás, az utóbbit
az ész. A tapasztalás megmutatja a valóságot, de csak
úgy! Az ész ellenben azt is, hogy annak úgy is kell
lennie és nem máskép ! Az ész azonban csak levezetés útján j u t h a t el a föltétlen igazsághoz. Kell
tehát egy oly elvet keresni is, a melyből m i n d e n t
le lehet vezetni. Ez a legfőbb elv pedig sem az Isteneszme, sem az öntudat, hanem egy logikai axióma :
az ellentmondás elve. Ezen elvből bogozta Wolff ki
következtetések ú t j á n a tudás minden ágát. Annyira
a logikai fanatizmus hatása alatt áll, hogy ő a logikában
nemcsak a gondolkodás
formáját,
hanem annak
tartalmát is kereste. íme a szélső racionalizmusnak
az a faja, a mely minden szemléleti, tapasztalati
elemet az igazság kutatása közben egyenesen kizár.
A tapasztalásból nyert ismereteknek azután csak az
a céljuk, hogy mintegy igazolják az észből k i h á m o zott igazságok valódiságát. Szemléltessék azt, a mit
m á r bebizonyítottunk. Az ész útján nyert igazság
m a g á b a n véve bizonyos, világos. A tapasztalati igazság ellenben mindig zavart, ha csak az ész azt a
maga levezetéseivel is be n e m igazolja.
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De azért Wolff' nem tagadja, hogy a tapasztalás
is n y ú j t igazságokat. Nyújt! Csak nem ad biztos, föltétlen ismereteket. Azért az ész a priori megismerése
fölsőbb rangú megismerőképesség ; a tapasztalatból
nyert, a posteriori megismerés pedig alsóbbrangú
megismerés. E két megismerési módot azonban összekapcsolni már nem tudta. Az elsőnek forrása m a r a d t
az ész önmaga, az ellentmondás elvével; a m á s i k n a k
pedig a tapasztalat. Ennek a megkülönböztetésnek az
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lett a gyakorlati következménye, hogy parallel művelték a tudományokat, pld. volt racionalis lélektan és
tapasztalati lélektan ; racionalis kozmologia s annak
tapasztalati ellenképe, a tapasztalati természettudomány.
Csak egy tekintetben volt a tapasztalásnak szerepe
az észre. Szabályozta az észt, hogy lehetőleg a
tapasztalás eredményeihez jusson s ne kalandozzon el valami más világba a fantázia szárnyain.
Szóval az ész hivatása ennek a világnak megértése
volt. Ettől a belátástól, biztos ismerettől várt ő
földi életünk számára is boldogságot.
Mindezekből az következik, hogy Wolff hitt az
objektív tudományban,
azt össze is állította s azt
tanította, hogy ennek az objektívnek szükségszerű
és általános érvényű tudásnak forrása az ész,
Kant bölcseletének első időszakában Wolffot
követte. Az ő módszere szerint tanított. A racionalizmusnak volt híve s nem tudott döntő hatása alól
sohasem fölszabadulni.
«Álmodozásai»-ból Hume tanulmányozása ébresztette föl. Hume egész tudásunkat a tapasztalatból magyarázta ki. Csak annyit tudunk, a mennyit
tapasztalunk. Ez a merőben ellentétes álláspont gondolkodóba ejtette Kantot, új szempontokat adott neki
és sok lelki töprengés közölt szőtte ki a két fonálból, a racionalizmusból és az empirizmusból, a
kritikai bölcseletet. A két bölcseleti irány túlzásait
jól látta, a túlzások végzetes következményeit is
mérlegelte, a kettő között a helyes álláspontot meghatározni, pontosan kiszámítani már nagy nehézséget okozott neki.
Hume rideg empirizmusának szkepticizmus volt
a következménye, a Wolff-féle racionalizmusnak ellenben megmerevedés, az ismereteknek nyugodt leltározása. Kant kriticizmusának föladata lett volna az
empirizmussal szemben bebizonyítani, hogy nem
minden ismeretünk származik a tapasztalásból s hogy
a tapasztalás maga még nem is teljes ismeret, előbb
azt föl kell dolgoznia az észnek. A racionalizmussal
szemben azt kellelt volna kimutatnia, hogy az ismeret
nem ered csak az észből, a puszta gondolkodásból.
A kételkedéssel szemben Kant tényleg meg volt győződve, hogy vannak abszolút igazságok, a racionalizmussal szemben pedig, hogy az igazságoknak forrása nemcsak az ész. Látta azt is, hogy a szkepszis
ép oly megölője az igazi tudásnak, mint az észkultusz.
De az empirizmus más kérdéseket is feszegetett.
Nemcsak azt vitatta, hogy ismereteink a tapasztalásból erednek, de hozzátette még : ismereteink nem is
terjedhetnek a tapasztalaton túl. Nem vagyunk följogosítva a tapasztalat adataiból a tapasztalaton kívül
esőre következtetni. A racionalizmus ellenben bizonyos határok között és bizonyos alapelvekből kiterjeszkedett a tapasztalaton túlra is, pld. midőn Isten
létét bizonyította. Melyik félnek van igaza ? Kant a
kérdés nehézségét világosan látta és érezte, hogy
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midőn ismereteink forrását kell keresnie, egyúttal
annak határát is ki kell szabnia. Az abszolút igazság megállapításának problémája érintkezik a metafizika lehetőségének kérdésével.
Mégis a két kérdés közül az első volt az alapvető jelentőségű. A másik következtetés gyanánt
folyik az elsőből. Van-e tehát abszolút igazság? Melyek
annak a föllételei? Vagy más szóval van-e objektiv
érvényű tudomány? Melyek annak a föltételei? Az
empirizmus tagadta, mert tapasztalataink sok eshetőségnek, változásnak vannak kitéve. Objektiv érvényű
tapasztalás nincs, tehát objektív tudomány sem létezhetik. A racionalizmus — mint láttuk— ép az ellenkezőt tanította, de a racionalizmus tudomány-rendszerében Kant már nem igen hitt, az empirizmus megingatta meggyőződését. Abban nem kételkedett Kant,
hogy van objektív tudás, de látta, hogy ennek az objektiv tudásnak tartalmát, terjedelmét, föltéleleit szabatosan meg kell határoznia, hogy ez a tudás tisztában
legyen önmagával, saját értékével és eshetőségével.
A tudomány preciz meghatározásával már a
racionalizmus előtt is foglalkoztak. Kerestek oly
kritériumokat, a melyek bizonyos ismereteket tudománnyá tesznek. Az egész középkoron keresztül
Arisztotelész tudomány-elmélete uralkodott. A görög
bölcselő öt pontban foglalta össze a második analitika
c. művében a tudományos ismeretek jellemző vonásait. 1. Az a tudás bizonyos, a mely kizár minden
kételyt. 2. Ennek a tudásnak szükségszerűnek kell
lennie. 3. Magában véve szükségszerű tárgyra kell
irányulnia. 4. Oly elvből kell ezt a tudást levezetni,
a mely az ész előtt nyilvánvaló. 5. A levezetés maga
szillogizmus útján történjék.
SzentTamásrövidebbre fogja e pontokat, de viszont
egy érdekes lélektani megjegyzéssel bővíti is a tudomány természetét. «Rei cognitio per propriam causam.»
«Ad scienliam requirilur cognitionis certitudo.»
De hogy jutunk ehhez a biztos ismerethez? «Assimilatio scientis ad rem scitam» s az észnek a tárgyhoz
való hozzáhasonulása úlján.
Tagadhatatlan még, hogy főleg Duns Scot állott
Arisztotelész hatása alatt, a mint ez az ő metafizikai
gondolkodásából nagyon kitűnik. A theologiának,
mint tudománynak s az Isten-léte érveinek tárgyalásánál a bizonyítékok mérlegelése nála Arisztotelész schémájának tekintetbe vételével történik.
Hogy Kantra hatollak-e Arisztotelész gondolatai,
nem bizonyos. Csak azt látjuk, hogy Kant is az empirizmusból fakadó kételkedés és a racionalizmus
túllengésének hatása alatt nagyon szigorúan jár el
a tudomány körének megállapításában. A Met. Anf.
d. Naturwissenschaften munkájában (Vorw. S. V.)
mondja: Eigentliche Wissenschaft kann n u r diejenige
genannt werden, deren Gewissheit apodiktisch ist.
Jellemző ez a szó «apodiktisch», mert a legnagyobb
fokú bizonyosságot fejezi ki (Valóban A=B). A kategorikus jelzőnél is erősebb a súlya.
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Hogyan j ö n azonban létre ily t u d o m á n y ? A «Kritik
der reinen Vernunft» ily tudomány fölépítését célozza.
Kant e kérdés tárgyalásánál azonban teljesen
helytelen útra tévedt s a racionalizmus minden
túlzásánál merészebb következtetésre jutott. Mielőtt
megszövegezte nézeteit, elmerült két tudománynak, a
mathematikának és a természettudománynak szemléletébe s a felett gondolkodott, mi volt e két tudom á n y bámulatos föllendülésének oka s mi adja meg
e két tudomány apodiktikus bizonyságát. S azt
hiszi, hogy a mathematika, illetve a mértan m i n d addig tapogatódzás volt, míg valaki egy szerencsés
véletlen folytán arra a meggyőződésre nem jutott,
hogy nekünk voltaképen nem az adott tárgyakkal
kell foglalkoznunk, azokat elemeznünk, mivoltukat
fölkutatnunk, h a n e m az embernek magának kell
valamit a priori, vagyis a tapasztalástól menten kigondolnia s azt a tapasztalati anyagba belegondolni,
beleszerkeszteni s azt, a mit az e m b e r belegondolt,
azt kell vizsgálnia. Ez az ismeret az a priori ismeret
és egyúttal a legbiztosabb megismerés, a mely, m i d ő n
már létrejött, a maga igazolását a tapasztalatban is
keresi. Fejezzük ki ezt még m á s szavakkal is.
Tegyük föl, hogy valaki a háromszög természetét
kutatja, a melyből objektiv igazságot akar tenni.
Tudja, hogy mi a háromszög, de ő azért gondolatában kieszeli a háromszög törvényeit s azután azt a
tapasztalati háromszögre alkalmazza. Voltakép tehát
a kutató semmit a tapasztalatból n e m merit, h a n e m
ő maga teremti meg magának gondolatban a tárgyat
s gondolatban levezeti annak törvényeit és alkalmazza
azokat a tapasztalati háromszögekre. Ez a háromszög törvényeinek a priori megállapítása.
Kant ezt a lelki műveletet a következő szavakkal fejezi ki.
«Az elsőnek, a ki az egyenlőszárú háromszöget
bebizonyította, nagy világosság szállt elméjébe; azt
találta ugyanis, hogy n e m azt kell kutatnia, a mit
az (egyenlőszárú háromszögben) alakban lát, vagy
puszta fogalmában találhat, hogy ezekből tudhassa
meg az alak tulajdonságait; h a n e m ő maga fogalmak szerint a priori gondol bele és (szerkesztés által)
ábrázol valamit az alakba, ezzel megteremti
tárgyát,
úgy, hogy ha valamit biztosan a priori akar tudni,
nem szabad semmi egyebet a dolognak tulajdonítania,
mint a mi abból, a mit fogalma alapján maga
helyezett beléje, szükségkép folyik». 1
Ezen álláspontban érvényesül a racionalizmus,
mert az ész önmagából meríti a föltétlen bizonyosságú
ismereteket ; de az empirizmus is, mert az észből levont
igazságnak a tapasz!alat a correlativuma és a szemléltetője. Ha a fogalmakat szemlélettel ki nem tölthetem, akkor azok üresek, tarlalomnélküliek, igazságot nem közölnek, tehát semmi gyakorlati haszon1
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nal n e m járnak. De a szemléletek is vakok, elmosódottak, ha fogalmakká n e m tudom átalakítani
azokat.
Összegezzük az eddigieket s mondjunk néhány
megjegyzést Kant módszeréről.
Ez az eljárás, hogy ne a szemlélő iparkodjék
a tárgyhoz simulni, de a tárgy simuljon a megismerőhöz, tarthatatlan és tévedésen alapszik. Képtelen lenne az alany magának tárgyat elgondolni,
ha az nem lenne m e g a tapasztalatban. S az alany
lelkében felmerülő egyenoldalú háromszög n e m ö n tárgy, n e m az alany teremti azt önmagának, hanem
azt a tapasztalatból veszi át. Tehát nem a priori,
h a n e m a posteriori. Ha ez a háromszög az alany
szüleménye volna, esetleg más törvényei is volnának, m i n t a tapasztalati háromszögnek. Ha tehát a
háromszög nem a priori, a megismerés sem lesz az.
Szóval a háromszögről levezetett összes törvények
a posterioriak. Az aprioriság csak csalóka játék.
Ezen közbevetett megjegyzés után fölmerül a
kérdés, lehet-e a tudományt oly ítéletekkel előbbre
vinni, a melyeket a puszta észből m e r í t ü n k ? Vagyis
csak az észből egyáltalán kibővithetem-e ismereteimet
t u d o m á n n y á ? Mert lehet, hogy az ész egy vagy m á s elvet
önmagából is meríthet, de ezen elvekkel tapasztalat
nélkül mégsem j u t előre! Ha pedig a tapasztalatra
szorulok, akkor Kant szerint sikamlós talajra lépek,
megbízhatatlan területre megyek át, mert a tapasztalat csak azt m o n d j a meg, a mi volt, vagy van
esetleg; de nem azt, a minek lennie kell szükségk é p e n és általánosan. A tudománya pedig csakis ily
apodiktikus Ítéleteket foglalhat össze. Tehát mégegyszer hangsúlyozom, tiszta gondolkodás u t j á n kibovíthetem-e tudásomat, szerezhetek-e m a g a m n a k
t u d o m á n y t ?1
Kant azt feleli : igen ! S mielőtt erről meggyőzne
minket, az Ítéletek természetét kutatja. Kétféle Ítélet
van : analitikus és szintetikus. Az analitikus nem
m o n d semmi ujat, csak ennyit állapít meg A = A . A szintetikus ellenben bővíti ismeretünket új anyaggal.
P l d . A = B . A z é s z b e l i í t é l e t e k rendszerint analitikusak;
a tapasztalatiak szintetikusak.
Eredetük szerint az Ítéletek lehetnek a prioriak
és a posterioriak. Az utóbbiak a tapasztalásból erednek, a tapasztalás tárgyairól jelentenek ki valamit. Az
a priori Ítéletek azonban megint kétfélék. Abszolút értelemben vett a priori Ítéletek azok, a melyek egyáltalán
minden tapasztalástól függetlenek. Relativ értelemben a
priori ítéletek azok, a melyek csak közvetve erednek a
tapasztalásból, közvetlenül azonban az észből. A tapasztalás mintegy anyagot nyújt arra, hogy belőle oly
következtetésre jussunk, a mi m á r nincs meg a
tapasztalásban.
Ezek az abszolút értelemben vett a priori ítéletek szükségszerű és általános igazságot fejeznek
i Kant, i. m. 23—35. oldalig tárgyalja,
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ki s abból a be nem bizonyított, de Kant szerint
önmagától értetődő föltevésből indulnak ki, hogy általános érvényesség és szükségszerűség nem a tapasztalatokból vagy azok kombinációjából szerezhető,
hanem csakis az észből. 1
Tudom, hogy mások azt állítják, hogy Kant az
a priori Ítéleteknek ezen nemére nem gondolt, hanem
csakis a relativ értelemben vett a priori ítéletekre,
amelyeknek van távolabbi értelemben tapasztalati
alapjuk. Én ezt tagadom. Azok az ítéletek, a melyeket Kant úgy a tiszta mathematika, mint a tiszta
természettudomány mezején mint szintetikus a priori
Ítéleteket fölvett s belőlük a tiszta mathematika
illetőleg tiszta természettudomány elemeit fölépítette,
azok az itétetek abszolút értelemben vett szintetikus
a priori Ítéletek. A priori Ítéletek, mert Kant szerint
a tapasztalattól egészen függetlenek, pusztán eszünkből merítjük azokat; szintetikusok pedig, mert ismereteinket mégis bővítik, nemcsak annyit fejeznek
ki : A = A . Ezen nézet domborodik ki Hope cikkéből,
Kiilpe «Inimanual Kant»-jából s Ueberweg Geschichte
der Philosophie művének Kantra vonatkozó leveleiből.
Mi tehát a tudomány Kant szerint? Oly ítéletek
összesége, a melyek szintetikus és a priori jellegűek.
Ily ítéleteket bemutat a mathematika, a geometria, a
természettudomány és a metafizika területén. Pl. a
mathematikát illetőleg, ha meg is engedi, hogy a = a
analitikus itélet, de a többiek és a geometriai Ítéletek már mind szintetikus a priori ítéletek. Pl. két
pont között legrövidebb út az egyenes. Ugyanily
jellegűek a természettudományok alaptételei is. Pld.
az anyagi világ minden változása közben változatlan
marad az anyag mennyisége. A metafizikáról azt
mondja, hogy ez is arra törekszik, hogy Ítéletei szintetikus a priori jelleggel bírjanak. Megjegyzem, hogy
Ueberweg sorra veszi ezeket az Ítéleteket s bebizonyítja a bennük lappangó tapasztalatból nyert elemeket. De ez most mellékes. Látjuk, hogy Kant tudományelméletében döntő szerepe van az észnek,
mely mintegy visszanyeri teremtő erejét a változó, az
ingatag tapasztalati tudással szemben. A míg az ész
megmarad határai között és azokat túl nem lépi, az
ész az igazi tudás egyedüli forrása. A tapasztalás
pedig az a nehezék, mely az észt, mint a súly a léghajót, a mi világunk szféráján túl nem engedi szállni.
A tapasztalás tehát Kantnál is ugy mint Wolffnál a
tudománynak nem annyira konstruktiv eleme, mint
csak regulativ eleme.
Hogy Kantnak nézetei Wolfféval e pontban
megegyeznek, nyilvánvaló. Csak módszerben különböznek, s ez Kantnak érdeme a racionalizmussal
szemben. Mert Kant ismeretelméletének nem az volt
1
Kant a 24. oldalon ezt mondja : «Ha valamely Ítéletet
szigorú általánossággal gondolunk, 1. i. úgy, hogy kivétel
alóla meg nem engedhető, akkor nem a tapasztalatból ered,
hanem teljesen a priori érvényes».
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a célja, hogy minden ismeretet az észből vezessen le
és tudománnyá összegezzen, hanem hogy a racionalizmus nagy vállalkozásait egészen kritika tárgyává
tegye, s logikai uton elemezze, van-e értékük a Wolff'
által az észből felállított tudományoknak. S midőn
Kant látta, hogy Wolff minden tudományt felölelő
rendszere sok téves adatot tartalmaz, arra törekedett, hogy helyes elveket állapítson meg, a melyek
alapján a feltétlen biztonságú tudományt fel lehessen
építeni. Az empirizmussal, a senzualismussal szemben pedig az objektív igazság lehetőségét hangsúlyozta.
Más kérdés azonban, sikerült-e Kantnak a biztos tudás alapelveit kidolgozni? Van-e ériékük az ő
szintetikus a priori Ítéleteinek? Vagy egyátalán képes volt-e oly Ítéleteket megszerkeszteni, a melyek
a tapasztalattól egészen függetlenek, következőleg
lehetséges-e tiszta észből tudományra szert tenni?
Már említettem, hogy én ezt nem gondolom.
Kant összes úgynevezett tiszta észbeli ítéletei, vagy
alaptételei, a melyekből a tiszta mathematikát, illetve
tiszta természettudományt felépíti, bár lappangva,
tapasztalásból erednek. És föltéve, hogy vannak ilyen
ítéletek, milyen vékony, szűk tudományt lehetne
ezekből összehozni ! A tudomány nagy területeket
akar meghódítani s nem szereti a korlátokat.
De visszatérve a Kant-féle tisztán észbeli alapelvekre, lássuk a tiszta természettudomány egy ily
állítólag egészen a priori ítéletéi. Minden változás
között megmarad az anyag mennyisége. Van-e ezen
Ítélethez köze a tapasztalásnak? Kant azt mondja:
Nincs. Mi pedig az ellenkezőt állítjuk. Nézetünket
Ueberweg szavaival erősítjük:
«Die Geschichte der Naturwissenschaft zeigt aber,
dass sich diese allgemeinen Sätze... als späte Abstraktionen aus wissenschaftlich durchgearbeiteten
Erfahrungen ergeben haben, und keineswegs a priori
vor aller Erfahrung oder doch unabhängig von aller
Erfahrung als wissenschaftliche Sätze bestanden. Nur
insofern sich in ihnen nachträglich eine gewisse Ordnung bekundet, die eine philosophische Ableitung aus
noch allgemeinen Prinzipien, z. B. aus der Relativität
des Raumes, möglich zu machen scheint, gewinnen
sie einen im aristotelischen, aber wiederum nicht im
kantischen Sinne a priorischen Charakter».
Hasonló eredményre jutunk a többi Kant-féle
a priori alaptételre nézve is1 s azt a benyomást nyerjük, hogy szintetikus a priori elemekből meddő fáradság tudományelméletet, vagy tudományokat kiépíteni akarni.
De ha — mint talán mások hiszik — a szintetikus a priori Ítéletet valamiféle tapasztalástól nem
fosztjuk meg, ez esetben sem nyerünk erőteljes, gazdag tudományt, hanem inkább csak a tudománynak
leszürődését. Mi továbbá a tapasztalatokat már máskép
mérlegeljük. Nem félünk, hogy sikamlós talajon
1

Ueberweg i. m.
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állunk, ha minden törekvéseinkkel a tapasztalatba
fogódzunk. 1
Kant tudományelmélete nagyon fontos kihatással
volt egész gondolkodására.
Szük korlátai közé nem fért b e első sorban a
metafizika.
Érezte ezt Kant is s azért kellett a metafizikát,
amely a tapasztalat határain túl terjed, a tudományok
közül kimetszeni.
De a metafizikával más okból is mostohán kellett elbánnia. Azt tanította ugyanis Kant, hogy a
fogalmak szemléletek nélkül üresek. Más szóval,
csak annak a fogalomnak van realitása, csak az a
fogalom fejez ki valóságot, amelyet szemlélet tárgyává is tehetek. Ez is nagy tévedés. Ma a würzburgi iskola élén Külpevel azt bizonyítja, hogy a
szemlélet nem lényege a gondolkodásnak, vagy a
gondolkodás helyességének. 2 A t u d o m á n y n a k elemei
nem mind szemléletesek s k i t a g a d j a azok létezését?
(Pld. vonzás-taszítás stb.) S amint Kant nem vette
észre, mennyi tapasztalati elemmel dolgozik a priori
ítéleteiben, az is elkerülte figyelmét, hogy a régi metafizika sem volt sohasem fogalomköllészet s főkép
Isten létének érvei — mint azt látni fogjuk — a
tapasztalatból vont induktiv következtetések voltak.
Csak a racionalizmus hatása alatt vesztették el empirikus jellegüket, mert hiszen a racionalizmus mindent
az észből akart levezetni.
Olyan t u d o m á n y tehát, amilyent Kant elképzel,
ma m á r nem létezik s a priori szintetikus ítéletekkel
sem bíbelődik senkisem. Kant elvei alapján a tudományok aligha fejlődhettek volna úgy ki, mint manap.
Az összes tudományokra a mathematikát alkalmazni hiába igyekeznénk. Persze akkor a t u d o m á 1

Helyesen írja Külpe i. m. 460. Diese enge Auffassung
des Begriffs der Wissenschaft hängt bei Kant unmittelbar
mit dem ebenso eng gefassten Begriff der Erkenntniss zusammen. Wenn man unter einer Erkenntniss nur diejenige
versteht, die sich in einem synthetischen Urtheil a priori ausdrücken lässt, so kann alle rein empirisch begründete Einsicht in Wesen und Zusammenhang d e r Dinge und Vorgänge
keine Erkenntniss und somit auch kein Teil der Wissenschaft genannt w e r d e n . . .
Ezután Külpe Kantot igy menti : Dazu kam, dass der
Zustand der Wissenschaften seiner Zeit noch ein sehr unvollkommener war. Die Geisteswissenschaften standen noch
durchaus am Anfang ihrer Entwickelung, verfügten nur in
beschränktem Masse über ausgebildete und anerkannte Forschungsmethoden und unterschieden sich nur wenig von einem
kritiklosen und zufälligen Sammeln und Zusammenstellen
von Beobachtungen oder Zeugnissen. So bildete er sich denn
das Ideal der Wissenschaft nach der Geometrie und Analisis,
nach der Mechanik des Himmels und der Erde. Die Bedeutung, welche in der Naturwissenschaft die Anwendung der
Mathematik gewonnen hatte, wurde ihm, infolge dieser beschränkten Grundlage seiner Induktion, zu einer Forderung
f ü r alle Wissenschaften.
2
I. m. 90. oldal és Bühler: Tatsachen und Probleme
zu einer Psychologie der Denkvorgänge c. munkája direkt
ezt bizonyítja egész terjedelmében. Leipzig, 1907.
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nyok állapota tökéletlen volt, a szellemi tudományok
pedig csak fejlődésük kezdetén állottak, önálló kutatási módszerrel n e m rendelkeztek, az anyag rendszerezéséről sem lehetett még szó. Mindezt tekintetbe
kell vennünk Kant fogyatékosságainál, de viszont
azt is ki kell m o n d a n u n k , hogy tudományelmélete
elavult.
Kantnak a metafizikával szemben felállított kritériumait később még egyszer vizsgálat alá veszem.
Az egész Kant-féle tudományelméletnek egy eredm é n y e van, hogy az Ítéletek logikai értékelésére
nagy súlyt fektetett s arra a gondolatra vezetett, hogy
az igaz tudás anyagát a bizonytalan, nem igazi tudástól elkülönítsük.
Trikál József dr.

M ü n c h e n . Kulturtörlénelmi vonások Vilmos császár fípv
jellemrajzához.
— A Délnémetországban hangadóvá
..,
lett «Hochland»-ban Martin Spahn dr., strassburgi egyetemi tanár «A világpolitika jelenlegi válsága» cím alatt kfón
világszemlét közölt, a melyben a fősúly természetesen
Németországra és itt különösen Vilmos császárra esett.
Spahn centrumpárti képviselőt tudvalevőleg Vilmos
császár neveztette ki a strassburgi egyetemre a világtörténelem tanárává, még pedig azon a címen, hogy
katholikus is tanítson Strassburgban világtörténelmet.
Ellenszenvről tehát Spahnban Vilmos császár iránt szó
sem lehet. Sőt minden jót, szépet és nagyot, a mit
Németország császárjáról el lehet mondani, elmond róla
Spahn hűségesen. Kiemeli genialitását, mellyel nagy
német nemzeti föladatokat oldott meg. Még lengyel
politikáját is megdicséri a költészetben is kísérletet tett
császárnak.
Annál súlyosabban esik tehát latba Spahn dr.-nak
az ítélete Vilmos császár szellemének és jellemének
árnyékoldalai felől. Elismeri Spahn, hogy Németország
császárja kiváló mintája a modern kulturembernek, de,
úgymond, állam férfiúnak nem államférfiú és politikusnak sem politikus. Spahnnak világtörténelmi szemlélődéseit kritikai bonckés alá vette az «Augsb. Postz.»-ban
egy névtelen s különösen Vilmos császárra vonatkozólag
több hibát fedezett föl Spahn megállapodásaiban. így
például szemére veti névtelen Spahnnak, hogy Vilmos
császár jellemében nem vett észre egy oldalt, a menynyiben, úgymond, II. Vilmos az első Hohenzoller, a ki
«a rendezett, jó pénzügyek alapvető fontossága iránt nem
bir érzékkel». Vilmos császár «lengyel-politikája» sem
az, a minek Spahn tartja. Ez a politika nem igazságos,
azért nem is bölcs politika s a német nemzetnek csak
nagy kárára fog szolgálni. Az 58 millió németet a három
millió lengyel részéről nem fenyegette semmi veszély.
Azért kár, igen nagy kár volt a lengyelekkel szemben
a jogtiprás velleitásainak az útjára lépni. Ez birokra
való kihivás volt az egész szláv világgal szemben. És
hogyha hozzávesszük, hogy ez az erőszakos terjesztése
a németségnek a lengyelség rovására a protestantizmus
szolgálatában hajtódik végre, az igazságtalanság megkétszereződik.
«Általában — ez a névtelen cikkíró véleménye —
Spahn mulasztása II. Vilmos császár jellemzésében az,
hogy a császár ellenszenvétől (Abneigung) a katholicizmus
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iránt eltekint. Soha, de sohasem szabad a katholikusoknak, még a «Hochland»-ban sem, arról a jogosult igényökről lemondani, hogy őket mindenki a birodalom
teljes létjogú polgárainak tartsa a Poroszországban épen
úgy, mint bármely egyes államban, elméletileg és gyakorlatban. Szakadatlanul kell tiltakoznunk az ellen a
türelmetlen fölfogás ellen, melyre a protestantizmus a
népet, a magasabb rendet és fejedelmeket neveli, mintha
a katholikusok németségéhez gyanú férne és az ellen
az eljárás ellen, mely a katholikusokat másodrendű
németeknek tartja, kikre egyenlő kötelességeket rónak
ki a nélkül, hogy őket egyenlő jogokban is részesítenék.
E miatt Spahnnak arra is rá kellett volna mutatnia,
hogy Vilmos császár a katholikusokat környezetéből úgyszólván teljesen kizárta és így ő — iránta való teljes
tisztelettel legyen mondva — vallási fölfogásában nem
áll egy XX. századbeli német császár magaslatán, akármennyire igyekszik is egészen modern ember lenni.
Mily egyoldalú tanításban és nevelésben részesült a
császár, megmutatta abban a beszédben, a melyet 1908.
tavaszán Orániai Vilmos szobrának leleplezésekor mondott Wiesbadenben. Ez a beszéd a történeti tényeket
teljesen félreismerte és Orániai Vilmost a protestantizmus
mártírjává tette meg, holott ő a protestantizmust csak
eszközül használta, hogy magának trónt szerezzen. Ez
a császár nevelésének a gyümölcse. Nem okoljuk érte.
De azt meg lehet és meg kell követelnünk, hogy ő, mint
német császár, társalgásában és környezetének megválasztásában a katholikusokat egyenértékűeknek tartsa.»
*

Áíjosta. Ehrhard dr. és professzor Szabó Szádok
dömés atya kritikájának megvilágításában. Azok közé,
kik Németországban Írásaikkal s egész működésükkel
ujabb időben nagyobb feltűnést keltetlek, tartozik kétségtelenül dr. Albert Ehrhard is, a ki kezdetben würzburgi, azután bécsi tlieologiai tanár volt, most pedig, a
mióta Bécsben tarthatatlanná telte állását, a strassburgi
egyetem katholikus bittudományi korában tanítja kedvenc tárgyát, az egyháztörténelmet.
Nemrég jelent meg Ehrhard «Katholisches Christentum und moderne Kultur» című munkája második
kiadásban. Az a körülmény, hogy a megtévesztésre
alkalmas munka második kiadása vált szükségessé és
így annak terjedése kétségtelennek bizonyult, a nagyérdemű dömésrend volt osztrák-magyar tartományi főnőkét, Szabó Szádok atyát arra birta, hogy Ehrhard eme
könyvét,az abban megnyilatkozó sajátságos ész-s szójárástilletve világnézetet szigorú bírálat alá vesse. Szabó atya
könyve «Albert Ehrhard's Schrift : «Katholisches Christentum und moderne Kultur» untersucht von P. Sadoc
Szabó O. P.» Megjelent Grácban, Mosernél. 8-r. 205 lapon.
A tudós szerző munkájának a következő második címet
adta : «Ein Beitrag zur Klärung der religiösen Frage
in der Gegenwart».
Világos ebből az, hogy szerző célja, úgy mint a bécsi
Commer tette a volt wűrzburgi Schellel, végre világot
vetni Ehrhard sajátságos hittudományára. Nekünk most
itt — mivel reméljük, hogy Szabó Szádok atya munkáját hazájában, Magyarországban is sokan fogják elolvasni — nem maga ez a munka kelli fel érdeklődésünket, hanem az az ismertetés, melyet róla Würzburgból Braun dr. az itteni «Augsb. Postzeit.» irodalmi
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melléklete számára írt. Braun dr. wűrzburgi székesegyházi plébános, a kinek a Schell-vitában is előkelő
hely jutott, azt mondja Szabó atya könyvéről, hogy az
«igen értékes adalék korunk vallási kérdésének tisztázásához». Miért? Mert, úgymond «benne az ehrhardiánus
tanítás magva az ő ragyogó és elbűvölő lepléből kigöngyölődik» és bebizonyítást nyer az, hogy «Ehrhard irata,
kétértelműségei és homályosságai miatt, kezdő theologusokra nézve veszedelmes».
Szabó atya kiválóan két dolgot kifogásol Ehrhard
iratában. Mind a kettő lényegbe vágó. Ehrhard, Szabó
atya szerint, a kultura fogalmát is helytelenül fogta
fel. Innen származik iratában minden homály és kétértelműség. Braun dr. ismertetése Szabó atya könyvéről
azzal a finom élű megjegyzéssel végződik, hogy a dömés
filozóf és theologus «eljárása feltűnően vigyázatos, nehogy valamikép Ehrhardnak valamely ferde gondolata
keze közöl megszökjék. Az ember azt a benyomást
nyeri, hogy itt a szándék nemcsak arra terjedt ki, hogy
bírálat legyen elmondva, lianem arra is, hogy egy rókalyuk kifüstölve legyen». Megjegyzendő, hogy Braun dr.
már akkor antagonistája volt Ehrhardnak, mikor ez
Würzburgban volt egyetemi tanár.
*

B a m b e r g . Egy plébános megtérése, a ki főpásztorát
Iceseritéseivel halálos ágyba döntötte. Abert dr. érsek
huzamosabb idő óta gyöngélkedett s a telet, enyhülést
keresve, Déltirolban, Griesben volt kénytelen tölteni.
Nemrégen betegágyához hivták édes öccsét, Abert törvényszéki elnököt s legújabban a káptalan is két tagot
küldött a főpásztor betegágyához. A Tremel plébános
esete, a ki vakmerő engedetlenséget tanúsított főpásztora iránt, a ki egyik levelében panaszosan említi, hogy
őt a Tremel-eset jobban fölizgatta, mint gondolta. Nem
is csoda. A kánoni eljárás izgalmain kívül Abert érseknek azt is át kellett szenvednie, hogy Németországból
csomagostól kapta a gyalázó iratokat. És vájjon miért?
Azért, mert egy papját, a ki a liberalizmus hizelgései
közepette elvesztette az eszét, észre akarta téríteni. Ebben
a szomorú ügyben legeslegujabban sajátságos fordulat
következett be. Mikor Abert érsekről az a hír kezdett
keringeni, hogy betegsége halálra kezdett válni, Tremel
plébános meggondolta magát és bűnbánó levelet írt
főpásztorának Griesbe és abban kijelentette, hogy visszatér az érsek elődjének kezébe tett engedelmességre.
Érdekes és tanulságos okmány ez a levél. Álljon itt
teljes szövegében :
Nagyin, és főt. Érsek Úr!
Az a keserűség, melybe nmgod a nevemhez és
személyemhez legújabb időben kapcsolódott események
és megnyilatkozások hatása alatt került ; a szeretettel
teljes bátorításnak szavai, melyekkel tisztelendő paptestvéreim közöl sokan az én papi érzésemre hivatkoztak; nem utolsó sorban saját bensőmnek is amaz
intése, hogy az ügyeket békés megoldás felé tereljem,
siettetnek engem, nm. uram, arra, hogy a következő,
jól meggondolt nyilatkozatot terjesszem legmélyebb
tisztelettel elő :
A kedélyek fokozódó izgatottsága az országban,
melyet a mindenbe beavatkozó vitatkozás keltett, világossá tette előttem — a mit se nem sejtettem, se nem
óhajtottam — azt, hogy széles körökben eljárásom már
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nem tűnhetett fel az érzület engedelmességének abban
a keretében, a melyben nagyméltóságod előtt vallomásommal való megjelenésért esedezem. Emlékezetében
annak az ünnepélyes órának, a midőn nmgod főt. elődjének engedelmességet és tiszteletadást fogadtam, őszinte
sajnálatomat nyilvánítom a fölött, hogy nmgodat magaviseletemmel megszomorítottan!.
Kérem nmgodat, legyen kegyes e nyilatkozatot papi
hódolatom érzelmeinek biztosítéka gyanánt fogadni,
mert lelkem főpásztorom iránt ezekkel van eltelve. Teljes szivemből kivánom, hogy az engedelmességnek ez
a bejelentése, melyet jelen nyilatkozattal óhajtok a
nyilvánosság előtt okmányolni, nmgodnak súlyos betegsége napjaiban vigasztalásul szolgáljon.
Fogadja stb.
Johannes Tremel, plébános.
*

P á r i s . A francia szabadkőművesség legújabb gyalázatos eljárása. A francia szabadkőművesség papgyülöletét a többi közt arra is alapította, hogy a papság «tétlen» életet folytat, csak «imádkozik» és «nem dolgozik»
s hagyja a népet a «maga hizlalására kézzel-lábbal kora
regeitől napestig dolgozni». így szóltak a vádak a separatio előtt. Most mi történik? A francia papság egyrésze, hogy éhen ne haljon, beállt munkásnak, kézmívesnek, iparosnak, szóval mesterembernek. Ezek a
«prétres-ouvriers»-ek ujabban, hogy munkájúknak jobb
piacot teremtsenek, szövetkeztek. A püspökök mindent
megtesznek az ily papok támogatására. Mathieu bibornok például az első volt, a ki ily munkás-papnál, a ki
lithographus, visitekártyákat rendelt s neki különben
is egyéb munkákat szerzett. Szegény papság! Munkájával akarja kenyerét megszerezni s ellenségeit, kik jogos
fizetésétől megfosztották, munkájával akarja kiengesztelni.
Vad népekénél vadabb eljárást indított meg a szabadkőművesség a munkás-papok kenyérkeresetével szemben. Bojkottot mondott ki a szabadkőművesség a munkáspapok munkájának a termékeire országszerte. Abbé
Challong, a ki Lot département baromfitenyésztő papi
munkás-szövetségnek az elnöke, a «Figaro»-hoz levelet
intézett, melyben a gyalázatos bojkottról igy nyilatkozik : «Ha termelésünk, nevelésünk jól sikerült, ugyanezt
az elárusitásról nem mondhatjuk el. Baromfi-kiállításunk számára februárban hirdetményeket nyomaltunk
és ragasztottunk ki. Egyetlen egy se maradt a helyén,
mind letépték, még ha lakattal lett volna is lelakatolva.
A kiállítás helyiségeiben a plakátok eltüntetése oly célzatos és rendszeres eljárás volt, hogy e miatt kénytelenek voltunk szárnyasaink kiállításától tartózkodni. Másrészről munkálkodásunkat sem hagyhatjuk abba, mert
az nekünk kenyeret szerez». Erre a tudósításra a «Figaro»
pártfogásába vette a munkás-papok terményeit a szabadkőműves bojkottal szemben. 1
—{/—'«•
1
Ha a szabadkőműves páholyok Magyarországban oly arányban fognak szaporodni, mint a milyenben ezt a szaporodást az
imént tartott szabadkőműves nagygyűlés feltüntette, akkor nemsokára francia állapotok bekövetkezését várhatjuk nálunk is. Páholyok alakultak legújabban oly városokban, a honnan katholikus
egyesületi élet fejlődéséről bírt se lehetett eddig hallani. Sok városi
plébános megkésett a katholikus egyesületi élet fejlesztésével. A köznép tömörítése a félsikernél is kevesebb, hogyha a katholikus intelligenciát prédára átengedjük a szabadkőművességnek. Férfi-, urikongregáció kell minden városnak !
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É l e t ü n k é s n e m ü n k . Irta Aszlányi Dezső. 1909.
Ára 5 K. Uránia könyvnyomda. 224 oldal.
A «Modern Irodalom» adta ki a fenti művet. A modern kor modern kérdéseit tárgyalni, ismertetni, megfejteni, terjeszteni tűzte ki célul. Életűnk és nemünk,
két fontos lény7- és élettani kérdés épen nem modern.
Régi az. Nagyon régi. Megfejtésük ott van a biblia első
lapjain. Ámde a mai modernizáló korban a régi kérdéseket ujaknak szerelik feltüntetni, új köntösben bemutatni
még akkor is, ha azok továbbra is nyilt kérdések maradnak.
így tett Aszlányi Dezső is «Életünk és nemünk»
cimü müvében. Célul tűzte ki az élet alfájának, fejlődésének, a nemi éleinek bemutatását. Csakhogy e kettős
célját sehogy sem tudja elérni. A lét, az első élet, a
fejlődő élet nagy problémáját evolucionalista alapon
kísérli meg. Beszél Laplace, Darwin elméleteiről, közbe
idézi Goethe «Faust»-ját, Madách «Ember tragédiá»-ját,
rajong Nitzsche «Übermensch»-éért, Wilde Oszkárért,
Schopenhauerért, Weiningerért. A költő lendületességével, a modern kor felületességével, impresszionalizmusával teszi. E mellett a Kant-Laplace elméletet, az evolúciót
az Isten fogalmával igyekszik megegyeztetni néhány
röpke szóval (12. oldal).
Aszlányi Dezső művében körvonalrendszerével, mint
világot meglepő újdonsággal, fölfedezéssel kérkedik. Körvonalrendszere igy fest. Az egysejtű lényen kezdi, majd
a lándzsahal, a nigólák, a götehal, gvikok, csőrös emlősök, gorilla, neanderlhali majom-ember, pithekantropuson át eljut az emberig. Ha a föld leélte évmillióit, fejlődése csúcsfokán túl szintén lejtőre jut. A kihűlés
évmilliói ugyanazt a képet tárják elénk, a melyet a
fölhaladó irány mutatott. A szerves élet ugyanazon
visszafejlődési fokozatokat fogja a kihűlés folyamán átélni. Az utolsó lények megint csak a vizi állatok, a
földbuvó férgek lesznek.
A szerző azzal dicsekszik, hogy ezzel Darwin rendszere teljes lett, a melyen nem lesz több tökéletesíteni
való. Ez tehát az első félkör.
Hogy Darwin rendszeréről, a neandervölgyi emberről mit tartsunk, erre e helyen kitérni teljesen fölösleges, a «Religio» szerkesztője a «Természettudományi
levclek»-ben erre részletesen megfelelt. De még se mulaszthatom el, hogy a «Religio» olvasóinak figyelmét föl
ne hívjam a «Természettudományi Közlöny» legutóbbi
számára, a melyben Mérhely Lajos Darwinnal szakszerűen foglalkozva, sokkal tartózkodóbb, sem hogy a
darwinizmus dogmáira esküdjék. Mentől kevesebb lelkesedés illeti tehát meg Aszlányi müvében.
A fejlődés és a visszafejlődés elméletét átviszi az
emberi fajra. Az emberi faj fejlődik és visszafejlődik,
visszafejlődésében elpusztul, ha nem regenerálják. És
itt a szerző újból egy ivet mulat be, melynek fölfelé
haladó iránya ez. Őstermelő paraszt, gazdálkodó, falusi
kisiparos, céhmester, müiparos, nagyiparos és vállalkozó, hivatalnok, képviselő, diplomata. Ezentúl kezdődik a lefelé haladó vonal : tanár, bankigazgató, szobatudós vagy magánzó, élvhajhászó dologtalan, pályatévesztett egyén, ideggyönge koravén, züllött egyén, félkegyelmű hülye, gonosz.
Hogy egyes emberfajok elkorcsosodnak, ha nem
regeneráltatnak, elpusztulnak, erre eklatáns bizonyítékot
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nyújt a történelem. De hogy a szerző fejlődési és visszafej lődési íve a törvényszerűség erejével birna, azt kétségbe kell vonni, azt megcáfolja maga a mindennapi
élet. Gyöngééirnéjüek, züllöltek nemcsak az intelligens,
de a nem intelligens osztályok között is vannak. Gonosz
lehet a fejlődes első, második fokán állók közölt a
nélkül, hogy a fejlődés többi stádiumait befutották volna
az ősök.
Azután, ha a bünösödést erőnek erejével akarjuk
levezetni a fejlődésből, kérdem, hol marad a szabadakarat, a beszámítás? Ha Aszlányi a homosexuálisokat,
kikkel szerinte tele van a társadalom, a visszafejlődés,
a helytelenül elosztott nemi szervek oltalma alá helyezi,
részükre kórházakat követel, sőt ösztöneik kielégítésére
a japán rendszert helyesli, akkor a fönnálló rendnek,
fölfogásnak hadat üzen; ha a hitvesi hűségről megfeledkezett nő lovagja karjaiba rohan, akkor szerinte
diadalt ül a természet, mely nem bölcselkedik, de alkot,
természetesen ez oly fölfogás, mely a modern tudományerkölcs (?) világába illik.
A nemi bűnöknél fölmerülő állatias vonásokat
(sadizmus, masochizmus, fetischizmus) darwinisztikus
fölfogásával igyekszik kimagyarázni, «hogy kerül az
állat az emberbe?» c. fejezetében 201. old. ezt írja:
«Ha hiéna volt az ősemlős, melyen keresztül emberré
tökéletesedett némely faj törzs, akkor bizonyos, hogy a
megfelelő lehajló ágon (30—40.000 év multán) sírrabló,
hulla fosztogató, hullafertőző lesz az utód», tovább pedig
ezt mondja : «az állatnemű szörnyek, kiket az antik
kultura festeti, Kentaurok és Faunok emberfejű állattestü alakjai nem fantázia többé, hanem tudományos
valóság» (211. old.).
Az eddigiek meggyőznek, hogy Aszlányi müve a
modern, átkos, beteg erkölcs erősbítésére íródott s hogy
a mi benne tudományos, az nem modern, a mi pedig
modern: a lehajló félkör jellegzetese, a «gyönge agyú»,
«korcsember», «finom idegzetű lény» halálharangja.
Csepela Lajos dr.
*

E l ő k é s z ü l e t a n a g y n a p o k r a . Katekezisek az
először gyónók és áldozók, valamint a bérmálkozók
előkészítésére. Irta Szuszai Antal dobsinai plébános.
Kiadta a «Borromeus» szerkesztő-kiadója. II. kiadás.
Győr, 1908. 519 1. Ára 5 korona 20 fillér.
Poprád-Felkán száll le a vonatról a Magas-Tátrába
siető utas. Ugyanonnan társaskocsin ki lehet rándulni
a dobsinai jégbarlang megtekintésére. A ki meglette,
egyikét sem bánta meg. A természet ősereje nagy dolgokat művelt erre, hazánk egyik legszebb darabját
vetette oda. Az égbemeredő sziklacsúcsok panorámája
a föld felett és nem messze tőlük a jégcsapok tömege
és sajátszerű alakulása a föld alatt a nagyszerűnek
érzését keltik a nézőben. Az emberi kéz, a kultura
ereje, a mennyiben hozzájok csatlakozott, csak hozzáférhetőkké tette őket, de a természeten magán nem
változtatott. A gyönyörűséges fenyvesek méla csendjében,
illatos levegőjében sétálva, vagy a tarpataki vízesés
dübörgő moraját hallgatva, meghatottan érezzük, hogy
ott minden igaz, minden valódi, meghamisítva abból,
a mit látunk, semmi sincs, a természet a maga valójában és működésében olyannak mutatkozik, mint a
milyen, hazudni nem tud.
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Ez a kép, ez a benyomásom idéződött vissza emlékezetemben, midőn arról a vidékről való férfiúnak, a
dobsinai plébánosnak, jelen müvét olvastam. Olyan
nagyon különbözik az a megszokott irodalmi termékektől. A kullurember lelke szól ugyan belőle, ki sokat
tanulhatott, sokat érzett és gondolkodott; de egy
olyané, a kit a theoriák ki nem forgattak valójából, se
finomkodóvá nem tettek, hanem a ki szép lelke őserejét nyilatkoztatja meg minden sorában. Úgy érezzük,
hogy tanai a közönséges katholikus tanok, de úgy, a
hogy az ő lelkén szűrődtek át, a hogy az övéi lettek ;
előadásukon mindenült az ő erős, nyílt egyénisége
tükröződik vissza. Igazat mond, nemcsak azért, mivel a
tanok, a melyeket előad, igazak ; hanem akkor is, ha
összeméri őket az emberekkel, a himezetlen igazmondást akkor sem tagadja meg Írásában. Lelkének őszintesége nein engedi meg, hogy máskép fesse az életet,
mint a minőnek ő látja, akár a papokban (csak a
coelibatus ismételt erőteljes hangsúlyozására utalok pl.
a 45. oldalon), akár a hivekben, ha mindjárt az a festés különbözik is a megszokott festéstől és a megszokott
burkoltabb ráutalástól. A mi lelkében forrong, a mi
fáj lelkének, azt ő egyenesen a maga nevén nevezi
meg, a nélkül, hogy triviálissá válnék ; mert előtte
csak egy dolognak van respektusa, csak egy cél vezeti
tollát: a lelkek üdvössége és a papságnak erre irányuló
kötelességteljesítése. A mit egy helyen ír : «a bérmálásra
előkészítő katekezisekben épúgy, mint a gyónásra és
áldozásra való készületben, a magam útján járok» (345.1.),
elmondható egész művéről, különösen pedig a nagy
értékű s a papságnak szóló két bevezetéséről (7—72,
342—68. 1.). A maga útján jár s ez az út helyes út
tanilag, módszerilcg és pedagógiailag, igen gazdag tapasztalatokon kitaposva.
Szuszai már sokat írt, több szép műve forog közkézen, én azonban ezt a munkáját tartom legértékesebbnek; vele egy új szakot teremtett meg nálunk: a gyermek - pasztorációt. Régi dolog a gyermekeknek első
gyónásra, első áldozásra s a bérmálásra való előkészítése ; ő azonban ezt a pasztorális munkát nemcsak
művészetté emelte, nemcsak rendszert alkotolt belőle,
hanem fontosságát is annyira a tudatunkba emelte,
mint senki más előtle.
A katekizmus tudvalevőleg elmélet, az elmélet
ismeretétől azonban a gyakorlati éleiig a tapasztalás
szerint még hosszú út vezet ; a katekizmus tudója
rendszerint még nem a kalekizmusi igazságok teljesítője
is egyúttal. Szuszai elemi iskolai oktatásunkat erre az
útra tereli, hogy iskolai neveltjeinkből egyúttal gyakorlati
keresztények is váljanak. Könyvet ad a lelkipásztorok s
a kaleketák kezébe, mellyel ez a cél, a mennyire emberileg lehetséges, valóban elérhető legyen. A bérmálási
oktatás úgy beállítva a hitoktatás munkájába, mint
ebben a könyvben olvasható, egyenesen novum, melyért
szerzőjét méltán dicséret illeti meg.
Talán a hitoktató nem mind s nem is olyan terjedelemben fogja használhatni a kalekeziseket ; de
ezzel a könyvvel kezében oly biztos útmutatóval rendelkezik, a kinek vezetése mellett munkája okvetetlen
sikert igér s a kitől maga is sokat tanulhat még a felnőttek pasztorációjára vonatkozólag is.
Szuszainak a módszeres kérdésekre nézve min-
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denütt határozott és megindokolt nézete van, a fontos
műveletben egyetlen egy mozzanatot sem hagy figyelmen kívül. Ha talán a helyi viszonyok folytán egyikmásik gondolata módosulást is szenvedhet, de a kateketának mindig olyan alapot nyújt, hogy semmi teendőjére nézve tanácstalanul ne állhasson, hanem összevetve a körülményeket, biztosan megállapíthassa a maga
konkrét teendőjét.
Könyvében semmi homály, semmi kétértelműség,
mindig világos és érdekes ; a sokszor hallott dolognak
mindig új szint tud adni. Nem ömledez az általános
frázisokban, hanem szépen, határozottan beszél s fejtegeti a katholikus tanokat oly nyelven, ahogy azokat a
katekizmusban nevezni szokás, a német «átélések»
bombasztját nem puffogtatja. A tökéletes bánat jelentőségét úgy emeli ki (115. 1.), mint a hogy azt a minap
Krammer dr. itt a «Religio»-ban fejtegette, azt azonban,
hogy a gyónásnak olyan hatásai vannak, mint akár a
keresztségnek (118. 1.), nem jól mondja.
Egy oly könyvvel állunk tehát szemben, mely hézagot pótol irodalmunkban s a mely feltétlenül szükséges
minden lelkipásztornak. Azért örvendetes jelenség,
hogy második kiadást kellett belőle rendezni, mert ez
a körülmény mutatja, hogy a hivatottak megérezték
fontosságát. Valóban úgy is van. Ha a gyermekeknél
ezt a három szentséget úgy kezelik, mint Szuszai előadja, oly alapot vetnek meg, mely egész életre szól s
kell, hogy megsokasítsa az öntudatos, hitöket ismerő
és hitök szerint élő katholikusok számát. Az igaz, hogy
egyúttal nagy munkát is ró a lelkipásztorok vállaira ;
de az a lelkipásztor vagy katekéta, a ki ezt a könyvet
elolvassa, szinte szégyenkeznék máskép cselekedni,
annyira lelkére beszél Szuszai.
Az ő kedvenc két tételével : az alkoholizmus és a
paráznaság elleni küzedelemmel itt is találkozunk folyton; de épen ez mutatja, hogy Szuszai jó pszichológus,
a ki a bajok forrását keresi s ezeket ismerve meg van
győződve arról, hogy az iskolai utasítások hiába akarják az ifjúság kimerült tagjait erősíteni — gimnasztikával. Önmegtagadás az alap, ennek a szeretete az a nevelő
tényező, mely testileg, lelkileg tarthatja egészségben az
ifjúságot és a felnőtteket.
Üdvözöljük Szuszait eme jeles munkája alkalmából ;
mert nemcsak hasznos könyvet írt, hanem magát is,
mint jó papot, jó pedagógust és mint őszinte embert
mutatta be, kinek lelke, az ősi Tátrához hasonlóan, nem
ismeri a mindennapi közönséges sablonokat.

"Levél a

szerkesztőhöz.

Nagyságos Úr!
A «Religio» 14. száma szerint mindössze két
magyar iró műve került az Indexre, Kornis Károlyé
és Kollár Ádámé.
Néhány év előtt az Indexet átlapozva, még két
magyar eredetű m u n k á t találtam, ú. m. Hevenesi
Gábor «Cura salutis» cimű művét és a «Calendarium
Tyrnaviense ad a n n u m 1721».
Magyar embernek számíthatjuk a német a j k ú
költőt, Lenaut is, az ő művei közül az Indexen van :
«Die Albigenser».

LXVIII. év f. 1909.

Lehet esetleg még n é h á n y m á s magyar írónak
könyve is az Indexen, akiknek idegenhangzású neve
nem árulja el magyar származásukat és így figyelm e m e t könnyen kikerülhette. Magyar nyelvű könyv
egyetlen egy sincs a tiltott könyvek lajstromában.
Budapest 1909. április 5.
Kiváló tisztelettel
Hanauer A. István dr.
F . C. Á. K a s s a . Fogadja Méltóságod mélységes köszönetemet. Az ilyen «proprio motu» működés bizonyítja, hogy
mennyire javul és tágul nálunk a pasztorácio régibb fogalma,
midőn m á r a püspök is beáll a sajtó csatasorába s tollal a
kezében, maga is cikkezve, kiáltja : csak előre, édes fiam 1 Ita
exaltabitur, qui se humiliât. Magyar katholikus egyházam, rád
úgy látszik mégis csak j o b b idők következnek, több «új»
jelből látom. A kézirat a jövő számban jön.
K. D é s . A mi az index-katalogusban van, arról meg
lehet győződve, hogy indokoltan került oda. Tehát Balzacnak
«omnes narrationes amatoriae» is. Igaza van, hogy nem jól
ismeri a helyzetet, midőn ezt írja : «Ha Zola indexen van,
azon nem csodálkozom; de Balzac-ról jó nyilatkozatot hallottam egy komoly erkölcsű s jó katholikusnak mondható
nőtől s az érdemekben kimúlt «Magyar Allam» is hirdette két
regényét». Íme, Balzac egyik művének legfrissebb magyar fordítása előszavában ezt mondja a fordító : «A Zolák és hiveik
joggal nevezik őt uroknak és mesterüknek, mert ők csak e
nagy napnak fényterjesztő kisebb napjai, azaz epigonok».
Ebből értheti Balzac-nak indexre kerülését.
K . N a g y v á r a d . A «történeti hazugságok» nagytudom á n y ú megirójához illik is, hogy őrt álljon a naponkint felmerülő történeti tévedések kiigazításánál. Az ilyen aprópénzben forgalomba hozott tudomány sok esetben többet használ,
mint vaskos kötetek megírása; mert apróságokkal jobban
férünk az emberekhez, míg a köteteket, sajnos, nálunk többnyire por lepi el.
L . B u d a p e s t . Berger Ev. János dr.-nak, egyetemi ny. r.
professzornak, udvari tanácsosi címmel való kitüntetése nemcsak az igazi érdemnek elismerése, hanem egyúttal méltó
honorálása a hittudományi karnak is, melynek egyik érdemes régi tagját, a többi karok professzoraihoz hasonlóan, ez
a kitüntetés első ízben érte, Berger dr. 1874 óta tanár az
egyetemen s egész sereg tanítványa hálásan emlékszik az ő
széles irodalmi körű, mélységes kritikával dolgozó előadásaira. Innen az általános öröm eme szép kitüntetése alkalmából, mely örömben osztozva mi is, mint a régibb tanítványok egyike, szivünk egész melegével üdvözöljük a jó, a
szeretett méltóságos tanár urat !

TARTALOM. Jézus föltámadása az evangéliumokban. I. Martin Auréltól. — A klosterneuburgi húsvéti
játék. Fallenbüchl Ferenc dr.-tól. — Katholikussá lett-e
Thököly Imre ? Karácsonyi János dr.-tól. — A keresztény
bazilika eredete. III. Fieber Henriktől. — Kant tudományelmélete. III. Trikál József dr.-tól. — Egyházi világkrónika. —y —la-tói. — Irodalom. Aszlányi: Életünk és
nemünk. Csepela Lajos dr.-tól. — Szuszai Antal: Előkészület a nagy napokra. — Levél a szerkesztőhöz. (Az
indexen levő magyarokról.) Hanauer István dr.-tól. —
Telefon.
L a p t u l a j d o n o s és kiadó :
D U D E K JÁNOS

Stephaneum

dr. egyetemi ny. r. tanár.

nyomda r. t. Budapest,
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T U D O M Á N Y O S , T Á R S A D A L M I ÉS IRODALMI K A T H O L I K U S FOLYÓIRAT
Megjelenik - július és augusztus hónapot kivéve - minden
ELOFIZETESI

Egész évre...
Félévre

Jézus föltámadása

FELELŐS SZERKESZTŐ

ARA

K 126.

DUDEK

JÁNOS

EGYETEMI TAN Ált

az evangéliumokban. (».)

Az evangéliumoknak Krisztus föltámadására
vonatkozó adatai a racionalista bibliakritika megvilágításában nem igazolják a föltámadás történeti valóságát, hanem útmutatást adnak arra, hogy miként
kell a Jézus föltámadásába vetett hitet a csüggedt és
azután újból reménykedő apostolok lelkiállapotából
keletkeztetnünk s hogy miként nyert azután ez a
hit határozottabb alakot és megokolást különböző
legendákkal.
Az egész racionalista elmélet, bár lényegében
nem új, mégis ismertetett alakjában a racionalista
bibliakritika legujabbkori és nagy tekintélynek örvendő képviselőinek kutatási eredményeire támaszkodik. Az érvek ügyes csoportosításával szinte feledteti velünk, hogy az alap, melyre az egész elmélet
támaszkodik, nincs igazolva. Kiinduló pontja, hogy
az evangélisták egy része a föltámadott Üdvözítőnek
csak galileai megjelenéseiről tud, másik része csak
judeaiakról. Amíg ez a tétel igazolva nincs, addig az
egész elmélet levegőbe épül s ha ennek a tételnek
tarthatatlansága kitűnik, akkor ezzel az egész elmélet megdől.
Elsősorban tehát azt kell keresnünk, vájjon a
racionalista bibliakritika eredményei igazolják-e azt
az állítást, hogy Máté és Márk evangéliumában kifejezésre juttatott — mint nevezik — őskeresztény
hagyomány Jézusnak csak galileai megjelenéseit
ismeri, míg a későbbi hagyomány, melynek kifejezői
János és Lukács evangeliuma, azonkívül Márk evangéliumának mai záradéka, az előbbi hagyományt
júdeai megjelenésekkel egészítette ki. Ezen célból vizsgálat alá vesszük az evangéliumokat egyenként s a
bibliakritika legújabb eredményeinek figyelembevételével alkotjuk meg ítéletünket.
Máté evangéliumának előadása a föltámadt Jézus
megjelenéseiről nagyon hiányos. Csak egy galileai
megjelenést közöl. Már pedig ugyanaz a hagyomány,
mely a racionalista elmélet szerint Máté evangéliumában kifejezésre jutott, több megjelenést isismert.
Szent Pál a korinthusiakhoz írt levelében öt megjelenésről tanúskodik s igy igazolja, hogy az «ősibb
hagyomány» már több megjelenésről tudott, nemcsak

vasárnapon.
SZERKESZTŐSÉG ES

dr.

KIADÓHIVATAL
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arról az egyről, melyet Máté evangéliumában találunk. 1 Ha a racionalizmus bibliakritikája azt mondja,
hogy Máté evangéliuma kifejezője az ősibb hagyománynak, akkor azt is kénytelen elismerni, hogy
Máténak tudnia kellett több galileai megjelenésről,
arról is, mely az evangéliumában közöltet megelőzte.
Ennek elismerése pedig megoldhatatlan rejtély elé
állítja s ez Máté adatainak hiányossága a föltámadt
Jézus megjelenéseire vonatkozólag. Mi ezt a hiányosságot megértjük és meg is tudjuk magyarázni.
Máté evangéliuma oly időben keletkezett, melyben a hitetlen zsidóság, mint összetartó és a farizeizmustól sugalmazott tömeg, a keresztények kisded
seregével szemben ellenséges indulattal lépett föl,
saját hatalmának tudatában Jézus egyházának létjogosultságát tagadta és a politikai hatalommal szövetkezve az élethalál harcot a kereszténység ellen
fölvette. A harc a keresztény egyházra veszedelmes
volt már azért is, mert tagjai közt számosan voltak,
kik szivükben még inkább zsidók és farizeusok voltak, mint keresztények s így könnyen hajlottak a
rágalmazásokra és hazugságokra, melyekkel a zsidók
az üldözés fegyverein kivül Jézus egyháza ellen harcoltak. Máté evangéliumának megírásakor talán arra
is számított, hogy könyve a zsidókeresztények révén
a régi zsinagóga egyes tagjainak kezébe is el fog
jutni s ily módon fogja védeni Krisztust és egyházát a
gonoszlelkű támadások ellen. Máté evangéliumát zsidókeresztények számára írta, a kik még megközelíthetők voltak a zsidók rágalmazásaival, de egyúttal írta
oly zsidók számára is, a kik még küzdöttek az evangélium ellen.2
Könyvének elolvasása meggyőz róla, hogy ez a
legkisebb részletekig célirányosan kidolgozott apológiája a názáreti Jézusnak és egyházának. Az anyag
kiválasztásában és elrendezésében tisztán apologetikus nézőpont az irányadó. Egész természetesnek kell
tehát találnunk, hogy a Jézus föltámadásáról szóló
adatok közül az evangelista csak azokat választotta ki,
a melyek apologetikus céljának elérésére szükségesek.
János és Lukács igenis föladatának vehette, hogy
1
Harnack, Lukas der Arzt. 159. 1.
2 Zahn, Einl. II. 29C ; Belser, Einl. 50.
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Jézus föltámadásának megtörténtét különböző megjelenéseivel igazolja. Céljuknak megfelelően kiterjeszkednek a megjelenések részleteire, rámutatnak arra,
hogy a föltámadt Üdvözítő megmutatta sebeit a kétkedő apostolnak, tanítványaival együtt evett. Lukács
és János evangéliumának ezen részéből világosan kiolvasható a tétel, melyet igazolni a k a r n a k : Krisztus
föltámadt, mert ismételten megjelent tanítványainak.
Az első evangélistának m á s föladata volt. A sírtőrző
katonák a szinedriumnak jelentették, hogy Jézus sírj á t emberi kéz föl nem nyitotta. A legfelsőbb hatóság tudatos hazugsághoz fordul, azt a hitet terjeszti,
a mely «a zsidóknál» még akkor is tartotta magát,
midőn Máté evangéliumát irta, 1 hogy Jézus tanítványai lopták el mesterük holttestét. Máté apologetikus
céljának megfelelően Jézus föltámadásakor és az
utána történt események közül különös figyelmére
azokat méltatta és azokat domborította ki, melyek
legalkalmasabbak voltak «a zsidók» hazug rágalmazásának cáfolására. Hangsúlyozza, hogy az elsők, kik
a sírhoz jöttek, nem a tanítványok, hanem az asszonyok voltak. Kitűzött célja egyáltalában nem kivánta
a n n a k megemlítését, hogy a tanítványok m á r a föltámadás n a p j á n látták az Üdvözítőt, sőt ezt a körülményt, mely céljának elérésében csak zavarta volna
s a mely úgyis magától értetődött, hallgatással mellőzte. Máté tudott Jézusnak Jeruzsálemben tanítványai
előtt történt megjelénéseiről, föltételezi ezeknek megtörténtét a 28. fej. 16. versének eme szavaival: a tizenegy tanítvány pedig Galileába mène ama hegyre,
hová Jézus rendelte
vala őket. De elhallgatta a
júdeai megjelenéseket, mert megemlítésüket fölöslegesnek és céljának elérésében zavarónak találta.
«Máté evangéliuma a legapróbb részletekig tervszerűen kidolgozott mű». 2 A gondos tervszerűség
nemcsak azt magyarázza meg nekünk, hogy miért
mellőzi Máté a júdeai megjelenéseket, hanem arról
is fölvilágosít, miért közöl csak egy galileai megjelenést és miért a sok közül ép azt az egyet. Történeti
munkának Máté evangéliumát nem mondhatjuk. Eseményeknek elbeszélését alig kísérli meg. Nem az
események elmondására, sem a történetek külső
összefüggésére, h a n e m Jézus beszédeinek közlésére
fekteti a fősúlyt. Ötször fejez be evangéliumában
hosszabb beszédet vagy beszédcsoportot e kifejezéssel: és lön, m i k o r elvégezte Jézus ez igéket. 3 Elvárható tehát, hogy nem esemény elbeszélésével, hanem
Jézus valamely «igé»-jével fogja evangéliumát be is
fejezni. Egész evangéliuma irányának megfelelően
választotta meg Krisztus igéit, melyekkel könyvét lezárja. Ha Máté iratával a hivő zsidókat a hitben
megerősíteni, a jóindulatú zsidókat az evangéliumnak
megnyerni akarta, akkor meg kellett felelnie arra az
ellenvetésre, mely az egyház kezdetén önkéntelenül
i Máté 28, 15.
s Zahn, Einl. II. 292.
3
Máté 7, 28.; 11., 1.; 13, 53.; 19, 1.; 26, 1.
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is fölvetődött, tudniillik, hogy ha Jézus egyháza valóban a Messiás országa, miként lehet az, hogy az egyház kebelébe n e m vétettek föl az összes zsidók, míg
a pogányok nagy tömege ott fölvételre talált. 1 Ez a
kérdés az egész m ű megírásában az evangelista
szeme előtt lebegett s megfelel rá, mikor kimutatja,
hogy a zsidók, főként pedig vezetőik előítéleteikkel
és bűneikkel ö n m a g u k előtt zárták el az üdvösség
útját, a pogányok ellenben sokkal nagyobb készséget tanúsítottak az evangélium befogadásában.
Miután Máté a zsidóság állásfoglalását az evangéliummal szemben feltüntette s leszögezte a zsidónép ítéletét ö n m a g a fölött e szavakkal: az ő vére
m i r a j t u n k és a mi fiainkon, mindenki igazságosnak
fogja találni az Úr Ítéletét: azért mondom nektek,
hogy elvétetik tőletek az Isten országa és oly n e m zetnek adatik, mely gyümölcsét megtermi. Ily irányzat mellett Máté evangéliuma méltóbb befejezést nem
találhatott, mint az Úr azon szavait, melyekkel beváltja a zsidónépnek tett fenyegetését s apostolait a
világ nemzeteihez küldi az evangélium hirdetésére.
Nem azért m o n d j a el Máté egyedül a galileai megjelenést, mert csak erről az egyről tudott, h a n e m
mert meg akarta örökíteni az Úr igéit, melyek ez
alkalommal hangzottak el: «Elmenvén tehát tanítsatok minden nemzeteket».
Különben sem áll az a tétel, hogy Máté nem
említ júdeai megjelenést. A 28. fej. 9—10. versében
az evangélium elmondja, hogy Jézus megjelent az
üres sírtól visszatérő asszonyoknak. Jézus halála után
h a r m a d n a p o n Jeruzsálemben történt ez a megjelenés. Ezzel az egész elméletét megdöntő adattal szemben a racionalista bibliakritika úgy keres m e n e k vést, hogy e két versnek hitelességét kétségbevonja
és későbbi betoldásnak nyilvánítja. Nekem nyilvánvalónak látszik — m o n d j a Harnack — hogy Máté
28. fej. 9—10. verse eredetét azon tendenciának köszöni, hogy Máté evangéliumába betoldassék a föltámadottnak Jeruzsálemben, h a r m a d n a p o n történt
megjelenése. 2 A betoldást Kis-Ázsiában eszközölte
volna Papias és a többi kisázsiai presbyter. Előttük
Máté evangéliumának görög fordítása feküdt, az eredeti héber szövegről volt tudomásuk. 3 Alig hihető, hogy
ilyen körülmények közt merészeltek volna az evangéliumszövegén változtatást eszközölni, mikor a héber
evangélium Palesztinában és másutt még használatban
volt. Ha pedig a többi evangéliummal való egybehangzás megteremtése végett vállalkoztak volna is a szövegrontásra, miért elégedtek meg a csekély két versre
terjedő változtatással, mikor Harnack szerint Márk
evangéliumában egész nagy részletet megsemmisítettek. Nem fogadhaljuk el azt az állítást, hogy Máté
evangéliumának ez a két verse betoldás, hitelességük
ép oly kétségen kívül áll, mint az evangélium bármely
1
2
3

Cornely, Introductio in N. T. 67.
Harnack, Chronologie der ACL I. 698.
Harnack, Gebhardt, Zahn : Patrum aposl. opera 72 e. m.
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más részéé, ott találjuk őket az összes régi kéziratokban, sehol semmi habozás, semmi bizonytalanság.
Máté evangéliumának további vizsgálata arról
is meggyőz, hogy az evangélista tudott róla, hogy
az Úr tanítványainak is megielent már Júdeában.
Azt m o n d j a : a tizenegy tanítvány pedig Galileába
mène ama hegyre, hová Jézus rendelte vala őket.
Mikor rendelte Jézus őket arra a hegyre? Az utolsó
vacsorán csak Galileát jelölte meg, mint találkozási
helyet. Az asszonyoknak is csak ilyen általános utasítást adott az angyal: ime előttetek megyen Galileába, ott meglátjátok őt. Mikor jelölte meg Jézus
tanítványainak azt a hegyet, a hol nekik meg fog jelenni? Erre a kérdésre másként nem tudunk felelni,
minthogy azt mondjuk, hogy az Üdvözítő már előzetesen megjelent tanítványainak Júdeában s ez alkalommal határozta meg Galilea hegyét a találkozásra.
Máténak erről a júdeai megjelenésről tudnia kellett,
különben a galileai megjelenés színhelyéről nem mondhatná: ama hegy, a melyre Jézus rendelte vala őket.
Márk evangéliumának befejező részlete (16,8—20.)
még mindig megoldatlan probléma elé állítja a bibliakritikát. És ép azért, mert a kérdés még megoldva
nincs, jogtalanul j á r el a racionalizmus, midőn Márk
evangéliumának befejező részéről alkotott hypotesisére, mint biztos alapra, építi elméletét Jézus föltámadására vonatkozólag. Azt mondják, hogy Márk
evangéliumának eredetileg más záradéka volt, sőt azt
is tudni akarják, hogy mit tartalmazott az eredeti
befejező rész. Úgy mondják, hogy a régi galileai
hagyományt tartalmazta, a mely ellentmondott a
későbbi hagyománynak s ezen ellentmondása miatt
a kisázsiai presbyterek törülték. Már most az a kérdés, hogy hová veszett az eredeti záradék? Nyom
nélkül tűnt volna el? Márk evangéliumát a 60—70 év
körül adta közre Rómában. Ha az evangéliumnak
ekkor rendes befejező része lett volna, akkor ennek
valami módon meg kellett volna maradnia. A 100 év
körül Kis-Ázsiában történt változtatást bajosan lehetett volna az összes akkor meglevő példányokon
végigvezetni a nélkül, hogy ez ellen tiltakozás ne
történt volna, főként Rómában. Itt bizonyára ellenszegülésre talált volna a kisázsiai presbyterek eljárása,
itt föltétlenül megőrizték a régi meg nem rontott
kéziratokat s az eredeti záradéknak nyomait föl kellene találnunk az első századvégi keresztény irodalom emlékeiben. «Bármilyen viszontagságokat szenvedett is az újszövetségi iratok szövege, eddig még
sem lehetett valószínűvé tenni sem régi idézetekkel,
sem belső érvekkel, hogy az eredeti szöveg egyetlenegy teljes mondata az összes kéziratokból vagy a
régi fordításokból teljesen kimaradt volna». 1 Ez a
körülmény arra kényszerít, hogy Márk evangéliumát
eredetileg befejezetlen műnek tekintsük. A szerző
csak a 16. fej. 8. verséig jutott el s «ekkor a halál
i Zahn, Eint. II. 238.
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vagy más kényszerítő körülmény kivette kezéből a
tollat».1
Ennélfogva teljesen alapnélkül való Harnack és
Rohrbach további okoskodása, mellyel az eredeti
befejezés tartalmát az apokrif Petrus evangéliumból
akarják megállapítani. A hivatkozás a Petrus-evangéliumra jogtalan. Igaz ugyan, hogy az apokrif irat
támaszkodik Márk evangéliumának előadására a 16. fej.
8. verséig. Innen kezdve János evangéliumát veszi
forrásul. Ilyen eljárás a kánoni evangéliumból összetákolt apokrifnél teljesen érthető. Márk evangéliumát,
minthogy ez a 16. fej. 8. versénél megszakadt, elhagyja és a következő részletét János evangéliumából (21, 4.) veszi. Az apokrif végső elbeszélése sokban megegyezik János evangéliumával, az esemény
színhelye ugyanaz, a főszerepet ügy az apokrif, mint
János evangéliumának ezen részében Péter viszi.
Mindezekből kitűnik, hogy mennyire téves a racionalista bibliakritika állítása, hogy Márk evangéliumának eredetileg volt befejező részlete. Még tévesebb az
a következtetés, hogy ennek a résznek tartalma egyezett az apokrif Petrus-evangélium befejező részével.
Figyelembevéve a külső és belső érveket, támaszkodva szent Jeromos közlésére 2 és egy V. századból
származó evangéliumi kéziratra, 3 azt mi is tényként
elfogadjuk, hogy Márk evangéliumának ma meglévő
záradéka Kis-Ázsiában keletkezett, 4 de semmiesetre
sem azzal a célzatossággal, hogy kiszorítsa az «ősi
hagyományt», mely a racionalizmus szerint csak
galileai megjelenésekről tudott. Ha helyesen értelmezzük a kisázsiai presbyterektől a második evangéliumhoz hozzá adott részt, akkor benne is találunk
egy galileai megjelenést. (16, 14—18.) Hogy nem említi, úgy mint Máté, a megjelenés színhelyeként a
galileai hegyet, ennek oka a részlet rövides, összegező előadásmódjában keresendő.
Lukács evangéliumának előadása a föltámadott
Üdvözítő megjelenéseiről sokban különbözik Máté
és Márk evangéliumától. Nem közli az Úr utasítását,
melyet tanítványainak adott, hogy föltámadása után
Galileába menjenek, egy szóval sem említi a galileai
megjelenéseket, semmikép sem jelzi, hogy a föltámadás
és a mennybemenetel közt több napra terjedő időköz lett volna. Mindezek ellenére mégsem lehet azt
mondanunk, hogy Lukács nem tudott a galileai megjelenésekről és hogy nem tételezett föl hosszabb időközt a föltámadás és a mennybemenetel között. Szent
Pál leveleiben kétséget sem hagy az iránt, hogy
ismerte Jézusnak galileai megjelenéseit. 5 Elképzelhetetlen, hogy Lukács, a hü kisérő és segítőtárs, a ki
az apostolt útjain annyi éven át kisérte, ki az apos1 Zahn, i. m. 239.
s Diaiogus adv. Pelag. II. Migne XXIII. 550.
3
Koch, Der erweiterte Markusschluss. BZ. VI. 3.
4
Ez a tétel semmikép sem érinti az apostoli korból
származó rész inspirált voltát, ßrassac, Les Evangiles 76.
6 Kor. I. 15, 3—8.

244

RELIGIO

tolnak annyi beszédét hallgatta és följegyezte, nem
hallott volna az apostoltól a föltámadott Üdvözítőnek
galileai megjelenéseiről. Szent Pál ezekről a megielenésekről szól s hivatkozik az egyház hagyományára.
Az egyházban elfogadott hagyomány ismerte a galileai megjelenéseket és Lukács nem tudott volna
róluk, ő, a ki azt mondja magáról, hogy «elejétől mindennek szorgalmasan végére járt?» 1 Tudott róluk,
második «beszédében», az Apostolok Cselekedeteiben,
ezeket í r j a : (Jézus a tanítványok előtt) élőnek is
mutatta magát szenvedése után sok bizonyítás által,
negyven nap alatt megjelenvén nekik.
Az egyházban elterjedt hagyomány ismerte a
galileai megjelenéseket, két evangelista és szent Pál
m á r írásban megemlékeztek róluk, Lukács megtehette,
hogy ne tegyen róluk említést, ha ezzel előadásának
egységét megzavarná és művének gondosan fölépített tervezetét megbontaná. «Első beszédében», az
evangéliumban, arra törekedett, hogy az események
folyását Galileából Jeruzsálembe vezesse. Az Úr m á r
jóval szenvedése előtt a szent városra irányítja tekintetét, «eltökélé — úgymond — hogy Jeruzsálembe
megyen.» 2 Az Üdvözítő működésének irányát Lukács
e szavakkal jelzi: taníta, elkezdvén Galileától egész
Jeruzsálemig. A «második beszédben» megírt működés iránya ellenben Jeruzsálem, Júdea, Szamaria és
a Föld határai. 8 Az evangélium elbeszélésének fonalai
Jeruzsálemben futnak össze, az «Apóst. Cselekedetekben» a cselekvény Jeruzsálemből indul ki. A két
összetartozó irat tervezetét Lukács megbontotta volna,
ha a föltámadás után az események színhelyét Jeruzsálemből áttette volna Galileába. Ezt el akarta kerülni s ezért, nem pedig más célzattal, mellőzi a
galileai megjelenéseket.
János evangéliumának 20. fejezetében júdeai megjelenéseket közöl, a 21.-ben pedig egy galileait. Erről
a galileai megjelenésről m o n d j a : ekkor m á r harmadszor jelent meg Jézus tanítványainak. A 21. fejezet mindenesetre későbbi hozzáadás az evangéliumhoz, 4 de nyelvezete, előadásmódja igazolja, hogy
ugyanazon szerzőtől származik, mint az evangélium
többi része. 5 Szent János egy közkeletű tévedést akart
helyreigazítani s azért újból kezébe vette a tollat és
m á r befejezett evangéliumához ezt a részt hozzáírta.
A helyreigazításra szoruló tévedés azonban n e m az
volt, melyet Harnack gondol. Azért, mert János a
galileai megjelenésnél hangsúlyozza, hogy ez a harmadik volt, n e m szabad még arra következtetnünk,
hogy volt egy hagyomány, mely a galileai megjelenéseket elsőknek tette meg. A megszámozás János
evangéliumának sajátossága, mellyel többször találkozunk, így Keresztelő János vallomásánál, Péter tagadásánál, a nélkül, hogy Jánosnak e számozással valami polemikus célja volna. Itt sincs semmi különös
i Luk. 1, 3.
a Apóst. Csel. 1, 8.
s Luk. 9, 51.
* Loisy, Le q. Evang. 924, 925.
s Zahn, Einl. II. 492-507. Jülicher, Einl. i n d á s N.T.351.
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jelentősége. Inkább más tévedést akart az apostol
helyreigazítani, tudniillik azt a beszédet, mely elterjedt az atyafiak között, hogy az a tanítvány (János)
n e m hal meg. 1 Ez a téves vélemény Jézusnak egy
kijelentéséből keletkezett s ezt cáfolja János, mikor
evangéliumának utóiratában ezeket í r j a : «nem m o n dotta neki Jézus: nem hal m e g ; h a n e m : akarom,
hogy ő így m a r a d j o n , míg eljövök».
Mint sok m á s dologban, úgy megjelenéseire vonatkozólag is kiegészíti János a synoptikusok előadását, megvilágítja azoknak közléseit s a négy evangéliumot egybevetve, következőkben foglalhatjuk össze
főbb vonásokban a Jézus föltámadására és megjelenéseire vonatkozó adatokat. A tanítványok és apostolok utasítást nyernek, hogy menjenek Galileába,
Jézus «előttük megyen», mint pásztor, hogy olt összegyűjtse nyáját, 2 Jeruzsálemben ez a zsidók gyűlölete
miatt lehetetlen lett volna. A tanítványok magától
érletődőleg csak akkor indulhatnak Galileába, ha
m á r megbizonyosodtak róla, hogy az Úr valóban föltámadt. A föltámadásról hirt hoznak nekik az asszonyok, de az evangélisták egybehangzó közlése szerint
az apostolok a hirt hitetlenül fogadják. Bizonyos,
hogy nem hisznek addig, míg maguk nem látják a
a föltámadt Jézust. Szükséges, hogy maga az Üdvözítő még Jeruzsálemben megjelenjék nekik. Miután
az Üdvözítő még a kétkedő Tamást is meggyőzte föltámadásáról, a tanítványok elindulnak Galileába s
itt maradnak, mig Jézus mennybemenetele előtt
visszavezeti őket Jeruzsálembe s ekkor veszik a parancsot, hogy a városból el ne távozzanak, h a n e m várják be a Szentlélek eljövetelét. Az apostolok kishitűek,
kételkedők, vízióra egyáltalán n e m hajlanak, még
kevésbbé a d n á n a k hitelt látomásoknak, csak az Úttestének és sebének érintése keltheti bennük a halált
is elviselni tudó meggyőződést, hogy Krisztus eltemettetett és h a r m a d n a p o n halottaiból föltámasztatott. 3
Martin

Aurél.

Mi hát a byzantinismus ?
Hogy egy vitának, vagy enyhébben szólva eszmecserének e r e d m é n y e legyen, elengedhetetlen alapkellék : az álláspont szigorú körvonalozása. Ha a
szavaknak m á s és más jelentést tulajdonítunk, a szóváltásból vila lesz ugyan, eredményt azonban nem
fog fölmutatni.
Hadzsega dr. úr a «Beligio» f. é. 10. számában
a byzantinismusról szól, ugyanezt teszi a nevezett
lap 14. számában megjelent soraiban is. Természetszerű követelmény, melyet ki sem kellene emelni,
hogy, mindkét cikkében a byzantinismusról szólván,
az alatt csupán egyet fog érteni. Lássuk, mint valósul e követelmény!
1 Ján. 21, 23.
«Előtte menni» jelentése a görögben !
a Kor. I. 15, 4.
2
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Cikkiró az első számban a byzantinismnst olyképen formulázza, bogy az mint a rosszul értett
régi idők hagyománya nem egyéb, mint a világi
elemnek az egyházi hatóságra gyakorolt túltengő és
beteges befolyása. E meghatározás szerint a byzantinismus nem más, mint a világi és egyházi hatalomnak sajátságos összeolvadása, a melynek alapját
maga Nagy Konstantin rakja le az által, hogy «a
püspökök mellett ő, mint «külső» püspök, utódjainak jogot biztosít, hogy az egyház legbelsőbb
ügyeibe beleavatkozzanak.» 1 A világi hatalom számára
nyitva tehát a szentély, minek folytán a «császárok
egyúttal püspököknek is érzik magukat». 2 E byzantinismus folyománya a keleti császárok azon törekvése, «hogy az egyházi hatalmat is kezükben egyesítsék.» A világi elem ezen törekvése a legnagyobb
mértékben sikerül is, miért is az egyház «szolgai
helyzetbe» jut. A byzantinismus ezek szerint «az egyházi
hatalmat a politika szolgálatába szegődtette.» 3 Ezen
byzantinismushoz tehát az arany és a hatalom gondolata tapad.
E meghatározás után cikkiró azt mondja, hogy
ily byzantinismus! a görög katholikusoknál is találhatunk, sőt mintha fokozott hagyományként őriznők azt.
A második cikkében azonban egészen más megvilágítással szolgál. Azt módja, hogy a byzantinismus nem más, mint: «a keleti népeket jellemző
apathia», 4 nem egyéb, mint: «elernyedés», bizonyos
tág lelkiismereti felfogás, puszta külsőség.
Ki nem látja a két felfogás közt lévő különbséget? Hisz ez utóbbi meghatározás teljesen egyezik
azzal a képpel, a melyet a 12. számban megjelent
cikkem fest. Ezt akartam kiemelni akkor, midőn a
Hadzsega ur által az első cikkében közölt és nekünk
tulajdonított byzantinismnst az összesség nevében
visszautasítottam. Nem fogadhatom el tehát bizonyításnak azt, hogy Aranyszájú szent Jánosra, mint az
azon kor byzantinismusának ostorozójára, hivatkozik,
mert útmutatóul őt jelöltem meg én is, midőn azt
írtam : «legyünk egyek lélekben és igazságban és —
a kalh. haladásban : de teljesítsük e parancsot Aranyszájú szent János szellemében!» Aranyszájú szent
Jánost és az ő erélyes lelkét tartottam szemeim
előtt, a mely kép megragadta cikkiró urat is, mert
a másodízben megjelent cikke az általam sohsem
vallott eszmék nekem tulajdonítása mellett semmi
más, mint az általam felállított alapelvnek nyilvános
megvallása.
Nálunk byzantinismus nem volt és nincs is,
mivel az a katholikus értelemben vett összességnek
nem képezhette hibáját soha és ha jelentkezett is
egyeseknél, az, mint ilyen, az egésznek hibájául nem
róható föl. E helytelenül felfogott byzantinismussal
» Religio, 1909. 10. sz. 145. o.
s U. o. 146. o.

3 U. o. 148. o.
• Religio, 14. sz. 209. o.
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kapcsolatban mondottam, hogy szolgáljuk a görög
egyház ügyeit, lelkesedjünk azon nemes eszmékért,
melyek egyedül tartanak fönn bennünket, de kövessük ebben Aranyszájú szent Jánost. 0 reá, az általa
képviselt szellemre mondottam azt, a mit a keleti
kérdésekkel ismerős embernek alá kell irnia, hogy az
a keleti ember természetéből kifolyólag nem lehet
más, mint a régi századok által helyesnek mutatott
és hosszú időn át tényleg megvalósított nagyobbfokú önnállóság alakjában fenntartott önvezetés. Ha
helyes volt Aranyszájú szent János idejében, hogy a
görög püspökök maguk is vezettek, mért nem volna
ez lehetséges ma is? E szavaimhoz a t. Szerkesztő
Úr azt a megjegyzést fűzi, hogy «in unione cum
Romano Pontifice». Es e megjegyzéshez — sajátságos — cikkiró ur is mint valami mentődeszkához
ragaszkodik, sőt azt egy másik megjegyzéssel ki is
emeli. A magam szempontjából szükségesnek tartom megjegyezni, hogy előbbi soraimban az odacsatolt szavakat nem emeltem ki azért, mivel azt
pleonasmusnak tartottam. Ha kalh. ember úgy ír
Aranyszájú szent Jánosról, miként tettem azt én, azt
másként, mint «in unione et subiectione cum Romano
Pontifice» nem is lehet érteni.
Mit is jelentenek azok a szavak: Ha Aranyszájú
szent János idején vezethettek a püspökök, mért
nem volna ez lehetséges mai is? Semmi mást, mint
a régi görög szellem teljes fönntartását, a mely más,
mint a nyugati, mint a latin. A nélkül, hogy távolról is érinteném a latin felfogást, vessünk rá egy
pillantást. A quinquennalesekben a latin püspök
többi között a következő facultast kapja: 11. Delegandi simplicibus sacerdotibus potestatem benedicendi paramenta, et alia utensilia ad Sacrificium
Missae necessaria, ubi non interveniat sacra unclio.
Ez a nyugati felfogásnak és jogfejlődésnek teljesen
megfelel, de ha ugyanezt ugyanily értelemben ki
akarnók terjeszteni a görög fegyelemre is, bizony
ott találnók azt az általam érintett heves természetét a kelet emberének, a melyet a zsidók által
történt kizsákmányolás nem cáfol meg, sőt azt a
többi körülménnyel egybevetve, még ki is emeli.
A kelet embere alatt nemcsak a zsidók által kiszipolyozott és a vezetés agilis végrehajtása hiányában ma koldusbotra jutott máramarosi és beregi
«rusznák» népet értem, de, engedje meg, Hadzsega
dr. urat is és vele együtt a görög egyház minden
tagját, tehát azokat is értem, a kik önálóan és ítélettel gondolkodnak. Próbálja meg valaki ezeket a
latin minta szerint vezetni, meglátja, nyugodt természetű-e a kelet embere, vagy sem.
De hogy példával is bizonyítsam állításomat,
hivatkozom az amerikaiak szomorú, de eklatáns
példájára. Ott is leginkább azokra, a kik azon
megyének tagjai, a melynek népét a keleti faj nagyobb mértékben szipolyozta ki, mint másutt. Mi
történik Amerikában? Rónia oda küldi Ortinszkyt,
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egy bullát ad ki, a melynek rendelkezései meglepnek minket. E bullával szemben szivemben a legnagyobb tisztelettel csak annyit jegyzek meg, hogy
az abban foglalt intézkedések az amerikaiak felfogása szerint sértik a görög fegyelmet. És mi tört é n t ? Ortinszkytől elfordult úgyszólván m i n d e n k i ;
nem akarják őt püspöküknek elismerni, sőt a m u n kácsmegyei papság azt az alapelvet hangoztatja
vele szemben: Kimondani a szakadást Ortinszkytől
és csak úgy tárgyalni. Mi ez k é r e m ? Nyugodt lelkület, béke és békeszeretet? Nem, csupán az igazi
keleti lelkület megnyilvánulása, a melytől a hazai
viszonyok áldottabb körülményei miatt mi m á r teljesen el is szoktunk. Magától értetődik, hogy ezt
nem helyesli senki, de ha tárgyilagosak akarunk
lenni, nem szabad e fölött elsiklanunk. Számolni
kell bizony azzal a keleti természettel m i n d e n k o r és
mindenütt. N e m is lehet hivatkoznunk az «Etsi pastoralis» bullára, mivel azzal kapcsolatban én azt
mondom, a d j u n k hálát a jó Istennek, hogy az ránk
nem vonatkozik, csupán az olasz görögökre, a kik
azonban ma m á r alig érdemlik a görög szertartású
elnevezést, mivel attól nagyon is távol állanak. Csak
egyet kivánok említeni. Nevezett bulla szerint a latin
szertartású katholikusnak a görögöknél nem szabad
áldozni, a görögnek azonban, ha úgy kivánja, igen.
Hát kérem, én erre azt mondom, hogy ez nem
byzantinismus, de nem is aequalitas. Ma m á r hála
Istennek másként áll a dolog e téren is és hogy ez
másként van, azt hiszem ez még mindig n e m byzantinismus.
Cikkiró Aranyszájú szent Jánosról szólván, őt
mint azon k o r byzantinismusának nagy ostorozóját
állítja elénk. És hogy ezt be is bizonyítsa, a mit
egyébként n e m tagadott senki, többi közt a következőket m o n d j a : «Nem lesz-e meglepetés, hogy a
liturgikus nyelv dolgában is hajlandó volt engedni?
Moesia lakosságának jelentékeny részét a góthok
alkották az ő idejében. Ezeknek megtérítéséről volt
szó. Misszionáriusokat küldött közéjük és arra törekedett, hogy nemzeti klérust toborozzon. Sőt Konstantinápolynak egyik legelső t e m p l o m á b a n góth
nyelven végeztetett istentiszteletet». 1 És midőn ezeket
hirdeti, nem veszi észre, minő ellentmondásba esik
néhány sorral előbb tett állításával. Az albániai
papságot emliti, a mely «a P h a n a r b a járult és arra
kérte a patriarchát, engedje meg, hogy a liturgiában
a népszerű albán nyelvet használhassák. És mi az
e r e d m é n y ? Semmi. A patriarchatus kereken visszautasította a n n a k teljesítését . . . A konstantinápolyi
patriarcha ezúttal a «byzantinismus» ellen tett».
Míg egyrészt Aranyszájú szent János megengedvén
a «nemzeti klérus toborzását», «sőt Konstantinápolynak egyik legelső templomában góth nyelven végeztetvén az istentiszteletet», ez által a byzantinismus
1

Religio, 14. 211. o.
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ellensége, addig a kérést meg nem hallgató jelenlegi konstantinápolyi patriarcha ép az által bizonyította be, hogy ellensége a byzantinismusnak, mert
n e m engedte meg azt, a mivel cikkiró Szentünknek
azt az érdemét emeli ki, hogy küzdött a saját korának
byzantinismusa ellen. És itt «nemzeti egyház»-féle
kitéréssel is találkozunk. Szerinte csak «gondolnunk
kell a liturgikus nyelv «orosz» és «magyar» pártjaira»
és megvan a nemzeti egyház-féle fejlődés. Tisztelettel kérdem, az a zengi kath. pap, a ki ó-szláv nyelven végzi a latin szertartású szentmisét, egy n e m zeti egyház tagjává válik-e az által? És ha ő nem
teszi azt, miért kellene ráfognunk azt azokra, a kik
a magyar nyelvért harcolnak, illetve annak használatát kérik. Ez n e m e s törekvés, csak óvatosan bánj u n k vele. De itt is ép az a hiba esett, a mit
cikkemben kifogásoltam. Aranyszájú szent János
szellemében kellett volna hozzáfogni ehhez a kérdéshez is és m á r régen rendezve lett volna. Gond o l j u n k szent Cyrill és szent Method példájára. Mit
tesznek ő k ? Egyszerűen lefordítják a szentírást, az
egyházi könyveket és a görög püspökök tudta és
természetszerű beleegyezése mellett az ó-szláv nyelvet egyszerűen használatba veszik. Bevádolják őket
ismételve is R ó m á b a n és Róma mit vizsgál? A nyelv
használatát t a l á n ? Nem; csupán a tárgyi igazságot
és az ó-szláv nyelv behozataláért nemcsak nem
s ú j t j a a két szentet, de még püspökké is szenteli
őket. 1 Igy kellett volna tenni a magyar nyelvvel is,
csakhogy itt nagy akadályul szolgált ép az a körülmény, hogy m a m á r Aranyszájú szent János szellemétől nagyon is távol estünk. Természetes, hogy
jelenleg, míg a legfőbb forum itélőszavát n e m hallj u k , ez már másként nem is lehet.
Cikkiró a második cikkében Aranyszájú szent
Jánost mint nagy reformátort állítja szemeink elé, a
ki ép azért méltó a legnagyobb tiszteletre és követésre, mivel n e m ijed meg a külsőségekből merített
ítélettől, hanem javít, tökéletesít, szóval reformál.
Es midőn így lelkesedik Aranyszájú szent Jánosért,
kérdi : Vét-e valaki a görög kath, egyház szelleme
ellen, ha a baziliták megreformálását ó h a j t j a . . . ?
. . . Vét-e valaki a görög kath. egyház szelleme ellen,
lia a naptáregyesítést k i v á n j a . . . ? E föltett kérdésekből azt veszem ki, hogy t. cikkiró úr n e k e m azt
a most már másként fogalmazott byzantinismust
tulajdonítja, a mely nem egyéb, mint a «külsőségekhez alapos ok nélkül való ragaszkodás». Honnan
veszi cikkiró azt a véleményét, hogy én a külsőségekhez ragaszkodván, a naptáregyesítést és a baziliták reformját . . . nem kívánnám, sőt annak ellensége volnék, n e m tudom megérteni. Olvassa el azt
a rövid cikkemet, a melyben az «Egyházi Közlöny» 2
hasábjain a h á r o m felvetett reformra vonatkozólag
1 V. ö. XIII. Leo ; Grande munus, 1880. IX. 30.
2 Egyházi Közlöny, 1909. 8. sz. 9G. o.
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véleményemnek kifejezését adtam. Látni fogja, hogy
igenis magam is ép azért választottam Aranyszájú
szent Jánost mintaképül, mert őbenne látom megvalósulva azt az eszmét, hogy javítani, tökéletesíteni
kell minden téren nálunk is. Ez csak nem «a külsőségekhez alapos ok nélkül való ragaszkodás?»
De tovább megyek. Én a reform munkáját oly
fontosnak tartom, amely elől kitérni nem is lehet, a
melynek hathatósabb megvalósításába bele kellett
volna már kezdenünk. Most alkalmunk is lett volna
rá. A magyar kormány anyagi támogatása mellett
kiadjuk az egyházi könyveket. A misekönyv már az
egyetemi nyomdában is van. Ezt természetesen elő
kellett készíteni, a mely munkában felsőbb megbízatás folytán csekélységem is részt vett. Ezzel
kapcsolatban vetettük föl azt az eszmét, hogy hát
reformáljunk itt is, nyujtsunk Rómának egy projektumot, a hol az ismételt részeket el is lehetne talán
hagyni. A határozat érvénye attól függött volna, mit
felel erre Róma. Ha nem engedi meg, úgy belenyugszunk határozatába. A tervből nem lett semmi.
Ennek azonban nem mi voltunk az okai.
Bizony — sajnos — oda jutottunk, hogy való
az az állítás : Graeci per Ausoniae fines sine lege
vagantur. Miért? Mert nincs jogfejlődésünk. De ennek
mi az oka? Nem az apathia, nem az elernyedés, de
nem is a papok házassági joga. Mindenki a trullai
zsinatra hivatkozik, mint olyanra, a melyet kárhoztatnunk kellene, pedig lia a görög egyház joggyakorlatának kodifikálását nem szakítottuk volna meg,
mi is ott volnánk ma, a hol latin testvéreink. A trullai
zsinatnak sok különös fogalmazásit és a római Szentszék által meg nem erősített jogszabálya nem imponál nekem, de imponál a latin jogfejlődés, a mely
a legapróbb részletekben is világos. Ott még azt is
olvashatjuk a moralisban, hogy grammonkint menynyit szabad enni, nálunk azonban van egy böjti
törvény, a mely régi, a mely fölötte szigorú, a melyet
nem követ ma senki, de ha a szokást kodifikálni
akarná valaki, ott találná azonnal az ellenmondást,
hogy nekünk arra nincs szükségünk. Annyira jutottunk, hogy nálunk az egyedüli jogforrás ma már
csupán a consuetudo, a szokás. Furcsán hangzik, de
úgy van. A latin fegyelem ránk nem vonatkozik,
a «Ne temerét» püspökeink kihirdették, Róma azonban azt felelte egy hozzá intézett kérdésre, hogy
«Quoad catholicos rítus orientális nihil esse immutatum.» 1 0 Szentsége az egyházjog anyagát rendezni
kívánván, fölszólítja a püspököket, működjenek közre
e téren és midőn a balázsfalvi érsek kérdést intéz,
kell-e a görög püspököknek is jelenteni a helyi megyei
szokásokat, a felelet : negativ.
A görög fegyelem kodifikálása tehát elsőrendű
szükséglet, szükségesebb, mint bármely más reform,
mert valóban különös, hogy van egy törvény, a mely
1
Congr. C. 1906. I, 25. v. ó. Eperjesi püspök 1908. IV.
27. 2064. sz. rend.
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azt mondja, hogy a görög templomban csak egy oltár lehet, azon napjában csak egy szentmisét lehet
végezni, az élet azonban ennek ellenkezőjét mutatja.
Arra van tehát szüksége, hogy mindazt, a mit az
élet gyakorlata helyesnek mutat és bizonyít, törvénybe
is iktassuk. Ez csak nem baj. ! ?
Még egyet kívánok érinteni. Cikkíró úr úgy látszik lelkesedik a «püspök-választás» eszméjeért. Erre
röviden csak annyit jegyzek meg, hogy a ki a byzantinismust, de egyúttal azt az egyház által állandóan
ostorozott nepotizmust is a nyakunkba akarja hozni,
annak nem kell más, mint a püspökválasztás joga.
Cikkíró úr előtt nem kell ezt bővebben fejtegetnem.
Állapotainkat személyesen ismeri. Hisz,hogy mi még létezünk, azt csakis önálló püspökeinknek köszönhetjük.
Nem tudná Hadzsega dr. úr, mily kellemetlen Rómára
a tapasztalatok után még csak oly özvegy papnak is
a püspöki trónusra való fölemelése, a kinek gyermekei
vannak? Pedig a családi kötelék a jog használatában
nem volt soha jó tanácsadó, nem is lesz soha.
Soraim befejezése nem lehet más, mint annak
hangoztatása, hogy a tárgyilagos igazságok érintése
nem érzelmi momentum. Hogy mennyire nem,
mutatják latin testvéreink. Ki volna az, a ki merné
állítani, hogy a latin, hogy a nyugati világban
nincs semmi rendezni való és mégis mily őszinte
tiszteletet parancsol latin testvéreink eljárása. Saját,
hogy mondjuk benső bajaikkal nem lépnek ki a
porondra olyképen, mint azt t. társam tette. Miért?
Ép azon érzelem miatt, a mely Loy. szent Ignác
ajkaira adta azt a szép mondást, hogy «cum Ecclesia
et pro Ecclesia» mindent, a mi neki tetszik, tessék
nekünk is. Pedig hát a görög katholikusok egyháza a
maga minden vonatkozásában katholikus, a melynek
ha volnának is hibái, ne szakgassuk ki azok orvoslásánál a beteg testrésszel együtt az egészséges tagot is.
Mi tehát a byzantinismus ? A schismatikusokra
vonatkozólag már nyilatkoztam előbb, ránk nézve
pedig azt mondom, hogy az nem a világi hatalom
és az arany gondolata, hanem inkább a kötelességteljesítésnek azon kisebb foka, a mely mellett haladni
tényleg nem fogunk soha. 1
Ruszndk Miklós dr.
1

Ezzel befejezzük a byzantinismusra vonatkozó eszmecserét. A két cikkíró nem is gondolja, mennyit tanultunk
mindkettőtől, illetőleg mennyi üdvös gondolatot támasztottak fejtegetéseik úgy a görög, mint a latin szertartású
katholikusban ? Jó volt azt a gondolatot egyszer fölvetni mind
a kettő előtt. Rusznák úr így, Hadzsega úr meg amúgy értelmezi a byzantinismus jelentését, én meg úgy értelmezem,
hogy az életben — sajnos — körülbelül mind a kettőnek
igaza van. De akár így, akár úgy álljon is a dolog, a vallási
ügy igazi követelménye az, hogy állítsuk oda a mindenképen
rút byzantinismussal szemben a helyes fejlődés s a termékeny
életrevalóság eszméjét a görögöknél és a latinoknál egyaránt,
természetesen mindenkor a kath. egység égisze alatt. Félre
minden tespedéssel, mivel mozgás az élet ! S hogy görög
kath. testvéreinknél már is ez az eszme kezd érvényesülni, a
múltkor az «Alkotmány»-ban éreztem ki Firczák püspök úr
nyilatkozatából.
Szerk.
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Szent

Teréz.

A XVI. század a legnagyobb ellentétek százada volt.
Rómában a kereszténység feje írókkal, költőkkel, művészekkel, tudósokkal véteti körül magát.
Michel Angelo hatalmas kupoláján dolgozik, hideg
márványba vési Mózesnek szinte a megszólalásig hű
vonásait ; Rafaelnek utolérhetetlen Madonnái és kedves angyalai bámulatba ejtik a világot, különösen a
művészvilágot. De ugyanakkor Éjszakon, hol a vallásos középkor kincseinek szine-javát összehordta,
kifosztják a dómokat, a szentek képeit, szobrait öszszezúzzák, a pusztítás lángjai magasra csapnak. Gusztáv Adolf végiggarázdálkodik a «pap-utcán».
Ezeknek az évtizedeknek levegője puskaporos,
jelszava: harc, kérlelhetetlen harc minden ellen, a mi
a múltra emlékeztet; tehát harc fegyverrel, szóval és
tollal! — és pedig az újítóknál s az Egyház hü fiainál
egyaránt; amazok támadnak, ezek védekeznek.
«Reformáció» volt a jelszó épúgy, mint két évszázaddal később a «fölvilágosultság». Szerencsére a
katholikus sziveket megnyugtatták a trienti zsinatnak 1563-ban kihirdetett dogmatikai és fegyelmi
határozatai, világosan tájékoztatták a fölbolygatott
vallási kérdésekben, tisztán állott előttük a n o r m a
eredendi et agendi!
Jól esik tudnunk, hogy az általános fölfordulás
közepette egy ország mégis nyugalomnak örvend s ez
Spanyolország volt. Granada elfoglalásával az imént
befejezte volt százados harcait a m ó r o k ellen. Nyolc
évszázadon át ontották vérüket a büszke grandok
és a vallásos nép, hogy a kereszt diadalát a félhold
fölött kivívják. Az ilyen nemzetet, mely annyit tett
hitéért, mely hőn szeretett hazájáért annyi áldozatot
hozott, n e m kell félteni, megbecsüli az azt a hitet,
mely ősei vérével van megpecsételve. Hallott ő is
arról, hogy a hegyeken túl megtámadták még az
Oltáriszentséget is s ez elég volt neki arra, hogy
hátat fordítson az ilyenféle újításnak.
A mint azelőtt karddal küzdött a mórok ellen
a dicső Hispánia, úgy most a katholikus hitet fenyegető veszély idejére új hősök támadnak soraiban.
Alkantarai szent Péter és keresztes szent János, e
két transfigurait szerzetes, főkép a szemlélődő életben t ü n d ö k ö l ; istenes szent János, kalazanci szent
József az irgalmasság, a hősi felebaráti szeretet áldozatai ; loyolai szent Ignác, borgias szent Ferenc és a
másik szent Ferenc, a Xáveri, India apostola, a
Pyrenei félsziget fiai : apostolok, kik a kereszt alatt
állnak és a keresztet védik. S köztük áll a század
nagy imádkozó szentje, a szeráfi szűz avilai szent
Teréz. E nőnek hatalmas befolyását egy racionalista
hang a «Collège de France-ban eme szavakkal jellemezte: «Szent Terézia a reformáció haladását j o b ban föltartóztatta, mint szent Ignác és II. Fülöp».
Lássuk őt néhány vonásban.
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Luther, az ágostonrendű szerzetes, két évvel
Terézia születése után, elveti a szerzetesi fogadalm a k a t ; szavára lakatlanná lesz számos kolostor:
Terézia sok kolostort benépesít. A reformátorok
díszeiktől megfosztják, sőt itt-ott lerontják az Úr
házait: ez az igénytelen szűz újakat épít. Luther kérlelhetetlen harcot indít az «Antikrisztus» ellen, ahogy
a pápát nevezte; Terézia ellenben hangoztatja: «Enfin,
Senor, soy hija de la iglesia, Uram én Egyházad
leánya vagyok!» Édeseim, így szól lelki leányaihoz,
fogjunk össze, imádkozzunk a lelkekért, kik elvesznek, azért vagyunk i t t . . . a kereszténység lángokb a n . . . ó mivel az isteni Mesternek csak ily kevés
b a r á t j a van, legalább e kevés szolgáljon neki bátran.
Elhangzik ajkairól a bámulatba ejtő szózat:
Szenvedni, vagy meghalni ! Látni kell e Bossuet
szavai szerint az isteni szeretettől beteg nőt, a mint
a legbonyolultabb ügyekben bámulatos ügyességet
és könnyedséget tanúsít, mely csodálatra indít egyházfejedelmeket és államférfiakat. Iraíaiból elég egy
fejezetet átolvasni, hogy fenkölt szelleméről meggyőződjünk. Lapozzuk át leveleit, — m o n d j a egyik
lelkes életirója, egy francia kármelita apáca, — a
kimondhatatlan gyöngédség ezer vonását találjuk
bennök, melyek egyrészt mosolyra késztetnek, másrészt könnyeket csalnak szemeinkbe. Követni kell,
m o n d j a ugyanaz az író, zárdából-zárdába, a nagyok
palotáiba, meg kell őt a poros országúton figyeln ü n k és úgy találjuk, hogy ő a milyen szeretetreméltó, olyan hősies bátorságú is. Bámulatos jelenség
ő a női szentek közt! Szavaiban, irataiban, műveiben, életének legigénytelenebb körülményei közt is
nagynak látjuk őt.
Ereiben ó-kasztiliai vér pezseg, jámborsága tüzes,
másokat is hevít, elragad. Nem engedi, mondja,
hogy valaki j o b b a n szeresse Istenéi, mint ő. Lehetetlennek látszik előttem, — m o n d j a Palafox —
hogy valaki Terézia iratait olvasva Istent, kit ő
a n n y i r a szeretett, j o b b a n megismerni ne törekedjék,
s hogy őt magát is ne szeresse. Úgy érzi az ember,
hogy lia még élne a szent, kész volna a legtávolabbi
országol is fölkeresni, hogy őt lássa és vele beszélhessen». 1
De hát miben áll ez a bámulatos vonzóerő?
Mit csodáljon meg rajta az ember, életszentségét-e,
vagy szellemének nagyságát? Lángszeliemét megcsodálja, szent életét szemlélve tisztelettel telik el,
de bátran hozzátehetjük, hogy ritkán tesz az utóbbi
r á n k oly jótékony hatást s ritkán bir ránk oly
vonzóerővel, mint épen szentünk életét t a n u l m á nyozva. Nála a szentség s lángész a szeretetreméltó egyszerűség sziliében jelenik meg. Nőnek látj u k őt, ki leereszkedik hozzánk; mintha hallaná őt
az ember, önkénytelenül is felelni a k a r u n k neki és
1

Lettre au général de la Congrégation d'Espagne. Boll.
Act. s. Theresiae, n. 1599.
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boldogan számítjuk magunkat azok közé, kiket
barátjainak nevezett. Ha egyszer irataiban és életében megnyerte szivünket, növekvő érdeklődéssel
követjük őt lapról-lapra. Az ember vele utazik, épít,
küzd, szenved, örvend : ő meg mintegy észrevétlenül
a halhatatlanság magas régióiba emeli olvasóit.
Célom Terézia életét 1 néhány halvány vonásban
méltatni. Maga a protestáns Leibnitz is büszkén
vallja, hogy nemcsak olvasta Terézia iratait, hanem
tanult is belőlük. Látni fogjuk, hogy nem emberi
nevelés egyszerű termékével állunk szemben, hanem
magának az örök Bölcseségnek tanítványával van
dolgunk.
ö
¥

A dicsőségről regélő Escoriálhoz közel fekvő
ó-kasztiliai Avila volt Terézia hazája; a hűséges és
vitéz Avila — Avila de los caballeros, a lovagias
Avila, — a gránit sziklára épített Avila, — Avila
cantos — kőváros ; Avila sanlos, a szent Avila, mert
sok szentnek volt hazája. 1515 márc. 28-án született
s a kor szokása szerint anyjáról Teresa de Ahumada-nak nevezte magát. Tiszteletreméltó és jámbor
szülei voltak; atyja nagyon szerette a jámbor könyveket. Csodás tehetségű leánykája már hét éves
korában megmutatja szivének később oly magasra
csapó lángtüzét. A szentek életének olvasásánál különösen megragadja az örökkévalóság nagy gondolata, — para siempre, para siempre — örökre, örökre,
ismétli; majd megszökik testvérével, a kis Rodrigoval és siet a mórokhoz, hogy vértanú lehessen.
Nagybátyjuk a kis szökevényekkel Avila közelében
találkozik s visszavezeti őket anyjukhoz. Rodrigo
mindent kis húgára, la nina, hárít, a kis hős pedig
nem tagadja. Ez a vértanúság nem sikerült ugyan,
de megmondja az Egyház a szent hymnusában, hogy
édesebb halál, édesebb büntetés vár rá, az isteni
szeretet nyila fogja megsebezni. — Sed te manet
suavior — Mors, poena poscit dulcior — Divini
amoris cuspide — In vulnus icta concides. Már
ekkor mély benyomást tesz rá egy kép az atyai
házban, mely a Megváltó életéből ama jelenetet
ábrázolta, a mint a szamariai asszony azt kéri az
isteni Mestertől: «Uram! add nekem azt a vizet!»
Szépen fejlődő lelki életét azonban épen az
olvasmányok részéről fenyegeti veszély. Terézia mohón
olvasta a lovagregényeket, — mai legtöbb regényünkhöz képest mindenesetre ártatlan dolgokat —
sőt tizennégy éves korában már ő is írt egyet, mely
azonban később elveszett. Csakhogy ő nagyobbra
volt hivatva, olyan tavaszi felhőcskék voltak ezek,
melyek az eget egészen el nem homályosították. Másfél évre bekerült a zárdába, kedves őszinteségében
később azt írja: «Kértem ugyan a nővéreket, hogy
imádkozzanak értem, hogy Isten mutassa meg, milyen
1

Kívánatos volna, ha születésének közelgő centenáriumára
(1915) iratai is magyar nyelven megjelennének.

249

hivatásban akar látni; de úgy titokban mégis azt
óhajtottam, ha Istennek szent akaratja volna, hogy
ne kelljen szerzetesnőnek lennem». A nagy egyháztanítók: Ágoston, Gergely, Jeromos iratai megteszik
rá hatásukat, — Begis superni nuntia, — Dornum
paternam deseris — a nagy betlehemi remete szava,
melyet lelki leányaihoz intézett, erőt ad neki és
kármelita szerzelesnővé lesz tizennyolc éves korában.
Isten a testi és lelki megpróbáltatások utján
vezette őt ahhoz a tanulsághoz, melyet számunkra
irataiban letéteményezett ; sokat szenvedett, majdnem állandó testi szenvedései közt szent Gergelynek «Libri Moralium»-ai nagy vigasztalására szolgálnak.
«Nagyszerű látvány — mondja Seneca — egy
jó embert küzdeni látni a szerencsétlenséggel.» De
hasonlíthatatlanul fönségesebb volt az a küzdelem,
mely Terézia belsejében ment végbe. Ki hinné?
Ennek a későbben oly magasan szárnyaló sasnak
épen a sasok főtulajdonsága, a contemplatio szárnyain való fölemelkedés a magasba sok küzdelmébe
került. «Kívántam — mondja közvetlen irásmodorában — hogy az elmélkedés órája végére járjon és
hallgatództam, vájjon nem üt-e még az óra. Nem
tudom, miféle penitenciát szabhattak volna rám,
mely nehezebb lett volna, de tény, hogy ama lelki
állapotomban sokkal szivesebben alávetettem volna
magamat annak is, könnyebb lett volna, mint ama
kín, hogy az elmélkedést lelki összeszedettségben
töltsem. Nem tudom, a rossz szokás, vagy a gonosz
lélek heves támadásai akartak-e visszatartani, de
annyi tény, hogy én sohasem léptem át az oratorium küszöbét mély szomorúság nélkül... minden
bátorságomat össze kellett szednem, hogy ez ellenkezésemet megtörjem, míg végre is Isten segítségemre jött.»
A megostorozott s az oszlophoz kötött Megváltónak képéből sugárzott feléje e kegyelem. Egy napon a kép szemlélete akkora hatással volt rá, hogy
leborult és fölsóhajtott: «Uram, nem kelek föl előbb,
míg meg nem hallgatsz!» A mit a kép megkezdett,
azt ismét egy könyv, Szent Ágoston vallomásainak
könyve, befejezte. «Mindezideig az én életemet éltem, de az az élet, mely számomra ettől kezdve az
imádságban kezdődött, Isten élete volt bennem;
hiszem, hogy szabad igy beszélnem».
Szükségesnek tartom megemlíteni, hogy Teréziának nemsokára halála után megkezdett szentté
avatási pőrében a legszigorúbb vizsgálat tárgyát
képezte épen ez az időszak, a melyben a szeráflelkű
szent magát a szentek nyelvén és alázatosságával nagy
bűnösnek vallja; az eredmény az volt, hogy az Egyház kijelentette, hogy Terézia a keresztségben nyert
ártatlanságát sértetlenül megőrizte (illibata praecordia), mindenkor ment volt minden halálos bűntől.
Egy kedves kis epizódot említenek az életirók
szent Terézia életéből. Egy napon a zárdában egy
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gyönyörű kis gyermekkel találkozott s mikor megkérdezte a gyermeket, hogy hívják, ez azt kívánta,
hogy előbb m o n d j a meg, hogy mi az ő neve;
Teresa de Jesus, felelte; Jesus de Teresa válaszolt
amaz. Terézia b á m u l a t o s és szokatlan állapota valóban csodálatra méltó. Megnyilik lelki szeme s egy
egészen ú j világ tárul föl előtte; a jelenések és
látomások egymást követik. Élt, de nem ő, h a n e m
Krisztus élt benne.
A m i n d e n természetfölötti hallatára fejét rázó
racionalizmus magnetizmusra, spiritizmusra, idegbetegségre vezette vissza ezen általa sem tagadható,
mert tényleg megtörtént s a szentek életében sem
közönséges jelenségeket. Jogos gúnnyal m o n d j a erre
P. Louis Martin: «Ha a misztikus jelenségek szent
Teréziánál idegbetegségen alapulnak, miért n e m kerül
ki a párisi Salpetriére-ből (nagy kórház idegbetegek
számára) egy második szent Terézia, és miért van
annyi idegbeteg mellett csak egy szent Teréziánk?» 1
Az Egyház a legkedvezőbben nyilatkozott Terézia e
rendkívüli álapotáról és jelenéseiről, sőt Bona bibornok s a tudós XIV. Benedek pápa szerint hasonló
esetek elbírálásánál zsinórmértékül lehet venni avilai Terézia esetét.
Mikor Terézia először részesült a rendkívüli
kegyelmekben, nagy félelem fogta el, alázatosságában
nem tartotta kizártnak, hogy csalódás áldozata, anynyival is inkább, mert kevéssel előbb egy bizonyos
Magdalena a Cruce csodáival és látomásaival egész
Spanyolországot bámulatba ejtette, pápa és király
imájába ajánlották magukat s később mégis kiderült,
hogy csalás az egész.
Nem kis zavarba hozták Teréziát lelki vezetői.
Daza, egy szent életű pap, megvizsgálván Terézia
lelki állapotát, egyszerűen kijelenti: Minden ördögi
csalás. P a d r a n o s jezsuita megnyugtatja, azt kívánja
tőle, hogy elmélkedjék Krisztus kínszenvedéséről,
de álljon ellen a belső vigasztalásoknak. S ezt az
Ítéletet helyesli Borgias szent Ferenc, azzal a módosítással, hogy ne álljon ellen a belső sugallatoknak
az imádságnál. Alvarez is megnyugtatja, de utódja
nem bízik, azt követeli, hogy Terézia a jelenéssel
szemben megvetést tanúsítson. Terézia bocsánatot
kér az Úrtól és engedelmeskedik. Alkantarai szent
Péter biztosítja, hogy j ó úton h a l a d s megjövendöli
neki, hogy épen a j ó emberektől kell m a j d sok üldözést szenvednie; de Terézia n e m kedvetlenedik el,
a legkisebb dolgokban is hű leánya akar lenni az
Egyháznak.
El van merülve az imádságban. Isten alázatosságáért a stigmatizált szentek közé vette fel, ama
csodálatos szívsebzés által, melyről Spanyolország
és a k á r m e l i t a - r e n d külön ünneppel emlékszik meg.
(Aug. 27.) S e seb szivén nem képletes, h a n e m fájdalmas fizikai seb volt, a mint az ma is világosan
1

Discurso leido en Salamanca 1882. okt. 15.

LXVIII. évi. 19U9.

látszik szentünk féltékenyen őrzött szivén az albai
kármelitaapáca-templomban. E kitüntetés miatt az
Egyház szeráfi szűznek nevezi Teréziát.
Semmi sem fűzi őt a világhoz, egyedül beteg
teste, de e beteg testben aztán valóban nagy lélek
lakik. Fogadalmat tesz, hogy a két jó közt mindig
a j o b b a t választja, a legkisebb b ű n t is kerülni fogja;
semmit el nem hagy, a mit a legfőbb tökéletesség
tőle megkíván; m i n d e n jót a legtökéletesebb módon
és a legtökéletesebb szándékkal akar tenni. Terézia
a k k o r negyvenöt éves volt.
Isten őt egy látomásban a pokolba helyezte.
Terézia a legélénkebb vonásokkal ecseteli a kinok
helyét; nem csoda, hogy oly nagyra becsült minden
egyes emberi lelket. Irataiban sokszor megnyilatkozik ez. E lelkeket megmenteni tűzte ki feladatául.
Szeretne elmenni a vadak közé, megismertetni velők
Krisztust, szerelné a megkeresztelt pogányoknak is
hirdetni a megfeszített Szeretelet; de mint gyönge
nő ezt nem teheti. Szeretnék fölmenni — m o n d j a —
egy magas hegyre s odakiáltani az emberiségnek:
Emberek, emberek, imádkozzatok ! Vállalkozik tehát,
n e m félve semmiféle ellenmondástól, egy régi rend
megreformálására.
Kármel fiait és leányait az i m á d ság apostoli m u n k á j á r a küldi ki.
E m u n k á j á b a n korának legnagyobb emberei
voltak segítségére: Banez, Alkantarai szent Péter,
Bertrand szent Lajos, Keresztes szent János. Elképzelhető, hogy mennyi akadályt gördítettek ú t j á b a ;
még bolondnak is elnevezték. 1562-ben elfoglalhatta
első reformált új otthonát s engedélyt kapott több
ily zárda alapítására. «Volt egy jó csomó okmányom, —
m o n d j a Terézia — de nem volt pénzem.» De
hiszen neki «elég egy kis kibérelt ház és egy harangocska». Második zárdaalapítása Medina del
C a m p o - b a n összehozza őt két karmelita-szerzetessel :
az ottani főnökkel (Antonius a Jesu) és egy másik
fiatal szerzetessel (Keresztes szent János, ki később
szintén nagy művelője volt a misztikus theologiának),
a kik mindketten a szigorúbb karthausi rendbe
a k a r n a k belépni. Terézia megérteti velük, hogy e
szándékukat r e n d j ü k kebelében is elérik, annak megreformálása által. Jókedvű m o d o r á b a n örömmel
írja Terézia, hogy talált másfél pátert (Keresztes
szent János igen kicsi termetű volt) s ezzel a másfél
páterrel a szeráflelkű szűz nyélbe üti Kármel férfir e n d j é n e k reformját, 1568-ban elfoglalják zárdának
nevezett durveloi viskójukat, vagy mint Terézia
m o n d j a : «a betlehemi istállót».
Sűrűn követik egymást ezután az alapítások.
Az igénytelen zárdaszűz, ez a nagy imádkozó, egyszerre belekerül a világ forgatagába, 1567-től haláláig
m a j d n e m mindig útban van, állandóan terjesztve
maga körül életszentségének fényét, mely szentség
m i n d e n k o r a megnyerő kedvesség alakjában jelentkezett. Összeköttetései voltak korának és hazájának
m a j d minden nagy emberével, kezdve a királyon,
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II. Fülöpön, miről levelei bőven tanúskodnak. Sőt
mikor Terézia legnagyobb művét, a reformot, a pusztulás veszedelme fenyegette, a mennyiben a nem jól
informált madridi nuncius, Sega, erősen ellene dolgozott s egyik Rómába küldött értesítésében Teréziát
«nyughatatlan, ide s tova kóborló asszony»-nak
nevezte, Terézia II. Fülöphöz fordult, a ki pápai
bullát eszközölt ki, a mely kimondja a reformáltak
függetlenségét. Bámuljuk Terézia lelki erejét, ki e
négyévi küzdelemben nemcsak el nem kedvetlenedik, hanem még buzgó irodalmi működést is fejt ki.
A vihar lecsillapultával folytatja apostoli működését, míglen 1582. október 4-én (néhány órával
később lépett életbe a Gergely-féle javított naptár)
a már idézett szavakkal ajkain: «Enfin, Senor, soy
híja de la iglesia,Uram, én Egyházad leánya vagyok !» —
«e második Debora» hatvanhét éves korában visszaadta hófehér lelkét Teremtőjének.
*

Szent Terézia nagy lelkének kincseiből irataiban
sokat lerakott; azok mintegy tükrei lelki világának,
szikrák abból a nagy kohóból, mely szivében égett.
«Nem láttam és nem ismertem Terézia anyát földi
életében — mondja a hírneves Louis de Leon — de
mióta a mennyekben él, ismerem őt és állandóan
szemlélem őt két élő képmásában, melyeket hátrahagyott. Ezek az ő leányai és könyvei, melyek Ítéletem szerint nagyszerű erényeinek hü tanúi». Eletében inkább csak hazájában világított, de megdicsőülése
után iratai megtették kőrútjukat a világon. Kevés nő
szerepel az Egyházban mint író, olyan tekintélyes
helyet meg egyáltalában egy nő sem vívott ki magának e tekintetben, mint épen Terézia, ki három, évszázad óta nemcsak Spanyolországnak legünnepeltebb és legolvasottabb misztikus theologusai közé
tartozik, hanem egyáltalában az egész Egyház mint
az aszkézis és még inkább a misztikus élet tanítóját
tiszteli. Szerencsés hazája pedig legelső klasszikus
írói közé sorolja, úgy hogy Bibadeneyra nagy és
híres gyűjteményébe,«Biblioteca de autores espanoles»,
is fölvette őt.
Isten és az engedelmesség vezette tollát ; nem
személyes hajlamból ír, hanem főnökeinek egyenes
parancsára, egyéb sokoldalú elfoglaltsága mellett,
s nem is egész életén át, hanem annak csak két
utolsó évtizedében s a mellett beteg is. «Úgy lopkodom az időt az íráshoz — mondja ő maga — és
ezt nagyon fájlalom, mert akadályoz engem a fonásban, mert nagyon szegény zárdában élek, elhalmozva
sok munkával.» 1 Akárhányszor nincs neki ideje az
Írottat újra átolvasni és átjavítgatni, sokszor máivárnak és sürgetik a választ. Szeretné, ha két keze
volna, hogy győzné a sok írást, különösen mikor
szive túláradoz. Gyorsan ir, vonásain bizonyos férfias
határozottság mutatkozik, mint a bollandisták meg1

Vita cap. lü.
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jegyzik; nem végez előtanulmányokat, hanem a szív
bőségéből beszél, beszéde és írása közt a legnagyobb
hasonlatosság állapítható meg. «Azok számára —
mondja egyik kortársa — kik a szentet nem ismerték személyesen, hanem csak iratait olvasták, megjegyzem, hogy soha sem találtam oly tökéletes hasonlatosságot, mint a szent anya iratai és társalgása
közt. Biztosíthatom olvasóit, hogy irataiban őt személyesen hallják beszélni.» 1 Iratai kivétel nélkül az
aszkézis nehéz s a misztikus élet homályos ösvényeit
világítják meg; ő maga ugyan szerénységében azt
véli, hogy művei csak lelki leányainak használhatnak, de az Egyház e tekintetben máskép vélekedik.
Az Úr parancsára írta azokat, a Szentlélek megvilágosítása mellett, s az Egyház azt akarja, hogy lelkünk
tápláléka legyen e fönséges tan.
Don Vicente de la Fuente-t követve, ki Terézia
iratait legutóbb kiadta, a következő osztályokba
sorozom műveit:
1. Történeti könyvek : 1. Önéletrajza, melyet
gyóntatója parancsára írt. 2. Relaciones, melyekben
lelki állapotáról szól. 3. Zárdaalapítások könyve.
2. Aszketikus-misztikus iratai: 1. A tökéletesség
útja. 2. Gondolatok az isteni szeretetről az «Énekek
éneke» néhány versének nyomán. 3. A lelki vár.
3. Iratok, melyek a reformált kármelita-rend
szervezetére és kormányzására vonatkoznak: 1. A kármelita-apácák szabványai. 2. A zárdák kánoni
látogatásáról. 3. Lelki buzdulatok. (Avisos.)
4. Költemények: 1. A lélek sóhajai Istenhez. (Exclamaciones.) 2. Lelki dalok.
5. Különféle iratok különféle tárgyakról prózában.
6. Levelek.
Fönségesen egyesíti magában a szemlélődő
Máriát s a tevékeny Márthát ; ő, ki gyönyörű és soha
tökéletesen le nem fordítható költeményeiben szinte
a hetedik égbe ragadtatik, leveleiben oly igazán
szeretetreméltóan tud embertársaihoz leereszkedni.
P. Fülöp Cyrill.

Jl keresztény

bazilika

eredete.

(ív.)

A kik a nyilvános bazilika döntő befolyását elfogadják a keresztény bazilikák fejlődésére, az előkészületet ismét különböző módon magyarázzák :
a) Élükön áll Lange,2 a ki két folyam összeömléséből fejti ki az első három század keresztény építészetét. Az egyik áram a zsidó-kereszténységből
indul ki, a mely Flavius Josephus 3 leírása szerint a
Herodesi bazilikában és a római építészet általános
elterjedése folytán egyebütt is található 3—5 hajós
bazilikális zsinagógákban 4 birta eszményképét; a
másik a római-kereszténységből szakad ki és a
^ e m p f : Leben der hl. Theresia von Jesus.
Lange i. m. 270—326,
s Anliquit. XV. II. 5.
4
Memoirs to the Survey of Western Palestine. I. 171.
2
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Lange által először alaposan méltatott scbolaból ered.
Mommsen 1 óta a keresztény műtörténészek érdeklődése az úgynevezett collegia tenuiorum felé
(coll. funeraticia) fordult, a mely a pogány világb a n mintegy temetkezési és segélyzési egyesület
volt, külön elöljárói karral, épülettel, ünnepélyekkel,
sőt pappal és kultusszal. Ezt használják föl a keresztények, különösen az üldözés idején, cégérül, a mely
alatt fedve m a r a d n a k összejöveteleik és misztériumaik.
Kraus is igen nagy súlyt fektet a collegiumokra,
de, mint látni fogjuk, gyülekezési helyeiket a sirokkal kapcsolatban képzeli.
Lange fölfogása valóbbszerűnek látszik. Mert ha
egyesületek, kell hogy egyleti helyiségük is legyen.
Ezeket Lange a scholakban véli föltalálni. Bizonyos
ugyanis, hogy különböző testületek, iparos-céhek,
katonai kaszinók egy nagy közös helyiséggel bírhattak, a melyeknek végén a vezetőség, négyszögű vagy
félkör apsisban elnökölt. Tekintve, hogy minden
ilyen gyülekezetnek bizonyos vallásos jellege volt,
az apsis előtt oltár állott. E szerint készen volna az
első keresztény egyhajós templom, a mely senkinek
sem tünt föl s egyszerűbb kivitelénél fogva a szegényebb egyházgyülekezetek vagyoni állapotához mért.
Valószínű, hogy az a negyven bazilika, a melyről
Pptatus Milevitanus 2 a IV. század elejéről említést
tesz, ilyen egyhajós scholák voltak s a bazilika elnevezés csak anachronizmus. Ilyen scholák száma
R ó m á b a n igen nagy lehetett. 3 Később a bazilikális
stilus kifejlődésével egynémelyikét h á r o m h a j ó s r a
alakították át, mint fönnebb s. Pudezianában, s.
Croece in Gerusalammeben és s. Andreaban láttuk.
Egész biztos tudomásunk van ilyen scholaszerű
keresztény oratóriumról, a melyet 1812-ben a Titus
termáknál fedeztek föl.4 Sőt az egyik lateráni
szarkofágon világosan látható ilyen egyhajós és
apsisszal záródó imaház. 5 Midőn a kereszténység
Constantinus edictumával (313.) szabadsághoz, tekintélyhez és vagyonhoz jutott, megkezdi építeni az
antik nyilvános bazilikák nyomán fényes templomainak sorozatát.
bj Lange ezen természetes fejlődési folyamata
mellett igen erőltetettnek tűnik föl Kraus 6 előkészítő
elmélete, a mely Martigny 7 és Marchi 8 nyomán a
bazilika bölcsőjét részben a katakombák nagyobb
sírkamráiban, részben a k a t a k o m b á k b a n nyugvó
1

Mommsen, De collegiis et sodaliciis Romanorum. Kiel.
1843. id Kraus, Gesch. d. christl. Kunst. I. 37.
2 Opt. Mil. De schism. Donatist. II. 1.
3
Jordan, i. m. 18., 45., 130., 184., 224., 228., 231., 233., 236.,
259., 284. ábr.
4
Marchi, Monum. delle arti christ, primit. Roma. 1844.
XXXVIII. T.
5
Kraus, Realencykl. 120.
6
Kraus, Geschichte d. christ. Kunst. Freiburg.
7
Martigny, Diet, des Antiq. 77. id. Kraus Realencycl. III.
8
Marchi, Monumenti delle arti primitive. Roma, 1844.
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v é r t a n u k sírja fölé emelt memoriaeban vagy cellae
coemeterialesben kereste. A katakombák, az első
h á r o m században, nyugalmas időkben csupán temetkezésre szolgállak; legföljebb valamely vértanú emléknapját ülték meg sírján. Rendes istenitisztelet
helyéül csak kivételesen, a legvéresebb üldözések
alkalmával. Mivel ez végre is kivétel s m a n a p már
tisztában vagyunk vele, hogy hosszú béke évek
estek az egyes üldözési korok közé, 1 elgondolhatjuk, hogy a kalakombai kápolnák nem lehettek nagy
terjedelműek, m á r a kőzet laza volta miatt sem, a
mely n e m engedett meg nagyobb teret kivájni a
beszakadás veszedelme nélkül. 2
Fieber Henrik.

J^ant

szubjektivizmusa.

A leggyakoribb félreértés Kantot illetőleg, hogy
ő a szubjektivizmusnak, a pszichologizmusnak, az
individualizmusnak az atyja. Mindezek a nevek
egyet akarnak kifejezni, t. i. hogy Kant úgy, mint a
görög szofisták, az egyéni e m b e r t tette a dolgok
mértékévé, hogy a relativizmust tanította. Hogy tagadta az objektiv igazságot, vagy legalább is előmozdította tagadását. Tudjuk, mennyire átment m á r a
köztudatba ez a legdurvább szkepszis s a tudás minden terén mennyit rombolt s erkölcsi életfelfogás u n k a t is mennyire megmételyezi.
Willmann is hasonlókép gondolkodik Kantról.
Sőt még túlzóbban! Kant —• m o n d j a — nemcsak a
szubjektivizmusnak, hanem az abszolút autonomizm u s n a k is a szerzője. Azon nézeté, azon életfelfogásé, a mely nemcsak az elmélet, de a cselekvés
terén is elvet m i n d e n korlátot és csak saját akaratát követi, csak a n n a k teljesítését tarlja jogosnak,
erkölcsösnek. És ez a tan a forrása korunk a n a r chisztikus szellemének.
Ilyen-e valóban Kant szubjektivizmusa? Én tag a d o m és szükségét érzem a n n a k , hogy az ilyen —
nézetem szerint —- túlzásokkal szemben a Kant-féle
szubjektivizmust megvilágítsam. E célból megint ismétlésekbe kell bocsátkoznom és egynémely gondolatot föl kell idéznem emlékezetünkbe.
Tudjuk, hogy Kant két bölcseleti felfogásból,
két túlzásból alkotta meg a maga rendszerét: az
empirizmusból, mely szkepticizmusba és a racionalizmusból, mely az észkultuszba juttatta a gondolkodást. Az empirizmusnak megvan a maga jogosultsága, a mig ismereteink kibővítéséről van szó ; és a
racionalizmusnak is, a míg a tudás egész mezejét
ö n m a g a nem a k a r j a kimagyarázni. Mind a két irány
többre vállalkozott, mint kellett volna. Az empirizm u s b a n elveszett a lélek ereje, a racionalizmusban
pedig a tapasztalat siklott ki.
1
Vargha, A kereszténység jogi helyzete a római birodalomban. Budapest, 1901.
2
Czobor, A ker. műarchaeologia encyclopaediája, Bpest.
1880. 37.
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Emlékezzünk arra is, hogy a racionalizmus, főleg
Wolffnál, a tapasztalatot mint parallel jelenséget
vette föl. A tapasztalat azt igazolja, a mit az észből
kihámozok. A létnek és a gondolkodásnak a parallelizmusa ez, melyek egymás mellett haladnak, az
igazság feltalálása közben egymáshoz kevés a közük,
de a végeredményben egymással összehangzanak.
Kant érezte e nézetek tarthatatlanságát s új álláspontra törekedett. Az empirizmust el nem vetette,
csak a kételyt. Azt, hogy nincs objektiv igazság.
Viszont az előbb emiitett parallelizmust úgy oldotta
föl, hogy az ismeret munkájában az észnek mégis
nagyobb szerepet juttatott. Az ismeret szerzése a
lélek tevékenységébe ment át, de sajnos, az ismeret
anyagát, a Ding an sich-t, nagyon messzire tolta ki.
Az észnek ezt a primátusát fejezik ki a következő szavak: «Azért a priori ismereteken nem azokat
fogjuk érteni, melyek ettől vagy attól a tapasztalattól, hanem azokat, a melyek egyáltalán minden tapasztalattól függetlenek... Az a priori ismeretek
közül azok, a melyekkel semmi empirikus nincs
vegyítve, tisztáknak neveztetnek... A tapasztalai
megtanít ugyan rá, bogy valami ilyen vagy amolyan
mivoltú, de nem arra, hogy más nem lehet}
Kantnak ezen szavaiból és az előbbi fejezetben
érintett felfogásából következik, hogy az ész az érzéki benyomásokat nemcsak fölfogja, de azok fölé
is helyezkedik és többre tanít meg bennünket, mint
a mennyit az egyszerű tapasztalat a tárgyban lát.
Kant eddig jól haladt. Mikor azonban azt a
kérdést vetette föl: megismerhetjük-e mi a tárgyat
önmagában (Ding an sich), a mi álláspontunkkal
ellenkező nézetre jutott. Szerinte mi a tárgyat sohasem ismerjük meg, mert a mi lelki életünk berendezése gátolja meg, hogy a tárgyat úgy, a mint az
önmagában van, láthassuk és megérthessük. Mi a
tárgyat csak mint jelenséget a mi lelki organizációnk
körében ismerhetjük meg. A míg a tárgy nem jelenik meg az én értelmem szervezetében, addig nem
tudom, mi a tárgy. Mikor pedig már beleilleszkedett
oda, akkor meg nem tudhatom, milyen volt előbb.
Erről a lelki organizációról azonnal szólok. De
már most meg kell jegyeznünk, hogy Kantnál nem
helyeseljük azt, hogy a tárgyat (Ding an sich) úgy,
a mint az önmagában van, a megismerés keretéből
teljesen kiemelte. Ez a pont az, a mely miatt
érheti a vád, hogy az alanyiságnak, a puszta szubjektivizmusnak, a relativizmusnak nyitott tárt kaput.
Ez az a fenomenalizmus, a melyről még lesz szó.
Minekünk az a reményünk és meggyőződésünk,
hogy tudásunk előrehaladásával mind alaposabban
és mélyebben hatolunk a dolgok mivoltába s a dolgok megismerése épen nem egy végtelenségi probléma.
Noha Kant oly veszedelmesen közel jött a
1

Kant i. m. 24. 1.

253

merő szubjektivizmushoz, mégsem gondolta, mégsem
tanította azt. 0 nem az empirikus alanyt tette a
dolgok mértékévé, hanem az egyetemes alanyt.
Mivel ugyanis az ismeret folyamatát főképen és mindenekelőtt a szellemi tevékenységbe helyezte át s
az általános szellemi élet törvényeire építette (a
mint azt mindjárt látni fogjuk), egyúttal függetlenítette azt az egyesnek empirikus lelki életétől. Tudta
Kant, hogy vannak egyetemes érvényű lelki törvények és ezek az ismeret mértékei, forrásai. Nem
pusztán individuális szempontból, hanem általános
szempontból vezette le tehát a megismerést.
Ennek megértése céljából tekintetbe kell vennünk, hogy minden speciális egyéni lelki élmény
mögött van a léleknek általában egy benső szervezete a maga saját törvényeivel és ezen törvényszerűségek összefüggéseivel, mely mindenkiben ugyanaz.
A német ezt az organizációját a léleknek «innere
Struktur des Geistes», a francia pedig «structure
mentale» nevezi, s ez teszi egyetemessé lelki működésünket. Kant tehát nem arra gondol, hogy jut az
egyén a szellemi javakhoz, a milyenek az ismeret,
vagy morál, hanem arra, hogy ily értékek hogyan
lehetségesek mindnyájunk lelki életének keretében? Ez a Kant-féle transcendentális elmélkedés
ellentétben a problémák empirikus tárgyalásával. És
ép a lelki élet önállóságának ez az előtérbe tolása
különbözteti meg Kantot elődei eljárásától. Ez hozza
őt közel a modern ismeretelméletnek ahhoz az ágához, a melyet ma Würzburgban művelnek, a hol
szintén a lelki élet törvényeinek realitásaival s azok
kihámozásával foglalkoznak. De más alapon. Ily
szempontból nézve a dolgot, Kant szubjektivizmusa
is egyetemes és nem egyéni jelleget nyer és távoltartja magát a puszta, a rideg relativizmustól.
Milyen már most Kant szerint a szellem, a lelki
élet szervezete általában?
1. Minden értelmi megismerés alapja a transcendentális appercepció, mely alatt Kant a tiszta, az állandó, az önmagával azonos öntudatot érti. Tudatunknak azt a képességét, melynél fogva összes
külső és belső tapasztalatainkat egy pontba vagyunk
képesek egyesíteni. Ez az öntudat (vagy én-tudat)
szellemi életünknek eredeti birtoka, lényege, és egyúttal független az érzéki szemlélet föltételeitől. 1
Tudjuk, hogy a racionalizmus minden igazságot
az észből vezetett le. Hogy erre az emberi értelem
alkalmas, ennek a transcendentális appercepciónak
köszönhetjük, mely egységbe illeszti egész lelki világunkat, képzeteink között rendet teremt, összefüggéseket létesít s mindent az én körül csoportosít.
Ez a képesség pedig egyetemes, mindannyiunkban
megvan, nélküle egyetlen értelmi ismeretre sem
lennénk képesek. 2
Kantnál nagy szerepe van lelki életünk eme
i Kant i. m. 93-101. 1.

3

Kant i. m. 93—98. 1.
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legfőbb sajátságának. Rajta épül föl minden a priori
megismerés, akár a szemlélet, a k á r a gondolkodás
keretébe tartozzék is az. Ha nem volna meg b e n n e m
ez az eredeti öntudat, lelkemnek ez az ősi birtoka,
egy szemléletről, egy képzetről sem tudnám, hogy
az az enyém. Tehát n e m is kapcsolhatnám azokat
tetszés szerint, a szétszórt lelki elemek között nem
csinálhatnék rendet s n e m is vonhatnék le belőlük
következtetést. Ezen lelki működések nélkül pedig
nincs a priori megismerés.
Igy lelki életünk berendezésének első, legfőbb
a priori és ősi tulajdonsága az a képesség, a melylyel mindent egységes öntudatba foglal: vagyis az
önmagával azonos én, a transcendentális egység.
2. A transcendentális appercepcióhoz csatlakoznak
a tér és idő, 1 mint a s z e m l é l e t n e k formái. Kiemelem :
mint a szemléletnek formái! Mert ezek tulaj donképeni ismereteket n e m nyújtanak, hanem az egyszerű érzeteket befogadják, összegyűjtik, rendezik.
Más szóval tudatomban benyomásokat tapasztalok,
a melyek részint kívülről jönnek, részint saját bensőmben keletkeznek. Ezek az érzetek bizonyos tulajdonsággal birnak, de magukban véve egyszerű élmények. A tér- és az idő-szemlélet azonban cselekvőleg lép föl veliik szemben és azokat tapasztalattá
rendezi el. A tér a külső, az idő a benső tapasztalatot dolgozza föl.
Ez a tér és idő még nem konkrét tér vagy
konkrét idő, h a n e m egyszerűen tér és idő. Minden
konkrét tér és idő ennek az egésznek a része és
nem maga az egész tér és idő. Az egész tér és az
egész idő, mint szemléleti formák, a mi ősi birtokunk ; lelki berendezésünkhöz tartoznak.
3. A szemléletek azonban f o g a l m a k 2 nélkül —
mondja Kant — vakok. A szemlélet egy csomó adatot egy egészbe foglal össze. Ismeret azonban úgy
j ö n létre, hogy ez az összekapcsolás öntudattal, a
figyelemnek határozott ráirányításával történik, a
mely az egész tartalomnak egységet ad.
Hogy ily kapcsolás, öntudatos földolgozás lehetséges, onnan van, mert értelmünknek, a tudat egységének, bizonyos fogalmak állnak rendelkezésére,
a melyekkel a szemlélet vagyr a képzelet anyagát
szintézisbe foglalom. Kant tizenkét értelmi fogalmat
sorol föl, a melyek alkalmasak az egész tapasztalatot
rendezni, oksági viszonyba fűzni, ismeretté alakítani.
Ezek az értelmi fogalmak, valamint a tér és az
idő is tehát lelkünk «architektonikájának» részei.
4. Vannak azonban még m á s ősi j a v a i n k is.
A «Vernunftideen», 3 az értelem eszméi. Ezek hivatását a következőkép vázolhatom. A szemlélet formái
az érzetek káoszát a tér és idő érzéki képeibe ren1

Kant a térről i. ni. 43—48. s az időről 48—51. oldalig
értekezik.
2
Kantnak a kategóriákról szóló tana i. m. 63—92. 1.
olvasható.
3
Kant i. m. 233. 1.
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dezik. Az értelem ezeket az érzéki képeket főleg az
okság kategóriájával összefüggésben rendezi. Az értel e m eszméi pedig oda hatnak, hogy egyrészt a télés idő, másrészt az okság végtelen láncolatának határt szabjanak, hogy a m a x i m u m o t és minimumot,
valamint az okságnak az első októl való leszármazását megállapítsák. Ez a legmagasabb szintézis.
Kant h á r o m ideát különböztet meg: a lélek, a
világ és az Isten ideáját. Mind a h á r o m az értelem
természetéből ered, abból a benső szükségességből,
hogy gondolataink láncolatát minden téren szilárd
pontokhoz erősítsük.
Nem akarok most afölött vitatkozni, helyesek-e
Kant idevágó nézetei a tér és idő vagy a kategóriák
és ideák a prioritásáról. Pusztán megállapítom, hogy
ezek az ő meggyőződése szerint az egyetemes e m beri gondolkodásnak és minden gondolkodó e m b e r nek javai, a melyek nélkül nincs megismerés és
magunkat sem értethetjük meg mással.
Ha valaki Kant nézeteit ebben az alakban el is
veti, de bizonyára megtartja a logikának azt az
elvét, hogy mi igényt tartunk kutatásaink közben
objektiv bizonyosságra és hisszük azt, hogy valam i n t mi gondolkodásunkban bizonyos eredményhez
j u t u n k , úgy ugyanazon föltételek között mindenkinek
hasonlóképen kell az igazsághoz jutnia. Kant a lelki
élet említett berendezésével ugyanezt vallja,mert hiszen
az a berendezés közös javunk mindnyáiunknak.
Végeredményünk tehát az, hogy Kant szubjektivizmusa n e m egyéni, hanem egyetemes jelentőségű
alanyiság. Szüksége volt erre Kantnak azért, hogy a
lelki életnek a tudás szerzésében való primátusát
az empirizmussal szemben keresztülvigye. Hogy
megvilágítsa, mint dolgozza föl az emberi értelem a
tapasztalatot ismeretté, az érzéki benyomásokat összefüggő tudássá.
A mit a tér és idő, valamint a kategóriák a
prioritásáról mond, sokan elvetik, de az alapgondolatát nem. Azt a nézetet t. i., hogy a tapasztalás, az
ismeret nem egyszerű valami, hanem komplikált
lelki működés eredménye. A tapasztalás földolgozása
közben mi a mi lelki életünkből hozzáadunk az
a n y a g h o z valamit s azt á t f o r m á l j u k .
Ez a szubjektivizmus tehát távol van attól,
hogy az objektiv tudás lehetőségét kétségbevonja,
sőt annak a föltételeit állapítja meg az ingatag, a
változékony tapasztalással szemben. Ezen szubjektivizmus a fogalomalkotó tudásnak az alapja.
Szubjektivizmus azért, mert az alanynak az
ismeret szerzése közben nagy szerep jut. De ez a
szubjektivizmus egyúttal objektivizmus is, mert n e m
csak egyéni értelemben alanyi, t. i. csak e l ő t t e m érvényes igazságokhoz juttat, h a n e m mindenki előtt
érvényes, egyetemes igazságokhoz. Mert mindenki
gondolkodás közben ugyanazon lelki törvényszerűségek segítségével halad előre, mint én, vagy bármely
m á s konkrét alany.
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A legnagyobb visszaélést tehát az követi el Kant
szellemével szemben, a ki a saját relativisztikus álláspontját Kantból akarná kimagyarázni. Kant ép oly
hive az objektiv tudás lehetőségének, mint szent
Tamás.
Trikál József d r .

\)házi
Z w i c k a u . Keresztény vallás, a melyben Krisztus
'
helyett Häckelt és Tolstojt prédikálják. — Vájjon melyik
®
lehet az a vallás? Bizony, nem nagy fejtörés kell hozzá,
ni%a. hogy ez a vallás a protestantizmus, mely a Szentírásnak úgyszólván már minden betűjét — elkezelte, tudomány és kritika cimén. Az eset a következő : Pastor
Weichelt, az Evang. Bund főcsahosának, Meyer szász
egyháztanácsosnak a veje, f. é. márc. 11-én és 16-án a
zw'ickaui Katalin-templomban Häckel és Tolsloj életéről
tartott előadást.
Erre a «Zwickauer Zeitung»-ban márc. 21-én a
prot. hivek köréből a következő szelíd dorgatorium
jelent meg : «Kérünk Häckel és Tolstoj után oly életrajzot, mely a napi küzdelmektől felzaklatott lelkünkbe
békét és áhítatot hoz be. Lelkészeinknek nem lesz
nehéz a választás. A Katalin-gyülekezet néhány tagja».
Nevezetes a dologban az, hogy az eset Zwickauban,
Meyer vakbuzgó protestáns agitátor legközvetetlenebb
közelében történt, a ki tele kiabálta a világot azzal a
botor állítással, hogy a katholikus egyházban ő mindenütt «notschrei»-t lát a «tiszta evangelium után», mert,
úgymond, «a római egyház mindinkább visszahanyatlik
a zsidó és pogány vallásba». No, Meyer úr, ön ezúttal
ugyancsak megjárta. Az új pogányság ott prédikál már
még az ön városában is. És ezt az ön saját édes
veje teszi.
—y —la.
,
m.

Dr. Heinrich Swoboda : G r o s z s t a d t s e e l s o r g e .
Eine pastoraltheologische Studie. Regensburg, Rom,
New-York und Cincinnati, Fr. Pustet, 1909. XXVIII.
és 452. 1.
A lelkipásztorkodástannak nagytudományú tanára
a bécsi egyetemen beutazta Párist, az angol és német
nagyvárosokat és — last not least — Budapestet a nagyvárosi pasztoráció tanulmányozása végett. Tapasztalatainak eredményét ezen kötetben közli az ő világos
stílusában és mindig szellemes modorában.
A kép, mely elénk tárul, sötét és szomorú. Ezzé
avatja a statisztika, a számok kérlelhetetlen logikája.
A lelkipásztorkodásnak az isteni Mester által kimondott alapelve a hivek ismerete. Bonus Pastor cognoscit
oves, ismeri juhait s ezek ismerik öt. Et vocat eas
nomiuatim, név szerint, személyesen is ismeri őket.
Ez pedig a lelkipásztorkodás mai szervezete mellett
teljesen lehetetlen. 70.000—80.000 embert ismerni fizikai
lehetetlenség.
A világ legmonstruózusabb plébániája nemrég a
Páris-Clignancourti volt 121.000 lélekkel, most két éve
kihasították belőle a Ste Geneviève de Montmartreplébániát, de így is ismét 95.000 lélekkel szerepel az új
ordóban, mint második a lehetetlen plébániák között;
első most a párisi Ste Marguerite 96.200 hívővel. A negyedik eme szomorú statisztikában Budapest-Józsefváros
89.862 lélekszámmal.
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Egy-egy plébánia átlagos lélekszáma Párisban 38.659
(a baulieu-vel 22.629), Budapesten 27.990, Bécsben (1907ben) 22.533, Münchenben 22.248, Berlinben 10.427, Kölnben
(1905) 8520, Londonban alig 2000, Rómában 8200 —8300.
A nehézségek terén tehát itt is mindjárt Páris után
következünk.1
Jól fejtegeti Swoboda, hogy a rendes lelkipásztorkodást semmi sem pótolhatja, a szerzetesek templomai
sem, ha ezek nem parochiálisok. Ezek megbecsülhetetlen
munkát végeznek azon lelkekben, kik önként jönnek ;
de hivatalból azokat is felkeresni, kik nem jönnek, a
plébános feladata, kinek rendes jurisdikciója van egy
bizonyos territórium minden hivője felett, ki keresztelések, esketések, temetések alkalmával mindenkivel
érintkezésbe jön — ha győzi, ha a számok logikája
nem teszi őt képtelenné a «cognoscere oves et vocare
nominatim» isteni parancsának teljesítésére.
Érdekes statisztikai megfigyelés, hogy a francia
forradalom embertelen bestiái legnagyobb részt az óriási
plébániák területéről kerültek ki.
A nagyvárosi pasztoráció a keresztény kultura
életbe vágó kérdése. Csak Európa közepén és nyugati
részein ötven millió ember él oly városokban, melyek
százezernél löbb lakót számlálnak. Ezeknek lelki
gondozását tárgyalja Swoboda praelatus szakavatott tolla.
Nálunk Budapesten kívül Szeged százezres város,
mely utóbbi hat róm. kath. plébániával még aránylag
kedvező helyzetben van. Igen nagy plébánia még Szabadka - Szent-Terézia (56.000 hivő), de még igen sok
más is, lia tízezer hivőt fogadunk el a szerzővel, mint
lehető maximumot.
A mű nemcsak a nagyvárosok lelkipásztorainak,
hanem másoknak is nagy érdeklődésére számíthat.
A Patronage-intézmények barátai is sokat tanulhatnak
belőle.
Fischer-Colbrie Ágost dr.
-K
A Nirvána. Irta Kováts .1. István dr. Budapest,
1908. 36 1. Ara 80 fillér.
Érdekes kis tanulmány, mely nagy tudományos
készlettel azzal a kérdéssel foglalkozik: mit jelent voltaképen a buddhisták nirvánája?
Kovátsnak, a református tanárnak, a tanulmánya
megírására egy konkrét eset szolgált indítóokul. Ő maga
így beszéli el. A Kerepesi-úti temetőben az ősz óta egy
különös síremlék áll. A Nirvánát akarja jelképezni.
Szoros fehér lepelbe burkolt női alakot ábrázol kőtömbön állva. Feje fáradtan hajlik balvállára. Az élet kihalt
ábrázatáról. Szemei le vannak zárva. Egész arckifejezése
mozdulatlanságot árul el. A fejét takaró lepel is kibomolva omlik alá balkarjára.
Hogy tévedt a keleti világ titokzatos nirvánája
(csak az akarna lenni ! Szerk.) a keresztény temetőbe ? —
kérdezi Kováts. Hogy vihették be az örök elmúlást
hirdető síremléket azon a kapun, melyen fényes betűkkel ragyog az örök élet reménysége : «Feltámadunk !» ?
A család kívánta ? Aligha hilietnők ! Bizonyára a művész,
Bezerédi Gyula, kívánt valami ujat alkotni. A nélkül,
hogy tisztában volna a nirvána lényegével, hallhatott
valamit róla. Hiszen a fiatal, a modern poéták verseiben
1
Valaki ennek a körülménynek tulajdonítja Hudapesten a
baptisták terjedését is.
Szerk.
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is lépten-nyomon találkozunk a nirvánával — pedig
azok se tudják, micsoda. Csak ügy vélik, hogy ahhoz
az élvezetekben kimerült, gyönyörökkel betelt, fásult,
életunt hangulathoz olyan jól illik a valami elmúlás-,
megsemmisülés-félét jelentő nirvána emlegetése. A társaságban is annyit beszélnek a nirvánáról, anélkül,
hogy csak sejtenék is voltaképeni értelmét.
Tehát a szerző egy meglévő közéleti szükségletet
akart kielégíteni a nirvána szó jelentésének kibogozásával. A kik emlegetik, rendszerint azt hiszik, hogy
ellenkezője a keresztény felfogás szerint való örök életnek, a lélek halhatatlanságának, s hogy a halál pillanatában az ember teljes megsemmisülését jelenti, szóval
a materialisztikus világnézetet. Pedig voltakép úgy áll a
dolog, hogy az összehasonlító vallástudománnyal, nevezetesen a buddhizmussal foglalkozó tudósok a mai
napig sem tudtak tisztába jönni aziránt, hogy a keleti
elernyedt világban mit akartak tulajdonkép jelezni a
nirvána szóval. A kérdés megoldását t. i. megnehezíti
az a körülmény, hogy Buddha tanait későn, csak a
III. században Krisztus előtt kezdték a szájhagyomány
nyomán feljegyezni. Ugy tűnik fel a dolog, hogy Buddha
egész vallási rendszere pusztán a gyakorlati erkölcsi
életre vonatkozó szabályokból áll, olyanokból, melyek
a keleti forró egű embernek felelnek meg. Az indu
szentkönyvek tanulmányozói úgy találják, hogy Buddha
mindig kitért a halál utáni életről hozzá intézett kérdések
elől; Istenről, lélekről soha nem beszélt. A későbbi feljegyzések is előttünk nyugatiak előtt nehezen érthetők,
innen egészen természetes, hogy a nirvána szó jelentésére nézve a mai napig sincs megállapodás.
A mai buddhisták a nirvánát valamiféle semmiségnek tekintik, de van ellenkező nézet is ; így Schopenhauer, Bunsen szerint a régi ind könyvek a nirvánán a
szellem örökkétartó, boldog állapotát értik. Egészen más
nézetre jutottak Max Müller, Trenckner, Childers, ezek
szerint a nirvána nem a földi élet megszűnését, hanem
tökéletesedését jelenti.
Kováts ezzel sem elégszik meg, hanem tekintettel
arra, hogy a buddhizmus a lélekvándorlás és az újjászületések tanát hirdeti, olyformán kombinál, hogy a
nirvána: egyes-egyedül az embernek (nem a holtnak) olyan
állapotát jelenti, melyben az élethez s annak örömeihez
való ragaszkodásnak legkisebb vágya is kihal belőle s ezáltal az újjászületések borzalmaitól végkép megszabadul.
E szerint a nirvána tulajdonkép a jelen életre s az
itten elérhető állapotra vonatkozik, miután a buddhizmus az örök életnek semminemű alakját nem ismeri.
Tehát nem jelenthet mást, mint a keleti ember gondolatvilágának, lelkületének tartós békéjét, szenvedésektől
ment állapotát, mely a szenvedélyek tüzének kioltása és
a földi élet vágyainak, gondjainak legyőzése, elnyomása,
egy szóval erényes élet által már itt a földön elérhető.
A szerző végül párhuzamot von Jézus és Buddha
között s azt m o n d j a : Buddha nyugodalma a lassú halál,
Krisztus nyugodalma az örök élet nyugalma. Egyedül
ez vigasztalhat meg bennünket az élet bárminő csapásai,
szenvedései közepette. Egyedül ez ad erőt a halál félelmét is legyőzni magunkban. Erre a nyugalomra vágytak
— úgymond — azok is, kiknek porai ott hamvadnak
a kerepesi temetőben. Ezért nem való a Nirvánát ábrázoló sírkő a többi közé!
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Béla síremlékére befolyt adományok:
Groszmann Antal
... 10 kor.
Csepela Lajos dr
3 kor.
Eddig befolyt összeg 376 kor.
Összeg 389 kor.
M. T e m e s v á r . Igen jól dolgozik és szerencsés stilusa
is van. Jól teszi, ha a nálunk még kevéssé művelt dogmatörténeti téren marad s annak munkálásában összpontosítja minden erejét. Igen hasznos irodalmi tevékenységet fejthet majd
ki, ha kitart.
S z . B u d a p e s t . Nem értem, hogy az óriási Budapesten
nem találni fogadót, hol a kath. ember, ha keresi, böjti
napon, böjti étlapot találjon. Nem talál még nagypénteken
sem. De kóser helyiséget, a házakra is fölírva, akármennyit
talál. A zsidó tehát nyiltan, az utcán is hirdeti a maga vallási
fegyelmét, a katholikusok százezrei közül ilyesmi senkinek
sem jut eszébe, még a ház belsejében sem. Pedig még a
bűnös Párisban is találtam kath. hotelt, csak Budapesten nem
ismerünk ilyent. Kérem, vegyék föl ezt az eszmét is akcióp r o g r a m m j ukba.
N . B u d a p e s t . Nagyságod nem az első, a ki ezt kérdezi.
Ha tehát nagyon kíváncsiak véleményemre, megmondom : a
«Napnak» azt a bizonyos húsvéti cikkét nem helyeslem. És
pedig két oknál fogva. Először is a világi olvasó nem érti.
Mi célból irta P. úr azt a frázis-halmazt a «Napba» ? kérdezte
tőlem egy uri ember, a ki elsőnek figyelmeztetett rá. Tehát
már ez oknál fogva sem volt megfelelő ; mert az oly cikknek,
mely oktatni akar, de az olvasók nem értik meg, vagy félreértik, m á r magában véve sincs hasznos célt szolgáló értéke.
Pedig ki tagadhatná, hogy ma is nagyon érthetően lelict írni
az örök életről? De hát utoljára is nem ezt nézem a főbajnak, ilyesmit az írók között a szerző számlájára szokás írni
s legfölebb azt m o n d j u k : kár, hogy nem irt világosabban,
érthetőbben ! Az én nem kedvező Ítéletemnek a jelen esetben
az oka tulajdonképen az, hogy a sajtó tisztaságáért és az
erkölcsi elvekért folytatott mai küzdelmeink között nem
tudom helyeselni, hogy P. úr oly lap kérésének enged, mely
nagyon is messze áll a mi keresztény erkölcsi elveinktől s a
mely, mint mindjárt abban a számban is megteszi, egy ilyen
közkedveltségü nevet csupán reklám-célra használ fel a saját
(épen nem terjesztendő) lapja terjesztésére. Ha a közéletben
a szeretet mellől mindig kifelejtjük az okosságot, hiába állítjuk fel akkor a Pázmány- és Kath. Sajtó-Egyesületet, ilyen
eljárással a lapok körül még nagyobb értékelési zavarba
hozzuk az embereket, mint a milyenben leiedzenek. Hogy
P. úr a szeretet átélései között erre nem gondolt, arról meg
vagyok győződve ; a baj csak az, hogy a körüle forgó világ
egészen máskép gondolkodik.
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Meglehetős általánosan elterjedt vélemény, a mely
nemcsak az irodalomtörténeti tankönyvekben, hanem
a nagyobb kézikönyvekben is szerepel, hogy a XVII.
és XVIII. században nálunk oly hatalmasan működő
Jézus társasága nem fordított sem iskoláiban, sem
irodalmában kellő gondot a magyar nyelvre. S ez
az állítás főképen a XVIII. századra illenék, a melynek
gazdag tudományos irodalma megtöltötte a könyvtárak polcait hatalmas kötetekkel, de mind a tudós
világ közös nyelvén, latinul s nem magyarul szólt
olvasóihoz. E tudományos irodalom, a melynek tekintélyes képviselője a Jézus-társasága volt. — hiszen
Szinnyei József «Magyar Irók» című munkájából
és Sommervogel bibliográfiájából eddig is körülbelül 700 magyar jezsuita irót böngésztünk ki, —
valóban legnagyobb részben latin nyelvű; a letűnt
korszakok nemzetközi nyelvén mutatkozik be.
Minthogy a magyar nyelvet, akárcsak manapság, a külföldiek közül vajmi kevesen tanulták meg,
a latin nyelv volt legalkalmasabb arra, hogy a művelt népeket Magyarországgal, annak történetével,
jogi viszonyaival, a benne folyó szellemi munkával
is megismertessék. 1 Hevenesi Gábornak, Nádasi Jánosnak és több más magyar jezsuitának müveit ismerte
a Nyugat; közülök némelyiket lefordittották német,
francia, spanyol stb. nyelvekre is.2 így, bár e munkákban nem találkozunk is édes hazai nyelvünkkel,
nem tagadhatjuk, hogy jó szolgálatot tettek a hazának s nemzetietlen irányúnak már csak azért sem
nevezhetjük ezt az irodalmat, mert a szerzők sokszor egyenesen megmondják, miért irtak latinul,
hogy t. i. az országnak javát szolgálják a külföld
előtt is. A mint hogy ma sem mondjuk nemzetietlennek azok törekvését, a kik a magyar névnek
német, francia vagy angol nyelven irt műveikkel
szereznek tiszteletet.
De hát ez talán sovány vigasztalás azzal a ténnyel
1
Tényleg hasznunkra, becsületünkre is vált, jobban mint
most, mikor a külföld, nem értvén nyelvünket, legjobb müveinkről sem vesz tudomást.
Szerk.
8
Hevenesinek Quadragesima sancta-ja legújabban is
(1908-ban) megjelent németül.

dr.

vasárnapon.
S Z E R K E S Z T Ő S É G ÉS

KIADÓHIVATAL

Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 30,

szemben, hogy a magyar nyelv ügyét parlagon hagyták a jezsuiták. Tehát egyelőre lássunk némi statisztikát
e kérdésről. Az egyes irók vagy műfajok, irányok
monografiaszerű földolgozását időnk hiánya miatt
hagyjuk máskorra.
A jelzett bibliografikus munkákból és a könyvtárak átvizsgálása útján százhuszonhat
irót jegyeztünk ki eddig is, a kik Jézus-társaságához tartoztak és magyar nyelven irtak. Ezek közül hagyjuk ki azt a huszonhármat, a kik Jézus-társasága
eltörlése után (1773) adták ki műveiket, minthogy
egyrészt már nem mint e szerzet tagjai működtek,
bár szellemi képzésöket a társaságtól nyerték, s másrészt ez az év amúgy is, Bessenyei fölléptével, az
új irodalmi korszak kezdetét jelzi. Néhány íróra
nézve még némi kételyeket kell a további kutatásnak eldöntenie, 1 ezzel szemben még néhány névtele1

Hogy milyen nemű nehézségekkel állunk itt szemben,
annak megvilágosítására álljon itt néhány példa. Varjú
Elemér «A Gyulafehérvári Batthyány Könyvtár» cimű leírásában (Külön lenyomat a M. Könyvszemle 1899. évfolyamából. Bpest, 1899.) a 263. lapon a Gs VI. 10. jelzésű kéziratot
egyenesen elvitatja Káldi Mártontól s Káldi Györgynek tulajdonítja, pedig a szövegével egyenlő írású címlapon világosan
«Márton» áll, mint erről az elmúlt nagyhéten személyesen
meggyőződtem. A könyv végén is kétszer olvashatók e szavak :
«L. D. B. V. S. Martino et S. S. Patribus Ignatio et Xaverio».
(Laus Deo, Beatae Virgini, Sancto Martino stb.). A mű ugyanazon kéz írása, a mely az egyetemi könyvtár kéziratai közt levő
(Ab. 159. jelzésű) negyedrét műben látható. «Az Evangéliumoknak, melyeket vasárnapokon és egyébb ünnepeken esztendő
által olvasni és praedikallani szoktanak magyarazattya».
Ez is Káldi Márton nevét viseli és Szepes várában Íródott.
1626-ban ért véget. (L. az 1261/2 lapot.) Káldi Márton 1568-ban
született Nagyszombatban, 1622-től haláláig, 1632-ig Thurzó
Kristóf özvegye, E r d ő d y Zsuzsanna birtokán mint missionárius működött. Káldi György 1572-ben születet s 1634-ben halt
meg. Prédikációit Grácban és Bécsben irta. Volt még egy más
jezsuita Káldi Ignác, a ki 1672-ben halt meg. — Szinnyei (M. Irók,
II. 238. és 270.1.) egy Csehy Ferencet és egy Cseny Ferencet említ,
mindkettő marosvásárhelyi születésű s mindkettő 1676-ban
halt meg, mindkető lefordította «Dupont Lajos» (Lud, de
Ponte) elmélkedéseit, amelyeket aztán Wenner Jakab adott
ki. E kettő kétségkívül egy személy, csakhogy Szinnyei forrásai
közül Stoegernél Cseny-nek, Hoványinál s a Figyelő-ben
Csehy-nek írva. — Sommervogel, b á r a legjobb m ű az idevágó bibliográfiák közt, többeket nem sorol föl, mint Káldi
Mártont, Tyukody Györgyöt (a kinek müvét megtaláltam az
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nül megjelent művet határozottan föl kell vennünk
a jegyzékbe. E szerint kerekszámban száz jezsuita
író ismeretes, a kik magyar nyelvünkön adták ki
müveiket. Közülök a szatmári béke (1711) utáni 62
évre — tehát fele oly hosszú időre — épen kétszer
annyi esik, mint a megelőző száztiz esztendőre, az
ú. n. «antireformatio» vagy «katholikus visszahatás»
korára, a melyben elismerik, hogy a jezsuiták főfegyverként épen az irodalmat használták. Ugyanazon időtartamra vonatkoztatva tehát: a nemzetietlen korban négyszer annyi magyar nyelven író
jezsuitával találkozunk, mint az előző korszakban.
Tanulságos a magyar nyelven megjelent művek
kiadása idejét fontolóra venni. E tekintetben nem
mondhatjuk még befejezettnek kutatásainkat, főkép
azért, mert a bibliografikus művek és könyvtárak
katalógusai nem világosítanak föl eléggé, vájjon nem
azonos kiadásokkal van-e dolgunk és hány kiadást
ért valamely mű. Mindamellett a jelenben rendelkezésünkre állt eszközök révén is úgy találjuk, hogy
a jezsuita magyar nyelvű nyomtatványok nagyobb
számban a XVII. század első harmadában és ismét
a XVIII. század harmadik évtizedétől kezdve jelentek meg. 1603-tól 1632-ig sűrű egymásutánban találkozunk főkép Pázmány, Káldi, Marosvásárhelyi Gergely és Hajnal Mátyás műveivel. 1632-től 1648-ig
évenkint egy-egy magyar mű lát napvilágot; 1648-tól
1658-ig egy könyv sem jelenik meg; 1658-tól kezdve
évenkint átlag egy kerül ki a sajtóból ; majd a
Thököly és Rákóczy mozgalom idejében szórványosan
hol megjelenik egy-két mű, hol meg több éven át
eggyel sem találkozunk. A szatmári béke utáni évtized
még csak csekély emelkedést mutat. De már 1722-től
kezdve, (leszámítva egy-két évet, a melyekből nem
tudunk pontosan kimutatni jezsuitáktól eredő magyar
nyelven megjelent könyvet), nem múlik el esztendő
anélkül, hogy egy-két, néha négy-öt-hat magyar mű
ne hagyta volna el a jezsuiták számára nyitva álló
nyomdákat. Igy tehát a nemzetietlen kor a leggazdagabb ily fajta magyar művekben. Ha a mai mérleg szerint tekintjük e kort, természetesen még mindig nagyon csekély számoknak fogjuk ezeket tartani;
de ha az előbbi korokkal és magával a XVIII. század
irodalmával vetjük egybe, a haladást nem lehet eltagadni. Ismételten hangsúlyozzuk, hogy egyelőre a
statisztikai adatokat tartjuk csak szemünk előtt ; a
művek belső értékének, eredeti vagy fordított voltuknak, stiljuknak elbírálását máskorra hagyjuk.
Ha az irodalmi fajokat tekintjük, ne csodáljuk,
hogy e művek csaknem kivétel nélkül a vallásos,
vagy a vallással szorosan érintkező tudományok és
egyetemi könyvtárban) stb. ; máskor pedig ugyanazt a művet
több író neve alatt hozza. Szabó Károly, Régi Magyar Könyvtár-ában (I. k. 722. 1.) Illyefalvi Istvánt «jésuitá»-nak mondja,
pedig csak tanítványa volt a jezsuitáknak. E tévedés innen
átment a Nyelvtörténeti Szótárba is. (I. k. XXV.) Igv bukkanunk egyik nehézség után a másikra.
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művészetek irodalmába tartoznak. Miután szerzőik
magokat alapos megfontolás és sokáig tartó s nem
könnyű próbaidő után teljesen átadták és feláldozták Isten szolgálatára és felebarátjaik lelkeüdvének
intenzív művelésére, egészen természetes, hogy a
pusztán szórakoztató irodalomnak nem tulajdonítottak oly becset, a minőt egy későbbi, a vallás iránt
elhidegültebb kor gyermekei. Még kevésbbé foglalkozhattak az irodalom azon fajaival, a melyeknek
főtárgya vagy főindítéka a szerelem.
A jezsuita írók legnagyobb része a lelkek vezetésével is foglalkozott s ez a hivatal — a legnehezebbek egyike — mély bepillantást engedett nekik
a szivek mélyébe s megismertette velők azon szenvedélynek óriási pusztításait, a mely nélkül ma már
nem is tudnak szépirodalmat képzelni. Nem volt szükségük az emberismeret megszerzése végett arra, hogy
belemerüljenek a világi örömök mámorába vagy a
szenvedélyek örvényeibe. Hiszen az orvosnak sem
kell minden betegségen átesnie a végből, hogy a
bajokat biztosan fel tudja ismerni, hogy kellőkép
tudja megítélni és helyesen orvosolni, sőt másokkal
is megismertetni. Az egész világ úgy ismeri a
jezsuitákat, mint a kik az udvaroknál, a főrangúak
palotáiban ép oly járatosak voltak, mint a szegények
viskóiban. Ismerhették tehát és ismerték is jól az
embereket; egyébként felfoghatatlan volna, hogyan
lehettek oly népszerűek a katholikus hivők minden
rétegénél, hogyan érhettek el oly tartós és irányító
befolyást és hogyan válhattak a félelem és a gyűlölet tárgyaivá ellenfeleiknél. Nagyon naiv volna
mindezt politikai befolyásukra visszavezetni. Minthogy pedig ismerték az emberi szivet, azért tartózkodtak az irodalomban is attól, a mi annak könnyen
erkölcsi kárát okozhatná; sőt óvták attól a reájok
hallgató közönséget. Ezzel a mai kor szemében egyoldalúvá lelt irodalmi működésük. Természetesen,
egy oly kor szemében, a mely nem tekinti egységesen az embert, hanem az erkölcsöt s a hitet a
tudományban és művészetben s így az irodalomban is csak korlátozó s akadékoskodó nyűgnek s
mellőzendő szempontnak tekinti. A régi magyar
jezsuiták, mint Jézus-társasága egyáltalában, az egész
embert tekintették, úgy a hogy van és a hogy kell
lennie, mint olyant, a kiben a hitnek és tudománynak, erkölcsnek és művészetnek, léleknek és testnek
egységes harmóniában kell lenniök. Ez az oka, hogy
nem működtek az irodalom oly fajaiban, a melyek
könnyen e harmónia megbontására vezethetnek s
vezetnek.
Legtöbb munkájok azon műfajokhoz tartozik,
a melyek szorosan összefüggnek hivatásukkal. Igy
az egyházi szónoklat terén a XVII. században tizenkét íróval, a XVIII. században huszonhattal találkozunk. Ezek között nagyobb beszédgyüjteményeket
írtak: Káldi György, Landovics István. Pázmány
Péter ; 1712 után : Bárányi Pál, Gyalogi János, Molnár
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Ker. János, Szabó István; nem említve azokat, a
kiknek nagyobb beszédgyűjteményei kéziratban maradtak. A hittudományi irodalom a XVII. században
tizenkét íróval szerepel, köztük főkép Pázmány,
Káldi, Marosvásárhelyi (v. Vásárhelyi) Gergely, Kiss
Imre, Rákóczy Ferenc nevelője, Sámbár Mátyás, és a
nagyszombati egyetem rektora: Szentiványi Márton,
a polyhistor, válnak ki. A XVIII. században az irodalom ezen ágában tizenhat íróval találkozunk, a
kiknek sorában ki kell emelnünk Bertalanfi Pált,
Berzeviczy Jánost, Molnár Jánost, Tapolcsányi Lőrincet. Az aszketikus, gyakorlati vallásos irodalomnak a XVII. században tizennégy, a XVIII-ikban
tizenkilenc képviselője van, a számos névtelen müvet
nem említve. Bölcseleti művek az erkölcstanító irodalom körében szerepelnek magyar nyelven : Bertalanfi, Illei, Kolosvári, Miháltz és főkép Taxonyi
(Taksonyi) János munkáiban. Történeti elbeszélő
munkákat írtak : Gerő György, Molnár János, Spangár
András, mind a XVIII. században. Végre a reális
tudományok csoportjába kell sorolnunk: Lippay
János kertészeti-füvészeti munkáit (1662. 1664. stb,),
Bertalanffi bölcsészeti s földrajzi művét : «A Világnak
két rendbeli ismerete», továbbá Molnár János egykét művét.
A nyelvtudományban Pereszlényi Pál latin
nyelven írt «Grammatica Linguae Ungaricae.» (1682.)
c. könyve korához képest haladást jelent ; Sajnovics
Jánosnak ismert könyve: «Demonstratio idioma
Hungarorum et Lapponum idem esse» új utat nyit
A
az összehasonlító nyelvtudományban. Arator vagy
Szántó István szolgáltatta a magyar szóanyagot a
Calepinus-féle hétnyelvű nagy szótárhoz ; míg Maurach
Máté Calepinulus-a (1630), Jambressich András négynyelvű (latin-horvát-német-magyar) szótára és Vargyas Istvánnak «Phraseologia Wagneriana hungarico
idiomate locupletata» című munkája a még szegény
szótárirodalmat bővítették. Az irodalomtörténet terén
Czwittinger Specimen-je (1711) után, két jezsuita
kézirati munkája maradt fönn: Szörényi Sándor
«Pannónia docta»-ja (1718) latinul, a mely már körülbelül 100 íróval többet ismertet meg, mint Czwittinger, kinek művére többször hivatkozik, és Spangár András magyar nyelvű «Bibliotheca Hungarica»-ja,
a mely már nyomtatásra készen állt. Verses müveket,
részint eredetieket, részint fordításokat írtak : Bertalanffi Pál (Ditsőséges szent István, A nagyravágyó,
Mindennapi kenyér...), Jambressich György (Énekek),
Miháltz István (Keresztény Seneca, Paraszti major
stb), mind a XVIII. században; Szőlősy Benedek
(Cantus hungarico-latini et latino-Hungarici) a
XVII. század közepén. Iskolai drámák részint kéziratban, részint nyomtatásban a következők neve
alatt maradtak fönn magyar nyelven: Bartakovits
József, Faludi Ferenc, Illei János, Kereskényi Ádám,
Kozma Ferenc, Kunits Ferenc, Placzkó István, Kaprinai István, Mártonfi József; a melyek mellett em-
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lítendő több más névtelen kézirata. A szépprózában
Faludi neve ismeretes; de ha tekintetbe vesszük,
hogy Faludi sem írta müveit pusztán mulattatás
kedvéért, hanem főkép didaktikai célzattal, s kívüle
mások is írtak velős magyarsággal didaktikus műveket, mint Taxonyi, Bertalanfi, Molnár, Kereskényi,
a kikkel azonban eddig kevesen foglalkoztak, ez az
irodalmi ág sem fog többé oly parlagon heverőnek
látszani.
Reméljük, hogy módunkban lesz még ezen magyar nyelvű irodalomról bővebb és teljesen tárgyilagos képet nyújtani olvasóinknak. Ehhez persze sok
türelmes utánjárás kell; a poros könyvtárakban vagy
padlásokon lappangó szúette, egérrágta könyveket
— mert sokat, ha meg nem kerülnek, csak névből
ismerünk már, — elő kell valahogy keríteni, átolvasni, egybevetni, értéküket, hatásukat megállapítani,
a róluk szóló irodalmat helyes értékére emelni vagy
leszállítani. Talán lesznek, a kik mosolyognak e gondolatra. Azt hisszük azonban, hogy jó szolgálatot
teszünk vele magyar nemzetünknek, mert látni fogja,
hogy legalább a vallásos irodalom kevésbbé pangott
a letűnt korokban, mintsem véltük volna; s ha a
XVIII. század többi, kétszáznál több, katholikus irója
is megtalálja a maga helyét az irodalomtörténetben, 1
nyugodtabb öntudattal mondhatjuk őseinkről: kötelességüket derekasan betöltötték koruk körülményeihez képest.
Jablonkay Gábor S. J.

leszármazás

gondolata.

A palaeontologia bizonyítja, hogy a mostan élő
állatok, növények fajuk szerint kései epigonok Földünkön. A tyúk-család pl. csak a tertiár-korban lép
föl először. A jelen tlórát és faunát ettől különböző
előzte meg, mely szintén csak egy letűnt állat- és
növényország romjain virágzott föl. Önkénytelenül
megsziilemlik elménkben a gondolat : a mostani élők
képviselői vájjon amazoktól teljesen független polgárai Földünknek, avagy velük szoros vérrokonsági
viszonyban állanak? 2
E kérdés eldöntése nem esik a közvetlen megfigyelés alá. A jelenleg élő 800.000 faj születésénél
senki sem volt jelen. Az ember utolsó szereplő az
élet szinpadán, első megjelenésekor már szigorúan
rendezett államot talált. Ám azért vissza mer tekinteni az esztendők millióiba vesző múltra, hogy fölkutassa a fonalat, mely az élet rég letűnt alakjait a
mostaniakkal összeköti.
A mindennapi megfigyelés a fajok állandóságát
látszik ajánlani. A meddig csak visszanyúl az emberi
emlékezet, ugyanaz a szervezet, ugyanaz az ösztön,
ugyanaz az alak és nagyság jellemzi az állati és
1

A honnan eddig nembánomságunk miatt hiányzott.
Szerk.
2
V. Ö. Wasmann : Die moderne Biologie und die Entwicklungstheorie. 3. Auflage. Freiburg in Breisgau. 1906. 257. kk.
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növényi fajokat. Semmi haladás, s e m m i tökéletesedés, ú j szervek vagy ösztönök szerzése nem észlelhető. Valamely csoport egyedei mindig ugyanabban
egyeznek egymással és ugyanabban különböznek m á s
csoportoktól: a faji jelleg szigorúan határolt. De még
a fosszil-maradványok sem képeznek káoszt az egyedi
jelek apró eltéréseivel, melyekből aztán a létért való
küzdelem, a kiválasztás, vagy egyéb leszármazási
tényező megalkotná az élők lassú, fölfelé haladó sorrendjét. Mindenütt jellemzetesen körülírt, szabályos
fajok, törzsek, családok, osztályok, k ö r ö k egyöntetű
berendezését találjuk, a miből nyilván az állandóság
elve látszik következni.
De talán csak látszik. A tiszavirág azt hiszi,
hogy e F ö l d ö n örök tavasz mosolyog, mert azon a
rövidke napon, mely születése és halála egyúttal,
csak sugaras fényözönt, virágzó mezőket látott. Az
ember, sőt az egész emberiség élete ezen a földtekén a
kozmosz rengeteg alakulási korszakaihoz képest csak
egy elektromos szikrának a fénye, melynek lobbanása
oly rövid, hogy a tovarobogó kocsit is állóhelyzetben
tünteti föl. Ám ebből nem következik, hogy a kocsi
áll. Azért, mert n a p j a i n k b a n az élők mindig ugyanazon alakban vonulnak el a szemlélő előtt, még nem
szabad állítanunk, hogy nincs, még kevésbbé, hogy
n e m volt fejlődés. A csillagos ég is mozdulatlannak
látszik, a n n a k is tartották évezredeken át. Most azonban tudjuk, hogy csak látszik.
Úgy vagyunk a leszármazással, mint hajdan a
heliocentrikus rendszerrel. Látszólag sokkal több
bizonyíték szólott a ptolomeusi rendszer mellett,
amazt nem ajánlotta csak egy-két csupán szakértőknek hozzáférhető csillagászati nehézség. Nem is csoda,
hogy 100 év telt bele, míg utat tört a tudományos
világban. De a mikor utat tört, a csillagászat ujjá
született. A gondolat, hogy nem a Föld a mindenség
középpontja, a többi égitestekre terelte figyelmünket,
kezünkbe adta a messzelátót, fényelemzőt és ezzel a
fonalat, a melynek űtmutatása mellett nemcsak a
jelenbe, h a n e m a mindenség m ú l t j á b a is beletekinthettünk.
Kant-Laplace elméletétől azonban csak egy lépés
van a leszármazásig. Ha az Isten az élettelen világot
nem a mostani alakjában teremtette, h a n e m e bámulatos rend és változatosság természetes fejlődés egy
kezdetleges, nagyon is tökéletlen állapotból: vájjon
nem m o n d h a t j u k - e a pari, hogy az a csodálatos
növényi és állati rend és változatosság szintén természetes kialakulás u t j á n jött létre valamely kezdetleges, tökéletlen ősállapotból ? Hiszen a Föld rétegei
természetes uton rakódtak egymásra, e rétegekben
az élők maradványai bizonyos törvényszerűségben
következnek, úgy hogy a hozzánk közelebb eső fajok
a mostaniakhoz hasonlóbbak s a sorrend a rokon
fajok között fölfelé m e n ő fejlődést mutat. Vájjon e
fokozatos sorokat csak látszólagos, ideális kapocs
köti össze egymással? Ez valószínűtlen. Mert az élők
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hasonlóságából vérrokonságra szoktunk következtetni, hacsak nyomós okok nem az ellenkezőt j a v a solják. Ha e hasonlóság csak ideális, úgy okát kell
a d n u n k annak is, miért vesztek ki azok az őskori
fajok, hogy helyet a d j a n a k egy tőlük független élő
világnak és el kell fogadnunk minden új sorozat föllépésénél Isten közvetlen beavatkozását. Amarra észszerű okot nem találunk. Mert Cuvier katasztrófás
elmélete elfogadhatatlan. Egy általános, az egész földfelületet érintő katasztrófa m á r általános voltánál s
koronkint visszatérő szabályszerűségénél fogva is
valószínűtlen. Isten közvetlen beavatkozására pedig
a bölcselet e szabályt diktálja: Isten nem lép közbe
ott közvetlenül, a hol közvetve természetes eszközökkel is célt é r ; ezt kívánja az ő bölcsesége. Ez az
elv képezi a származástan bölcseleti jogosultságát.
E szerint a leszármazás tudományos valószínűségét
elvitatni n e m lehet.
Ebből azonban nem következik az eddigi világfelfogás, vagy tudományos meggyőződés alapos fölforgatása. Hiszen a leszármazás az állandósággal is
szépen megfér, sőt föltételezi a viszonylagos állandóságot. Mert hogy ne m o n d j o n ellen a tényeknek, föl
kell vennie, hogy a m ú l t b a n tömeges fejlődés és átalakulás csak koronkint történt. Egy ilyen forradalmi
korszakra azután a fajok nyugalmas állandósága következett: a hosszú béke s a rövid forrongás szakadatlanul váltakoztak valószínűleg a külső földtani
viszonyok minősége szerint. Jelenleg relativ állandóság korszakában élünk. A származástan csak annyiban ellensége az állandósági elméletnek, a mennyiben
ez utóbbi a fajok abszolút változatlanságát állítja és
következőleg minden rendszertani fajra külön isteni
beavatkozást vesz föl.
Azonkívül a származástan köre meglehetősen
szűk s ha tudományos zománcát meg akarja őrizni,
tilos idegen területeken kalandoznia. Itt is, ott is
határkövet állít a bölcselet, sőt maga a természettudomány is, a melynek csak segédeszköze. Ez is,
az is előír számára bizonyos hatáskörükbe eső elveket,
miket a származástannak el kell ismernie, különben
a levegőben lóg alap és támasz nélkül. A bölcselet
például azt mondja, hogy a fejlődés esedékes folyamatának volt elégséges oka. Ez azonban két megingathatatlan alapigazságot követel : egy, személyes
Isten létezését és az ő közvetlen vagy közvetett beavatkozását abba, hogy a teremtett élettelen anyagból
az első élet formája jöjjön létre. Hogy miképen és
mennyi organizmus keletkezett eredetileg, azt a leszármazás kutathatja ugyan, de szizifusi m u n k á t
végez vele. Mert nem eshetik ismeretünk körébe,
vájjon az az isteni beavatkozás csak egyszer és egy
helyütt, vagy többször és több helyütt lépett-e közbe
és így egj 7 etlenegy őslénnyel, vagy több egymástól
független őstipussal indult-e meg az élet kialakulása.
Még egy fontos határkövet állít a bölcselet a leszármazás elé valóságos tilalomfa gyanánt. Az ember
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létrejöttére közvetlen isteni beavatkozást kell fölvenni,
mert lelke Isten parancsára sem jöhet létre az anyagból. Ez igazi posztulátum. Hiábavaló minden kísérlet
áthidalni a tátongó örvényt : az emberi lélek és az
anyag között végtelen az űr. A kranotomia, fiziologia,
állatpszichologia, ethnografia fölhalmozott kavicsai ki
nem töltik azt, hanem csak rémes kongásukkal
illusztrálják, hogy feneketlen a mélység, mely az
állat és ember között tátong.
E határköveken kívül a származástannak a természettudomány is korlátokat állít. Mindenekelőtt
elismerteti vele föltételes voltát. A mi nem a megfigyelés biztos eredménye, az a természettudományban nem lehet bizonyos. A leszármazás a megfigyelés
tényein alapszik ugyan, de csak mint valószínű következtetés. E szerint nem lehet az állandósági elmélet abszolút tagadása már azon oknál fogva sem, mert
a megfigyelés ezt is ajánlja.
Ám még más irányban is korlátozza a természettudomány a származástant. Hogy túl ne becsülje
erejét, kimondja véleményét ama kérdésekre nézve,
melyek a fejlődést közvetlenül érintik ugyan, de a
melyek sötétjébe eleddig a tudományos kutatás messzeragyogó fáklyájával sem lehetett a legparányibb fénysugaracskát lövelnie. így az első organizmus föllépésének idejéről nem tudunk semmi biztosat. A palaeontologia, e téren az egyedüli illetékes útmutató,
igen szűkszavú. Azon időponttól kezdve, a mikor
Földünk az ősköd testéből kiszakadt és önálló égitestként kezdett tovább alakulni, bizonyára évmilliók
pörögtek le a nagy kozmosz óráján, a míg a földtekén az élet két föltétele megjelent: a kéreg kellő
lehűlése és a levegő. A cambriumi, sőt ujabban a
praecambriumi korszak rétegeiben találták az élet
első nyomait. Tehát évmilliókkal az ember megjelenése előtt. Ám ebből korántsem következik, hogy
az előző korszakok tisztára azoikus korszakok voltak.
Az élet itt lehetett a praecambrikus időszakot megelőző évezredekben is, de oly tökéletlen alakban,
hogy a földrétegben nyomot nem hagyhatott. Hiszen
a puhatestűekről, az egysejtüekről, az apró, szabad
szemmel alig látható mohákról hogyan is maradhatott reánk kövület vagy lenyomat, különösen azokban az őskori mozgalmas időkben?
Bizonyos tehát, hogy az élet a praecambriumban
létezett, de bizonytalan ez élet formáinak a terjedelme. Nincs nyom, mely ajánlaná csak a valószínűségét is annak, hogy a mostani körök már akkor is
képviselve voltak őstipusaikban. A gerinceseket csak
a silurban, a virágos növényeket még később látjuk
föllépni. Az ásatagokból csak a legfőbb körök sorrendjét állapíthatjuk meg, de nem az őstipusok számát
és idejét. Annyi azonban kétségtelen, hogy a fauna
és flora a legrégibb időktől kezdve fokozatosan közeledett a mostanihoz.
E körülhatárolt téren belül a leszármazás lényeges föladata: okszerűen kutatni a fejlődés külső vagy
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belső tényezőit. Minden eddig ismert fejlődési elmélet hivatásszerűen e föladat megoldására vállalkozott:
Lamarck alkalmazkodással, Spencer a legalkalmasabb
túlélésével, Darwin természetes kiválasztással, Eimer
orthogenesissel, de Vries mutációval, Kölliker, Haberlandt és Korschinsky heterogenezissel vélte megoldhatónak a homályos kérdést. Melyiknek sikerült?
Abban mindnyájan megegyeznek, hogy Darwinnak
nem. Csupán külső, mechanikus erőkkel kimagyarázni
akarni e változatos, célszerűen berendezett kettős
világot, agyrém és a vakeset istenítése. Abban sincs
már nagy nézeteltérés, hogy külső és belső tényezők
karöltve működtek közre és hogy a döntő szerepet
a belsők játszották. A külső erő — táplálék, éghajlat,
fény — inkább csak korlát, mely összébb szorítja vagy
kijebb engedi az érvényesülni vágyó benső erőket.
Wasmann legújabb nézete szerint nem szabad
az egész fejlődési folyamatot egy elv szerint származtatni le. A különböző körök s a különböző korszakok fajai különböző belső és külső behatások
folyamán fejlődhettek, a miért sem az egyik, sem a
másik leszármazási elmélet nem tarthat igényt kizárólagos szerepre a nagy probléma megfejtésénél.
Egyes tüneményekre a heterogenezis ad kielégítő
magyarázatot, másokra de Vries mutációs elmélete,
ismét másokra az orthogenezis, sőt még Darwin
selectiójának is jut egy kis hóhérszerep, a mennyiben az életképtelen egyedeknek megadja a kegyelemdöfést.
Ez tehát a leszármazás gondolata összes megszorításaival egyetemben. Keveset állít és mégis sokat
mond. Haeckeli féktelenséggel nem szabad ugyan
belekontárkodnia a bölcseletbe, vallásba, csillagászatba; ám azért a kijelölt téren is pompás hivatást
tölt he, ha az igazságot akarja szolgálni. A származástan hivatva van a jelenlegi keresztény világfelfogás
kiépítéséhez monumentális oszlopokkal járulni hozzá.
Az az egység a nagy mindenségben, melyet a Laplaceelmélet oly megkapó sziliekben világított meg, a földi
fejlődés-folyamatokban meg-megakadt, hézagossá vált.
Az állandósági elmélet csak növelte a disszonanciát.
Minden egyes újonnan föllépő növényi és állati fajra
külön isteni beavatkozást venni föl, azt a benyomást
tette, mint a kátyúban megrekedt szekér, melyet,
hogy előre jusson, folyton tolni kell. Ha ellenben
fölvesszük, hogy Isten Legyen szavára létrejött egy
kezdetleges bárminemű ősanyag, mely ugyanezen
Legy en-szóva kezdte meg titokzatos munkáját és
lassan bár, de határozott törvényszerűséggel szőtte
ki a jelenleg bámulatra ragadó nagy mindenséget
napjaival, bolygóival s Földünkön a kellő föltételek
mellett az élet ezernyi változatos diszével : úgy e
gondolat jobban bámulatra ragad és Isten mindenhatóságát, végtelen bölcseségét sokkal ragyogóbb színekben tünteti föl, mint az a sok-sok állandósági
elmélet-vallotta isteni beavatkozás.
Martinovics Sándor S. J.

RELIGIO

262

Szent Jtnzelm jubileuma J{ómában.
I.
XIII. Leo pápa 1893-ban R ó m á b a n az Aventinuson
alapkövét tétette le egy tanulmányi intézetnek, melyet
szent Benedek egész rendjének mintegy központi
egyetemévé kivánt tenni és kanterburyi szent Anzelmről, szent Benedek egyik fiáról, nevezett el.
Ezen intézetben f. é. április 18—21. n a p j a i n
szent Anzelm halála napjának (1109. ápr. 21.) nyolcszázadik évfordulóját ünnepelték meg.
Böviddel ezelőtt szent Krizosztom jubileuma volt,
melyet ismét mások előztek meg. A jubileumok ezen
sűrűsége mindamellett nem csökkentheti az érdeklődést, m e r t mindezek igazán érdemes férfiaknak j u b i leumai voltak; olyan férfiakéi, kik valóban nagy és
üdvös befolyással voltak az emberiségre mind a mai
napig és j u b i l e u m u k által ezen jótékony befolyást
a j ö v ő b e n még nagyobbá is tehetik.
Szent Ánzelmet 1 folyóhoz hasonlíthatni, melyet
Isten keze, mint forrást, a M. Cenis alján a piemonti
Aostában fakasztott (1033), de azután nem délre,
h a n e m éjszakra Franciaországon (Becc lOtiO) át egész
az angol tengerpartig (Kanterbury 1093) vezetett.
Mint kis patak hűs erdőn át veszi útját, megvédve a
napsugarak és viharok szárító befolyásától — a kolostorban. Mig eleinte csak az Istent dicséri csöndes
csobogásával, lassan-lassan megerősödve m á r jóitevőjévé válik a partjait lakó növényeknek és vizét
szomjúhozó állatoknak — a szerzeteseknek, m i n t
perjel (1063) és apát (1078). És folyóvá növekedvén
elhagyja az erdő homályát és habjait a széles mezőre
az embereknek tömeges lakásai alá viszi, falvak és
népes városok közé, mindezeknek nagy hasznára —
mint Kanterbury érseke, Britannia prímása.
1. Szent Anzelm jelentőségét a római ünnepen
négy dicsőitő beszéd fejtegette, 2 melyek közül az
elsőt ápr. 18. Cardinale Béda O. S. B. püspök (Corneto
és Civitavecchia) mondotta szent Anzelmről, mint
szerzetesről.
Nem lehettünk jelen sem ezen, sem a többi szent
beszéden, de megtudhatjuk tartalmukat a távolban is,
ha ugyanazon forrásokból merítünk, melyekből R ó m á ban is meríteniök kellett, t. i. E a d m e r , szent Anzelm
tanítványának leírásából és még i n k á b b magának a
szentnek több mint négyszáz leveléből, melyekben
lelkének egész valója tükröződik.
A szerzetesi élet szent Anzelmnek «a paradicsom
útja, sőt földi paradicsom», 3 melynek követését nem
1

Anselm ebből Anshëlm; Ans = Isten; Hëlm = sisak,
sisakos vitéz. Wackernagel, Wil. Wörterbuch zum altdeutschen Lesebuch, Basel. 1861. 13. 131. 11.
2
Az ünnepies szentmiséket és a többi ájtatosságokat a
négy napon Rinaldini, Vannutelli, Satolli, Rampolla del
Tindaro bíborosok, Meunier püspök, de Hemptinne prímás
apát, Gasquet, Serafini, Del Papa apátok végezték. (Ordo
r e r u m agendarum cet.)
3
Epistolarum s. Anselmi 1. 3. ep. 137. Ed. Gerberon.
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győzi ajánlani 1 és az ellene felhozott nehézségektől megvédeni. 2 Nagy az öröme, ha tanácsa elfogadásra talál. 3
Fáradhatatlanul a j á n l j a és sürgeti a szerzetesi
szabályoknak megtartását a legkisebb részletekig,
nemcsak a külső cselekedetekben, h a n e m a legbensőbb
gondolatokban is.4
Buzgó lélekkel ragaszkodik a szerzetesi élet főfeltéleleihez, a fogadalmakhoz, «melyek által az ember
mindenét, a mi hozzá tartozik és magát is egészen
az Istennek feláldozza». 5 «Szerzetesi fogadalmadat mindenek felett szeresd» irja volani Hugónak. 6 «A léleknek szépsége és az erényeknek tápláléka» írja a
vintoniai apácáknak, «a sziv tisztasága, melynek az
Istennek lélekben való látása van igérve ; ezen tisztasághoz senki sem j u t h a t máskép, mint a szívnek
nagyon gondos őrzése által». «Ezen őrködésre nézve
Istennek kegyelme után, a mennyi az ember törekvéséhez tartozik, az az egyedüli és hathatós tanácsom,
hogyr szivetek, a meddig ébren vagytok, mindenkor
és mindenütt vagy olvasással vagy valami hasznos
gondolattal vagy szándékkal legyen elfoglalva». 7
«Életetek példáját a m e n n y e i angyaloktól vegyétek,
kivéve azt, a mire az emberi természet gyarlóságánál
fogva a maga fönntartására szorul». «Gondoljátok
meg, hogy angyalaitok mindig veletek vannak és cselekedeteiteket és gondolataitokat nézik». 8 A szerzetesi
szegénységnek oly hű követője volt, hogy «a tulajd o n n a k még nevétől is visszaborzadt» életirója szerint. 9
Az engedelmességről maga í r j a : «A magamé sem
n e m vagyok, sem lenni n e m akarok». 1 0 «Engedelmességet fogadtunk nemcsak az apátoknak, nem is csak
addig, mig apát alatt leszünk, h a n e m minden elölj á r ó n k n a k és a meddig élünk». 11 «Szivem leginkább
azon örvendez», írja a becci perjelnek, hogy az
apáttal kegyeletes engedelmességgel egyetértesz és
«terhes m u n k á j á t vigasztalásoddal megkönnyíted és
nem tudod tűrni, ha valaki rendeleteit ócsárolja
vagy ellenzi. Bizonyos ugyanis és a tapasztalat
sokszor bebizonyította, hogy azon kolostornak, melyben az alattvalók megítélik az apát tetteit, az Isten
kegyes gondját nem viseli, hanem hogy nagy vétkek
megbontják azt és a szakadást termő egyenetlenség
lerombolja». 1 2 «Egész életed» írja Henrik perjelnek,
«két oszlopon nyugodjék, az engedelmességen és a
béketűrésen». 1 3
1 L. 1. epp. 36., 72. ; lib. 2. epp. 19., 39.
L. 2. epp. 12., 29.; 1. 3. epp. 137.
3
L. 2. epp. 10., 12.
* L. 1. ep. 29.; 1.2.ep. 7.; 1. 3. ep. 30., 54., 103. ;1. 4. ep. 78.
s L. 3. ep. 154.
0
Supplemt. ep. 3.
' L. 3. ep. 30.
8
Supplem. epp. 2. 10.
9
Eadmer Vita s. Anselmi. Ed. Gerbero 1. I. p. 8. col. 2. D.
10
L. 1. ep. 30.
» L. 2. ep. 52.
12
L. 3. ep. 27. V. Ö. U. o. ep. 39.
13
L. 1. ep. 64.
2
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Szent Benedek regulájának 7. részében azon lajtorja mintájára,melyet Jakob álmában látott, szerzetesei
számára a tökéletességnek lajtorjáját állítja fel, melynek tizenkét foka az alázatosságnak fokozatai, mivel
szerinte az ama lajtorján való «fel- és alájárás kétségkívül nem mást jelent, mint a kevélységnek alászállását és az alázatosság fölemelkedését. A felállított lajtorja pedig nem más, mint a világban való
életünk, melynek végét az Isten az éggel kapcsolja
össze, ha alázatosak vagyunk». A tökéletességnek
ezen lajtorjáját is megtaláljuk szent Anzelmnél,vagy
inkább őt látjuk azon haladni legmagasabb fokáig. 1
Az elmélkedésnek buzgó gyakorlója 2 és ajánlója. 3
Mije volt szent Anzelmnek az imádság és mikép gyakorolta azt, írásban hátrahagyott imádságai legjobban mutatják. Szent Benedekhez így fohászkodik:
«Oh kitűnő vezér, Krisztus seregének nagy vezérei
közötti» «Oh segítője a szerzeteseknek, azon szeretetnél fogva, mellyel életünk szabályáról gondoskodtál, légy rajta, hogy eléggé akarjunk és hathatósan
tudjunk is úgy élni, a mint kell; hogy Isten előtt
mind neked legyen dicsőséged abban, hogy mi tanítványaid vagyunk, mind nekünk abban, hogy te mesterünk, dicsőségünk vagy.» 4
Anzelm testi gyakorlatairól, bőjtöléséről, imádságáról és virrasztásáról életirója nem akar szólani, 5
olyannyira sanyargatta magát ezekkel éjjel-nappal.
Kifogyhatatlan az előre való törekvésnek ajánlásában, sürgetésében és az alábbhagyástól való
óvásban. ß
Hogy szent Anzelmnek sem szavai, sem iratai
nem tértek el semmiben erkölcseitől, Eadmer még
külön is megjegyzi. «Lelkét — úgymond — a világ
megvetése egészen eltöltötte» 7 és «bűn volna azt
gondolni, hogy Anzelm máskép cselekedett, mint
tanított.» 8
2. April. 19. a dicsőitő beszédet szent Anzelmről Ianssens Lőrinc 0. S. B. kongregációi (de Religiosis) szekretárius mondotta, még pedig mint egyháztanítóról.
Ezen beszédnek feladata volt szent Anzelmben
fölmutatni azon okok létezését, melyekből az egyház
valakit az egyháztanítók közé sorol. És ezt teljesíteni a szent fönmaradt müvei tekintetéből nem lehetett nehéz.
Az egyház ezen megtisztelő címadásának legelső nyomát II. Orbán pápa szavaiban leljük, melyeket a bari-i zsinaton a jelenlevő Anzelmhez intézett: «Hol vagy Anzelm atya és tanító, az angolok
1

I.. 3. epp. 34, 50., 75., 137.
Eadmer u. o. p. 4. col. 1. C.
3
Médit. VII. XVIII.
« Oratio LXX. Opp. p. 297. col. 1. C. et col. 2. 1).
5
Eadmer u. o. p. 4. col. 1. A—C.
0
L. 1. epp. 2. 27.; 1. 3. epp. 18. 49. 11.3.
7
Eadmer u. o. p. 7. col. 2. I).
8
U. o. 1. I. p. 15. col. 2. I).
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érseke? Szükség van most tudományodra és ékesszólásodra. Jöjj ide föl és védelmezd anyádat, az
egyházat, a görögök ellen.» 1
Szent Anzelm tanítása által valóban csillaggá
lett az egyház egén, mely le nem áldozik, hanem
világít ott éjjel-nappal ; a hitetlenség éjjelén és a
szent hit nappalán. Világít a szent városnak, az
egyháznak utcáin, de falaira, kapuira és a hozzá
vezető utakra is veti sugarait. A hitetleneknek az
ész világánál megmutatja az utat, a melyen magát
az Istent, mindenek teremtőjét megtalálhatják 2 és a
mit még azonkívül puszta ésszel megtalálhatni, hogy
azután
hit által a megváltóhoz juthassanak.
A hívőket pedig ugyanazon szent hitben oktatja és
megerősíti majd magyarázva, majd védelmezve. A hitetleneknek észokokkal megmutatja, mily észellenesen néznek le bennünket. 3 A hívőket pedig megtanítja arra, mikép lehetnek «készek mindenkor megfelelni mindannak, ki okát kérdi» a bennök való
reménységnek. 4 Mind a hívőknek, mind a hitetleneknek megmutatja az egy és ugyanazon örök igazságból és forrásból eredő két patakot, az észét és a
hitét, melyek közül amaz gazdag ugyan, de emez
sokkal gazdagabb ; amaz gyenge, emez a lehető legerősebb, mely semmikép sem nem csalhat, sem nem
csalódhatik; mindkettő egymással megegyezik.
Szent Anzelm tanítása foglalkozik az isteni hit
mélységes titkaival, még pedig magának az istenségnek titkaival a Szentháromságban, 5 az isteni tudás
mélységével a mindentudásban, 6 Isten mindenhatóságával a teremtésben, 7 az isteni akarat titkaival a
kegyelemben, 7 az irgaloméival a megtestesülésben, 8
az isteni édesség mélységeivel Szűz Máriában, 0 az
isteni szeretetéivel a legméltóságosabb Oltáriszentségben, 10 a jóságéival az örökkévaló boldogságban, 11
az isteni igazságosságéival az eredeti bűnben, 12 és az
örökkévaló büntetésekben, 13 megtanítván mindenkit
1

Wilhelm Malmesburgensis 1. I. de gestis Anglorum
Pontificum. V. .ö Eadm. Vita S. Ans. & Histor. Novorum.
3
Monologium, Proslogium.
3
L. 2. ep. 41.
4
1. Péter 3, 15.
5
Die fide 555. Trinit. et de Incarnatione Verbi conlr. Ruz.
6
De concordia praescientiae et praedestinationis necnon
gratiae Dei cum liberó arbitrio,
7
De concordia praesc. cet. — De liberó arbitrio. —
De casu diaboli.
8
Cur Deus homo. — De fide 555. Trin. et de Incarnatione Verbi.
9
Médit IX. ; Orat. XLIV. ; Tract, de concept. B. Mariae
Virg. Hogy ezen utóbbi munka szent Ánzelmtől való, védi
Öcsényi Anzelm «De theologia S. Anselmi.» Brunae 1884.
145—1(50 11. — Ellene van ujabban Thurston Herb. & Slater
Th. «Eadmeri monaclii cantuar. tractat. de conceptione
S. Mariae olim S. Anselmo attrib». Erib. Brisg. Herder 1904.
10
Tract, de Sacramento Altaris. Hogy szent Anzelm a
szerzője, védi Öcsényi A. u. o. 186—203 11.
11
Médit. XXII.
13
De conceplu yirginali et originali peccalo.
13
Médit. XXII.
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arra, hogy gyönyörködjék abban, a mit megértett és
tisztelje azt, a mit nem értett meg. 1
De a szentnek tanítása nemcsak a theologia
tárgyi oldalának vált nagy hasznára, h a n e m az alakinak is, a theologiának, mint tudománynak is.
Fölkarolta újból a m á r szent Ágostontól ' hangoztatott törekvést 2 a hitigazságoknak lehetséges
megértésére, és annyiban a skolasztika atyjának
m o n d h a t n i őt. «Valamint a helyes rend megkívánja»
úgymond, «hogy előbb higyjük a keresztény hit titkait, mintsem eszünkkel kutatjuk, úgy hanyagságnak
látszik nekem, h a azután, hogy a hitben már megerősödtünk, n e m iparkodunk megérteni azt, a mit
hiszünk.» 3 De n e m akarja azért a hitet tudássá változtatni, mint kitűnik például ezen szavaiból (az
eredetiben): «Non tento Domine penetrare altitudin e m tuam, quia nullatenus comparo íIli intellectum
meum, sed desidero aliquatenus intelligere veritatem
tuam, q u a m credit et amat cor meum», 4 Mást is
m o n d alázatos szive: «Bizonyos vagyok benne, hogy
hamis, a mit mondok, ha kétségtelenül ellenkezik a
szentirással ; n e m is akarok hozzá ragaszkodni, a
m i n t azt megtudom.» 5
Még más okból is mondható a szent a skolasztika atyjának, azért t. i., hogy a logikának eszközeit és fegyvereit oly módon kezdte használni és
kiélesíteni, mely azokat mind a tudományos kutatásra, mind a hibák felismerésére, kikerülésére és
visszautasítására alkalmasabbakká és eredményesebbekké teszi.
ücsényi Anzelm dr.

A keresztény

bazilika

eredete.

<v.)

így m á r előre is föltehetjük, hogy a keresztény
építészet n e m a kényszerhelyzetből meríti vezető
eszméit. Sőt ezen föltevésnek még az is a gyengéje,
hogy, úgy látszik, hallgatagon a k a t a k o m b á k n a k ezen
részeit időrendben előbbre teszi a városi oratorium o k n á k és templomoknak. Úgy a S. Ágnese, mint a
Salita del Cocomero coemeteriumban levő kripták,
melyekre Kraus elméletét alapítja, nem egyebek,
mint a megnagyobbított, építészetileg teljesen kezdetleges, pinceszerű sírkamrák, a melyeknek csak
1

L. 2. ep. 41. — L. Öcsényi A. u. o. 233—4 11. Ugyanitt
találni a szent tanításának bővebb kifejtését, egyes kifogásolt
vagy félreértett részleteknek (külön, az ugynev. «arg. ontologie.») tárgyalását; ugyanitt a szent müveinek pontos
lajstromát, kiadásait, a reájok és a szent életére vonatkozó
régi és újabb irodalmat. Hozzáadhatni m é g : Rageij, «L'argument de S. Anselme». Paris, Delhomme et Brigner 1895. —
Adllioch dr. P. Beda «der Gottesbeweis d. j. Anselm». Philosoph.
Jahrbuch 1897. V. ö. U. azt 1895. (Dom et de Vorges «Saint
Anselme») 1902. 1903. — Funke Bernli. Grundlagen u. Voraussetzungen d. Satisfactionslelire d. hl. Anselm, v. Canterb.»
Münster, Scliöningh 1903.
2
Ad Consentium ep. 120. n. 3. V. ö. a Monolog, prolog.
3
Cur Ileus homo 1. 1. c. 2.
4
Proslogi um c. I.
5
Cur Deus homo 1. c. c. 18.
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egyikében van meg a döntő érvként szereplő nagyon
kisszerű apsis. Nagy képzelő erő és még több erőlködés kell ahhoz, hogy a monumentális építészet
csiráit ezen sötét, formátlan — mert csak gondos
r a j z b a n szabályos alaprajznak festő — helyiségben
meglelhessük.
Tetszetősebbnek látszik a cella coemeterialisból
való leszármaztatás. Legalább m á r van építészeti
alapja, bár a Lange-féle scholán túl nem vezet. E m líttettük már, hogy a nevesebb vértanuk sírja fölé
a szabad ég alatt sírkápolnát emeltek (memoria,
cella), a mely antik sírkápolnák 1 mintájára négyzetes alapú, három oldalán félkörű apsisszal bővülő,
elől nyitott, kisszerű épület volt. Ilyenek s. Sisto és
s. Cecilia, s. Sotere cellái. Ezeket nyugalmas i d ő k ben egyhajós toldalékkal látták el, hogy több hivő
vehessen részt az istenitiszteleten. Sőt minta s. Simforosa
romjai mutatják, 2 a constantini időben a cella
trichora (három apsisos sírkápolna) oldalához egész
új, esetleg h á r o m h a j ó s bazilikát is építettek. Ám
ezen cellák sem fejtik meg a bazilika eredetét, mert
a bazilikában nincs lóhereszerű három apsis s
h á r o m h a j ó s bazilika szerkezetileg fölmérhetetlen
távolságba esik a cella trichorától. Még közvetítő
tagnak sem vehető föl, mint a schola, mert a cella
a városon kívül emelt síremlék maradt mindvégig;
soha kultuszcélra a városban n e m szolgált.
Kraus végül is elfogadja a basilica privata vagy
forensis előképét: «Akeresztény basilika Constantinus
idejében két tényező összetalálkozásából fejlődött ki:
egyrészt az egy vagy három apsisos cella cimiterialis,
másrészt a nagy h á r o m h a j ó s csarnokból, legyen az
akár nyilvános, a k á r a magán bazilika.» 3 Czobor Kraus
teóriáját egész terjedelmében magáévá tette.4
III. így j u t u n k el végre a h a r m a d i k csoporthoz, a
mely az ó-kori ker. bazilikát egészen önálló
alkotásnak
tekinti, legalább is annyiban, hogy az antik bazilikával való rokonságát nem olyképen képzeli el, m i n t h a
a kereszténység az antik bazilikát a legalkalmasabbnak találván céljaira, mint egyedül meglevő és célszerű épületformát, elfogadta és rajta speciális igényeinek megfelelően alakított, egyéb építészeti tagozatokat hozzácsatolt, hanem az egyház benső szervezetéből, liturgikus követelményeiből indul ki s a
római építészetből azon elemeket válogatja ki és rója
össze egységes szervezetté, a mely ezen követelményeknek megfelelő tömeg elhelyezést és térhatást
lehetségessé teszi.
Hogy ily m ó d o n némi hasonlóság támad a magán
vagy nyilvános bazilikával, igen alárendelt jelentőségű, mert nem egységes belső kifejlődés és szerkezet fűzi össze az antik és keresztény bazilikát. Ezen
1
2
3
4

Kraus, Realencyclop. 117.
U. o. 118.
U. o. 119.
Czobor, A ker. műarcli. encycl. Bpest. 1880. 167.
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elmélet mellett, a melynek megindítója Zestermann, 1
buzgó fejlesztői és terjesztői pedig a második kiadású
Quast,2 továbbá Hübsch, 8 Mothes,4 egy magyar tudós,
Pasteiner Gyula dr. budapesti egyetemi tanár fölfogása
áll, a mely egészen eredeti és új uton oldja meg a
keresztény bazilika eredetének kérdését s valamennyit, még az önálló kifejlődés imént ismertetett
csoportját is túlhaladva, a keresztény építészetben
az építészeti gondolkozás zenitjét látja.
a) Zestermann, a kinek munkáját a belga akadémia megkoszorúzta, indította meg legerősebb tempóban a bazilika kérdést. Nem elégedett meg a külsőséggel, az architektonikus formáknak száraz inventariumszerű összegezésével, hanem kereste a szellemet, a mely az építészeti formákat mozgatja, teremti.
Meggyőződésévé vált, hogy a mint az antik bazilikát
a klasszikus világnézlet alakította ki, nemkülönben
a keresztényben is egészen új szellem leng, tervez
és teremi.
A materialista műtörténet és a még gyermekkorát élő építészeti fdozofia lemosolyogta Zestermann
«ábrándképeit.» De Zestermann és iskolája fáradhatatlanul dolgozott a keresztény kultusznak megfelelő
célszerűségi elmélet kiépítésén. Az ütközőpont a következőben csúcsosodott ki : az építészeti elrendezés,
a térbeosztás gyakorolt-e formáló erőt az első keresztény gyülekezetek belső szervezésére, vagy pedig
az ős-egyház belső szervezettsége határozta-e meg a
templom térbeosztását? Szóval nagyon fontos, sőt
dogmatikai kérdés dől el: az egyház alkotmánya
alakítja-e ki a templomot, vagy az átvett építészeti
séma szervezi-e lassan, fokozatosan az egyházközséget hierarhiájával együtt? A theologiában és a
dogmatörténetben járatos ember előtt világos, hogy
az egyház belső kormánya teljesen független a térkiképzéstől; nem úgy a laikusok előtt, a kik az egyház
belső életét javarészt csak hallomásból és felületes
impressziókból ismerik. Azért fontos, hogy némileg
megálljunk e kérdésnél és bebizonyítsuk, hogy már
az apostoli időkben voltak — a magánházakban
átmenetileg tartott kezdő istenitiszteleteken kívül —
külön e célra épült, bár egyszerű gyülekező helyiségek, s e helyek tipikusan kifejezésre juttatják az
egyház benső szervezetét, a tanító és hallgató egyház
közti különbséget.
Nem akarunk e helyütt dogmatikai érveléssel
előhozakodni, mert a monumentális theologia 5 mindig
elég erős önmagában is, hogy az ősi tant megvédje
1

Zestermann, de basilicis libri très, németül Die antiken
u. d. christl. Baziliken. Leipzig. 1847.
2
Quast. Über Form, Einrichtung u. Ausschmückung der
ältesten christl. Kirchen. 1853.
3
Hübsch, D. Archit. u. ihr. Verhältnis zur heutigen
Malerei u. Sculptur, Stuttgart. 1847.
4
Mothes, I). Basilikenform bei d. Christen d. ersten
Jahrh. Leipzig. 1869.
5
Piper : Einleitung in die monumentalé Theologie.
Gotha. 1867. 7.
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s így az ellenfél előtt nem kerülhetünk a circulus
vitiosus gyanújába. A protestáns, tehát az egyház
hierarhikus szervezetének nem kedvező irodalom is
elismeri, hogy már szent Pál idejében Thessalonikában, Galatiában, Korintusban organizált egyházközség kiforrott és megállapodott formákkal létezett.1
Szent Pál a korintusiakhoz írt első levelében 2 világosan megkülönbözteti a magánházat a nyilvános egyházközségi gyülekezőhelytől, és megemlíti,
hogy e gyülekezeti hely minden pogánynak is nyitva
áll. Tehát nem magánház, hanem primitiv egyszerűségű templom. Ebben az egyházközség elrendezésének már szabályozva kellett lenni; ezt bizonyítja
szent János látomása, 3 a melyben a mennyei gyülekezetet leírja : Az égben Isten trónusát és az Isten
Bárányát látja, a kit huszonnégy öreg félkörben vesz
körül és imádja őt. Majd előhoznak egy könyvet,
melyből fölolvasnak, utána imádkoznak és énekelnek. Az inspiráció tanának teljes épségben tartása
mellett elfogadhatjuk (non tollit, sed perficit naturam
humanam), hogy szent János eme látomásába beleszövődik az akkor már általános liturgikus rendnek
képe, s így e leírás az első egyház vasárnapi isteni
tiszteletének képét adja. A huszonnégy öreg a keresztény templomok apsisában félkörben ülő presbyterek, a kik az isteni tiszteletet vezetik. Ugyanerre
engednek következtetni az apostoli constitutiok, 4
a melyek a templomot hosszanti főhajóra és a püspök
székével ellátott kórusra osztják; a férfiakat és nőket
a templom közepén vont (deszka) fal választja el.
Bár e constitutiok Constantinus utáni időben nyerték
mai formájukat, a szertartásokra vonatkozó rész a
második századra megy vissza.5
Az első keresztény egyház tehát még nem helyezkedett el a bazilikális elrendezésű templomokban, de már is meg van tagozása úgy hierarhikus,
mint térbeli tekintetben, tehát világos, hogy szervezetére nem hathatott az antik bazilika. Ellenben
egész természetesnek kell vennünk, hogy az egyház,
mely három századon át minderősebben kifejezésre
juttatta isteni mestere által adott alkotmányát, midőn
Constantinus idejében fényes bazilikáit emeli, ezen
minden irányban kikristályosodott és megizmosodott,
lényegébe vágó beosztását új otthonában még szabadabban fejtette ki. így állítja be a kereszthajót, a
melynek nyoma sincs az antik bazilikába ; így csatolja
bazilikái elé az átriumot, a melyre a kathekumenek és
penitensek nagy száma miatt szüksége van ; így emel
emporiumokat, hogy a nőket még élesebben elválassza a férfiak seregétől; így tárja fel hatalmas
1

Weizsäcker: Die Versammlungen der ältesten Christengemeinde. Jahrb. f. deutsche Theol. 1878. 481. id. Lange. 298.
a Epist-ad Cor. I. 11, 20.
8
Jelenések könyve, IV—XI. fej.
4
Const. Ap. II. 57.
5
Knöpíler : A kath. egyháztört. tankönyve. Temesvár,
1903. 101.
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porta triumfálisát, hogy a szentélyt a hivők hajójával összekösse s mégis külön válassza. Höhle 1 egyenesen ebben látja a keresztény építészet leghatalmasabb tényét s ezen diadaliven át látja az egész
további keresztény építészet kifejlődésének nagyszerű
látványát. «Ez a porta triumfalis a legfontosabb
újítás a keresztény építészetben. Midőn Krisztus halálakor a szentek-szentjének kárpitja kettéhasadt, az
építészet hatalmas feladatot kapott. Az istenség és az
ember, a megközelíthetetlen Jehova és a tisztátalan
bűnös közti szimbolikus választófal összeomlott.
A megváltás megtörtént. Az egiptomiak és zsidók
elkülönítési elve (Einschachtelungsprincip) helyet
engedett az ellenkező elvnek, a mely a művészetet
hatalmas nyilt kórus alkotására utalta. A tekintet
szabadon emelkedett a nagy ívkapuzaton át az emelkedett ciboriumos oltárra. E szerint a porta triumfalis az ú j építészeti probléma legelső nagy ténye.»
b) Az ó-kori keresztény bazilikának mint önálló, sajátos építészeti kialakulásnak tényét a legerősebben Pasteiner Gyula dr. hangsúlyozza és fejtegeti. Sajnos, n e m vagyunk azon helyzetben, hogy
e zseniális intuitioval és erős szintézissel megalkotott
elméletet részletesen ismertessük, mert tudtunkkal
eddig még nem jelent meg n y o m t a t á s b a n ; csupán
előadásainak hallgatásából megmaradt emlékeink
n y o m á n adhatjuk elő.
Pasteiner m á r első nagy m u n k á j á b a n 2 a bazilika
önállóbb kifejlését tanította s a nyilvános bazilikából való leszármaztatást határozottan elvetette. Részletesebben azonban nem foglalkozott vele. De már
ott is hangsúlyozta, hogy a keresztény építészet a
k a t a k o m b á k b a n levő apsisszal ellátott sírkápolnákból épül ki, 3 de a fejlődés további folyamatát h á r o m századon át keresztény nyomokon követni n e m lehet, m e r t elvesztek. A s. Sislo, Cecilia és a s. Sotere
cellái még n e m m u t a t n a k határozott lépést a bazilikális kifejlés felé. Az egyház azonban m i n d j á r t kezdetben kialakítja zársorú tömeg elosztását az istentiszteletnél. A püspök a klérussal, mint kormányzó
és tanító elem az oltár körül csoportosul, a mely a
négyzetes vagy félköríves apszis elején áll. A hívek
a h a j ó b a n foglalnak helyet és pedig a férfiak és nők
szorosan külön-külön tömegekben. Igy a keresztény
építészetnek, m i d ő n Constantinus idejében szabadon
és igényeihez mérten teremti fényes bazilikáit, számolnia kell ezen liturgikus tömegcsoporlosítással.
Szerencséjére a világi építészet az evolúciónak épen
olyan stádiumában van, hogy számolhat e követelménnyel s így mindkettő jól j á r . Az építészet m á r
kibontakozott az egiptomi és görög építészetnek kezdetleges belső térkompoziciójában. A régiek belső
térhatás teremtésében igen primitiv fokon állnak.
Különösen az egiptomiak valóságos troglodita bar1
3
3

Höhte : Basilika u. Centraianlage. Düsseldorf. 1906. 4.
Pasteiner, A művészetek története. Bpest. 1885. 100.
Kraus, Gesch. d. ehr. Kunst. 132.
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langokat alkotnak, m i d ő n nehézkes oszlopsorokkal
sötétes tereket zárnak be s azután hozzá még sötétebb cellákat csatolnak. A görög építészet szerves
kompozíciója mellett csak külsejével imponál ; belső
térkompoziciója a kezdet kezdetén áll. De az építészeti lélekben titkos erők fejleszteni kezdik a téralkotás érzetét.
Lassú, folyamatos m u n k a ez, a melynek belsejébe
tekinteni csak pszihologiai gondolkozással lehet.
Lelkünknek ugyanis két sajátos tulajdonsága j ö n itt
tekintetbe. 1 Az egyik, hogy mindent lehetőleg szimmetrikusan igyekszik berendezni, fölfogni és megvalósítani. Igy természetszerűleg a főhajó mellé két
vagy több mellékhajót helyez s hogy az egyensúly érzete bizonyos ritmus érezhetőbb legyen, a két oldalhajót nem csupán célszerűségi, megvilágítási szempontból építi alacsonyabbra, h a n e m esztétikai szükségletből is. A másik belső, titokzatos érzet arra
készteti az embert, hogy mindent saját testének
fölépítése szerint szerkesszen
meg. Az ember
önmagából tekintve tagol föl teret és helyez el épület
tömegeket. Magassági kiterjedése szerint építi föl
a bazilika kiemelkedő főhajóját és helyezi melléje
az alacsonyabb mellékhajókat. Sőt midőn a keresztény kultusz-tömeg beosztását akarja eszközölni, egyenesen a sikba veti saját testének fölépítését, soha a
fő- és mellékhajó n e m alkalmas vagy elegendő a
tömegeknek térbeli elhelyezésére, a most m á r fejlett
térkomponáló tehetség addig soha sem tapasztalt
vakmerőséggel és biztonsággal a fő- és mellékhajó
elé u j a b b hatalmas teret fektet, a kereszthajót; szükség esetén még azt is szimmetrikus érzéssel megtoldja egy-egy négyszöges térrel, esetleg apsisszal,
valamint a főhajót a kereszthajón túl hasonló kettős taggal.
A keresztény építészet térkompoziciója felülmúl
minden addig létezőt és olyan finom értékeléssel
illeszti össze e különböző fekvésű tértömegeket, hogy
szinte építészeti festőiséget teremt. A tér és tömeg
kompozició tekintetében tehát a keresztény építészetről, mint hanyatló művészetről beszélni, a dolgok
lényegébe való be n e m hatolásról tanúskodik.
Fieber Henrik.

JÇant fenomenalizmusa.
Mi az oka annak, hogy Kant szubjektivizmusát
félreértik s úgy értékelik, mint relativizmust? Ezen
kérdésre akarok most kiterjeszkedni. 2
Mi a dolgokat —• m o n d j a Kant — a maguk m i voltában nem ismerhetjük meg a mi lelkünknek
berendezése miatt. És pedig először értelmünk formái
(a kategóriák) miatt. Mi ugyanis a megismerés anyagához, az adott sokféleséghez hozzáadjuk saját fogal1

Wundt, Grundriss der Psychologie. Leipzig. 1902. 198.
Kant i. m. 181. oldal, a hol minden tárgynak fenomenákra és noumenákra való föloszlásának okáról értekezik,
3
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mainkat. E mialt a tárgyon magán változás esik.
A tárgyakat nem olyanoknak gondoljuk, a milyenek
azok magukban, hanem a minőknek mi felfogjuk őket.
De ha nem is gondolkodom, hanem egyszerűen
szemlélem a külvilágot, egy szép mezőt, hegyvidéket,
már ezek a szemléleteim sem szinezetlenek, ezek sem
tiszták. Ezek a szemléleteim is egy alanyias jellegű médiumon a téren és időn keresztül jutnak el hozzánkÁ t é r é s az idő is alanyias jellegű járulékok (az érzéki
szemlélet formái), s a mit mi szemlélet által észreveszünk, azt ezen alanyias jellegű tulajdonunkkal helyezzük ki bizonyos távolságba és bizonyos egymásutánba.
Helyesen mondja Pesch 1 a kategóriákról és a tér s
időről ; «Sie sind eben die transparenten Glasbilder,
durch welche die Zauberlaterne des Menschengeistes
den Dingen die Wahrheit und Wirklichkeit zustrahlt.» Mindezekből pedig az következik, hogy mi
csak jelenségeket ismerünk meg és nem a dolgokat a
maguk igazi valóságában, megfosztva tér- és időbeliségüktől.
Ez Kantnak a fenomenalizmusa. Ez az a tan, a
mely oly sokáig élt és annyi változáson ment keresztül.
A világ az én képzetem, ide lyukad ki az ismeretelmélet Schoppenhauernél is. Minden egyéni, minden
viszonylagos, erre a következtetésre jutnak az erkölcs
nihilistái is. Mindenben kételkedni kell, hangoztatják
tovább a teljesen szkeptikusok.
Kopernik nagy fölfedezése a világmindenségre vonatkozólag megszüntette a geocentrikus világnézletet s
a heliocentrikusnak adott helyet. Mekkora forradalmat
idézett ez elő az emberi gondolkodásban ! Kant
ellenben a priori fogalmával s az úgynevezett Kopernikus-féle utánzással az ismeretelméletben az antropocentrikus felfogásnak nyitott kaput. Már ezekből
is láthatjuk, éreznünk kell, hogy nagy tévedéssel
állunk szemben. Mert a dolgok helyes megismerésében csak egy szempont lehet a helyes, a melyet
szent Tamás és a scholasztikusok e mondattal fejeztek
ki : «scientia est assimilatio scientis ad rem scitam».
A mi azt fejezi ki, hogy nekünk a dolgok lényegéhez
hozzá kell férkőznünk. Trendelenburgnak erőteljes
szavaival akarom a magam és a régiek álláspontját
kifejezni : Der Geist siegt nur, wenn er die Dinge
bewältigt; aber nicht, wenn er nur in sie seinen
eigenen Schein legt und sie selbst aufgibt. Daher
geht gerade die Geschichte der Wissenschaft
dahin,
die subjektiven Elemente der Beobachtung und Erfahrung ins Objektive zu übersetzen und den Schein
in seinen Grund
aufzulösen}
Kant helyesen gondolta, hogy vannak értelmünknek bizonyos alaptörvényei, de ott tévedett, midőn
e törvényszerűséget abban látta, hogy a tér és az
idő, illetve a kategóriák azok. A törvényszerűség
képesít bennünket fogalmak és általános érvényű
igazságok megállapítására, míg az ő értelmi fogalmai
1

Die Haltlosigkeit der modernen Wissenschaft. 1877, 23.
2 Geschichte der Kategorienlehre. 1846, S. 288.
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s a tér és az idő a fenomenalizmushoz s később a
relativizmushoz vezettek. Az eredmények helytelensége mutatja, hogy rossz praemissákból, rossz tételekből indult ki.
Mélyedjünk el azonban még egy kissé Kant
következtetéseiben. Megegyeznek-e tehát a valóságok,
a mi megismerésünk tárgyai képzeteinkkel, szemléleteinkkel? Ha azt mondom, hogy a dolog más, mint
az én képzetem, ez kettőt jelent: először, hogy a
tárgynak nem csak bennem, de kívülem is van
külön léte; de másodszor azt is kifejezheti, hogy ezen
tárgynak más is a lényege, más a mineműsége s
képzetemtől eltérő magatartást is tanúsít. Ha az
elsőt állítom, akkor a tárgy lényegére vonatkozólag
voltakép semmit sem akarok kijelenteni. A létezésnek
különbözősége még nem vonja maga után a lényegnek is a különbözőségét. Kant tehát bizonnyal a
második lehetőségre gondolt, t. i. arra, hogy a tárgy
és jelenség nem csak különböző léttel, de különböző
lényeggel is birnak. De ezt ő már be nem bizonyította s be sem bizonyíthassa volna. Hogy azt világosan kimutassa, miben különbözik a «Ding an sich»
a jelenségtől vagy hogy csakugyan különbözik, ahhoz
először ismernie kellett volna magát a «Ding an
sich»-t és csak azután állíthatta volna, hogy az
csakugyan különbözik a bennünk felébredt képzettől.
Vagy tekintsük most az érzéki szemlélet formáit ;
a tért és időt. Vájjon csakugyan áll-e az, hogy mi
az érzéki benyomásokat egészen alanyiasan rendezzük
el bizonyos rendben és meghatározott egymásutánban ?
Valóban áll-e a tétel, hogy mi a külvilág által nyújtott anyagot, a bennünk élő tér és idő általános
formáiba egyszerűen beillesztjük? Valóban általános
térrel, idővel dolgozunk-e mi ? Nem idézne-e ez elő
merő sablonszerűséget ? Nekem az a meggyőződésem,
hogy mi nem általános téri, illetve idői formákkal
dolgozunk, mi meghatározott térbe és meghatározott
időben foglalunk mindent. A mikor mi térben és
időben elképzelünk valamit, az a tér vagy idő mindig egyéni, mindig új, folyton változó, a m i a tér és
idő pusztán alanyi felfogásával ellenkezik.
Kantnak téri és idői felfogását csak Schopenhauer vette át egész mivoltában. Bár később is voltak hivei bizonyos tekintetben, mivel azonban bizonyos helyzetek, távolságok és nagyságok ismeretét a
tapasztalattól tették függővé s mivel az iránymegkülönböztetések és távolságok mérlegelésénél objektív
törvényszerűséget is kimutattak, tényleg a Kant-féle
felfogást feladták. Manap pedig Wundt és iskolája a
téri és idői képzetek kifejlődésénél a tapasztalatra,
tehát a posteriori elemekre hivatkozik. Az aprioritást
tehát ők is feladták s a mint a Plato-féle ideákról
szóló a priori elmélet elvesztette jelentőségét, úgy
Kantnak nézetei is tarthatatlanok.
A mit Kant a térről és időről állított, ugyanazt
mondta a kategóriákról. Hat matematikai és hat
dinamikai kategóriát vett föl. Egység, sokaság, min
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denség, valóság, tagadás, korlátozás; matematikai
kategóriák; Lényeg és járulék, ok és okozat, kölcsönhatás, lehetőség, ténylegesség és szükségszerűség:
dinamikai kategóriák. Ezek m i n d pusztán alanyi
fogalmak, melyeket a tapasztalás anyagába benézünk.
Tehát ezek sem léteznek a valóságban, hanem csak
a mi gondolkodásunkban, mint a mi gondolkodásunk
alaptörvényei, a melyekbe mi a jelenségeket, a benyomásokat elrendezzük. 1
Lássuk e gondolatot még közelebbről. Hume
tagadta, hogy a gondolkodásunkon kívül van ok és
okozat. Mi a természetben magában csak egymásutánt (post hoc) látunk. Ha azután ugyanazon jelenséget többször egymásután megfigyeljük s azt vesszük
észre, hogy a jelenség mindig ugyanabban a sorrendben fordul elő, akkor mi szükségszerű oksági
összeköttetést csinálunk. Tehát kívülünk semmiféle
igazi ok és okozati összefüggés nincs, csakis bennünk
keletkezik az okság. Ugyanígy gondolkodott Hume
a substanciáról is.
Mondják, hogy Kant Hume felfogását kijavította.
Hűménél ugyanis főgondolat volt a megszokásból
eredő eszmetársítás. Mert valamit mindig igy és
így látunk, azért annak így is kell lennie. Kant a
megszokás helyett a jelenségek bensőbb összekapcsol á s á r a a m i ősi, alanyi javainknak egyikét, a kauzalitás
kategóriáját vette elő, melynél fogva mi a gyakran és
mindig ugyané rendben ismétlődő benyomásokat az
okság sémájába sorozzuk. Szerintem Kant és Hume
között semmi lényeges különbség nincsen. Mind a
kettő elveti alapjában a külvilágban, és nem csak
a mi gondolkodásunkban megjelenő ok és okozati
összefüggéseket, valamint a lényeget, substanciát is.
Hogy mi módon veti el az egyik és mi módon a
másik, az már mellékes. És mert elvetik, ártanak a
természettudományos világnézletnek. Hume szerint
a természettudomány folyton visszatérő folyamatoknak puszta följegyzése. Kant szerint sem lehet más,
ő is elvágja az idegét az okok után kutató ügyekezetnek. Ha csak bennünk van okság és a külvilágban nincs ok és okozati összefüggés, ugyan mit érdeklik a mi pszichológiai élményeink a valóságot,
a külső tényeket kereső, nyomozó természetkutatást ?
Mit törődik avval a természettudomány, hogy mikor
illesztem én a dolgok egymásutánjára az oksági
kategóriát és mikor n e m ? A természettudomány a
tárgyi világban megjelenő okság után néz és nem
törődik a mi lelki életünkben esetleg föllépő oksággal.
Csodálatos, hogy Kant, akinek a mechanika
iránt nagy érzéke volt, ily alanyias álláspontra helyezkedett. Mennyivel alaposabb kortársának, Eulernek
fölfogása, aki arra utal ép a fenomenalizmussal
szemben, hogy a mi elméleti kutatásaink alapján
megszerkesztett gépeink bizonyságul szolgálnak arra,
hogy mi tapasztalataink által tényleg felismerjük a
1

Heinze, i. m. 215.
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valóságnak oksági viszonyait. Más szóval : nem tudnánk mi egy gépet sem megszerkeszteni a gyakorlati élet számára, ha mi magában a külvilágban
jelentkező objektiv viszonylatokat helyesen és igazán
nem tudnók kifürkészni. Mert mi a valóságban levő
összefüggésekre s azok okaira rájövünk, azért tudunk
gépeinkkel ily összefüggéseket létesíteni.
A Kant-féle fenomenalizmust tehát el kell vetnünk. Ezt az elméletet semmifélekép sem lehet a
természettudományok módszereivel, kutatási elveivel
összehangoztatni. Külpe 1 kimutatja, hogy ez a pont
már Kantnak is nagy nehézséget okozott. Hát még
ma, mikor a természettudományok
bizonyosan
nem a fenomenalizmus hatása alatt oly óriási mértékben kibővültek. Az alanyiaskodásnak vége van s
a kutatás elve assimilatio mentis ad rem scitam és
nem megfordítva. 2 A régi hagyományú filozofiához
vissza kell tehát térni.
Csak még azt akarom megjegyezni, hogy Kant
fenomenalizmusa sem subjektiv, hanem objektív
fenomenalizmus. Mert a tér és az idő, valamint az
értelmi fogalmak mindannyiunk közös birtoka, mindnyájunk szemére rá van illesztve Kant szerint a természettől az a szemüveg, a melyen mi a világot
nézzük s ép azért mindannyian egyformán is látunk.
Ezen szempontból Kant elmélete helyesebb, mint
Berkeleyé, aki előtte abszolút szubjektivizmust tanított, vagy Schopenhaueré, aki voltakép a modern
relativizmus apja.
Kant fenomenalizmusa tehát azért nem kell,
mert elveti egyszersmindenkorra a reményt, hogy
mi magukat a dolgokat megismerjük s azokat egyszerűen alanyias mázzal, vagy leppellel burkolja el
szemeink elől.
Trikál József dr.

Az o r l e a n s i szűz. Hatvan püspök, száz meg száz Jzgyh
áldozópap s hatvanezer francia zarándok jelenlétében tör- ^ M .
tént meg most, fehérvasárnapon, április 18-án az orleansi
/ °
szűznek boldoggá avatása Rómában. Nagy öröme telik kfőni
a francia katholikusoknak ebben a beatificációban,
a melyet régóta hőn óhajtottak. De nagy öröme telik
ebben azoknak a más nemzetbelieknek is, a kik ezt a
kedves, rokonszenves, ezt a rendkívüli alakját a világtörténelemnek közelebbről ismerik, vele mélyebben
foglalkoztak, az ő róla szóló, okmányokon alapuló félezer kötetre tehető irodalmat francia, német, angol
könyvekből tanulmányozták.
Magyarul ezelőtt húsz esztendővel jelent meg egy
nagyobb tanulmány Jeanne d'Arcról, az orleansi szűzről a «Magyar Sion» 1889. évfolyamában (különnyomatban is 1890.) Kereszty Viktor dr., akkori theol. tanár
tollából, mely tanulmány, amint a szerző mondja, a theologia és a lélektan szempontjából akarja Jeanne d'Arcnak,
az égi jelenések és szózatok malasztjában részesült
domremy-i pásztorleánynak rendkívüli történetét mél1
I. m. 84, 0.
2 Lásd még Hoppe i. m. 15. o. Willmann III. 421—422.
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tatni, a mely theologusnak ép úgy, mint a bölcselőnek,
a történésznek úgy mint a fiziologusnak figyelmét és
érdeklődését méltán foglalkoztatja.
Adja röviden az orleansi szűznek történetét, ismerteti különösen az ő roueni — szomorúan érdekes —
pőrét, a melyben egy püspök adta magát oda elnöklő
birónak az angolok zsoldjába s kimutatja, hogy a
hősnőnek egész magaviseletét, fellépését nem lehet
másnak, mint az Isten közvetetlen, természetfölötti beavatkozásának tulajdonítani.
Mert hiába, vannak események a történelemben,
ahol az Úr Isten közvetlenül nyul bele a dolgok intézésébe. Creavit, conservât et gubernat állandóan, rendesen
a causa secundák által, de néha oly élénken lép a causa
prima előtérbe, hogy lehetetlen azt meg nem látnunk.
Folyton működik az Isten gondviselése, ha az emberek
nem reflektálnak is rá, koronkint azonban oly szembeötlő
jelenségeit mutatja fel működésének, hogy megdöbben
a mindent természetesen magyarázni akaró ember s
nem bir megelégedni a causa secundák magyarázatával,
fel kell emelkednie a causa primá-hoz.
Egyike ezen jelenségeknek az orleansi szűz szereplése a történelemben. Mily egyszerűnek, mily csendesnek és békésnek Ígérkezett az ő kis életpályája,
tekintve alacsony származását, egyszerű családi körülményeit ! És mily nagyszerűvé, mily dicsővé és egyszersmind mily tragikussá alakult — hogyan ? Az isteni
Gondviselésnek közvetetlen és szembeötlő beavatkozása
által.
íme ma az oltárra helyezi az Egyház annak a kedves,
szinte földöntúli és mégis annyira történelmi alaknak
képét, melyei kortársai ugyan egyrészről lelkesedve
bámultak, de másrészről irigykedve folyton üldöztek —
az áhitat tárgyává teszi a szegény falusi pásztorleánykát,
a ki megfoghatatlan módon győzelemről-győzelemre
vezetve honfitársait, hazáját megmentette s jutalmul
gyáván el lett hagyatva ugyanazoktól, — megdicsőíti
emlékét a hősiesség és naiv ártatlanság e szokatlan
összeolvadásának, a melyet oly kevesen értettek, egy-két
költőt kivéve a legújabb időkig, sőt a melyet egy Voltaire
piszkos tollával még bemocskolni is iparkodott. (La
pucella.)
Igen, csak az ujabb időben szaporodott föl a
Jeanne d' Arcról szóló könyvek száma. Most, hogy a beatifikáció folytán oly aktuális lelt a hősnőnek élettörténete,
nagyon ajánlhatjuk olvasóinknak, hogy akár H. Vallon
francia akadémikusnak Jeanne d' Arc című figyelemreméltó müvét. (Páris, Hachette, 1890.), akár P. Ayrdes-ét
(Jeanne d' Arc sur les autels. Paris Gaume 1887) vagy
a Görres Guido jeles német müvét (Die Jungfrau v. O.
nach den Process-akten etc. Regensburg, Manz 1883.)
olvasgassák. Ezeket tán még könnyebb megszerezni,
mint a «Magyar Sion» 1889-iki kötetét.
Különösen a Rouenban lefolyt «kánoni pör» fogja
őket érdekelni. Abban az erkölcsi sülyedésben, a mely
a XV. századnak néhány egyházi fiérfiát is jellemezte,
akadt egy püspök, Canchon Péter, beauvaisi püspök,
aki az angoloktól várva annyagi előnyöket, teljesen az
ő szolgálatukra ajánlotta föl magát és vállalkozott arra
a szerepre, hogy Ítélni fog a «bűbájos varázsló», a
«bálványimádó» szűz fölött! Érdekes, hogy e pörnek
iratai, szinte a Gondviselés különös intézkedése folytán,
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nemcsak hogy el nem vesztek, hanem több példányban
is megvannak. Párisban három példányban (Palais
Rourbon könyvtár No. B. 1059., Bibliolheque National
n. 5965. és 5966.).
Ezek lehettek a beatifikáció alap-okmányai is, mert
ezekből tűnik ki Jeannenak tiszta lelke, Istentől való
küldetésének sokszor ünnepélyesen ismételt hangoztatása, esküvel erősített vallomása.
Hiszen az ő vértanusága után alig 25 esztendővel a
roueni bíróságnak minden csalfaságát már napfényre
hozta s Jeanne emlékét hivatalosan rehabilitálta az az
egyházi bizottság, melyet maga III. Calixt pápa 1455-iki
brevéjével bízott meg az orleánsi szűz pőrének átvizsgálásával. «Egyedül Istent tartva szemeink előtt» —
mondják e főpapok — «azt a pört semmisnek, Jeanne-t
pedig tisztának, minden gyalázattól mentnek deklaráljuk».
A rehabilitáció koronáját most a szentséges római
pápa tette fel a hősnő fejére, a boldogok aureolájával
diszítve azt, a kit eddig is szivökben mint Istentől kiválasztott szentet tiszteltek nemcsak a franciák, de mindazok, kik az ő életét és ártatlan szenvedését ismerték.
K. G. dr.
*

Rónia. Az új vatikáni képtár fölavatása. További
reformok a Conclaveban. — Mintegy családi szertartással, a melyben a pápán kívül csak a bíbornoki testület,
a pápai udvar és a diplomácia fejei vettek részt, avatták föl f. é. március hó 28-án a pápai képtárt a
Vatikánban.
Az apostoli paloták prefekturája ez alkalomból
fényesen illusztrált diszmüvet adott ki, mely két részben írja le a képtárt. Az első rész, mely egyúttal bevezetés, fölsorolja az okokat, melyek a szentatyát arra
bírták, hogy a képeket régi helyiségükből az újba hordatta
át, azután leírja az itt foganatosított átalakításokat és
berendezéseket. A második részben sommás leírását
találjuk az új helyiségben levő termeknek. Kitűnő tájékoztató. Névszerint vannak itt elsorolva azok a képek,
melyek eddig nyilvános szemlére nem voltak kitéve,
most pedig az alá kerültek. A termek leírását 15 kép
illusztrálja. A régi helyiség már igazán tarthatatlan volt.
Maga a bejárat legprimitívebb módjával csaknem visszariasztó. Bent a termekben pedig a világítás a legszerencsétlenebbnek volt mondható. A műkincsek nem juthattak érvényre. Mind ezeken a bajokon segít az új helyiség, a melyben még az is igen előnyös, hogy a termek
fölszerelése és díszítése egy cseppet se vonja el a figyelmet a műkincsekről. Maga a képek beosztása is jobb
az előbbinél. Valóságos intelligens beosztás, melyből
magából is tanulhat a figyelmes látogató.
Az Ausztria, Franciaország és Spanyolország részéről használt veto-jog eltörlésén kívül X. Pius pápa még
más reformokat is hozott be a pápaválasztás módjába.
Századokon át a következő szabály volt érvényben : Ha
szavazás után a szavazatokat megolvasták s az eredmény
az lett, hogy egy jelölt sem kapta meg a szükséges 2/3
többséget, akkor a bibornokoknak meg volt engedve,
hogy a szavazatokat megváltoztathassák. Némely pápát,
kik a rendes szavazás kapcsán többséget nem kaptak,
ezen a módon választottak meg az egyház fejévé. X. Pius
az eljárásnak ezt a módját eltörölte. Ezenfölül gondos-
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kodott arról is, hogy a választás lefolyását megsürgesse
és rövidebbre szabja. Eddig a Conclaveban levő bibornokok naponkint csak kétszer szavazhattak: reggel
a szentmise után és este. Az új szabályzat szerint
naponta négyszer kell választásba menni. Jövőre tehát a pápaválasztás csak félannyi időt fog igénybe
venni, mint eddig hét századon át vett. Azt mondják,
hogy erre az utóbbi változtatásra okul egy a legutóbbi
Conclaveban előfordult eset szolgált a vétóval kapcsolatosan.
E közlemények igen bizalmas körből valók és
hitelességük mellett szól az, hogy X. Pius temperamentumának, a melynél fogva tudvalevőleg Őszentsége a
világos, tiszta és szabatos helyzeteket kedveli, teljesen
megfelelők.
—g — l à .

Itj. Gebé Andor : B o s n y á k o r s z á g t ö r t é n e l m e
a legrégibb időtől a magyar fennhatóság alatt (1102—1527).
Ungvár, 1908. 229 lap egy levél. Ára 3 korona.
Nagy érdeklődéssel vettem kezembe Gebé munkáját,
mely az egész Európát hónapokon keresztül foglalkoztató annexio kérdésében Bosznia és Hercegovina történetét a tudomány fegyverével döntő csatába viszi. A történelem teljes határozottsággal a magyar szent koronának biztosít és állapít meg jogot Boszniához, mely évszázadokon át a magyar királyt ismerte urául.
Kálmán király csatolja országaihoz Boszniát, mely
négyszáz éven túl magyar fennhatóság alatt volt 1527-ig,
a mikor a török birodalmába jutott. Hercegovina követte Bosznia sorsát.
E két ország középkori történelmét írja meg Gebé
a bevezetésben fölsorolt forrásmunkákból, hozzáadva
függelékül az okkupáció és annexio okmányait. A magyar
királyok főgondja volt, hogy a kereszténység fenntartásával és erősítésével fönnhatóságukat megszilárdítsák;
a patarénok fölburjánzó és elhatalmaskodó eretneksége
ellen küzdenek a római pápák segítségével.
Sok adatot talál az érdeklődő e munkában, de minden kritika és helyes összeállítás nélkül; a történeti
nevek teljesen eltorzítvák.
Gebé bizonyára nem ismeri Karácsonyi János :
A hamis, hibáskeltü, és keltezetlen oklevelek jegyzéke
1400-ig, (Budapest, 1902), kiváló müvét, mert 13 kövv. oldalakon Kálmán király 1103. és 1105. évi okleveleiből alapozza meg és vitatja Magyarország jogát Boszniához.
Mindkét oklevél azonban hamis; az 1105. évi, mely
Lapsanovich Márton kinevezését tartalmazza Cetina
ispánjává, XVIII. században keltezett koholmány, úgy
hogy nem átall kurucokról és rigómezei csatákról beszélni
Kálmán idejében.
A patarénok elnevezése (29 kövv.) sem a «palior»
igéből, sem a «Pater noster» imádkozásából nem származtatható, hanem eredete bennünket Milanóba vezet.
A dualisztikus vallásnézet követőit Boszniában bogomiloknak nevezték a X. század közepén élt Bogomil,
máskép Jeremiás paptól, a ki a tévtannak buzgó követője és terjesztője lett. Később használatos lett itt a
milanói elnevezés, melyet a kalharok a contrada dei
Patari utcától kaptak, a hol a zsibárusok közt laktak.
Gebé egyéb téves magyarázatára nem terjeszkedem ki.
V. ö. Kuun G. A katharosok hitfelekezete. (Kolozsvár, 1899).

LXVIII. évi. 19U9.

Az 1232-ik év őszén Magyarországba érkezett pápai
követ nem Praenestei Jakab, hanem Pecorari Jakab
palestrinai bibornok-püspök, a kinek áldásos működését hazánkban és Boszniában terjedelmesen tárgyalja
Fraknói V., Magyarország és a római szentszék I. (Budapest, 1901), 53 kövv.
Ha Gebé beletekint Eubel C., Hierarchia cath.
inedii aevi, I. (Monasterium, 1898), 146, kritikai éllel
szerkesztett katalógusába, nem szerepeltet sem Teutonicus Jánost, sem Pousát (55 köv. 61 kövv.) a boszniai
püspökök közt. Az első Wildeshauseni János volt Németországból, a második pedig Ponsa.
A négy fölsorolt tévedést csak izleltetőül említem.
A ki a többiekre kíváncsi, a munka olvasásából megállapíthatja.
Rendkívüli kár, hogy Gebé sok fáradozásával és
buzgalmával a XX. század elején ily kritikátlan és történetietlen munkát bocsátott közzé. A jövőben jobb
müveket várunk tőle, a kinek szorgalma erre bennünket följogosít.
Lukcsics József dr.
*

B a l z a c e g y i k k ö n y v é r ő l . Nemrég lefordították
nálunk és terjesztik Balzac egyik müvét : A házasság
élettanát, melyet a francia felsőbb körök (mi úgy olvassuk ki belőle, hogy a társadalom romlottjai) számára
írt. Neki ama körök házasságai nem egyéb, mint alkalmak a liázasságtörésekre s azért megreformálandónak
tartja nem az embereket, hanem a házasság intézményét
és pedig olyképen, hogy a szabadságot, melyet szerinte
a francia felsőbb körök házas asszonyai szoktak igénybe
venni, adjuk meg inkább a leányoknak, az ilyenekből
majd jobb, tisztességesebb asszonyok válnak. Ezt nevezi
ő reformnak.
ízléstelen, a hogy tárgyalja, a hogy részletezi, a hogy
utasításokkal kiséri a tényleg létező, de általa még hozzá
általánosított bajokat, melyeket a felsőbb körök léhasága maga után von. Ilyen könyvek mellett csak még
jobban el kell romlaniok az embereknek, hisz ezekből
nemcsak az életre szükséges önmegtagadás ajánlása, de
még a keresztény etika utolsó csirája is elpárolgott.
Balzacnak az ember «egységes faja a kétkaruaknak»,
azért is úgy kezeli, mint nemesitett állatot, a kinek erkölcsével nem ellenkezik a szabad szerelem.
. . . Ezt a könyvet terjesztik most nálunk rossz magyar
fordításban.
Nem szólnánk róla, ha a reklámos vörös papírszalag, melybe takarva kezünkhöz került és az előszónak
egypár sora föl nem keltette volna figyelmünket s szükségessé nem tenné egy kritikai észrevételünket.
Az előszóban olvassuk : ama páratlan nagy szerencse
és magas kitüntetés is érte e könyvet, hogy József
főherceg úr ő császári és királyi fensége e mű kiadásának dedikációját nagykegyesen elfogadni méltóztatott
I. 464—906. és I. 13—907. szám alatti udvari titkári okmány megküldésével, mi által e szép mii elterjedése és
kereslete százszorosan biztosítva van, különösen az azt
legmegilletöbb körökben.
Hogy ezáltal a «szép tnű elterjedése és kereslete»
mennyire van biztosítva a «legmegilletöbb» körökben,
nem ludom ; annyira vélem ismerni a helyzetet, hogy
állítsam, mikép felsőbb köreink nem ilyen csupa franciákból állanak s épen nem gyönyörködnek Balzac fotográfiái-
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szám.

hau. Vannak olt erények is, de olyanok, hogy a plebejus
is épülhetne rajtuk. A mi pedig a dedikációt illeti, hiszem,
hogy az udvari titkári hivatal, midőn a fordító kérelmének ilyen formában engedett, nem a munkát akarta
ajánlani, hanem csupán uri kegyben akarta részesíteni a kérelmezőt. Szerintem itt hiba történt, miután az uri kegy gyakorlásának több más módja is van.
A jelen mód a legkevésbé megfelelő. A titkári hivatal
bizonyára értesült róla, hogy épen az ulóbbi időben
némely sajtóközegek sok mendemondát terjesztettek,
melyek csak úgy nem emelték az udvar nimbuszát, mint a
«Vig özvegy» nem erősíti a felsőbb körök tiszteletét.
Miért hát ujabb tápot adni a mendemondáknak?
Úgy gondoljuk, hogy a tiszta erkölcs tiszteletének
vagy a házasság intézményének megbolygatása semmiféle társadalomnak, még annak az álmodott jövő társadalomnak sem áll érdekében. Sorainkkal csak erre
akartuk figyelmeztetni a titkári hivatalt, hogy a sajtótermékekkel szemben a jövőben helyesebb mérlékel
használjon.

A lelkipásztorkodás

köréből.
I.

A mai világnak azon veszedelmes áramlatában,
melyei bizonyos szempontból a mult levelemben bírálgattam, a szegény ártatlan gyermekek is nagyszámmal áldozatul esnek. Az a szinte már meggyökerezett
fölfogás, mintha a lelkipásztori szempont okvetetlenül megkívánná, hogy az összes társadalmi mozgalmakban tevékeny részt vegyünk, a gyermekeket
sem akarja az akcióból kifelejteni.
Terjeszteni kell a népfelvilágosítást; a kié a
gyermek, azé a jövő ; tehát a gyermekeknél kell elkezdeni mindent! ezt hangoztatják világiak és papok,
férfiak és nők, paedagógusok és üzletemberek egyaránt. Nem tűrik meg többé, hogy a gyermek «otthon kucorogjon», «az iskola padjain görnyedjen» ;
elviszik a társadalom köreibe, szórakoztató helyeire,
természetesen azon jelszó alatt, hogy sokat lásson
és halljon, művelődjék, táguljon a látóköre, tanuljon
jó modort, hozzászokjék a más emberekkel való
érintkezéshez s így legyen elfogulatlan, ügyes, szemes,
világravaló. Tehát elviszik a vendéglőbe, kávéházba,
moziba, a lovardába, a jégpályára, a színházba;
rendeznek nekik majálisokat, vidéki kirándulásokat,
ú. n. tanulmányutakat, szorgalmasan járatják a tánciskolába, táncpróbákra, a nyilvános helyeken rendezett táncvizsgákra s végezetül a gyermek- és ifjúsági
bálokba. Teszik ezt elsősorban a szülők, folytatják a
tanárok, betetőzik vagy szentesítik a lelkipásztorok.
Nézzük ezt egy kissé közelebbről.
IIa valami új dolgot kitalálnak a tudomány
haladása révén, valami látványosságot, azt üzleti
célokra azonnal fölhasználni és értékesíteni akarják.
Megütik a reklám dobját, hirdetik az újságok, ajánlják a mutatványos hódét, bioskopot, uraniaelőadásokat, mert hát ezek a közművelődésnek kényelmes
és hatásos terjesztői. Kisdedóvóba alig járóaprónebuló-
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kat visznek ilyen helyekre, ahol a szemet rontó és
figyelmet fárasztó látványosság és esetleg gépzakatolás vagy gépzene mellett a kis emberke nem
egyszer elalszik s úgy elbágyad, hogy ölben kell
hazavinni. Elemi iskolásokat már a tanítóik vezetik
oda. Százával vannak ilyenkor s bámulják a gyorsan
változó képeket, olyanokat, melyek fővárosoknak tereit,
szobrait, épületeit vagy hegyes vidékeket, vízeséseket,
meneteket, bikaviadalokat szemléltetnek ; s mikor az
előadásnak vége, a gyermekek tolakodva, kihevülve
rohannak az utcára, ott sivítanak, ordítoznak, szaladgálnak s magukviseletével mindent elárulnak, csak azt
nem, hogy művelődtek, finomodtak és valamit tanultak.
És a mi benyomást mégis nyertek, az nem annyira
tanulságos, mint inkább izgató, úgy hogy azon az estén
többé rendes leckével, iskolai föladvánnyal nem foglalkozhatnak, sőt az éjjelt is nyugtalanul töltik.
A szinház mindezt csak fokozza a gyermeknél.
A gyermek idegeit megfeszíti, a lelki tevékenységet absorbeálja a színháznak egész berendezése.
A tündéries világítás, a fényes sokadalom, a szokatlan festmények, díszletek, a zene, beszéd, szavalás,
ugrálás, tréfálkozás, a sok illetlen jelenet, a félig
vagy háromnegyedrészben mezítelen alakok
ha
ezeknek teljes megértésétől eltekintünk is — a gyermekeket lelkileg, erkölcsileg valóságosan szétmarcangolják. Figyelme százfelé irányul, valóságos rohamok
intéztetnek érzékeire s ezáltal idegeire; remeg, lázas,
nyughatatlan, mohón kíváncsi, bámul, vigyorog,
tapsol, nekibátorodik, pár előadás után a helyet
megszokja, szemtelen lesz, a víg nótákat megtanulja,
a sikamlós kifejezéseket használja, a színházba nem
járókat lenézi s magát másoknál különbnek tartja.
A színházba menetel előtt m á r azon jár az esze, a
szinelőadás után ismét csak arra emlékezik s nem
is lehet okos ésszel azt várni tőle, hogy az iskolai
száraz kötelességeket kedvvel teljesítse.
S mégis a tanárok nem igen mernek az ifjúságra
veszedelmes merényletek ellen határozott állási
foglalni. Úsznak az árral. Nem akarnak oly szinben
föltűnni a félrevezetett szülők előtt, a nagy dobot
verő reklámhősök, a társadalmat magán anyagi
célokra kihasználó üzletemberek előtt, mintha ők a
gyermekek művelődését akadályoznák. A nyilvános
mulatságok és szinházak által nyújtott kevés jó hatás
miatt inkább eltűrik a tízszerte nagyobb károkat,
mik a gyermekeket, a tanulóifjúságot rontják és
mételyezik. Sőt a tanárok egy része teljesen közömbös s úgy látszik belenyugodott abba, hogy a világ
mai folyása normális s épen nem aggasztja az a
gondolat, mi lesz az olyan gyermekből, ifjúból, a ki
már kora éveiben mindent látott, hallott és tapasztalt. Pedig átlag bizonyosra vehető, hogy az izgató
mutatványokon és szinielőadásokon gyakran megfordult gyermekekből blazírt, életunt, fásult keblű
férfiak lesznek, a kiket semmi sem képes többé
kedvre deríteni, érdekelni.
P. R.
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"Levél a

szerkesztőhöz.

Nagyságos Szerkesztő Úr!
A jó ügy érdekében méltóztassék becses folyóiratában következő soraimnak helyt adni.
A byzantinismusra vonatkozólag az eddigiek után
tényleg minden disputa felesleges volna. Az megvan, legfeljebb egyik így, másik úgy értelmezi. Egyet
azonban még sem hagyhatok megjegyzés nélkül és
ez Rusznák dr.-nak azon megjegyzése, hogy én a
püspökválasztást óhajtom. Isten mentsen meg minket ettől ! Ez a görög egyház halála volna. É n ezt
csak Rusznák dr. azon kijelentése kapcsán tettem,
hogy ne hagyjuk jogainkat.
O ugyanis mindig jogokat reklamál. E r r e m o n dottam, hogy ha következetes akar lenni, követelje
ezt is. Az unióban ugyanis a szabad püspökválasztás joga tényleg ki volt kötve. De hála Istennek, a
dolog máskép alakult.
És még egyet. De ez már n e m vonatkozik Rusznák dr.-ra. Egyesek ezen kérdéseket nagyon felületes módon kezelik. Ez ellen tiltakozni kell. Komoly
kérdéseket vásári zajjal nem lehet megoldani. Például az olyan eljárás, hogy egyesek a naptáregyesítést a p á r b é r megváltásával hozzák kapcsolatba,
egyenesen elitélendő. Ez a népet végleg demoralizálná. Megyéspüspök urunk a kérdést úgy, mint azt
szájába adják, n e m érthette. T. i. 0 Excellentiája
nem mondta azt, hogy a k o r m á n y a naptáregyesítés
ellenszolgáltatása képen váltsa meg a párbért. Ez tőle
távol áll. Hiszen a kormányt a naptáregyesítés legföljebb igen-igen távolról érdekelheti. De azután ez
nem is volna megoldás. Minden reformot a népnek,
legalább a zömének lelkületével összhangba kell hozni.
Meg kell őt győzni annak szükségességéről, helyességéről. Ellenkezőleg, azt mondhatná, hogy ime
pénzért mindent lehet elérni és a papok mindent
pénzért tesznek. A naptárgyesitésnél ellenszolgáltatásról tehát nem lehel szó.
O Excellentiája azt csak úgy értette, hogy miután a schismaticusok a mi népünket mindig azzal
csábítják, hogy párbért nem kell fizetni, könnyebben
lehetne talán a népre hatni, ha a m a teher alól őket
föloldanák. E n n y i és nem több.
Ha azt akarjuk, hogy a reformáció ne legyen
deformáció, akkor szerény véleményem szerint más
utat nem lehet követni, mint azt, melyet a «Religio»ban eddig is megjelöltem. Véleményem szerint az
az akadály, hogy a római szentszék a schismaticusok megnyerése miatt nem engedi a reformokat,
mint azt kimutattam, most m á r nem jöhet számba.
Hiszen azok szükségessége felől a keleti egyházak
is meg v a n n a k győződve.
Ezután j ö n a papi tanítói tisztnek lelkiismeretes
betöltése. («Byzantinismus.») 1 Ezt jó, tudós,buzgó szerzetesrend megteremtésének kell követni és csak azután
a naptár és a többi kérdések. Olyan kérdések ezek,
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melyeket nem lehet a legnagyobb Optimismus mellett
sem holmi egyéves határidő alatt megoldani. Itt még
a vásári lármázókat sok csalódás fogja érni.
Későbbi cikkeimben Nagyságod szives engedelmével a még hátralévő kérdéseket igyekezni fogok
megvilágítani jogi, történeti és rituális szempontból.
Addig is a törtetőknek annyit : Lassan, de biztosan !
Mély tisztelettel vagyok
Ungváron, 1909. ápr. 18.
alázatos szolgája
Hadzsega Gyula dr.
1

Ennek folytonos hangoztatása azt a benyomást gyakorolja ránk, mintha ez a tiszt ama vidéken ez idő szerint
némileg el volna hanyagolva. Hát kérem mit csinálhat a
papság, ha nem tanít, ha nem prédikál? A pap népének lelki
atyja, hogyan viselhetné a folytonos tanítás, veletörődés nélkül ezt a szép n e v e t ? A papnak, még a görögnek is, családja
az ő hivő népe, ezt semmi más körülménynek nem szabad
vele elfeledtetnie, különben szünetel a keresztény kultura, a
mi a népnél nem jelent haladást, hanem elmaradást.
Szerk.
M. G y ő r . Mint tetszik látni, eddig nem közöltem. Gondolkoztam azon : célszerű lesz-e most bolygatni azt a kényes
k é r d é s t ? ügy, a mint irva van, nem kielégítő, nem meggyőző ; ezzel a magyarázattal nem érnénk el hasznos célt.
Valami tanult és a keresztény szempontokat is ismerő orvosnak kellene tollára venni.
P. K a l o c s a . így gazdálkodnak az én embereim. Természetesen önre nézve jobb, mint ha egyet sem kapott volna.
H. H u d a p e s t . A «Prot. Egyházi és Iskolai Lap» mult
vasárnapi számában «felekezeti jelvénynek» nevezi a keresztet és rekriminációra hajlandó vele szemben. Ezt józan észszel megérteni nem lehet. A protestánsok mint felekezet
állhatnak a katholikusokkal szemben sok mindenféle tani
eltérés miatt, kivéve a keresztet ; ezt el nem vetették, az az
övék is, a mai napig /reresr/yéneknek hivják magukat, mi
meg magunkat A-eresr/ényeknek. Csak egy ipszilon a különbség,
de a kereszt, mint látjuk, ott van mind a két névben. Mi ellen
a k a r tehát Hamar úr rekriminálni ? . . . Becsülje meg a keresztet, ebből fakadt egész európai kulturánk, ebben van üdvünk
és vigaszunk ; tegye ő is oda Íróasztalára maga elé és
naponkint tekintvén rá, tanuljon tőle szeretetet, mely oszladozója leszen annak a határtalan lelki elfogultságának,
mely most tollában a tintát is epévé változtatja s — horrend u m dictu — még a szent kereszttel szemben is rekriminációkra képesíti, őt — a keresztyént.
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Alheizmus és katolicizmus
Itáliában.

D U D E K J Á N O S dr.
KGTETKMI TANÁR

küzdelme

A kereszténység helyzetének kérdése Itáliában
igen bonyolult érdekű, irta a «Saturday Review»1
utolsó számának cikkezője. Mint Franciaországban,
itt is az atheizmus és katholicizmus küzdenek egymással. Eleinte úgy látszott, hogy az űj Itália erősen
óhajtja a kiengesztelődést az egyházzal, mert ez időtáji a katholicizmust államvallásnak proklamálták s
egyetlen hivatalos ünnepet se tartottak a klérus —•
gyakran kénytelen-kelletlen — közreműködése nélkül.
Mostanában azonban a Rómával mindig ellenséges
szabadkőműves páholyok kezdenek nyilt fegyverrel
harcolni.
Első támadásuk a theologiai tanszékek eltörlése
volt az egyetemeken, valamint az ezen intézetekkel
kapcsolatos kápolnák bezárása, melyeket olvasótermekké és múzeumokká alakítottak át. A tanárokat
és tanítókat is eltiltották az úrnapi és egyéb körmeneteken való részvételtől. A második lépés volt a
szerzetesrendek eltörlése s az egyházi vagyon eladása
országszerte, mely alkalommal sok a franciáktól
megkímélt, az osztrák és egyéb kormányok által
restaurált történeti emléket elkoboztak, legtöbb esetben igen alávaló célokra fordítottak a művészet és
régészet kiszámíthatatlan kárára.
A következő lépés még nagyobb csapás volt az
országra. A szabadkőműves páholyok Francesco
Crispi hatalmas segítségével tették meg ezt. Célja a
hadsereg elkereszténytelenítése volt. Eltörülték a
minden rangú katonára nézve kötelező templombajárást vasár- és ünnepnapokon; ismeretes az is, hogy
minden képzelhető módon megakadályozták, hogy
a katonák teljesíthessék vallási kötelességeiket. Ennek
a lépésnek eredménye nagyon végzetes volt, még a
legfelsőbb katonai tekintélyek véleménye szerint is.
Itália minden ép férfia keresztül megy a katonaságon ; a fiatal parasztlegények, kik szüleik régi egyszerű hitével lelkükben kerülnek a kaszárnyákba, csakhamar elvesztik azt s engedve a nagyvárosok külön1

Public Opinion. April. 16. 1909.

vasárnapon.
S Z E R K E S Z T Ő S É G ÉS

KIADÓHIVATAL

Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 27.

féle kísértéseinek, mikor hazajönnek, vagy teljesen
közömbösek, vagy bevallott szabadgondolkozók. Végre
egy tekintélyes olasz generális vallomása szerint
gyakran testileg-lelkileg romlottak. Ha a sociálizmus
elhatalmasodott Itáliában, az kétségkívül ezen jól
kiszámított terv számlájára megy, melynek főcélja a
férfi lakosságot elszakítani vallásos meggyőződésétől.
Ámbár négyszáz katona állomásozik a velencei
San Giorgio Maggiore nevű volt kolostor-épületben
s ámbár az egykor oly dicsőséges klastrom templomában állandó az istenitisztelet, az utolsó 25 esztendő alatt egyetlen egy katona se hallgatott misét
s annak a hat bencésbarátnak, kiket még megtűrnek
a klastrom egy részében, meg van tiltva, hogy szóba
álljanak a katonákkal, s lia valamelyik katona megkísérelné ezt, rögtön szidást kapnak feljebbvalóiktól.
Ugyanezt mondhatni a katonai szervezetről az egész
országban, jóllehet mostanában sok generális titokban elősegíti katonáit abban, hogy misére járjanak.
A mit mint privát emberek megtehetnek, de mint a
hadsereg tagjai semmikép sem. A katonai lelkészségeket eltörülték, de nem mint Franciaországban
háború idejére is.
Crispi következő támadása a vallásos testvérületek elnyomása volt s a nagy kórházak tulajdonainak eladása, melyeket szintén elállamosítottak, hogy
aztán az épen uralmon lévő kormány kénye-kedve
és iránya szerint igazgassák.
Azután a nyilvános ellenőrzés alatt álló iskolákra
került a sor s b á r az istenitiszteletet nem törülték
is el egészen, a tanulók választására hagyták, hogy
akarnak-e részt venni az istentiszteleten vagy sem.
Gyermekmódra persze a legtöbbnek jobban tetszett
a játék-pálya, mint a templomok padja. Luigi Viliari
«A mai Itália» (Italy of To-day) c. érdekes könyvében
azt mondja, hogy a mostani középosztályhoz tartozó
olasz fiatalemberek közölt _ezren meg ezren találkoznak olyanok, a kik tájékozva vannak Herculesről
meg Mohamedről, de Jézus Krisztusról semmit se
tudnak. 1
Némethy Gyula dr.
1
Ez a képe a r o m á n nyelvű, nemrég még katholikusoknak nevezett államoknak Európában. Ezzel az önmagukat,
hagyományaikat, régibb dicsőségüket tépő harccal szomorúbb
képet mutatnak a germán nyelvű prot. államoknál, ez az ő
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Szent Ánzelm

jubileuma T\ómában.

(ii.>

3. Ápril 20-án Tasso János püspök (Aosta) rajzolta
szent Anzelmnek főpásztori működését.
Mi is megalkothatjuk magunknak a szentnek
főpapi képét E a d m e r u s tanítványának m á r említett
és «História Novorum» című művéből, valamint a
szentnek m á r emiitett gazdag levélgyüjteményéből.
Ha a legrövidebb úton akarunk célhoz jutni, csak
azt kutassuk, ha megvolt-e a szentben a j ó pásztornak azon főtulajdonsága, melyet maga az Isten Fia
állított fel, m i d ő n mondá, hogy «a j ó pásztor életét
adja az ő juhaiért». 1 A szent ezen példaképet legalább
megközelítette sok szenvedésével angol juhaiért, kiknek tizenhat éven át volt főpásztoruk, mint kantex - buryi érsek és Britannia prímása. Két királya II. Vilmos és I. Henrik alatt kétszer volt kénytelen a számkivetés kenyerét enni.
És miért ? Az egyháznak szabadságáért és így
j u h a i é r t ; m e r t az egyházat békóba engedni jutni
annyi, mint a hiveket elzárni anyjoktól, éltetőjüktől,
üdvözítőjüktől; annyi mint a j u h o k a t elszakítani
gondjukat viselő pásztoruktól. Ezért m o n d j a szent
Anzelm :2 «Az Isten semmit sem szeret a n n y i r a a
földön, mint egyházának szabadságát. A kik nem
keresik ennek hasznát, hanem i n k á b b rajta uralkodni akarnak, azok kétségkívül Isten ellenségei. Azt
akarja az Isten, hogy a jegyese szabad legyen, ne
pedig szolgáló». «A fejedelmeknek (ha keresztények)
nem szabad azt gondolniok, hogy Istennek jegyese,
anyjuk, örökségül jutott nekik, hogy rajta uralkodtagadhatatlan inferíorításuk. Ezt azonban csupán megállapítani nem elég, ezen gondolkozni kell s ezen változtatni is
kellene. Akárhogy is mérlegeljük a dolgot, a bajon nem segíthet más, mint a tanító-egyház, mint a papság s hogy idáig
fejlődhetett az állapot, annak okai között, hiába tagadnék,
amaz idők papsága működésének bizonyos fogyatékosságait
is kell keresnünk. Ha a «föld sava» a közelmúlt századokban állandóan hatotta volna át a társadalmat, ha a klérus és
a laios között állandó s a kor viszonyainak folyton megfelelő
krisztusi szellemű érintkezés állott volna fenn — tanaink
mindig szépek, mindig regenerálók lévén — hogyan romolhatott volna el a társadalom annyira ama katholikus országokban ! Ha a klérus és laikus között meg is van a dogmatikán alapuló egyházjogi különbség s lia ez a középkori
társadalmi szervezethez képest az elmúlt századokban egész
a társadalmi osztálykülönbségig, egészen bizonyos elzárkózottságig fejlődött is ki, a mai mindent demokratizáló viszonyok
között ennek az együttélés, az együttműködés új formáját
kellene fölvennie : a két elemnek közelebb kellene lépnie
egymáshoz, különben a pásztortól elidegenedett nyájat könynyen elhódítja az ellenséges áramlatok szelleme. Ezt látjuk,
mint afféle lassan bekövetkezett állapotot, amaz államokban.
Ez a tények megszívlelendő logikája. Nálunk hasonló az
állapot, kivéve, hogy az államhatalom még nem vesz oly
őrülten részt a romboló munkában, mint amott látjuk. Azt az új
életformát keressük az ú. n. autonómiában, mely közelebb
hozza a laikusokat a klérushoz. Ilyes valamit már tennünk
kellene, mert az idő a mi ajtónkon is kopogtat és pedig
nagyon.
Szerk.
1

János 10, 11.

2

L. 4. ep. 9.
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janak, hanem hogy az Isten azt tiszteletűkbe és védelm ö k b e ajánlja». 1 «Inkább meghalni akarok és egész
életemben száműzve szükséget szenvedni, m i n t látni,
hogy az Isten egyházának méltósága általam vagy
példám által valamikép sérelmet szenved. 2 «Nem
félek sem a számkivetéstől, sem a szegénységtől,
sem a kínoktól, sem a haláltól, mert m i n d e r r e az
Isten segítségével kész az én szivem az apostoli szék
iránt való engedelmességből és anyám, Krisztus egyházának szabadságáért». 3
Angolországban pedig az egyház szabadsága forgott veszélyben. Midőn Ánzelm Angolországba jött,
Ozbern ezt irta a szentnek: 4 «Többen vannak, kik
folyton az egyház romlásán dolgoznak, kik azt gondolják, hogy ők fognak u r a l k o d n i ; azt m o n d j á k
ugyanis, hogy te mindig az Istennel fogsz foglalkozni
és az egyház ügyeivel nem törődni, mintha az egyház ügyeit intézni nem volna Istennel való foglalkozás. Hanem az Isten segítségével, ha megismerkednek veled úgy, m i n t én, úgyhiszem máskép fognak
gondolkozni és érezni.
A II. Vilmos királlyal való viszonyt ezen néhány
sor mutassa meg Anzelm leveléből Hugo lyoni püspökhöz : «Azt kértem, hogy zsinat tartassék, mert
Angolországban ez hosszú éveken át n e m történt,
hogy ugyanott javításra találjon több oly dolog,
melyet tűrni semmikép sem lehet. Öt magát is intettem, hogy némelyeket, miket véleményem szerint
m á s k é p tesz, m i n t kellene, megjavítson. Ezek miatt
nyilt haragra lobbanván kijelentette, hogy szeretetét
elvesztettem». 5 Ugyanezen lyoni püspöknek, ki hallotta, 6 «hogy az angolok királya igen zaklatja Anzelm e t és sokat elkövet Isten és egyháza ellen», Ánzelm
ezt írja máskor: 7 «Mikor azt gondolom, hogy bajaim
enyhülnek, akkor érzem, hogy erősbülnek. Angolország, mivel ott magam vagyok, egész erővel tönkretenni iparkodik azért, hogy nem szakíthat el az
apostoli szentszék engedelmességétől és e r r e a püsp ö k ö k is közreműködnek a királlyal». Vagy talán
szent Anzelmnek «szertelen uralkodási vágya» volt
oka mindennek, miként e frázissal a kath. papok
kötelességérzetét illetni szokták? Szent Ánzelm püspökké tételéről így ír maga: 8 «A püspökök és apátok és más előkelő urak a templomhoz vonszolván
tiltakozásom és ellenkezésem között magukkal ragadtak úgy, hogy kétségesnek látszhatott, váljon józanok
ragadnak-e el őrültet, vagy őrültek józant».
Es a m i n t kitartó volt a szent pásztor a juhaiért
való szenvedésben, úgy fáradhatatlan volt az értök
való m u n k á b a n is Csak néhány példa mutassa
meg ezt is. Pásztori gondja elvezeti a legmagasabb
helyekre is. Nemcsak királyának, királynéjának ír,
1 L.
5
L.
3 L.
4
L.

3.
4.
3.
3.

ep.
ep.
ep.
ep.

74.
48.
73.
2.

5 L.
8
L.
7
L.
s L.

3.
3.
4.
3.

ep. 24.
ep. 64.
ep 18.
ep. 1.
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hanem például Sándor skót királynak is írja, 1 hogy
«a királyok akkor uralkodnak jól, ha az Isten akarata szerint élnek és félelmében neki szolgálnak,
valamint midőn saját maguk felett uralkodnak».
Muriardarch Írország királyát arra kéri, 2 «hogy vizsgálja meg az örök életnek jutalma miatt, ha van-e
országában valami javít ni való». És fel is hoz több
oly dolgot. 3 Ir az Orkadok grófjának, Hakonnak, 4
azon hir alkalmábából, hogy alattvalói igehirdetők
hiányában kelleténél kevésbbé ismerik a keresztény
vallást. Ir Balduin, Jeruzsálem királyának 5 is gyönyörű levelet ritka szép állásáról, melyben arra
kéri, hogy Isten törvénye alatt élvén, akaratát mindenben Isten akarata alá rendelje. Ne gondolja, mint
sok rossz király teszi, hogy az Istennek egyháza,
mint urára van reá bizva, hanem, hogy mint védőnek van neki ajánlva. Az Írországi püspököknek ezt
írja: 6 «Benneteket testvérek, bár helyes a ti életetek
és bölcs a gondolkodástok, mégis arra kell buzgón
intenem, hogy férfiasan és nagy éberséggel munkálkodjatok az Isten tanításában;» «hogy megfelelő
szigorúsággal megakadályozzátok, ha megyéitekben
valamit látnátok, a mi az egyház tanításával ellenkezik».
4. Ápril 21. Bonazzi Benedek O. S. B. érsek
(Benevento) szó't a szentről. Az «ordo rerum agendarum» nem jelöli meg a thémát. A szent élete azonban bő anyagot nyújthatott, különösen mint szenté,
kit az Isten nemcsak azzá tett, hanem annak ki is
jelentett számos csoda által, a mint Eadmerusnál
olvashatni.
Fortis en paesul, monachus íiilelis,
Laurea doctor redimitus astat :
Festus Anselmo chorus acmuletur
Dicere carmen. 7

Szent Anzelm működésének eme jubiláris mérlegelése magának az őt felnevelt szerzetesi életnek
helyesebb megítélésére vezethet annál, a minőre
újabb időben még jobb akaratuaknál is olykor
akadunk. — Theologiai kutatásának módjára és eszközeire még ma is feleiette rászorulunk; ezeknek
gyakoribb alkalmazása sok bajtól mentett volna meg.
Az egyház iránt való szeretete pedig komoly intés
napjainkban, mikor több különben jó indulatú reformátor szájából alig hallunk mást, mint az egyház
intézkedéseinek szeretetlen birálgatását és ócsárlását.
Sis memor sancti gregis, et patrónus
Sis ad aeternam Triadem, precamur,
Cuncta cui dignas resonent per orbem
Saecula laudes. 8

Öcsényi Án zelm dr.
4
» L. 3. ep. 132.
L. 4. ep. 92.
L. 3. ep. 142.
s L. 4. ep. 9.
3
6
V. ö. u. o. ep. 147.
Supplem. ep. 8.
7
Guéranger D. Prosp. Das Kirchenjahr, übers, v. Dr.
J. B. Heinrich. VIII. Band (Mainz, 1879) 294 1.
8
U. o. 295. 1.
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Az ó-szövetségi deuterocanonicus könyvek
sorsa a görög és orosz egyházban.
A keleti nem egyesült egyházakban ismét egy
dogma haldoklik. T. i. az Ó-Szövetség azon szent
könyveinek canonicitása, melyek a deutercanonicus
név alatt ismeretesek.
Ide tartoznak, mint az általánosan ismeretes, a
következők: Tobias, Judith, a Bölcsesség könyve,
Ecclesiaticus, Baruch, a Macchabeusok két könyve,
Estherből a két utolsó fejezet, Daniel könyvéből:
III., 24—90; XIII., XIV. Vagyis röviden mindazon
könyvek, melyeket a palestinai canon nem ismer
és csak a görög Septuaginta-ban vannak meg.
Tudvalevő az is, hogy a trienti zsinat ezen könyveket is, minden kétséget kizáró módon, a canonicus
könyvek közé sorozta.
Igy hitte ezt mindig a kalh. egyház ; így hitte
hosszú századokon keresztül a görög és szláv egyház
is. Hitte, de vájjon hiszi-e most is?
Ha a biblikus tankönyveket nézzük, látjuk azt,
hogy többnyire röviden végeznek ezzel a kérdéssel.
Egyszerűen azt állítják, hogy ebben a tekintetben
semmi különbség nincs a keleti és nyugati egyház
között. Ezt tanítja Loisy is ezen könyvében: Histoire
du canon de l'Ancien Testament. 1 (Az ó-szövetségi
canon története épen azért nem lesz érdektelen, ha
megismerkedünk egy francia orientalistának : M.Jugienek rendkívül becses kis könyvecskéjével, mely ezen
kérdést kellő világításba helyezi. 2
A könyv négy fejezetre oszlik: I. Az O-szövétség
canonja a byzanci egyházban a trullai zsinat után
(692—1054.) II. Az Ó-szövetség canonja a görög és
orosz egyházban a XVI. és XVII. század folyamán.
III. Az Ó-szövetségi canon az orosz egyházban a
XVIII. századtól napjainkig. IV. Az Ó-szövetségi
canon a görög egyházban a XVIII. századtól napjainkig. Ha ezeket figyelmesen átolvassuk, lehetetlen,
hogy fel ne tűnjék ezen kérdésben is a szolgalelkűség, a byzantinismus romboló ereje. Nézzük csak.
Mig sok más kérdésben a görög egyházat megelőzte a latin egyház, itt a görög egyházé az elsőbbség. Miért? Azért, mivel a görög egyház előbb adott
zsinórmértéket arra nézve, hogy mely könyvek tartoznak a szent könyvek közé. És pedig a trullai
zsinat II. canonjában. Ezen canonban ugyanis többi
között ezt olvassuk : «Hoc quoque huic sancta eSynodo
piacúit... ut firmi maneant Apostolorum
nomine
trciditi 85 canones. Quoniam autem ... Constitutiones
(Clementis) rejecimus.» Vagyis az «Apostoli Constitutiok» kizárásával elfogadja az apostoli canonokat. Azután így folytatja: «Obsignamus etiam reliquos
canones omnes, qui a sanctis et beatis patribus

2

1 La Croix, 1909. jan. 20. sz.
Histoire du Canon de l'Ancien Testament dans l'Eglise Grecque et l'Eglise Russe par M. Jugie, Paris 1909.
2
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expositi sunt in Laodicea Phrygie... C a r t h a g i n e . . . Et
nulli licere prius declaratos c a n o n u s adelterare,
vel abolere... » 1 A trullai zsinat II. canonjában elfogadta tehát úgy az apostoli canonokat (a jelzett
megszorítással), mint a sardicai (360—381) és a
III. carthagói zsinatnak (397.) összes határozatait.
Már most mit látunk ebből? Azt látjuk, hogy ezzel
implicite helybenhagyta mindazt, ami az ó-szövetségi
canonra vonatkozik. A 85. apostoli canonban az
ó-szövetségi canonból ott találjuk többi között Esther
könyvét, Dániel könyvét. A Macchabeusok-ból h á r o m
könyvet említ, mint canonicust. Jézus Sirák fia
könyvéről ezt m o n d j a : «Extrinsecus autem a vobis
intelligatur, debere vestros adolescentes discere sapientiam eruditissimi Siracli.» A laodiceai zsinat 60.
canonja szintén a szent könyvek catalogusát tartalmazza. A legtökéletesebb azonban a III. carthagói
zsinat 47. canonja. «Enfin, daas le canon 47° III e
concile de Carthage (397) on rencontre le catalogue
des Ecritures canoniques, canonicae scriptiirae, tel
quel fixé par le concile de Trente.» 2 (Végre a
III. karthagói zsinat 47. canonjában a canonicus
könyvek oly catalogusát találjuk, m i n ő a trienti zsinaté) így a görögök, ha tudni akarták, mely könyvek
tartoznak a szent könyvek közé, összehasonlították a
három catalogust és azokat kölcsönösen kiegészítették. A legrövidebb a laodiceai, a leghosszabb a carthagói zsinaté.
Már most az a kérdés, hogy a történelem folyam á n hogyan vélekedtek — ezen catalogusok alapj á n — a byzanci egyházban a deuterocanonicus
könyvekről? Szerzőnk erre is megfelel. Az eredmény
az, hogy 1054-ig komoly kétség n e m volt a byzanci
egyházban az említett könyvek canonicus volta felől.
Szerzőnk sorba felsoroltatja azon irókat, kik szent
könyvek gyanánt használják a deuterocanonicus
könyveket. Azokat épen úgy idézik, mint a protocanonicusokat. Itt van krétai szent András (f 740),
szent German patriarcha, István diaconus, Studita
Theodosius (f 826,) szent Nicephor (f 828,) sőt maga
Photius is. Simon metaphrasta, bulgáriai Theophilactus (XI. századból) és mások a p r o t o - és deuterocanonicus könyveket minden megkülönböztetés nélkül
használják. Mit bizonyít ez? Mindenesetre azt, hogy
azokat egyformán szent könyveknek tartották.
Lássuk ezt közelebbről is. Krétai szent András
különösen a Bölcseség könyvét és Ecclesiasticust
idézi. Pl. a Bölcseség könyvéből e szavakat idézi:
Mixpöv xaI (ilyav aQ-CÔÇ eôîtot'rjaev, ÔJAOCWÇ TE Ttpovoaxai nepi
Ttàvxtov» (VI., 8.) (... Quoniam pusillum et m a g n u m
ipse fecit, et aequaliter cura est illi de o m n i b u s » ) 3
T o v á b b á : «Les fragments de Daniel sout cités au
moins quatre fois, ceux d'Esther une fois, Judith
1
2
3

Beveregius : Pandectae Canonum F. I. p. 158.
Jugie id. m. 13. 1.
Jugie id. m. 15. 1.

LXVIII. évi. 19U9.

une fois, Tobie deux fois, le premier des Machabées une fois.» (Dánielből a deuteroc. töredékek legalább négyszer vannak idézve, Estherből egyszer stb.)
Szent German patriarcha a Bölcseség könyvéből,
az Ecclesiasticusból, Judithból és Dániel töredékeiből idéz.
Érdekes a szent Nicephorra vonatkozó megjegyzés. Az ő m u n k á j á b a n : Stichometria librorum
Sacrorum ban megvan azon könyvek sorozata, melyeknek canonicitását egyesek vitatják (a'oaa.i x m Xéyovxat»). És pedig Macchab 3 könyv, Bölcseség, Sirach k., Zsoltárok. Énekek Éneke, Esther, Judith, Tobias. Cornely erre azt m o n d j a , hogy szent Nicephor
ebben csak mint hűséges történetíró veendő. Szerzőnk azonban Montfaucon-nal és Charles de Boorral azt tartja, hogy szent Nicephornak semmi köze
a Stichometriához. 0 nemcsak idéz az Ecclesiasticusból és Bölcseség-ből, h a n e m az utóbbinak canonicitását kifejezetten is elismeri. 1
Photius az ő : Syntagma Canonum-jába fölvette
m i n d a 85 apostoli canont, a laodiceai 60 canont és
III. carthagói zsinatnak 47 canonját is. Ezenkívül
idéz a Bölcseség-ből, Esther és Dániel fragmentumaiból.
De a VII. egyetemes zsinat (787.) «renferme du
reste des textes deuterocanoniques.» Hasonlóan a
VIII. egyetemes zsinat is (869—870.) 2 Az irók közül
mindössze damaszkusi szent Jánosnál találunk némi
kétséget.
Minő véleménnyel vannak a kor canonistái?
Zonaras, Aristenes, Balsamon a carthagói zsinatnak
47 canonját magyarázzák. Zonaras pl. a 60. apostoli
canonhoz ezt í r j a : «Les livres qu'on doit lire tant
de l'ancienne que de la nouvelle Ecriture ont été
e n u m e r é s d'une m a n i è r e bien précise, àpiô-firjvtat
axpcßöj?, tout d'abord dans la dernière de ces prescription apostoliques, et ensuite p a r le grand Athanase . . . e par le synode de Carthage» (Vagyis a canonicus könyveket, illetőleg a carthagói zsinatot is
útmutatónak tartja.) Blastares és a többiek is egy
véleményen vannak.
De jóval később, a florenci zsinaton is kitűnt,
hogy a görögök az említett könyvek szent jellegéről
s e m m i kétséget sem táplálnak. A «Eilioque» vitánál
ugyanis az érveket a deutercanonicus könyvek-bői
is merítették; nemkülönben a többi vitás pontoknál.
És mit l á t u n k ? Azt, hogy a görögök ez ellen nem
tiltakoztak. 3 Vagyis ezeket szent könyveknek tartották ép úgy, mint a latinok.
Mi van a megtérő szlávokkal? Ezeket — tudjuk —
Byzanc térítette meg. A zsenge szláv egyház az anyaegyháztól a canont is átvette. Helyesen m o n d j a szerz ő n k : « . . . il n'y a pas à douter, que Cyrille et Methode et leurs successeurs n'aient transmis fidèlement
á leurs fils spirituels tout le contenu du livre di1 Id. m. 22. 1.

2

Id. m. 23. 1.

3

Id. m. 29. 1.
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vin». Orthodoxiájuknak az is bizonyítéka, hogy
II. Hadrián és VIII. János pápától a szláv liturgiát
kapták. 1 Eddig tehát semmi ellentét sincs e tekintetben a keleti és nyugati egyház felfogása között.
Mi ingatja meg a keleti egyház álláspontját?
A protestantizmus. A görög-orosz egyház az egész
XVI. századon keresztül szilárdan megőrzi álláspontját. Ha fel is szólal a trienti zsinat egyes határozatai ellen, sohasem teszi ezt a canonicus könyvekkel szemben. Azonban nem sok idő múlva egyesek
ezen dogmát is döntögetni kezdik. És pedig a német
egyetemekről visszakerülő tanárok.
Az első Gerganos Zacharias. 1622-ben catechismust adott ki és ebben a Maccab. könyveit elveti,
mint apocryph könyveket. Róla szerzőnk ezt írja:
On peut supposer, sans témérité, que le docile eléve
des lutheriens traitait de la meme manière les autres deuterocanoniques de l'Ancien Testament 2 (Föl
lehet róla tenni minden nehézség nélkül, hogy a
lutheránusok tanulékony tanítványa ugyanazon módon bánt el az Ó-szövetség többi deuterocononicus
könyveivel.)
1625-ben Metrophan Critopaulos kiadta : «xaxYjyïjOTç xptcraavoap-jét, melyben csak 22 ó-szövetségi
könyvet ismer. A deuterocanonicusok-ról ezt olvassuk : Quant aux autres livres, que certains veulent
joindre á la Sainte Ecritun... ésitt fölsorolja azokat...
jók, hasznosak, mais jamais l'Eglise du Christ ne les
a reçus comme canonicqus et authentiques» (Az egyház sohasem fogadta el azokat, mint canonicusokat.) 3
Megjegyzendő, hogy Metrophan Critopaulos az oxfordi egyetemen tanult.
Ezeknél sokkal nagyobb port vert föl azonban
Cyrill Lucaris konstantinápolyi patriarcha, ki Bethlen Gábor útján a magyar protestánsokkal is tárgyalt. 4 O adta ki először nyomtatásban, 1629-ben
Critopaulos-nak catechismusát. És pedig megtoldva
adta ki. A harmadik kérdésre : melyek a szent könyvek? a laodiceai zsinat 60. canonjával felel, mely
tudvalevőleg hiányos e tekintetben. Lucaris eszerint
a trullai zsinatot egyszerűen mellőzi. A görög egyház azonban tiltakozik eljárása ellen. Utódja Cyrill
Centari zsinatot hív egybe és in globo összes tévelyeit elitéli.
Syrigos cáfolja őt először részletesen. A patriarcha megbízásából (1638—1640-ig) nagy munkát készít és ebben mint szent könyveket sorolja föl a
deuterocanonicus k ö n y v e k e t . . . 5 1642-ben Parthenius patriarcha, engedve Maghila Péter kievi metropolita kérésenek, Konstantinápolyban zsinatot hív
egybe, melyben újból elismerik a deuterocanonicus
könyveket, miután azokat az egyetemes zsinatok is
szenteknek jelentették ki. 1671. jul. 18. a konstanti1
2
3

Id. m. 33. 1.
Id. m. 38. 1.
Id. m. 40. 1.
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nápolyi egyház hét metropolitája következőket jelenti ki: Les livres de Tobie, de Judith, de la Sagesse, de l'Ecclésiastique, de Barukh et des Mechabées
font partie de la Sainte Ecriture, et ne sout point
rejeteés comme ceux des päiens.» 1
Vagyis mit bizonyít mind ez? Azt, hogy a görögszláv egyház még a XVII. század folyamán is megtartotta a helyes véleményt, bár akadtak, kik azt
meg akarták hamisítani. Ehhez azonban Lucaris
Cyrill a «kálvinista» patriarcha sem volt elég erős.
S meddig tart ez? Sajnos nem sokáig. A mit a kálvinista érzelmű theologusok a XVII. században nem
tudtak elérni, elérték — hála a byzantinismusnak
is — a XVIII. században. Lássuk csak ennek történetét.
Eddig, mint láttuk, a görög és orosz egyház
hitbeli dolgokban együtt cselekedett. A támadásokat
kölcsönösen verték vissza. A helyzet azonban lassan
változni kezd. Nagy Péter függetleníti az orosz egyházat Byzánctól, hogy annál könnyebben szolgálatába hajthassa. Ismeretes, hogy 1721-ben eltörölte a
patriarchatust és helyébe a szent synodust állította
föl. Egyik kegyencével, Theofan Prokopovitch-csal,
megcsináltatta a «Reglement ecclesiaslique»-t. 2 Ennek az embernek, kit pedig jezsuiták neveltek és a
ki egyesült basilita volt, sikerült majdnem teljesen
megingatni az orosz egyház évszázados hitét a deuterocanonicus könyveket illetőleg. 1711-ben a kievi
akadémia tanárává lett kinevezve. Itt egész protestáns szellemben tanított. A deuterocanonicus könyveket körülbelül így tárgyalta: «Quant av livre de
Tobie, nous ne nions pas son utilité... irons-nous
cependant jusqu' à en faire des écrits canoniques.»
(Hasznos, de hát egész addig menjünk, hogy canonicusnak mondjuk I) 3
Gedeon Wichnevski ellent mert mondani neki.
Mi volt a sorsa? El kellett hagynia a kievi akadémiát.
Prokopovitch később püspökjelölt volt, midőn is
bevádolták őt a cár előtt, hogy orthodoxiája gyanús.
Nagy Péter magához hivatta, de oly szónoki
erővel védte álláspontját, hogy győzelmesen került
ki. Kantemir hercegnek sem volt szerencséje, midőn
a hagyományos hitet védelmezte. A cár kegyencének
győznie kellett mindig.
Az egyház azonban még nem adta meg magát.
Ez időtájt még általánosan elfogadták Dositheus hitvallását, mely erős elitélése Lucarisnak. A moszkvai
metropolita: Platon Levkine még hű marad a hagyományos tanhoz. De 1783-ban megjelenik névtelenül egy munka, mely az összes deuterocanonicusokkal, mint apocryphekkel bánik el.
1795-ben Jrén Falkovski archimandrita Kievben
egészen Prokopovitch szellemében tanít. Tanítványainak ezt a hexametert csinálta:

4

'ExxXigaiaaTixd; íápoj Alexandria (Egyptom) 1908. j uni usi sz.ám.
5 Id. m. 45. 1.

1 Id. m. 48. 1.
Id. m. 58. 1.

2

3

Id. m. 61. 1.
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Judith, Tobias, Syrach, Sapientia, Baruch
Tertius et quartus codex, qui fingitur Esdrae
Et quae gesta refert Machabaeae história gentis
Senaque conda Esther, Danieli subdita bina.
Una ode Psalmos augens, supplexque Manasses
Non possnnt merito divina oracula dici.

A XIX. század theologusai egyhangúlag elvetik
a deuterocanonicusokat. Philaret (f 1867) moszkvai
metropolita catechismusában, melyet a szent synodus is helybenhagyott, a tiszta kálvinista tant a d j a
elő. 1 Ezen catechismus Oroszországban általánosan
el van terjedve. 1840-ben a szent synodus törölte
Dositheus cateehismusának harmadik kérdését, m e l y ben a deuterocanonicus könyvek inspiratiójáról szól.
Minő vélemény uralkodik a mai exegeták k ö z t ?
Alexi Spérauski 1881-ben kiadja : Lecture chrétienne cimü cikksorozatait az O-szövetség fölött.
1886-ban Sokolof-nak ily cimű m u n k á j a jelenik m e g :
Histoire de l'Ancien Testament d a n s l'Eglise chrétienne depuis le commencement d u christianisme
jusqu'à Origéne inclusivement. Biblicus m u n k á k a t
írnak m é g : M. Dagaietch és M, Jounguérof (1902-ben)
Lopankhine (1901). Mindannyi elveti a deuterocanonicus könyveket.
De még itt sem áll meg az orosz egyház. Egyenesen újítást vet a kath. egyház szemére. Igy pl.
Ouspenski 1895-ben megjelent kézikönyvében egyenesen azt mondja, hogy a római egyház elsősorban
a canon által távolodik el az orthodoxiától. C a n o nicus könyveknek tart olyanokat, melyek nem azok.
Ily kategorcius kijelentések dacára mindig a k a d n a k
Oroszországban, kik még a hagyományos tanítás
alapján állanak. 2
Kérdés, minő álláspontot foglal el ezekkel szemben a görög egyház. Általánosságban mondhatjuk,
hogy a görög patriarchák nemcsak hogy nem t á m a d ták az ú j haeresist, h a n e m szépen követték. Többnyire
az orosz catechismusoknak görög nyelvre való lefordítása ú t j á n terjedt Byzancban a h a m i s felfogás és
vert gyökeret. Először 1782-ben Platen moskvai
metropolitának catechismusa jelent meg fordításban.
Chiote Adamantios Corais (1748—1833.) fordította le
azt görög nyelvre. Igen, de hozzátoldásokkal, úgy
hogy a catechismus voltaképen m e g lett hamisítva.
És mig Platen védelmezte a deuterocanonicusokat,
addig ő azokat kirekeszti a szent könyvek sorából.
Nem csoda. Protestáns pásztorok nevelték.
A tévely ennek a l a p j á n igen gyorsan terjedt. Annál
is inkább, mivel Corais hamisítványa igen sokszor
még ú j r a lett nyomva. Nemcsak Görögországban,
hanem 1835-ben Konstantinápolyban is megjelent.
A XVIII. századnak legnagyobb görög theologusa
Bulgaris Jenő (1716—1806.) sem ismeri el a deuterocanonicus könyveket. Legnagyobb tanítványa Théophile Papaphilos az ő : Trésor de 1' orthodoxiejában a
i Id. m. 73. 1.

a

I
Id. m. 89. 1.
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deuterocanonicusokat igy jelöli m e g : 'Avayivwoy-ofieva,
a többit ellenben a canonicus név alatt ismeri. 1
Művének 1808-ban megjelent kiadását az athéni
synodus e szavakkal hagyta helyben: «Très utile,
salutaire pour les ames, nécessaire a tons les
chrétiens et spécialement au clergé.» Az újítók mellett találunk azonban igazán orthodox theolognsokat
is ebben a tekintetben. Ilyenek : Moschopaulos,
Theatokis (1736—1800.).
1800-ban Lipcsében «Pedalion» cím alatt egy
c o m m e n t a r jelent meg. Két Athoshegyi szerzetes
Agapios és Nicodem irta. A Pedalion teljesen a
hagyományos tan mellett van és a deuterocanonicus
könyveket a protocanonicusok mellé helyezi.
A XIX. századtól kezdve az angol missionariusok
zavarják a vizet. Különösen bibliafordítások útján
a k a r j á k a lévelyt elhinteni. A Septuagintát lekicsinylik.
Ez azonban több bátor védelmezőre talál. VI. Gergely
patriarcha 1836-ban az összes protestáns sectákat
fordításaikkal együtt elitéli. 1848-ban a négy keleti
patriarcha IX. Pius p á p á n a k encyclicájára felel és
azt m o n d j á k , hogy a szent könyveket sértetlenül
őrzik. A theologusok közül, mint a hagyományos
tan védője, leginkább Constantin Oekonomos (1780—
1857.) érdemel említést. Phallis és Pothis canonisták
szintén a hagyomány alapján állanak.
Míg azonban a konstantinápolyi egyház megvédte a hagyományos tant, addig az egyházi központi bizottság Philaret catechismusának fordítását
approbálja. Ez Corais-nak fordításával együtt a
tévelyt általánossá teszi. Bernadakis (1872.) catechism u s a szintén kevésbbé kedvező a deuterocanonicusokra nézve. Az athéni synodus 1899-ban Kephalás :
'OpfrôSoÇoç xa-crj/^ acç-é n e k helybenhagyásval szolgálatot
tesz az orthodoxiának.
Az utolsó görög catechismus Philaretnek tanítását tükrözteti vissza. Ez Kodaikis m u n k á j a . Hivatalos approbatiót n e m nyert ugyan, de általánosan
el v a n fogadva.
Ha tehát azt a kérdést vetjük fel, hogyan is
áll jelenleg a deuterocanonicus könyvek sorsa, azt
felelhetjük, hogy a görög egyházban ez nyilt kérdés;
az orosz egyházban ellenben m a j d n e m dogmának
tekinthető a deuterocanonicus könyvek sugalmazásának tagadása.
Ujabb bizonyíték egy csalatkozhatatlan tekintéty
szükségessége mellett.
Az idők folyása s a b e n n ö k végbemenő változások sora rátanít, hogy minden, a mi a kereszténységben Péter sziklájára n e m támaszkodik s nem
o n n a n kapja összetartó erejét, foszlik, bomlik feltartóztathatatlanul. Jézus egy tant hirdetett, egy egyházat
alapított, de gondoskodott is róla, hogy az változatlanul f e n n m a r a d j o n a Péter-apostoli tanítótestület
vezetése alatt. Kövessük ezt s egyek leszünk.
Hadzsegci Gyula dr.
i Id. m. 105. t.
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A keresztény építészetnek ezen merész szerkesztését lehetővé tette az antik építészetnek sajátos fejlődési iránya. E fejlődésnek egyes fázisait még nem
lehet eléggé pragmatikus láncolatban kimutatni ;
hiányzanak hozzá a részletekbe menő kutatások.
Pasteiner csupán a fejlődés gerincét állítja össze. Az
út a pantheonból indul ki s a Minerva Medicán át
a Maxentius bazilikában éri el világosan kifejlő
stádiumát. A pantheon 1 mutatja az átmenet első
etappeját, a melynek külső fala pontosan zárt kört
képez. Belsejében a térhatásra, tagozásra, kompozícióra törekvő római izlés már nem birja ki az egyhangúan sima körfalat, azért hét fülkét váj magába
a körfalba. Ez a szemre igen kellemes, de szerkezetileg még primitiv eljárás az első kísérlet a tér
esztétikailag tökéletesebb kompozíciója felé. Innét a
térkompoziciós érzék óriási evolúciója után a Minerva
Medicahoz 2 érünk, a melyben a körfal tagozása a tér
expanziv kifejlesztése végett a köralakú főfalat tízszöggé tördeli és a bejáró oldalt leszámítva, kilenc
apsisszal élénkíti, de e fülkék már nincsenek a főfalba vájva, mint a pantheonnál, hanem külön
tagozatként kiviilről illeszkednek, támaszkodnak
hozzá. Ez az előbbihez képest már bámulatos szerkezeti és térkompozicióbeli haladás. A tetőponton
Maxentius (Constantinus) bazilikája 3 áll, a melyről
már előbb történt említés. Láttuk, hogy alaprajzi elrendezése leginkább tér el a bazilikánál szokásos
hosszúkás téglánytól és közeledik a négyzet felé.
Ezen sajátszerű, egészen egyedül álló jelenségnek eddig magyarázatát adni nem tudták ; művészi
önkénnyel, véletlen ötlettel a kérdést elütni nem
mély filozófiai gondolkozásra vall. Eddig tehát a
bazilikában építészeti rejtély lappangott, mert sem a
rendelkezésre álló tér, sem az épület rendeltetése
nem tette szükségessé ezt a kivételes alaprajzi elrendezést. Pasteiner értelmezése fényt derít e homályos
problémára. A térkompozicióban szabadabban dolgozó római építészet végre eljutott oda, hogy a
Minerva Medicaban megkezdett téralakítást a körvonalú alaprajzból át meri vinni a négyszögű alapra
is. Valóságos körnégyszögesítési művelet. De nem ez
a lényeg, hanem a mellékhajóknak a főhajóhoz való
illeszkedése s az ezáltal elért belső térhatás.
A bazilika belsejét három óriási pillér három
hajóra osztja; a középső három keresztboltozattal
volt kifeszítve; a mellékhajók fölött három-három
dongaboltozat emelkedik majdnem ugyanazon magasságban a főhajóval. Ezen dongaboltozatos tagok
megfelelnek a Minerva Medicabeli apszisoknak, de
nem köralakban ölelik körül a középső, kiemelkedő
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főtagot, hanem kissé megnyújtott négyzetalapon két
oldalt párhuzamosan. Szinte elvárnók a két keskenyebb
oldalon is ezen alacsonyabb apszisokat, hogy a körből való átmenet illúziója még erősebb legyen.
Ezen láncsorozatba kapcsolódik bele a keresztény bazilika-építészet és viszi szédületes magaslatra.
A keresztény építészet e neme tehát nem oly értelemben önálló, mintha egészen uj gondolatot valósított
volna meg, mintha a kereszténység uj formanyelvet
talált volna ki, hanem az antik építészetből kicsirázott és épen akkor a potentia magaslatán álló térkompozíció megtermékenyül a kereszténység szülte
tömegkompozicióval és így oly merész belső tereket és térhatásokat létesít, mint előtte soha s utána
is minden fejlődés és változat ide utal vissza az ős
forráshoz : az ó-kori keresztény bazilikához. Pasteiner
ezen elmélete tehát oly uj és mélységes perspektívában
mutatja be a keresztény építészet kialakulását, hogy
az eddig divó mechanikus, összeszerkesztési elméletek mellett megérdemelné az alaposabb tanulmányozást és földolgozást.
A mint láttuk, az igazi bazilikális 3—5 hajós
templom-építészet csak Nagy Constantin idejében
veszi kezdetét. Ez a történelem alapján igen világos.
Mert ha a keresztények nem is voltak mindig üldözésnek kitéve, mégis csak türt valláshoz tartoztak;
azonkívül anyagilag sem állottak úgy, hogy — miként
Aemilius Paulus — nyolc millió koronát költhettek
volna bazilikájukra. 1 Egyelőre meg kellett elégedniük a schola- és cellaszerű templomokkal. Mindazon
adatok, a melyekkel Nagy Constantinus előtt keresztény bazilikák létezését bizonyítani akarják, vagy a
terminus technikus helytelen alkalmazásából erednek, 2 vagy a fölfedező lelkesedés első fellobbanásának tulajdoníthatók.
Az orleanvillei s. Beparato, a római s. Stefano
sulla via Latina, a spoletoi s. Salvadoré Nagy Constantinus előtti eredetének nimbuszát az éles kritika
már szétoszlatta. 3 Az 1889-ben a római fórumon kiásott s. Maria antiquanak Constantin kora előtti
eredetére nézve igen súlyos nehézségek merültek
föl.4 Hiszen maga a bazilika elnevezés keresztény
templomokra csak Constantinus idejétől kezdve lesz
használatossá. Ha ezen elnevezést régibb templomokra
alkalmazzák, nem egyéb, mint anachoranizmus, mint
Optatus Milevitanusánál láttuk. A korukbeli elnevezést visszavetítik a régibb dolgokra és vele az
egész építészeti szerkezetre.
Az ó-kori keresztény bazilika kifejlődésére vonatkozó elméleteket letárgyalva, nézzük közelebbről a
kész és fejlett bazilika sémáját és néhány nevezetesebb példáját.
1

Zestermann, i. m. 101.
Kaufmann, i. m. 148.
3
Kraus, Die christl. Kunst in ihren ersten Anfängen.
Leipzig. 1873. 150.
4
Kaufmann, i. m. 152.
2

1
2
3

Beöthy, A művészetek története. I. 598—600. ábr.
Kuhn. i. m. I. 249. o. 435, 436. ábr.
Kuhn i. m. I. 253. o. 446. 447. ábr.
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a ) A keresztény bazilikánál először az atrium
ötlik szemünkbe, a mely oszlopfolyósóval övezett
négyszögű udvar. (S. d e m e n t e , s. P a u l o fuori le m u r a
ma is szemlélhetőleg mutatja.) Eredetét valószínűleg
a római ház peristyliumából vette, bár úgy az
atriumra, mint az antik templomokat övező oszlopcsarnokokra (Venus és Róma templomainál) 1 is visszavezethető, de talán csak annyiban, hogy elrendezési
eszmével szolgáltak. Gyönyörű szép lehetett a Constantinus által épített római szent Péter bazilika
atriuma, a melyet IV. Gyula p á p a bontatott le az
ősi bazilikával együtt, midőn a m a i szent Péternek
helyet kellett adni. 2 Az atrium közepén vízmedence
állt, a mely a keresztelő kápolnák keletkezése előtt
vagy azok híjával keresztelésre is szolgált. 3 E vízmedence idővel csak kézmosásra szolgált már, míg
végre a mai szenteltviztartóvá zsugorodott össze.
Az atrium különösen a IV. században nagy
szerepet játszik, míg felnőttek térnek át a kereszténységre és a nyilvános penitencia virágzik; itt állt
ugyanis a nyilvánosan veszeklők első csoportja, a
siránkozók (fientes, hiemantes — szabad ég alatt
senyvedők), míg a másik három osztály (audientes,
substrati, consistentes) a porticusban vagy a hajó
hátsó végén foglaltak helyet. Midőn a neofiták és a
nyilvános vezeklés megszűnnek, az átrium elveszti
jelentőségét s így mint fölösleges alkatrész elmarad
vagy temetkezési hellyé alakul át (paradisus). Egyszerűsített f o r m á j a — az antik templomok oszlopos elsőcsarnokára ütő alakja — mint oszlopos csarnok vagy
folyosó illeszkedik a főbejárat elé (vestibulum) ; ilyen
ősi f o r m á j ú vestibulum van a r ó m a i s. Lorenzo
fuori le m u r a előtt. 4 Az igen gazdag kiképzésű
bazilikáknál (ősi szent Péter R ó m á b a n ) az atrium
után a h a j ó k előtt előcsarnok (narthex) van, 5 a mi
nem tévesztendő össze az átriumot körülvevő oszlopfolyosónak a templom felé eső részével (porticus).
Mindezen építészeti tagok az idő folyamán elmaradoznak, sőt m á r az első időkben is csak nagy templomoknál vannak meg, a kisebbeknél teljesen hiányoznak. Azért a bazilikának integrális részét nem
képezik. A m o d e r n időben épült bazilikák közül a
m ü n c h e n i szent Bonifacius-bazilika csupán a vesztibulumot képezte ki.6
b) A bazilika hajói. Hajókról beszélünk és nem
hajóról, mert a bazilika elmaradhatatlan sajátossága,
hogy legalább h á r o m hajója legyen. Mint említettük
m á r az egyhajós templom sohasem szerepel sem
a klasszikus, sem az ó-kori keresztény Íróknál mint
bazilika. Ismerünk egy két hajós templomot is, (Elis),
de az m i n d e n valószínűség szerint csak későbbi toldalék.7 A leggyakoribb a három hajó, ritkább az öthajós,
4
1 Kuhn. i. m. I. 429. ábr.
Kuhn. i. m. I. 499. ábr.
5
2 U. o. I. 493. ábr.
U. o. 490. ábr.
6
3 Schultze, i. m. 51.
u. o. II. 1015. o.
7
Le Bas et Waddington. Voyage. Itin. 17. ábr.
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fényesbazilika(szent Péter, szentPál, Lateran Rómában,
Hagios Demetrios Thessalonikában, a születési bazilika Betlehemben). A h a j ó k alaprajza erősen kifejlett
téglány; így R ó m á b a n a s. Paolo 120 m. hosszú és
60 m. széles. 1
A h a j ó k b a a narthexből, porticusból vagy vestibulumból — a kiképzés gazdagsága szerint — annyi
k a p u vezet, a hány h a j ó j a van a bazilikának. Ezen
k a p u k a t rendszerint, de különösen a középsőt igen
gazdag kiképzésű ajtószárnyak (gyönyörű példány a
r ó m a i s. Sabina fafaragású kapuja) 2 vagy függönyök
zárják el. A h a j ó k b a n a hivek a különböző nemek,
k o r o k és állások szerint helyeződtek el. Hogy miként ?
még mindig nincs eldöntve. A két főcsoport a klérus
és a hivek elkülönülve foglalnak helyet; az elsőé a
szentély, az utóbbiaké a h á r o m hajó. Nem látszik
valószínűnek Costarosa 8 nézete, hogy az oszlopok
közé függönyöket, szőnyegeket feszítettek ki s így
az északi mellékhajóban a férfiak, a déliben a nők
foglaltak helyet, mert akkor a legnagyobb tér, a főh a j ó üresen m a r a d t volna. Az énekesek kórusa, a
mint a mai s. Clementeban, nem foglalta el az egész
középhajót, a mely pedig a legszélesebb. A Constitutio
Apostolica 4 talán a r r a enged következtetni, hogy a
n ő k a presbyterium felé, a férfiak a bejáró felé eső
helyeket foglalták el. Lehet különben, hogy a főhajó
közepét választották el ideiglenes — fa, szőnyeg —
állványok, a melyek ép azért könnyen elpusztultak
és n y o m u k sem maradt.
Keleten a nemek elválasztását még szorosabban
vették; ott a nőket a tulajdonképeni hajókból kiszorították és a mellékhajók fölé emelt karzatokra
( e m p o r i u m ) korlátozták. R ó m á b a n csak későn és
kivételképen kerültek alkalmazásba (s. Ágnese,
s. Lorenzo fuori le mura), b á r az építészet festőiességét gyönyörűen j u t t a t j á k kifejezésre. Ugyancsak a
középhajóban volt az énekesek számára fenntartott
kórus, a mely körülbelül másfélméter magas korláttal körülvett téglány alakú zárt tér, ülőhelyekkel és
két amboval (szószék), az egyik az evangelium, a
másik a szent lecke föl olvasására. A h a j ó és a szentély közé a gazdag kiképzésű nagy templomokban
kereszthajót fektettek, a mely m a j d a fő- és mellékh a j ó k szélességében terjedt, m a j d azon túl is kiugrott úgy, hogy a bazilika alaprajza crux commissa 5
alakját nyerte. Később a kereszthajóhoz a saját tengelye irányában mindkét oldalon esetleg a mellékh a j ó k irányában is apsist csatoltak. A kereszthajó és
f ő h a j ó metszésénél hatalmas ív keletkezett, a mely
rendszerint két szép márványoszlopra támaszkodik:
ez a porta triumfális, a melyet mozaikképekkel gaz-

1 Bedecker, Mittel - Italien. 412.
2 Kuhn, i. m. V, 296,
3
Castarosa, La basiliche cristiana. Borna. 1892. 63.
4
Const. Apos. II. 57.
s Kraus, Geschichte d. christl. Kunst. 1. 132.
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dagon ékesítettek. 1 A kereszthajó különösen az alsópapság és az énekesek helye, különösen ott, a hol
a kórus nem nyúlik úgy bele a főhajóba, mint a
s. Clementeben.
Fieber Henrik.

JÇant elmélete a metafizikáról.

<i.>

A «Kritik der reinen Vernunft» alapeszméje a
körül forog: tudomány-e a metafizika? Az emberi
ész, a megismerő képesség és a tudomány vizsgálata
ezen egy célra irányul, s mondhatjuk, Kant úgy tudta
megalapozni az előzményeket, hogy nyilvánvaló lett
a következmény : a metafizika nem tudomány. 2
De mi az előzményeket elvetettük, rámutattunk
fogyatkozásaira, következőleg a metafizikáról is más
fogalmat alkotunk magunknak. Még pedig oly fogalmat, a melyet a modern metafizikai irányok is elfogadnak.
Mi volt tehát Kant alaptévedése e tekintetben?
A tudománynak teljesen helytelen értelmezése. Ebből
indultunk ki, ezt kell még egyszer megvilágítanunk,
mielőtt a metafizikára vonatkozó nézeteit ismertetnők.
Kant oly tudományt képzelt el, amely pusztán
észbeli Ítéletekből álljon s mégis előbbre vigye ismeretünket. Ily tudomány elemei a szintetikus a priori
Ítéletek. Ez a tudomány tiszta tudomány lett volna;
tiszta matematika, tiszta természettudomány, s a
metafizikának is tiszta metafizikának kellett volna
lennie.
De ez, a tudomány — jól mondja Külpe —
csak formális tudomány, vértelen tudomány, melyet
a tapasztalattól való
függetlenítés és az ész
magas regióiba való felemelkedés jellemez. Gondoljunk csak vissza arra a nevezetes postulatumára^
hogy ne az értelem alkalmazkodjék a tárgyhoz,
hanem a tárgy az értelemhez. Igen, ezen magaslaton,
hol az ész nyújtja önmagának a tárgyat, itt a tárgy
alkalmazkodhatik az észhez, s ha ellenmondás keletkezik a tárgy és az ész között, az ész akkor sem jut
ellentétbe a «mással», hanem csak önmagával, saját
maga alkotta tárgyaival. Azt is helyesen vette
észre Külpe, mily nagy fáradságába került Kantnak,
mikor ezt a formális tudományt a reális világ anyagára akarta alkalmazni. Csak igen általános alapelveket tudott tudomány- és ismeretelméletéből a
a reális tudományokban alkalmazni s azokról az
általános alapelvekről is (pl. a substancia megmaradásának elve, vagy : minden, a mi történik, valamely
ok által állandó törvények szerint határoztatik meg)
kitűnik, hogy azokat sem meríti az ész pusztán
önmagából, hanem hosszú tapasztalatból általánosítja.
Miután Kant a tudomány elméletét, a m i n t azt a
1
Lyka, A mozaik. Az iparművészet könyve. Budapest.
1902. I. 362-366.
2
Kant metafizikai felfogását a «Tiszta ész kritikája»
227—427. tárgyalja; továbbá a Prolegomena 17—21, 91—113.
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tiszta matematikából és a tiszta természettudományból
látjuk, szintetikus a priori ítéletekre építette, a metafizikát is hasonlóképen kívánta megszerkeszteni.
Az volt az ő főkövetelménye, hogy a kik metafizikával foglalkoznak, e tudományt szintén tisztán
észből merített, de azért az ismereteinket a tapasztalat határain túl bővítő ítéletekből állítsák össze.
Ezt annál inkább megkövetelte, mert nézete szerint
a metafizika egy zárt tudomány, mely többé nem
változhat, azt új fölfedezések sem gyarapíthatják. «Mert
valamennyi lehető tudomány közül csak a metafizika
számíthat arra az előnyre, hogy tökéletességre s abba
a maradandó állapotba hozható, hogy nem változhatik többé s új fölfedezések sem gyarapíthatják,
mert az észnek ismeretforrásait itt nem a tárgyakban
és szemléletükben, melyek által bővebben föl nem
világosíthatok, hanem maga-magában találja, s ha
tehetsége alaptörvényeit teljesen s minden félreértés
ellen biztosítva előadta, semmi sem marad hátra,
amit a tiszta ész a priori megismerhetne, sőt jogos
kérdezni valója sincs. Ily határozott s befejezett tudásra
való kilátás különös bájjal bir, ha minden hasznot
mellőzünk is».
De Kant egyenesen szemükre is veti a korabeli metafizikusoknak, hogy semmiféle szintetikai tételt pl. egy
lélektani vagy kozmologiai tételt sem tudtak a priori
bebizonyítani: «Ha ezáltal valaki sértve érzi magát,
könnyen megsemmisítheti e vádakat, ha csak egyetlen
egy szintétikai, a metafizikához tartozó tételt szives
idézni, melyet dogmatikai módon a priori bizonyítani
vállalkozik. Mert csak, ha erre képes, fogom elismerni, hogy a tudományt valóban előbbre vitte,
ha a tételt magát közönséges tapasztalat eléggé megerősítette volna is. Mérsékeltebb s méltányosabb
nem lehet a követelés. Ha pedig, a mi elmaradhatatlanul bizonyos, erre nem képes, akkor igazságosabb
nyilatkozat nem lehet ennél, hogy : a metafizika, mint
tudomány, nem létezett eddig».
Ezen idézetekből kettő nyilvánvaló: először
Kant a metafizikát csak akkor ismeri el tudománynak, ha tételeit az észből, a tapasztalás mellőzésével,
bizonyítja be; s másodszor, hogy Kant a metafizikai
kérdésekben az ész és a tapasztalat között áthidalhatatlan űrt vágott. Mindezt pedig azért, mert a
tapasztalat tényei iránt bizalmatlanságot érzett és az
észt illetőleg pedig megint a racionalizmus végzetes
befolyása alá jutott.
Mit feleljünk, mit tegyünk Kant nézeteivel
szemben? Azt mondhatnám semmit. Amint nem
fogadtuk el vékonydongájú tudományelméletét, még
kevésbbé állhatunk szóba metafizikai nézeteivel.
De nemcsak nekünk, de egyáltalán senkinek sem
kell m a a Kant-féle metafizikai elmélkedés.
Jelenleg két álláspont lehetséges a metafizikával
szemben. Vagy elfogadom azt, s akkor túlteszem
magamat Kant követelésein s a tapasztalat szemmeltartásával építem föl a metafizikát; vagy pedig a
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pozitivistákkal, esetleg a neokantiánusokkal, azt egészen elvetem.
Mi csak az első szempontot tarthatjuk szem
előtt, vagyis azokat, a kik a metafizikát elfogadják.
Ez a felfogás teljesen távol áll Kant eljárásától,
módszerétől s nem arra törekszik, hogy pusztán az
észből állítsa össze a metafizikát, h a n e m hogy a
metafizika és a tapasztalati tudományok között az
érintkezést fönntartsa. A metafizika sok tételét igazolta lassan a tudomány, s a tudományok gyarapodásával viszont a metafizika is új kérdések elé
állíttatott. Szó sincs róla, hogy a metafizika egyszer
s m i n d e n k o r r a zárt tudomány, se nem bővül, se
nem szűkül. Kant nézetei mögött ott rejlik a követelés, hogy a metafizika csak a transcendenssel, a
«Ding an sich»-hel foglalkozzék, míg a többi tudom á n y a tapasztalati adatokkal. Ha ez így volna,
tényleg nem találnánk hidat a metafizika és a többi
t u d o m á n y o k között. De a mint az egyes tudományok
mindig arra törekedtek, hogy a tapasztalaton túl is
bizonyos következményekhez jussanak, még pedig
logikai feldolgozással; viszont a metafizika is a különböző tudományok végső eredményeit h a r m o n i k u s
egységbe akarta fűzni.
Kant tévedése óriási volt, m i d ő n azt hitte, hogy a
metafizika csak a priori elemekből lehetséges. Ilyen
elemekből talán egyáltalán semmiféle metafizika sem
lehetséges. A Wolff-féle metafizika sem nélkülözte
egészen a tapasztalati elemet. A régi arisztotelészi, a
skolasztikus, sőt a racionalizmus metafizikája is módszereik minden a prioritása dacára koruk tudományára tekintettel voltak.
Kant tehát természetesen, de tévesen jutott arra
az eredményre, hogy a metafizika, mint tudomány,
n e m létezik.
De azért n e m akarta elvetni a metafizikát. Ha
tudományelméletében nem tudott a metafizikának
helyet szorítani, más vonalban iparkodott annak
jogosultságát elismerni. T. i. a tiszta ész eszméiben.
T u d j u k , hog) r ezen eszméknek Kant szerint az a
rendeltetésük, hogy gondolkodásunkat nyugvó pontra
juttassák. Nem adnak valami pozitív ű j ismeretet,
de szabályozzák eszünk működését. Az észbeli eszmék,
főleg a lélek, a világ és az Isten létére vonatkozó
eszmék szerinte nem konstitutiv elvek, melyeknek
segítségével ismereteinket a tapasztalat körén túl
bővíthetjük, h a n e m szabályozó elvek, hogy azok
segítségével tapasztalatainkat rendezzük s egy bizonyos föltételezett egységre visszavezessük. Ez nagy
tévedés !
Vannak, a kik azt állítják, hogy Kant metafizik á j a csak módszerére nézve különbözik a miénktől.
Tévednek. Kant metafizikája n e m tudomány, csak
világnézlet, mi a miénket t u d o m á n y n a k tartjuk.
Kant metafizikája mindenféle metafizika tagadásához
vezetett (pozitivisták, neokantiánusok), a miénket
a m o d e r n metafizika is igazolja. Kant metafizikája
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a hit területét bővíti, a miénk a tudásét. Kant metafizikája az úgynevezett «eszméken» épül föl, a miénk
a tudományos kutatáson s a tapasztalat feldolgozásán.
Végül Kant m i n d e n kétséget kizárólag két igen fontos
elemet kizár módszertani tekintetben, az okságot és a
substanciát, mi m i n d a kettőt megtartjuk.
Nálunk főleg az okság n e m csak az «ész szabályozó elve», h a n e m a valóság világában szüntelen
folyamatokat előidéző tényező, melyet én a világba
n e m belenézek, h a n e m a melyet én a világból
kinézek. Ez az okság vezérel engem a lélek, a világ,
s az Isten problémáinak megfejtése közben. A substancia sem fogalom csupán, hanem realitás, a
melynek megértésére törekszem s a tudomány bízik
is, hogy azt meg fogja oldani. Mi meg vagyunk
győződve, hogy az okság n y o m á n a világ megértésére
j u t u n k el s n e m lesz az mindig fenomen, amint tényleg
m á r sok f e n o m e n (pl. hang, fény) elvesztették fenomenális jelentőségüket.
Kant főművében főleg a lélekkel, a világgal
s az Isten létezésével foglalkozik s bebizonyítani
törekszik, hogy ezt a h á r o m problémát b á r eszünk
és erkölcsi érzésünk megköveteli, de bebizonyítani
létezésüket s e h á r o m tény körül ismeretet szerezni
m a g u n k n a k n e m tudunk.
Mi ezt tagadjuk. Ha Kant más nézetre jutott,
a n n a k oka a helytelenül felállított praemissák, vagy
félreértett szempontok voltak.
Térjünk ki e kérdésekre, hogy a félreértéseket
tisztázzuk s a helyes álláspontot megvilágítsuk.
A racionalis lélektudomány — m o n d j a Kant —
a lelket lelki tárggyá tette, az anyagnélküliség tulajd o n i tmányával. Egyszerű állománnyá a romolhatatlanság tulajdonságával; numerikusan azon egy,
intellektuális állománnyá a személyesség predikátumával. Kiterjedés nélküli s halhatatlan lénnyé.
Pedig — folytatja — ezek a tételek hamisak és m i n d
ebből vannak levezetve: «én gondolkodom». De az
«én gondolkodom» sem n e m szemlélet, sem nem
fogalom, h a n e m puszta tudat, lelki működés, mely
m i n d e n képzetet és fogalmat kisér, összekapcsol és
m a g á n hordoz. Ezt a gondolkodást most hamisan
dolognak fogjuk föl. Az én-nek, mint alanynak helyébe becsempésszük az ént, mint tárgyat és amit
a m a r r ó l állítunk, azt erre visszük át. Hogy az én-nel
m i n t tárggyal is foglalkozhassunk és a kategóriákat
e r r e is alkalmazhassuk, tapasztalatilag,
szemléletünkben kellene adva lennie; de erről szó sem lehet.
Kantnak bizonyítékai tehát két pontban élesedn e k ki. Először, hogy a lélek mint fogalom üres,
m e r t semmi szemlélet nem felel meg neki ; m á s o d szor ugyanezt a gondolatot még ügy hegyezi ki, hogy
h a fel is a k a r n ó k fogni ezt a gondolkodó valamit,
a n n a k semmiféle szükségszerű (denknotwendig) határozmányát n e m tudnók adni. Nem tudhatjuk, van-e
kezdete, vége, vagy ö r ö k - e ? Azt sem, hogy egyszerű
állomány-e vagy összetett ? Ugyanaz m a r a d - e a kép-
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zetek szakadatlan folyásában, vagy változik? Különbözik-e az anyagtól, vagy n e m ?
De bármennyire tiltja is Kant, hogy a lelki élet
fényeiről ne térjünk át a lélekhez, mi ezt az utat
mégis csak megtesszük. Kant elméletének ugyanis
van egy igen könnyen megsebezhető oldala. Es ez
az a szerfelett laza viszony, mely nála a gondolkodó
valami és a mi lelki életünk különféle tartalma, s
ezen tartalmak egymáshoz való viszonya között
tapasztalható. Ez annál szembetűnőbb, mert senki sem
vitatta annyi energiával lelki életünknek tudategységét az asszociációs fdozófiával szemben, mint
ő és mégis ő az megint, a ki meg akarja mindenkép gátolni, hogy ezen eredeti tudategység reális
alapját keressük és ezt egy valóságos alany egységében
és folytonosságában meg is találjuk.
Itt minden bizonnyal elsősorban Kantnak az az
ősi tévedése boszulja meg magát, hogy a cselekvő
okság elvét alanyiasította, s azt a valóság világából
kirekesztette. Mi természetesen ragaszkodunk a cselekvő okság elvéhez s azt m o n d j u k : a hol van tudat,
ott kell valakinek lennie, a ki tud. A tudatnak tárgyait azonban bensőnkben vesszük észre, tehát ott
is kell valakinek lennie, a ki a tudati állapotot
észreveszi. Ez a valaki továbbá nemcsak észreveszi
a különféle tárgyakat, de egyúttal összehasonlítja,
megkülönbözteti, egybekapcsolja bizonyos'viszonylatok
szerint és azután itél is fölöttük. Ki vagy mi most
már ez a godolkodó valami? Bizonnyal az, akihez
az észrevevés, az egységes tudás, az összehasonlítás
stb. mint az ő műveletei, cselekvései hozzátartoznak.
Csak az a kérdés, hogy tartoznak hozzája? Azonos-e
ez az alany a tudással, úgy hogy az «e'/i és a tudok»
csak mint szavak különböznek
egymástól9
Trikál József dr.
wházi
F r e i s i n g . A bajor püspöki kar konferenciája —
,
f. ápr. hó 14-én és 15-én folyt le a münchen-freisingeni
főegyházmegye ősi székhelyén, Freisingben. Az értekezítlikct. letnek két napra való kiterjesztése újítás és haladás annyiban, hogy ezidén sok tárgy került közös elintézés alá.
A tavalyi pápai utasítás és buzdítás tehát Bajorországban is bevált. Minden esztendőben legalább
egy püspöki értekezlet minden országban elkerülhetetlen. Az értekezlet tárgyai között első helyen említendő
a katekizmus megoldatlan ügye. Tudvalevő dolog,
hogy Linden kapott megbízást az új katekizmus kidolgozására. Ezen a konferencián dűlőre került ez az
ügy. Megjegyzendő, hogy erről a konferenciáról eddig
jelentés a lapokban nem jelent meg, kivéve egy tárgyat,
a népiskolai egyházi felügyelet ügyét, a melyről a püspöki kar határozata per longum et latum már közre
van adva. A püspöki kar ebben a határozatban kimondja,
hogy ragaszkodik az egyház együttes felügyeleti jogához
minden iskolai ügy és tárgy felett.
További jelentős tárgya volt a püspöki értekezletnek az ú. n. Kirchengemeindeordnung, vagyis egyház-
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községi ügyrendtartás, melyet az országgyűlés legközelebb szándékozik törvényhozásilag megállapítani. Nagyfontosságú ügy a tanítással foglalkozó női szerzetesrendek az az ügye, hol kelljen e rendek olyan tagjainak
tanári képesítést nyerni, a kiket női tanítóképezdékben
fognak tanárnőkűl alkalmazni. A fölött döntött a püspöki kar, vájjon az ilyen szerzetesnők jövőre egyetemen
szerezzenek-e képesítést vagy püspöki lyceumban. Kapcsolatos ezzel az üggyel az a kérdés, mely női szerzetes rend bízandó meg azzal, hogy leánygimnáziumokat állítson, a mit a nőnem mai fejlődése tesz kívánatossá, sőt szükségessé.1
*

I n n s b r u c k . A kapucinus-rend kiérdemült egyetemes főnökének emlékezete. Christen von Andermatt Bernát atyával, a kapucinus-rend volt egyetemes főnökével, e rendnek egy fényes csillaga tűnt le a földi élet
szemhatáráról. Róla kettőt fog megállapítani a rend
történelme. Egyik az, hogy őt már életében a rend legnagyobb főnökének kezdték elnevezni. Maga az apostoli
szék azzal tüntette ki, hogy sanropolisi c. érsekké nevezte ki. Másik, a mivel Bernát Andermatt atya nevét
megörökítette az, hogy sok évre terjedt tanulmányozás
alapján megírta a szent Ferenc-rendje alapítójának,
Assisi szent Ferencnek életrajzát, a mely 1899-ben jelent
meg először. Régi és hiteles források alapján készült
ez a munka, tekintettel a legújabb kutatások eredményeire, nem meddő kritikai, hanem épületes, aszketikus
célzattal. Köznép és müveit vallásos körök egyenlő
haszonnal olvashatják. Különösen szerzetes házakban
tehet nagy szolgálatokat ez a könyv. Második kiadása
tökéletesebb, mint az első. Megjelent olasz kiadásban is.
*

J e r u z s á l e m . Katholikus régészeti intézet a szent
városban. — A német katholikusok «Görresgesellschaftja»
elhatározta, hogy Jeruzsálemben régészeti intézetet állít
föl. Ennek a határozatnak foganatosítása céljából f. é.
március hó 23-án dr. theol. Paul Karge a boroszlói egyházmegyéből Jeruzsálembe érkezett. Egyelőre az előmunkálatokról van szó. Az intézet vezetését Karge úr fogja
végezni, a kinek nagy támogatására lesz az egész német
katholikus világ, a mely az intézet eszméjét meleg érdeklődéssel, sőt nagy lelkesedéssel fogadta.
*

I n n s b r u c k . A Jézus-társaságiak papnevelő intézetének gyarapodása — külföldiek odaözönlése következtében szükségessé tette azt, hogy a nagyérdemű rend a
konviktorok elhelyezése céljából új épületről gondoskodjék, miután az eddigi épület oly szűknek bizonyult,
hogy sok növendéket a körülfekvő magánházakban
kellett elhelyezni. Az építés céljából a rend két és fél
holdnyi területet szerzett az Akademie és Tschurschenthaler-Strasse között, az örökimádás temploma mögött.
Itt lesz az új tágas épület 200—300 theologiai konviktor
számára berendezve. A mintaszerű intézet tervrajza már
kész.
1 Megjegyzendő, hogy a püspöki értekezletet a világi közönség
oly figyelemben részesiti, hogy Freising városának képviselete a
püspöki konferenciát testületileg üdvözölte.
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A Jézus-társaságiak szerzetesrendje «ad maiorem
glóriám Dei» elvénél fogva csak haladni tud, hanyatlást
nem ismer.
*

R ó m a . X. Pilis pápa a katholikusok és protestánsok
együttműködéséről. Valami a vatikáni observatoriumról. —
Nagyszombaton fogadta X. Pius pápa magánkihallgatásoninyugati Németország katholikus munkásegyesületeinek küldöttségét. A pápa rendkívül szívélyesen fogadta
a küldöttséget, magándolgozó szobájába bocsátotta be
és leültette annak tagjait.
Miiller dr., a kölni főegyházmegye katholikus
munkás- és népegyesületeinek egyházmegyei elnöke,
volt a szónok. Elmondta, a német katholikus munkások
senki mögött elmaradni nem akarnak, mikor arról van
szó, hogy Jézus Krisztus helytartója iránt való tiszteletüket és ragaszkodásukat kifejezzék. Jelentette a pápának azt, hogy Németországban a katholikus munkások
3 csoportban (Verband), 1740 egyesületben 400.000 taggal
vannak tömörítve, maga a nyugatnémetországi Verband
850 egyesületben 160.000 tagot gyűjtött össze. Kiemelte
dr. Müller azt is, hogy a vallástalan szociáldemokráciával
szemben a katholikus munkásegyesületekben a katholikus munkásokot a protestáns munkások nem csekély
számban támogatjuk.
A pápa megköszönte fáradságukat, hogy hozzájöttek, továbbá jókívánságaikat és péterlillérüket. Azután
így folytatta : «Kérem az Úristent, hogy működésiekre
adja áldását. Nekem nagy örömem telik abban, hogy
ti a ti munkásszervezeteiteket elődöm, XIII. Leo, tanításai szerint szerveztétek, mert azok most pompás
gyümölcsöket teremnek. Az is teljesen megnyerte helyeslésemet, hogy ti a keresztény
munkásszövetségeteitekben
oly sikeresen apostolkodtok és a protestáns
munkásokkal
közösen munkálkodtok a keresztény gondolat fentartásában.
A vatikáni observatorium újjászervezésének munkálatait 1906-ban kezdték meg. Az új terv szerint az
ú. n. specola vecchia megszűnik s az egész observatorium áthelyeződik a vatikáni kertekbe, a hol XIII. Leo
tornyában Lais atya már 1891-óta dolgozik a mennyboltozat fényképén. Egy másik torony, X. Pius tornya,
lesz az observatorium főhelyisége. Világos ebből az eljárásból az, hogy a pápaság a tudomány mivelésében
egy állami halalom mögött sem marad hátra. —y—la.

Irodalom.

S z ű z M á r i a . A művelt közönségnek ajánlja Tóth
János. Sopron, 1908. 277 1. Kapható a szerzőnél Fertőmeggyesen. Ara 5 korona.
Ujabb hazai irodalmunk termelése a boldogságos
Szűzről úgy minőség, mint mennyiség tekintetében épen
nem mondható gazdagnak. Hitbuzgalmi müvek közül,
a melyek még könyvárusi úton kaphatók, felemlítendők,
Nogáll: Úrangyala, Liliomszálak; Mihályfi d r . : Szűz
Mária az ó-szövetségben; Schlick S. .!.: Szűz Mária virágos kertje ; Epölyi : Szűz Mária lelkének gyümölcsei ;
Ruschek kanonok : Üdvözlégy Mária ; a tudományos
célt szolgálók közül, Sullay : Szűz Mária, Kereskényi :
Az Isten Anyja, Zubriczky : Mária teremtett eszménykép, Mohi : A Mária-kongregációk története hazánkban.
Pedig résen kellene lennünk, mert a boldogságos Szűzről szóló tanainkat és nemzeti hagyományos tiszteletünket
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a boldogságos Szűz iránt már is kikezdték némelyek.
A «Huszadik Század»egyik füzetében meg meri kockáztatni
ezt az Istenkáromló kérdést : «Mi jogon és mily alapon
merte szent István Magyarországot egy ismeretlen hölgynek felajánlani ?» A «Budapesti Napló» 1908. egyik januári
számában a katholikusok Mária-tiszteletét «pogány népbutílás»-nak nevezte.
Ezek ellen akar sikra szállni Tóth János, fertömeggyesi lelkész, «Szűz Mária» cimű könyvével. Könyve
megírását, a mely nyolc évi munka gyümölcse, a következőkkel indokolja: «Nagy és szent cél lelkesített jelen
mű megírására : Szűz Máriát a maga fönségében bemutatni, a müveit közönségnek, a tanult értelmiségnek...
egyháziaknak és különösen világiaknak egyaránt ; szűz
Máriára terelni a tudományos világ figyelmét és ezáltal
bevezetni őt az urak íróasztalára, a tanultak könyviárába, a műveltek szalonjába, illetve mindezek szivébeleikébe».
E célkitűzés eszembe juttatja a nagy Estorás Pál
példáját, a ki könyvet írt a boldogságos Szűz tiszteletére.
Talán a hajnalhasadás jelének vehetjük azt a tényt is,
hogy újabb mariologiai irodalmunkban két világitól is
találunk könyvet, Concha egyetemi tanártól «A Szeplőtelen fogantatás dogmája» tanulmányt és Sánta Imrétől
a «Salve Regina» címen írt elmélkedéseket.
Tóthnak célját elérni egyelőre nem sikerült. Müve
a következő fejezeteket foglalja magában : Előismertek
I—XI., I. Szeplőtelen Fogantatás, II. Szűz Anya, III.
Isten-Anya, IV. Mária, a mi Anyánk, V. Mária mennybevitele, VI. Mennyországnak Királynéja, VII. Magyarország Nagy-Asszonya, Befejezés. Célját azért nem érte
el, mert hiányosak a forrásmunkái. Ezeket a IX. lapon
sorolja föl, de alig akadt köztük 4—5 classikusnak
mondható. Egy tudományos műben nem lehet tekintély
Nagy Antal Hitelemzése, nem különben Agredai Mária
és Emmerich Katalin iratai; e k é t utolsó magán revelációkat tartalmaz, melyek épületes olvasmánynak jók,
de rájuk mint tekintélyre hivatkozni nem szabad.
Mivel a szerző művét tökéletesíteni és új kiadásban
akarja a művelt közönségnek nyújtani, legyen szabad
figyelmét felhívnom néhány jeles mariologiai forrásműre, a melyek után bátran indulhat. Alapul vegye
Hurter világkörútat megtett dogmatikájának Mariologiáját, a melynél jobbat eddig senki sem írt, bővebbet
Jansens Summa Theologica cimű több kötetes művében
Christologia-Mariologia cimen. Hurler Mariologiája mintegy népszerűsítve megjelent «Entwürfe zu Marienpredigten» c. alalt, magától a szerzőtől.
Szűz Mária helyzetét tárgyalva az ó-szövetségben
nem lett volna szabad figyelmen kívül hagynia Schäfer:
Die Gottesmutter in der hl. Schrift munkáját. E tárgyhoz szól Vogt S. I. Maria in ihren Vorbildern és Bacher
S. I. 30 Vorbilder und Symbole der allerselig. Jungfrau
Maria c. két munka.
Tóth a szent atyákat a Hurter kiadta Opuscula S. S.
Patrum gyűjteményéből idézi. Ezek tehát megbízhatók.
Vives y Tutto kardinális «Summa Mariana», a mely
bő szemelvényeket hoz a szent atyákból szűz Máriáról,
Livius és Arenberg, Die allerseligste Jungfrau bei den
Vätern der ersten sechs Jahrhunderten (2 kötet) és
Stamm, Mariologie seu potiores de s. Deipara quaestiones ex S. S. Patrum mente propositae; nemkülönben
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dr. Friedrich : Die Mariologie des hl. Augustinus c.
munkák e téren megbecsiïlhetetlenek.
Amikor szűz Mária gyakorlati tiszteletéről (ünnepek,
társulatok, képek) beszél, akkor is a legelső forrásokból kellett volna merítenie. A katakombák Mária tiszteletét bőven tárgyalja Liell : Die Darstellungen der allers.
Jungfrau und Gottesgebärerin auf den Kunstdenkmälern
der Katakomben. A Mária-ünnepekre bő tájékozást ad
Hollweck, Fasti Mariani, a képekre vonatkozólag Rothes,
Die Madonna in ihrer Verherlichung durch die bildende
Kunst. A társulatokra nézve sok és hiteles adatot közöl
Behringer: Die Ablässe c. munkájában. A Mária tiszteletről általában szól Schütz, Summa Mariana (Ein allgemeines Handbuch der Marienverehrung, eddig 2 kötet
jelent meg) és a francia Hoppenot, La Sainte Vierge
dans la Tradition, dans 1' art, dans 1' ame des Saints et
dans notre vie. Ide sorozható még a freiburgi és az
einsiedelni nemzetközi Mária-kongresszus «Bericht»-je.
Nem ártott volna, ha művében egy fejezetet szentel
Lourdesnak. Lourdes bizonyítja a mai racionalista
és valóságos «csodaiszonyban» szenvedő korunknak a
csoda lehetőségét.
Az utolsó fejezet szól szűz Máriáról, mint hazánk
védőasszonyáról és őseink buzgóságáról szűz Mária
tiszteletében. E fejezet főforrása Balogh Ágostnak nagy
lelkesedéssel, de kevés kritikával megírt műve : «Beatissima Virgo». A «Mária Keit» idézett helyei eléggé
hitelesek. A «Linzer Quartalschrift» idézett cikke nem más,
mint a «Mária Kert» egyik közleményének fordítása
eredetinek feltüntetve. E fejezet bemutatja ama 900 éves
láncnak a szemeit, «mely országunk fölajánlását első
szent királyunk által a Boldogasszony oltalmába ahhoz
a rézből való egyszerű Mária-éremhez kapcsolja, melyet
országunk ujjáalkotója, Deák Ferenc,1 egész életében
nyakában viselt s mellyel magát eltemettette».2
Nem lett volna szabad figyelmen kívül hagynia a
szerzőnek a «Religio» mostani szerkesztőjének jeles
előadását 1904-ből, a melyet a Szent-István-Társulat
«Immakulata»-ünnepélyén tartott «Immaculata a magyar
irodalomban» cimen.
Müve átdolgozásánál Scheeben Dogmatikájának III.
kötetét se hagyja figyelmen kívül, a hol igen szépen
körülvonalozva találja szűz Mária helyzetét és szerepét
az üdv ekonomiájában. 3
Nem volt célom érdemleges bírálatot írni e könyvről, mint inkább teljesíteni a szerző kérelmét, hogy
«figyelmeztessék őt müve fogyatékosságaira, gyöngeségeire,» Műve fogyatékosságát és gyöngeségét a rosszul választott forrásművekből magyarázom ki.
Krasznyánszky János.
*

Dr. Kari A. Leinbach. M e s s i a n i s c h e W e i s s a g u n g e n des alten Testamentes populär-wissenschaftlich
ausgelegt. Regensburg, 1909. VIII és 146 lap.
Az ó-szövetségnek messiási jövendölései mindig
ugyancsak fölségesek és eléggé nehezek ahhoz, hogy
újra visszatérjünk rájok és kapva-kapjunk minden
1 Tóth Skapulárét említ. 268. 1.
2 Concha i. m. 15. 1.
3 V. ö. e tekintetben Schütli S. J. az 1908. aug. 28—30-ig Innsbruckban t a r t o t t prézes-összejövetelen elmondott beszédét. Harasse :
Der Präsidestag in Innsbruck von 28—30. August 1908. S. 11.
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komoly munkán, mely megértésüket a modern irodalom
felhasználásával legalább egyik-másik pontban megkönnyíti. Ha az olyan rövid kommentár, minő szerzőé,
itt-ott csak olyat nyújt is, a mit úgyis tudunk, az
ismétlés sem fog ártani; de számos ponton még ez a
kis munka is új kilátásokat nyit. Az iskolai szentirásmagyarázat céljai számára egyike a legjobb kézikönyveknek. Orthodoxiájához egy szó nem fér és a kezdőket nem terheli egy sereg kapcsolatos kérdéssel, a ki
a haladókat talán nagyon is érdekli, a kezdőket azonban
egyenesen zavarja és szolid tudás helyett csak beteges
tudálékosságot közöl velők.
A magyarázatban folytonos tekintettel van a Vulgátára, de egy pillanatra sem veszti szem elől az eredeti héber szövegeket, amelyeknek egyes szavait és kifejezéseit latin betűkre való átírásban megbeszélés
tárgyává teszi. Egyéb hasonló kézikönyvekkel szemben
ez nagy előnye. Számos homályos helyen az elfogadható
magyarázatok közül többet is sorol elő s ilyenkor nem
állítja túlságosan előtérbe egyiket sem. Sokszor, pl.
Betlehem 174. lapon, eltér bizonyos sablonszerű magyarázattól. Irodalmi ismeretei igen sokoldalúak és az
újabb irodalomra is figyelemmel van; de tekintve népszerű jellegét művének, az irodalmat röviden előrebocsátja
és a magyarázat alkalmával nem terheli olvasóit sem
nevekkel, sein jegyzetekkel.
Némi gyöngéi azonban vannak. így elvileg teljesen
kizárja magyarázatánál az összes irodalomtörténeti kérdések fejtegetését. Hiszen ezen kérdések tekintetében a
józan mérséklet nagyon is szükséges, kivált népszerű
munkában. De teljesen mégsem lehet ezektől a kérdésektől eltekinteni, mert sokszor a helyes magyarázatot
is befolyásolják. Ha már a szerző a héber szöveget
folytonos figyelemmel kiséri, akkor legalább oly arányban az irodalomtörténeti kérdéseket és nehézségeket is
figyelmére méltatta volna. Mert így egyik-másik kérdésnél, pl. Dánielnél és a Jahve szolgájánál az olvasó
nem fogja a műből a kellő megnyugvást meríteni.
Másik kifogásom az, hogy a messiási jövendölések tekintetében a szerző nem tesz különbséget egyrészről az apologéta, másrészről a dogmatikus és kath.
exegeta helyzete között. Az apologéta ott, a hol a messiási jövendöléseket használja, még csak igazolni akarja
Jézus Krisztusnak tekintélyét s még messze áll a Szentírás sugalmazott voltának, az egyháznak, az egyházi
hagyományok stb., mint forrásoknak igazolásától. Ránézve tehát sok messiási hely a rendelkezésére álló
bizonyító források hiányos volta miatt hasznavehetetlen
marad, a mely helyek messiási volta nem lehet kétséges
a dogmatikusra és a kath. exegétára nézve, a ki gazdagabb bizonyító forrásokra támaszkodhatik. Az apologéta
nem tagadja, hanem mellőzi bizonyos helyeknek messiási voltát, hogy circulus vitiosusba ne essék. Ezt a
szerzőnek általában és helyenkint ki kellett volna domborítania.
Végül nagyban és egészben elfogadjuk ugyan, hogy
a dogmatikusnak és exegétának az ó-szövetség messiási
helyeinek megítélésében legkülönösebb figyelmére kell
méltatnia Krisztusnak és az evangélistáknak, valamint
általában az új-szövetség Íróinak felfogását ; de nézetünk szerint a szerző ezt az elvet kissé eltúlozza. Azt
csak nem lehet tagadni, hogy az új-szövetség irói egyik-
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másik ó-szövetségi helyet csak alkalmazott értelemben
vették Krisztusról a nélkül, hogy ezzel azt akarták volna
mondani, hogy a Szentlélek már az illető szöveg eredeti
megírásánál is a messiási értelmet célozta? Ennek tagadása föltétlenül túlzó álláspont volna ; és ennek megengedése semmi tiszteletlenséget nem jelent sem a
sugalmazással, sem a dogmákkal szemben. Különben
maga a szerző, ámbár az elvet egy kissé ridegen állítja
fel, mégis kihagy egyik-másik ó-szövetségi helyei értelmezéséből, a melyre az új-szövetségi szerzők mint
teljesedettre hivatkoznak. Tehát a gyakorlatban ő is
enyhébb, mert tényleg észreveszi, hogy egyes helyek
csak alkalmazottak és maga az ó-szövelségi hely teljes
szövegében semmi okot sem ad a messiási értelem fölvételére. Ilyen helyek pl. Máté 2, 15 (Oseás 11, 1) :
Ex Aegypto vocavi filium meum; Málé 2, 18 (Jerem.
31, 15) : Vox in Rama audita est, ploratus et ulutatus
multus; Máté 13, 35 (Ps. 77, 2): Aperiam in parabolis
os meum stb.
Ezek a megjegyzések azonban nem érintik a mű
lényegbe vágó kitűnő tulajdonságait.
Zubriczky Aladár dr.

A lelkipásztorkodás köréből.

(ii.)

Vannak végre deákbálok is. Ezeken a serdülő
fiatalság viszi a szerepet. Serkedző bajuszú és bajusztalan iljak mulattatják a bájos bakíisokat, a felsőbb
leányokat. Már n e m tudják bevárni a nagykorúságot,
legalább is azt az időt, mikor elvégezték iskoláikat,
mikor az ilyenféle izgató mulatság nem akadályozza
a tanulást. A k ö n n y e l m ű mamák m á r 15 éves korukban «biztosítani akarják leányuk jövőjét». Kivetik a
a hálót az i f j a k r a ; a bál után őket a házukhoz
meghívják, odaszoktatják; úgy, hogy m a n a p s á g szülői
rendezés mellett az iskolásleányoknak m á r vannak
udvarlóik, látogatóik, még ezek is deákok, a p r ó emberek, bizonytalan kimenetelű kezdő existenciák.
Egyik ilyen deákbálról az idei farsangon hallottam,
hogy egy lányka az ifjucskára táncközben rádőlve,
poétahevüléssel vallott szerelmet; egy másik lányka
pedig a mértéktelen felhevüléstől és ivástól megszédülve tengeri betegségbe esett s a deák internátus
növendékei s o r b a n berúgva tették emlékezetessé a
világos reggelig tartott fényesen sikerült báli mulatságot. Hogy az ilyen tanári kar hová teszi a pedagógiai elveit és ismereteit, az ilyen szülők pedig az
eszöket, azt n e m tudom ; de hogy mindezeket elvesztették, az bizonyos, valaminthogy a gyermekeik,
növendékeik valószínűleg szintén elveszítik miham a r a b b , ha m á r meg nem történt volna, az ő ártatlanságukat és tisztességérzetöket, kizökkennek a
kerékvágásból, megutálják a fegyelmet, az intézeti
egyhangúságot és a mindennapi szürke feladatokat.
A katecheták és paptanárok pedig fejcsóválva
nézhetik aztán, mint fordul el a növendékek szive a
komolyabb thémáktól, a vallásgyakorlatoktól s mint
kezdik m á r életök reggelén azt az életmódot, melynek jelszava utóbb az lesz: p a n e m et circenses! Itt-
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ott még pap is közreműködik ilyesféléknél tanáccsal,
rendezéssel, buzdítással, a családoknál és gyermekeknél való kedveskedéssel.
Mindez még most inkább városi tünet, á m b á r
faluhelyeken is előfordul elég gyakran, hogy a gyermeksereggel korát meghaladó látványosságokat r e n d e z n e k ; s különösen a mai napság kikerülő ú j a b b
papi nemzedék szünet nélkül azon töri a fejét,
hogyan mozgósítson mindenkit és mindent a községekben s hogyan mulasson szakadatlanul a falunak örege,
apraja, fiuk és lányok, ifjak és hajadonok. A k ü l ö n féle egyesületek tevékenysége az ürügy ; s minél
szaporábban keletkeznek az egyesületek, annál s ű r ű b bek a mulatságok, melyek legtöbbször ártatlannak
tetsző szavalatokkal és szinelőadásokkal kezdődnek,
de azután a k o r c s m á b a n és tánccal végződnek. A vár o s o k b a n pedig az év némely részeiben másról sem
hall és olvas az ember, mint n a p - n a p után táncról,
bálról, rendezve leginkább az alsóbb néposztályok
és egyleteik által. Úgy hogy komoly életnézetű emberek m á r szóvá teszik ezt a mulatozási m á n i á t ; s
nemrégen mondotta nekem egy előkelő úri e m b e r
azt, hogy egyetlen társadalmi osztály sem m u l a t
annyit, mint a m u n k á s o k és hogy ily költekezéshez
n e m lehet eleget keresni s elég nagy m u n k a b é r t
fizetni.
Nagyon meggondolandó lenne tehát, hogy a
pap, a lelkipásztor, ilyesmit előmozdítson-e, ilyesm i b e n aktiv részt vegyen-e?
De hát m a r a d j u n k a gyermekeknél és a serdülő
ifjúságnál.
A m o d e r n közoktatás különös kedvteléssel h a n goztatja a régi elvet, hogy: az életnek t a n u l j u n k s
az életre készítsük el az iljúságot. Igen helyes; csakhogy ezt a fentebb ecsetelt m ó d o n értelmezik és
gyakorolják. A tanuló ifjúságot olyan szereplésekre
fogják, a melyek a komoly tanulástól elvonják,
szivét-lelkét erkölcsi veszélyeknek és hajótöréseknek teszik ki. A világnak és életnek lehetőleg egész
terjedelmében való megmutatása igaz, hogy az ismereteket szaporítja, de egyidejűleg az igényeket is
megnöveszti. A szerény körülmények közt született
és nélkülözni kénytelen ifjú tanulóban a látott és
élvezett szép, kedves dolgok ú j a b b és újabb vágyakat ébresztenek. A tanári kar kirándul a tanulókkal a nagyobb városba, regényes vidékre, a hegyek
közé. Van ünnepélyes és zajos kivonulás a vasútra,
éljenzések, lelkesítő szózatok, sürgés-forgás, a megérkezésnél fogadtatás, gyárak, intézmények (persze
felületes) megtekintése, bankett, ozsona, tósztozás,
ünnepeltetés stb.
Tavaly olvastam híradást egy apácaintézet 50-60
leánynövendékének három napig tartó kirándulásáról, egy-két fiatal papnak és egy-két fiatal tanítón ő n e k vezérlete alatt. Esténkint hazaérkezvén a kirándulásból a tanyára, volt víg vacsora, cigányzene és
tánc. Hogy mint vélekedem én az olyan szülőkről,
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anyákról, kik serdülő lánykáikat három napra így
eleresztik a háztól, azt nem írom ide, mert nagy
udvariatlanság lenne irányukban. Érzem, hogy az
ilyesmi nem járja, paedagogiai szempontból nem
helyeselhető.
A mult télen pedig az «Alkotmány» hirül adta,
hogy a budapesti Kath. Körben a tagok gyermekeinek
részére bál tartatott, mely a szülők részvételével
nagyszerűen sikerült s kiváló érdemeket szerzett
magának az, a ki ezt a bált rendezte. Én pedig olvasva, azt gondoltam magamban, hogy az olyan ember, a ki az ártatlan kis gyermekeket így rontja,
megrovást érdemel és nem dicséretet.
Sok ilyen mulatságnál és rendezésnél papokat
hallok, olvasok megjelenni, szerepelni; úgy viselkednek, mint a kik egészen tudatosan cselekszik ezt,
sőt kötelességnek tartják. Magukba szívták azt a
modern felfogást, hogy a papnak mindenütt ott kell
lennie ; s nem veszik észre mint válnak ők is a társadalmi rombolásnak elősegítőivé.
Minap a «Havi Közlöny»-ben valaki szintén
elmélkedett erről a thémáról s különösen a gyermekbálokra nézve s azok rendezőiről igen megbélyegző
ítéletet mondott. Hogy azok elferdült gondolkodásra,
meggondolatlan könnyelműségre mutatnak; a gyermeklélek elleni merényletek, kigúnyolása a paedagogiának ; a gyermekprostitúció, a hyperkultura eszeveszett gyümölcse ; hogy azokkal túlcsigázzák a gyermek fantáziáját, idegeit, megmérgezik a gyermeteg
naivságot, blazirttá, korán éretté teszik a gyermekeket.
Ezt a véleményt én is osztom és aláírom.
P. R.

Levél a

szerkesztőhöz.

Tisztelt Szerkesztő Úr! A «Religio» múltkori
számában Trikál úr cikkének egyik-másik állításán
megütköztem egy kissé. Ha Trikál dr. Kant szubjektivizmusátmentegeti azon hiszemben, hogy az egyúttal
objektivizmus is, mert nem csak egyéni értelemben
alanyi, t. i. csak előttem érvényes igazságokhoz juttat,
hanem mindenki előtt érvényes egyetemes igazságokhoz, a szubjektivizmus fogalmát nem adja vissza
tisztán. Kétszer is kiemeli azt, hogy Kant nem az egyedi,
«nem az empirikus alanyt tette a dolgok mértékévé, hanem az egyetemes alanyt». Nos ez semmikép
sem menti meg Kantot attól, hogy a szubjektivizmus
elvi főhibájában torkig ne ússzék. Trikál úr szem
elől téveszti a status quaestionis-t : vájjon olyannak
ismeri-e meg az alany (akár az egyedi, akár valamennyi alany) az ismereti tárgyat, a milyen az a
parte rei, vagy sem ? Más szóval : a princípium
formale determináns a tárgyban, avagy az alanyban
van-e ?
A ki a «Kritik der reinen Yernunft»-ot alaposan
ismeri, be kell látnia, hogy Kant az ismereti tény
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formális determinációját az alanyból eredezteti. Azért,
mert nem megy a solipsismusig, azért, mert következetlenül úgy beszél, mint a ki az objektivizmust
vallja, még nem menthető. Kant rendszerét azért
nevezni szubjektivizmusnak, mert az alanynak az
ismeretszerzés közben nagy szerep jut, semmit sem
mond. Mi szerintünk is nagy szerep jut az alanynak;
de a kérdés veleje: minő szerep jut az alanynak?
Ép ebben Kant tana szöges ellentéte szent Tamás
ismeretelméletének.
Csak megtévesztésre ad alkalmat Trikál úr utolsó
mondata, melyben Kantot oly közel hozza szent
Tamáshoz. Mondta-e valaha szent Tamás azt, a mit
Kant a K. d. r. V. (Allgemeine Anmerkungen zur
Transscendentalen Aesthetik I.)1 mond: Zuerst wird
es nöthig sein, uns so deutlich als möglich zu erklären, was in Ansehung der Grundbeschaffenheit der
sinnlichen Erkenntniss überhaupt unsre Meinung
sei, um aller Missdeutung derselben vorzubeugen.
Wir haben also sagen wollen : dass alle unsre Anschauung nichts als die Vorstellung von Erscheinung
sei ; dass die Dinge, die wir anschauen, nicht das
an sich sind, wofür wir sie anschauen, noch ihre
Verhältnisse so an sich selbst beschaffen sind, als
sie uns erscheinen. . . . Wir kennen nichts, als unsere
Art sie wahrzunehmen, die uns eigenthümlich ist, die
auch nicht nothwendig jedem Wesen, obzwar jedem
Menschen zukommen muss . . . . was die Gegenstände
an sich selbst sein mögen, würde uns durch die
aufgeklärteste Erkenntniss der Erscheinung derselben,
die uns allein gegeben ist, niemals bekannt werden»,
így gondolja Kant. Szent Tamás ellenben azon elvet :
cognoscere aliquid, sicut est in cognoscente ekként
magyarázza: «Non semper cognoscit cognoscens
cognitum secundum illud esse, quod habet in cognoscente. Oculus enim non cognoscit lapidem secundum esse, quod in oculo habet, sed per speciem
lapidis, quam habet in se, cognoscit lapidem secundum
esse, quod habet extra oculum. Et si aliquis cognoscens
cognoscat cognitum secundum esse, quod habet in
cognoscente, nihilominus cognoscit ipsum secundum
esse, quod habet extra cognoscentem. Sicut intellectus
cognoscit lapidem secundum esse inteligibile, quod
habet in intellect u, inquantum cognoscit se intelligere ;
sed nihilominus cognoscit esse lapidem in propria
natura.»2 Szent Tamás tehát jól megkülömbözteti az
esse intentionale-t az esse physicum-tól, de a kettő
viszonyát egészen másként fogja föl, mint Kant.Nála
a megismerő képesség a princípium determinabile,
melyet a tárgy nem csupán működésre in dit, hanem
egyszersmind magához (objektive) hasonló ismereti
tény létrehozására determinál.
A «Religio», mint a tiszta fogalmak védője és
» Erdmann kiadásában 81. 1. ; az eredeti 2-ik kiadásában
59. lap.
8
I. q. 14. a. 6. ad 1.

terjesztője, bizonyára n e m akar zavart támasztani a
fejekben. 1
B. Zs.

Czobor Béla síremlékére befolyt adományok:
Kiss János dr. ... ... ...
10
W a l t e r Gyula d r
... 10
Robitsek Ferenc dr
10
Sós Pál
2
Eddig befolyt összeg 389

kor.
kor.
kor.
kor.
kor.

Összeg 421 kor.

Telefon.
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B. N a g y v á r a d . Ma, m á j u s 2-án, tartjuk először a visszaállított egyetemi istenitiszteletet.
G. B u d a p e s t . Minél jobban mérlegelem a dolgot, annál
nagyobbak az aggodalmaim az iránt, hogy az «Uj Lap» mai
irányával többet árthat, mint használ a népléleknek. A sok
gyilkosság folyton és folyton, még képen is ábrázolva, szuggesztív erővel hat, ha naponkint adagoljuk ; előbb izgat, aztán
hozzászoktat és végül utánzásra hajt s sokasítja az ilyen
bűnöket. Gyilkosokat nevel, szaporítja a tolvajokat, terjeszti
a bűnös módokat. A lélektan szerint ily módon valóságos
kölcsönhatásba lépnek az újság és az élet, de ez a kölcsönhatás erősen demoralizáló. Szinte oly módon követtetnek el
az ujabb bűnözések, mint ahogy két-három hét előtt az előbbieket olvastuk. Ez az újság rátanító hatása. Azt gondolnám,
hogy az «Uj Lap»-nak még sem kellene ebben utána mennie
az üzleti boulevard-lapoknak, legalább a mi ethikánk ilyesmit
nem enged meg. Ne ragadtassuk el magunkat a mai fejvesztett
szellemi áramlatoktól, hanem inkább álljunk ellen ezeknek
az áramlatoknak, ha igazán használni akarunk. Azt gondolom,
az «Uj Lap»-nak kevesebbet kellene adni a szenzációkból s
többet a könnyedén, kellemesen oktató elemből. Némelyik
száma szinte hajmeresztő.
K. B u d a p e s t . D'Arc Johanna ünnepeltetésének mindenki örült, miként, kivált a mai időben, örülni szoktunk annak,
ha valami derék, becsületes, önzetlen, jóravaló emberről
hallunk. Mert legalább is ilyen volt D'Arc Janka. Laptársunk,
a «Prot. E. és I. L.», a derék embert is csak akkor becsülvén,
ha protestáns, nem tudott örülni D' Arc ünnepeltetésének.
Mult számában fölemlítvén D'Arc ünnepeltetését, ilyen fagyos
megjegyzéssel kiséri: «A francia római katholikusoknak régi
vágyuk teljesedett a hős leány beatiflkációjával ; mi pedig
úgy ítélünk, hogy abban a pápás egyház ismét egy újabb
lépést tett az evangéliumtól való távolodás útján». Ugyan, t.
laptárs, önöknek újabban (1884. óta) püspökeik, azután espereseik, templomszentelésük s egyéb hasonló dolgaik vannak,
vájjon melyik evangeliumi sorból olvasták ki ezeket?
S. B u d a p e s t . Harnack nagy irodalmi tevékenységet fejt
ki s óvakodik a szokott goromba támadásoktól ; csak az a
fogyatkozása, hogy az egész multat a lutherség szemüvegén
nézi. Berlini társa, Seeberg, így jellemzi : «Harnack wie Tliomasius machen das Luthertum zum Zielpunkt der Dogmengeschichte . . . Nach Th. ist es das letzte Glied der von Anfang
1
Nagyon örülök a hozzászólásnak, az eszmecserének,
mely végre Kantot nálunk is napirendre tüzi. Csak kérem,
tessék bevárni Trikál tanulmányának a végét, akkor lesz
teljes a kép s Trikál dr. feldolgozása is teljessé. Már eddig is
a fenomenalizmusról mondottak nagyobb világosságba helyezik a subjektivizmusról Írottakat ; Trikál csak azt kívánta
hangsúlyozni, hogy Kant subjektivizmusa nem merő relativizmus, hogy ő is objektivizmusra törekedett, ha nem is
sikerült neki. Trikál cikkein magam nem változtatok, hogy
álláspontja teljesen tisztán álljon előttünk s azután lehessen
hozzászólani.
•
Szerk.

an geschmiedeten Kette, nach H. ist es das erste Glied an
einer neuen Kette, durch die die alte ausser Wirkung gesetzt
w e r d e n s o l l . . . H. ist ein historischer Apologet des Luthertums
der Ritschlschen Theologie». (Seeberg: Lehrb. der Dogmengeschichte. 1908. 20.. 1.) Ez az egyoldalúsága fosztja meg
tárgyilagos tudományos értékétől.
11. S á r o s p a t a k . Megdöbbenéssel olvastam a mult héten
Ferenczy cikkét a «Budapesti Hirlap »-ban, melyben a sárospataki ref. főiskola alapítványainak rossz kezelése folytán
ezen alapok állami felügyeletét indítványozza, mivel a megfelelő kezelésre az autonómia nem elégséges. Megdöbbent
a d o l o g ; először, mivel ebben általában a mai egyének gyöngülését látom, mely ime maga hívja ki az állami beavatkozást, tehát az állami mindenhatóság terjeszkedését, a mi nem
keresztény elv; másodszor, mivel az autonómiának ilyetén
bemutatása egy illúzióval tesz szegényebbé, mint a ki egyházam erősödését eddig az autonómia felállításában kerestem
és harmadszor, mivel az időknek, illetőleg az embereknek
r o h a m o s változását, ethikai lefelé szállását jelenti. A 80-as
években a ref. Thaly Kálmán még azt dörögte a képviselőházban : vasvillát fogunk arra, a ki alapjainkhoz merne
nyúlni s ma ime a reformátusok körében merül fel az óhaj :
állam jöjj és kezeld alapjainkat, mert elkallódnak. Bomlik
m á r nálunk minden, mivel nem vagyunk — keresztények,
hanem sietünk a pogányság felé, az Úrnak XX. századában.
Ezt hívják most haladásnak. A görög kath. kiáltja: a világért
sem kell szabad püspökválasztási j o g ; a református kiáltja:
nem kell autonómiai vagyonkezelés! Hová jutunk még?
B . E s z t e r g o m . Köszönöm szépen. Palásthy Pál azt
irja nagy művében, a «Palásthyakban», hogy ha az ember
rosszul érzi magát az élők között, menekül a holtak közé,
azaz a multak emlékei között búvárkodik. Ez a művelet, a
mi nem egyéb, mint az irodalommal való foglalkozás, még
a k k o r is nyújt nagy szellemi élvezetet, ha valaki jól érzi
magát az élők között. Örülök, hogy Méltóságod hasonlókép
gondolkodik. Nincs is a szelleminél nagyobb élvezet.
ÄI. B á c s . Szives volt közlés végett megküldeni a SzentPál-Társulat alapszabály-tervezetét. Gondolom jó szándéka a
címet tévesztette e l ; mint tapasztalhatja, a «Beligio» nem
szokott közölni ilyen messzemenő hozzászólásokkal összekötött terveket, rendszerint tudományos kérdésekkel foglalkozik s a társadalmi kérdéseket is csak elméleti oldalukról
világítja meg. Tervét már tavaly egy cikkben fejtegette s
m á r akkor úgy láttam, hogy a cél a ma fönnálló egyesületek
körében is megvalósítható. Ne osszuk meg az erőket. Dolgozatát visszaküldöm ; valamely más lapban közölje.
P f . F r e i b u r g . Tiszteltetem a tanár urat, művét nemsokára ismertetjük.
Szerkesztőségés kiadóhivatal lakása május í-töl : IX., Ferenckörút 27.
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T U D O M Á N Y O S , TÁRSADALMI É S IRODALMI K A T H O L I K U S FOLYÓIRAT
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D U D E K J Á N O S dr.
EGYETEMI TANÁR

Giesswein Sándor dr.
A Szent-István-Társulat május 6-iki közgyűlsén a
társulat alelnökévé újból Giesswein Sándort választotta, a ki kiváló egyéniségével, a tudományos és a
közéleti téren kifejtett tevékenységével a legszélesebb
körben nagyra becsült férfiaink egyike.
A Társulat természetesen első sorban a neki fölötte becses férfiút, a kiváló adminisztrátort és szervezőt honorálta. Ahhoz a hat esztendőhöz, a mit
Giesswein Sándor dr. a Szent-István-Társulat élén
töltött, az életképes gyakorlati újításoknak egész sora
fűződik. Az ő nevéhez fűződik mindenekelőtt a Társulat új alapszabályainak megteremtése, mely egy
csapással új, a gyakorlati követelményeket szem előtt
tartó irányt adott a Szent-István-Társulat sokoldalú
működésének. 0 szorgalmazta újból s egyénisége
teljes erejével a Szent-István-Társulatnak ama kardinális hivatását, hogy jó és olcsó könyvekkel
lássa el a magyar népet. Innen a Társulat egyik legfiatalabb, de legéletképesebb intézménye, a pártoló
tagság — mely jelenleg már 18 ezer tagot számlál —
teljesen az ő nevéhez fűződik. 0 adott új tartalmat
s evvel új erőt a «Népiratkáknak» is, melyek sorozatában a lefolyt hat év alatt a szociális és gazdasági
thémák egész kincses háza foglalt helyet. Valamint
bizonyára nagy hálára kötelezte le a népet a kipróbált hírű Szent-István-Társulat «Naptárának» feltámaztásáért, mely azóta kapósabb talán, mint valaha.
A nép igényeinek kielégítése mellett nem kevésbbé
szivén viselte a művelt közönség érdekeit is. A rendes tagság keretébe beállította a «Hitvédelmi Fűzetek» sorozatát, melyek úgy íróik, mint tárgyaiknál
fogva a külföld hasonló vállalataival teljesen egy
színvonalon állanak. De ez újítás életképességét bizonyítja maguknak a tagoknak rohamos szaporodása
is; e füzetek közrebocsátása előtt háromezer volt
a rendes tagok száma, jelenleg pedig az ötezer felé
közelednek. Irodalmi működésének szine-javát is
a lefolyt hal év alatt szintén a Társulatnak szentelte.
A Tudományos és Irodalmi Osztályban két, vaskos
kötet számba menő kiadványa látott napvilágot. Az
egyik a biblikust mutatja be: «Szent Jakab Jeruzsálem püspöke» címmel ; a másik pedig a szociologust,

vasárnapon.
S Z E R K E S Z T Ő S É G ÉS

KIADÓHIVATAL

Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 27,

ezt a munkáját a «Történelmi Bölcselet és Szociológia»
a bécsi «Leo-Gesellschaft»-ban is előadta és megjelentette kiadványai sorában ily cím alatt «Deterministische und Metaphisische Geschichtsauffassung» A hitvédelmi füzetek számára irta iránytjelző klasszikus
munkáját «Társadalmi problémák és keresztény
világnézet» cimmel s ugyancsak e füzetsorozat számára készül egy új biblikus munkája: «Egiptom
és a Biblia», mely az idei rendes tagilletmény egyik
részét fogja képezni.
De Giesswein Sándor dr. alelnöki működése
nem csak a Szent-István-Társulat irodalmi nívóját
emelte, mindenre kiterjedő szorgoskodása annak
anyagi biztosításáról sem feledkezett meg. Neki köszönhető a Társulat új működési ága, a kecskeméti-utcai
könyvkereskedés, mely ötévi fennállása után az elsők
között is első sorban áll. Az 1908. közgyűlésen tartott hatalmas alelnöki megnyitó beszéde sokkal
inkább a közelmúlté még, sem hogy emléke elfeledett
legyen. Visszhangja oly erős volt, hogy a közgyűlés
díszelnöke, Hornig Károly báró, rögtön 1000 koronát
ajánlott fel a Szent-István-Társulat Tudományos és
Irodalmi Osztályának céljaira s példája nyomán e
célra rövid idő alatt több mint 10 ezer korona gyűlt
egybe.
A Szent-István-Társulat belső üzleti életében
pedig szintén igen számottevők azok a változások,
melyek alelnöki tevékenységének időszakára esnek.
Világosan beszél erről csak e néhány számadat is. Hat
évvel ezelőtt a Társulat üzletágai működésüket tizennyolc tisztviselő s körülbelül másfélszáz munkással
bonyolították le ; most a tisztviselők száma 48 s a munkásoké közel négyszáz. A Szent-István-Társulat tankönyvkiadó vállalata akkor volt csak keletkezőben
alig száz tankönyvvel; most pedig a népiskolai tankönyvek száma 206, a középiskolaiaké pedig 102.
Ez utóbbi tankönyvek hat év előtt mindössze 245
helyen voltak használatban, most pedig a SzentIstván-Társulat középiskolai tankönyveit 1887 osztályban tanítják. Hasonlóan örvendetes az eredmény
a Társulat egyéb kiadványainál is. Ebben azonban
hűségesen osztozik vele a munkában Erdősi Károly
társulati igazgató.
Giesswein Sándor dr. e sokirányú áldásos szer-
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vező m u n k á j a mellett tud időt találni arra is, hogy
ne csak tevékeny munkása, de vezetője legyen
j ó f o r m á n az összes u j a b b kath. társadalmi mozgalmaknak. Elnöke a ker. szociálistáknak s mint ilyen az
országnak jóformán minden nagyobb városában tartott előadást a szociális kurzusokon s vitt vezető
szerepet a kath. nagygyűléseken. Alelnöke az Orsz.
Kath. Szövetségnek, egyházi elnöke a kath. férfipatronázsnak, ügyvezető elnöke a Kath. Iskolaegyesiiletnek, a képviselőházban a munkásbizottság elnöke,
továbbá elnöke még a Magyar Társadalomtudományi
Társaság szociálpolitikai osztályának, alelnöke a leánykereskedés elleni ligának, s ugyancsak alelnöke
a Nyugatmagyarországi Földmívelők Egyesületének.
És h a hozzávesszük még, hogy mindezen terhes,
felelősségteljes állásokat — beleértve a Szent-IstvánTársulat alelnökségét is — tisztán ügyszeretetből,
minden anyagi j u t a l o m nélkül végzi, akkor tudjuk
csak a maga valója szerint méltányolni ennek az
óriási m u n k a b í r á s n a k igazi értékét.
Ezt a nagy egyéni értékkel biró s Istenadta nagy
tehetségeit a köz javára szinte páratlan odaadással
s önzetlenséggel értékesítő férfiút nagyrabecsülöm.
Alelnökké újból való választása kedves alkalmul
szolgál, hogy ezeket elmondhassam róla m i n d n y á j u n k
épülésére és okulására. Tanuljunk tőle dolgozni úgy,
ahogy a mai viszonyok követelik s tanuljunk még
valamit. Szerénységet. A ki Giessweinnal személyesen
érintkezik, kellemesen tapasztalja, hogy a póz, a
nagyképüsködés, a stréberség előtte teljesen ismeretlenek. Mintha egyáltalán nem érezné személyiségének súlyát és értékét s mintha az ő világnézetében m i n d e n : állás, kitüntetés, dicsőség csak mások
számára volna s őt csak a munka, a folytonos fáradozás illetné meg. Oly igénytelen, oly jóságos, oly
szíves.
Adja Isten, hogy lásson maga mellett támadni
hasonló lelki tulajdonokkal ékeskedő papi nemzedéket s akkor bizva indulhatunk a jövő küzdelmes
alakulásoknak.

Bertold kalocsai érsek legendája.
A középkori Mária-legendák egyik gyöngye újabb
följegyzéseidjen Bertold kalocsai érsek (1206—1218.)
nevéhez fűződve maradt ránk. így adja elő a legendát — Tylkowszkira hivatkozva — nagy nevű történetírónk: Katona István. (Hist Eccl. Coloc. I. 233.)
Katona n y o m á n indulva jeles egyházi költőnk, a
feledhetetlen Rosty Kálmán költői földolgozásra méltatta ezen legendát ; a költői elbeszélés cime : «Bertold az égi vőlegény».
Bertold családja nógatására megnősül. Az esküvő
n a p j á n egyszerre csak eszébe jut, hogy aznap még
n e m mondotta el szűz Mária zsolozsmáját, holott
ezt m i n d e n n a p el szokta végezni. A háznak valami
zügába rejtőzik a zsolozsma elmondása végett. Midőn

LXVIII. évi. 19U9.

e szavakhoz ér : «Tota pulchra es amica mea ! Egészen
szép vagy én barátnőm!» — megjelenik neki a
boldogságos Szűz, m o n d v á n : «Ha szép vagyok és
ékes, miért hagysz el engem s miért választottál
m a g a d n a k más jegyest?» Mire Bertold megszólal:
«Mit akarsz hogy cselekedjem?» A válasz: « H a j e g y e sedet én érettem elhagyod, én leszek a te égi jegyesed;
és ha fogantatásomnak ünnepét esztendőnként megülöd, a mennyégben megkoronázlatol». Bertold enged
a jelenésnek, elbocsátja jegyesét és egyházi pályára
l é p ; elsőben is paderborni prépost lesz,végül aquilejai
pátriarka.
Ez volna a legendának rövidrefogott tartalma.
Á m d e ebbe a legendába csak úgy került bele Bertold neve, akár Pilatus a Creclo-ba. Maga a legenda
ugyanis sokkal régibb Bertold koránál.
Már Rosty is megemlíti a legendához adott
jegyzetben (Magyarok Nagyasszonya. II. köt. Kalocsa,
1903. 77. 1.), hogy Bertold legendájához hasonlót
idéz szent Anzelm, canterburyi érsek is. (Sermo de
Concept. B. M. a p u d Migne S u m m a aurea VI. 640.)
Csakhogy Rostynak ezen szűkszavú jegyzete kiigazításra szorul. 1. Ezen beszédei tévesen tulajd o n í t j á k a skolasztika atyjának, Canterburyi Anzelmnek. 2. A Pseudo-Anselmus-nál előkerülő legenda
(Migne : Patr. Lat. T. 159. col. 320.) pedig nemcsak
hogy hasonló, de ugyanazon legenda, mint Bertoldé.
Kitűnik ez Pseudo-Anselmus és Katona szövegének
p o n t o s egybevetéséből: a kifejezések mindkét helyütt
teljesen ugyanazok, helyenkint pedig szószerinti
egyezések is vannak.
Nemcsak az említettük Sermo, de a Tractatus
de conceptione B. M. V. szerzőjének is tévesen Canterburyi Anzelmet tartják. A Tractatus-nak ismeretes a
szerzője. Eszerint azt a szent érseknek hasonnevű
unokaöccse, Anzelm apát írta 1141—48 táján. Erről
az Anzelm apátról (1115 körül a r ó m a i S. Saba,
1121 1149. pedig az angolországi E d m u n d s b u r g
a p á t j a ) ismeretes, hogy mennyire buzgólkodott a
szeplőtelen fogantatás ü n n e p e érdekében. De vájjon
ő irta-e a Sermo-t is, azt n e m lehet megállapítani.
Egyébként ezen Sermo szerzőségének kérdése, de
m é g maga az iratnak kora sem bir ránk nézve rendkívüli fontossággal ; hiszen vannak az Anzelmek
korából, a XII. század derekáról származó egyéb
irodalmi emlékek, hol a Bertold érsekkel kapcsolatba
hozott legenda följegyezve vagyon. Tehát Bertold
érsek mondvacsinált legendája előkerül már félszázadnál is előbb Bertoldunk koránál.
A párisi Bibliothèque nationale egy XII. századi
kéziratában előfordul m á r a legenda, de némileg
eltérő szerkezetben. Egy gazdag
fiatalember,
ki
Mária tiszteletére szüzességet fogadott, házasságra
a d j a fejét. Midőn az esküvő napján szűz Máriához
imádkozik, Mária szemére hányja hűtlenségét. Az
ifjú megbánja tettét, m i r e Mária messze idegenbe
viszi. Ugyanazon kéziratban előkerül ezen legendá-
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nak még két változata is: az egyik prózai szerkezet,
a másik meg verses földolgozás. A prózai szerkezet
helyhez kötve adja elő a legendát; Pisa a legenda
színhelye. Egy pisai klerikus buzgó tisztelője szűz
Máriának. Rokonai unszolására azonban eljegyez
egy leányzót s ettől fogva egyre lanyhább lesz szűz
Mária tiszteletében. Az esküvő napján megjelenik az
ifjúnak Mária, szemrehányással illeti és óva inti a
házasságtól, mire az iíjú éjnek idején megszökik a
lakodalmas háztól. A prózai legenda, de nem ez a
pisai szerkezet, hanem a másik, benne van egy más
párisi kéziratban is mely szintén a XII. századból
származik és ugyancsak Mária-legendákat tartalmaz.
A legenda prózában és versben egyaránt mind
sűrűbben fordul elő a XIII. századi kéziratokban.
A verses földolgozás nem sok eltérést mutat, de
antul többet a prózai. Különös figyelmet érdemel a
prózai szerkezetek közül kettő : az egyik az emiitett
pisai változat, mely helyhezköti a legendát; a másik
szerkezet szintén tipikus. Fiatal emberek labdáznak.
Egyik félti gyűrűjét, melyet szive választottjától kapott.
A templomban akarja valahová letenni. Ekkor tekintete egy Mária-szoborra vetődik; szűz Mária szépségétől elragadtatva lemond első szerelméről és a
gyűrűt a Mária-szobor ujjára fűzi. Idővel mégis
megnősül. A nászéjszakán megjelenik szűz Mária és
a gyűrűt odatartja az iijú házasember felé. Erre
«Mária jegyese» otthagyja feleségét és szerzetbe lép.
Ezen szerkezet után az egész legenda «Szűz Mária
jegyese» cimen ismeretes.*
Legendánk tehát már a XIII. évszázban nagy
elterjedtségnek örvendett, különböző szerkezetekben
forgott közkézen. A legtöbb legendatár egy és ugyanazon kéziratában sorra előkerül a legendának mindkét ismertettük szerkezete, néha még harmadik változata is. A Mária-legendáknak ezidőszerintlegielesebb
ismerője, Mussafia (Studien zu den mittelalterlichen
Marienlegenden.) szép számmal jegyezte ki ezen
legendának a világirodalomban előforduló különféle
változatait. Ez a sokféle változat alapjában véve
csupán egyazon legendának, «Szűz Mária jegyese»
legendájának különböző földolgozása.
Van ezeknek a változatoknak egy sajátságos
közös vonásuk, és ez az, hogy — Pseudo-Anselmus
szerkezetétől eltekintve — soha sincsen ezekben
összefüggésbe hozva a legenda a szeplőtelen fogantatás ünnepével. Csak a XV. század felé kezdik
gyakortább összekötni ezen legendát a szeplőtelen
fogantatás ünnepével. Világos tehát, hogy ez utóbbi
vonatkoztatás csak későbbi toldalék, mely hiányzik
a legenda eredeti szerkezetében.
Pseudo-Anselmus tehát ezt a legendát már készen találta és csupán megtoldotta a szeplőtelen
fogantatás ünnepére való vonatkozással. Ep azért a
legenda keletkezési ideje Pseudo-Anselmusénál jóval
régibb korra utal vissza és Bertold korától még
távolabbra esik, mintsem hogy gondoltuk volna.
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Hogy ehhez a legendához, mely eredeti szerkezetében már a XII. században általánosan ismeretes
volt, semmi köze se lehet a XIII. évszáz elején élő
Bertoldnak, az ezek után napnál is világosabb.
Vájjon mégis hogyan jött létre ez a tévedés,
mely a világirodalom ezen legelterjedtebb Márialegendája hősének épen Bertold kalocsai érseket
tette meg? Ez a téves nézet a kalocsai főegyházmegye nagyérdemű történetírójának, Katona Istvánnak tudandó be. Katona e legendát illetőleg Tylkowszki-ra hivatkozik mint forrásra. Ámde Tylkowszki (Breviárium concionatorium super Festa
totius anni. Constantiae. Anno 1722. pg. 40.) nem
nevezi meg a legenda hősét, miként az ő forrásai,
Pseudo-Anselmus és Rota is csak névtelen hősről
mondják el a legendát. Pseudo-Anselmus és követői
csak általánosságban jelölik meg a legenda hősét,
mint a magyar királyné testvérét. Már most Katonát
tévedésbe vitte történeti tudása. Egy magyar királynénak testvéröccse, ki később az aquilejai pátriárkái
székre emelkedett — ez csak Rertold kalocsai érsek
lehetett. Ez alapon megtette Katona ezen Mária-legenda
hősének Bertold érseket. Ámde nem is annyira történeti
tudása tévesztette meg Katonát, hanem inkább az a
helytelen fölfogás, mely az ilyen legendáknak mindenáron történeti hitelességet, vagy legalább is valami
történeti magvat szeret tulajdonítani.
Katona előtt senkinek sem jutott eszébe ezen
legendát kapcsolatba hozni Bertold érsekkel. Pedig
szerepel ez a legenda régibb irodalmunkban is. Előfordul például Temesvári Pelbárt és Laskai Ozsvát
műveiben; nyelvemlékeink sorában pedig a Kazinczy kódexben, hová Pelbárt Stellarium-ából került át.
Hozzá ezek is magyar vonatkozással vezetik be a
legendát, akárcsak Pseudo-Anselmus. Például a
Kazinczy-kódexben így hangzik a legenda eleje :
«Vala franciabeli Káról királnak ideiben, ezön királnak udvarába egy iijú, ki vala az magyari királnak
atyjafia». Ámde Bertoldról nem tud régibb irodalmunk, nem tudnak kortársai se. Mit jelentsen mégis
ezen legendában a magyar vonatkozás? A középkori elbeszélő költészetnek kedvelt szokása, hogy
kalandos históriák színhelyét Magyarországra szereti
helyezni, mint kevésbbé ismert vidékre. Igy például szent Patrik purgatoriumát is a magyarországi György (Georgius de Hungaria) vitézzel járatja
meg a regényes história. Hasonló példát még többet is hozhatnánk föl. Mind ezen kalandos elbeszélésekben a magyar vonatkozás csak amolyan
jelentőségű, mint mikor mi népmeséinket így vezetjük be: «hol volt, hol nem volt, még az Óperenciás
tengeren is túl, volt egyszer egy ember».
Ezzel végeztünk volna Bertold kalocsai érsek
állítólagos legendájával. Ámde ebből a legendából
még hamis következtetést is vonnak. Minthogy a
legendában szűz Mária szeplőtelen fogantatás ünnepének megülését kívánja, azért ebből a legendából azt
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is következtették, hogy Bertold kalocsai érsek korában a szeplőtelen fogantatás ünnepét behozta egyházmegyéjében. Ez lenne hazánkban a szeplőtelen fogantatás ünnepének megtartását illetőleg a legrégibb
adat. Ép azért alig is olvashatunk a szeplőtelen
fogantatás tiszteletéről szóló hazai könyvet, vagy
csak cikket is, melyben ezen adatra hivatkozás ne
történnék. Csakhogy a legenda megdöltével elesik
ezen helytelen adat is. Ki kell küszöbölnünk az
irodalomból ezen téves adatot.
Tímár
Kálmán.

A származástan

bizonyítékai.

Haeckel és társai tehetségüket szizifusi m u n k á r a
pocsékolták : meg akarták vívni az Egyház dogmáit.
Kerestek bathybiust, kutattak m o n é r után, kliséket
hamisítottak s dobra verték, mint szinigazságot, ha
egy zugtudós koponyát talált és azt összekötő kapocsnak kürtölte ki ember és m a j o m között. Természetesen a farsangi komédiára mindig hamvazószerda következett, a nagy hévvel kezdett vagdalkozás és diadalrivalgások után a tudomány alázatos
takarodót fúvatott nekik. Csakhogy ezzel Haeckelék
ártottak a tudományos fejlődéstan ügyének is. —
A közönség nem bizik abban a bohócban, kinek kunsztstükkjei m á r többször félresültek. Máskor, h a még
oly színes plakátokon hirdeti is mesterségét, csak
boszankodik, de nem áll kötélnek. Haeckel kudarcait
sokan a származástan rovására jegyezték föl, hiszen
elég merész volt, hogy tanait ennek elveivel azonosítsa.
De azért a származástan a bizalmatlanságok
ellenére is nyugodtan halad a maga útján. Es ez az
út hódító útnak Ígérkezik. Ma m á r elenyésző azon
természettudósok száma, kik Cuvier álláspontján
kívánnak maradni. A legtöbbje új utakat tapos. Az
igaz, még inkább csak sejtenek, m i n t t u d n a k ; de az
a kevés, amin okoskodásuk alapul, m á r elegendő,
hogy följogosítson az állandósági elmélet kétségbevonására. Egy kicsike rés az évezredes bástya falain
m á r pozitív lépés az erődítmény megvívására. Azért
nem lesz érdektelen egy pillantást vetni azon arzénálba, mellyel a tudósok a leszármazás diadalrajuttatását reménylik.
Mellőzzük azt az apriorisztikus elvet, hogy az
isteni Bölcseséghez méltóbb eljárás fejlődés utján
építeni ki az élők világát, mint ismételt teremtő
aktusokkal. A természettudós, mint ilyen, n e m bölcselő, a tapasztalati téren kell maradnia. Az igaz,
még n e m sikerült azt az archimedesi nyugvó pontot
föltalálni, amelyről könnyű szerrel volna kiforgatható az állandóság elmélete, de az eddigi kutatások
m á r oly fontos hadi pozíciókhoz juttatták a természettudományt, hogy azokból kényelmesen láthatjuk
az ellenvélemény esetleges fogyatkozásait.
A leszármazás bizonyítékai két csoportra oszlanak. Vannak direkt érveink, melyek szemünk előtt
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mutatják be a fajok átalakulását. Vannak továbbá
indirekt bizonyítékaink, melyek kerülő útakon vezetnek célhoz az által, hogy több kifejlődött rokon fajnak egy közös törzsből való kiválását ajánlják. Az
előbbiekből csak igen sovány készlet áll a tudomány
rendelkezésére, a minek különben az a valószínű
magyarázata, hogy jelenleg a relativ állandóság korszakát éljük. De azért e szerény készlet is figyelmet
érdemel.
Direkt bizonyítékokban a növények
országa
szerencsésebb, mint az állatoké. E téren igen figyelemre méltó Haberlandt kísérlete, melyet e gráci
botanikus egy jávai szedercserjén (conocephalus
ovatus) végzett. 1 Ezen érdekes növény húsos leveleinek felső oldalán gödöralakú szervek vannak, az
ú. n. hydathodok. Ide gyülemlik a gyökérnyomás
következtében a fölösleges víz. Egyetlen levél éjjelenkint 276 gr. vizet választ ki. E kiválasztásnak igen
fontos élettani föladata v a n : elősegíti a vízkeringést
a növény rostjaiban és ezzel a gyors anyagcserét.
Haberlandt a növényt megmérgezte az által, hogy
leveleit alkohol-oldattal kente be. Célja volt megtudni, vájjon e vízkiválasztás valóságos élettani
jelenség-e, avagy csak közönséges fiziko-mechanikus
tünemény. Ez utóbbi esetben — gondolta — a
hydathodok tovább fognak működni. Csakhogy másn a p üresen állottak a hydathod-gödröcskék : a
növény tehát a szó szoros értelmében meg volt mérgezve. Ám néhány nap múlva Haberlandt nagy csodálkozására a megmérgezett leveleken új vízkiválasztó
szervek képződtek, az előbbiektől egészen elütő
alakkal és szervezettel. A felső hártya alatt fekvő
sejtszövetből gombostűfej nagyságú dudorodások
t á m a d t a k ; ezekből folyt ki most reggelenkint a
fölösleges víz. Ezek az új szervek igen célszerűen
kezdtek működni, csak egy hibájuk volt: igen érzékenyek voltak a szárazság iránt. Azért egy hét múlva
ezek is tönkre mentek. De a növény még így sem
tett le az élet reményéről. Most a levél alsó felén
képződtek kinövések és ezek vették át a hydathodok
föladatát.
Eddig a kísérlet. A fejlődéstan malmára j ó adag
víz ömlik belőle. Egy célszerű új szerv képződött a
növényen, hirtelen, minden átmenet nélkül, a kísérletező szemeláttára. Ez a szerv nem a Lamarck-féle
lassú alkalmazkodás elve szerint épült, mert oka
n e m a külső viszonyok változása, h a n e m magán a
növényen elkövetett erőszak volt. Tehát nem annyira
a külső erők irányt szabó, mint inkább a belső erők
produktív képessége nyilatkozott meg egy külső ingeihatása alatt. Már most lia az egyed fejlődésében történhetik ily hirtelen és rendszertanilag lényeges változás, miért ne a faj fejlődésében is? Hiszen a külső
inger lehet oly természetű, hogy az a növény egyéb
élettani funkcióit is, pl. a szaporodást befolyásolja.
1

Festschrift für Schwendener. Berlin, 1899,
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És valóban a hirtelen faji átalakulásra találtak
m á r a jelen relativ állandóság korszakában is példákat. Hugo de Vries kimutatta kísérletileg, hogy
v a n n a k növények, amelyek jelenleg is új alakokat
hoznak létre és pedig hirtelen, minden apránkinti
átmenet nélkül. Müvében 1 több ilyen példát hoz föl,
egyebek közt kiváló figyelmet érdemel az «Oenothera
Lamarckiana». Ennek törzsén évenkint több oly mag
érik, melyből úgy egymástól, mint az anyanövénytől rendszertanilag különböző növények teremnek.
És hogy e növények a szisztematika valóságos fajtái,
az o n n a n következik, hogy állandóan megtartják és
utódaikra hagyományozzák sajátságaikat.
Keresztezés által is sikerült m á r állandó növényi
fajokat létre hozni. A rubus, salix, hieracium köreiben van rá elég példa. Reinke, aki Ítéleteiben igen
józan és az elhamarkodottság vádjától teljesen ment
természettudós, maga hoz föl eseteket rá. 2
Az állatok faj fejlődésére nehéz a jelenből venni
példákat. A keresztezés a leszármazás ellen bizonyít,
mert az így nyert basztardok nem állandók,
hanem magukra hagyatva, az eredeti fajok egyikébe
esnek vissza. A legkiválóbb bizonyítékot a hangyák
birodalmának fáradhatatlan kutatója, W a s m a n n , bocsátja a tudomány rendelkezésére. A 25 évi türelmes
kutatás, valamint a szerző alapos bölcseleti előképzettsége kizárja nála az ítélet elhamarkodottságát és megnyugtat az érvelés helyessége felől. W a s m a n n érvét
behatóbban kell tárgyalnunk, m e r t csakis a tényállás alapos és részletekig menő megismerése után
láthatjuk be annak valóban bizonyító erejét. 3
Észak- és Közép-Európában él négy különböző
hangyafaj, mely bolyaiban négy közömbös rovarvendéget tűr a «dinardák» törzséből. E vendégek a
hangyák és bolyaik nagysága, valamint vendégfogadóik szine szerint vannak elosztva, úgy hogy a legnagyobb hangyafajnál a legnagyobb, a legsötétebbnél
a legsötétebb dinarda tartózkodik. Latin nevükön
nevezve őket, a formica rufa, exsecta, sanguinea, fuscorufibarbis hangyafajok megfelelő vendégei: dinarda
Maerckelii, Hagensi, dentata, pygmaea. E négy
dinardafaj nyilván ugyanazon törzsnek a külső viszonyokhoz alkalmazkodott négy típusa. Ha tehát
fölvesszük, hogy valamikor a dinarda fejlődésen ment
át, a fejlődés négy különböző irányát vendéggazdáik
tulajdonságai határozták meg. Csakhogy az a kérdés,
volt-e egyáltalában ilyen fejlődés? Igen — feleli
W a s m a n n — mert a jelek oda mutatnak, hogy a
fejlődés még jelenleg is folyik: a négy faj éles
határoltsága még nincs teljesen befejezve.
Ha ugyanis szemügyre vesszük a dinardák tartózkodási helyét, a következő törvényszerűségre bukkanunk : különböző szélességi fokok alatt különböző1

Die Mutationstheorie. Leipzig. I. Band 1901. II. Band 1903.
Einleitung in die theoretische Biologie. 1901. 542. s k. 1.
3
V. ö. Wasmann : Die moderne Biologie und die Entwicklungstheorie. 3. Ausgabe. 1906. Freiburg, 319 s k. 1.
2
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képen haladt előre az alkalmazkodás.
Délangolország, Rajnavölgy, Szilézia, Csehország vidékein előfordul mind a négy dinardafaj egymástól élesen elkülönítve. Eszak-Európában csak a d. Maerckelii és
d e n t a t a ; a Trier és Luxemburg közötti vidéken a
Hagensi és pygmaea is előfordul, csakhogy nem oly
éles sajátságokkal, mint egyebütt, hanem mint átmeneti alakok a dentatá-ból. Az utóbbi helyeken
tehát a két dinardafajnak valószínűleg nem volt elég
ideje a teljes alkalmazkodásra s még csak útban
van feléje. E nézet elég indokoltnak bizonyul, lia
szemügyre vesszük az illető helyek geologiai viszonyait is. A legutosó diluvium jégkérgétől épen azok
a helyek szabadultak meg legelébb, ahol a négy kifejlődött dinardafaj él, míg Észak-Európa mezőin
csak sokkal utóbb olvadt föl a jégburok, Luxemburg
pedig e két periódus között áll. Ha tehát a négy
hangyavendég között egy közös törzsből való lassú
kialakulást veszünk föl, a rendelkezésünkre álló
hosszabb vagy rövidebb időtartamból érthető, miért
van Csehországnak 4, Észak-Európának 2, Luxemburgnak szintén 4 dinardafaj táj a, csakhogy átmeneti
alakokkal.
E magyarázat ellen talán azt lehelne mondani,
hogy hiszen itt csak egy és ugyanazon rendszertani
faj változatairól van szó. Ez ellenvetés azonban elenyészik, lia tekintetbe vesszük, hogy a dinarda
Maerckelii és dentata ép oly élesen határozott faji
jegyeket mutatnak fel, mint bármely más rendszertani faj. Az igaz, a dinarda Hagensi és pygmaea sok
helyütt csak a dentata változatainak látszik, á m d e e
változatok útban v a n n a k két tökéletes új faj kialakulása felé. Ez pedig onnan következik, hogy a fejlődés nemcsak a faji, h a n e m a törzsi jegyekre is
kiterjeszkedik. A dinardák törzsi jellege megkívánná,
hogy a szárnyfödő széle domború ékben végződjék.
E követelménynek megfelel a r a j n a i dinarda Hagensi,
ellenben a délangolországinak, melynek fejlődése
előbb kezdődhetett, laposan domborodik a szárnvszegélye.
W a s m a n n egy lépéssel még tovább megy és a
fejlődést a dinardini egyéb fajaira és legközelebbi
rokonaira is kiterjeszti. Dél-Európában egy fekete
myrmicid (aphaenogaster testaceopilosa) fészkében
honol a dinarda nigrita. Ez oly annyira különbözik
az északi rokonoktól, hogy Casey a chitosákhoz
sorolja. De törzsi rokonságuk kétségtelen: az eltérő
jegyek csak az alkalmazkodás jelllegél viselik. Már
most hogyan magyarázzuk e nagy eltéréseket, lia a
dinarda nigrita fejlődése is csak a diluvium végén
kezdődött ? Itt lassű átalakulás n e m vezet célhoz,
itt m á r de Vries mutációs elméletéhez, az explosiv
átalakuláshoz kell folyamodni. A diluvium után
ugyanis valószínűleg gyors éghajlati változások következtek. Tegyük föl, hogy e változások folytán az
aphaenogaster északra nyomult a formica területére.
Ezek elmenekültek vagy áldozatul estek, dinarda
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vendégeiket pedig az nj hódítókra hagyták. Ezeknek
most életkérdés volt a gyors alkalmazkodás az új urak
szokásaihoz. Megvolt tehát az új fejlődési impulzus:
a helső erő a külső hatásra reagálni kezdett. Hogy
mikép, az titok marad. A szerves lény alkalmazkodó
képességéhen rejlik az élet alapvető titka.
A
A dinardinákhoz legközelebb áll a rokonsági
lépcsőzeten a thiasophila. Ez utóbbiakból származtatja W a s m a n n az előbbieket ugyancsak de Vries
elmélete szerint s az átváltozást a diluviális korszak
kezdetére teszi. Bizonyítékot erre is a geologiában
keres. A thiasophila Amerikában is előfordul, a
d i n a r d a nem, b á r az ottani formica az európaitól nem
különbözik. Ez úgy magyarázható, hogy a dinarda
akkor vált ki a thiasophilából, mikor Amerikát a
tenger m á r teljesen elválasztotta Európától, a mi a
geologusok véleménye szerint legkorábban a diluvium idejében történhetett.
W a s m a n n leírása szerint a dinardák kialakulását mintegy a szemünk előtt látjuk végbe menni.
Ezzel azonban korántsem állítja, hogy egyéb fajok
is így fejlődtek. Az általánosításra m á r azért sincs
joga, mert a legtöbb fajnál az eltérő jegyek közömbös tulajdonságok, nem úgy mint a dinardáknál : a
kényszer-szülte alkalmazkodás eredményei.
Sokkal változatosabb W a s m a n n az indirekt bizonyítékok halmozásában. Ezeket is a természettudomány azon ágából veszi, ahol ő szaktudós : a hangyák
és termeszek biológiájából. Lehetetlen itt az ő
gazdag bizonyító készletét csak vázlatosan is ismertetni. Elég, ha kiemeljük összefoglaló okoskodását.
A legtöbb myrmecophil és termitophil vendég a
bogarak rendjéhez tartozik. Ezek azonban m á r a Triász ban, tehát jóval a hangyák és termeszek előtt lépnek
föl, a Liaszban pedig oly magas fejlődési fokot érnek
el, hogy a mostan élő bogár-családokat és törzseket
m i n d képviselik. A hangyák és termeszek ellenben
csak a Tertiärben fejlődtek nagyhatalmakká államszerű berendezéseikkel, tehát csak ekkor lehettek
vendégfogadókká.
Már most ezen alternativa előtt állunk: vagy
m a g a az Isten teremtette közvetlenül azt a sok ú j
bogárcsaládol a Tertiärben az állammá alakult
hangyák és termeszek számára, vagy ha nem,
úgy a myrmecophil és termitophil családok és
törzsek a m á r meglévő bogárcsaládokból fejlődtek
hangyavendégekké az alkalmazkodás elve szerint.
Aki csak theologus, ám fogadja el az előbbit. A természettudós azonban alá nem írhatja, ha m ó d j á b a n
áll a dolgot máskép is kimagyarázni.
Végezetül még megjegyezzük, hogy W a n n a n n
érvei nem vijják ki a bizonyosságot, csak valószínűbbé teszik a fajfejlődést az állandóságnál az
általa fölhozott esetekben. Ez azonban elég. A természettudós erre is építhet, ebből is vonhat törvényes következtetéseket, ű j igazságokat deríthet föl.
Hiszen a heliocentrikus világrendszer is sokáig csak
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föltevéses jellegű volt és mégis e periódusában volt
mozgató rugója a legtevékenyebb kutatásoknak s
oka a legnagyobbszerű fölfedezéseknek.
Martinovics Sándor S. J.

keresztény

bazilika

részei.

(vu.)

c j Az apsis (exedra, concha) a papság számára
fönntartott emelkedettebb hely, a hova lépcsők vezetnek. A lépcső felső fokán kerítés zárja el a szentélyt,
a mely kerítés fából, márványból, vasból vagy nemes
fémből készült. Bégebben a profán építészet szerint
áttört, az ötödik századtól kezdve domborműves
márványtábla. Ez a kerítés néha a magasba emelkedik oly módon, hogy az alsó zárt kerítésre magas
oszlopok kerülnek, a melyeket fölül márvány gerendák, architrávok fognak össze (régi szent Péter
bazilika). 1 Az apsis maga rendszerint félkör alakú,
a mely nyugaton rendszerint kiugrik a bazilika
falából, keleten és Afrikában a falba rejtőzik és
n é h a polygon alapú. Az apsis nagysága a klérus
számától függ; a hol nagy a püspök környezete, a
szentély fala körül m á r v á n y p a d o k húzódnak, esetleg több sorban egymás fölött cirkuszszerűleg, a
közepén pedig a p ü s p ö k trónusa áll (Torcello). 2
A szentély és a főhajó, illetve a kereszt- és főhajó
metszésénél van az oltár, egyszerű márvány asztal,
a mely fölé gazdag kiképzésű, négy oszlopon nyugvó
márvány baldachin emelkedik (baldachin, ciborium).
S ezzel adva van a keresztény bazilika f ő s é m á j a ;
belső és külső kiképzéséről még alább fogunk szólani.
Most lássuk a legkiválóbb bazilikákat teljes
csoportosítás szerint.
Az itáliai ó-kori keresztény bazilikák két főcsoportba oszthatók: a rómaiba és ravennaiba.
E két város, a mely az ó-kori keresztény időszak
nyugati két politikai gócpontja, építészetileg is elhatározó befolyást gyakorol Itáliára. A bazilikák legfényesebben Rómában alakulnak ki, mint a p á p a
székhelyén és a nyugati római birodalom fővárosában. A római bazilikák díszítő elemei nagyobbára
antik bazilikák részeiből állíttattak
össze ; az
antik arhitektura és szobrászat legbecsesebb alkatrészei, oszlopok, frizek, ajtószegélyek, domborművek
vétettek át antik épületekből ; idővel a pogány templomok bányákként szerepeltek, a honnét a keresztény építészek anyagukat összehordtak. így míg a
keresztény építészet térkompozició tekintetében fölötte
áll a klasszikusnak, részletkivitelnél h o v a - h a m a r
sülyedésnek indul. A legrégibb bazilikák építészetileg és kifejezés tekintetében a legkiválóbbak. Oka
ennek, hogy Constantinus és utódai egyelőre még
elég nagylelkűen támogatják a keresztény építészetet, az előkelő megtértek n e m k ü l ö n b e n ; továbbá,
1
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2
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hog}' a klasszikus épületekből még bőven lehet
hordani a legnemesebb anyagú és formájú darabokat, de a bizánci uralom erőtlenségével, a barbárok
betöréseivel, a kereskedelem és vagyonosodás csökkenésével, fogy az anyagi készlet s így a bazilikák
szegényebbek, durva kiképzésiiek és szedett-vedett
elemekből összeeszkábáltaknak mutatkoznak. Kétségtelen azonban, hogy Constantinus fénykorában a
keresztény építészet egész önálló, fényes bazilikákat
emelt.
Nagyság és fényes díszítés által különösen kivált
a nagy Constantinus által épített római szent Péter
bazilika, a mely öthajós és szép alakítású átriumos
volt. Ezt II. Gyula pápa bontatta le, midőn az új
szent Péternek helyet kellett adni. Fölülmulta a
386—400. év között épült szent Pál-bazilika (fuori
le mura), a mely öthajós átriummal és kereszthajóval van ellátva, a melynél nagyobbszerűt a keresztény építészet bazilikális stílben nem teremtett. Sajnos
1823-ban a munkások vigyázatlansága folytán tűz
martaléka lett, miután másfél ezer éven át dacolt az
idő viszontagságával. Mai restaurált alakja nem mindenben egyezik meg a régivel. Sőt a szakemberek véleménye szerint a mai csillogó, pazar belső nem versenyzik a réginek ódon, tiszteletreméltó méltóságával.
Rómának legnagyobb háromhajós bazilikája a
s. Maria Maggiore, szintén a IV. századból való.
Kereszthajója később épült hozzá. Constantinusi időből való a háromhajós bazilica Sessoriana (s. Croce in
Jerusalemme), kereszthajóval és karzattal, as. Lorenzo
fuori le mura karzattal, a s. d e m e n t e , ss. quattro
coronati. A bazilikális építészetnek szép példányai a
s. Sabina, s. Pietro in Vincoli, s. Prassede, s. Maria
ín Cosmedin, ss. Vincenzo ed Anastazio, s. Ágnese
f. 1. m., s. Maria in Trastevere, s. d e m e n t e (felső
templom). Róma közelében szép a s. Marie Maggiore
Capuában, melynek öt hajó-ja 54 antik oszlopon
nyugszik.
Ravenna, 1 a mely 404 óta a nyugati császárok
és a nyugati gól Theodorich székhelye, uralkodóitól számos fényes bazilikát kapott, a melyek, hála a
város majdnem ezeréves elhagyoltságának, romladozva
bár, de átalakítások nélkül maradtak fönn. A ravennai
bazilikák háromhajós épületek, kivül sokszögben
kiugró apsisszal ; karzatok és kereszthajók nélkül.
Míg a római bazilikák egy része diszharmonikus
hatást kelt, mert a különféle helyről összeszedett antik
oszlopok egységes tömegbe nem olvadhatnak, a
ravennai emlékek kezdettől fogva egységeseknek voltak
tervezve és minden egyes részük e célra készítve.
Részletekben antik minták után indulnak, bár részleteiben meglehetősen sülyedt tehnikai készültséggel.
A s. Giovanni evangélista 2 az egyetlen háromhajós
bazilika, a mely antik maradványokból és minták
1

Goetz, Ravenna. Leipzig. 1901.
s ü. o. 11. ábr.
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után épült.Már as. Francesco teljesen újonnan teremtett tagokból van összealkotva. A legjelentékenyebb
gót-áriánus templom a s. Apollinare nuovo háromhajós és belseje ritka épségben mutatja az ó-kori
keresztény dekorativ művészetet. Az oszlopok,
kapitelek, ivek, párkánykoszoruk, a gazdagon aranyozott tetőgerendázat, kazetták még antik szellemre
vallanak. Érdekes építészeti emlék még a s. Apollinare in Classe,2 a régi kikötővárosrészben. Különösen
érdekes jókarban levő homlokzata köríves vakárkádokkal és a falat tagozó lizénákkal. Ez a külső
faltagozás a ravennai építészetnek sajátos tulajdona.
Rendkívül érdekes a háromhajósbazilika Parenzoban 3 az Isztriai félszigeten. Bár csak a VII. században épült, teljes átriuma van. A kórus oldalon
és a homlokzaton mozaikmaradványok vannak, a mi
más ó-kori keresztény műemléknél nem fordul elő,
mert a római s. Maria in Trastevere 4 mozaikos
homlokzata XII. századi, a s. Lorenzo f. 1. m.-é. 5
egészen modern, 1864-ből való. Érdekesek a parenzói
régi mozaikok, a falnak márvány burkolata, az
antik mozaik padozat, a presbyterium ülőpadjai,
az emelkedett püspöki szék.
A keleti bazilikák nagyban megegyeznek a rómaiakkal, csakhogy a karzatok gyakrabban fordulnak elő. Jeruzsálemben Constantinus emeltetett ölhajós bazilikát a szent Síi- fölé, karzatokkal, átriummal. A középhajókban oszlopok, a mellékhajókban
pillérek állottak." Öthajós bazilika még a mai napig
is fönnálló és Constantinus anyja által épített betlehemi Mária templom. 7 Konstantinápolyban az V.
századból való a Studios patrícius állal alapított
szent János zárda templom ; a mecsetté átalakított
thessalonikai templom (Eski-Dschuma). Mindkettő
háromhajós oszlopbazilika, karzattal és félköríves
apsisszal. Szent Demetrius temploma ugyanott ölhajós és valószínűleg szintén az V. százából való.
Igen érdekes emlékek vannak Szíriában, amelyek
a bazilika stilus nagy elterjedését és különös változatát mutatják. Szíriában virágzó keresztény városok
voltak, a melyeknek lakosságát részben elriasztotta,
részben elpusztította a mohamedám invázió (VII.
század). Azóta e városok néptelenül állanak. S minthogy az építkezési anyag a fa hiányában tisztára gránit,
az épületek, leszámítva a földrengés okozta rombolásokat, majdnem egész épségükben maradtak fönn.
Vogué 8 fedezte föl a 40 négyzetmértföldnyire
terjedő terület műemlékeit. E műemlékék két csoportba oszthatók; az északiak nagyobb fejlettségről
1

U. o. 28. ábr.
U. o. 58-60. ábr.
3
Svvoboda, Der Doni von Parenzo. Wien. 1905.
4
Baedecker i. m. 388.
s U. o. 191.
0
Euseb. Vita Const. 111. 31.
7
Vogué, Les églises de la terre sainte. Paris 1860. 78. ábr.
s
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és gazdagságról tesznek tanúságot, a déliek ellenben
a legrégibb és legeredetibb ó-kori keresztény építészetről beszélnek. A súlyos gránitanyag m o n u m e n tális tömegkompoziciókat követel meg, azért ezen
templomok imponálnak zárt s t r u k t u r á j u k és kissé
nehézkes, nyomott térhatásuk folytán. Oszlopok
helyett főként erős pillérek szerepelnek; a középh a j ó igen keveset emelkedik ki; fa hiányában kőlapokkal fedik a mennyezetet is, a mi különféle
pilléreket, támaszokat tesz szükségessé. Érdekes, hogy
Strzygovski 1 ezen emlékekből származtatja le a román
építészetet. Ezen súlyos tömegekkel dolgozó stílusnak emlékei a II. v. III. századból származó chaggai, 2
a IV. századi tafkai, 3 a tornyokkal ellátott t u r maninbeli 4 bazilikák. De hogy ezen egyszerű stílushoz n e m ragaszkodtak mindig, m u t a t j á k azon p o m pás épületek, a melyek IV—VI. században keletkeztek ;
így a Guennouatban 5 levő nagy h á r o m h a j ó s oszlopos
bazilika átriummal, mely a IV. századból való vagy
a Soueidehban 6 levő öthajós, szintén oszlopos bazilika
az V. századból ; remek lagozásuak a baquouzai, 7 a
qualb-louzehi. 8
Az Alpeseken innen is elterjedtek a bazilikák és
pedig a r ó m a i f o r m á b a n ; ámde ép műemlék egy
sem m a r a d t reánk. 9 A karolingi kort megelőző időből fontos műemlék a trieri dóm magva, a melynek
eredeti alakját a későbbi hozzátoldások dacára eléggé
jól kihámozhatjuk. Állítólag 338-ban szenteltetett föl ;
valószínűleg 364—375 közt épült. H á r o m h a j ó s négyzet ;
négy ívvel összekötött hatalmas gránitoszlopokon
nyugodott a lapos mennyezet. A négy oszlop közti
rész emelkedetebb volt. Az épület eredetileg törvénykezési csarnok. 1 0
Magyarországon még a Xl-ik században is az
ó-keresztény bazilika mintájára építette szent István
király a templomokat. 1 1 A székesfehérvárin és nagyváradin kívül valószínűleg bazilikák voltak: az esztergomi, kalocsai, veszprémi, egri, csanádi, erdélyi,
váci, pannonhalmi, szalavári, pécsváradi, bakonybéli,
zobori, ó - b u d a i egyházak, a melyek szent István idejében épültek, de m a j d n e m nyom nélkül elpusztultak. A kalocsai bazilika alapfalait, 12 valamint a fehérváriét Henszlmann ásta föl. 13 Az esztergominak fogya1

Strzygovszki , Kleinasien ein Eiland der Kunstgeschichte, Leipzig 1903.
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tékos alaprajza maradt reánk. 1 A pécsi ősrégi bazilika
sok átépítés után román stílben maradt reánk. 2
A magyar bazilikák sajátos jellemző alkatrésze
a bazilika négy sarkán emelt torony, a melyek
szervesen illeszkednek bele az épület tömegében. 3
Ez annyival is inkább figyelemre méltó, mert az
egyéb bazilikáknál vagy egyáltalán nincs torony vagy
függetlenül emelkedik a bazilika mellett, mint a
ravennai s. Apollinare in classenál. Egyedül a szíriai
egy vagy kéttornyú bazilikák m u t a t n a k föl a magyarokkal némi rokonságot a nélkül, hogy összefüggésről szó lehetne.
Fieber Henrik.

JÇant elmélete a metafizikáról.

(n.>

Vizsgáljuk meg csak azokat a lelki működéseket.
Bár mind szorosan összetartoznak, épen nem azonos
jellegűek. Teszem, az összehasonlítás más, mint az
egyszerű észrevevés s más eredménnyel is jár. Mert
az összehasonlításnál bizonyos viszonyokat kapcsolok
az egyszerű észrevevési adatokhoz. Továbbá az egyszerű tudat közvetetlen mivoltában egyszerűen adva
van, míg egyes tárgyak figyelmes megvizsgálása más
cselekvést is foglal magában, mert mi a mi figyelm ü n k n e k és összehasonlításunknak (nagy, kicsiny,
nehéz, könnyű, fönn, lenn stb.) bizonyos irányt adunk
és ugyanazon tárgyról a legkülönfélébb viszonylatokat
szerezhetjük meg magunknak.
Tehát az a gondolkodó valami képezi a specifice
különböző állapotok és cselekvések kiindulását és
középpontját. Azért ezt az okot n e m lehet azonosítani
egyik határozmányával sem.
A tudás pld. nem lehet azonos avval, a ki tud,
h a n e m az csak ez utóbbinak az állapota.
Minősítsük m á r most azt a viszonyt, a mely a
gondolkodó alany és tudatállapotai között van.
Vájjon külső-e az, vagy ép a legbensőbb? Kant azt
feleli: csak külső, mert én tudásomat m á s r a is
átruházhatom.
De ez a fölfogás lehetetlen. Mert szorosabb viszonyt
n e m lehet elképzelni annál, a mely a tudatos alany
és annak tudata között van. A tudás bizony nem
olyan birtokom csak, mint a kabát, a mely rajtam
van ; az oly bensőleg van egyéniségemmel egybeforrva, mint a mozgás, a melyet k a r o m m a l végzek.
De tegyük föl, hogy a tudás csakugyan olyan külső
valami, hogy azt én m á s n a k tulajdonul adhatom,
n e m ép ez bizonyítja-e, hogy ezen tudás mögött,
mely gazdáját változtatja, valami önálló léttel, substanciával bírónak kell l e n n i e ?
Kant gondolatának magyarázatául azt a mozgást
1

Mathes, Veteris arcis Strigoniensis descriptio. Strigonii
1874. IV. tábla.
2
Myskovszky, A magyar képzőművészet története. Budapest. 1906. 6.
3
Pasteiner: Építészeti emlékek a Dunán túl. Osztrákniagy. Monarchia írásban és képekben. Bpest. 1896. IV. 111.
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hozza föl, a mely egy mozgásban levő golyóról egy
nyugvóra megy át. Csak egyet nem vesz észre. T. i.
azt, hogy a mozgásban levő golyó nem a maga
mozgását adja át a másiknak, hanem egy új mozgást létesít a másikban s ép ez mutatja, hogy a golyó
és mozgása között a viszony nem külső, hanem nagyon
is benső. Tehát Kant példája is az ellenkezőt bizonyítja s még akkor is, ha a tudatomat másra ruházhatom át, köztem és tudatállapotaim között a
legszorosabb viszony marad fenn. De azért az én és
tudatállapotaim nem azonosak. Mert a tudás soha
sem lehet azonos avval, a ki tud; a tudás mindig
csak a tudatos lénynek egyik állapota.
Azonban nem csak a tndás, hanem minden egyéb
cselekvés is, mint az összehasonlítás, megkülönböztetés stb. a tudatos lénynek működései, egészen az
övéi, úgy, hogy mi Kant minden ellenvetése dacára
is joggal következtethetünk a tudatnak ezen empirikus
tulajdonságaiból magának az alanynak természetére.
Visszatérve most már még egyszer kiinduló
pontunkra, látjuk, hogy Kant tévedése főleg a cselekvő
okság valóságának elvetésében gyökeredzik. Ha nincs
kívülem okság, hanem csak bennem, akkor mi sem
kényszerít engem arra, hogy az «én gondolkozom»
mögé szubstanciát helyezzek. De ha van ily okság,
akkor az okozatból én az okra következtethetek.
A kik pedig manap sem akarják ezt a következtetést
levonni, eljutnak egy hipothezishez, a pszicho-fizikai
parallelizmushoz, a mely azt mondja: mivel a testi
élet jelenségeiből a lelkieket nem lehet közvetlenül
leszármaztatni, azért tartsuk meg a két jelenségnek
önállóságát és helyezzük azokat egymással párhuzamba. Ez indirekt elismerése a mi álláspontunk
jogosságának. 1
Lássuk most már, hogy támadta Kant az Isten
léte mellett felhozott bizonyítékok erejét.
Az ő vezető szempontja, hogy a szokásos három
bizonyítékot; az ontologiait, a kozmologiait és a
fiziko-teleologiait a legelsőre és egyűttal mit sem
bizonyító érvre vezette vissza. Mivel pedig az elsőről könnyű volt neki kimutatni, hogy mit sem ér,
az első érv megdőlése maga után vonta látszólag a
másik kettőnek is a tarthatatlanságát. Persze tévesen. A theologusok az első érvnek értékét régen
tagadták, sőt már Déscartesis annak anzelmusi formáját
átalakította, noha kevés sikerrel.
Továbbá szó sem lehet arról, hogy a skolasztikusok
a kozmologiai és a fiziko-teleologiai érv bizonyító erejét az elsőhöz fűzték volna.
Az ontologiai érv annyit mont: mivel én egy
legreálisabb lényt, azaz olyant, mely minden valóságot, tökéletességet magában egyesít, el tudok
gondolni, tehát annak léteznie is kell. A gondolkodás
és lét azonossága van itt tehát kimondva. A mit
én gondolok, annak nem csak gondolatban, hanem
1

L. A biotogiai vitágnézlet túlzásai. Religio 1908.
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a valóságban is kell léteznie. A mit Kant ezen érv
ellen felhozott, helyes, de hiszen a skolasztika is máirég belátta ezen érvnek tarthatatlanságát.
A kozmologiai érvet Kant körülbelül így állítja
össze. Ha valami esetleg s nem szükségképen létezik,
akkor kell léteznie egy föltétlenül szükséges lénynek
is, mely amannak az esetlegesnek az oka. Mivel
pedig legalább én magam létezem, kell léteznie egy
határozottan szükséges lénynek is, mint lételem okának.
Kant szerint hiba az, hogy mi a megjelenő
esetlegesből következtetünk egy, a tapasztalaton kívül
eső szükségszerű lényre. Ha pedig— folytatja—elfogadnók is a kozmologiai bizonyításnak ezt a következtetését, ez Isten létét még mindig nem foglalja magában. A következtetés tehát tovább folyik: abszolúte
szükséges csak az a lény, a mely minden valóságnak
összefoglalása. Ha ezt a tételt megfontoljuk és azt
m o n d j u k : az a lény, mely minden valóságnak összefoglalása, abszolúte föltétlenül szükséges, előttünk
áll az ontologiai bizonyíték; vagyis ezzel bukik a
kozmologiai érv is. A kozmologiai bizonyításnál — ez
Kant utolsó szava, — az ész azt a ravaszságot követte
el, hogy egy régi érvet más ruhába öltöztetett s azt
újnak adta ki, hogy látszólag két érvre hivatkozhassék.
A fiziko-teleologiai érv a természet célszerűségéből indul ki s főbb pontjai a következők. Mindenütt célszerűség tapasztalható ; de ez nem tulajdonsága a világ dolgainak és így ez is esetlegesség.
Szükséges tehát, hogy ennek a célszerűségnek egy
szükségképen ható, belátással és bölcseséggel m ű ködő oka legyen. Ennek a szükségszerű oknak egyűttal legvalódibb lénynek is kell lennie, a legvalódibli lénynek pedig szükséges léttel kell birnia.
A fiziko-teleologiai érv, mondja Kant, a legrégibb
és legvilágosabb s a közönséges ész kívánalmainak
a legmegfelelőbb. De ez sem apodiktikus. A világ
alakjáról ennek egy arányos okára következtet; de
így mi a világ alakjának a szerzőjét, a világ építőmesterét találjuk meg, nem pedig az anyagnak a
szerzőjét, a világ teremtőjét. Ebben a szorultságában
a kozmologiai bizonyítékhoz fordul segítségért s
az alaknak a szerzőjét szükségszerű lénynek gondolja,
a mely azután magának az anyagnak is alapjává lesz. Igy már van egy egyetemes lény, melynek
tökéletessége megfelel a világénak. A világban azonban
nincs abszolút tökéletesség; mi tehát így csak egy
igen tökéletes lényt kapunk ; a legtökéletesebb lénynek
bizonyításánál szükség van az ontologiai bizonyítékra is. így tehát a fiziko-teleologiai bizonyítéknak
a kozmologiai, ennek pedig az ontologiai bizonyíték
az alapja, ebből a circulus vitiosusból nem menekül
a metafizika.
Törekedtem Kantnak gondolatmenetét lehetőleg
hiven visszaadni, hogy a mi feleletünk is pontos
lehessen.
Állapítsuk meg mindenek előtt, hogy Kantnak

298

RELIGIO

hadakozása szólhat a Descartes, a Spinoza, a Leihnitz és a Wolff-féle metafizikának, de n e m a keresztény metafizikának. Az említett racionalisták mindent
az észből és pedig, a mennyire csak lehetett, a tapasztalás kizárásával törekedtek levezetni. Nekik szükségük volt olyan észbeli kiinduló pontra, mint az
ontologiai érv, amelyre azután a kozmologiai érvet
s erre megint a fiziko-teleologiait vissza lehetett
vezetni. Szóval mindent az észből kimagyarázni.
Az arisztotelészi bölcselet s a n y o m á b a n induló
skolasztikusok n e m észbeli axiomákhoz fűzték bizonyításaikat, h a n e m a tapasztalat mezején maradtak.
S i n n e n van, hogy az ontologiai bizonyíték a dialektikai vitatkozások egy rövid szakában szerepelhetett
csak, de fogyatékosságát csakhamar felismerték és
esziik ágában sem volt a skolasztikusoknak a kozmologiai érvet az ontologiaihoz kapcsolni.
Mielőtt azonban kimutatnám azt, mit és mikép
bizonyít a kozmologiai érv, Kant alaptévedéseit kell
megvilágítanom, amelyek őt a kozmologiai érv irányával, bizonyító erejével örökké ellenmondásba
keverik.
Az első tévedése Kantnak itt is a cselekvő ok
természetének teljes félremagyarázása. Bár erről a
dolgozat folyamán m á r többször volt szó, most újólag
hangsúlyozom, lehetetlen főleg a természettudomán y o k b a n előhaladni, ha az okság valóságos létét
tagadjuk s azt mondjuk, az okság pusztán egy észbeli
kategória. Az csak az én eszem törvénye, de kívülem
n e m létezik. Azt még el lehet fogadni, hogy a természetben levő okság a gondolkodó lélekben nyer
tudatot, tehát hogy objektív és szubjektív; de hogy az
egyszerűen apriori, ezt állítani m a n a p képtelenség.
A másik nagy tévedése, hogy ő a gondolkodás
elemeit szemlélhetőknek veszi föl s oly elemeket, a
melyeket n e m szemlélhetek, egyszerűen elvet, mert
nekik a tapasztalatban semmi sem felel meg. «A szemléletek fogalmak nélkül vakok, a fogalmak szemléletek
nélkül üresek».
Mind a két elv tarthatatlanságát egy modern
filozofus, Kulpe, a következő szavakkal fejezi ki : «Bei
Kant hängt die Lehre von der Subjektivität der
Denkformen (tehát az okságé is) mit der Apriorität
auf das engste zusammen ; und die Beschränkung
unserer Erkenntnis auf mögliche E r f a h r u n g beruht
ausserdem noch auf der hier gewürdigten Annahme
von der anschaulichen Natur aller Denkobjekte.
Beide Theorien haben sich als unhaltbar erwiesen».
Másik helyen pedig így ir : «Kants Ansicht über
die Natur des Denkens als einer leeren Form, als
blosser Verknüpfung oder Synthesis ohne einen zu
v e r k n ü p f e n d e n Inhalt ist somit unrichtig und nicht
sowohl aus eigener Untersuchung, als vielmehr aus
der Anlehnung an die empiristische Theorie zu
verstehen». Es most következnek Kulpe igen nevezetes
szavai, a melyek direkt a mi tárgyalásunkba vágnak.
«Er widerspricht ihr auch selbst, indem er die
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transcendenten Objekte: Gott, Freiheit, Unsterblichkeit, als der Erkenntnis unzugängliche Dinge an
sich behandelt und sie dennoch voneinander unterscheidet und ü b e r sie Aussagen macht, die eine
Denkbarkeit
derselben voraussetzen. W e n n sie sich
w e d e r anschauen noch denken liessen, so w ü r d e
auch kein Urtheil über sie möglich sein. Und wenn
sie auf dem Boden der Ethik als Postulate aufgestellt w r erden, so muss sich doch dabei ein sie erfassendes Denken betätigen. Das Denken ist somit
in doppeltem Sinne nicht an die Anschauung und
ihre F o r m e n gebunden, i n d e m es auf das Anschauliche ohne Anschauung u n d indem es auf das Unanschauliche gerichtet sein kann».
T é r j ü n k át most a helyes kozmologiai érv elemzésére.
Elüljáróban szögezzük le a tényállást, hogy a
kozmologiai érv a keresztény filozófiában csak azt
a k a r j a bebizonyítani: az okság elvénél fogva egy
anyagon kívül fekvő ősokot kell fölvenni.
Kérdés azonban, kiemelkedhetiink-e mi az okság
elvénél fogva a tapasztalati világból s lehet-e végesről végtelenre következtetni ? Azt felelj ük, igen, mert
m i előttünk az okság nem pusztán apriori alanyi
valami, h a n e m az objektív, a reális lét valóságos elve.
«Az anyagi ható okok láncolatában nem találunk
o k r a : m á r pedig okkal kell birniok: tehát a láncolaton kívül fekszik az ok. Már most milyen lesz az
az ő s ö k ? végtelen-e vagy véges? azt nem azáltal
hozzuk tisztába, hogy a végesből egyszerre a végtelenre következtetünk: h a n e m a véges dolgokból
egy szükséges lényre következtetünk». 1
De ha mindennek van oka, hát Istennek nincsen ?
Igen neki is van oka, de ez az ok az ő szükséges
lényege. Azért szükséges, mert magában birja okát.
A többi lény azonban esetleges, mert másban birja
okát. Ha I s t e n t m i n t ősokot kiküszöbölhetnők, akkor
a világnak kellene szükségszerűnek lennie, vagyis a
világ az ő okságát ö n m a g á b a n birná. De a világ a
reánk gyakorolt benyomásában a végesség jellegét
tünteti föl, tehát nem is ö n m a g á n a k az oka. S azért
kell melléje fölvenni egy önmagában szükségszerű
lényt. Ha pedig ez a világ azért, mert másban birja
létét, véges: Isten, mint önmagától való lény, végtelen.
A kozmologiai érv csak ennyit mond, s nem
többet. Főgondolata: az okság elvénél fogva az
anyagon kívül fekvő ősökhöz kell eljutnunk.
A kozmologiai érv sohasem kötötte sorsát az
ontologiaihoz. 2 Látjuk ezt pld. Duns Scotnál is.
Arisztotelész fizikájához írt nyolc könyvében szó van
Isten létének bizonyításáról. Arról vájjon eljutliat-c
eszünk a világmindenség első mozgatójához s vájjon
ez az első mozgató maga mozdulatlan-e? A nyolc
1

Proliászka : Isten és a világ. 62. o.
Bőven fejtegeti ezt Otto Zimmermann S. ,1.; Obne
Grenzen und Enden c. müvében. 1908. 98—109,
3
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bizonyíték között utolsót az ontologiai foglalja el, a
melyről Duns Scot azt mondja, hogy Bragbandam
állította föl, de nem bizonyít semmit.
Hogy pedig az az ősök eszes és szellemi lény,
azt már máshonnan bizonyítjuk. De minden esetre
a fiziko-teleologiai érvből is, mely a világban mutatkozó rendet és célszerűséget eszes lény művének
tartja. Ez a célszerűség, rend nem alanyi, nem csak
én látom azt a világban az én rendező eszem szemüvegén keresztül, az tény és valóság, ügy hogy a
rend és célszerűség fogalmához legkönnyebben a világ,
a mindenség szemlélete és megértése révén jutok.
De a régi metafizika ezt az érvet sem vezette
vissza sem közvetlenül, sem közvetve az ontologiai
érvre. IIa van mögötte valami más gondolat is, mint
az, mit mi néhány szóban elmondottunk, úgy az egy
plátói szempont, t. i. hogy a világ Isten ideáinak
konkrét megvalósítása. Ezeket az immanens ideákat,
eszméket a mi eszünk felszínre hozza s azok szépségét
közvetetlenül szemléli gondolataiban.
Szóval a régi metafizika nem fogalomköltészet
volt, hanem a valóság talaján nyugodott. S mikor
az értelem az okság alapján a tapasztalat határait
átlépte, voltakép vele összefüggésben maradt. Mert
az ész nem csak azért van, hogy a természetet visszatükrözze, de belőle mint premisszából következtetéseket is vonjon le. A mi értelmünk tud ezen értelemben szintetikus, azaz a tapasztalatot kibővítő
ítéleteket hozni; és ezek az Ítéletek jogosultak, ha
tartalmukat szemléletileg nem is tudom magamnak
elképzelni.
A mi pedig ezen bizonyítékok erejét illeti, sem
a régi skolasztikusak (főleg Duns Scot), sem a modernek nem állították, hogy Isten létének bizonyítékai
a matematikai igazságok élével hatnak. Braun 1 helyesen mutat az ily kívánságnak a ferdeségére. Reinke 2
pedig igazán természettudóshoz illő komolysággal
elemzi a természetből vont Istenérvnek jelentőségét,
ha az nem is oly szembeszökő, mint 2 x 2 = 4. Mi
1 Cart Braun S. J. Über Kosmogonie. Münster, 1905. Lásd
G. és 7. oldalt ; továbbá a 419-et, a hol az istentagadókat
ily szavakkal értelmezi :
Einigermassen entschuldigt kann ein solches Verfahren
werden dadurch, dass wir durch die Wissenschaft in Bezug
auf Beweise etwas verwöhnt sind. Nachdem so zahllose
wissenschaftliche Wahrheiten durch Beweise von fast mathematischer Schärfe erhärtet sind, möchte man sich f ü r berechtigt halten, jeder Erkenntniss, welche nicht mit dieser Art
und diesem Grad von Evidenz sich präsentirt, die Anerkennung
zu verweigern und den Geist zu verschliessen. Wie thöricht
aber und wie verderblich ein solches Princip wäre, ist schon
einmal eingangs hervorgehoben worden. (S. 6,7.) Auch würde
die Unparteilichkeit verlangen, dass ein solches skeptisches
Verfahren nicht bloss einseitig gegen alle höheren Lehren
angewendet würde, sondern auch gegen die ungläubigen
Behauptungen des Materialismus. Dann w ü r d e man sehen,
wie nichtig dieselben sind.
2
Dr, Joh. Reinke : Naturwissenschaftliche Vorträge. Heilbronn, 1908, 105-106.
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lenne a tudományból, ha csak ily igazságokat fogadnának el meggyőződés tárgyául. S vájjon a korszellem
a sok mindenféle természetfilozófiai elmélkedésre
alkalmazza-e a matematika bizonyító erejét?
Trikál József dr.
Az o r l e a n s i szűz a n g o l világításban. Angol "Egyházi
irók körülbelül a francia nagy forradalom óta a legna- ^ ' _
gyobb tisztelettel és hódolattal irnak Jeanne d'Arc-ról,
,®
mint azt a többi között Adolphe Sevin füzete : Jeanne Kront^a.
d'Arc dans la littérature anglaise contemporaine nagy
írói készlettel bizonyítja. 1876-ban Marius Sepet így írt :
«L'enthousiasme pour Jeanne d'Arc est a peine moins
vif aujourdhui a France qu'en Angleterre.» 1895-ben
pedig Ronald Gover így nyilatkozik egy francia publicistához intézett levelében : «Ce, que vos compatriotes
ne savent pas, c'est qu'en Angleterre Jeanne est venerée.»
Sevin füzetében található dokumentumokhoz bátran odasorozhatjuk az «Observer» gyönyörű méltatását,
mellyel Jeanne d'Arc történelmi jelentőségét, hivatását
állítja elénk.
«Franciaországról elmondhatni, hogy Jeanne d'Arc
pályájának eredményeként ő kezdette meg a modern
történet rendezettebb folyását. Az ólomarcú XI. Lajos
bizonyára egy kissé furcsa végrehajtója volt a szentség
és hősiesség s az orleánsi leány egész erkölcsi hagyatéka művének, de tényleg megragadta az alkalmat, befejezte a munkát. Fejére hágott a bűbéri anarchiának.
Megszilárdította az államot. Ö alkotta az első egységes
nemzeti monarchiát Európában.
Bizonyos tekintetben előfutára volt Hamilton-Cavour- és Bismarcknak s mindazoknak, a kik a britt birodalom egységének eszményét tekintik a modern világ
legnagyobb álmának. Előttünk, azon nemzet előtt is,
a mely elpusztította őt, az orleansi szűz mindörökre úgy
fog állani, mint egy tisztességes szent, mint a heroikus
hazafiság géniusza.
Anatole France híres könyvében nemrég kisérlette
meg utánozni azon finom művészetet, mellyel egykor
Renan felolvasztotta Krisztus istenségét s azon bizalmas
érzelgést, mellyel Paul Sabatier szinte pártfogolni látszik Assisi Szent Ferenc szentségét.1 Azonban még a racionalizmus legjózanabb elveinek alapján állók is, vagy
akárminő hitvallás hivei, csak egy véleményt táplálhatnak a XV. század «é/ő csudájáról», aminthogy rég egy
véleményre jutottak ugyanezen század tipikus könyvét
illetőleg.
Kempis Tamás könyve, a melyben az egész középkori miszticizmus legmélyebb és legtisztább elemei jutottak kifejezésre, ép oly kevéssé ideiglenes vagy helyiérték, mint akár a Biblia. Lélektani igazsággal van át
meg átitatva. Mint egykor George Eliot mondta, az agnostikusok ép úgy szeretik, mint a katholikusok.
Hasonlókép az orleansi szűz emléke az egész világ
egyik legbecsesebb hagyatéka. Az ő zászlaja e szellem
összes diadalainak lobogója marad, valameddig emberi
látás hősies feladatig emelkedik, emberi akarat kivitelére vállalkozik. De legfőkép Franciaország előtt,
i Mondanunk sem kell, hogy az «Observer» ezen soraival nem
értünk egyet.
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melyet nemzeti élete legsötétebb órájában a domrémyipásztorleány bűvös megjelenése nemcsak megmentett, egy tizennyolc éves leány megjelenése, de újjáteremtett, kiterjesztett, megerősített, megszilárdított, inspirált, a szégyen, gyöngeség, nyomorúság állapotából
hatalmas hódító királysággá alakított át. Franciaország
előtt Jeanne d'Arc alakja a legjobb remények szimbóluma marad, melyet emelkedett lelkű hazafiak és honleányok ápolnak, nemzeti jövőjükre tekintve.
A nemzeti eszmény iránt való oly csodás és mégis
józan odaadás, mint az orleansi szűzé volt, még megmentheti Franciaország dicsőségét és erejét. Kisebb
aligha. A köztársaság legnagyobb szerencsétlensége
abban áll, hogy polgárai szerteoszolnak csudás multjuk személyiségeinekés eseményeinek tiszteletét illetőleg,
a mely pedig közös örökségük kellene, hogy legyen. Napoleon is maguk fölé emelte embertársait s hatványozta
mindörökre az érzéket azon vállalkozások iránt, a melyekig egy nemzet emelkedhetik. Még sokkal rendkívülibb volt e szenvedélyes kereszteshad eredménye, mely
néhány hét alatt megfordította a százéves háború irányát s az angol inváziót visszaszorította a tengerre.
Ha a köztársaságot olyan szellem lelkesítené, a minőt Jeanne d'Arc lehelt egykor egy széttagolt és kétségbeesett országba, Franciaország a szó szoros értelmében győzhetetlen volna. Öt millió gyakarlott fegyveressel, kiket 1429-ki odaadása töltene el, semmiféle földi
hatalom nem állhatna úgy szemben, hogy megtörje a
védelmet és fenyegesse az orszig létét. A szentség, ha
az tiszta szív és eltökélt akarat, ép olyan valóság, mint
a heroizmus, bár még ennél is ritkább.
Jeanne d'Arc minden idők egyik legragyogóbb
alakja marad, mert benne — imáiban és álmaiban, kedvességében és erejében, részvétében és vidámságában,
abban a nőiességben, a mely tisztán tartotta őt még a
harci öltözet alatt is, acél akaratában és lángoló energiájában — szentség és hősiesség találkoztak, úgy mint
a hiteles történet egyetlen más alakjában sem.»1
N. Gy. dr.
*

L o n d o n . Az angol katholikusok, szent Anzelm jubileuma. Amint Rómában a szent Anzelm kollégiumban,
úgy itt Londonban is nagy fénnyel ünnepelték meg
szent Anzelm canterburyi érsek halálának 800-ik évfordulóját. A nagy londoni székesegyházban dr. Bourne
westminsteri érsek pontifikált. Mise után nagy processio
volt, melyen a birminghami, leedsi, liverpooli, northhamptoni, plymouthi, portsmouthi, salfordi, schrewsburyi és southwarki püspökök is részt vettek. Az ünnepély pápai áldással végződött.
. —g—la.

Irodalom

A. p é c s i e g y e t e m . Székfoglaló Békefi Rémig dr.
rendes tagtól. (Olvastatott a Magyar Tudományos Akadémia II. osztályának 1909. évi február 8-iki ülésén.)
Budapest. Kiadja a Magyar Tudományos Akadémia.
Ára 3 korona.
A királyi magyar tudományegyetemen a magyar
művelődéstörténet tanára, Békefi Rémig, akadémiai
székfoglalójául a Nagy Lajos király kérésére 1367. évi
1 Public Opinion. Apr. 23. 1909.
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szeptember 1-én V. Orbán pápa által alapitott pécsi egyetem történetét választotta, összefoglalván ezen tanulmányában mindazt, a mit a pécsi egyetemről (Studium generale) máig tudnunk lehet, közzétéve és méltatva a reá
vonatkozó okmányszövegeket, a vele kapcsolatos kézirati,
irodalmi termékeket s vele kapcsolatba hozott egyéb történeti maradványokat (egyetem állítólagos cimerköve, állítólagos épületmaradványok) ; mindenütt felhasználja és
helyreigazítja az eddigi közléseket és irodalmat, de
közzétesz kiadatlan, vagy hibásan publikált szövegeket
is, szóval megírja a pécsi egyetem monográfiáját és
diplomatáriumát.
Ez Békefi fenti müvének általános jellemzése. Lássuk most már a részleteket.
Az I. fejezetben (Az egyetem alapítása) a pécsi
egyetemet belehelyezi szerző a kortörténeti millieube,
pragmatikailag előadván a prágai (1348.), a krakói
(1354.), a bécsi (1365.) és a pécsi egyetemek alapítását.
Azon körülményt, hogy Németországhan még ekkor nem
volt egyetlen egy egyetem sem (az első a heidelbergi 1385,
ezt követik: Köln 1388., Erfurt 1380., (1379.)), szerző
Németországnak
nagy eltagoltságából
magyarázza,
viszont a Luxemburgok (Prága) és Habsburgok (Bécs)
korábban megnyilatkozó termőképességének okát az
ezek alatt álló nagyobb területi egységekben látja,
magát az egyetemalapításra való elhatározás indító
okát pedig abban, hogy az egyetemeknek a nemzetek
szellemi életére való nagy jelentőségét az alapítók (IV.
Károly császár, cseh király és IV. Rudolf osztrák herceg) felismerték ; ez vette reá a nemes versenyre az
egyetem alapítása terén a kűlömben is egymással rokon
Piastokat (Nagy Kázmér) és Anjoukat (Nagy Lajos), a
mihez mindegyiknél külön-külön egyéb okok is járultak ; így a pécsinél szerzőnk sejtése szerint az, hogy a
bécsi egyetemtől elvonja a magyar tanulókat, kik itt,
magyar egyetem ínég nem létezvén, tömegesen tanultak
és a bécsi egyetemen szervezett négy natio egyikét
alkották. Szerző a pécsi egyetem facultásait illetőleg
az eddigi véleményt 1 teszi magáévá, t. i. hogy azon
a kánonjogot és a római jogot adták elő ; hogy orvosi
facultással is birt volna az egyetem, azt szerzőnk szerint csakis gyanítani lehet. 2
A II. fejezetben párhuzamos hasábokban szerző közli
az említelt négy egyetem alapító leveleinek szövegeit,
továbbá a krakkói és a pécsi egyetem alapításáról
Kázmér, illetőleg nagy Lajos királyhoz bulla alakban megküldött két értesítést. Érdekes ezen összehasonlítás, mert
megállapítható, hogy ezen oklevelek initiuma, exordiuma
és eschatocolluma egymással megegyeznek (csak a pécsinek eschatocollumában van az a specialis sanctio, hogy a
tanárok díjazásáról mindig az időszerinti király gondoskodjék, különben az egyetem felállítása hatályát
veszítse). A «narratio» már mindegyikben más, de a
«dispositio,» az intézkedő rész ismét, úgyszólván teljesen azonos, csakis a kancellári jogokat gyakorló egyén
más (Prágában az érsek, Krakkóban és Pécsett a püspök, Bécsben a Mindenszentek (szent István) prépostja)
1 Ábel Jenő, Egyetemeink a középkorban, Budapest, 9—17. 1.
2 V. ö. Hanuy F., Katholikus egyetem, Pécs, 1903. 166. 1.
218. j . ahol utalás van dr. Jelasich egy cikkére, mely szerint az
orvosi facultas szervezve volt mindenesetre, mert a pápa csakis a
theologiai facultast z á r t a ki.
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és a facultások száma van az utóbbi háromnál megszorítva («tarn in iuris canonici et civilis, quam alia
qualibet licita, praeterquam theologica, facultate»), míg
Prágának minden facultásra adatik engedély. Szerző a
szövegekhez fűzött néhány megjegyzéssel vonja le a fő
tanulságokat.
A III. fejezel cimében («Miért lett Pécs egyetemi
székhellyé») felvetett kérdést szerző úgy oldja meg,
hogy Pécs akkori jeles püspökének, bergzaberni (coppenbachi) Vilmosnak, Nagy Lajos titkos koncellárjának,
jeles személyi tulajdonságai és a király, valamint ismételt követségei révén az akkori császár (IV. Károly)
és a pápa előtt kedvelt egyénisége irányították Pécsre
a figyelmet és segítették elő, hogy Pécs városnak
egyéb tényleges előnyei érvényre juttattak az ország
más neves városai felett. Szerző a hazai nyomtatott
oklevéltárakból (Fejér «Codex dipl.,» Hazai Okm.
Theiner, Koller, stb.) és az Országos Levéltár kézirati
diplomatariumából számos oklevélulalással igazolja
be Vilmos püspök sokoldalú közszereplésének elősorolt
adatait.
A IV. fejezet cimében felvetett kérdésre nézve
(«Miért nem állították fel a pécsi egyetemen a theologiai
facultast ?») szerző Denifle és Szvorényi megoldásait
fogadja el, t. i. : 1.) hogy az Avignon-ban székelő pápák a
a párisi egyetemnek a réginél is nagyobb mérvben
nyújtani kivánt kedvezés céljából vonakodtak az általuk felállított új egyetemekre nézve a theologiai facultast engedélyezni ; 2.) továbbá hogy, mint Szvorényi már
rámutatott, 1 a pápák végrehajtani törekedtek a IV.
laterani zsinatnak azon határozatát, hogy minden érseki székhelyen theologiai tanszék állíttassék fel, míg a
püspöki székhelyeken (ezt már a III. lateráni zsinat
rendelte) csak bölcseleti tanszék állíttassék fel és épen
ezért egyetemi theologiai facultást rendszerint csakis
érseki székhelyen engedélyeztek, ezért nem kapta meg
a theologiát : Krakkó, Pécs (püspöki székhelyek) és
Bécs (a mely még püspöki székhely sem volt akkor).?
Az V. fejezetben (A pécsi egyetem tanárai és
hallgatói) szerző a pécsi egyetem egyetlen ismert tanárára : bolognai Galvano (Bettini mester fia) jogtudósra
vonatkozó adatokat csoportosítja ; ujak a Colle3 müve
és Abel Jenőnek a Magyar Tudományos Akadémia
könyvtárában őrizett kéziratai után közölt adatok,
főleg hogy Galvano-nak több műve kéziratban a
vatikáni könyvtárban maradt fen és csak egy műve
(De differentiis legum et canonum) jelent meg nyomtatásban.
A VI. fejezetben felvetett kérdés («Mikor szűnt meg
a pécsi egyetem») volt eddig a legnehezebb probléma
a pécsi egyetem törtenetében. Szerző a M. Nemzeti
Múzeumban kutatva, a Fraknói püspök által külföldi
levéltárakban talált oklevelekről készített másolatok
között («Fraknói gyűjtemény»), reátalált Mátyás király
1 M. Szvorényi, Históriáé Ecetes. Anioenitates I. ni. 2. Szvorényi e helyének helyes értelmezését alább idézendő tanulmányomban 1903. évben tisztáztam.
2 E kérdéssel biráló is külön értekezésben foglalkozott 1903.
évben : A theologiai tanszak kizáratása a középkori egyetemekről.
Békefi is reflektál reá és egy helyen eltérő véleményének ad kifejezést.
3
Franc M. Colle, Storia scient letteraria dello Studio di Padova
46. 5 0 - 1 .
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által II. Pál pápához 1465. évben intézett levél szövegének (a vatikáni regestákból) másolatára és ennek első
mondata a Fraknói által megállapított olvasásban beigazolja azt, hogy a pécsi egyetem 1465-ben már nem állott
fenn. A kezdet így szól : «Beatissimepater. In regno Ungariae
licet amplo et fertili non viget aliquod stadium generale»
etc. Ezen szöveg régebben is ismert volt ugyan (Koller,
Fejér), de ilyen hibás olvasással : «non viget aliquomodo
Studium generale», a miből az egyetem történetirói (legutóbb Ábel) azt olvasták ki, hogy 1465-ben még fennállott ugyan a pécsi egyetem, de csak valahogyan lézengett.
Szerző az egész szövegnek az állala, Kollányi dr. praelatus
közvetítésével, Rómából beszerzett és a vatikáni regesták
után készült hasonmását is közli a függelékben és ezzel
1465. utáni időre a pécsi egyetem fönnállásának kérdését,
tagadó irányban, eldöntötte. Eo ipso elesik tehát az a
következtetés (Acsády), hogy mivel Croke velencei angol
követ,1 az Acsády által a Calendar angol okmánytár
után idézett 1530. évben VIII. Henrikhez írt levelében
a magyar egyetem megnyerését is (VIII. Henrik házasságának felbontása ügyében) ajánlja, azért 1530. évben
még kellett magyar egyetemnek fennállania és ez nem
lehetett más, mint a pécsi, mert az ó-budai és a pozsonyi
akkor már nem állottak fenn. Szerző azonban rámutatott most arra, hogy Mátyás 1465. levele szerint Pécseit
már nem volt egyelem 1465-ben sem,2 az ezután (1467)
alapított pozsonyi egyetem pedig II. Ulászló alatt bizonyosan megszűnt.3 Szerző szerint tehát Croke levelének
említett szavait vagy úgy kell magyarázni, hogy Croke
tudott valamit magyar egyetemekről, de nem értesült
pontosan azoknak megszűntéről, vagy pedig úgy, hogy
a domonkosoknak Budán a várban bírt «universale
gymnasium»-át még «Studium generale»-nak nézték a
külföldön, holott csak a rendnek «generale studium»-ja
volt. Islvánffy (Hist. 161. 1.) hallomás útján lett azon
megjegyzése, hogy kevéssel eme háború előtt (1543-ról
irja) kétezren is látogatták a pécsi egyetemet, szerző nem
tulajdonít semmi jelentőséget, sem pedig az ezen hamis
nyomon tovább mythizáló : Szerdahelyi és Timon állításainak, hogy a mohácsi csatában 300 pécsi egyetemi
hallgató esett el, a minek gyenge bizonyítékául Pécsett
ma is őrzik a püspöki könyvtárban az ezen vitézek által
hordozott zászlónyelet.
Nem látszik eléggé indokoltnak az, hogy szerző a
VI. fejezetbe vette fel azon cimerkőről való fejtegetését, a melyet 1883-ban Pécseit egy épület lebontásánál
találtak és Gerecze Péter az Archaeologia Értesítő 1904.
évfolyamában ismertetett ; talán ez inkább az egyetem
színhelyéről szóló fejezetben találhatott volna elhelyezést,4 mert feltéve, hogy e címeres kő a pécsi egyetem
cimerköve volna is (a mint szerző szerint is nem az!),
akkor is az egyetem megszűnése idejére nézve közömbös,
1 Szilágyi S., A magyar nemzet tört. V. k. 200. 1.
2 Az ó-budai egyetem megszűnésének ideje is bizonytalan.
Denifle (i. m. 422. 1.) Mátyásnak 1465-iki leveléből, bámulatos éleslátással, már kiolvassa a «non viget aliqumodo» kifejezésből azt,
hogy akkor már sem az ó-budai, sem a pécsi egyetem fenn nem
állhattak.
3
Ábel J., i. m. 36—7.
4
Egyes irók ugyanis (Gerecze, i. h., Juhász L. : Baranya vármegye és Pécs város régészete, 1894, 39. I. Kopcsányi K.. A pécsi
jogakadémia múltja és jelene 1897. 2. 1.) a cimerkő találásának
helyére vélelmezték az egyetem épületét.
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annyival is inkább, mert szerző szerint is e kő, a cimerpajzs után Ítélve, legkorábban a XV. század közepéről
származhatik, pedig a pécsi egyetem akkor még fennállhatott, a mit szerző a nyomtatott és kézirati diplomatariumok alapján a pécsi káptalan graduált tagjainak
nagyszámából (aXV.század második negyedétől kezdve)
valószínűvé is tesz.
A VII. fejezetben («A pécsi egyetem színhelye»)
szerző a pécsi irók által eddig az egyetem épületének
helyére vonatkozó találgatásokat felemlítve, Evlia Cselebi
török világutazónak 1660—4. évek közt tett útja leirásából 1 és nevezetesen a pécsi várnak, a pécsi székesegyháznak («Szulejmán szultán dsámija» ; Pécs 1543-ban
került hódoltság alá, tehát II. Szulejmán alatt) és a
mellette álló főiskola-épületnek («medresze») festői ecseteléséből arra a következtetésre jut, hogy a pécsi egyetem a pécsi belsővárban, a székesegyház mellett, állott
(talán a mai püspöki rezidencia udvarának a helyén ?)
és hogy még Cselebi idejében 70 (! ?) boltozatos szobája
volt látható, melyben akkor török katonák laktak.
A dolgot még nem tartom kétségenkivülinek, eltekintve
attól, hogy Cselebi szemmelláthatóan túlzó az állításaiban.
Egyházi müarchaeologusainknak is figyelmükbe ajánlható e szöveg; Cselebi leirása ugyanis a székesegyház
akkori alkatára nézve is útmutatásokkal szolgál, a
melyeknek valószínűséget adnak az altemplomról
(implicite) és a négy toronyról mondott részletek.
A VIII. fejezetben («A pécsi egyetemen tartott szentbeszédek») szerző kódex-ujdonsággal lép a világ elé, a
mennyiben a Csontosi János által Münchenben (Kön.
Hofbibliothek) 2 egy kódexben fölfedezett és a pécsi
egyetemen a XIV. században megtartott latin nyelvű
szentbeszédeket, a Münchenből Budapestre kért kódex
(Cod. lat. Mon. 22.363/?) után ismerteti és részben (a magyar
szentekről szólókat) egész szövegökben közli.3 A kódex
latin minuscula a XIV. század végéről vagy a XV. század elejéről való (anyaga papiros), szövege nem eredeti
fogalmazvány, hanem másolat. A beszédek két csoportra
oszlanak: I. csoport: «De Sanctis et de tempore.»
Összesen : 149 beszéd a Szentek ünnepeire és az Úr
ünnepeire, Szent-András napjától kezdve Szent-Katalinig, köztük Szent-László magyar királyról 2 beszéd,
Szent-István magyar királyról 5 beszéd, Szent-Imréről
1 beszéd, Szent-Erzsébetről 4 beszéd. II. «Sermones
Communes» ciinen pedig a «Commune Sanctorum»nak megfelelő, általános tárgyú beszédek (apostolokról,
evangélistákról, egy és több vértanúról stb.) Összesen
51 beszéd. Szerző véleménye a beszédekről az, hogy
azokat a pécsi egyetem tanárai és hallgatói részére
Szent Domonkos-rendi szerzetesek tartották (Szenl-Domonkosról 8 beszéd ! és róla szólván, így beszél a szónok : «patris nostri Dominici».) A nem magyar szentekről szóló beszédek anyaga közzétevőre és feldolgozóra vár, szerző csak jeligéiket közli. A magyar szentekről szóló beszédekben, melyeknek szövegét szerző
teljesen közzé teszi, a mi kevés törléneti adat van, nem
tartalmaz semmi lényeges új dolgot, hanem megerősíti
1
Közölte: Karácson Imre, Török-magyarkori történelmi emlékek II. oszt. Irók III.
2 Magyar Könyvszemle 1882, 229. 253. 1.
3
A beszédek elején ez a cím áll: Sermones compilate (sic!)
n studio generali Quinque-Ecclesiensi in Regno Ungarie.
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a legendákból ismert anyagot, a melyekre a beszédek
hivatkoznak is.
A VIII. fejezet érdemleges részét a szerző e szavakkal zárja be :
«A párisi egyetem története is fényesen igazolja,
hogy a magyar nemzet az európai fejlődéssel lépést
tartott. Az első magyar egyetem alapítása 1367-ben
nemcsak Pécs városára, hanem egész magyar hazánkra
örök dicsőséget áraszt s egyúttal meggyőző bizonyíték
arra, hogy Pécs városának az egyetemhez történeti
joga van».
A székfoglalón Pécs város polgármestere és előkelő
tanférfiai jelenlétében, hangsúllyal fölolvasott ezen zárószavak adták meg a székfoglalónak egyik további, lokális aktualitását, az új magyar egyetemekről való komoly tervezgetések mai korában. Béke/i is régebben
pécsi tanár volt, ott is már, mint most az egyetemen,
sok száz ifjúnak jeles nevelője, hálával környezett
mestere.
A művet függelék zárja be, mely a pécsi egyetem
diplomatáriumát közli (a főszövegben közölt okleveleket és az ezeken kívül már mások által régebben közölt okleveleket csak rövid kivonatban), 12 kivonatot
és 5 egész oklevelet (köztük Mátyás levelét is), majd a
Croke-ïé\e és az Istvánfi-ié\e fentemlített szöveget, azután a müncheni kódex két lapjának hasonmását és
olvasását, valamint Mátyás király 1465. levelének és a
tévesen az egyetemnek tulajdonított pécsi cimeres kő
töredékének hasonmásait. A müncheni codexből közölt
összes szövegek (12 beszéd, más 186 beszédnek jeligéi
és a hasonmásnak olvasása) fáradságos összeolvasásánál szerzőnek jeles tudósunk, Düry Ferenc dr. országos levéltáros, Békefi egyik volt tanítványa segédkezett.
A fenti székfoglaló értékes záróköve a pécsi egyetem történeti monumentumának, a mely után nehéz lesz
arról egyhamarjában ujat írni. A tudományos, módszeres eljárás, előkelő tárgyalási forma és irodalmi teljes
apparátus, a szerző ezen könyvét is jellemzik.
A könyvet tudományos köröknek és laikusoknak
egyaránt ajánlom olvasásra és pártolásra ; kezdő Íróknak pedig mintául, miként lehet régi kérdéseket is, a
még megoldatlan részletproblémákra való figyelemmel,
új adatok bevonásával, hasznosan újból földolgozni.
Békefi főérdeme e mű megírása előtti időbe nyúlik
vissza : ő éveken át szemmel tartotta a régi pécsi egyetem kérdését és hangyaszorgalommal gyűjtötte, egyéb
kutatásai közben, leveles ládákból és publikációkból, a
pécsi egyetemre vonatkozó parányi adatokat. Ezen éveken át sok megszakítással végzett munkának gyümölcse
e székfoglaló értekezés.
Elismerés az érdemnek, babér az akadémikusnak,
hazai tudományosságunk díszének. A tanítványok egyike
szívesen nyújtja ezt a mesternek.
Hamui Ferenc dr.
*

Albert Ehrhard. K a t h o l i s c h e s C h r i s t e n t u m u n d
m o d e r n e K u l t u r . Untersucht von P. Sadoc Szabó. O. P.
Graz, 1909. 208 oldal.
Jelen könyvecske úgy tűnik loi előttem, mint egy
megállapodott, bölcs, nyugodt férfiúnak végső szava és
lisztull ítélete szenvedélyesen vilázó felek kimerültsége
után. A szenvedély rendesen vak s a szenvedélytől he-
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vített felek ritkán találják el a tiszta igazságot s az illő
hangot. E könyvecskében mindezen szépséghibák ki
vannak küszöbölve. Az Ehrhard-féle harcok hullámai
lassan elsimultak, a szenvedélyek lehűltek, a küzdő
felek ugyan nem békültek ki, de elfáradtak. Jön a
szenvtelen arbiter s újra megvizsgál mindent s így biztos, igazságos és épen azért szigorú ítéletet mondhat.
Az igazság szigorú.
Ehrhardnak egy kis munkája ellen irányul e könyv,
meiy a «Kultur und Katholizismus» cimü vállalat számára programmot volt hivatva adni s immár második
kiadásban jelent meg. (Kirchheimsehe Verlagsbuchhandlung, Mainz und München. Évszám hiányzik.)
Ehrhard célja azon antagonizmust, mely e két fogalom :
a modern kultura és a katholicizmus között fönnáll, a
mélységet, mely őket elválasztja, lehetőleg megszüntetni
s áthidalni. Hogyan teszi ezt?
«Das Wesen der Kultur» címet viseli Ehrhard programmatikus vázlatának első fejezete. Már itt előtérbe
nyomul Ehrhardnak azon hibája, mely az egész müvecskét jellemzi s tömérdek ellentmondásra nyújt alkalmat ; meghatározásai nem szabályosak, kifelejti a lényeges elemeket s e helyett gazdag fantáziája és dagályos
szóbősége szaporítja s halmozza a másodrendű és épen
nem jellemző vonásokat. A túlbőség, a gondolatok rendezetlen tömkelege lehetetlenné teszik a szabatosságot.
Pedig tagadhatatlan, hogy remek megfigyelő tehetsége
sokszor pompás gondolatokban, meglepő fordulatokban
s a inai vitázó, küzdő s meggyőzni kívánó stílusnak
csattanó kifejezéseiben lép elénk. Oly kápráztatóan hat
egy-egy kifejezése, hogy az olvasó nem veszi benne
észre a szabatosságnak hiányát.
Ez nagy baj. Szabatosságra van szükség. A mai
anyagi kultura előtt ez nem ismeretlen nagyság. Ellenkezőleg. Präcisions-Uhren, Précisions-Werkzeuge, Präcisiors-Waagen und Maschinen ! Ezt az igényt hangoztatják mindenfelé. A szellemi kultura azonban ugyanezen mértékben nélkülözi a preciziót. Bölcseletben,
cikkekben, szónoklatokban és előadásokban egyaránt a
frázis, az üres szavak, a szabatosság-hiánynak korszakát éljük. Midőn vallásról, erkölcsi törekvésről, uralkodó eszmékről, világnézletről stb. beszélnek ma, mindig a csillogó szavak vannak hivatva kárpótolni a tartalomért, a szabatos igazságért. Még a katholikus
theologiában is tért foglal az elmosódottság s nem
látjuk többé tisztán a természetnek és a természetfölöttinek határvonalát. Ezért P. Szabó főleg ezen a ponton
kezdi boncoló munkásságát, ezen homályos tömkelegbe
világít be s mint biztos tanokon s alapokon álló konstruktőr ráteszi Ehrhard definíciójára (meghatározására) a koronát. A természetfölötti kinyilatkoztatást
jelöli meg, mint a kultura valódi forrását és célját.
Természetfölötti életelemek és vallás nélkül nincsen
szilárd erkölcs, nincsen igazi kultura a mai poziliv,
Istentől adott rendben.
«Der specifische Charakter der modernen Kultur!»
cime a második fejezetnek. Kíváncsiak vagyunk reá.
De Ehrhard bevallja, hogy még nem kész a modern
kultura épülete. Csak kulturelemek s erők vannak
meg. Ilyenek a muszka zavarokban megnyilatkozó erő
s a francia vallástalanság kitörései. Csodálkozva kérdj ü k : hát ezek kulturerök ? Legfeljebb oly értelemben

303

nevezhetők ennek, inert ellenkezésre és harcra szólítják a jókat s úgy a rosszból jó eredmény származik.
Szerinte kulturerök még: a nemzetiségi eszme s a XIX.
század különböző bölcseleti nézetei is, melyek azonban
szerinte csak egyéni termékek s életnézetek, de nem
mondhatók a korirányzat tükrének. Ezt nem hisszük
el neki. Hiszen a szubjektivizmus, az ész függetlensége
stb. a világnézletet alkotó elvek általánosságával lépnek
ma föl a nyilvánosság előtt. A modern kultura főjellegét annak empirikus s történelmi irányzatában keresi.
Jól van, de minő bölcselet áll ezen irányzat mögött?
Tán keresztény bölcselet és theologia? Semmiképen
sem. Sőt az empirizmus hátterében lappang az agnoszticizmus, a történelmi irányzat mögött a relativizmus s
a kinyilatkoztatás, a pozitív, tételes vallás megvetése,
az evolúció s annak kinövései. Erre szépen rámutat
P. Szabó jelen kritikájában. Kerülve minden kétértelműséget, odaveti Ehrhardnak s híveinek : A modern
kultura hi vei nem fogadják el a pozitív kinyilatkoztatást, hanem más utakon akarják megtalálni az emberi
szív vallásos igényeinek kielégítését. Uj erkölcs, új erények, új világnézlet s új vallásosság : ez a jelszó s ezzel
adva van a kereszténységgel való szembeszállás. A kultura forrása s elvei adva vannak a kereszténységben,
tehát új elvekről nem tárgyalhatunk.
A harmadik fejezetben : «Die gegnerische Voraussetzung und ihr Unrecht» kedves gondolatát fej legi
újra. Szerinte ellenfeleink nem különböztetik meg, mi
tartozik a katholicizmus lényegéhez s mit kell időleges
jelenségnek tekinteni ? Kétértelmű állítás. Az egyházban
a lényeg befejezett egész, a mely nincsen időnek alávetve. Ha van feszültség a katholicizmus és a valóság
között, akkor ennek oka nem objektiv, hanem a kor
embereiben található meg. Az egyház ugyanazon eszközökkel dolgozott mindig: hanem az emberiség együttműködése volt különböző. A lelkek fogékonysága, az
egyház nagy gondolatai iránt való elismerés változik
népek és idők szerint. A feszültség eszmény s valóság
között sem az egyházban, sem annak szervezetében
nincsen, hanem az egyház s az emberi gyengeségek
között. Nem az egyházi szervezetet kell reformálni, hanem az embereket.
Midőn pedig a katholicizmus és a modern kultura
között fennforgó viszonyt kutatja Ehrhard, érthetetlen
optimistának mutatja magát. Azt vitatja, hogy a mai
kultura iránya nem vallásellenes, hiszen nincs is vallási
eszménye, vallásos szervezete. De nem negative vallástalan a mai kor, mint a hogy a vadnépek olykor
negative nem keresztények, hanem a mai kultura hivei
privatine vallástalanok, miként a meggyengült organizmus privative beteg, ha oka volt betegségének.
A 96. és kk. oldalon P. Szabó nagyon szépen fejti ki a
hit és tudás, a theologia és a profán tudományok
között levő viszonyt. Érezzük, hogy a modern tudomány híveinek ez «durus sermo», kemény beszéd. De
azért minden szavát elfogadjuk, mert bizonyára nem a
tudomány van hivatva megállapítani, mi tartozik a
katholicizmus lényegéhez s mi nem, hanem az egyház,
az igazság oszlopa világít be a mai tudomány elveibe
s fényét rávetiti annak tévedéseire, veszedelmes kisiklásaira.
Az utolsó fejezetben végűi «Die herrschenden
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Gegensätze und deren Ursachen» cím alatt elismeri
Ehrhard, hogy a modern kultura csak a jelent tartja
szem előtt s a vallásos erőket lekicsinyli ; de ugyanekkor úgy beszél, mintha bizonyos vallásos érzület, a
vallásnak elismerése már elegendő volna az ellentétek
elsimítására. Hanem ez a szerénységnek túlzásba vitele.
A katholicizmus természetfölötti vallás s mint ilyennek
a szubjektivizmust kell üldöznie. Föltétlen hódolatot
kell kívánnia a kinyilatkoztatás egész tartalma s az
egyház iránt, mely e kincset őrzi s tanítja. Nem elégedhetik meg azzal, ha a modern kultura elfogadja a
theisztikus alapot; hanem el kell fogadnia az Istentől
alapított egyházat, melynek útmutatása szerint kell
munkálkodnia, hinnie, üdvözülnie. Ez a kibékülésnek
egyetlen lehetséges, célhoz vezető útja.
Ezt kellett volna Ehrhardnak kifejteni, de sehol
ilyen határozott s konkrét útmutatással nem találkozunk nála, sőt ezen a fontos ponton e megjegyzéssel
siklik át : diese Frage der Versöhnung ist zu kompliziert. Die religiös kirchlichen Verhältnisse der Neuzeit
wirken auf die Gegner nach Art der Naturkräfte, mintha
bizony egy oldalvágást érdemelnének az egyházi állapotok. Szinte sejtjük, hogy Ehrhard a syllabusra stb.
gondol, melyek mindig szálka voltak a szemében.
Ime a könyv tartalma. P. Szabó megtartja Ehrhard
könyvének sorrendjét s hűségesen kommentálja az
egészet. Nagyon hálásak vagyunk szerzőnek e műért,
mert valóban az eszmék tisztázásának szolgálatában áll.
Sokat olvastunk, de mindig vitázó, sokszor támadó,
éles hangon írt könyvet. Ezt a hangot P. Szabó kerüli.
Tanít s cáfol egyszerre s mindezt világosan, de mégis
imponáló erővel s biztossággal. Nem kacérkodik a modern áramlatokkal, nem hízelegve óhajtja meggyőzni az
ellenfeleket : de azért sehol sem zárkózik el az
igazi haladás követelményei elől sem. Főérdeme a
könyvnek s ezt újra ismételnem kell : az egyház s a
katholicizmus természetfölötti jellegének s tartalmának
kidomborítása. Mihelyt ezt elfogadja a modern kultura,
akkor kész a kibékülés. De ennek elfogadása máris
magában foglalja, hogy a kibékülés csak úgy történhetik meg, ha a modern kultura hódol a katholicizmus igazságainak, de sohasem úgy, hogy a természetfölöttit megcsonkítjuk, vagy eltakarjuk azon tanokat,
melyek a korlátlan szubjektivizmus és individualizmus
hiveit sértik.
P. Szabó könyve jótékonyan fog hatni mindkét
táborban. A katholikusokat fölvilágosítja a kibékülés
alapföltételei iránt. A modern kultura híveiben nem
kelt túlzó reményeket s kioktatja őket, hogy a hit magasabb rendű ismeret, mint az empiria: habeus meliorem, profeticum sermonem, cui bene facimus attendentes.
A gyönyörű német nyelvezet csak dicséretére válik
a tősgyökeres magyar szerzőnek, kívánjuk, hogy messze
elterjedjen nem azért, mintha az Ehrhard-féle vitákat
akarnók újból kezdeni, hanem egyedül azért, hogy
tisztult fogalmaink legyenek s így bástyát alkossunk a
hiú béke minden csábja ellenében.
Azt az egyet azonban kiemelhetjük, mint tanulságot, hogy az Ehrhard-féle fogalmi gyarlóságok csak egy
módon, t. i. alapos filozófiai és dogmatikai képzettség
mellett kerülhetők el. E nélkül olyan kérdésekkel foglalkozni nem lehet.
Rott Nándor dr.

>1. B u d a p e s t . Az a szent-István-társulatí megnyitó több
volt egy beszédnél, az egy programm volt a javából, mely
életképességünk jövő útjait jelöli, ha tényezőnek maradni
akarunk. Azért részletesen foglalkozunk majd vele, mert
annak nem szabad elhangzania, hanem az életbe kell átmennie.
Cs. I n n s b r u c k . Kérem, küldje be az egészet, hogy
j ú n . végéig teljesen megjelenhessen. Nagyon megfelel a mai
szükségleteknek és eszmetisztázásnak. De négy folytatásnál
hosszabb ne legyen.
M. K i s m a r t o n . Intézkedtem. Egyik abbaziai szám
vissza is érkezett.
E . B u d a p e s t . Ön tréfál ugye és sarokba akar szorítani, mikor azt kérdezi, tetszett-e a m á j u s 1-i «Budapesti
Hírlapban» a «Modern asszony vallásossága» ? Hát kérem,
engem ilyen kérdéssel zavarba hozni nem lehet. Annak, a kiről
az a cikk szól, higyje el, nem kisebb tisztelője vagyok önnél ;
bámulom nagy tevékenységét és csodálva nézem zseniális
egyéniségét. A tényeknek, a valóságnak tagadója sohasem
vagyok. Nekem, ha van, csak arra a «modern» hatásra szokott
megjegyzésem lenni, melyet fejtegetései gyakorolnak. Ime
figyelje meg annak az iró - hölgynek hosszú cikkét, mit
mond b e n n e ? Négy napon át nagy épüléssel hallgatta «a
költőt, a nagy szónokot», miért? mert «nem dogmát prédikál
de lelket hirdet». Lássa kérem, itt tér el az ön Ítélete
az enyémtől. Szerintem akár hol van helye a költészetnek és
szónoklatnak, csak a lelki gyakorlatokon nem ; egyszerű,
világos prózába való elmerülés foglalkoztatja ott az embereket, akár a halálos ágyon s a legkeményebb dogmák : a
honnan, hová, mi végre ? kérdések, melyekhez egy csepp költészet, egy csepp szimbolizmus sem fér. Vagy ha igen, akkor
az nem lelki gyakorlat. En tehát ennél nem nagyobb, nem
megindítóid), hanem — katholikusabb hatásról szeretnék olvasni, azt, hogy az a hölgy a lelki gyakorlatok alatt nem csak
vallásos gerjedelmekre indult, ennyi a budapesti baptisták
imaházaiban is szokott történni, hanem, hogy újból megszerette kath. vallását, melytől elhidegült volt, megszerette annak
dogmáit és intézményeit. Ez ugyan nem «modern d e — szó
a mi szó — kath. hatás volna. Ha majd egyszer valamely t.
hölgy erről fog a «Budapesti Hírlapban» beszámolni, azt
szép cikknek fogom mondani. Engem ama cikkféle általános
gerjedelmek nem téveszthetnek meg, ha kath. emberről van
szó ; ennél mi valamivel többet kívánunk, mint hogy csupán
örömét lelje abban, a ki énem dogmát prédikál, de lelket
hirdet» ; hiszen az olyan hölgy még nem is lépett a katholikusok útjára, sőt mintha épen félrelépett, eltávozott volna
arról az útról. Ha végül még arra figyelmeztetem, hogy kis
katekizmusunkról, illetőleg tételeiről is gyönyörűen és a
«modern» embert is (a ki különben csak a régi bűnös) igen
megható, érdekes módon lehet beszélni, azt gondolom,
világosan megfeleltem az önt — mint mondja — nagyon
érdeklő kérdésre.
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Mailáth püspök riadója.
I.
Ötven egynéhány éve nem ébresztgették a magyar
kath. papságot és a világi híveket oly nyílt önvallomásokkal az öneszmélésre, mint a hogy Mailáth
Gusztáv gróf, erdélyi püspök, a hercegprímás képviseletében az idei Szent-István-Társulati közgyűlésen tette. Az 1848-iki nagy átalakulások után nyilvánult meg először a püspöki körlevelekben az a
nagy és őszinte konfesszió, melyben beismerőleg
hirdették, hogy az egyház imént törvénybeiktatott
megaláztatásának, a lelkek tőle való elfordulásának,
a terjedő hitetlenségnek és romlásnak s vallási tekintetben mindannak, a mi bekövetkezett, «nagy részben mi vagyunk az okai». Híveinket eléggé nem
gondoztuk, a veszedelmeket meg nem előztük, a
sokáig készülődő viharokat figyelembe nem vettük.
A miként csak a veszedelmekbe már végkép elmerült embernek ajka szokott őszinte vallomásokra
fakadni s nyíltan, a világ előtt elmondja hibáit: akként
szóltak szokatlan bűnbánattal eltelve a magyar püspöki körlevelek 1848-"ban — a bekövetkezett lesújtó
események után. A «Beligio» azon évi folyamában
nem lehet azokat a körleveleket, cikkeket meghatottság nélkül olvasni, akár csak a szent Ágoston vagy
II. Bákóczy Ferenc szokatlan «önvallomásait».
Vallomások voltak azok, mint az ősi egyházban
a nyilvános penitenciát tartóké — az események után.
Ma a «Magyar Sion» egyik buzgó őre, vatesi
szemmel nézve a jövőbe, megnyitja ajkait s idejekorán azokéhoz hasonló vallomásokkal öneszmélésre akar indítani mindenkit, a kit illet, hogy előzzük
meg s hárítsuk el, ha még lehetséges, a bekövetkezendő hasonló, vagy még szomorúbb eseményeket.
Megilletődve állok a konfesszori bátorságú riadó
előtt és a ki olvastam a történelmet s vizsgáltam az
emberek részesedését az események alakításában,
értem nagy lelkének intencióit. Bárcsak jóval 1848.
előtt is, mindjárt a század eleje óta, szóltak volna a
48-ban valló püspökök önmagukhoz, papjaikhoz és
híveikhez úgy, miként hamuval meghintett tintával
irták vallomásaikat aztán, a lesújtó fordulatok után,
heh sok dolog történt volna máskép akkor. Ne érez-
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zük tehát magunkat megalázva most sem, ha Mailáth
püspök az események előtt elmondja azokat a keményen ébresztő szavakat; úgy látom a jövőben olvas
s akárki meglássa, hogy csak egyetlenegy esetben
nem lesz teljesen igaza, ha nagy elhatározással s
teljes megadással valóra igyekszünk váltani figyelmeztetéseit.
Történeti szempontból nézve a dolgokat azonban meg kell állapítanom, hogy riadója a bajok
diagnózisát kitevő összes okaival valószerűbben illeszkedett volna be helyzetünkbe húsz év előtt, mint ma.
Ha húsz év előtt hangzik el ez a riadó, valóban a
legmegfelelőbb keretbe illeszti az elénk most festett
képet s az egyházi állapotainkat szemmelláthatóan
lenyűgöző tespedésnek szegzi neki a fejszét. Ma úgylátszik mintha már nyitott ajtót döngetne, mintha
ébresztgetne, midőn már fölébredtünk s mintha
munkára ösztönözne, midőn már dolgozunk. Úgy
látszik, mintha a mai keretbe már nem illő, hanem
egy félrelökött, elavult keretbe illesztgetné képét.
Mintha egy már elmúlt bajnak állapítaná meg a
diagnózisát. Valami disszonancia látszik fennforogni
a jelen, a szemeink előtt folyó s tagadhatatlan napi
események, nevezetesen papságunk mai munkássága
és az ő jellemzései között.
Úgy látszik, mondom. A valóság ugyanis az, hogy
a XVII. és XVIII. században, nevezetesen az utóbbinak első felében a jezsuiták eltörléseig (1773-ig) fellendült és virágzó, azóta pedig lehanyatlott hitélet
óta világi és szerzetes papságunk élete és működése
nagyban és egészben, fejekben és tagokban, nem
mutatott oly örvendetes képet, mint a minőt éppen
az utóbbi években mutat; hogy az ébredés évét is
jelezzem, mint aminőt éppen Csáky Albin hires
(1890.) februári, az elkeresztelésekre vonatkozó rendelete óta mutat. Szerzetes és világi papságunk,
nagyban és egészben, szellemében, hitében, életében
és működésében ma határozottan jobb s tiszteletreméltóbb, mint volt a múltban, a jozefinizmus hatása
alatt s közelebbről az 1848. körüli elszilajodása,
elvilágiasítása után. Csak néhány szembetűnő jelenségre mutatok rá. A mit már 1790. körül, az aufkläristák idejében, kellett volna megtenni, de nem történt
meg, papságunk az utóbbi években karolta fel elő-
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szőr a kath. sajtót, orgánumainak száma csak a
20—30 év előtti időhöz viszonyítva, a fővárosban és
a vidéken, legalább is 50 százalékkal emelkedett s
vannak köztük igazán színvonalon állók is. Az azelőtt
szinte ismeretlen egyesületi életet nemcsak megteremtette, de nagy mérvben ki is fejlesztette. Gyűlésez, mozog s a n é p gazdasági és társadalmi érdekeivel is foglalkozik. Az iskolai vallástanitásra hasonlíthatatlanul nagyobb súlyt fektet s középiskoláinkban az 1773 óta ismeretlenné lett kongregációi életet
ápolja. Az ő buzgolkodása folytán az országgyűlésen
azelőtt ismeretlen keresztény párt igyekszik a keresztény elveket bevinni a törvényhozásba. A gyakori
missziók és lelki gyakorlatok tartása a papságnál és
a népnél a hitélet mélyebb művelését jelenti. A 70-es,
80-as években oly gyakori aposztaziák m a megapadtak, a mi kézzelfoghatóan ismertető jele a változott
viszonyoknak s kifolyása ama szinte egy századon
át ismeretlen gondosságnak, melyet m a régibb tanítórendeink tagjaik theologiai kiképzésére is fordítanak. Aztán, hogy végig vezessük szemlénket az egész
vonalon, nem látunk-e új módszereket a püspöki
székeken is, nem látunk-e népök között mozgó,
gyóntató székekben ülő, társadalmi és gazdasági
mozgalmakban nagy szociális érzékkel résztvevő
püspököket?
Papságunk ma, nagyban és egészben, a százados
múlthoz viszonyítva, egészen m á s képet mutat, a
színvonalon kezd állani s tekintve a mi sajátszerű,
más nemzetekétől nagyban különböző viszonyainkat,
nem sokban enged a külföldi eldicsért papságnak,
a hol hibák csak úgy fordulnak elő, mint m i n á l u n k
s a hol szintén n e m színarany minden.
Ezeket így, a történeti hűség kedvéért, elmondva,
ismétlem, úgy látszik, mintha Mailáth püspök riadójával egy a mai keretbe m á r n e m illő, h a n e m egy
félrelökött, m á r elavult keretbe illő képet festegetett
v o l n a ; mintha csak nyitott ajtókat döngetett volna.
Ha m a g a m nem látnám, hát hétről-hétre a protestáns lapokban olvasom a felindulásokat a mi előrehaladásunk miatt, a mi kétségtelen, mert a figyelő
ellenféltől származó bizonyítéka annak, hogy m á r
van r a j t u n k valami irigyelni való is.
Ha Mailáth püspök, a ki ugyancsak nem a szoba
ablakából nézi a világot, mégis szükségesnek látta
elmondani, a mit elmondott, a n n a k okának kell
lennie. Én csak a körülmények egybevetéséből s
egyéniségének mérlegeléséből kombinálom azokat az
okokat. Az apostoli lelkek s e tekintetben Mailáth
p ü s p ö k a próbát m á r kiállotta, először is magasabb
mértékkel mérik az embereket és az életet, mint a
m i n d e n n a p i ember. Már pedig ki tagadhatná, hogy
a külső tevékenységünkben elég gyorsan beállott
javulás n e m egy tekintetben nem a lelkek mélyeiből, h a n e m a külső nyomás — a vexatio dat intellectum — hatása alatt állott be s ilyformán, ismerve a
magyar szalmaláng tartamú lelkesedést, az állandóan
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biztosítottnak alig tekinthető. Ha az apostoli lélek
így nézi a jelent, ki veheti tőle rossz néven, ha az
ez idő szerint észlelhető javulás dacára is oda mutat
a közelgő veszedelmekre s mélyebb, tehát tartósabb
reformokat sürget ? Azután, mint emiitettem, az a
mai javulás csak nagyban és egészben állapítható
m e g ; de részletekben tekintve, nincs-e benne valóságnak csupán kinéző sok látszat i s ? nincsenek-e
még egész vidékeink, a hová a mozgás és elevenség
még el n e m h a t o t t ? s vájjon nincsenek-e még elég
számmal papi és világi katholikusaink, kikre csakugyan ráfér az erősebb figyelmeztető szó ? A püspök
m o n d á s a nélkül is, úgy in camera sinceritatis, tudjuk, hogy ez bizony így van. S végre, a mint m a j d
a beszéd taglalásából ki fog tűnni, Mailáth püspök
nemcsak az emberek gyarlóságaira mutatott rá, h a n e m
mélyebben is nézett s észrevette, hogy bizonyos
általunk örökölt, de m a m á r elavult intézményszerű
rendszerekben is van hiba, melyek fogva tartják az
embereket s a nehezen lerázható szokások súlyával
nehezednek rájok és cselekvési módjaikra.
Egyik bécsi kath. nagygyűlésen p á r év előtt arról
beszélt az egyik szónok, hogy sokan a katholikusok
közül rossz néven veszik, lia némelyek «schärfere
Töne»-ket használnak. Pedig, úgymond, éppen ezeknek köszönhető, hogy Ausztria kath. népe és lelkipásztorai arra az öntudatra ébredtek, mely azokat
a nagygyűléseket s a közéletben a keresztény szellem terjedését megteremtette. Úgy is van. Az őszinte
szó olykor g o r o m b á n a k látszik, de végre megindul
rajta az is, a ki addig egykedvűen nézte a dolgok
folyását.
Tagadhatatlan,hogy erős — mert nagyon őszinte—
hang vonul végig Mailáth püspök beszédén; az sem
tagadható, hogy pillanatnyi tényleges viszonyainkhoz
mérve erős színezésű a kép, melyet rólunk rajzolt;
de az is kétségtelen előttem, hogy lesz idő, midőn
mi ezt a beszédet történeti fontosságúnak fogjuk
emlegetni azon elmaradhatatlan következményei
miatt, melyek n y o m á b a n fakadni fognak.
Még talán az a külső körülmény is j ö h e t szóba,
vájjon kellő helyen volt-e a beszéd e l m o n d v a ?
A Szent-István-Társulat m a szinte az az egyetlen
hely, a hol a katholikusok együtt találkoznak, együtt
m ű k ö d n e k , a katholicizmus nagy érdekeit irodalmi
eszközökkel előmozdítani iparkodnak. A Szent-IstvánTársulat országos kath. egyesület. Már most, a ki
úgy f ° g j a fel a helyzetet, mint Mailáth püspök, a
kinek egész beszédén aranyfonálként húzódik végig
a gondolat, hogy a katholicizmusban nincsenek külön
papi és külön laikus érdekek, h a n e m a bajok, melyeket előrelát, magát az egész katholicizmust legmélyebb mivoltában fenyegetik, vájjon várhat-e az
egy oly külön alkalomra, hogy esetleg a papság egy
kis csoportjával közölje gondolatait ! S ha így is
tenne, vájjon n e m terjedne-e el az a beszéd sajtó
útján országszerte? Nagy, messzevágó ügyeknél a
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diplomatia, a titkolódzás sokszor lehet uri forma,
de a nyíltság a legjobb, ha nem titkokról van szó;
azután jobb a bajok beállta előtt beszélni, mint az
1848-iki püspöki kar módjára a felzúdult bajok után,
mikor már segíteni többé nem lehet. «Ne várjuk,
hogy hibáinkra mások figyelmeztessenek)).
A dolgozó papságot amúgy is látja a laikus
világ, de látja a nem dolgozókat is, e tekintetben
titok nem létezik; aztán vannak nálunk rendszerbeli
hibák is, melyek szintén ismeretesek. Ne keressük
tehát a finomkodásokat, se azt, hogy itt meg ott
kellett volna-e beszélnie; hanem szívleljük meg magát
a beszédet, akár hol mondatott is, sok megvalósítandó utalás van benne az embereket és a rendszereket illetőleg.
En részemről akár az erős színezését, akár az
alkalmat, melynek kapcsán mondatott, teljesen mellékes körülménynek nézem: a lényeg magában a
beszédben van s ezt megszívlelendőnek tartom. Szokatlansága nem döbbent meg, hanem eszmélkedésre
indít, mivel ismerem egyházam katasztrófáit a múltban, melyek egészen máskép folyhattak volna le, ha
a katholikusok mindig idejekorán igyekeznek megelőzni a bajokat. A sopánkodás, a szégyent félretevő
«mea culpa» mindig csak az események után következett be nálunk is, másutt is s az eredmény ime a
román nyelvű katholikus országoknak az az inferioritása, melyben ma leledzenek s a melyről egyik
előbbeni számban megemlékeztem.
Tegyünk le tehát az álszégvénről s hagyjunk fel
az életmódunkkal velejáró érzékenykedéssel, melynek nehezére esik minden kritika; ismerjük el a
tényt, hogy a papság és a világi katholikusok mai
viszonya nem felel meg az egység nagy eszméjének
s ennek folytán vallásunk eszméi sem járják át úgy
a hiveket, mint ezt a tanító-egyház magasztos hivatása követeli. E tekintetben oly elválasztó fejleményeket örököltünk a múltból, melyeket magas érdekek
veszélyeztetése nélkül tovább fenntartani nem lehet.
Még most is cseng fülemben Kubicza Pál alsó táblai
követnek szava, melyet 1848-ban Scitovszky János
akkori legidősebb püspök által Pozsonyban, a márciusi napokban, összehívott vegyes katholikus konferencián mondott. Scitovszky t. i. magához kérte a
világi katholikus követeket, hogy velők az egyház
autonómiájának az országgyűléstől miként való
kérelmezése iránt tanácskozzék. Előadta nekik a
veszedelmeket, melyek a hozott törvények folytán a
katholikus egyház iskoláit, alapítványait s eddig
törvényesen bírt jogait fenyegetik. A meghívott
követek nagy érdeklődést tanúsítottak s mint tudjuk, Rónay János csanádi követ április 7-én be is
nyújtotta a petitiót, melyet azonban Deák indítványára «elkésettnek» nyilvánított a tábla. Ezen konferencián mondta Kubicza Pál: már előbb is jöttünk
volna, ha hivtak volna.
Valóban az egyház ereje ma hiveinek a támo-
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gatásában s lelkes érdeklődésében rejlik és ennek
az erőnek biztosítását célozza Mailáth püspök beszéde
azon reformok megjelölésével, melyeken a papságnak keresztül kell mennie, ha egyházát a közelgő
viharok ellenében a lehetőség szerint biztosítani
akarja.
Ezen bevezető sorok után lássuk részletenkint
a beszédet magát, értelmezzük annak némely félreérthető pontjait s fontolgassuk a beszédben megjelölt
reformok megvalósíthatásának a módjait.
Dudek.

Szent Terenc az irodalomban.
I.
Midőn Bohnert Marián megírta szent Ferenc
életét, ismertetője a «Katholikus Szemlében» panaszos hangon mondta, hogy assisi szent Ferenccel, a
középkori miszticizmus e legnagyobb alakjával,
hazánkban még nem foglalkoznak. Tizenkét év mult
el azóta s ma is ugyanazt mondhatjuk. Egészen
másként áll a dolog külföldön. Ama férfiú, ki a XII.
században Olaszhon egyik városkájában született, ki
még atyai örökségét is megvetette, ki a földiekről
való lemondása dacára is a kulturának egyik legnagyobb terjesztője lett, sokat foglalkoztatja ma az
embereket.
A Kirchheimnál (München) megjelent óriási m ű :
«Weltgeschichte in Charakterbildern» (negyven kötet)
Ferencet a világot mozgató jellemek közé sorozza s
külön kötetet szentel néki. De nemcsak katholikus
írók foglalkoznak vele; számtalan az újabb profán
német irodalomban a cikk és füzet, melyek mind
protestáns kutatók és írók tanulmányai. A «Charakterbildern»-ben a szent Ferencről szóló könyvnek írója,
Schnürer Gusztáv, a freiburgi (Schweiz) katholikus
egyetem tanára különösen hangsúlyozza e körülményt és annak okait. E kutatók közt a leghíresebb
Sabatier Pál, protestáns lelkész, kit nem régen a
háromszázados jubileumát ünneplő, jobbára protestáns egyetemen Giessenben épen szent Ferenc
kutatásai miatt tiszteletbeli doktorrá avattak. 1
Tekintettel erre nem lehet érdektelen rámutatni
ama pontokra, melyek az újabb feldolgozásokban a
régi életleírásokkal ellentétben jobban előtérbe lépnek. Minthogy a protestánsok több csodás eseményt
elhallgatnak, másokat pedig az ő felfogásukhoz
közelebb álló alakban tüntetnek fel, az a kérdés
merül itt fel, mennyiben érvényesül ezáltal a szentnek egyénisége s mit tartanak róla mint rendalapítóról ?
A régi, főkép a saját rendjének tagjai által írt
életrajzoknak az a fő tulajdonságuk, hogy szerintük
már születésének előzményei egy nagy szentnek
megjelenését jelzik, kit az isteni gondviselés arra
rendelt, hogy az emberiséget a tökéletesség magasabb
1

Lanner : Der hl. Franz von Assisi.
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fokára emelje, és sok lelket Isten számára megszerezzen, melyek máskülönben k o r u k szellemének
áldozatul estek volna. Ezt a modern írók nem
teszik. Oly állításoknak, minő pl. az is, hogy egy
ismeretlen férfi, ki valószínűleg Isten angyala volt,
Ferenc születésénél prófétai m ó d r a annak világra
szóló jelentőségét hirdette, a m o d e r n feldolgozásban
kevés értéket tulajdonítanak, mert ily jövendölésekről
igen gyakran lehet hallani s így mintegy a meseszerűség bélyegét viselik magukon. Tarthatunk felölök
b á r m i t s ép azért én részemről n e m tartom lehetetlennek azt, hogy esetleg egy j á m b o r zarándok, ki
útban volt R ó m a felé, épen Ferenc keresztelésekor
került az assisi templomba s itt a gyermeknek nagy
jövőt kívánt, mit aztán Ferenc csodálatos élete
után a néplélek s ennek alapján az életrajzíró az
Isten csodálatos megnyilatkozásának tartott.
Némely életrajzírónak nehézséget okoz Ferenc
ifjúkori megtérésének közlése, amennyiben sehol
sincs szó b ű n ö s kicsapongó életről. Csak annyit
t u d u n k róla, hogy nem tartózkodott a világias
mulatságoktól és a kor ifjúsági sportjaitól, de amellett
erősen bizonyítják a források, hogy azok sohasem
voltak erkölcstelen kicsapongásokkal egybekötve.
Ferenc megtérésének amaz időpontot kell tekintenünk,
m i d ő n a különben kifogástalan világi életet egyszerre
az önmegtagadó élettel s a megengedett földi életörömök élvezését csupán az Isten iránt való szeretetből fakadó lemondásokkal cserélte föl. Egészen
érthető, hogy az Isten szeretetének korábbi elhanyagolása később mindinkább bűnösnek t ű n t föl
előtte, minél j o b b a n beleélte magát ama gondolatba,
hogy az ember kizárólag Krisztus követésének tartozik élni. A régi katholikus feldolgozásokkal szemben az újabb protestáns írók hajlandók arra, hogy
bűnös ifjúkort tulajdonítsanak n e k i ; ezt azonban
nem teszik kizárólag csak azért, hogy így igazi értelemben vett megtérésről beszélhessenek, h a n e m tán
i n k á b b azért, m e r t b ű n nélkül eltöltött ifjúkort el sem
t u d n a k képzelni. Akárhogy magyarázzuk is Ferenc
megtérését, egyik sem rontja le feltűnő egyéni jellemvonását, a vidám életfelfogást, melynek úgy iíjúkorában, mint későbbi életében hive volt ; ugyanoly
kedélyes volt rendtársai közt, m i n t iíjúkori társai
közt. Eme lélektani mozzanat elismerése úgy a
katholikus, mint a protestáns író dicséretére válik,
mert ez által a szentnek megdicsőült alakját sokkal
közelebb hozzák hozzánk.
A ferencrendi életírók a megtérést látomásnak
tulajdonítják, míg a protestáns írók erről hallani
sem akarnak. Sokkal magasztosabb előttük az,
hogy Ferenc a saját meggyőződése, akarata folytán
határozta el magát az élet megváltoztatására. 1 A csodás
elemnek ez elismerése képezi a főkülönbséget a
régibb és újabb, főkép protestánsok által védett, de
1
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katholikusok által sem elvetett felfogások közt. Az
első esetben Ferenc életszentsége kizárólag Isten
a j á n d é k á n a k tűnik föl, az utóbbi esetben pedig
m i n t az állandóan önmegtagadó ember győzelme.
Kétségtelen, hogy m a még nagyon is vitatkozhatnánk
afölött, vájjon az első vagy a második volt-e, vagy
hogy inkább az első, mint a második lehetett-e
az igazi ok. Legjobb itt is a középúton haladni ;
m e r t sem a gratia actualis n e m vezet emberi beleegyezés nélkül, sem az erény s hősi cselekedet n e m
létezik előzetes kegyelem nélkül s vájjon egyes
esetekben melyiknek jutott nagyobb szerep, azt még
saját életünkből vett eseményeknél sem tudjuk megm o n d a n i , annál kevésbbé m o n d h a t ó meg ez határozottan egy oly férfiúnak történelmileg nehezen
bizonyítható életmozzanatáról, ki m á r hétszáz év
előtt élt.
Feltűnő jelenség, hogy épen a protestáns írók
látják a saját erejével kivívott megtérésben szentségének magvát, n o h a Luther arra tanította őket, hogy
az e m b e r jót vagy rosszat tesz aszerint, a mint Isten
vagy az ördög nyargal az ember lelkén, mint lusta
szamáron. Ferenc megjelenésének, egyéniségének és
jótetteinek jogos megcsodálása a Luther által felállított elv elfogadása helyett a protestánsok közeledését jelenti a katholikus felfogáshoz, mely szerint
a j ó cselekedetek elkerülhetetlenül szükségesek a
lelki tökéletesség, a szentség elérésére. A látomás,
m i n t megtérésének egyedüli alapoka, sohasem lesz
r á j u k különös hatással. Az a világító fényesség, mely
szent Ferencből kiárad s felvilágosult k o r u n k b a is
besugárzik, ú j a b b a n Ferencben az «embert» m á r
m i n t «szentet» tünteti fel s csak aztán merül fel a k é r dés, honnét j ö n n e k e fénysugarak s ki adta nekik a
melegítő erőt? Ha azonnal az isteni forrásra mutatunk,
megijed a kételkedő és visszafordul ; ha azonban előbb
Ferencnél hagyjuk időzni, majd az megmondja n e k i :
«Nem az vagyok, kit ti kerestek; én csak azért jöttem,
hogy előkészítsem számotokra az utat, mely Istenhez vezet».
A rendtagok és mások által is olyannyira bolygatott kérdésekkel : mikor történt a szabályzat ü n nepélyes jóváhagyása? melyik az eredeti szabályzat?
vag}' pedig a szabályzat melyik része eredeti s melyik
n e m ? most nem foglalkozunk, a mennyiben m a m á r
senkisem kételkedik ama szerzetesx-endnek léte és
létjogosultsága fölött, mely működése által j o b b a n ,
m i n t bármily o k m á n y által e kérdés tisztázását
teljesen fölöslegessé tette. Foglalkoznunk kell azonban a szabályzat, illetőleg a rendalapító irányzatával,
melyet
különböző
oldalról különböző
módon
fognak fel.
Ferencig a szerzetesi élet főjellemvonása az önmegszentelés a világtól való elzárkózottság által.
Ezzel épen nem a k a r j u k azt állítani, hogy a régi
szerzetesrendek a hithirdetés terén nem m ű k ö d t e k
apostoli módra, főkép az igen elterjedt szentbenedek-
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keletkeztek. De eme harcok egészen más jellegűek
voltak, mint a lutheránusok és más vallásújítók
harcai. Több újabbkori protestáns theologus szerint
a kereszténység már első éveiben igen sokat vesztett
jó tulajdonságaiból, mert a zsidó papság nyomása
alatt kellett kifejlődnie s véleményük szerint eme
keresztényellenes befolyás mindjárt Krisztus halála
után jutott uralomra. Egyesek közülök azt merik
állítani, hogy az őskereszténységet főkép a zsidó
módra gondolkozó Pál csak hebreizálva hagyta az
utókorra, mások ellenben azt, hogy a nemzetek
apostola egyedül a hellenizálás által mentette ki a
kereszténységet a zsidóság karmai közül. Mindkét fél
előtt a múlttal való szakítás lebeg s arra törekesznek,
hogy eme szakítást az egész történelem folyamán
mindjobban kiélesítsék. Ezek ama kellemetlen tárgyalásokat Ferenc és a bibornokkollégium között,
mely az új rendet a régebbi rendek mintájára akarta
szervezni, az önző, önkényeskedő pápaságnak ép
oly jogtalan, mint káros, sőt ellenséges erőszakoskodásának tekintik a keresztény életfelfogásnak eme
tisztán eszményi reformálása, tökéletesítése ellen. 1
III. Ince pápa és a bibornokkollégium elutasítása, vagy helyesebben előrelátó tartózkodása Ferencnek az eddigi szerzetes rendek szabályzatával ellenkező életmódot követő társaival szemben egyáltalán
nem volt alaptalan, mert épen abban az időben
keletkeztek amaz eretnekségek, melyek a szegénység
hívei voltak (lyoni szegények). Hogy a pápa és
bíborosai hamarosan megváltoztatták nézetüket s
Ferencet társaival együtt örömmel fogadták, annak
oka a rendi feljegyzések alapján egy látomás volt,
protestáns vélemény szerint ravasz okoskodás, t. i.
hogy a pápa az új mozgalom fölötti hatalmat magának biztosítsa. Az oknyomozó történelmet illetőleg
mindegy, vájjon a pápa nézetének megváltoztatása
valóságos látomáson alapult- e, vagy hogy csak
ártatlan álmokat magyaráztak úgy, hogy azok ugyanarra a tényre vezettek, vagy hogy egyedül az emberi okosság és fontolgatás vezetett-e oda ? — mert a
három közül mindegyik lehetett az igazi ok. A rendi
történelem különböző olvasóinak azonban nem
mindegy, hogyan adja ezt elő a szerző. Minden
látomás
valami alanyit visel magán, a mi a látomás
A szerzetesi életnek előbb említett újabb irávalódiságát távoli egyének előtt nagyon is kétsényát a protestánsok már az ő vallási reformációjuk
gessé
teheti, sőt maga az egyház is csak nagy
előhirdetőjének tekintik. E vélemény még inkább
körültekintéssel
és lassan fogadja a látomásból szertűnik fel valószínűnek, ha tekintetbe vesszük a harzett
ismereteket.
Az inkább racionálista, ha nem is
cokat, melyekkel a ferencesrend szokatlanul gyors
egészen
hitetlen
képzett
egyéneknél ily okok bizalelterjedése természetszerűleg egybe volt kötve. E harmatlanságot
keltenek,
a
materialisták pedig kigúcok részint a pápai kúria ellen folytak, részint különnyolják őket, még ha a teljesen vagyontalan férfiú
böző csoportok ellen, melyek a rend kebelén belül
hősi alakja tetszik is nekik. Az utóbbi tehát, ha
1
Ferencről
tudomást akar szerezni, természetesen
Századokkal később a jezsuitarend még inkább hirdette
és gyakorolta ez elvet : «meghódítani a világot» ; ezzel csak ' protestáns szerző után nyúl, melyből azonban nemtágította az eszmét, hogy az embernek, ki teljesen Isten szolcsak a történetet veszi át, hanem egyúttal annak
rend, mely müveit szerzetescsapatai által egész országokat szerzett a kulturának. Másrészt Ferenc és
utódai szintén megkövetelik a rendtagoktól, hogy a
«világról» teljesen lemondjanak. Mégis van abban
különbség, hogyan történt a szerzetek alapítása.
Ferencig a szerzetes csukott cellát épített magának
s oda hagyta lépni a világot, hogy az általa megjavuljon; Ferenc ellenben mint bátor lovag kalandokra indult, hogy «meghódítsa a világot». Az előző
rendalapítók várat védtek s vele együtt mindazokat,
kik abba menekültek, vagy közelében letelepedtek.
Ferenc elhagyja a falakat s csupán az igehirdetésre
feljogosító «szabályzattal» (regulával) vonult az ellenségek közé, hogy Isten számára megnyerje őket, vagy
pedig köztük meghaljon. 1 A ferencrendiek előtti
szerzetesek is sokat dolgoztak és alkottak saját koruk,
de főkép végtelenül sokat az utókor számára, de
inkább csak szűk körben mozogtak; a ferencesek
azonban, mint az Isten harcosainak csapatja, harci
kedvvel kiáltották, hogy mindenki meghallja : «Jertek
velünk az Istenhez!» 2
A szerzetesi élet eme sajátossága nagyobb vonzóerővel hat a protestánsokra, mint az aszketikus
vonás, noha annak gyakorlati megnyilvánulását
aligha fogadnák szívesen. De a «világhoz» való fordulás jobban tetszik nékik, mint a «világtól való elzárkózottság». Az általános testvériesség, melyet
Ferenc nemcsak embertársaira, hanem minden
teremtményre kiterjesztett, korszerű gondolat és
senkisem foglalkozott annyit a modern társadalom
eme tisztán gyakorlati és reális szükségletével, mint
a nagy szociologus, assisi szent Ferenc. Napjainkban, midőn a varázserejű igék: szabadság, egyenlőség,
testvériség épen francia hazájukban az egész világ
szemeláttára, a gúny tárgyai lettek, a társadalmi
reform képe tűnik fel s a történelemre támaszkodva határozottan m o n d j a : «Igen, lehetséges, de
csak : a lélek szabadsága az érzéki élvezettől ; minden
ember egyenlősége Isten ítélőszéke előtt, és ama
testvériség, mely csak a keresztény felebaráti szeretetet akarja az emberbe oltani». — S épen eme
szabadság, egyenlőség és testvériség számára akarta
szent Ferenc a világot megnyerni.

gálatába áll, mindig nagyobb és távolabbi működési teret
kell keresnie.
2
Schmitz : Der Bettler von Assisi und sein Ritterthum.
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szellemét, irányzatát is. Ezzel nem a k a r j u k azt m o n dani, hogy a látomások jelentőségét s azok elbeszélését teljesen mellőzzük, hanem csak azt, hogy nem
tanácsos azt mindig előtérbe tolni s a későbbi kritika nélküli feldolgozásokat az eredetileg egyszerű
tudósítással egysorba helyezni. Viszont a protestánsok részéről is megköveteljük, hogy még nagyobb
egyházi jelentőségű eseményeink okát is necsak az
emberek fogyatékosságaiban, hibáiban
keressék,
h a n e m azok józan belátásában és nemesebb törekvéseiben.
Galambos Krílmrín.

Jlz

elnéptelenedés

ellenszere.

Mialatt nálunk a szabadkőművesség a szociálizmussal karöltve minden követ megmozdít, hogy
széjjeltépje azon kötelékeket, melyek az embert egyházához és a családhoz fűzik: érdemes meghallgatni,
hogy gondolkozik egy amerikai tudós és publicista
azon szerepről, mely a nevelésben az egyházat és
a családot megilleti. A. «Popular Science Montlily»ben The School and the Family (Iskola és család) cím
alatt Cattel egyetemi tanár röviden előadja a m o d e r n
nevelési rendszer és az elnéptelenedés között lévő
viszonyról szóló több évi szorgalmas kutatásokon
alapuló véleményét. 1
Cattel tanár nem sokra becsüli a m o d e r n iskolai és kollégiumi nevelésnek mint az életre való
előkészítésnek vagy képesítésnek értékét. A kiváló
pszichológusnak szilárd meggyőződése lévén, hogy
az «ember az, a mint érez és cselekszik, nem pedig
az, a mit tud», m i n d a mellett, hogy ő maga is
tudós és egyetemi professzor, a «Science» és a «Popular Science Monthly» szerkesztője: az otthont és az
egyházat sokkal többre becsüli, mint valódi nevelési tényezőket az iskolánál, különösen a m o d e r n
iskolánál. «A civilizáció, írja, lehet hogy fennállhat és
haladhat család nélkül ; azonban történelmi és történelem előtti társadalmak annyira a családra voltak
alapítva eddigelé, hogy igazán beláthatatlan következményekkel j á r n a annak lerontása. Az emberi
n e m csak addig állhat fenn, a míg gyermekek születnek és nevelkednek, s eddig még semmiféle elfogadható helyettesét n e m tudjuk a családnak. Mindenesetre nyilvánvaló, hogy a család idő előtt való
gyöngítése katasztrófát idézne elő . . . Az iskola
természeténél fogva gyöngíti a c s a l á d o t . . . A m o d e r n
városi élet kétségtelenül lerontja az otthont, a családot ; az egyház szentségei ellenben, a keresztség,
bérmálás, házasság, továbbá a temetés a legbelsőbben össze vannak szőve a családi élettel. Az iskola
háttérbe szorítja az egyházat, mint társadalmi tényezőt, de a családi élet k á r á r a . . . Civilizációnk főveszedelme az, hogy az ösztönöket, érzéseket racionalisztikus szemlélődéssel háttérbe szorítja.»
1

Public Opinion, January 15., 1909.
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Cattel tanár előtt, midőn egyházról beszél,
kétségkívül a protestáns egyházak képe lebeg, de ha
m á r ezekről el lehet m o n d a n i , hogy született szövetségesei a családnak, még sokkal inkább elmondhatjuk
ezt a katholikus egyházról. A protestáns egyházak
ugyanis csak árnyékát tartották meg a szentségeknek, a katholikus egyház ellenben féltve őrzi a hét
szentség csudás koszorúját. Egyedül a katholikus
egyház t a r t j a fenn m a is a házasság felbonthatatlanságát, s így a teljes tökéletes családi élet leghatalmasabb őrzője. Az egyház Istent mint Atyánkat, az
egész embercsalád fejét állítja hívei elé, az Atyát a
szó legteljesebb értelmében, a kitől szent Pál apostol
szavai szerint minden atyaság e r e d : a quo omnis
paternitas . . .
De t é r j ü n k vissza Cattell t a n á r fejtegetéseire.
Azon állítása, hogy civilizációnk racionalisztikus
okoskodással elfojtja természetes és nemes ösztöneinket, sokaknál visszatetszést kelthet. Azt mondhatják,
hogy az ilyen állítás valóságos á r u l á s a m o d e r n
t u d o m á n y racionalisztikus szellemével szemben. De
talán n e m egészen így v a n a dolog. Cattell csak azt
m o n d j a , hogy egyedüli üdvösségünk a magasabb,
nagyobb észszerűség felé való törekvésben áll. Az ész
világánál meg kell i s m e r n ü n k balgaságunkat és
rosszaságunkat, s mint eszes lényeknek irányt kell
változtatnunk.
Valóban mi az, a mit cselekszünk? Miben rejlik balgaságunk és gonoszságunk? kérdi az «Independent» cikkezője, Cattel tanár értekezéséről szólva.
Abban, hogy irtózunk a családtól, a gyermektől.
A lefolyt esztendőben Franciaországban a halálesetek száma 19.920-al m u l t a felül a születéseket. (Jól
jegyezzük meg, Franciaországban, mely több mint
egy százada letérve sok évszázados alapjáról üldözi
az egyházat, a vallást.)
Általános meggyőződés, hogy a születési számok
hanyatlása szántszándékos akadályozás m u n k á j a ,
melynek gyökerei fényűzés, önzés, kényelemszeretet.
A születési számok esése más művelt államokban is észlelhető, de eddig legalább sehol másutt
n e m esett a halálesetek száma alá. Cattel tanár a
születések fogyását a n n a k tulajdonítja, hogy az iskola
mint fő nevelési tényező kezd szerepelni az otthon
helyett.
A m i e modern b a j o k orvoslását illeti, Cattel
t a n á r azt ajánlja, hogy lehetőleg falusi iskolákat
kell felállítani nagy számban, a melyek nevelési
eszközeikben az otthonhoz idomuljanak, s egyáltalán
a vidéki élet, a falusi élet kifejlesztését ajánlja az
egészségtelen városi élettel ellentétben. A tanács
kitűnő, de honnan fog j ö n n i az ösztön, mely a n n a k
követésére buzdítson?
A megújhodás kétségkívül a családi élet renaissance-ától várható, ez pedig a vallásos érzés erősbödése, reakciója nélkül nem képzelhető. A földi boldogulás terén is in cruce salus. Némethy Gyula dr.
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A keresztény bazilika
mentalis kiképzése.
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dekorativ

és orna(VIU)

Már előbb jeleztük, hogy míg a keresztény
építészet térkompozició tekintetében fölötte áll a
klasszikusnak, tehát haladást jelent, addig a részletkivitelnél teljesen antik nyomokon halad. Ez a
különbözet egészen természetesnek tűnik fel, ha tekintetbe vesszük, hogy a megalakuló, majd konszolidálodó egyház egyelőre csak téralakítás tekintetében tűz ki feladatokat az építésznek, illetve oly
konstruktiv igényekkel lép fel vele szemben, a melyek
az istenitisztelet új természete szerint szükségesekké
váltak. Részletekben csak a plasztika és a festészet
gondolati tartalmával üt el az antiktól; megjelenítésben teljesen egyezik vele. Igy tehát ne csodálkozzunk,
ha az ó-kori keresztény bazilikák úgy dekorativ,
mint ornamentális tekintetben teljesen antik eredetre vallanak.
Dekorativ tekintetben látszatra leginkább a bazilikák külseje üt el lényegesen az antik építészettől.
A különbség azonban inkább látszatszerű, mint valóságos. Ugyanis még a legkiválóbb egyházi műtörténészektől 1 is megszoktuk azt a felfogást, mintha a
keresztény építészet teljesen elhanyagolta volna a
külsőt és minden drágaságot, díszt és fényt a bazilikák bensejére pazarolt volna. Omnis decor eius ab
intus. Első tekintetre a fennmaradt műemlékek ezen
álláspontot látszanak igazolni s nagyjában igazat is
lehet neki adni. Ámde elvül ezt felállítani mégsem
látszik igazságosnak. Mert igaz ugyan, hogy úgy a
görög, mint a római pogány templomépítészet
magva az istenség szobrát magába rejtő aránylag
jelentéktelen kis kamra (cubiculum), de annál irnpozánsabb az oszlopsorokkal gazdag tagozatú külső ;
ám az ó-kori keresztény7 templomépítészet sem
hanyagolta el véglegesen a külső tagozást. A régi SzentPéter-bazilika mozaikos főhomlokzata és különösen nyilt árkádos átriuma, 2 ugyancsak az előcsarnokos, mozaikdiszes főhomlokzatéi s. Maria in
Trastevere és a s. Lorenzo fuori le mura 3 ujabb
keltű, de régi mintákra utaló külseje, a torcelloi bazilika apszisának gyönyörű külső tagozása 4 és a
szíriai bazilikák monumentális kőarchitekturája 5 sejtetik, hogy a meddig az egyház anyagi eszközei ki
nem fogytak, a külsőt sem hanyagolta el annyira,
mint azt a legtöbb műtörténész hirdeti. Ha nem is
versenyez az antik templomépítészettel, fölényes
lenézést sem érdemel. A keresztény építészet igyekezett minden rendelkezésére álló eszközt felhasználni.
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Különösen Ravennában teszi változatossá a bazilikák külsejét kellemes lizéna-ritmussal, a mi ugyan nem
eredeti keresztény építészeti termék, mint Hübsch gondolja, mert hisz az antik trieri bazilikán is megvan már. 1
Úgyszintén teljesen antik technika nyilatkozik meg a
falak szerkezetében ; ugyanaz az égetett tégla, habarcs
és kötési módszer található mindkettőnél, talán azzal
a különbséggel, hogy az antik épületeknél nagy
gyakorlati ügyesség és gondosság nyilvánul meg,
míg a keresztény építészetben mindezen jelenségek
fokozatosan fogynak, olyannyira, hogy a falazás gondos volta az épület korábbi vagy későbbi eredetének
biztos kritériumaként szerepel. 2 Néha a keresztény
épületeken szintúgy mesterségesen utánozzák a
rusticának nevezett durvafaragású terméskövet, mint
az antik mintákon. 3
Nemkülönben az ablak, de különösen az ajtókereteléseket antik minták után készítik, vagy antik
épületekről viszik át; így pl. a római s. Sabina
főbejáratához kecsesen és gazdagon faragott ajtókeretelést alkalmaztak, mely eredetileg egy Junotemplomot díszített. 4 Gyönyörű ajtó- és ablakkeretelése van a spoletoi s. Agostino del cocifisso templomnak, 5 a melynek finom kezelése erősen emlékeztet a veronai Galienus diadalkapura. 6 Ez az antik
szellemű keretelési módszer még századok folytán
is érezteti hatását, a mit a grottaferatai (XI. század)
és a s. Lorenzo f. 1. m. (XIII. század) bazilikáknál
észlelhetünk. 7 Ugyancsak antik stilérzék nyilvánul
meg a bazilikák bronz- és fakapuinak öntésében,
illetve faragásában ; ezeket részben antik épületekről
hordták át, vagy antik műemlékekről másolták. Igy
a konstantinápolyi Aja Sophia templom fönséges
bronzkapuin tiszta klasszikus diszítményeket látunk;
Constantinus baptisteriumán pedig két bronzajtó
van, a melyeket alakjuk és ornamentikájuk révén
könnyen antik eredetűnek Ítélnénk, ha rajta a kereszt
többször elő nem fordulna. Erős rokonságot tartanak
ezekkel a s. Paolo f. 1. m. bazilikának és a Laterán
sekrestyéjének bronzkapui, a melyek azonban a
XI. századból származnak. Érdekes a s. Sabina faajtaja is, a melynek keresztény tartalmú domború
faragványait bájos antik keretelések szegélyezik.8 Az
ablaknyilásokat, a melyek keresztény bazilikákban
az antikokkal hasonló nagyrságuak és rendesen félkör záródásuak, áttetsző, vékony márványlapok zárták el, a melyeken szép mintázat szerint négyszögletes, kerek, hosszúkás nyílások voltak és az antik
művészet módjára alabastrom-lemezekkel vagy iiveg1
2

» Kuhn i. m. I. 283.
Costarosa, Le basiliche Christiane. Roma. 1892. 32. —
Rossi, Inscriptiones christ, u r b . Rom. II. 1.
3
K u h n i. m. I. 499. ábr.
4
U. o. 501. ábr.
5
Vogué i. m.
2

3
4

5
«
'
8

Hübsch i. m. II. tábla, 7. ábr.
Hübsch i. m. 8. 1. 5. jegyz.
Lenoir, Architecture monastique, 118. i. Reidelbach, 50.
Hübsch, i. m. 13.
Krqus, Geschichte, d. christl. Kunst. I. 219. ábr.
Hübsch i. m. VII. tábl.
Lenoir i. m. 129, 131.
Kuhn, V. k. XX. mell.
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gel zárattak el. Néha ezen márványablakokat szövetek vagy szőnyegek helyettesítették. 1
A keresztény bazilikák teteje kívül, legalább is
a jelentékenyebbekké, épúgy, mint az antikoké, érccel
volt fedve; az egyszerűbbeké cserépzsindellyel. Az
első, költséges eljárásról csupán egy irott emlék tanúskodik, egy régi keresztény felírás a római s. Anastasió apszisában, a melyet Mabillon tett közzé. 2 Lenoir 3
azt állítja, hogy ez a fedési mód elég gyakori volt
az ókori keresztény építészetben.
Ezzel a keresztény bazilikák külső dekorativ és
ornamentális kiképzésével készen volnánk. Tekintsünk
belsejébe és vizsgáljuk a belső díszítőelemek eredetét és mivoltát. A bazilikákban domináló konstruktív
tagok, az oszlopok különösen a fejlettebb és ü n n e pélyesebb f o r m á k b a öltözködnek: jón, korintusi és
római kompozita oszlopfőkkel ékeskednek. De n e m sokára, jelesen R a v e n n á b a n és Bizancban, ú j alakulások szorítják ki a régi klasszikus fejeket, t. i. a
kocka- és a tölcsérkapitelek. 4 Az oszlopfő magva
és a rajta levő diszítés m á r nincs szerves kapcsolatban, sőt a bizarr fantázia ember- és állatfejekkel is
élénkíti, a mi különben nem egészen új dolog, mert
úgy nyugaton, m i n t keleten az antik művészetben is
előfordul. 5 Ezen ú j irányzat mindinkább kiszorítja
az olajlevélből kiinduló római akantuszformát s
m i n d gyakrabban alkalmazza a bogáncsszerű görög
akantuszlapot, a mely fokozatosan szúró, tövises
levéllé alakul át. A keresztény művészet hanyatlása
különösen az oszlopok hanyag és felületes kidolgozásán látszik meg leghamarább. Az entasis, vagyis
az oszlopoknak görög m ó d o n való olyatén karcsúsítása, hogy a fölfelé keskenyedő oszlop a közepén
egy kevéssé megdagad s ezen alig észrevehető h u l lámvonal által az oszlopnak kellemes és biztos hatást kölcsönöz, a későbbi keresztény művészetben
elveszik. Majd egyszerűen úgy segítenek a dolgon, hogy az elhagyott pogány templomokból és
épületekből kiszedik az oszlopokat és áthelyezik
a bazilikákba. 6 így nem egyszer ugyanazon bazilikában (s. Maria in ara coeli) a legkülönbözőbb
oszlopokra akadunk, a melyek úgy forma, oszloprend, mint nagyság tekintetében teljesen elütnek
egymástól. Ha a különböző összehordott oszlopok
n e m egyenlő nagyságúak, hol alul toldják meg egy
négyszögletes alappal, antik postamentum módjára,
hol az oszloptetőn, az oszlopfő fölé toldanak be egy
átmeneti póttagot, kockaalakű vállkövet, a mely a
jobb forma kedvéért lefelé kisebb lappal bir, mint
a fedőlap. Ez a ravennai és bizánci építészetben

A templomot h a j ó k r a felosztó és pái'huzamos
sorokban álló oszlopokat kezdetben egyenes kőgerendákkal (arhitrávokkal), m a j d félkörivekkel (arhivoltokkal) kapcsolták össze és emelték r á j u k a középhajó
magasba emelkedő falát, akár az antik építészetben.
E kötési módszerek, valamint az oszlopközök m i n d két építészetben azonosak. A kik 6 e tekintetben a
keresztény építészetnek fejlettebb formákat t u l a j d o nítottak, azaz nagyobb fesztávolságot véltek konstatálhatni, abban tévedtek, hogy n e m azonos klasszikus
és keresztény szerkezetet vetettek össze, hanem összekeverték az arhitrávos és arhivoltos kötést. Már pedig
természetes, hogy a félköríves kötésnél nagyobb
távolságban lehet az oszlopokat egymástól állítani,
számítva az ív nagyobb feszerejére, mint az egyenes
és így törékeny kőgerendára. Sőt e tekintetben úgy
látszik a keresztény építészet sohasem hozott létre
oly merész alkotásokat, mint a klasszikus. Míg ugyanis
Octavia porticusa, a Pantheon és a basilica Ulpia
oszlopközei 2—3 oszlopátmérőüek, a régi szent Péteré
csak 2, a spalatói mellékkapu arhivoltja 7, a szent
Péter külső oszlopsorainak fesztávolsága 3 oszlopátméretű. Ha még fölemlítjük, hogy a mousmiehi
p r e t o r i u m b a n négyzetben felállított négy oszlop egymástól 13 oszlopátmérő távolságban ivekkel volt
összekapcsolva, sőt ezen iveken tömör, nehéz fal s
r á j a még súlyos kockakövekből alakított k u p o l a
nehezedett, a keresztény építészetben hozzá foghatót

1 Hübsch, V. tábl. 22—27. ábr. — Lenoir, 133—145. —
Kuhn, I. 494-497. — Overbeck, I. 315.
2
Mabillon, Vetera analecta. Paris, 1723. 359.
3
Lenoir, 151.
4
Goetz i. m. 95—105. ábr.
5
Riedelbach i. m. 52.
0
Zacher i. m. 12.

1
Vogué i. m. VII. t.
2 Hübsch i. m. XVII. 4. XV1I1. 6. — Overbeck i. m.
I. 132.
» Vogué i. m. 115, 125, 126, 143, 149.
4
Beöthy i. m. 1. 570. ábr.
5
Vitruvius, VI. 5.
« Hübsch i. m. XXVI, XXVII.

m a j d n e m általánossá válik és épen általánossága
révén mint a bizánci építészet különös sajátossága
szerepelt a művészettörténetekben, bár Hübsch bizonyítása szerint R ó m á b a n előbb fordul elő, mint
Ravennában, sőt Vogué 1 szerint m á r 168-ban Kr. u.
Szíriában egy antik épületen, mousmiehi pretoriumon
is megtaláljuk s ig} antik eredetűnek kell tartanunk.
Két oszlopnak egymáshoz való közvetlen kapcsolása
szintén antik szokás ; a nocerai s. Maria Maggioreban
levő ikeroszloppár biztosan antik eredetű, a m i n t
ilyen a pompei bazilikában előforduló ikerféloszlopp á r is.2 Ugyancsak előfordul a keresztény építészetben 3 is, különösen a szir műemlékekben, a tisztán
dekoratív hatást célzó falmelléki oszlop, a melynek
s e m m i n e m ű statikai feladata nincs, mint a fejlett
r ó m a i építészetben, 4 csupán díszítésre és a falterület
kellemesebb tagozására szolgál. Szintúgy antik n y o m o k o n 6 halad a keresztény építészet akkor is, m i d ő n
e m p o r i u m o s elrendezkedésénél kisebb oszlopokot
állít az alsó magasabbak fölé (s. Ágnese, s. Lorenzo
f. 1. m.), vagy pilléreket iktat az oszlopok közé
(s. Clemente).
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nem ismerünk. Ép oly helytelennek kell tartanunk
Hübsch 1 állítását, mintha az oszlopoknak ivekkel
való összekötése keresztény alkotás volna és az antik
építészetben egyetlenegyeszer Diocletian spalatói palotájánál fordulna csak elő, mert ez a szerkesztési
mód már Diocletian előtt rég használatos volt
(Caracalla termái, mousmiehei pretorium, Athén
egyik városkapuja, Diocletian termái, Constantinus
bazilikája) s a keresztény építészetben csak nagykésőn kerül alkalmazásba. Egyébként az arhitrávok
és arhivoltok ugyanazon díszítőelemekkel láttattak
el a keresztény bazilikákban, mint az antik művészetben.
A tetőnek belső díszítésére is igen nagy gondot fordítottak, a mely kétféle formában történt.
Vagy a nyitva maradt fedélszék egész eredetiségében, a gerendázatnak természetes összekapcsolásában tekintett le a nézőre s ez esetben magukat
a gerendákat festették és aranyozták gazdagon (s. Paolo
f. 1. m. leégése előtt, s. Sabina, s. Apollinare in
Classe), vagy antik módra gazdag faburkolattal és
kazettás beosztással lapos tetőt helyeztek a főhajó
fölé. Ez utóbbi különösen gazdag volt, bár nem oly
nehéz, mint a mostani, nagyobbára barokkorú átalakítás.
Ép ily gazdagon igyekeztek a bazilikák oldalfalait és padlózatát is kiképezni lehetőleg válogatott
márványlapokkal vagy különféle színű kövecskékkel,
a melyekből úgy a falakon, mint a padlózaton
szebbnél-szebb geometriai formákat, vonalfonatokat
és rajzokat készítettek (opus tesselalum), 2 akárcsak
az antik művészetben. 3 A mint így a padló és az
oldalfalak alsórésze márványburkolattal ékeskedett,
úgy a falak felsőrésze, de különösen az apszis boltozata, sőt gyakran a bazilika külső oromfala (sz.
Péter, s. Lorenzo, s. M. in Trast.) is mozaikművektől csillogott. Ezen technikának eredete szintén az
antik művészetben keresendő. Igaz, hogy a rómaiak
főként a padlót díszítették mozaikképekkel, de a
pompéji maradványok tanúsága szerint kivételesen
a falakon is fordultak elő mozaikképek, bár kis
arányokban. 4 Ezeken kívül írott emlékek is említik
a falaknak mozaikkal való díszítését. 5 A keresztény
művészet, a mely már a katakombákban 8 is tesz
félénk és primitív kísérleteket, a bazilikákban oly
csodás arányokban és néma bámulatot keltő fönségben alakítja ki ezt a díszítő művészeti ágat, hogy
Muther 7 nem fél az átlagos művészettörténelmi föl1

Hübsch i. m. XXVII.
Kuhn m. I. 549. ábr.
3
Texier and Pullan : Byzantine Architecture. London,
1864. 507. ábr.
« Overbeck m. I. 224.
5 Plinii Hist. nat. XXXVI. 25. — Symmachus VI. 49.
VIII. 42.
o Marchi. XLV1I. T.
7
Muther, Studien u. Kritiken. Wien. 1901. II. 181.
2
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fogással szemben kijelenteni, miszerint a keresztény
mozaik minden idők legkiválóbb dekorativ művészete
s hatás tekintetében a freskófestészetet messze felülmúlja. A keresztény mozaik, különösen a ravennai,
nem egy kezdődő művészet esetlen tapogatózása,
hanem a haldokló antik világ csodásan raffinált
hattyúdala, a melyet keresztény szöveggel énekel el.
A mozaik tárgya és szelleme hű tükre a különböző
századok keresztény szellemének és korszakonkint
átalakuló hangulatának. 1 Eleinte a IV. században
Krisztus diadala a főtárgya. Ebben az időben érik
el a keresztények azt a dicsőséges győzelmet, hogy
hitük és világnézetük úrrá lett a régi, minden izében
romlott pogány világon. A győzelem érzete még friss
és közvetetlen s ez a diadalérzet, párosulva a még
virágzásban levő antik formakészséggel és derült
lelkülettel, a diadalmaskodó Krisztust és mennyei
udvarát mutatja be. (S. Pudenziana, S. Sabina, s. Paolo
f. 1. m., s. Cosma e Damiano, ravennai s. Giovanni in
fonte, Galla Piacidia.) Később a VI. századtól kezdve
ez a hangulat egy másiknak ad helyet. Az egyház
alapjai szilárdak, a világot m á r győzelmesen bejárta
az ige. Az egyház hatalmát most arra használja föl,
hogy híveit dogmáinak magyarázásával megerősítse.
Itt kezdődik a nagy zsinatok kora, a didaktikus irány,
a melynek hatása alatt a mozaikkép is magyarázó
jellegű lesz. (S. Maria Maggiore, s. Marco, ravennai
s. Apollinare nuovo, s. Vitale, s. Apollinare in classe.)
Minthogy azonban e technika nagy vonásokkal dolgozik és egész hatása az ünnepélyes egyszerűségben
rejlik, az egész művészeti ág túlzsúfolt, zavaros lesz
és a beálló technikai hanyatlással együtt elromlik.
Fieber

J{ant

Henrik.

vallásbölcselete.2

Dolgozatom elején jeleztem, hogy Kant összes
tévedései a metafizikára és a vallásra vonatkozólag
az ő tudomány- és ismeretelméletéből fakadnak. Az
ő elvei szerint felállított tudomány nagyon szük
körre szorult; a metafizika pedig csak mint a gyakorlati ész követelménye alakult ki.
De vájjon kell-e mindenkinek olyan metafizika,
a mely az ész területéről végleg kiszorul s pusztán
posztulatumokon épül fel? Oly posztulatumokon, a
melyek gyökere nem az észnek diszkurziv gondolkodása, hanem valami általános erkölcsi érzésnek
1
Lyka, A mozaik. Az iparművészet könyve. Budapest,
1902. I. 360.
2
Lehető félreértések elkerülése végett szükségesnek
tartom megjegyezni, hogy az alatt, a mit múltkori cikkemben
mondtam, hogy cdstennek is van oka, de ez az O szükséges
lényege», nem a Schell-féle Selbstursächlichkeit-ot értem,
hanem a skolasztikusoknak szent Anzelmtől vett causa sui-ját;
különben azt gondolom, hogy a keresztény bölcselővel
szemben is követni kell szent Ignác elvét: quemvis bonum
christianum promtiorem esse debere ad salvandam propositionem proximi, q u a m ad earn condemnandam. Ex. Spirit.
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k í v á n a l m a ? Kantot kielégítették saját magyarázatai.
Hitt Isten létében, a lélek halhatatlanságában és a
szabadakaratban. Ő hitt, de hittek-e sokan a követői ?
Ha a metafizika elszakad az észtől s pusztán az
erkölcsi posztulatumok laza talajára helyezkedik, legfeljebb csak világnézlet, muló életfelfogás lehet, de
a komoly tudománnyal semmi kapcsolatba n e m jön.
Csak az ész alapján kiépülő metafizika tarthat arra
igényt, hogy másokkal, mindenkivel szemben elfogadásra találjon. Az érzelmi indítóokokból poézis
származik.
Kant, midőn a racionalizmus metafizikájának
ontologiai, kozmologiai, teleologiai bizonyítékait szétszedte és lerontotta, egy ideig m é g azon töprengett,
hogy lehetne a tiszta észből és a természetesen szintetikus apriori ítéletekből érvet csinálni Isten létének
bebizonyítására. De a mint az ő bölcseleti nézeteinek fejlődéstörténetéből tudjuk, később felhagyott
ebbeli tervével, a mint felhagyott a metafizikának is
a tiszta észből való levezetésével. Ezentúl főleg a
naturalizmus és Rousseau hatása alatt, m a j d pedig a
«Tiszta ész kritikájának» mind tökéletesebb átgondolása folytán a vallást más alapon akarta felépíteni.
Kant gondolkodásának kezdetén ugyanis nem
szerepelt az ész oly kizárólagosan, mint később.
Az e m b e r érzelmi világára is nagyobb súlyt fektetett.
Az egyéni, lelki és kedélyi mozgalmakat is j o b b a n
tudta méltányolni. Ezt árulja el a «Beobachtungen
über das Gefühl des Schönen u n d Erhabenen» (1764)
cimű dolgozata, melyben még lélektani megfigyeléssel dolgozik. Természetesen ezen időszakban Kantnak erkölcsi felfogása, etikája is egészen m á s természetű. Érzelmeken és nem az ész alapelvein épül
föl. Általában Kant egész gondolkodásán a logikai
m o t í v u m o k még n e m uralkodtak.
Kant vallásbölcseleti nézeteire hatással volt mind a
két e l e m : az érzelmi és a pszichológiai, valamint a
logikai is. Az érzelmi volt a forrás, az alap ; az értelmi
pedig a szabályozó elem. Ennek is megvolt az oka.
Bousseau t. i. a figyelmet az ember természetére s individualitására irányította. Ez az individualizmus pedig nemcsak értelmi, de elsősorban érzelmi
szálakból szövődött ki. Főleg az érzelmiekből. És
senki n e m mélyedt el annyira az ember kedélyi
és érzelmi életébe a felvilágosodás korában, mint
Rousseau. O az e m b e r egész értékét a kedély bensőségébe és mélyébe helyezte s a szerint tanította az
embereket megbecsülni.
Hogy Kant egész bölcseletében annyi logikai
m u n k a dacára is n e m a tiszta ész j u t diadalra,
h a n e m a gyakorlati, nem a gondolkodás, de az
egyéniség, az akarat, bizony az Rousseau hatása.
S a mint Rousseau az ember ősi ösztönei között megtalálta a vallás elemeit, úgy Kant is metafizikáját s
egyúttal vallásbölcseletét az érzelmi világból, lélektani
elemekből hozta ki.
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Ez a levezetés pedig úgy történt, hogy először
az erkölcsöt származtatta le érzelmeinkből s az erkölcs világából a vallást. Tehát nála a kettő között
az erkölcsi elemek a primárek. A vallásiak m á r levezetettek. Nem a vallás gyümölcse az erkölcs, mint
m i tanítjuk, h a n e m az erkölcs gyümölcse a vallás.
Bár Kantnak ez a nézete nagyon éles és veszedelmes, nála m é g valamikép érthető. Ha ugyanis az
erkölcsi és vallásos érzelmek végső szálait keressük,
a k k o r az a fő, hogy azok valóban meglegyenek.
Kant sem t u d n á az erkölcsi érzelmekből a vallásos
életet kifejleszteni, ha azok az erkölcsös érzelmek
v a l ó b a n olyanok nem volnának, a melyek a vallást
m a g u k b a n hordozzák. Másrészt pedig maga Kant nem
egyszer hangsúlyozza, hogy a morál, az erkölcsi élet
vallás nélkül nagyon
ingatag.
A «Tugendlehre» és a «Lose Blätter» c. munkáib a n mondja, hogy ha az e m b e r a törvényt saját lelke
mélyén érzi, úgy elkerülhetetlenül érzi a n n a k is a
szükségességét, hogy mindazt elfogadja, magáévá
tegye, a melyek között a törvényt keresztül is viheti.
Azért kötelességünk a vallásosság, is, mely nélkül
erkölcsi meggyőződéseink n e m érvényesülhetnek.
Más helyen meg azt mondja, hogy jóérzésű emberek
meginoghatnak a hitben, de azt el nem vetik. 1
Kant tehát még nem tanít — s ez a lényeg —
erkölcsöt vallás nélkül. Követői vetették el az ő
nézetét s hirdették a kettőnek szétválasztását. Ez az
erkölcs vallás nélkül. 2
De mikor Kant vallásbölcseleti nézeteit formába
öntötte s logikai eszközökkel dolgozott, ismeretelméleti alapelvei is előtérbe jutottak. Természetesen
az első eredménye ennek az volt, hogy a m a posztulat u m o k a t n e m mint tudást, m i n t feltétlen
igazságot
fogadta el, h a n e m mint olyan gondolatokat, a melyek
nélkül az élet legfőbb kérdéseire felelni n e m tudunk.
Isten létének, a lélek halhatatlanságának s az akarat
szabadságának alaptételei Kant szerint a mi tudásunkat
egyáltalán nem bővítik, de erkölcsi meggyőződésünket fejezik ki. A meggyőződés maga nem
logikai, h a n e m erkölcsi bizonyosság. Más szóval az a
h á r o m alaptétel az erkölcsi érzésemmel annyira össze
v a n forrva, hogy a mily kevéssé veszíthetem el erkölcsi meggyőződésemet, ép oly kevéssé aggódhatom
azon, hogy beléjük vetett hitem elenyésszék.
Jól m o n d j a Kiilpe: «Das Wissen h a t er eingeschränkt u m dem Glauben Platz zu machen, aber
ein grundloser Glauben w a r auch nach seiner Ansicht abzulehnen». 3 De Kant is ezt m o n d j a : «Nekem
le kellett r o n t a n o m a tudást, hogy a hit számára
szerezzek helyet». 4
A másik ismeretelméleti szempont, melyet Kant
1 Höffing i. m. II. 105.
2
Igen fontos Kant vallásbölcseletének megértésére átolvasni a «Tiszta ész kritikájának» bevezetését, pld. 1. 16—22.
3
Külpe i. m. 44.
4
Kant i. m. 16.
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vallásbölcseletében is kidomborított s a mely miatt
a vallás a tudás mezejéről leszorult, az volt, hogy a
fogalmak szemléletek nélkül üresek. Mivel ama három
alaptételnek szemléleteket nem tudok aláfesteni,
tehát ezért nem is képezhetik tudásomnak tárgyát.
Szemléleteim ugyanis tér és idő jelleggel birnak,
ama három alaptételt pedig ily téri és idői szemléletbe nem öltöztethetem. Gondolhatnék talán valami
természetfeletti szemléletre, de az csak agyrémnek
bűvös lámpája («Zauberlaterne von Hirngespinsten») volna.
Látjuk tehát mennyire rabja Kant logikai feltételeinek. És mily végzetesen hatottak reá. Mert ha
még tovább akarnánk menni és kérdezzük Kanttól,
mit ért mégis azon három alaptétel alatt, ha velük
sem érzéki, sem érzékfölötti szemléletet nem tud
összekapcsolni, mik azok igazán megfelelőleg az ő
gondolkodásának? Azt feleli: csak puszta
szavak!
«Man nenne auch nur eine Eigenschaft, an der man
nicht dartun könnte, dass, wenn man alles Anthropomorphistische davon absondert, uns nur das
blosse Wort übrig bleibe, ohne damit den mindesten
Begriff verbinden zu können, dadurch eine Erweiterung der theoretischen Erkenntnis gehofft werden
dürfte.»
Bárhová tekintünk tehát, látjuk, hogy Kantot
az ö ismeretelméleti hibái vezették tévedésekbe.
Tudjuk már, hogy hires alapelve: a fogalmak szemléletek nélkül üresek, ma m á r el nem fogadható.
A würzburgi filozofiai iskola mutatta ezt ki.
Nem is szükséges, hogy gondolkodásunkban
szemléletek után törjük magunkat. Vannak értékek,
a melyek reális értékek és még sem szemlélhetők.
A valóság nem esik egész terjedelmében szemléletünk alá, mert ügy a végtelen nagy, mint a végtelen
kicsiny, vagy jobban mondva az emberfölötti és
az ember érzékszervei alatti szemlélet tárgyát nem
képezhetik.
Tehát Istenről, a végtelen lényről, végtelen szemléletet mi véges lények szintén nem nyerhetünk. Az
akarat szabadságát is bajos valami különös szemlélet tárgyává tenni. Úgyszintén a lélek halhatatlanságát is. Noha analogikus szemléletet tudok elképzelni. Pld. a természet mechanizmusával szemben,
ha azt szemlélet tárgyává teszem képzeletemben,
nem ellenkezik a szabadság szemlélete sem. Vagy az
anyag megmaradása szemléletessé teszi a lélek halhatatlanságát is. Az érzékeim alá nem eső substancia
a lelket tükrözi vissza.
Miután Kantot annyi logikai tévedés befolyásolta,
a vallást az etikára volt kénytelen ráépíteni. Pietista
nevelése s az emberi természet mélyén rejlő erkölcsi
erőkbe vetett hite képezte gondolkodásának a gerincét,
pozitív oldalát;
viszont
ismeretelméleti
hibái
gátolták abban, hogy a vallásos elemet, a hit tényeit tudásunk tartalmának körébe bevigye. Mivel
pedig azokat elvetni nem merte, nem is volt rá lelke,
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beültette tehát inkább az ember erkölcsös természetének mezőjébe.
A gondolkodás történetében érdekes jelenség,
hogy a mikor csak az emberi értelem a tudás határait megszükítette, a szimbolizmus poétikus talaján
kárpótolta magát. A mai kor relativisztikus fölfogásával is nagyon összhangzik a szimbolista irodalom
és művészet. 1
Kant a vallást nem tudományosan, hanem csak
erkölcsi jelentőségében, kifolyásában magyarázta,
szimbolikus színezettel. Főleg a pozitív vallásokat.
A dogmákat elsősorban. A dogmákban nem látott
isteni kinyilatkoztatást és mélységet, hanem az emberi
természet nyomoruságaiból fakadó parabolákat és
szimbólumokat.
Főleg két dogmát magyarázott előszeretettel : az
eredeti bűnt és a megváltás tanát. Az elsőt az ember
megromlott természetéből fejtette ki. Az ember természeténél fogva rossz, bűnös. Nem jó, mint azt
Rousseau állította. S mert az ember ezt mindig
érezte s máskép megmagyarázni nem tudta, egyetemes hitét az áteredő bűn szimbólumában fejezte
ki. De ez a bűnös természet önmagából ki akar
emelkedni, megváltást keres. Eszményi, fenséges,
Istenhez hasonló óhajt lenni. Isten-emberség után
eped. Ime a megváltás szimbóluma.
Kant tehát a természetfölötti eseményeket szimbólumokká travestálta, az isteni tényeket emberies
hangulatokban stilizálta.2 De ezen stilizált kereszténység nem Krisztus kereszténysége. Nem Isten működése. A kereszténység élete konkrét tények. Ha azokat absztrakciókká oldjuk föl, akkor nem Krisztus
kereszténységét, hanem a magunk csinált vallását
követjük.
Végeredményünk tehát, hogy a kantianizmus a
vallás területén mérhetetlen szubjektivizmusra ad
alkalmat, mert a vallás konkretizmusa, realitása helyett poétikus álomképeket nyújt, vagy olyféle szellembe vezet be.
Néhány év előtt Turinaz, francia püspök, kikelt
egy füzetben a francia papság kantianizmusa ellen.
Azóta szavai ugyancsak beigazultak. A fi'ancia modernizmus és dogmamagyarázás nagyon megegyezik
Kant szimbolisztikus fölfogásával.
Trikál József dr.
L o n d o n . Egyház és állam szétválasztása. — De -p , , .
nem vallásellenes, nem, mint mondani szokás, antiklerikális értelemben került Angolországban újból napi- világrendre. Arról van ugyanis jelenleg szó, hogy mi történ- krónika.
jén Walesben, a hol az anglikán államegyháznak csak
200.000 tagja van, inig 550.000 ember más keresztény
1
Azért n e m szeretjük, ha a vallási tanításban igazságainkat némelyek folyton csak szimbólumokba burkolják.
Szerk.
- Ez az, a mit utánoznunk nem szabad. Szerk.
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valláshoz tartozik. Az a kérdés merült fel, fenntartható-e
az államegyház kiváltsága, mikor a lakosság nagyobb
része más vallású.
Ez a kérdés kopogtat a protestáns anglikán államegyház ajtaján körül-belül egész Angolországra nézve,
miután a disszidensek száma túlhaladja az államegyházi
javadalmakat élvező episcopalis anglikán egyház követőinek a számát. De a kérdés most egyelőre csak
Walesre szorítkozik s itt kezdik vitatni azt, nem kellene-e
az anglikán egyháztól itt visszavenni azokat a javakat,
melyeket az még 1662 előtt kapott s a melyek tudvalevőleg hajdan katholikus egyházi javak voltak.
Az anglikán egyház erősen védekezik s erős támogatásban részesül az ir home rule-t ellenző unionistákban, kik nem szeretnék, ha az angol felsőházban az
anglikán püspökök kizárásával szavazatokat vesztenének.
*

P á r i s . Örvendetes dolgok Franciaországból. — Most,
az egyház szorongattatása idején, tűnik ki, hogy itt
Franciaországban mely vidéken, mely egyházmegyében
volt a nagy felfordulás előtt életrevaló s erős a lelkipásztori gond és tevékenység s mely vidéken és egyházmegyében felületes s a lelkek mélyére be nem hatoló. Némely egyházmegyében a nép annyira elidegenedett az egyháztól, hogy a papságnak csak a keserű
sors kenyerét nyújtja, más egyházmegyében az állami
dotáció megvonásának hatása meg sem látszik. Minden
él és virágzik, mint azelőtt.
Ilyen virágzó egyházmegye például az angersi egyházmegye. A separatio ennek az egyházmegyének sem
szellemileg, sem anyagilag nem ártott, Az üldözés által
fokozott hitélet virágzó gazdasági állapotokat tart fenn.
Miért? Mert mindenre és mindenkire kiterjedően gondos — a pasztoráció. És ez nem úgy van, hogy egyes
plébánia gondozott, a másik elhanyagolt; hanem valamennyi plébánia egyöntetűen s mesterien van kezelve,
ember emlékezetét meghaladó idő óta.
Más örvendetes jelről is adhatok jelentést. Falun
közismeret szerint az egész világon a pap mellett a biró,
jegyző és tanító játssza a főszerepet, Franciaország egyes
vidékein sikerült az egyház ellenségeinek mind a három
községi, világi főembert az egyháznak, a papnak engesztelhetetlen ellenségévé tenni. A nép kezd ebből a
tarthatatlan, egészségtelen állapotból kijózanodni s kezd
a maga községházán saját erejéből összhangzást teremteni. Oly birót választ, a ki vallásos és kezd vallástalan
jegyzőt a községházán meg nem tűrni. így például
Autun mellett Barnayban a jegyzőséget az állami iskola
tanítója végezte. De ez az ember még a radikálisoknak
is túlságos radikálisnak tűnt fel. S vájjon mi történt?
A községi képviselet a szelidülésnek indult radikálisok
szavazatával a plébánost választotta meg a község jegyzőjévé. A tanító kibuktatásának okául azt adták, hogy
bevitte az iskolába a politikát és a község fölött zsarnokoskodott. A község tehát a község békéjének a kulcsát, új, nem ősi alakban bár, de kétségtelenül visszaadta a lelkipásztor kezébe.
Mi mindebből a konklúzió? Az első az, hogy — a
mint már jeleztük — lelkipásztori gondosság csodákat
teremthet. A második, sajnos, az, hogy sem Angers,
sein Barnay — nem egész Franciaország.
—y —la.
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Palágyi Menyhért : M a r x és t a n í t á s a . (Külön lenyo- J r o J a
mat a «Magyar Társadalomtudományi Szemlé»-ből. .
Jom
Pécs, 1908. 154 old.)
*
A marxizmusról szóló objektiv irodalmunk egy
becses munkával gyarapodott, mikor Palágyi jelen könyvét kiadta. A könyv nem nyújtja ugyan Marx tanításának teljes, kimerítő képét; de a mit ad, az kitűnő.
Az egész munkából kiolvasható, hogy Palágyi főleg
a következő célt akarta elérni: kimutatni, miképen szü- .
letett az ellentmondásoktól hemzsegő Marx-doktrína a
viharos korviszonyokból és hogyan magyarázható ki
eme tan paradox természete Marxnak különös egyéniségéből.
Az egész munkának főeredményét Palágyinak következő szavaiban látjuk : «Marx egyénisége az önellentmondások egész rendszeréből van összeszőve. O olyan
zsidó, a ki lenézi a zsidókat ; olyan keresztény, a ki
utálja a kereszténységet; olyan bourgeois, a ki ki akarja
irtani a bourgeoisie-t ; olyan ideologus, a ki kicsúfolja
az ideologiát ; olyan elméleti tudós, a ki a forradalmi
izgatásért hevül, mikor elmélkednie kellene : ellenben
menten elmélkedni kezd, mihelyt forradalmi cselekedetre kerül a sor. Ö olyan materialista, a ki utópiákat
sző és olyan megváltó, a ki a gazdasági szempont
uralmáért rajong.» (98. 1.) Zsidó származás, a kereszténységre való áttérés, bölcseleti elmélyedés, a kormány
részéről jövő üldözések, a hegeli balszárny atheus légköre, a számkivetés, a francia forradalmi eseményeknek átélése, a jobbért való rajongás, az ökonómiának mindenek fölött való becsülése : mindezek
annyira heterogén mozzanatok egy embernek életében,
a melyek mellett egységes, objektiv, egyéniséges világnézetnek kialakulása teljes lehetetlenség.
A Palágyiféle könyvnek főereje abban keresendő,
hogy szerző alaposan ismeri ama kornak történetét,
melyben Marx élt és működött s így lépésről-lépésre
figyelemmel kisérheti hősének lelki fejlődését és sűrű
metamorfózisait. A marxista elméletnek történeti hátterét ugyan Th. G. Masaryk is szemmel tartotta és megfestette, de mégsem oly pragmatikusan és behatóan,
mint Palágyi. E tekintetben a szóban forgó tanulmány
az egész Marx-irodalomban első helyen áll.
Ilyen cél és módszer mellett természetes, hogy Palágyi könyve a marxizmus eredetével és benső kinematikájával kitűnően megismertet. Ám itt kezdődik
aztán a munka gyengéje is, mely abban áll, hogy belőle Marx tanításának benső tartalmáról, tehát statikájáról csak töredékes képet nyerünk. Marx személyét jól
megismerjük, tanítását csak hézagosan.
A Marx-féle gondolatmenetek közül szerző nagyobb
figyelmet csak az osztályharc-elméletnek, a történelmi
materializmusnak és az értékelméletnek szentel.
Az osztályharc-elmélettel szemben kifejti, hogy az
emberiségnek történetét merő gazdasági osztályharcokra
visszavezetni lehetetlen. A világtörténelmet, úgymond,
marxista alapon megírni azért nem kísérelte meg senki,
mert lehetetlenségre bajos vállalkozni. A történelmi
materializmus pedig felületes indukció alapján állítja
föl a gazdasági elem egyeduralmának elvét és a kulturélet eszmei együtthatóin szűkkeblű és téves kritikát
gyakorol. A «felsőépítmény» ismeretes jelszavával szemben azt bizonyítja Palágyi, hogy a vallást, a jogot, az
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erkölcsöt stb. a gazdasági alapszerkezetből megérteni s
arra visszavezetni képtelenség. A társadalomnak, úgymond, ép úgy, mint valamely szervezetnek, vannak
specifikus életműködései, specifikus életműködéseken
értve azokat, melyeket másnemű életműködésekre viszszavezelni nem lehet. A látást nem lehet hallásra, a
hallást nem lehet szaglásra, a szaglást nem lehet tapintásra stb., az idegműködést nem lehet izomműködésre
visszavezetni. Ez a specifikus életműködések elve, mely
nemcsak a biologiai szervezetekre, hanem a társadalmi
életre vonatkozólag is érvényes.» (105. 1.)
Marx, mondja szerző, a jelennek és múltnak nem
objektiv leirója, hanem forradalmi gondolkodó, a ki
vágyainak szinében lát mindent s a történelmet forradalmi tendenciához képest hegyezi ki. Mint német
ember és mint forradalmár nagyon hajlik ama sajátos
beteges általánosító módszerhez, mely kisméretű és hézagos tapasztalatoknak nagyképűen oly szint kölcsönöz,
mintha a mindenséget átölelő igazságok volnának.
(69. 1.) «A német elmének jellemzetes sajátsága az, hogy
valamely különleges hangulatot vagy irányzatot az
ismus-képzőcskehozzátoldása által általános tanná emeljen, vagy épenséggel philosophiai rendszerré magasztaljon föl». (71. 1.). Eszerint hiba lenne Marxban bölcselőt keresni. A bölcselő elnevezést nem szabad könynyelműen osztogatni. Marx Palágyi szerint egy német,
spekulativ hajlamú, kiválóan tudományos (gazdasági)
képzettségű forradalmi agitátor és mint ilyen, érdekes
és erős egyéniség. (98. 1.) Nem történelembölcsész ő,
hanem inkább mint kora történetének egyik szellemes
tanuja és mint a politikai események egyik mozgató
tényezője érdemel különös figyelmet. (99. 1.)
A marxista gazdaságtani tételek közül szerző csak
az értékelméletet tárgyalja. Fölfogása a dologról az, hogy
általános, mindenesetre érvényes gazdasági értékmérőt,
«egyetemes gazdasági taxamétert» föltalálni nem lehet.
Az emberi értékelés igen összetett és személyenként —
esetenként igen változó folyamat. A ki ily egyetemes ész - elvet találni akarna, annak tökéletesen ismernie kellene az egész emberiségnek és benne minden
egyes teremtett léleknek végcélját, valamint az egyes
emberek által végzett szolgálatoknak s termelt javaknak
ama végcélhoz viszonyított jelentőségét. (131. 1.). Szerző
nagy fáradságot szentel annak kimutatására, hogy a
munka nem szolgálhat ily értékmérőül, mert hiszen
épen a munka a megmérendő, az értékelendő mozzanat a gazdasági életben, másrészt pedig oly mérhetetlenül soknemű valami, hogy csakis mint üres absztrakció szolgálhatna némi taxaméterül. Ily formában
azonban hasznavehetetlen.
Ebben a pontban Palágyi ama túlhaladott álláspontból indul ki, hogy Marxnak egész gazdaságtani
gondolkodásmódja az értékelméleten alapul. Az újabb
marxisták és az összes revizionisták Engels-szel egyetemben azt tartják, hogy az értékelmélet nem lényeges
része a marxista tanításnak. Marx az úgynevezett üzemösszpontosulási elméletre és a tőkés termelés összeomlásáról alkotott nézeteire építi a maga kommunista követelményeit. Az értékelmélet csak magyarázó elv, mely
a Marx-féle gondolatláncolatból bátran kikapcsolható.
A mit Palágyi az értékelmélet kritikájában mond, mind
helyes. A hiba csak az, hogy szerző ennek az elmélet-
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nek kelleténél nagyobb fontosságot tulajdonít s így azt,
a mi Marx gazdaságtani elméletében sokkal fontosabb,
sőt lényeges, egyáltalán nem tárgyalja.
Munkája tehát csonka.
De azért «ex ungue leonem». Eme csonka munkájából is úgy ismerjük meg Palágyit, mint önállóan gondolkodó, mély, sokoldalú és kitűnően pallérozott magyar elmét. Világnézete, a mennyire a jelen munkájából kiolvasható, harmonikus és nemes. A kereszténységről való vélekedését jól jellemzik eme szavai : «Ha
itt vallásbölcsészeti fejtegetésekbe bocsátkozhatnám,
akkor hymnust kellene írnom a zsidóságból eredő keresztény hitről, melynél tökéletesebb hit sohasem fog
előállhatni». (151. 1.).
Végül kiemeljük, hogy Palágyi írásmódjának kitűnő magyaros zamatja van. Élvezet olvasni. A «speculativus elme», «objectivus hatalmak», «concretus csere»
stb. hasonló különszerűségektől könnyen el lehet tekinteni.
Jehlicska Ferenc dr.
*

De poesi I l e b r a e o r i i m in Veteri Testamento
conservata. In usum scholarum auctore V. Zapletal
O. P. Friburgi Helvetiorum. 1909. 8-adrét, 46. 1.
P. Zapletal személyével bővebben foglalkoznunk
fölösleges. A «Religio» azon olvasói, kik az ó-szövetségi szentírás-tudomány irodalma iránt érdeklödnek,
tudják amúgy is, hogy a kiváló dömésrendű atya jónevű biblikus a svájci freiburgi egyetemen, kinek kritikai elmeéle és bátor szókimondása becsületet szerzett
rendjének és a katholikus theologiai irodalomnak. Irodalmi munkássága főleg a Szentírás poétikus és didaktikus részei köré csoportosul (Prédikátor K., Énekek Éneke) és különösen ez a körülmény teszi őt hivatottá arra, hogy a héber költészetről általában s különösen a héber költészet oly sokszor és hasztalanul megvitatott rhythmusának kérdéséről nyilatkozzék.
Ez utóbbi kérdésről tudvalevőleg annyit irtak már,
hogy az ember egy újabb, a héber költészet mértékével
foglalkozó könyvet szinte félve vesz kezébe. A laikus
ember csodálkozva kérdheti : miért vesződnek a tudósok ezzel a kérdéssel, melyet tisztába hozni talán sohasem fognak tudni ? Mi lehet annak az erőpazarlásnak
az oka, melyet e rébusz megfejtésére fordítanak?
Ámde tévedés volna azt hinni, hogy ez a probléma
csak a pihenni nem tudó pedáns elmék kicsinyes
vesszőparipája. Ha ugyanis módunkban lesz valaha a
héber költészet metrumának lényegét teljes bizonyossággal
meghatározni, ezzel valóságos szövegkritikai sibbolet
birtokába jutnánk, melynek segítségével a Szentírás
poétikus szövegeinek eredeti alakjához sokkal könnyebben és sokkal biztosabban tudnánk hozzáférkőzni, mint
a régi kódexek és szentirásfordítások bármily pontos
egybevetése révén, mely, valljuk meg őszintén, sok esetben a zavart még jobban fokozza. És tévedés volna azt
hinni, hogy a modern tudomány ezt a problémát nem
viszi dűlőre. Igaz ugyan, hogy még tíz évvel ezelőtt
komolyan számbavehető tudósok a Lowth által megállapított gondolati rhythinuson kívül a héber kötött
beszédben másfajta formai elemet nem voltak hajlandók elismerni,1 de tény az is, hogy Grimme, Schlögl
1 Döller 1899-ben ; Strack 1895-ben (már az Einleitung 1906-i
kiadásában óvatosan).
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és különösen Sievers metrikus kutatásainak hatása
alatt e téren határozott tudományos egyértelműség kialakulása észlelhető, mely azt tartja, hogy a héber metrum ütemes, vagyis hangsúlyos és hangsúlytalan szótagok váltakozásából áll, mint a magyar népköltészet
termékeiben, azzal a különbséggel, hogy a héber me trumban csak a hangsúlyos szótagok száma határozott,
a hozzájuk tartozó hangsúlytalan szótagoké nem.
Ennek a felfogásnak hódol Zapletal kis könyve is
és ez a körülmény teszi főleg aktuálissá.
Az iratka egyébként a héber költészet általános
ismertetését célozza és nem csupán a metrum kérdésével foglalkozik. A szerző mindenekelőtt (5—26. 11.) a
költészet szerepével foglalkozik a zsidó magán- és nyilvános életben és leírja azokat a «költői alkalmakat»,
melyek költemények szerzésére okul szolgáltak. Majd a
zsidó metrum kérdésére tér át (26—32). Szerzőnk e
téren elfoglalt álláspontját főbb vonásokban jeleztük;
itt csak azt jegyezzük meg, hogy Grimme nehézkes és
mesterkélt mora 1 -elméletét föladva, úgy formulázza a
héber metrum szabályait, hogy a metrikus hangsúly
rendszerint a szó nyelvtani hangsúlyával egybe esik.
Kivételt képeznek hosszabb szavak, melyeknek mellékhangsúlya a metrikus hangsúly hordozójává válik, pl.
bicplayófr (Bírák 5, 15.). Viszont oly szavak, melyeket a
mazoreták a makkecp-jel állal a következő szóval szoktak összekötni, metrikusan hangsúlytalanokká válhatnak. Ilyenek a status construclusban álló főnevek, partikulák stb.
Sajnos, nincsen szabály kivétel nélkül. Zapletal
metrikus elveinek gyakorlati keresztülvitele sem lehetséges bizonyos «költői szabadságok» föltevése nélkül,
melyek mind abban összegződnek, hogy bizonyos esetekben a metrikus hangsúly nyelvtanilag hangsúlytalan
szótagokra eshetik, mint pl. a segolaták végső szótagjára. Ez a különös «poetica licentia» első pillanatra tán
feltűnő, de ha meggondoljuk, hogy ugyanezek a jelenségek a modern arab népköltészetben is előfordulnak, 2
nem fogunk csodálkozni, ha velük a bibliai költészetben is találkozunk.
A metrum szabályait gyakorlati példák követik
(32—35. 11.) és a szabályok alkalmazását ügyesen illusztrálják.
A következő fejezet (35—44.11.) a strófákról szól és
főleg azért érdekes, mert szerzőnk D. H. Müller és
Zenner S. J. strófikájával ellentétben a héber strófák
megállapításánál kizárólag a tartalom figyelembevételét
követeli. Szerinte a klasszikus költészet responsio-ja és
inclusio-ja, melyet D. H. Müller a héber költészetben
fölfedezhetni vélt, a bibliában nem fordul elő. Ugyancsak
elveti Zenner strófáit, antistrófáit és váltakozó versszakait. Abban igaza van Zapletalnak, hogy ezeknek a
tudósoknak strófikája olykor nagyon erőltetett, mesterkélt ; de megvallom, az az apodiktikus hang, mellyel e
kérdést elintézte, kissé meglepett és nézetem szerint
kár volt oly túlzott határozottsággal kifejezést adnia
nézetének.
1 Grimme szerint a hangsúlyos szótagok között bizonyos
számú mórának kell elmúlnia; egy mora az az idő, mely alatt egy
rövid magánhangzót, vagy egy egyszerű mássalhangzót kiejtünk. Pl.
sus (ló) négy morából áll.
2
V. ö. Dalman, Palästinesischer Diwan, Leipzig 1901. XXXIV. 1.
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Az utolsó fejezet (44—46. 11.) a héber költészet
egyéb ékességeit (rím, akrosztichon, refrain, alliteratio,
szójáték, hangutánzás) mutatja be szép, rövid példákban.
A kis füzet igen tanulságos és az érdeklődők figyelmébe a legmelegebben ajánlható.
Kmoskó Mihály dr.
*

J é z u s igazi vádlói a «Budapesti Hirlap»-ban.
Rubinstein Mátyás a «B. H.» húsvéti számában a fönnebbi cimen azt igyekezett volt kimutatni, hogy Krisztusnak igazi vádlói nem a farizeusok, tehát nem a mai
zsidók ősei voltak (persze azt nem említi, hogy van-e
zsidó család, mely ha nem is Aaronig, de legalább
valamely farizeusig föl tudná vinni a maga eredetét ?),
hanem a szaduceusok (a kiktől nemcsak a talmudi, tehát
az orthodox zsidóság, de még a neológok sem kívánnak
származni, pedig épúgy hedonisták, mint azok voltak).
Nem osztjuk Rubinsteinnak a nézetét. A cikkben
fölhozott érveit fölötte gyöngéknek tartjuk s állítjuk,
hogy Rubinstein nézete nemcsak az akkori viszonyoknak, hanem az újszövetségi Szentírás világos szavainak
is ellentmond (pedig R. az újszövetségi könyvekből is
érvel), söt közvetve ellentmond magának a Talmudnak
s a magát farizeusoktól származni szerető középkori és
a mai zsidóság mindenkori fölfogásának, magatartásának is.
1. Rubinstein szerint « . . . kimondhatjuk, hogy farizeus szempontból Jézus semmit sem tett, sem nem mondott, a miért halált érdemelt volna». Nagyon merész s
az ismert tényekkel ellenkező állítás. Jézus Krisztus
egész élete, föllépése, tanítása, az emberekkel való
bánásmódja, evangéliumának a szelleme: a vallásban a
bensőség, a mindent (még az ellenséget is) átfogó szeretet, mindfennél hangosabb elitélése volt a farizeusi
szellemnek. Ép ezért föltétlenül tévesnek kell mondanunk Rubinsteinnak azon fölfogását, mely ha nem is
szívélyesnek, de legalább is békésnek tartja Jézus viszonyát a farizeusokhoz. Ez teljes lehetetlenség; mert mi
volt a farizeizmus ? Rideg formalizmus, mely a holt
betűhöz ragaszkodott s elhanyagolta a szellemet; eltorzítása a mózesi törvénynek, mely az erkölcsi parancsokat jogi kódexxé degradálta : telve képmutatással.
Nem állítom, hogy kivétel nélkül minden farizeus képmutató volt, akadtak köztük jóravaló emberek is,
Hillel, Gamaliel, stb ; de tagadhatatlan tény, hogy igen
nagy számmal voltak köztük képmutatók és nagyképüsködők, úgyannyira, hogy a farizeusellenesnek alig mondható Talmud is megbotránkozik rajtuk s gúnyolja őket
(V. ö. Jeruzsálemi Talm. Berakóth IX. 14b ; Szotá V. 20',
stb ; aztán babyloni Talmud Szotá 22b s tb.) Hét faját
különböztetik meg a farizeusoknak s alaposan nevetségessé teszik őket ; hogy csak néhány fajlát említsek :
«az erős vállú farizeus», a ki minden jócselekedetét a
vállán hordja, hogy mindenki láthassa — «a lealkuvó
farizeus», a ki így szól: sok erényemből vonassanak
le csekély bűneim — aztán az a farizeus, a ki így szól :
«szeretnék tudni egy bűnt, melyet elkövettem, hogy
engesztelésül valami erényt gyakoroljak» — «a púpos farizeus», a ki, mintha a törvény egész terhét maga cipelné,
csaknem a földig lehorgasztolt fejjel jár; — farizeus,
a ki mondja: van-e még erény, hogy megtegyem? stb.
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Ha a Talmud így kénytelen beszélni, mit mondott
légyen Krisztus ezekről az emberekről ?
És valóban : Jézus sokszor és kíméletlenül ostorozta őket, a mi már azért is méltó a megszívlelésre,
hogy ő volt ezt kénytelen tenni, a kinek minden lépését az emberek iránt való szeretet sugallta, a kinek
áldott ajka mindenkihez, még a legnagyobb bűnösökhöz is tudott jó szót intézni... Igen, a szelídség, a
béke Angyala nyolcszor kiált «vae»-t farizeus kortársaira, az egész nép előtt «meszelt koporsóknak» nevezi
őket s «vakok vak vezetői»-nek (Máté 15., 14.), a kik
képmutatók (Máté 15., 7.) és könyörtelenek. Máté
16. fej.-ben Krisztus «gonosz és házasságtörő nemzedéknek» nevezi úgy a farizeusokat, mint a szadduceusokat.
Olvassa el R. pl. Máté 23. fejezetét, a hol az Úr tanítványait a farizeusok példájától óvja s összes bűneiket és
gonoszságaikat fölsorolja.
Ezenkívül Rubinsteinnak figyelmébe ajánlom még
a farizeusról és vámosról s a szegény asszony két
filléréről szóló evangeliumi szakaszokat, hogy a többi
hasonló helyről ne szóljak.
2. Rubinstein egyéb érvei : Hogy mily értelemben
mondta magát Jézus az Isten fiának s mily értelemben
mondatnak a jók Isten fiainak, arra nézve legyen elég
Zubriczky Aladár dr. : «A kereszténység lényege» című
müve 81—85. lapjaira, a főpap ünnepélyes eskü-fölszólítására s arra hivatkoznom, hogy a szentiratok szerint is épen ez volt a vád súlypontja.
Tévedés azt gondolni, hogy mert az Ap. Csel. 23.,
9. szerint a farizeusok egy alkalommal ezt mondták sz.
Pálról: «semmi gonoszságot nem találtunk ez emberben», hogy ezért a farizeusoktól valami nagy jóindulatban részesültek volna Krisztus vagy apostolai. Igen, ott
Pálnak adtak igazat, mert a szadduceusok ellen beszélt.
Különben tudjuk nagyon jól, mily eljárást követtek a farizeusok a kereszténységgel szemben. Pál, előbb
az egyház nagy üldözője, szintén farizeus volt. Rómában, Görögországban mindenütt a zsidók voltak a keresztények legnagyobb ellenségei. Hogy Krisztusról s
tanításáról a farizeusi szellemnek terméke, a Talmud,
mint vélekedik, elegendő utalni e helyekre : Aboda
Zará 26b ; u. o. 7b ; Misna Tóra, Aboda Zará 1, 3.-hoz ;
stb. E helyekből s kivált a két hírhedt középkori zsidó
szennyiratból (egyik a
plH^lPI Jézus származása,
másik a
= győzelem, teljes cáfolat, írta Lippmann
mühlhauseni rabbi 1410. körül.) egyáltalán nem világlik
ki az, a mit R. nézete értelmében várhatnánk. Hanem
épen az ellenkezője.
A Megváltónak úgy a farizeusok, mint a szadduceusok ellenségei voltak, de leginkább a fanatizmustól
elvakult farizeusi zsidóság (ámbár a fanatizmustól nem
voltak mentek a szadduceusok sem, v. ö. Ap. Csel. 23.,
12—14.), aminthogy a tűznek is már természeténél
fogva ellensége a víz, az igaznak a téves, a feketének
fehér. Vádlói is elsősorban a farizeusok voltak s nagy
tekintélyök ragadta magával a tudatlan csőcselékel és
hivő zsidó népet, hogy míg vasárnap királynak
üdvözölte, pénteken már a keresztre szögezze. Ki hinné
azt, hogy a nép előtt és minden becsületes zsidó előtt
gyűlöletes és szinte istenteleneknek tartott szadduceusok egyszerre meg tudják változtatni a Jézusért rajongó
népet? Ha a farizeusok nem haragudtak Jézusra, mért
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merte Nikodémus csak az éj leple alatt Jézust fölkeresni ? Ellenkezőleg : a farizeusok már rég «pályázlak»
Jézusra, mindenkép bele akartak kötni, míg végre sikerült őt és pedig a zsidó törvény lábbal tiprása és árulás útján, láb alul eltenni. Maga a zsidó Jost mondja
(A zsidóság története. I. 406. 1.) : «Már a borzasztó sietés, melyet sohasem engedhet meg magának egy synedrium és még inkább mindazon tekintetek mellőzése,
melyeket a rabbinus jog még a bűnössel szemben is
elismer, tisztán mutatja, hogy minden rend és szabály
nélkül vad szenvedéllyel jártak el».
Valóban a farizeusokról Krisztus vérét lemosni nem
lehet; ez a történeti valóság, bármiként igyekezzék is
Rubinstein az ellenkezőt kimutatni.
K. I.

Samassa biboros-érsek és a kath. sajtó.
Sokszor és sokat beszélünk a sajtóról mi katholikusok, hangoztatjuk nagy fontosságát, a mivel mutatjuk, hogy már kellőképen kezdjük értékelni. Ez pedig
magában véve is nagy haladás a múlthoz képest, a
mikor, még nem is oly régen, a «skriblert» inkább lesajnálták, mintsem hogy figyelemre méltatták volna.
Pedig a kath. sajtónak anyagi támogatásán kívül épen ezen sajtónak céhbeli munkásai azok, a
kiket nem személyük, hanem az általuk szolgált ügy
nagy érdekei miatt nagyon is figyelemben kellene
részesíteni. Nem elég csak a lapra előfizetni, nem
elég dolgozatok beküldésével a lap tartalmához közremunkálni, ezenfölül van még valami, igen-igen szükséges dolog, a mire nem igen szoktak gondolni és
ez a lap munkásainak s első sorban a szerkesztőknek
informálása, tájékoztatása azok részéről, a kikhez az
ügyek intézése tartozik.
Visszás dolognak tartottam s annak idején az
autonomiai kongresszuson föl is hánytam, hogy
abban az időben, ha a magyar kath. ügyek állásáról, a vezetők nézeteiről akartunk értesülni, a «Pester Lloyd»-ot kellett olvasnunk. Kath. l a k a i n k nem
tudtak meg semmit, de a zsidó lap igen. Ma már
ugyan kissé jobban állunk e tekintetben, de ép a
minap is rosszul esett nekem, hogy azt a hírt, hogy
a hercegprímás a francia püspöki kart üdvözölte
d'Arc boldoggáavatása alkalmából, a «Budapesti
Hirlap»-ban olvastam s nem az «Alkotmány»-ból
tudtam meg. Vezetőink a kath. sajtó megbecsülésére
akkor mutatnak utánzandójó példát, ha gondoskodnak róla, hogyr a kath. ügyekről, a kath. hírekről a
kath. sajtó útján értesüljön a kath. közönség.
De ezek inkább csak apróságok s inkább csak
az «így illik» körébe tartoznak. Vannak ennél fontosabb megszívlelni valók is, melyek a közvéleménynek az ügyek érdekével nagyon is összefüggő
irányítására vonatkoznak s ez, mint fönnebb már
említettem, az intézők érintkezése a szerkesztőkkel.
Ez a pont minálunk a kath. sajtó terén még terra
ignota, teljesen ismeretlen eljárás, a túloldalon ellenben nagyon is éx-tenek hozzá.
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A szerkesztő t. i. irányítja a lap szellemét, ír
vagy irat fenforgó kérdésekről úgy, a hogy tájékozva
van róluk. Föltétlenül szükséges tehát, kivált egyes
főbenjáró kérdések fölmerülése alkalmával, hogy
legalább ő legyen beavatva az ügy érdemébe. Sokszor egy-egy jó, alaposan fölvilágosító cikk egész
mozgalmakat képes m á s és pedig helyes irányba
terelni. A mi szerkesztőink rendszerint m a g u k r a vann a k hagyatva, sokszor a legégetőbb kérdésben tanácstalanul állanak, gondolomformán í r n a k ; de nem is
lehet aztán azt mondani, hogy kath. közönségünk kath.
lapjaink útján mindig a tényeknek megfelelő helyes
tájékoztatást nyer. így egész éven át képesek voltak a
túloldalról badarságokat összeírni a «Ne temere»
dekrétumról, de tájékozva a kérdésről alig volt valaki.
Ez a pont az, a melyen nálunk eddig a kath.
sajtó fontosságát még föl nem ismerték, nem kell
hangsúlyoznom, hogy az ügyek, hogy a helyes közvélemény kialakulásának nagy hátrányára. Kissé j o b b a n
kellene tehát a kath. részről is fölismerni és értékelni a kath. lapok szerkesztőinek a fontosságát.
Hogy ezeket megírjam, Samassa egri biborosérsek minapi cselekedete juttatta eszembe. Nagyon
a tárgyba vág, azért elmondom. Előbb is, hol egyikkel, hol másikkal megtette, mult vasárnap pedig
egyszerre h á r o m kath. szerkesztőt is hivott magához
ebédre, budapesti házába : Turi Bélát, az «Alkotmány» szerkesztőjét, Gerely Józsefet, az «Egyházi
Közlöny» szerkesztőjét és a «Religio» szerkesztőjét.
Egy pár óra, de rendkívül érdekes tartalommal az
egyházi közügyekkel foglalkozó író-emberekre nézve.
Milyen perspektívákat tud nyitni ez a logikus fő,
mennyi dolgot vonultat föl a hallgató előtt ez a
nagy tapasztalatokkal rendelkező s a közügyek h a r cai közt megedzett vas jellemmel rendelkező egyházfejedelem! Szinte új világításba láttuk állítva saját
lapjainkat, az egyes kérdéseket, a szereplő embereket. Mindent megfigyel, mindenről va^ ítélete és m i n dent föltár himezetlenül. Szinte lelkiismeretvizsgálatra indítja az embert s csak annyit akar elérni,
hogy a szőnyegen forgó kérdésről vagy személyről,
melyről esetleg írtunk, újból gondolkozzunk az ő
előadása nyomán. Majd a jelenből, m a j d a múltból
vonultat föl képeket, párhuzamot von a régibb ^s a
mai sajtó ethikai alapjai között s n e m állja meg,
hogy a kath. sajtónak is szemére ne visse a kétféle
morál követését a szereplő személyek megítélésében.
Valóban ritka antik-jellem, kinek éles eszét,
metsző dialektikáját s azt a bizonyos közismert r e n díthetetlen következetességét az öreg kor sem bénította meg. Gyerekkoromban ismertem s ma is ugyanannak a vasembernek látom. Csodálatos ritka férfiú.
Az ember azt gondolná, hogy azt akarja, hogy azt
írjunk, a mit ő akar. Nem. Csak tájékoztatni akart
fölfogásáról, csak a m i nézeteinkről, ítéleteinkről
akart Ítéletet m o n d a n i szemtől-szembe, hogy az ő
széles látókörében milyen reflexet vetnek írásaink.

Sokat tanultunk tőle, hálával fogadtuk, m e r t
m a g á b a n véve is nagyon tanulságos ezzel a tisztelt
férfiúval fehér asztalnál találkozni s eszmecseréit
hallgatni. A mai levegő mintha n e m nevelne többé
ilyen férfiakat.
Ime illusztrációja annak, a m i t fönnebb írtam,
hogy az ügyek érdekében jó törődni a kath. l a p szerkesztőkkel. Ha ez, a törődést, a tájékoztatást s
nem az ebédre hivást értem, szokássá válik az öszszes intéző tényezők részéről, a k k o r válhatik csak a
sajtó azzá a befolyásos hatalommá, mely nagyon a
hasznára lesz a m i egyházunknak. Annak idején,
mikor az egyházmegyei zsinatok tartását sürgettem,
Steiner püspök úgy vélekedett, hogy ma ezeket m á r
a kath. sajtó pótolja. Hát hogy pótolja-e, abban n e m
vagyok egészen bizonyos; de hogy részben végezhet
ilyenféle munkát, teremthet egységes közvéleményt
a hivő táborban, az lehetséges, de csak akkor, ha a
vezető tényezők kultiválják. Ha sajtónk a felmerülő
kérdéseket teljes tájékozottsággal képes tárgyalni.
Az ú j idők egyik ú j követelménye, mely szintén
a szociális érzék k ö r é b e s a m a i hatásos eszközök
megértéséhez tartozik.
Samassa biboros-érsek tudtommal az első nálunk, a ki ezt ilyen formában megérezte.
Szerk.
N. N y i t r a . A nagy kath. lélek, ősz vezérünk, Zichy "Jelefo
Nándor gróf tényleg gyengélkedik. Megemésztette a sok
munka. Imádkozzunk érte.
P . P é c s . A «Pesti Hírlapnak» az a minapi lipótvárosi
szellemeskedése egy bizonyos egyetemi tanárról senkire sem
vonatkozik közülünk. Ugy értesülök, hogy az a szólás egy
már elhalt fővárosi plébánosnak lett volna szavajárása.
A hirlapiró mesterségéhez tartozik, hogy olykor változatosság okáért s olvasóinak mulattatására költ tényeket s valami
meg nem nevezett személynek akasztja nyakába, a «hol volt,
hol nem v o l t . . . » mintájára.
S p . G a r a m s z ő l i ő s . Nem szívesen teszem, szerkesztői
kötelességem parancsolja; a lietyzet közelebbi ismerősei
nagyon is értik eljárásomat. Ime egypár sor egyvalakitől:
Defunctus Schlick praelatus mihi dixit, servasse D. P. conferentias pro feminis illum admirantibus, semet non emendantibus. Causa ? Styles sublimis, poeticus . . . «Populis populariter
est loquendum ; communio compellanda est sermone comm - n i . . . » S. Chrysolog. Serm. 43. — Hitbeli félreértéseknek
nézünk elébe.
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D U D E K J Á N O S dr.
EGYETEMI TAXÁK
(u.)

Hatalmas kulturkép bontakozik ki előttünk, szomorú és megrázó. Kontúrjait a mult és a jelen ellentétei, a régi eszmék s új gazdáik bemutatása képezik. Úgy érezzük, nem is magyar, hanem világkép
ez, természetesen annál szomorúbb, minél szélesebb
a kerete. Tisztán olvasunk róla, mert hiszen plasztikus vonásai oly határozottak: korunkat ábrázolja
irányeszméivel, melyeknek forrása a szent kereszténység, melyeknek fönntartása és továbbadása az
Egyházra bízatott s ime a szerep megváltozott, ma
már e téren nem az Egyház vezet, egykori vezéri
zászlaját az ellenség csavarta ki kezéből s a kereszténységből fakadt irányeszméket most ez igyekszik
érvényre juttatni.
A világ mai kulturállapotának eme festésével
kezdte Mailáth püspök megrázó beszédét, így szólt:
Rohanó haladással törnek előre s elemi erővel
iparkodnak érvényesülni korunknak irányeszméi. Humanizmus, szegények gyámolítása, jogok kiterjesztése, műveltség általánosítása, elhagyottak fölemelése, a magvai
azoknak az irányeszméknek. Ugyanazok a gondolatok,
melyeket legtökéletesebben az evangelium fejezett ki, a
melyeknek soha sem élt lelkesebb és tökéletesebb szószólója az Úr Jézusnál, amelyeknek letéteménye az Egyháznak legdrágább öröksége s a melyeknek föntartása
és továbbadása ugyanazon Egyháznak legszentebb kötelessége.
Ezer kötelék fűzi ezen irányeszméket a kereszténységhez, ez a forrásuk, ez a termő talajuk; s mégis
szomorúan kell beösmernúnk, hogy abban a rohanó
haladásban, abban az érvényesülésre elemi erővel
törő iparkodásban nem mi katholikusok járunk elöl,
nem az Egyház vezet.1 Velünk szöges ellentétben álló,
a szent kereszténységre halálos gyűlölettel tekintő egyének és intézmények kicsavarták kezünkből az egy évezreden át teljes kötelességtudással és sok dicsőséggel hordozott vezéri zászlót. A haladás hajójának ormáról leszakították az irányt jelző szent keresztet. Az anyagi és
szellemi föllendülés, a tökéletesedés, a nemesebb tar1 Látjuk, miről van s z ó : a kor irányeszméiben, a humanizmusban, a jogok kiterjesztése stb. körül való vezetésről s mégis némelyek,
pl. az «Egyenlőség» zsidó felekezeti hetilap • politikai elnyomás,
abszolutizmus, Kolonics korszaka stb. visszaidézésére mag3'arázza
a beszédet. Csodálatos az emberek olvasó képessége !

vasárnapon.
S Z E R K E S Z T Ő S É G ÉS

KIADÓHIVATAL

Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 27,

talmú társadalmi élet után törekvők ezrei nem bennünk,
nem a Krisztus evangéliumának tolmácsaiban látják
hivatott és követett vezéreiket.
A katholikus világegyháznak bármely pontján
lehetne ezt elmondani ma, ha az Egyház régi kulturális vezető szerepéről van szó. Az irányeszméket
ma már nem ő kezeli, az általa fölnevelt nemzetek
és táisadalmak önállóan igazodnak; nálunk sincs
többé úgy, a hogy egy évezreden át volt. Sajnos egy
helyzet ez, mert a ki nagykorúságra nevelt, az azután is csak jóakaróm lehet, azt megtagadni azután sem
lehet okos dolog. A mi azonban e tény visszás voltából származó fájdalmas érzetet némileg enyhíti,
az az a körülmény, hogy az Egyház régi vezéri szerepének eltolódása nem a mi időnknek terméke;
akkor következeti az be, mikor Európában a nagy
vallási egység megszűnt s a kereszténységet felekezetekre szakították.
Abban a régi értelemben tehát az Egyház, bármily buzgóság lakoznék is benne s tagjaiban, ma
m á r nem vezethet, mert régi nyájának jelentékeny
része megtagadta. Ezt sajnálni lehet, de az Egyház
rovására felpanaszolni nem lehet, mivel erőszakkal
senkit sem üdvözíthet.
A vezérkedést tehát m a csak oly értelemben
lehet hangsúlyozni, ha azon csupán korunk irányeszméinek magának az egyháznak kebelében való
magasan hordozását s olyatén életerős megvalósítását értjük, a mi által az egyház s vezetőférfiai a kívülállóknak is például szolgálhatnak. A vallásilag
darabokra tépett mai társadalom más vezetést az
Egyház részéről el nem fogad.
Ha pedig az Egyház vezető szerepe a társadalmakra,
a kivüle álló tagozatokra, csak ilyen erkölcsi hatásban
merülhet ki, akkor Mailáth püspöknek panaszból megrajzolt képe kiegészítésié szorul. Nem az Egyháznak
az «avita, haereditaria religio» korában nálunk gyakorolt vezető szerepe az, a mit ma emlegetni szükséges ;
hanem vizsgálni kell viszonyát a hangoztatott irányeszmékhez és azt a kérdést felvetni: igyekezett-e
azokat az irányeszméket önkebelében úgy megvalósítani, hogy eljárása impozáns példaként álljon a
nemzet testét képező többi tagozatok előtt s továbbá vájjon ily természetű erkölcsi hatása birt-e
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vezető, utánzandó erővel azokra? A XX. században,
midőn a régi értelemben vett vezetés, a lelkiismereti tért leszámítva, úgyszólván teljesen a m i n d e n hatóvá lett államok kezeiben összpontosul, a vallási
testületek s így a katholikus Egyház részéről is csak
ilyen erkölcsi hatású, n e m is vezetés, h a n e m befolyás
lehetséges a kívüle álló emberekre, tehát m a g á r a a
társadalomra is.
Igy állítván fel a kérdést, az egyházi régi vezetést a m a i időknek megfelő ilyen értelmű erkölcsi
befolyással helyettesítvén, mielőtt r á felelnék, még
egy megkülönböztetést kell előrebocsátanom.
A beszéd bevezető soraiban elszámlált irányeszmék, a többiekkel együtt, ma az evangéliumból
csak a régi nevet viselik, kifolyásai ugyan az evangéliumi egyenlőség, testvériség, szabadság eszméinek,de
tartalmukat, jelentőségüket, mint Eötvös báró «AXIX.
század uralkodó eszméinek befolyása az államra»
klasszikus nagy művében kimutatta s mint a tapasztalatból m i n d e n n a p láhatjuk, a kor teljesen megváltoztatta, sőt azt is m o n d h a t n á m : az evangeliummal
szemben meghamisította. Nemcsak a haladás h a j ó j á n a k ormáról szakították le az irányt jelző szent
keresztet, h a n e m a haladás hajóját magát is más
vizekre — m á s világnézetre — terelték. Hiszen ha
azokat az irányeszméket a régi n é v e n kívül tartalm u k is a kereszténységhez fűzné, sem a haladás
ormáról nem kellett volna letépni az irányt jelző
szent keresztet, sem a Krisztus evangeliuma törvényes tolmácsainak kezéből nem kellett volna kicsavarni a vezéri zászlót. Erre s e m m i szükség sem
lett volna.
Azokban az eszmékben tehát, oly értelemben
a m i n t azokat a nagy francia forradalom óta a
szabadkőművesség kisajátította s a minő értelemben
azokat m a m i n d e n felé értékesíteni iparkodnak, az
Egyház, ha tehetné is, nem vezethet, mert vétkeznék
az evangelium szelleme ellen. T e h á t az tulaj donkép
nem is baj, ha az Egyház korunk
irányeszméiben
nem vezet, ezért panasz nem h á r u l h a t reá. Azoknak
célja, motívumai, egész eszmei tartalmuk: az embei rendeltetésének, értékének keresztény fogalmával együtt ki van forgatva s a keresztény világnézettel ellenkező látókörbe állítva. Ezekért az irányeszmékért mai értelmezésük szerint az Egyház nem
lelkesülhet.
Ennélfogva a felvetett kérdésre más két kérdéssel felelünk, hogy a panasz tárgyát képezhető ponthoz juthassunk : igyekezett-e a magyar katholikus
egyház korunk
irányeszméinek helyes keresztény
értelmét sajtójával, cselekedeteivel, példájával, úgy
visszaállítani és folyton hangoztatni, hogy ez a helyes keresztény jelentés a m a g y a r társadalomban
a mindeféle ellenkező izgatás dacára el ne homál y o s o d j é k ? És igyekezett-e a saját kebelében — többet
alig lehet tőle várni — ezen ősi evangeliumi, ú. n.
h u m á n u s eszméket teljes erejével a megfelelő intéz-
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mények állítása (pl. a hogy R a j n e r püspök a szab a d k ő m ű v e s gyermekligával szemben
katholikus
gyermekligát állított fel) és fölvirágoztatása által valóra
v á l t a n i ? Kifejtett-e önmagában ezen eszméket visszasugárzó oly hitéletet, hogy a felaprózott magyar társad a l o m b a n ő, a legnagyobb tagozat, «lux mundi»-nak, a
többiek világító példájának legyen tekinthető?
Midőn Mailáth p ü s p ö k azt m o n d j a : az Egyház
ma az irányeszmékben nem vezet, airól a régi állásp o n t r ó l nézte a helyzetet, melyet fönnebbi magyarázatunkkal módosítani kellett s a melyről tulaj donkép csak az egykori «avita,haereditaria religio», vagyis
az államegyház k o r á b a n lehetett szó. Ma az idők teljes megváltozása k o r á b a n a m i n d e n irányú vezetést
csak az elébb körvonalozott erkölcsi hatásra lehet
érteni ; de így is fönséges az Egyház feladata s ha
csupán erről a szempontról mérlegeljük is Mailáth
p ü s p ö k n e k szavait s ha a szorosan vett «vezetést»
csak az egyháznak önkebelében kifejtett kulturális
tevékenységére korlátozzuk, a k k o r is beszéde teljes
súllyal esik a mi okulásunkra.
A további taglalásunkban tehát ezen módosított
szempont szerint vagyunk kénytelenek mérlegelni a
beszédet s pontonkint levonni belőle a tényleg megvalósítható irányításokat.
Mailáth püspök így folytatta:
A nép izgatása, a materiális észjárás terjedése, a
természetbölcseletnek a természetfölöttiekkel vivott küzdelme sokat megmagyaráz ebből az elpártolásból, ebből
az irány- és vezérváltoztatásból ; de hátramaradásunkat,
mellöztetésiinket, a vezéri nyeregből való kiüttetésünket
még sem lehet egészen és kizárólag ezeknek a rovására
írni. Nagy rendszerek közönségesen nem akkor hanyatlanak, amikor az ellenük folyó támadások erősebbekké
lesznek, — mert a «sub pondere ereseit palma» mondás
igazsága a szellemi világban még szembeszökőbb, mint
az anyagiban, — hanem a belső meglazutás s a rendszer
alapgondolatát alkotó igazságok fényének elhalványodása
vonzza maga után a hanyatlást. Nem csupán a filozófusok, természetbölcselők, szociologusok, szociáldemokraták támadásai miatt maradnak le embereink
a haladó intézmények, a világ képét átformáló mozgalmak éléről, nem, hanem saját gyengeségünk láza, az
evangeliumi szellem megfogyatkozásának
bennünk lappangó nyavalyája az, mi miatt irányt és iramodást
szabni az emberiség haladásának úgy, mint azelőtt,
nem tudunk.
Ösmerjük be, hogy van fogyatkozásunk, van mulasztásunk s a jóakaratot jellemző őszinte készséggel segítsünk rajtok és akkor oly munkában fognak ismét látni
bennünket, a melynek a világiak szives és lelkes odaadással lesznek részesei, a mint dicső szent István
királyunk egész lélekkel apostol volt az apostolok mellett, a mint ebben a Társulatban is a jeles világiak
61 éven át társai, sőt vezetői voltak az Egyház tudományos apostolkodásának.
A formailag is megrázó hatású beszédnek magva
ez, az a tétel, melynek az egész további beszéd csak
dramatikus részletezése. Az irányeszmék terén a

RELIGIO

("». szám.

vezéri nyeregből való kiüttetésünknek, a világ képét
átformáló mozgalmak éléről való elmaradozásunknak oka nem csupán a külső támadások, hanem
egyúttal az evangeliumi szellemnek megfogyatkozása
is mibennünk. Emiatt, a szónok szerint, nem tudunk
irányt szabni az embexiség haladásának.
Az evangeliumi szellem megfogyatkozásával beszéde további folyamán részletesen foglalkozik, részletesen is elmondja, mit ért azon, tehát azzal majd
ott foglalkozunk részletről-részletre; itt csak általánosságban tekintsük meg magát az alaptételt, az
alapokot.
A papság vezéri szerepéről a társadalom irányításában, az irányeszmék érvényesítésében, mint kifejtettem, ma csak az Egyház kebelében lehet szó,
számszerint annak a 10 millió embernek vezetésében, a kik hazánkban, a statisztika szerint, a katholikus
Egyház tagjai. A múltban ez máskép volt; szent
István kora után sok századon át az államhatalom
is katholikus lévén, ennek révén az Egyház irányítása az egész hazai emberiségre kiterjedt. Ma már
ez a hatalom felekezetlen, az Egyház működése tehát
csak a saját körére szorul. Azért működését is nem
a múltnak analógiája, hanem a jelen viszonyok szerint lehet csak megítélnünk.
De így is tekintve a helyzetet, hogy a katholikus
Egyház az ő 10 millió hívével nagy súllyal eshetnék
összes hazai viszonyaink alakításába, az irányeszmék érvényesítésébe, hiszen a 10 millió nagyobb
fele a lakosságnak, az kétségtelen, ha az a 10 millió
hiven ragaszkodnék papjaihoz, Krisztus evangéliumának hivatott tolmácsaihoz. Ha egyházunk nem
esik megfelelő súllyal a viszonyok alakításába, jele,
hogy a 10 millió nagy részben csak statisztikai szám,
nem követi hivatott vezéreit, vagyishogy a tanítóegyház a saját hatáskörében sem vezet, legalább is
a 10 millió terjedelmében nem.
Mailáth püspök ennek okát a materiális észjárás
terjedésébe egyfelől, másfelől a papságban magában
az evangeliumi szellem megfogyatkozásába helyezi.
Az igazsághoz hiven meg kell állapítanom, hogy,
miután a vezéri szerepből való kiüttetésiink régibb
fejlemény, a két kategóriához még hozzá kell csatolnunk a helyzet történeti kialakulását is, ez majd
rávezet a tény mindenoldalú mérlegelésére. Hogy
ezt a tényezőt is számba kell vennünk, előttem,
hogy csak egy körülményt említsek, abból is nyilvánvaló, hogy azok a jeles világiak, a kik Mailáth
püspök szerint 61 éven át, tehát különösen a múltban, együtt munkálkodtak a Szent-István-Társulat
tudományos apostolkodásában — hadd mondjam ki,
mivel azt a multat is ismerem — sokkal kevésbbé
evangeliumi szellemű papság idejében tudtak ragaszkodni egyházukhoz, mint az ma történhetnék; tehát
a helyzet megváltozásához a kettőn kívül okvetetlenül
valami m á s körülmény is járult.
Mi a

helyzet

való

képe?

Az

oknyomozást
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1848-ban kell kezdenünk. Akkor vesztette el Egyházunk államegyházi jellegét, el vele az állami hatalom támogatását, melytől segíttetve vitte a múltban
kulturális vezéri szerepét. Az állami gyámkodásból,
melynek valódi természetével Lonovics 1851-ben a
«Jozeflnismusról» írt művében ismertet meg, kiesve, a tanító-egyház a mai napig sem találta meg
a saját lábán való járást otyképen, hogy a megszokott állami hatalom helyébe a saját hiveit állította
volna be annak az erőforrásnak, melyben ma minden alakulás az élet küzdelmeihez alkalmas segítőtársat keres. Ily körülmények között a vezéri szerepnek még a saját hatáskörében is meg kellett inognia,
a mint a régi nevelés emberei kihaltak s új, más
körülmények között nevelkedett hivő nemzedék lépett
a réginek helyébe. Különösen, mivel a változott viszonyok dacára is a pasztoráció m ó d j a annak maradt, a
mi volt az államegyház korában. A püspökök nem
lettek mindennaposak papjaik között, hanem továbbra
is a régi mód szerint körleveleik útján érintkeztek papságukkal ; a lelkipásztorok hasonlóképen nem mentek hiveik közé, hanem
továbbra is a plébánián várták őket. A forradalmi években s már
azelőtt is a papságban nagyon megfogyatkozott
evangeliumi szellemnek szintén nagyon sokáig késett
a pótlása. Ilyen fejlemények között lépésről-lépésre
került a hivek jó része, kivált a régebben is kevésbbé vallásos ú. n. intelligencia köréből, a haladás
ama hajójára, melyről időközben a külföldről, nevezetesen a visszatérő emigránsok által elterjesztett
keresztényellenes szellem az irányt jelző szent keresztet leszakította.
Ha 1848-ban petitiónk a táblán el nem «késik»,
ha tehát a Scitovszky által kezdeményezett összehozása a papságnak és a világiaknak megnyitja az
állami hatalomtól elhagyott Egyházunk számára a
hívekben az új erőforrást— mert a kezdeményezés
odafejlődött volna ki ; — ha továbbá az egyházban — a
papságban — lábrakapott liberális szellemnek lett
volna ideje magát kitombolni s ha a megakasztott törvényhozás mindjárt akkor afféle francia vágásokat
eszközöl az egyházon: ma, ötven év után, okulva a
szenvedéseken, bizonyára nem volnánk a jelen félig
hús félig hal állapotban, folyna az új pasztoráció s
a megújult lelkű hivek között, hasonlóan a más
nemzeteknél bekövetkezett fejlődések példája szerint,
bizonyára evangeliumi szellemű papság serénykednék.
De hát minden úgy alakult, a hogy alakult s
Isten csodája, hogy ez idő szerint lígy állunk, a
hogy állunk, mint első cikkemben fejtegettem, sokkal jobban, mint 150 éven át a múltban; szinte azt
sem tudjuk, miként lettünk olyan jók, mint a
mennyire ma általában vagyunk. Mert a pasztoráció
nagyban és egészben ma is az, mint 100 év előtt
volt, az államegyház boldogult korában.
Az orvosszer az volna, ha valamint a helytartótanács korában az államhatalom túlságosan is állott
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az egyházzal érintkezésben, úgy hogy, mint 1848-ban
fellélegezve mondták, szinte fojtogatta nagy érdeklődésével, most, hogy a másik m a rendelkezésünkre
álló erőforrást megnyissuk az egyház
számára,
módot kellene keresnünk, talán elsősorban a hitközségek s fönnt az alapítványainkat kezelő katholikus bizottság szervezése által, hogy j o b b a n bevonj u k a népet az Egyház érdekkörébe. Szóval az új
erőforrást kellene megnyitnunk, különben az igazán
evangeliumi szellemű papság is, a mi nálunk, hol a
szentek oly nehezen teremnek, mindig
raritas
számba ment, m o n d o m különben a legjobb szellemű
papság sem lesz képes az ú j o n n a n kialakult társadalmi viszonyok között, még a 10 millió hive között sem, — pedig ez az ő területe — a vezéri zászlót
visszaszerezni.
Tehát az önbeismerésen kívül ezt a történeti alakulást is számba kell vennünk, ha a mai helyzetet
a l a p j á b a n megítélni s rajta igazán javítani akarunk.
Ebből a perspektívából nézzük most Mailáth
p ü s p ö k recipéjét közelebbről.
Dudek.

Szent Verenc az irodalomban.

(n.>

Szent Ferenc a férfiszerzeten kívül még egyet,
egy női társaságot is alapított, mely feladat megvalósításában szent Klára sietett segítségére. A tökéletes szegénység elvét itt még sokkal nehezebben
lehetett megvalósítani, mint a férfiak számára alkotott rendnél, mert ama h á b o r ú s időkben nem igen
hagyatkozhattak a nép könyöradományaira, sem
kizárólag kezök munkájára. Miért is a Kúria és
a n n a k megbízása folytán Hugolin bíboros most még
szigorúbban követelte, hogy a létfentartás szükségleteinek beszerzése végett egy földbirtokot szerezzenek maguknak. Szent Ferenc leányai azonban
visszautasították eme jóindulatú tanácsot és számtalan nélkülözés és megpróbáltatás után is csak
a m a nagy kegyelemért könyörögtek, hogy nekik
teljes szegénységben szabadjon élniök.
E m e teljes lemondás akkor is ép úgy megkövetelte a maga nagyságának elismerését, mint
ahogy megköveteli ma. E nehezen teljesíthető életszabály megvalósításában földi jólétről, élvezetről
egyáltalán n e m lehetett szó, s ezt a kegyelmet mégis
csak évekig tartó kéréssel és könyöigéssel tudták
megszerezni és hozzá nem is a világi, hanem az
egyházi felsőbbségtől, melytől pedig előbb várhatták
j á m b o r törekvésüknek támogatását. Ez is harc volt
az egyház legfőbb kormányzósága és egy új alapelvek szerint szervezett társaság közt, mely azonban
nemcsak szakadásra nem vezetett, hanem ellenkezőleg
egymás kölcsönös megerősítésére szolgált. Mindkét fél
a legerősebb és legnemesebb fegyverekkel harcolt,
mindkettő ugyanarra a célra törekedett: Isten dicsőségét kereste a világgal vivott harc közben, mely
csak földi javakat keres.

LXVIII. évi. 19U9.

A protestánsok itt nagy fáradsággal eltemetett
üreget keresnek az u r a l o m r a törő egyház és a
reformáció u t á n vágyódó néplélek közt; csakhogy a
legnagyobb erőfeszítéssel sem találják meg e szakadékot, melyet maguknak pedig oly nagynak képzeltek. 1 Néha tényleg úgy látszott, mintha az egyház ősi fája töredezni akarna, holott csupán megnyilt, hogy ú j életnedvtől duzzadó bimbók fakadj a n a k belőle, melyek sejtmagjai benne birják életforrásukat.
A ferences rend pátriárkái kora arra az időre
esik, midőn Ferenc első társaival 1209 tavaszán
R ó m á b a ment, hogy ott r e n d j e megerősítését kieszközölje s u t á n a Rivo Tortoban, a Porciunkula kápoln á n á l és a Karcerinél tartózkodott. Az 1217-ben és
1219-ben megtartott nagykáptalanokon megtörtént a
végleges szervezkedés, m e r t ekkor m á r a rend meszsze országokban is megtelepedett s így egységes
vezetésre volt szükségük. A káptalan után azonnal
beállott a szakadás s az 1220-ban tartott általános
káptalan idején Porciunkulán m á r két tábor állott
egymással szemben. Az egyik rész az eredeti szigorú
szabályok mellett szilárdan kitartott, miben szent
Ferenc példája által őket még inkább megerősítette;
a másik rész enyhített a rendalapító szellemén és
szabályzatán, hogy igehirdetési munkájukat még
j o b b a n kifejthessék. Itt tulaj donkép csak nemes
versenyről van szó s azért félreismeri a tényállást,
ki e küzdelmet az új r e n d bomlásának tekinti, mert
az tulajdonkép nem más, mint egy fának két különböző hajtása, melyek mindegyike virágot és gyümölcsöt terem, de mely ágaknak nem kell ugyanazon
alakkal és elhelyezéssel birniok.
Egészen természetes, hogy a különválás igen
sok kellemetlenséget, viszályt szült, mint azt pl. a
keleti útjáról visszatérő Ferencnek bolognai találkozása Stazia Péterrel, a h a j d a n i jogtudóssal, mutatja, 2
kinek szerencsétlen végét a régebbi és a belőlük
merítő ú j a b b feldolgozások kétségtelenül nagyon is
feketének festik. A viszály itt is csak a tökéletességre
vezérlő eszközök megválasztása fölött folyt és Stazia
hibája, ha valóban hiba volt, a rendfőnöknek (Szent
Ferenc keleti útja alkalmával külön generálist helyezett r e n d j e élére) és a pápai protektornak tulajdonítható, m e r t azok a t u d o m á n y ápolásának m ó d j á t
eltűrték. Schnürernek a «Charaterbildern» közt levő
könyvében szent Ferencnek oly erős kifakadásait
találjuk szigorú fegyelmének ellenfelei ellen, 3 hogy
mi azokon ma kétségtelenül megbotránkozunk s
azok mégis megmaradtak az enyhített szabályok
mellett. Jörgensen J á n o s dán író, «Szent Ferenc
élete» cimű könyvében sokkal kevésbé domborítja
ki e kettészakadást, m i n t Schnürer. Mindkét irány
tovább fejlődött s tevékenysége által egy bekövet1

Sabatier : François d'Assise.
Schnürer : Franz von Assisi 83. 1.
3 Ugyanott 89. 1.
2
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kező kulturkorszaknak vetette meg alapját, melyet
aligha lehetne jobban jellemezni, mint ha azt «ferences korszaknak» nevezzük.
A ferences mozgalomnak köszöni eredetét a
a kedves és igen népszerű karácsonyi jászol ünnepe:
a karácsony ünneplése a Krisztus születésénél szereplő
személyek megjelenítésével. Ferenc életének utolsó
éveiben a hegyek közé épült egyszerű falucska,
Greccio melletti erdőben oltárt készített s melléje
jászolt a szent személyekkel és az állatokkal. Karácsony éjjelén tanítványaival és a falucska lakóival
égő gyertyával kezökben kivonult e helyre s itt a
jászol előtt tartották az éjféli misét.1 Tanítványai
csakhamar széjjel vitték e kedves ünnepséget az
egész keresztény világba s főkép Németországban,
de nálunk Magyarországon is termékeny talajra
talált. A vallásos népéletben, miként az irodalomban és művészetben is, a húsvét helyett inkább a
karácsony lett az egyházi év középpontja. Az életírók mindkét részről egyaránt szeretettel emlékeznek
meg Ferencnek eme kedves alkotásáról.
A ferences rendnek egyik főjellemvonása a költészet, mely magától a rendalapítótól származik.
Ferenc,az «Isten lantosa»(trovatore di Dio)2 meghagyta
tanítványainak, hogy mint «az Úr lantosai» járják
be a világot s istendicséretük alakja és tisztasága
által minden embert jámbor, bűnnélküli életre lelkesítsenek. 0 maga járt elől jó példával s nemcsak
buzdította őket, hanem maga is szerzett éneket az
Isten dicsőítésére : a Nap himnuszát (Cantico de sole),
melyben az egész természetet felhívja, hogy vele
együtt dicsérje az Urat.
A nap az ég boltján hirdesse nevedet,
A mint reggel fölkel, a mint este nyugszik,
A mint sugárival szór szét fényességet . . .
Szépségével Uram a Te hú jelképed.
Dicsőitsen Uram, hold s a csillagos ég,
Mely szépen, fényesen, ragyogón int felénk.
Dicsőítsen Uram a szél, a levegő,
Földet rázó vihar, tovatűnő felhő,
Bő terméssel áldó csöndes nyári eső.
Dicsőítsen Uram a vizek forrása,
Futó, ezüst csermely csendes csobogása. 3

Előfordul ugyan a természeti tárgyak felhívása
az Isten dicsőítésére a zsoltárokban s a Szentírás
egyéb helyein is, pl. a három ifjúnak énekében
a tüzes kemencében, de mint ilyenek nem lettek a
keresztény nép közkincsévé. Ferenc koráig úgyszólván
csak a papság ismerte ezeket s tán az sem értette
teljesen nyelvi sajátosságai miatt. Ferenc költői ihlettel népies alakban fejezte ki azt, a mit a próféta
századokkal előbb a keleti nép fantáziájával énekelt.
Nem félt attól, hogy a gondolat átvétele sokaknál
1

Jörgensen János : Pilgerbuch 16—20. 1.
® Görres : Franz von Assisi ein Troubadour.
3
Monay : Szent Ferenc összes művei, 134. 1.
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majd visszatetszést szül ; sem attól, hogy érzelmeinek
ez egyszerű és szokatlan alakban való kinyilvánítását sokan tán megmosolyogják. Ferenc költészetét
a közvélemény tetszéssel fogadta, noha korának
költői, nagy műveltséggel bírván, a legmagasabban
iparkodtak szárnyalni. 1
Ferenc nyomdokain haladtak tanítványai is,
miként azt a «Die Dichter des Franziskanerordens»
című hatalmas mű bizonyítja. Ha esetleg a közismert
és örökre szép «Dies irae» nem is származnék szent
Ferenc első életírójától, Celano Tamástól, a fájdalmak himnusza, a «Stabat Mater» pedig Jacopone da
Toditól, mégis nyomós bizonyítékok e költemények
arra, mennyire közel jártak hozzá tanítványai úgy
szellemben, mint erőben. Külön költői formát alkottak, mely úgy nyelvi, mint verstani tekintetben
nagyon is megállta helyét. 2 Az összes írók a legnagyobb elismeréssel emlékeznek meg a ferences
rend költészetéről. 3
Ferenc nemcsak a költészet, hanem még inkább
a népies prédikáció terén alkotott külön iskolát.
«A nép nem elégedett meg ... a kor szónokaival;
külön szónokot óhajtott, ki a saját nyelvén szól
hozzája, ki vele érez, ki szigorú és mégis kegyes
erkölcstanító. Mindezt feltalálta Ferencben és tanítványaiban; innét szinte példa nélkül álló befolyásuk
a népre». 4 A ferences rend működésének emez iránya
képezi alapját annak a nagy munkásságnak, melyet
az igehirdetés terén kifejtett. Hogy a ferences rend
igen hathatósan működött az igehirdetés terén, kitűnik abból, hogy a középkor hires egyházi szónokai
között igen sok ferencrendire akadunk, kik közül a
regensburgi Berthold testvér kétségtelenül korának
legnagyobb szónoka volt.5
A kritikus, főkép pedig protestáns írónak a
«stigmatizáció» okozza a legfőbb bajt. A katholikus
írók, főkép a régebbiek, kivétel nélkül mint történelmi tényt tárgyalták a stigmatizációt a legújabb
időkig. Napjainkban azonban egy-két felvilágosult
kritikus a protestánsok módjára csupán «naiv mesének» minősíti. Maga Luther azt írja a stigmatizációról, hog}7 valóban létezett és úgy keletkezett,
hogy midőn egy alkalommal szent Ferenc és szent
Domonkos egy ágy alatt fekve egymással verekedtek — irigyelvén egymás dicsőségét — az erősebb
és hevesebb természetű Domonkos Ferencet jól
megszurkálta. 6 Luther gúnyolódásának célja azonban nem volt más, mint a tagadás. Utódai és követői szintén tagadják, de kell is tagadniok, ha a
csoda létét, vagy lehetőségét tagadják. Sabatier Pál,
1

Schmitz : Der Bettler von Assisi und seine Poesie, 16.1.
a U. o. 18.1.
3
Thode : Franz von Assisi und die Anfänge der Renaissance. 432-58. 1.
« U. o. 418. 1.
& Thode i. m. 419. 1.
8
Jörgensen : Pilgerbuch 290. 1.
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protestáns pásztói - , a stigmatizációt történelmi ténynek ismeri el.
Sabatier azonban tagadja, hogy a porciunkulabúcsút maga Ferenc hirdette ki; szerinte a pápa
csupán a rendalapító halála után engedélyezte a
r e n d f ő n ö k n e k ama bőséges kegyelmek emlékére,
melyeket szent Ferenc a Porciunkula-templomocsk á b a n Istentől nyert. Sabatier nem tagadja a búcsú
érvényességét, csupán kihirdetésének idejét s egyáltalán nem ír a búcsúról oly hangon, mint a protestánsok szoktak. Schnürer elismeri, hogy a porciunkula-búcsú szent Ferenctől származik. 1
Nézzük most még röviden a szent Ferencről
szóló jelentékenyebb műveket. Midőn néhány évvel
a rendalapító halála után a rend kormányzása a
szigorú Cataneus Pétertől az enyhébb irányzat képviselőjének, Illés testvérnek kezeibe ment át, megbizták Celano Tamást, hogy írja meg szent Ferenc
életrajzát. Első tanítványai közül h á r m a n : Leo,
Rufinus és Angelus szintén megírták a rendalapító
életrajzát. Celano műve, «A tökéletesség tükre» (Speculum perfectionis) és «A h á r o m társ legendája»
képezi a kritikai kutatások alapját, mert ezek szerzői, mint a szentnek kortársai, személyes ismerői
és tanítványai, legjobban ismerhették életének minden egyes óráját. Szent Bonaventura 1261-ben — a
rendi káptalan megbízásából — ú j r a megírta szent
Ferenc életét (Legenda) s meghagyta, hogy a korábbi
feldolgozásokat semmisítsék meg. Ez az oka annak,
hogy az előbbi két életrajz csupán egy-két példányban m a r a d t fenn. Igen érdekes, mit Dante, a legnagyobb franciskánus költő, 2 «Isteni színjátékában»
szent Ferencről és szent Domonkosról ír. A régi
életrajzírók közül még igen hires Bessa és Wadding.
Kedves könyv a «Fioretti», mely a szent Ferencről szóló népies hagyományt foglalja magában, melyet
Hugolin testvér gyűjtött össze 1476 körül. Kaulen
németre fordította s «Blumengärtlein» címmel bocsátotta közre 1880-ban. P. Holzapfel Heribert átdolgozva s igen érdekes bevezetéssel ellátva «FranziskusLegenden» címmel ú j r a kiadta 1907-ben. 3 Magyar
nyelvre még nem fordították le. Csupán egy része
jelent meg a «Szent Feienc Hírnöke» első évfolyamában. A «Fioretti» nem történelmi könyv s így
n e m is az a célja, hogy valóban megtörtént eseményeket a d j o n elő történeti hűséggel, h a n e m hogy
bemutassa, hogy fogta fel és hagyta nemzedékről
nemzedékre szent Ferencnek küldetését és munkálkodását az egyszerű nép, melynek megtérítését a
Szent életfeladatává tette. Nem a csodálatos jelenségek képezik az elbeszélések magvait, nem ; a lelki
1

Schnürer : Weltgeschichte, 76.1.
A harmadik rendnek volt tagja s azért mondják őt
«franciskánus» költőnek.
3
Sammlung Kösel Nr. 15. Nem tartalmazza az egész
Fiorettit, viszont vannak benne fejezetek a rendi krónikákból stb.
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élet éles megfigyelése, a világról megfeledkezett isteni
felebaráti szeretet szelleme, a természetnek, mint az
isteni szeretet és hatalom gyönyörű megnyilatkozásának szépsége miatt érzett túlboldogság, ez az, a
mit a Fiorettiben kell keresnünk és csodálnunk.
Szent Ferencről szóló hires könyv még a «Liber
conformitatum vitae Sancti Patris Farncisci ad vitám
Jesu Christi» Degli Albizzi Bertalantól, mely a középk o r n a k amaz általános felfogását állítja elénk, miszerint Umbria szegénye az Üdvözítő lehető leghívebb
k é p m á s a volt. Csodálatos, hogy Luthernek egyik
tanítványa, Alberus Erázmus épen e könyvet használta forrásul gúnyiratának szerkesztésénél, melynek
cime : «Der barfüsser Mönche Eulenspiegel und
Alkoran». A könyv előszavát maga Luther írta s így
ő a szerzővel teljesen egyetértett. A huszadik századb a n egy német egyetem a francia protestáns pásztort,
Sabatier Pált, tiszteletbeli doktorrá avatta, csupán
azért, mert fáradhatatlan buzgalommal kutatta fel a
F e r e n c r e vonatkozó adatokat 1 s nem gúnyolódásai
miatt, mint Luther tette, h a n e m hősi erényeinek lelkes elismerése miatt. így változnak az i d ő k !
A romanticizmus k o r á b a n a nagy katholikus
államférfiú, Göries József, gyönyörű művével «Der hl.
Franziskus von Assisi als Troubadour» hiába fáradozott azon, hogy a kedélyeket a nagy rendalapító
számára megnyerje, 2 noha az ő kora alkalmasabbnak látszott erre, mint a mienk. Sokkal több eredményt értek el az ujabb protestáns írók, Hase Károly,
Müller Károly, Goetz Walter és Boehner Henrik s
ez utóbbinak tanítványai, a nagynevű katholikus
történetírók: Janssen és Pastor.
A heidelbergi hires művészet- és műveltségtörténetíró, a protestáns T h o d e Henrik, hatalmas
k ö n y v é b e n : «Franz von Assisi und die Anfänge der
Benaissance» Ferencet, mint a m a mozgalom úttörőjét
ünnepli, mellyel — először Olaszhonban s azután
egész E u r ó p á b a n — egy új művészet- és műveltségkorszak kezdődött, mely bőséges teremtő erejével
m i n d e n m á s korszakot fölülmúlt s a művészeti
tárgyak végtelen sokaságát hozta létre. «Assisi
Ferenccel tetőpontjára emelkedik a nyugati keresztény világnak az a nagy mozgalma, mely n e m szorítkozott csupán a vallásos térre, hanem a tulajdonképeni előkészítő és mozgató ereje volt a modern
k u l t u r á n a k ; e mozgalmat röviden, egy szóval, a
h u m a n i t á s mozgalmának nevezem. A XII. században
indul meg e mozgalom, tetőpontját eléri Ferencben
1200 körül és kihat körülbelül a XIV. század közepéig,
ez időben lép fel ezután az általa előmozdított
h u m a n i z m u s és a r e f o r m á c i ó . . . E mozgalom az
e m b e r legfőbb szükségletének tartotta az egyéni
szabadságot, ú j költészetet, ú j művészetet s a gondolat-

2

1

«François d'Assise», mely m ű prot. irányzatánál fogva
indexre került. Kiadta Ferenc műveit, a Fiorettit stb.
2
Gyengéd, finom szeretet és a leghevesebb lelkesedés
egyesült e műben.
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geschichte» egyik kötete, melyet Schniirer írt «Franz
szabadságot. A növekvő erős egyéni érzelem az, mely
von Assisi» cimmel, katholikus, de egyúttal modern
legmélyebb hajtóereje az ily csodáknak. Ez az érzefeldolgozás. A diszes könyv Ferencet a világot mozlem egy emberben, assisi Ferencben, mint az Isten,
gató egyének közé sorozza és a szabályzat megalaz emberiség és a természet iránti mély, bensőséges,
kotásánál mégis oly gyengének, oly erőtlennek tünlángoló szeretet jut kifejezésre.»1
teti fel, hogy a nagy férfiú egyszerre teljesen eltörpül.
A protestáns szerző gondolatmenete rövidesen
Alázatossága és társai iránt való szeretete megtéveszez volt: Ferenc a néptömegre akart hatni, melyet
tette itt a szerzőt.
eddig a felső népréteg megvetett s csupán földmivelésre és iparra, de főképen háborúskodásra
Magyarországon eddig egyedül Bohnert Marián
használt. A tömegnek a lelki életre való fellelkesítése
írta meg szent Ferenc életét, de legendás eseményeksok mindent vont maga után s különösen szüksékel telve s így mint történelmi munka számításba
gessé tette a nagyobbszabású templomok építését.
nem jöhet. Úgy látszik a szerző maga is csupán lelki
A nagy templomok építése az építőkre új feladatoolvasmánynak szánta szép és kedves könyvét. 1
kat rótt s bőséges alkalmat adott nekik tehetségük
Ezzel röviden összefoglaltuk mindazt, mit szent
kifejtéséhez. Az egyházi építkezés fellendülése egész
Feienc irodalmáról mondani akartunk. A világtörtésereg szobrászt és festőt nevelt, kiknek feladatuk és
nelem egyik legnagyobb alakja megérdemli, hogy
törekvésük odairányult, hogy az Isten házát díszítsék.
néha 2 vele is foglalkozzunk.
Hogy mennyiben sikerült ezt megvalósítaniok, legMi magyar katholikusok pedig megtanulhatjuk
jobban mutatják eme gyönyörű és fenséges építkea külföldi, főkép a német protestánsoktól, miként
zések : S. Croce templom Firenzében, S. Francesco
kell az assisi koldust, egyházunk eme nagy szentjét,
Bolognában és a Szentek sírtemploma Assisiben.
tisztelni, becsülni, magasztalni és szeretni.
Emez óriási épületek terjedelmes falai nyújtották az
Galambos Kálmán.
alkalmas teret a freskófestészet számára s az elsőrangú festők, minők Cimabue és Giotto, Ferencnek,
mint művészetök szellemi megindítójának, csupán a A «bazilika» elnevezés műtörténelmi és liturmegérdemelt jutalmat adták meg, midőn assisi sír- gikus értelme.
IX.
templomát mesteri műveikkel ékesítették. Ezen alaBazilika-e a budapesti Szent-István-templom ?
pul Thode vaskos könyve. 2 A protestáns írók, főkép
Sabatier és Thode gyönyörű művei hatással voltak
Hosszas és beható tanulmányozás után visszaa protestánsokra is, mint azt az egyik protestáns
érkeztünk kiindulási pontunkhoz s egyűttal záró
író, Lie Bernát, szép szavai is bizonyítják: «Ha a
fejezetünkhöz. Bészletesen foglalkoztunk a keresztény
protestánsok a katholikusoktól egy embert irigyelhetbazilika eredetével, architektúrájával és kiképzésével.
nek, úgy az assisi szent Ferenc.»
Ha ezen, az ó-kori keresztény bazilikáról most mái
A hires dán író és költő, Jörgensen János, visszakialakított biztos képet összevetjük a budapesti szent
térvén a katholikus egyház kebelébe, még mindig
István templommal, a laikusnak is észre kell vennie,
nem látta tisztán az igazságot, miért is Olaszországba
hogy az adott leirás semmiképen sem illik reá,
ment s «nyomon követte szent Ferencet», mint azt
tehát azt kell következtetnie, hogy ez a templom
a «Pilgerbuch»-ban oly szépen leírja. Vándorlása
nem tartozik a bazilikák rendszerébe. Igy negativ
közben gyógyírt talált kétkedő szivére s kemény
uton jutottunk el tételünk bizonyításához. IIa ez az út
csaták után föllelte a tiszta világosságot Vájjon talál-e
talán kissé hosszasnak tűnt is fel, kényszerítve volkövetőkre? Ferencnek nem minden tisztelője, noha
tunk ezen kerülő uton haladni célunk felé, mert nagyismeri is a jót, sőt lelkesedik is érte, bir annyi erőközönségünkben általában vagy egészen hiányzik a
vel, hogy a múlttal szakítson, vagy épen — szent
bazilika valamelyesen helyes fogalma, vagy mint
Ferenc példájára — mindent elvessen, hogy így a
kezdetben említettük, bazilika névvel illetnek minden
kicsi drága gyöngyöt, a szegénységet, megvegye, elég
hatalmasabb templomi alkotást, különösen ha püsha elismerik, hogy Ferenc ezzel jó vásárt csinált.
pöki székhelyen áll, vagy — csodás ellentét — lia a
Jörgensen a szent Ferenc életéről írt könyvével
bazilikának épen homlokegyenest szemben álló : közmeghálálta a szentnek azt a sok lelki kincset, mellyel
ponti elrendezésű templomról van szó, a milyen a
elhalmozta. 3
budapesti szent István templom is. E fogalomzavar
annál is nehezebben küzdhető le, mert nincs BudaA német tudósok által szerkesztett «Weltpesten, sőt egész Magyarországon igazi bazilika, 3 a
1
melynek látása révén e zűrzavar tisztázódhatnék.
Thode i. ni. 1 8 - 1 9 1.
3

Thode műve a ferencrendnek valóságos apológiája.
Az első rész magáról a rendalapitóról s rendjéről szól, a
második a művészetekre való hatását tárgyalja.
8
Szintén hatalmas, történelmi kritikával megírt könyv.
140 oldalra terjedő bevezetésében feltalálható mindaz, mit a
prot. földolgozásokról mondottunk.

1

A ki egyszer olvasni kezdte, nem fogja előbb letenni,
mig végig nem élvezte.
3
Kivált most a jubiláris esztendőben.
Szerk.
3
Az esztergomi «bazilika» sem bazilika. Ha mégis annak
nevezik még hivatalosan is (Direct. Strig. 15. aug.), törté-
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A «bazilika» elnevezés a művészettörténelemben
kezdet óta egy bizonyos építészeti szerkezetet jelentett s a műtörténelem lefoglalva ezen elnevezést a
hosszanti
elrendezésű épületek előbb leírt tipikus
formájára, mindig ugyanazon épületalakulást nevezte
bazilikának. Teljesen alaptalan Kraus 1 állítása, a
melyet Zestermann 2 tanulmánya alapján hangoztatott, m i n t h a a r ó m a i építészetben n e m egy bizonyos
épülettipust jelöltek volna meg «bazilika» elnevezéssel, h a n e m általában a görög ßaacXeoç = királyi szóval minden «fönséges, fényes, kiváló» épületet jeleztek, tekintet nélkül szerkezeti minőségére. Zestermann
engem is hasonló tévedésbe ejtett, 3 míg gondosabb
utánjárással meggyőződtem, hogy a bazilika elnevezés ezen tágértelmű helytelen használata csak a XIX.
század derekán jött divatba és különösen nálunk.
Már maga az első épület, az athéni ßaatXeos axoá, a
mely ezen névvel szerepel a művészettörténelemben,
Lange 4 alapos kutatása nyomán feltétlenül bazilikális
elrendezésű volt, b á r a xómai bazilikáktól elütő
lényegtelen eltérések voltak rajta. Vitruvius 5 egész
pontosan leirja a nyilvános és magán bazilikák szerkezetét s ezen leírásában semmi határozatlan, általános nem foglaltatik, dacára annak, hogy egyebütt
nagyon nehezen érthető iró. Kraus ugyan azt hiszi,
hogy a m i d ő n a klasszikus forrásművek különféle
csarnokokat és oszlopos sétahelyeket bazilikáknak
neveznek, ezzel a nyilvános és magánbazilikáktól
elütő «fényes» építészeti alkotásokat értenek. Ámde
Kraus ezen állítását sem határozottabb irott bizonyítékkal, sem műemlékkel nem képes bizonyítani, míg
Lange kétséget kizáró módon mindkét rendbeli adattal bemutatja, hogy a séta- és kereskedelmi bazilikák
is teljesen azonos szerkezetűek a nyilvános és magánbazilikákkal ; eltérés pedig legfeljebb néha abban
nyilvánul, hogy zárófalak helyett szintén nyilt oszlopsorok határolják. Garucci 6 két irott adata, a melyre
Kraus hivatkozik, a szövegnek félreértésén alapszik.
E szerint szent Jermos 7 megemlékszik Nepotianusról,
a ki «basilicas ecclesiae et martyrum conciliabula diversis floribus et a r b o r u m cornis vitiumque pampinis
adumbravit». Ezen szöveg egész világosan megkülönbözteti a gyülekezetek (ecclesiae) bazilikáit, vagyis

nelmi alapon történik, mert az első, a szent István" által alapított templom bazilika volt. Ez esetben történelmi tradícióról van szó, bár liturgice azt sem illeti meg ; soha sem is
kérelmeztetett (Haliczky dr. szives közlése). Lehet, hogy a
budapestinek téves elnevezése innen eredt, jóllehet az utóbbinál a történelmi mult hiányzik, tehát az elnevezés feltétlenül helytelen.
1
Kraus, Realencycl. 110.
2
Zestermann, i. m. 110.
3
Kath. Szemle. 1906. 42. Ezt csak az antik bazilikáról
állítja ; a keresztény építészetben helyesen különböztet.
4
Lange, i. m. 60.
5 Vitr. VI. 3., 9.
6
Garucci, Bull. arch. Napol. II. 1. 36.
? Hier. Ep. 60. ad Heliod. ed. Vallarsi I. 338.
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rendes istentiszteleti helyeit és a vértanuknak szentelt kisebb kápolnákat (conciliabula), tehát két k ü l ö n böző építményt s mindeniket külön-külön névvel
illeti (basilicae—conciliabula). Garucci de Rossi
n y o m á n természetesen e kettőt egyneműnek veszi,
mert mindkét iró szerint a keresztény bazilika a cemeterialis kápolnából fejlődött ki, a mely nézetnek
helytelenségét fennebb m á r kimutattuk. A másik
adat, a mely a pozeuoli antik vásárbazilikáknak egy
keresztény gyermek temetkezési helyévé való átalakításáról szól, a mellyel fennebb mi is foglalkoztunk, 1
hasonlóan helytelen, mert a vásárcsarnoknak bazilikális elrendezése minden eddig ismert antik ilyn e m ű emléknél világos, tehát ezen vásárcsarnok is
csak bazilikális szerkezetű lehetett.
Az ó-kori keresztény építészetben a bazilika elnevezés csak nagy Constantinus idejétől fogva válik
használatossá, a midőn az egyház kellő anyagi eszközökkel és szabadsággal birt arra, hogy az eddigi,
kisszerű, szükségtemplomok (scholae) helyett fényes
bazilikákat emeljen. Addig a keresztény templomokat
dominicumnak, oratóriumnak, ecclesianak, conventiculumnak nevezik egészen helyesen, mert n e m
bazilikális felépítésűek. Minden adat, a mellyel a
bazilika elnevezés előbbi használatát bizonyítani
szokták, 2 anachronizmus. A későbbi kori — történelmileg még n e m képzett irók — gyakran, ha Constantin
előtti időből való templomról beszélnek, bazilikának
hívják, a m i n t saját k o r u k b a n megszokták. De jellemző, hogy soha oly templomot bazilikának n e m
neveznek, a mely saját k o r u k b a n n e m volna bazilikális jellegű. Még a Diocletián korbeli keresztény
irók sem ismerik a keresztény templomok bazilika
elnevezését. Az első ilynemű elnevezést Eusebiusnál 3 találjuk, a ki Constantinus rendeletét közli, a
mely szerint a szent sír fölé bazilika építését hagyja
meg. Hogy a keresztény templomoknak ez az elnevezése mennyire szokatlan volt abban a korban,
bizonyítja a bordeauxi zarándok eljárása, a ki a
jeruzsálemi bazilika említésekor szükségesnek tartja
a bazilika szót külön megmagyarázni. 4 De ezen időtől kezdve m i n d e n forrás teljes korrektséggel alkalmazza a bazilika elnevezést, annyival is inkább, mert
Nyugaton a templomok javarésze bazilikális és az
ó- és középkori iró legtöbb esetben megelégszik a
templom védőszentjének megnevezésével a templom
szónak elhagyásával, pl. s. Paolo fuori le mura, s. Maria
Maggiore, s. Croce in Gerusalemme stb.
A bazilika név művészettörténetileg helyes alkalmazását látszólag először XIV. Benedek 5 zavarta
1 Beligio. 1909. 15. sz. 232.
Opt. De Schisma. D. II. 4. — Acta purgationis Felicis
Aptungitani. ed Dupin. 162. — Acta purg. Caeciliani. u. o. 170.
3
Eusebius, Vita Constant. III. 31.
4
Itin. Hierosol. ed.Parthey et Pinder 280. iussu Constantini
basilica facta est, idest dominicum mirae pulchritudinis.
5
Wetzer u. Welte, Kirchenlexikon. Freiburg. 1883. II. 22
2
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meg, midőn az assisi szent Ferenc templomot, a mely
tudvalevőleg csúcsives stílben épült, bazilikának
nevezte. Ám ez a zavar, vagy mondjuk téves elnevezés, müvészettörténelmi járatlanság csak látszólagos. Ez esetben t. i. nem stílusbeli meghatározásról, hanem liturgikus cimnek adományozásáról van
szó. Ugyanis a bazilika elnevezés az építészeti és
műtörténelmi jelentése mellett párhuzamosan liturgikus címmé is alakult át, a mely körülbelül másfélezredévig teljesen fedte a műtörténelmi elnevezést,
azután tőle kiilönváltan is más stádiumba lépett.
Róma városában, a bazilikák klasszikus honában
és a kereszténység székvárosában, a római egyház
öt patriarkájának templomát, mint főtemplomot,
basilicae maiores-nek nevezik; a Lateran, mely a
pápáknak tulajdonképeni temploma (omnium urbis
et orbis ecclesiarum mater et caput) a római püspök, mint Nyugat patriarkájának, bazilikája. A szent
Péter, mely Constantintól II. Gyuláig bazilikastilű
volt, a konstantinápolyi patriarcháé; a S. Paolo f. 1.
m. az alexandriaié, a s. Maria Maggiore az antiochiaié,
a s. Lorenzo f. 1. m. pedig a jeruzsálemié. A basilicae
maiores és az archibasilicae 1 nem fedik egymást,
bár vannak köztük közösek. Ezen öl basilica maior
mellett van nyolc basilica minor — s. Croce in Gerusalemme, s. Sebastiano, s. Maria in Trastevere,
s. Lorenso in Damaso, s. Maria in Cosmedin, ss.
Apostoli, s. Pietro in vincoli ; s. Maria in monte
santo. A két csoport közti különbség Heuser 2 szerint
nem világos, sőt egyáltalán nincs is, a mit megengedünk liturgikus külső jelvények tekintetében,
de nem eredet, méltóság és nagyságra nézve. A basilicae maiores Rómának mindenesetre legnagyobb,
legrégibb s birtokosaiknál fogva is legtekintélyesebb
egyházai. De űgy a basilicae maiores, mint a minores
eredetüket tekintve építészetileg is bazilikák; sőt a
későbbi átépítések sem vetkeztették ki egészen bazilikális jellegükből, kivéve a szent Pétert. Az egyház,
a mely gyengéd kegyelettel és szívós tradició-tiszlettel őrzi az ősök hagyatékát, nem változtat semmit
a cimen, liturgikus szerelvényeken és szertartásokon
akkor sem, midőn idők jártával a roskadozó bazilikákat egészen helyesen saját korukbeli formákba
öltöztette át. Igy maradtak vissza: az első rangú
hely a többi templomok között és bizonyos jelvények,
a melyek csak ezen egyházakban használatosak: a
csengetyű és a conopaeum, a cappa magna télen
hermelinnel és nyáron a cotta. Ünnepélyes felvonuláskor a menet élén egy aranyozott faállványon, a melyet
a bazilika cimere ékesít, csengetyű vitetik, mellyel
folyton csengetnek. A csengetyű után a kereszt s ezt
követi a conopaeum, a mely nem egyéb, mint
vörös és sárga selyem részekből álló napernyő s
tetején aranyozott kereszt. Eredetileg valószínűleg
1
3

De Waal, Rompilger, Freiburg. 1900. 46.
Heuser, Basilika im liturgischen Sinne. Kirchenl. 22.
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eső ellen védte a bazilika magas dignitáriusát,
később pedig liturgikus szerelvénnyé vált, a mely a
méltóságnak külső jelvénye. Ezen külső jelvényeket
csupán azon római bazilika használhatja, a mely világi
papság kezén van; a szerzetesek által adminisztrált
bazilikáknak csupán kitüntető címe van meg. Igy
tehát a bazilika elnevezés nem csupán építészeti
formát jelent, hanem bizonyos templomok méltóságát
is, a mely cim a történelem folyamán fejlődött ki.
Ha a szentszék valamely kiváló templomot akar
kitüntetni, bazilika névvel ruházza fel. Ily alkalommal tehát nem az épület stílusát jelzi, hanem a
templom kiválósága miatt cimet és rangot adományoz, a melyet úgy a templom, mint a benne
alkalmazott papság — kivéve, ha szerzetesrend —
élvez. Igy tett első izben XIV. Benedek, midőn az
assisi szent Ferenc templomot basilica patriarchalissá
nevezte ki, bár sem nem bazilikális épület, sem
patriarchája nincs. Hasonlóan járt el VII. Pius, a ki
a caltagironei (Szicília) s Giacomo templomot emelte
bazilikai méltóságra. XVI. Gergely 1834-ben a lucerai csúcsives székesegyházat, IX. Pius a lourdesi átmeneti stilű, X. Pius pedig 1907-ben a nagymáriacelli barokk-templomot tüntette ki bazilika névvel. 1
Ezen kitüntetést csak a legritkább esetben adományozza a szentszék és pedig, amint láttuk, oly templomoknak, a melyek az egyháztörténelemben mint
fénypontok ragyognak. A szentszék jogosan osztogatja
e cimet, ha mindjárt nem is bazilikális elrendezésű
a templom, mert a történelmi evolucio és az eszmei átvitel alapján áll. Azért a műtörténésznek nem
szabad ezen látszólagos műtörténelmi következetlenségen fennakadnia, mert kullurembernek is kell
lennie, a ki a történelmi, s itt speciálisán a liturgikus fejlődést is megérti és méltányolja.
De ezen címadományozás joga egyedül a szentszéket illeti meg. Épen azért Budapest székesfőváros
tanácsa nem járt el helyesen, midőn 1909. március
18-án tartott üléséből kiadott 18167/1909-1. rendeletében azt jelenti ki, hogy a hercegprímás beleegyezésével a lipótvárosi templomot szent István bazilikának nevezi el. Erre sem az egyházmegyei hatóságnak, sem a városi tanácsnak joga nincs. Az előbbi tudatában lévén jogainak, nem is adta ehhez beleegyezését.
S azért különösnek találjuk, hogy a városi tanács a
szentszék speciális jogaiba avatkozik s annak beleegyezése nélkül oly cimet ad e templomnak, a melyet
még a hercegprímás vagy az egyházmegyei hatóság
sem adhat. Midőn cikksorozatunkat megindítottuk,
érdeklődtünk illetékes helyen, vájjon történt-e ez
irányban lépés a szentszéknél? Tagadó válasz alapján
írtuk, hogy az egész csak hírlapi kacsa. Utóbb azonban olvastuk a városi tanács illetéktelen rendeletét.
Azért pontosan utána jártunk a dolognak, a mely a
következőképen áll.
1

Kalcher apát szives közlése.
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A városi tanács 1897. május 5 - é n tartott közgyűléséből azon kéréssel fordult a hercegprímáshoz,
engedje meg, hogy a lipótvárosi szent Lipót-templom,
a melyet a városi tanács hibásan, c s u p á n szólásmód
alapján, bazilikának nevez, szent István magyar királyról neveztessék el. A hercegprímás 1897. j u n i u s
23-án 3724. sz. a. kelt leiratában készségesen hozzá
járul a felterjesztéshez és beleegyezik, hogy védőszentül szent Istvánt, Magyarország apostoli királyát,
válassza «s róla ezen templomot szent István
templomnak nevezze e/.» Ehhez adta a hercegprímás beleegyezését, n e m a bazilika elnevezéshez, a mit n e m is
tehetett, m e r t egyházjogilag nem áll hatalmában.
A városi tanácsnak tehát ezen u j a b b rendelete n e m
csupán illetéktelen, h a n e m a hercegprimási leiratnak
teljes félreértése, mivel oly intézkedést tulajdonít
neki, a melyről benne szó sem esik. Tisztára a védőszentnek megváltoztatását engedélyezi, a mi hatáskörébe vág, de nem adományozza a bazilika titulust,
a mihez joga nincs.
Ezen intézkedés tehát művészettörténetileg helytelen, egyházjogilag pedig jog és a l a p nélkül való.
Nem menti sem egyiket, sem másikat sem a nemzeti,
sem az egyéni szempont. Azért azt hiszem, tekintve,
hogy bármily drága és becses is n e k ü n k e templom,
de nem lévén világraszóló kiválóság egyházi szempontból, a szentszék soha sem fogja beleegyezését
adni ahhoz, hogy bazilikának neveztessék. De n e is
resteljük az egyszerű szent István-templom nevet.
A művészettörténelem nagyobbszerű alkotásai is megelégszenek vele. Tekintve pedig, hogy az elnevezés
egyrészt művészettörténelmileg n e m helyes, mert
nincs liturgikus titulusa; másrészt a szentszék jogának — h a mindjárt jóakaratú — megcsonkítása, a
gyönyörű szent István-templom plébánosának lenne
elsőrendű kötelessége a városi tanácsot rendeletének
visszavonására rábirni. Ezt a szentszék iránt tartozó
Fieber Henrik.
tiszteletünk parancsolja. 1

JÇant kuliura-bölcselete.
Kant élénk érdeklődést tanúsított a kor összes
mozgató eszméi, tudományos és társadalmi törekvései
iránt. Az a kor valóban gazdag volt foiradalmi eszmékben s nagy átalakulások csiráit hordozta magában. De átalakulások csak hosszú szellemi csaták és
erőszakos kitörések árán lehetségesek. A francia tudomány és irodalom radikális törekvései, a forrada1

A jelen, ritka szaktudással megírt tanulmány ime
bizonyítja, hogy, miként egy-két műtörténész annak idején
a bazilika-elnevezés hivatalos kimondásakor nyilatkozott,
nem a papi tudatlanság játszott közre a művészettörténetileg
igazolatlan cím adományozásánál. Van a papságban — szemeinkkel látjuk a példát — ilynemű tudás is elég. Fiebert e
téren üdvözöljük a «Religióban», mivel egyik elsőrangú
archeológusunk fejlődését sejtjük benne, a ki most a nálunk
kevéssé méltányolt barokk-stilű műemlékeink feldolgozásán
munkálkodik,
Szerk.

LXVIII. évi. 19U9.

lom mindent felforgató és eltipró szenvedélyei a
königsbergi bölcselőt át és áthatották s nyugodt mag á n y á b a n gazdag elmélkedések tárgyát képezték.
A gyakorlati filozófia, az eszmék tana körében
látta pedig Kant az ú j világnak jövőben kialakuló
képét. A mint az ő lelke gazdag volt erkölcsi eszm é k b e n s a lélek alapjellegét az önzetlen törekvésekben, ideális vágyakban, a tökéletesség felé való
előrehaladásban látta, úgy a k o r á n a k legpiszkosabb
szenvedélyei s fékevesztett lázadásai mögött is az
erkölcsös, a megtisztult erőket szemlélte kibontakozni.
Mi az emberi törekvések, vágyak végső célja?
Hová halad a világ? Hová szakadnak a kulturtörekvések? Yan-e a világ fejlődésének nemesebb indító
oka, titkos iránytűje és egykor révpartja, a melybe
az élet elvégre kiköt, h a még annyi Odisszea után is ?
Ezen kérdésekre feleltek a bölcselők, a politikusok, a forradalmárok egyaránt. S a válasz az volt,
hogy a jelen után j ö n a jövő, a szebb, a gazdagabb,
a kellemesebb élet, melyben a jólét és boldogság
arányosabban lesznek elosztva. A felelet tehát eudaimonisztikus volt. Vágyakat és érzékeket csiklandozott.
Persze az eszközök kijelölésében m á r eltértek egymástól s míg sokan a kulturától, az anyagi és szellemi j a v a k felhalmozásától v á r t á k a tökéletesebb
életet, Rousseau a természethez való visszatérési
sürgette.
Kant e nézetekkel homlokegyenest ellenkező álláspontra jutott.
Mi a k u l t u r a ? kérdezte első sorban. A szellemi,
az anyagi javak összege-e vagy valami m á s ? Kant
szerint egyik sem. A kultura — m o n d j a — az erkölcsös akaratból származó munkásság és gyümölcsök.
Ez a felelet a gyakorlati ész bölcselőjétől ered.
Az elméleti ész korlátolt és sokat sohasem fog megtudni. Elégedjünk m e g azért a gyakorlati ész nemes
követeléseivel, melyeknek alapelve az erkölcsös akarat.
Nem az ész ismeretei adják meg az ember jelentőségét, h a n e m a k a r a t á n a k törekvései. Az akarat, a
nemes akarat tehát az ember lényege.
Az akarat pedig ellentétben áll a természeti állapottal. A természeti állapot lehetett boldog, megfelelhetett ősi ösztöneinknek, de az mégsem fejlődés,
haladás. Az előretörtetés ott kezdődött, m i k o r az
e m b e r ráeszmélt arra, hogy neki van erkölcsi hivatása, tehát erkölcsösnek kell lennie.
Ily ráeszmélés és a nyomában fakadó küzdelem
nemcsak az egyén, de a társadalom életében is észlelhető. Az erők m ű k ö d é s e és összecsapása tehát nem
csak a m i belvilágunkban, de egész életnyilvánulás u n k b a n felismerhető. S a szerint, a mint az erkölcsi
erők a természeti ösztön fölé kerülnek, a szerint van
haladás a kulturéletben is. A lényeg pedig mindig az
marad, hogyan győz az erkölcsös akarat az ösztönök
fölött. Az erkölcsi erők érvényesülésével elérkezett
pedig a boldogság ideje.
A kultura Kant szerint nem abban áll, hogy az
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egyén jólétnek örvendjen. Lehet, hogy az őseredeti
állapot boldogabb, mint az erkölcsök szerint kialakul à
élet. Lehet, hogy az egyén többet birt a kulturéleten
kivül, mint benne. Sőt a kulturélet fejlődése mindtöbbet
von el az ember ősi, természetes boldogságától. De
egy nincs meg a természetes állapotban, t. i. az erkölcsösségnek magasabb abszolút java. Annak az erkölcsösségnek, melynek alapja az ősi ösztönökből kibontakozó szabad akarat, szabadság.
A szabadságon épül föl a közjólét, mely minden
egyéni jó fölött áll. Sőt a közjólétért az egyéni boldogságot is fel kell áldozni. A közjólétnek a szabadság levegőjében való megvalósítása minden haladás célja.
Legtökéletesebb államforma az, a melyben a
szabadság legjobban érvényesül. Államokra szükség
van, de az emberi nem boldogsága azért megkívánja,
hogy a szabadság szellemében felnevelkedett népek
államok szövetségébe egyesüljenek s az örök békét
megőrizzék.
Csak ily szervezkedés keretében leszünk világpolgárok, a kiket a barátság és a nagylelkűség fűz össze.
Kant tudja, hogy eszméi csak a jövőben valósulnak meg, de hiszi, hogy a világfejlődés úgy fog
tovahaladni, a mint ő azt látta. Tehát nem akart
utópiát írni, hanem az ember lelke mélyén rejlő
vágyakból, eszmékből fonta össze a jövő képét. És
az egyén és a társadalom erkölcsi tökéletesedésében,
az államok szent szövetségében látja megvalósulni
a tökéletesség országát. Az igazi fölvilágosodás alatt
is azt értette, hogy ezen eszmékben mindannyian
egyetértsünk, azok megvalósításán teljes öntudattal
s kötelességérzettel dolgozzunk s munkánk közben
egy magasabb, érzékfölötti világrenddel eleven összeköttetésben legyünk.
Kant — tagadhatatlanul — itt már a népek egyetemes köztársaságának eszméjére gondol. A szabadság nagy elvének hirdetésével pedig a rendi intézmények pusztulását s a demokratikus gondolatok
uralomra jutását hangsúlyozza.
Mindezeket a gondolatokat csak érintem, mivel
szoros kapcsolatban vannak Kant etikájával, De erről
most nem tárgyalok, hisz nem rég irt róla Jehlicska
Ferenc dr. «Társadalmi kérdés és etika» című művében. Továbbá Kant etikai nézeteinek elemzése egy
új, terjedelmes dolgozat tárgyát képezi s fontosságra
nézve versenyzik az ismeretelméleti és tudományelméleti gondolatokkal. Lehet, hogy ennek a kérdésnek tárgyalása egy későbbi dolgozatom tárgyát
fogja képezni.
Trikál József dr.

'Egyetemünk és a sajtó.
Aminap volt tudományegyetemünk újjáalakításának évforduló ünnepe s vele kapcsolatban «sub auspiciis» doktoravatás.
Az egyiken beszélt a Rector Magnificus a középiskola és az egyetem viszonyáról, egy mélységes tudású
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s széles látókörű tanár éleselméjűségével, amiként ez
az egyetemi kathedrán ülő férfiúhoz illik ; a másikon
maga a király képviselője, Apponyi Albert gróf kulturminiszter beszélt, a tudományos lelkiismeretességről, a szellemi élet mélyítésének szükségességéről s a
jogtudomány állásáról nálunk, oly szépen és tanulságosan, mint még ritkán hallottam.
Ha ez valamely külföldi egyetemen történik, hol
az embereknek van érzékük egyrészt a szellemi kultura értékei, másrészt a saját intézményeik megbecsülése iránt, olt az ilyen ünnep eseményszámba
megyen; az elmondott beszédek figyelmet keltenek,
eszmecserék tárgyai lesznek s termékenyítőleg hatnak
a tudományos életre. Hogy fogadták nálunk? Mennyi
figyelmet szentelt nekik a közönség tájékoztatója, a
tisztelt sajtó? Másnap a kőnyomatosból kiszedetve a
napi hirek között, vagy — s ez már megtiszteltetés
számba ment — a napi hirek előtt olvastunk egy
száraz referádát, mely röviden beszámolt a tényről,
a koaliciós lapok egy részét hozták Apponyi Albert
beszédének is, bizonyára nem azért, mert tudós beszédet mondott, hanem mivel ez idő szerint — miniszter. Míg egy főúri esküvőnek, vagy épen egy sikkasztónak, öngyilkosnak s hasonlóknak hasábokat szentelnek, legelső tudományos intézetünknek napihír formájában, még nem is valamely hozzáértő szakférfiú,
hanem kőnyomatos útján elég volt egy kis száraz
referáda, mert hát — úgy szokták mondani — ők
érzik meg legjobban a kor, illetőleg olvasóközönségük igényeit s ezt, úgy látszik, velük együtt a tudomány nem érdekli.
Másnap közzététetett a referáda s ezzel be is van
fejezve az ünnep hatása. A «közvélemény» napirendre
tért fölötte. Többé nem beszél róla senki, annál
többet beszélnek azonban napról-napra a meddő
politikai intrikákról, a kicsinyes napi szenzációkról,
no meg a sikkasztókról és öngyilkosokról.
Tisztelt sajtó, így téve, nem jól szolgálod ennek
a sok nemzetiségű s csak a magyar faj kulturai
emelkedettségének erősbítése által erőssé tehető nemzetnek magas érdekeit. Nem szoktatod a tudomány
és a saját nagy szellemi intézményeinek megbecsüléséhez. Egy kis, testvértelen nemzetnek miben legyen
az erőssége, ha magát, ha saját intézményeit, h a s a j á t
tudósait meg nem becsüli? Visszás egy helyzet az,
a melyben mai tudósaink leledzenek, pedig elég
szép számmal vannak ilyenek. Külföldön nem ismerik őket, mert magyarul írnak; nálunk meg nem
becsülik, mert nálunk meg nem olvasnak, egy-egy
tanár legföllebb a bukott hallgatók révén kap hirre.
Szóval az a közhit, hogy nálunk nincs is tudomány,
s külföldről kellett hallanunk, hogy volt Thanunk,
hogy van például Eötvösünk, Korányi Sándorunk
Székelyünk stb.
Hogy ez az eljárás, ez az elismerés-hiány visszahat a
tanárok munkájára is, azon csak az csodálkozhatik,
a ki az élet pszichológiai vonatkozásait nem ismeri.
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A kit mindig ignorálnak, vájjon h o n n a n kapjon
az ösztönt az annyi önmegtagadást kivánó kutató
tudományos m u n k á h o z ? Sajtó, sajtó, a melynek fejével gondolkoznak és Ítélnek a mi embereink, de nagy
a te mulasztásod!
Hogy másutt hogyan becsülik meg tudósaikat,
a n n a k némi illusztrálására szolgáljon a következő
eset. P á r év előtt, ha jól tudom, a lipcsei egyetem
egyik ünnepségén Schnierer Aladár dr. kiváló juristánk képviselte a budapesti egyetemet. Az ünnepi
aktusra a delegátusoknak díszruhában, rendjeleikkel
kellett megjelenniök. Schnierer is díszmagyaiba öltözött. A fogadó teremben rendjeleikkel megrakva, külföldön ez nagyon szokásos, társalogtak a tudósok, az
egyik rendező észreveszi, hogy Schniereren nincs
rendjel. Hozzálép s barátságosan figyelmezteti, máskép n e m is tudta elképzelni, hogy miért felejtette
otthon rendjeleit. Mit volt mit tennie, a rendező
csodálkozására be kellett vallania, hogy bizony azért
felejtette otthon, mert nincs neki.
A ki Berlinben, Jenában stb. megfordult, még a
pedellusokon is láthatott rendjelet, nálunk ellenben
még az öreg t a n á r o k n a k is csak nagy ritkán jut
ilyesmi.
Jellemző például a legújabb eset: Timon dr. a
n a p o k b a n kapott rendjelet, mert
dolgozott a
kongruát rendező munkálatokon.
Hát kérem, nemzeti érdek, hogy változtassunk
m á r egyszer ezen a kis Romániában is szokatlan
eljáráson. Becsüljük meg magunkat s intézményeinket, mert nekünk is vannak becsülésre méltó férfiaink
és intézményeink. S épen a sajtónak volna föladata,
hogy ezt a tiszteletet a köztudatban elterjessze. Szerk.

B u d a p e s t . A legújabb pápai körlevél. — Nemsokára
valamennyi egyházmegyei hivatalos közlöny eredetiben
vtlagfogja
közölni. Addig is lássuk röviden nagybecsű tarkrónikar. talmát.
Alkalmul vette a pápa a levélírásra szent Anzelm
jubileumát. Jellemzi az enciklikát az, hogy eszmemenete részben fedi a modernizmus ellen kiadott
enciklika tartalmát. Őszentsége a mult év örvendetes
nagy eseményeiből indul ki. Ide sorozza a maga félszázados papi jubileumát, a londoni eucharisztikus kongresszust, a lourdesi megjelenés félszázados évfordulóját.
Ezek az ünnepek elfeledtették egyidőre a keserűségeket,
melyeket az egyház ellenségei okoznak. A délolaszországi
földrengés alkalmából a papság jótékonysága elé akadályokat gördítettek, és a mi jó e részről történt, azt
elhallgatták. Más tekintetben szakadatlanul folyt a törekvés az egyház megkárosítására és e célból az egyház
ellenségei még a köztörvények és a természeti jog lábbaltiprásától sem riadtak vissza. Kiváló gonoszságra mutat
az, hogy még oly országokban is, a melyek műveltségüket az egyháznak köszönhetik, ádáz harcot folytatnak
az egyház ellen, a melytől szeretetet és annyi jót
kaptak.
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ben, melyek a keresztény civilizációnak mindent köszönhetnek az, hogy az egyháztól minden jogot megvonjanak, mintha ő magától Krisztustól a tökéletes és
független társaság minden jogával nem volna felszerelve.
Uralmát, mely elsősorban a lelkekre irányul, a mely
azonban az anyagi javakban is érezteti biztosító hatását,
megtörni akarják. Isten országát megsemmisíteni kívánják és helyébe az álszabadság lobogója alatt végképpeni
korlátlanságot és féktelenséget akarnak állítani. A szerzetes rendeket, melyek büszkeségei és védfalai az egyháznak, a polgárisult és műveletlen népek körében
művelői és előbbrevivői a tudománynak, erkölcsi fegyelemnek és műveltségnek, katholikus hazájukból száműzik. Minden katholikus intézményt gyöngíteni, korlátozni, tönkretenni igyekeznek. A katholikus papságot
megvetik, gyalázzák és tehetetlenségre s tétlenségre erőlködnek szorítani. Tudományos pályák és tanszékek a
papság előtt bezárulnak vagy alig közelíthetők meg.
Különösen az ifjúság nevelésére való befolyásból igyekeznek a papságot kizárni.
Azok a világi férfiak és nők, kik katholikus hitükből élve küzdenek az egyház oldala mellet, az állam
ellenségeinek kiáltják ki. E támadásoknak és üldözéseknek szerzői jogcímül gyűlölködő eljárásukra nézve
a szabadság, civilizáció és haladás elveire hivatkoznak,
hogy ez által a gyanútlan, jóakaratú embereket tőrbe
ejtsék. Mert tulajdonképen őket nem ilyen nemes és
magas célok vezérlik, hanem csupán elkeseredett gyűlölet Isten és az ő egyháza ellen. Ebből a gyűlöletből
fakad egész igyekezetök arra, hogy az egyházat a közéletből kizárják. Már halálát is keltették az egyháznak
és mégis az erőszak minden nyilt és alattomos fegyverével küzdenek ellene. Érdemeit elhallgatják, vagyis
hamis világításba helyezik. Minden szavát, minden
tettét eltorzítják és a világgal azt akarják elhitetni,
hogy az egyház az emberi társadalomra nézve fenyegető
veszedelem.
—y —la.
(Vége köv.)

"Eevházi

Általános áramlat az államokban és nemzetek köré-

D a r w i n i z m u s és l a m a r c k i z m u s . Irta Madzsar
József. Budapest, 1909. (Természet és Társadalom
X. füzete) 62. lap.
A «XX. Század» szerkesztősége «Természet és Társadalom» cimen népszerűen megírt, tudományos füzeteket ad ki a legmodernebb kérdésekről. így akar
materialista világnézetének híveket szerezni. A fönti
müvecske X. füzete ennek a vállalatnak s a darwinizmus
és lamarckizmus néven ismert elméleteket fejtegeti,
keresi az összekötő kapcsokat s a különbségeket e két
leszármazási tan között. Lamarck már Darwin előtt
hangoztatta, hogy a fejlődés két fő tényezője valamely
szerv használata vagy nem használata s az ezáltal létrejövő különbségek átöröklődése. Darwin átvette e tant,
de Lamarck harmadik tényezőjét nem. Lamarck ugyanis
még egy belső szükségletet tételez föl az organizmusban, mely az egyes szervek fokozottabb használatára
ösztönzi. E belső erőfeszítéseket, erőket, Darwin a természetes kiválasztás mechanizmusával pótolta.
Madzsar a legszélsőbb álláspontot foglalja el Darwin
tanai mellett. Manapság alig van komoly tudós, aki
Darwin tanát tartózkodás nélkül elfogadná s aki pusztán
az esetleges véletlennek : a környezet, az éghajlat, a
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táplálkozás, a létért való küzdelem, az ivari kiválasztás
hatásának, egyes szervek használatának vagy nem
használatának s az átöröklődésnek tulajdonítaná az
állat- s a növényvilág csodás kifejlődését és nálunk még
mindig a régi túlhaladott álláspontot foglalják el. S teszik
ezt népszerű művekben, melyek a laikus közönségre
számítanak s azt könnyen félrevezetik. A helyett, hogy
őszintén fölvilágosítanák a dolog nagyon is kétséges,
problématikus állásáról, dogmatikusan s kategorikusan
állítanak fel tételeket, melyeknek a komoly tudományban csak hipotetikus értékük van.
Madzsar dr. elég higgadtan és objektive igyekszik
ezt megtenni, de ép ez az, ami megtéveszt. Nem akarjuk
tagadni a darwini tényezők módosító, fejlesztő szerepét,
lényegtelen változások sokszor megmagyarázhatók azokkal, de mechanikus okoknak nem tulajdoníthatunk
oly célszerű (zweckmässig) s célratörekvő (zweckstrebigj
berendezést, amilyen a növény- s állatvilág minden rétegében föllelhető. A célszerűséget pedig Darwin sem
tagadja, de ezt a puszta véletlennek tulajdonítja. Ez ép
olyan volna, mintha valaki a puszta véletlennek tulajdonítaná valamely jó órának keletkezését.
Madzsar is kénytelen bevallani, hogy nagy célszerűség található fel a természetben, de igyekszik annak
jelentőségét gyöngíteni. Némely regeneráció nem célszerű. Ha az ásóbéka (pelobates) porontyának két hátsó
lábát levágják, hat lába keletkezik. Ha ez így van, ez
tényleg célszerűtlen, de nem szabad ily kivételes eseteket a célszerűség rovására írni. A regeneráció legtöbbje bizonyos kautélák megtartásával célszerű. A tört
csont sem forr jól össze, ha rosszul illesztik egymáshoz
a tört részeket.
Magát a fejlődést nem tagadjuk, de ezt a felsorolt
tényezőkön kivül Lamarckkal, Gaudryval, Nadaillaccal,
Reinkevel, Wasmannal oly belső tényezőnek tulajdonítjuk, mely még ismeretlen előttünk. Nevezzük életelvnek, életerőnek, belső szükségletnek, entelechiának,
dominánsnak, az mindegy, de ily belső princípium
elfogadása szükséges. Madzsar dr. azonban ettől fél :
«Ez azonban nagyon veszedelmes dolog, mert az életerő,
nevezzük azt bárhogyan, végeredményben mégis a testtől
független lélekre vezet vissza.» (43. 1.) Ez tehát petitio
principii. Ezt a magyarázatot ki kell zárni, tehát el kell
fogadni a mechanikus megoldást. Madzsar bevallja ugyan,
hogy ez a megoldás sem fejti meg a fajok keletkezésének összes problémáit, de azért nem habozik a füzet
végén kijelenteni, hogy csak a természetes kiválasztás
magyarázza meg az élő lényeknek az amoebától az
emberig való fokozatos fejlődését.
Madarász István dr.
*

G e s c h i c h t e d e r V e r e h r u n g M a r i a s in D e u t s c h land w ä h r e n d des Mittelalters. Stephan Beissel S. J.
292 képpel. N. 8°. XII. és 678. 1. Herder, Freiburg im B.
P. Sommervogel Jézus-Társaságának tagja a «BiblioIheca Mariana Soc. Jesu» cimü müvében 2207 jezsuitát
sorol fel, akik szűz Máriáról írtak. Részletezve igy oszlanak meg: 93 sz. Mária dicsőítéséről, 206 sz. Mária
kiváltságairól, 36 sz. Mária titkairól és ünnepeiről általában, 344 a Szeplőtelen Fogantatásról, 274 sz.
Mária ünnepeiről részletesen, 280 sz. Mária tiszteletéről,
117 sz. Mária tiszteletének egyes gyakorlatairól, 226
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a Mária-kongregációkról, 451 a Mária-kegyhelyekről
82 sz. Mária dicsőítéséről a zenében és a művészetben
általában. E kis statisztika pár évvel ezelőtt készült s
nem kétlem, hogy mostanáig örvendetesen gyarapodott,
különösen termékenyítőleg hatott az «Immaculata»
jubileuma 1904—1905-ben.
A jezsuita Máriás-írók számát szaporítja P. St.
Beissel a címben jelzett munkájával. P. Beissel a jelenkori német jezsuiták egyik igen termékeny írója, írt
több aszketikus munkát s igen sok művészettörténeti
munkát. Éveken át készült ez a legújabb munkája,
amely szűz Mária tiszteletének történetéről Németországban szól, a melynek mintegy vázlatát adta 1896ban egy fűzetben.
A kis füzetből 678 oldalas és 292 képpel ellátott
díszmű nőtt ki, amely bármely szalon asztalán foglalhat
helyet; külső kiállítását és tartalmát eléggé ajánlja
már az a körülmény, hogy a világhírű freiburgi Herdercégnél jelent meg.
A könyvet olvashatja a laikus, de a szaktudós is ;
a könyv beosztása olyan, hogy a források idézése nem
hat zavarólag a laikusra, de viszont a szaktudós eligazodik benne könnyen, ha egyes kérdésekkel részletesebben akar foglalkozni.
A könyvben talál anyagot az irodalomtörténész, a
szónok, a katechéta, a katona, (pl. «Die Verehrung
Marias durch Ritter» cimű fejezet), a művész, aki' új
alkotásokra lel tápanyagot a könyvben, mert megleli
benne a boldogságos szűz igen gazdag ikonográfiáját.
E szempontokon kivül egy körülmény teszi becsessé és
ajánlatossá e könyvet. A könyv hiteles történeti adatokkal hangosan hirdeti azt, hogy a reformátorok vészkiáltása a Mária-imádásról nem felel meg a valóságnak. E könyvből meggyőződhetik mindenki, hogy a
katholikusok Mária-tisztelete evangeliumi alapokon
nyugszik, hogy nincs benne túlzás, avagy Krisztus
Jézusnak háttérbeszoritása, annál kevésbbé pedig, hogy
a Mária-tisztelet pogány maradvány (Venus, Astarte),
mint azt az egyes modernisták feltüntetni akarják.
E jeles könyv olvasgatása kapcsán az a forró vágy
támad bennem, vajha nekünk magyaroknak is volna
egy ily könyvünk, mely hagyományos Máriatiszteletünket megismertetné országgal-világgal.1
Anyag volna elég bőven. A folyóiratokban, (Máriakert, Magyar Sión) elszórt bizonyítékai a fényes múltnak. Mennyi adat van a kódexekben ; kódexeink
eddigelé inkább csak nyelvi szempontból részesültek
figyelemben. Pedig gazdag kincsesbánya azok hiltani
szempontból is. S az út e téren nem is járatlan. Ott van
Toldy F. «Immaculata a régi magj'ar anyaszentegyház
hét szentbeszédében.» Pest, 1854. vagy a három cistercita
tanár munkája : Varga Dámján, «Kódexeink MáriaSiralmai» Budapest, 1899.; Nyilasi Rajmund, «Kódexeink Mária-Legendái» Budapest, 1902. ; Tordai Ányos
«Kódexeink Mária-Himnuszai» Budapest, 1903.
Multunknak ilyetén ismerete egészen más sziliben
1
A külföld alig vesz tudomást hagyományos Mária-tiszteletünkről. Leszámítva Roskoványi kilenckötetes munkáját a boldogságos Szűz «Szeplőtelen Fogantatásáról», mely latinul van írva, alig
akadunk hazai adatra. Hoppenot, «La Sainte Vierge» cimü művében
a 229. lapon a «Poesis» fejezetben a königsbergi töredék néhány
sorát idézi, mint a magyar költészet Máriás emlékét.
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tüntetné fel a «Regnum Marianum» eszméjét, amelyben
egyes tankönyveink hazaíiatlan tendenciát vélnek látni.
A Mária-Kongregációk története szintén fényes
lapja hazai Mária-tiszteletünknek. Rendszeres megírásának hiányát nagyon érezzük. A millenium alkalmából
megírt gimnáziumi monográfiák elég mostohául bánnak
el velük. Némelyik csak megemlíti, némelyik «kínzó
kamrát» lát bennük, amikor az egyes tagok végezte
önmegtagadási gyakorlatokat általánosítja s azt írja
róluk, hogy erre kötelezték a diákokat. 1 Pedig hogy
milyen szivet-lelket nemesítő és testedző hatással voltak
ezek az ifjúságra, bővebben olvasható: P. Weiser S. J.
«Die Marianischen Kongregationen in Ungarn und die
Rettung Ungarns» (Regensburg 1891. Pustet).
A régi Mária-Kongregációkról igen tárgyilagosan ír
Acsay a győri főgimnázium Értesőjében és Vlahovics a
trencséni főgimnázium Értesítőjében a millenium alkalmából, hasonlóképen Horvát nagy ügyszeretettel megírta a nyitrai Mária-Kongregáció történetét a milleniumi
évben s ujabban Krasznyánszky piarista a trencséni MáriaKongregációét az 1905/906. Értesítőben, midőn a Kongregáció újjászervezésének 50 éves évfordulóját ünnepelte.
Úgy veszem észre, hogy nálunk sokan nincsenek
tisztában a Mária-Kongregációval és összetévesztik a
célt az eszközzel. A Mária-Kongregáció nevelési eszköz
s nem cél, innét az idegenkedés a Kongregációktól,
innét azok lesajnálása sokak részéről. Ebbe a hibába
esik Fináczy Ernő dr. is «A magyarországi közoktatás
története Mária Terézia korában» (Budapest, 1899.)
Müvének I. k. 131—134 lapján megemlíti a MáriaKongregációkat is, mint a jezsuiták egyik nevelési eszközét. Fináczy ott hibázott, mert nem ismeri az alapgondolatot, mely szerint kialakult a kongregáció. Ezen
alapgondolat abban sarkallik, hogy a tanulók szűz
Mária tisztelete által a lelki életben állapotuknak megfelelőleg a legmagasabb tökéletesség felé törekedjenek.
Kár tehát beszélni «szűz Mária imádásáról» (101—2. 1.)
vagy pedig arról, hogy a kongregációk révén «éreztették a lelkiekben érvényesülő hatalmukat» a jezsuiták
(132. 1.). Fináczy a kongregációk ismertetésénél a
fősúlyt a külső önmegtagadások és vezeklési gyakorlatok ecsetelésére helyezi s arra a következtetésre jut,
hogy «múlófélben van a szellem, mely léteit adott
nekik» (134- 1.) Pedig csalódik. Mert 1904. december
végéig a római «Prima Primaria»-ba bekebelezett kongregációk száma 27.505.
Míg tíz év leforgása alatt, 1882—1892., összesen
4165 új kongregáció keletkezett, addig csupán 1904-ben
1011 sodalitás alakult meg. 2
E kitérés után újból abbeli óhajomat nyilvánítom,
vajha minél előbb akadna avatott toll, mely megismertetné velünk multunk Máriás emlékeit.
Krasznyánszky János.
*

T h e o l o g i e u n d G l a u b e . Zeitschrift für den katholischen Klerus, herausgegeben von den Professoren der
bischöflichen philosophisch-theologischen Fakultät zu
Paderborn. Schöningh. I. Jahrgang 1—4.
1 Ilyennek ismerteti a Mária-Kongregációt Szántó Kálmán,
A magyar nemzeti irodalom története középiskolák számára. Budapest,
1900. 82. lap.
2
Mária-Kongregáció. II, évf. 4, sz. 11, 1.
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A nagyszámú német theologiai folyóiratok ez évben
egy újjal szaporodtak. A paderborni fakultás tanárai
indították meg «Theologie und Glaube» neve alatt és
azt tűzték ki feladatául, hogy a papságot tájékoztassa
a tudományos mozgalmak felől, hogy theologiai tanulmányainak befejezése után is állandó érintkezésben
maradjon a tudományos kutatókkal, tisztában legyen
azok céljával, feladataival és eredményeivel. Az új
folyóirat szerkesztősége Kleffner, Peters, Pogge, Bartmann, Müller, Funke, Schulte és TenckhofT tanárokból
áll, akik közül többen már elismert nevet vívtak ki
maguknak.
Az első füzet W. Schneider paderborni püspök
ajánló soraival indult útjára, akit egyik magyarra fordított műve révén nálunk is ismernek. A tudós püspök
ajánló soraiban kifejti a folyóirat programmját. Igazi
lelki gyönyörűség ebben a programmban olvasni a
modernizmusnak mesteri szembeállítását azzal a modernséggel, a melyet a «Theologie und Glaube» szolgálni
akar. Azt igéri ez a programm, hogy az őszinte ragaszkodást a kinyilatkoztatott igazsághoz és az egyház
tanítói hivatalához, egészséges, életrevaló modernséggel
fogják párosítani, amelynek szeme mindig nyitva van
a kort mozgató események és törekvések számára, meglátja, hogy mi hiányzik és mitől kell az üdvösséget
várni ; az Istentől rendelt és az egyházra hagyott eszközök időszerű alkalmazása által igyekszik a jelen szükségein és bajain segíteni, a sebeket gyógyítani és a
veszélyeket megelőzni. Azt a modernséget vallja a
programm, amely nem vezetteti magát újítási viszketegtől, nem nyul hozzá a hit letéteményéhez, hanem
fölhasznál minden értékes dolgot, amit az ujabb kutatások a tudomány mezőin napfényre hoztak, azonban
nagyra becsüli a kipróbált régi igazságokat is. A modern
theologus ha néha új utakon jár is, nem kevélykedik
és nem oly oktalan, hogy megvesse azt a dicsőséges
hagyatékot, a melyhez minden század nagy szellemei
adtak valamit, amelynek a mai kutatók is köszönhetik,
hogy nem kénytelenek kutatva és tévedezve egészen
elölről kezdeni fáradságos munkájokat. Az igazi modernség nem veti meg a csatlakozást a régiek gondolatvilágához, a melynek nagymesterei ma is még éreztetik
hatásukat. Minden igazi haladás folytatása a megelőzőnek, kifejlesztése és kiépítése annak, a mit örökölt,
minden építés a tudományok terén fölépítés és kiépítés.
A folyóiratnak eddig megjelent négy száma arról
tanúskodik, hogy a munkatársak igyekeznek ezt a nagyszerű programmot emberül beváltani. Minden számhoz
átlag négy szakszerű tanulmányt. Az eddigi számokban
találunk tanulmányokat az ó- és újszövetségi szentirástudományból, az apologetikából, dogmatikából, erkölcstanból, lelkipásztorkodástanból, a missziók történetéből,
az egyházi művészetekről, mindmegannyi korszerű témáról szól. Ezek után jönnek könyvbirálatok és a fontosabb szentszéki rendeletek. Különösen érdekesek az
«Aus der Theologie der Gegenwart» cime alatt álló
összefoglaló ismertetései a theologiai irodalomnak és a
tudományos mozgalmaknak, ahol nem csak az önálló
munkákat, hanem a folyóiratokban megjelenő fontosabb cikkeket is megtaláljuk. Hasonlóképen nagyon
becses az «Umschau in Welt und Kirche» feliratú rész,
ahol az egész egyház állapotáról találunk tudósításokat
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országonként csoportosítva, amelyeket rendszerint az
illető országban lakó, széles látókörű tudósítók írnak.
Magyarországnak is van itt állandó rovata, melynek
rovatvezetője Mordán János, vajdahunyadi ferencrendi,
aki tanulmányait Löwenben végzi. Nem csoda, hogy
tudósításai meglehetősen elkésve látnak napvilágot,
azonban hazafias fáradozásáért elismeréssel tartozunk.
Az eddigi számokból Ítélve a «Theologie und Glaube»
szerencsésen egyesíti magában mindazt, ami egy tudományosan képzett papot érdekel, ugy hogy alig van mai
folyóirat, melyben mindezt együtt meg lehetne találni.
Olvasását melegen ajánljuk.
Hanauer A. István dr.
*

A h i t t u d o m á n y i k a r 1909/10. t a n é v i pályatételei.
1. A dogma fogalmának pontos meghatározása,
különösen az újabb symbolikus értelmezéssel szemben.
2. Az igazságszolgáltatás a zsidóknál a fogság előtti
időkben.
3. Kant I., III. és IV. antinómiáinak ismertetése
és bírálata ismeretelméleti és metafizikai szempontból.
Kant szövegét maga a pályázó fordítsa.
Jutalmuk egyenkint: aPasquich-alapból 140korona.
4. Az apostoli hitvallás szövegének története a
«textus receptus» kialakulásáig.
Jutalma : a Fogarassy-Dercsik-alapból 140 korona.
Határidő: 1910. március 31.

Levél a

szerkesztőhöz.

Nagyságos Szerkesztő Úr! Kegyeskedjék nagyrabecsült lapjában pár soromnak helyet adni. Célom nem
más, mint hogy a legkényesebb pontban az esetleg
fölmerülhető név- és fogalomzavarnak elébe vágjak.
A «contra VI.-um» bűn elnevezéséről esett szó az
«Alkotmány» május 9-iki számában. P. O. biráló
Nagy Balázs és Mattyasovszky Kasszián bencés főgimnáziumi tanárok «A lelkiélet könyve» cimű
aszketikus művét igazán szépen és alaposan méltatva,
cikke vége felé ezeket írja: «Ne is nevezzük ez
ösztönt tisztátlannak és nyilvánulásait
tisztátlanságnak, mert azáltal a morális értékelésben helyes s
Isten akarata szerinti aktusai is beszennyeztetnek s a
házasság intézményével is lejtőre kerülünk».
Már több izben találkoztam az ujabb magyarnyelvű aszketikus irodalomban hasonló felfogással.
Úgy is mint keresztény katholikus nevelő, úgy is
mint keresztény katholikus theologus komoly aggályokat táplálok magamban azon kétségtelenül jóhiszemű irányzat ellen, mely a «contra sextum»
biinös cselekedeteitől a tisztátalan jelzőt vagy nevet
el akarja vitatni.
És pedig 1. azért, mivel ez az irányzat nem áll
a Szentírás alapján s nem felel meg a sensus catholicusnak. Mellőzve sok minden más helyet csak a
Leviticus 18. fejezetére utalok az Ószövetségben.
Ehelyütt 19-szer találkozunk a tisztátalanság fogalmával : turpitudo, ignominia, foeditas, abominatio, macula, pollutio néven. Az Újszövetségben szent Pál
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terminológiájára utalok. Megtalálhatók azok a Rómaiakhoz (cc. 1. et 6.), az Ephesusbeliekhez (c. 5.), a
Galatákhoz (cc. 4. 5.) intézett leveleiben... Tradidit
illos... in immunditiam, ut contumeliis afficiant
corpora sua in semetipsis; ... turpitudinem opérantes ; ... exhibuistis membra vestra servire immunditiae; ... tradidit illos in passiones ignominiae;...
(gentes) semetipsos tradiderunt... in operationem
immunditiae omnis ; ... omnis i m m u n d u s . . . non habet
haereditatem in regno Christi et Dei; ... manifesta
sunt opera c a r n i s . . . immunditia.
Fölös dolognak tartom, hogy a szent hagyományra is hivatkozzam. E két álláspontra támaszkodott eddig a világ összes keresztény népeinek és
nemzeteinek felfogása, hite, mely szavaikban, elnevezéseikben nyilvánult meg s ezen szavak kivétel
nélkül ezt a bűnt vagy tisztátalanságnak mondják,
a mi talán még a legfinomabb név, vagy még megbélyegzőbb kifejezéssel sújtják.
A már-már kétezredéves, sőt már az idők kezdetén megállapított terminológia tehát megdönthetetlen isteni alapon nyugszik.
De nem kell a miatt sem fogalomzavartól félnünk, ha conzervativek m a r a d u n k ; sem amiatt a
házasság szentsége felől aggódnunk. Mert ha a Szentírás, a mely pedig mindkettőről szól, nem lát
veszélyt abban, ha az egyikről megmondja, hogy mi:
immunditia, turpitudo és a másikról is megmondja
(és pedig ugyanazon contextusban), hogy mi : magnum
hoc sacramentum : akkor ne nyugtalankodjunk mi
sem, sőt legyünk teljesen meggyőződve arról, bog)7
az Isten terminológiáját betartva, még jobban juttatjuk érvényre a nemi élettel Isten terveit, gondolatait;
s ezáltal a morális értékelésben helyes s Isten akarata szerinti aktusait sem szennyezzük be s nem
kerülünk a házasság intézményével sem lejtőre. Érdekesebb volna talán Isten gondolatait és terveit
mélyíteni ezen szempontból azon irányban, hogy
habár Isten is tudja azt: actus sunt iidem intra et
extra matrimonium, és mégis az O. P. által kifogásolt terminológiát használta és egyházában a mai
napig használtatja.
Ez a mélyítés talán megragyogtatná előttünk a
virginitas és a castitas elragadóan szép paradicsomi
eszményét; többen szeretnének bele, zászlajára esküdnének és talán nagyobb tisztító erővel hatna a mai
immorális társadalomra, mint a tisztátalan szó
kasszirozása.
2. Ha ez az irányzat nem is ellenkeznék az
imént mondottakkal : praktikus pedagógiai szempontból veszélyes tapintatlanságot rejt magában; hiszen
ama vak szenvedély ellen való küzdelemben, mely
elpusztítja szemem előtt katholikus ifjúságunkat és
képtelenné teszi az igazi jó, szép, nemes birodalmába
való szárnyalásra, az egészséges Hausverstand alapján
csakis úgy járhatunk el helyesen, ha egyfelől a bűnt
lenyomjuk addig, a míg igazság szerint csak lehet

336

LXVÎII. évf. 19()9.

RELIGIO

(és eltekintünk m á s egyéb, talán nemesebb vonatkozásaitól legalább is addig, míg a megtisztult és
megerősödött lélek és Ítélete képes veszély nélkül
ezen nemesebb vonatkozások megértésére, becslésére) ; másfelől az ellenkező erényt teljes magasztosságában, szépségében megragyogtatjuk a nevelendő
ifjúság előtt.
Annál is i n k á b b kell ezt tennünk, mert szent
Pál ama nyilatkozatában : De virginibus autem praeceptum non habeo, consilium autem do — előttünk
ragyog példájával, mint kell nekünk a szüzesség és
a házasélet problémáit külön és egymáshoz való
vonatkozásaiban, erkölcsi becslésükben tárgyalnunk.
Már pedig az isteni gondolat, terv, r e f o r m - m u n k a
keresztülvitele most, a modern pogányság megtisztításában, aligha képzelhető in Spiritu Sancto másként, mint az ó-pogányságban történt: ha megadva
a házasságnak, a mi a házasságé s a mellett bízva
a szűz Jézus és a szűz Mária oltalmában, b á t r a n és
világosan és sine ambagibus beszélünk a szüzességről akárcsak űgy, mint egy szent Pál, egy Aranyszájú szent János, egy szent Ambrus. Nem tudom,
mit szólna szent Pál a «Modern Katolicizmus»
'29. lapján olvasható állításhoz: «A ki ezt birja, ám
tegye; a ki n e m birja, az örüljön a virágnak s n a p sugárnak s ne gondolja, hogy
szegényebb».
Egy Foerster protestáns létére ezen p o n t b a n
máskép gondolkozik.
Nem csoda, ha intelligenciánk sine intelligencia
van ezen p o n t b a n s valami természetes dolog, hogy
a m i nevelésünk kimerül javarészt abban, hogy az
intézetben kiemeljük és restauráljuk a sáibafuladt
liliomot, hogy a vakáció ú j r a megölje ; s mi újra restauráljuk, hogy a vakáció ú j r a megölje; s ha m a r a d
magnak egy-kettő s ezt észreveszik a szülők, akkor
megijednek és fenyegetnek, hog}r ha p a p n a k vagy
szerzetesnek neveljük gyermekét, kiveszi az intézetből.
3. Habár t u d o m én, mit akar tulajdonképen a
P. 0 . bíráló, de az említett okokból ezt a spekulativ
dolgot úgy előtérbe helyezni nem tartom helyesnek.
Mert igaz ugyan, hogy ez az ösztön in se moraliter
indifferens est et specificatur a fine. Mégis az is
igaznak látszik, hogy physico sensu az egész res
circum-circa tota-quanta alacsony és nem épen tiszta,
s van valami az egészben, a mit az eszes, szellemi,
emberi rész restel, szégyenei, titkol, mintha megalázva látná önmagát saltern in hoc statu annyira,
hogy még a házasok is etiam de licitis takaródznak.
S talán ép a b b a n b á m u l a n d ó a bölcs Isten, hogy
ily erős ösztön és gyönyör eszközével quasi belekényszeríti az embert, ki e nélkül szellemi része
révén aligha m e n n e bele.
Tehát a n e m i ösztönről beszéljünk csak régi
m ó d o n s ne feledjük, hogy n e m minden való az
avatatlan nagy közönség elé, a miről a szaktheologusok beszélnek. — Isten bő áldását kérve szép vállalatára, vagyok kiváló tisztelettel
B. F.

N . Budapest. A higgadt eszmecserébe már a szenve- Jg\gf-Q
dély hangjai is kezdenek belekeveredni, a mi már teljesen
'
kívül esik az általam követett módszeren. A dolog tanulságos oldalából elég volt, hagyjuk el további firtatását; védelemre, még hozzá a saját folyóiratomban, szükségem nincsen.
Nemcsak a prizma bontja sok szinre a fehér fényt, az emberek felfogásai is hasonlókép sokfélék a szerint, hogy minő
szempontból Ítélik meg a dolgokat. A «Religio» nem a személyi, hanem a tudományos szempontokat szereti kultiválni,
a mi ha olykor kicsit szokatlan is, de tárgyilagosnak elég
tárgyilagos szempont. Minden komoly kérdésben elmegy
idáig, de tovább nem s nem nézi, hogy kiknek minő más
szempontok kedvesek. Szerkesztői asztalomon fekvő iratok a
megmondhatói, hogy ennek az álláspontnak már is sok
és komolyan számbavehető liive van. Vegye ezt kérem sok
mással együtt feleletül beküldött soraira.
Cs. I n n s b r u c k . Jó lesz úgy, a hogy írja.
E . D e b r e c e n . A tisztelt hajdúk nem ismerik se a saját,
a Bocskay váratlan fellépését megelőző történetüket, se a
magyar állam alakulásának a történetét. Ugyan kérdezzék
meg valamelyik kollégiumi tudósuktól, szent István korában
létezett-e csak fogalma is az államnak s volt-e akkor valahol
állami birtok, ha viszkető tenyerükkel szekularizálni akarják
a kath. egyháznak szent Istvántól adott «állami» vagyonát?
Mikor hatol be m á r egyszer közéjök a felekezeti gyűlölséget
oszlató egy kis felvilágosodás?
E . L ő c s . A mi viszonyaink nem úgy alakultak, hogy
komoly eszmecserékhez, vagy eszmecserékhez egyáltalán
hozzászokhattunk volna. Ha nagyritkán valami tudományos
kérdés felszínre kerül, csupa érzékenykedés kiséri minden
oldalról és a személyi momentumokon nem tudnak a gyakorlatlan emberek felül emelkedni. A «Religio» azt a másik
divatot igyekszik köznapivá tenni, mert az hozzátartozik a
tudományos élethez mindenütt, ahol tudományt müveinek.
Ezért a jó törekvésért ez idő szerint valamit el is kell tűrnie.
Pohle ezt mondja (Lehrb. der Dogmatik. 1908. Bevezetés) :
«Nur im Widerstreit der Meinungen stählt sich der Geist und
richtet sich empor die Wahrheit. Nichts hat die Theologie
des hl. Thomas in ihrer ganzen Probehaltigkeit so sehr ans
Licht gestellt, als neben ihrer inneren sieghaften Kraft die
beständig prüfende Opposition, welche ihr
jahrhundertelang
d e r Scotismus gemacht». Meglássa, jön még idő, mikor ezek
a csúfondáros személyeskedések elmúlnak s mi egymást
megbecsülve, komoly férfiakhoz illően, nyíltan és türelemmel
elmondhatjuk egymásnak meggyőződésünket. Leszünk mi
még nagykorúak is.
B. Budapest. Ady Endréék, a «Holnap»-osok szociativnak nevezett hóbortos költészetéről senki sem mondott még
igazibb és lesújtóbb Ítéletet, mint Rákosi Jenő lapja csütörtöki számában.
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tisztelete.

Az írásban van, hogy a három személyű egy
Isten bármelyik személye egyforma hatalommal és
tekintéllyel bir, tehát hogy egyenlők egymással s
habár mindegyiknek más-más munkát szoktunk
is tulajdonítani, az egy értékkel bír, mindhárommal
közös; tehát akárhogy vesszük, az Evengelium igazsága szerint a három isteni személy minden tekintetben egyenrangú, a miből következik, hogy mindegyik személyt egyforma tiszteletben kell részesíteni.
Nem is lehet mondani, hogy az emberek nem
vallanák ezt, hanem nem elég kifejezően teszik.
A világ bármely részén, a hol keresztények laknak,
legyenek azok műveltek vagy műveletlenek, nem
lehet a Szent-Lélekről hallani csak elvétve, mintha
bizonyos homály venné körül, kevéssé kifejezett
kultusszal kisérik. Prédikálnak dicsőséges Megváltónkról, Szűz Máriáról és a szentekről, de csak ritkán itt-ott a Szent-Lélekről, mintha csak kevés mondanivalójuk volna róla.
A templomokat sok szobor és festmény díszíti
és hirdeti az Atya, a Fiú-Isten, Szűz Mária és a
szentek dicsőségét, de a Szent-Leiket csak akkor
látjuk, mikor a Szent-Háromságban van ábrázolva,
galamb vagy tüzes nyelvek alakjában. Számos ima
van az Atyához és Fiúhoz, de kevés szól kizárólag
a Szent-Lélekhez. A másik két személy sokkal népszerűbb.
Az Isten, mint Atya, sok más vallásban is előfordul, mindenütt más néven, ő a Teremtő. A megtestesült Fin, a Jézus Krisztus életét és munkáját az
Evangélium hirdeti. 0 lejött hozzánk a Földre,
velünk élt, megosztott velünk mindent, értünk áldozta
fel magát, ezért természetesen Róla hallottunk legtöbbet, tehát őt ismerjük és szeretjük legi óbban,
mert ő szivünkhöz nőtt. A harmadik isteni személyről legkevesebbet tudunk és így ő a lelkek előtt
bizonyos misztikus homállyal van körülvéve.
Oszlassuk el kissé ezt a homályt, keressünk
hozzá képet a természetben, hogy valami —- habár
távolról is — hasonlón elmélődjünk, midőn a lelkünkben végzett munkájáért tiszteletünket akarjuk
iránta kifejezni.

dr.

vasárnapon.
S Z E R K E S Z T O S E G ES

KIADÓHIVATAL

Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 27.

A természetben látjuk a ritka szép harmóniát,
az összhangot, a mely mindent kiegyenlít. Érezzük,
hogy a világ csupa ellentétes elemből van alkotva,
de ezek nem törnek egymás ellen, meit köztük egy
kapocs van és ez a kiegyenlítő harmónia. Nem csak
a jó, hanem annak ellentéte, a rossz is létezik, ez a
kettő jelentkezik az emberekben, néhol túlsúlyban
van egy, de sohasem egyedül, mindig úgy, hogy
egymás hatását ellensúlyozzák. A természetben látunk
egységet és többséget; ha az összhang nem lenne
meg köztük, nem volnának képesek egymás mellett
megférni, hanem a milyen bölcsen van a világ
alkotva, az egységben megtaláljuk a többséget, szóval
az ellentétet az ellentétben.
Tapasztaljuk, hogy az életben az erény váltakozik a bűnnel; tapasztaljuk, hogy a hősiesség mellett áll a gyávaság, szóval nincs olyan dolog, melynek ne lenne ellentéte. Az ellentétek között áll a
harmónia. Ez eg)' fogalom, a mely abból a világtörvényből jött létre, hogy «nincs semmi absolut
ezen a földön».
Ennek a tökéletlenségnek kihatása képezi a
harmónia megalakulását. Ennek köszönhető, hogy
az összes tüzet a világon nem oltotta el a víz, hogy
az összes vizet nem párologtatta el a hő. Ez az oka
annak, hogy minden harcból béke lesz, hogy minden
bánatot követ az öröm, hogy az ember soha sem
csügged el végkép, mert vigasztal a remény. Az
összhang okozza azt, hogy az emberek akármily
rosszak, és elvetemültek, mégis meg van bennök a
jó csirája.
Szóval a harmóniának köszönhetjük a világ
fennállását. Isten ugyancsak nagy munkát végzett a
világban az összhang beállításával.
Harmónián, de más természetűn, munkál a SzentLélek is és pedig az emberi élet és természetfölötti
rendeltetésünk harmóniáján.
A midőn Krisztus elköltözött és az apostolok
vezetők nélkül lévén már el kezdtek lankadni, jött a
Szent-Lélek és Krisztus tanait megvilágította az apostoloknak és hozzá való értelemmel ruházta fel őket.
Tehát a Fiú által hirdetett tanokat a Szent-Lélek
világította meg az emberiségnek, 0 adott hozzávaló
értelmet. Az Ö közbenjárása okozta Jézus megtes-
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tesülését, ennélfogva a megváltást is. Ő vezeti az
egyházat, az emberiség számára alapított üdvintézményt. Szent malasztjával megvilágítja a mi értelm ü n k e t és edzi akaratunkat, megszenteli lelkünket,
szóval az üdvösség m u n k á j á t ő végzi velünk és mi
vele. O működik a szentségek által. 0 emel a végső
cél felé. A bűn és az üdvösség közt lévő ellentétet
O egyenlíti ki.
Tehát a Szent-Lélek hatalmas isteni személy!
Tant, mint a m i n ő a róla szóló, n e m találunk az
elmúlt régi nemzetek vallásaiban. Valami felemelő
m u n k á t végzett Pallas Athéné a görög mythologiában, de csak annyiban, hogy ő képviselte a tudományt. A két egiptomi istennő Isi és Net voltak a
nép hite szerint, a kik a világban a harmóniát fenntartották, másoknál még ennyi hasonlóságot sem
találunk.
Az Atya-Isten az alkotó, megvolt sok n é p hitében, de már a Fiú-Isten fogalma nem található
sehol, ha csak n e m vesszük valami gyarló hasonlatnak az ind Bágávadgíta éposz félisten alakjait:
Krsnát és Arjunát. A megváltás valamiféle gondolata
végigvonul a Samktiya fdozófián. A Szent-Leiket
egyedül csak a keresztény vallás hirdeti, csak ebben
szereztek az e m b e r e k először tudomást róla.
Az Atya létezésének gondolata számtalan n e m zedéken keresztül öröklődött és így az emberek előtt
az új, a keresztény vallásban m i n t h a csak a megszokott Istenséget hirdették volna. Nem volt egészen
ú j előttük. A megtestesült Fiú-Isten, Jézus Krisztus
életének pedig sok szemtanuja volt; tanait, csodáit
hirdették a népnek és így ezek eljutottak messze
földre, nemzedékeken és nemzedékeken keresztül
tiszteletben tartva, — így került előtérbe az emberek
emlékezetében a Szent-Háromság e személye. A SzentLélekről ez így n e m mondható. A róla szóló tan az
emberek elméjében egészen új volt, munkásságát
sem szemlélhették, nem csoda, ha misztikus alaknak
m a r a d t mindig.
A Szent-Léleknél képzeletünk semmi olyasféléhez kötődni n e m tud, azért oly homályos előttünk.
Hasonlítsuk Öt tehát a mindent összeegyeztető
harmóniához, hisz m u n k á j a hasonló ahhoz.
Még más oka is van annak, hogy a Szent-LélekIstent n e m tisztelték oly kifejezetten. Az emberiség
t. i. tudta és érezte, hogy az Atya-Isten nagy, fönséges bölcsességénék köszönhetjük a létet, az életet:
Övé a teremtés nagy munkája, nélküle n e m lett
volna semmi, Ő öröktől fogva van. A lét kérdése
pedig oly sokszor hívja fel az e m b e r érdeklődését.
A mit Teremtőnk megkezdett, folytatta Jézus Krisztus,
az emberiséget megváltva, mintegy megújította a
Teremtést. A bukott embernek hányszor jut eszébe
az ő bűntudata ! A mit a Teremtő megkezdett, Jézus
folytatott, azt bevégezte a Szent-Lélek, de ez a m u n k a
teljesen belső, természetfölötti, n e m az a benyomása,
mi előbbi kettőé.
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Mi azonban tudjuk, hogy a Szent-Háromság
külső működése, h a egyenkint beszélünk is róla és
az egyes személyeknek külön tulajdonítjuk, közös
m i n d a három isteni személlyel, mert egyik személy
sem idősebb, vagy hatalmasabb a másiknál. Azért,
a m i n t tiszteljük az Atyát és a Fiút, ugyanaz a tisztelet illeti meg a Szent-Leiket is, hisz a h á r o m személy csak egy Isten.
Hirdessük tehát a Szent-Leiket is m u n k á j á h o z
m é l t ó a n és kérjük, hogy világítsa meg elménket,
alakítsa ki b e n n ü n k a harmóniát, mely a gyarló
létből az örök életre vezet.
Azért k é r ü n k : Veni Sancte Spiritus!
En.1

Mailáth

püspök riadója.

(in.)

A jelen m i n d i g a mult méhéből fejlődik; más
szóval a jelennek viszonyai, a j e l e n életmód, cselekvés, az emberek gondolkodása és társadalmi elhelyezkedése a közeli múlttal ezernyi szállal fűződik
össze. A mint a legkiválóbb férfiúnál is nézeteiben,
cselekvesi i r á n y á b a n sokat lehet gyermekkori benyomásaiból, tehát a múltból megmagyarázni ; úgy
van ez nemcsak a társadalmi osztályoknál, de
egész nemzeteknél is. Kant fdozófiáját j o b b a n értékeljük, ha t u d j u k , hogy pietista szülők gyermeke;
Strauss Dávid keresztényellenes hangulata anyai
örökség; a magyarnak kulturális elmaradottsága
háborúviselt életének sajnos folyománya. S így
mehetnénk a p é l d á k n a k egész során keresztül. A jelen
rendszerint a m ú l t n a k vetítése, a mult a jelennek
hordozója.
Úgy van ez a tárgyalás alatt lévő kérdésnél is.
Azért Mailáth p ü s p ö k beszédének alaptétele, hogy
az Egyház az irányeszmékben m a nem vezet, a mondottak után m á r nem áll előttünk olyan nagyon
feltűnő jelenségként, a mint kissé bepillantottunk a
közelebbi múltba, abba a múltba, mely vezéri nyeregből való kiüttetésünknek lassú bekövetkezését előkészítette. Legalább is nem nézzük többé egyszerűen
a jelennek b e t u d a n d ó bűn gyanánt. Része van ebben
m a g o k n a k a meghamisított irányeszméknek és része
v a n benne az Egyház államegyházi jellege elvesztésének, melynek nyomában Scitovszky és vezető
katholikusaink az ű j elhelyezkedés szükségét azonnal megérezték, de az első csirájában megakadt s
valóra a mai n a p i g nem vált. Félszeg egy helyzet a
mi helyzetünk, melyben kinek-kinek nehéz megtalálni a maga helyét s működési m ó d j á t az új
i d ő k n e k megfelelően, mint történt volua akkor, ha
intézményeink, rendszerünk, maga az egész pasztoráció az állam által magára hagyatott Egyház ú j
állapotának s változott igényeinek megfelelő átalakításon ment volna keresztül.
Ennek illusztrálásához, mielőtt Mailáth püspök
1

Egy főrangú hölgy dolgozata.

Szerk.

("».

szám.
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recipéje első pontjának taglalásába fognék, egyelőre
csak egy körülményt említek fel, mely egyrészt jellemzi viszás helyzetünket, másrészt a legszorosabb
összefüggésben áll az elveszített vezérkedés kérdésével. Egyházunk tudvalevőleg plébániákra van osztva.
Ezekben lakik az a 10 millió. A plébános az Egyház
reprezentánsa, a hivek természetes vezetője. Mi modern
követelményekkel lépünk eléje az irányeszmék megvalósítása dolgában ; de az a plébános — igenigen sok helyen — a megélhetés szempontjából épen
nem modern, hanem elavult, középkori módokra van
utalva, t. i. a sokféle, a hivek által nem szívesen teljesített követeléssel kell előállania, ha élni akar.
Vezetnie is kellene hiveit, de nem egy helyen előbb
már — talán nem is rajta mult — összeveszett
velők. Fogják-e ezek követni? Még jó, ha azon a
plébánián az egyszerű hitélet sem kerül teljes pangásba. Eközben mozogni is akarna, talán tenni is
akarna valamit, mind hiába, abban a községben
már meg van bénítva a működése. A kenyér bénította meg. A ki ilyenkor még tehet valamit, az csak
a hívektől semmit sem kérő káplán lehet. Ime egy
körülmény a számos más közül.
Tényleg félszeg a mi helyzetünk; a régi támogató
erőt elvesztettük, az új erőforrást még meg nem nyitottuk, intézményeink általában ott tartanak, ahol őket
a boldogult helytartótanács hagyta: gondolom,
mindez a pasztorális eredmények megítélésénél méltányosságra int.
Ezek után folytassuk taglalásunkat. Mailáth
püspök, miután megállapította a bajt, a vezérkedés
elvesztését, az orvosló recipét így gondolja:
Gyöngeségünk egyik legfőbb oka : a papság egy
részének mozdulatlansága.
Körülöttünk forr, pezseg s rohamosan szabadul
régi formáitól a társadalom ; zivatarok forradalmi erejével cserélgeti köntösét az élet ; s mindezt sokan oly
szemmel nézik, mintha az utolsó négy-öt század anyagi
és szellemi átalakulásai még mindig csak az idők méhében rejtőznének. Látjuk a fiatalos erővel nagy cselekedetekre gyürkőző mozgalmakat, de késedelmes nyugalommal reménykedünk nyomtalan elmúlásukban. Látjuk a jogok kiterjesztésének, a kultura általánosításának és a humanizmusnak a társadalom minden rétegét
átölelő akcióit; látjuk, hogy ellenségeink fürge sajkáit
minő szélsebesen viszi előre az áradat, míg intézményeink, mint az áradás elborította tornyok és fák, szomorúan egy helyben állva merednek ki a vidék egyhangúságából, szeplőtelen lelkek többé nem védik, közszeretetnek pillérei többé nem támogatják ősi falainkat.
Régen az Egyház állt az élén minden világboldogító új mozgalomnak ; a szellemi és anyagi haladás
kohói a kolostorokban s a püspöki vár körül működtek.
Tudománynak, politikának, társadalmi mozgalmaknak
az Egyház tűzte ki a legmodernebb célokat s a célok
megvalósításának tábornagyjai és közkatonái, az új
eszmék templomának tervező művészei s közmunkásai
az Anyaszentegyháznak voltak engedelmes és szeretett
gyermekei. A világ megszokta, hogy a közjó minden
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radikális mozgalmának útlevelén ott látta az Egyház
legitimalióját, bizott bennünk, jött utánunk — s ma e
bizalmat megöli, a követési vágyat lelankasztja a társadalomban az a tudat, hogy embereink nagy része a
«quieta non movere» elvét megfelebbezhetetlen életigazságnak vallja.
A recipe első, kemény pontja. A diagnózis emez
első pontja, gyöngeségünk egyik legfőbb okának a
megjelölése azonban, mintha az összes további
okok között a legszembetűnőbben ellenkeznék a
mindennapi tapasztalattal. A múlthoz viszonyítva
olyan mozgékonyságot és soknemű társadalmi tevékenységet ép manap észlelünk a papság részéről —
legalább ha az «Alkotmány» közléseit kisérjük figyelemmel — hogy a protestánsok már benne egyenesen «klerikális veszedelmet» látnak és sorakozásra
buzdítják egymást. De hiszen a püspök úr is csak a
papság egy részének mozdulatlanságáról szól.
Másiészt bizonnyal rosszul értenők a püspök
urat abban is, lia azt az ellentétet, melyet a régi
formáitól rohamosan szabaduló társadalom s a mi
intézményeink — szerinte — egy helyben állva
meredése között állít fel, az Egyház okos konzervativizmusa ellen irányítottnak gondolnók. Nem ezt
érti ő. Hisz konzervativizmusra épen a rohanó társadalom érdekében mindenkor szükség volt és
szükség lesz; mert a rohanást, mint a francia példa
az utóbbi száz évben mutatja, rendszerint forradalmi
láz mozgatja, ez pedig nem igazi haladás, mely jobb
alkotásokra s az emberek megnyugtatására vezet,
hanem egy folyton feloszló folyamat, melynek pusztulás a vége. Az Egyháznak ez az okos konzervativizmusa már egyszer világraszóló nagy áldásnak
bizonyult, midőn a népvándorlás zűrzavarai között
nagy nyugvópontot képezett, mely köré csoportosulva
a népek rendszeres nemzetekké kezdtek alakulni s
békés polgári életnek indultak.
Az emberek egy részére s nevezetesen az álló
intézményekre utalva, azt érthette a püspök úr, a
mit az elébb fejtegettem, Egyházunk államegyházi
jellegének elvesztése óta még nem találta meg létezésének és működésének azt a formáját, mely nehéz
hivatása teljesítésének a mai változott viszonyok
között legjobban megfelelne. Pedig már kereste, az
ismételt autonomiai mozgalmak a tanúi ennek;
próbálgatta az ú j erőforrás megnyitását, a híveknek
az egyházi érdekkörbe való szorosabb bevonását, de
eddig a különféle akadályozó körülmények közbejötte
miatt el nem érthette.
Mert, ismétlem, félszeg a mi mai helyzetünk
nagyon, egy európai országban sem találunk hozzá
hasonlót. Már most ebből az álláspontból nézve
egyházi közéletünket, értjük a püspök úr panaszát
is, de egyúttal a papság kevésbé mozgékony része
számára is találunk, ha nem is felmentő, de mindenesetre enyhítő körülményeket.
Hogy ennek az ú. n. mozdulatlanságnak mérvét
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a tényeknek megfelelően megítélhessük, a papság
társadalmi tevékenységéről statisztikai kimutatásra
volna szükségünk, a minőnek összeállításáról, úgy
tudom, a kalocsai érsek úr már gondoskodott. Erezzük ugyanis, hogy a püspök úrnak, helyesen értve
szavait, igaza v a n ; hiszen a kik a társadalmi mozgalmakat innen a központból vezetik, azok is sokszor említik, hogy még egész vidékek vannak, hol a
katholikus akció kevés hullámot vert. így — beszéljünk
nyiltan és őszintén — pl. a fővárosi plébánosok
közül is kevéssel találkozunk a társulati és szervezkedési üléseken; lehet, hogy hivataluk annyira
lefoglalja őket, de résztvenni még a szorosabban
vett katholikus társulati üléseken sem igen'szoktak.S ez
bizony n e m egyszer szemrehányólag szóba kerül.
Mondom, statisztikai kimutatásra volna szükség,
mert olykor aztán bizonyos téves vagy túlzó ítéletekkel találkozunk e tekintetben, mint múltkor
történt a Kath. Sajtóegyesület ülésén, ahol némelyek
a papság mozdulatlanságát emlegették, m i é r t ? —
inert az «Uj Lap» elterjesztése egy év alatt csak —
00.000 példányra emelkedett. így azonban n e m lehet
beszélni annak, a ki nálunk az utolsó száz év történetét ismeri. É n részemről azért a nagy számért
kalapot emelek a kath. papság előtt, mert tudvalevőleg az ő műve ez, szerintem rövid egy év alatt
csodát művelt. Ezt csak az érti igazán, a ki el nem
felejti, hogy ebben a sok nemzetiségű, sok nyelvű
hazában egy magyar nyelvű, tehát sok vidéken nem
értékelhető lapról van szó. Uraim, micsoda hallatlan
mozgékonyság ez a múlthoz, csak a 2 0 - 30 év előtti
állapothoz, viszonyítva !
De hát a papság egy része még nem mozdult.
S úgy látszik ezt a tényt a statisztika is, h a megvolna, megerősítené. Hogy azonban egészen történethíven j á r j u n k el, m o n d j u k a dolgot így: egy része
még n e m mozdul, vagy már n e m mozdul. Mert
m a g a m n a k is van tudomásom esetekről, hogy a pap
mozgott, mozgott sokáig, míg az eredménytelenség
és a sok kísérlet meghiúsulása kedvét szegte és —
m á r n e m mozog. Mert üdv annak, a ki mozog és
eredményt is tud fölmutatni ; de abból, hogy valahol
eredményt nem igen látunk, még föltétlenül nem
következik, hogy az illető mindig csak ölbe tett
kezekkel nézte a napot és pipált. Magyarország
sajátszerű talaján, melyet folyton politikai áramok
és meghasonlások j á r n a k át, vallási eredményeket
elérni nagyon nehéz ; e tekintetben necsak a katholikusokat nézzük, de nézzük a többi vallási testületeket is, hogy sopánkodik valamennyi a vallási
élet fellendülése és vallási alkotások után.
Tehát a papság egy részének mozdulatlanságát,
hogj r teljesen igazságosan ítélhessünk, bizonyos
elemzés alá kell vetni, a mennyiben nem minden
esetben egy jelentésű ez a mozdulatlanság a lustasággal, á m b á r lusták is mindig voltak és lesznek.
S épen az ilyen «élesebb hang», mint a Mailáth
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p ü s p ö k úr beszéde, alkalmas arra, hogy az ilyeneknek száma is erősen megfogyatkozzék.
Azután van m é g egy számba veendő körülmény.
Az «egy rész» ellen is t. i. egész súllyal akkor lehetne
a mozdulatlanság vádját emelni, ha «intézményeinkben» is nem volna hiába. Még azonban a lelkészek
sok helyt középkori természetű prestációkra szoruln a k s szinte akaratlanul belehajtatnak a néppel
való súrlódásokba, ne k í v á n j u n k tőlük valami
k ü l ö n ö s agilitást, mert az emberileg szólva szinte
lehetetlen. Baj a nagy gazdasági beneficiumok is,
melyek az illetők figyelmét m á s irányban lekötik s
m a különben is úgy vagyunk velük, hogy a nép
ezeket inkább irigy szemmel kiséri, mintsem hogy
kath. m u n k á b a n őket követni volna hajlandó. A nagy
m u n k á t végző n é m e t kath. papság készpénzben
k a p j a illetményeit, mozog is emberül ; n á l u n k ellenben — úgy veszem észre — épen a m ó d o s vidékeken, pl. a Nagy Alföld termékeny r ó n á i n legkevesebb kath. mozgalom észlelhető.
Aztán még egy más enyhítő körülmény. Ha a
jelenből a közelebbi múltra vetjük tekintetünket:
öregebb paptársaink akár a felsőbb, akár az alsóbb
f o k o k o n kitől tanultak volna mozgást, h a akartak
volna is ilyesmit tanulni? A mait megelőző utolsó
generáció az intézetekben még jozefinus szellemben
nevelkedett, még a breviáriumra vagy misézésre sem
tanították őket, kath. társadalmi mozgalmakról vagy
az ú j a b b pasztoráció módjairól meg épen n e m esett
szó. Már most h a csak kissé méltányoljuk is azt a
közmondást, hogy «a mit a Jánoska nem tanult, azt
a János nem t a n u l j a meg», akkor L o n k a y egykori mondását bízvást a m a g u n k esetére vonatkoztatva így egészíthetjük ki: a redactoribus (et a sacerdotibus) iusta sunt petenda.
Mikora90-es években itt a <>Religió»-ban nagyobb
munkásságot kezdtem kifejteni s a többi között a
vegyes házasságok múltjáról írva egyházi közállapotainkat a múltban is igyekeztem feltüntetni, Palásthy
Pál esztergomi fölsz. püspök s a «Religio»-nak egykori hírneves szerkesztője többször keresett fel levelével s a maga idejének püspöki karát és klérusát rajzolta le bennök előttem. Hát véve azokat a rajzokat
csak annyit mondhatok, hogy az akkori állapotokhoz
viszonyítva n e k ü n k ma nagyon is dicső klérusunk
v a n fönnt és alant, mely a potiori n e m liberális
többé, hanem katholikus; n e m uraskodó a régi
m ó d o n , hanem széles rétegekben dolgozó ; arról pedig,
hogy kifogástalan legyen m i n d e n tagi a, soha semmiféle testület n e m álmodhatik.
Fogiuk m á r most össze az első pontot. A papság egy részének mozdulatlansága tény. E n n e k megállapítása azonban nem lehet egyszerűen korholó
szó, h a n e m intés eme mozdulatlanság okainak az
emberekben s a rájok sokszor nehezedő intézmén y e k b e n való orvoslására. A papságot szabaddá
kell tenni a megfelelő nevelés és a javított javadal-
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mas rendszer által arra, hogy mozoghason, hogy
tudjon és akarjon mozogni. Meg kell teremteni az
állami támogatástól megfosztott Egyház számára új
erőforrások nyitása által azt a helyzetet, hogy papjainak buzgó működése által újból kiérdemelhesse
azt, hogy a közszeretet pillérei ismét támogassák
ősi falait.
Dudek.

\ant

és Aquinói

szent Tamás.

Eredmények.
I. Dolgozatom megírásánál Kant ismeret- és tudományelméletéből indultam ki. Iparkodtam rámutatni azon alaphibákra, a melyek egyrészt összes
tévedéseinek gyökerei, másrészt pedig a metafizikára
s a vallásbölcseletre vonatkozó összes nézeteit is
uralják.
Visszatérek most megint oda, a honnan kiindultam, t. i. Kant ismeret- és tudományelméletéhez,
hog}r ezúttal e téren a keresztény filozófiának nézőpontjait tüzetesebben megvilágítsam s annak maradandó eredményeit kiemeljem. Ha ezeket az értékeket kimutatom, egyúttal arra is rámutatok, hogy
a keresztény filozófiának egész mezeje mily szilárd
alapokon nyugszik.
Kant filozófiájának tévedései nyilvánvalók. Minden jóakarat mellett sem lehet a gondolkodás kerekét visszafordítani és az ő elveihez visszatérni. Az
ő tisztelői is inkább arról beszélnek, hogy lehessen
nézeteit továbbfejleszteni, mint azokat szolgailag
utánozni.
Miért nem tudta Kant ismeret- és tudományelméletét annyi szorgalom, oly éles konstruktiv elméje
dacára sem jobban megszerkeszteni? Azt hiszem bölcselettörténelmi ismereteinek fogyatékossága volt ennek
az oka. Az ő elméjében csak a Descartes utáni
filozófia élt, vagyis ép azon időké, a melyek a múlttal való összefüggést megszakították s szinte egész új
utakra tévedtek. A középkori filozófia lekicsinylése,
nagy gondolat-munkájának semmibe sem vétele elvágta az ókori bölcselettel is az összekötő fonalat.
Mennyi fáradság, mennyi spekuláció lett e merész
tettnek az ára. Ma már máskép gondolkodunk. Ma
már tudjuk, hogy az ókori filozófiát a középkor
nemcsak átvette, de tovább is fejlesztette, még pedig
logikusan, az emberi szellemnek és a tárgyi igazságnak megfelelően.
Ha a renaissancenak káprázata s a formai szépség után való lelkesedésének heve el nem homályosították volna a skolasztikát, talán az ujabb kor nem
vágott volna magának egészen új utat s nem jutott
volna egészen egyoldalú irányba. Mert úgy a racionalizmus, mint az empirizmus oly egyoldalú rendszerek, a melyek egymást kiegészíthetik, lia azokat
egybekapcsoljuk; míg ellenkező esetben az emberi
elmét teljesen megtévesztik és minden helyes eredmény elérését meggátolják. Ez az igazság az elő-
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zőkből is nyilvánvaló. És ez az igazság annál szomorúbb, mert úgy az ókor, mint a középkor nagy
filozófusainál
az alany és a tárgy párhuzamban
állottak úgy az" ismeretkeresés munkájában, mint
azoknak tudományokká való összekötésében.
Az ókor lángelméje, Arisztotelész, munkája kezdetén ugyanazon problémák előtt állott, mint Kant,
s mondhatjuk, szerencsésebben oldotta meg feladatát, mint Kant. Kantnak tehát, lia bölcselettörténelmi
látása van, először Arisztotelész alapvető munkásságával kellett volna foglalkoznia s azzal : mint fejlődött, haladt előre a nagy görög bölcselő gondolkodása akár az arab, akár a keresztény filozófiában.
Arisztotelész ismeretelméletének kidolgozásában
a fizikusok szenzualizmusát és a platonisták intellektualizmusát egyeztette ki. Demokritosz és a többi
fizikusok azt hitték, hog}' az értelem és az érzéki
megismerés teljesen födik egymást. Az értelem nem
tudhat többet s csak úgy tudja, mint a mennyi
benyomást és a hogyan a külvilág azt nyújtja. Öszszes ismereteink azon hatásokból épülnek föl, a
melyeket az érzéki benyomás bennünk fölidéz. Plato
ellenben azt vitatta, hogy értelem és érzékiség két
teljesen önálló és egymástól független tényező. Az
értelem, mint anyagtalan erő, tevékenységében nem
szorul testi szervezetre, sőt a testi, anyagi az anyagtalanra nem is hathat, tehát az érzéki benyomás
nem hathat az értelemre. Az értelem az ideákból, az
önmagunkban létező és érzékfeletti formákból nyeri
ismereteit. Az érzéki dolgok legfeljebb alkalmat nyújtanak az érzéki léleknek észrevételekre, a mint ezek
az észrevételek megint alkalmat nyújtanak a szellemi
léleknek a fogalomalkotásra.
Arisztotelész középuton haladt. Demokritosznak
megengedi, hogy a külső tárgyak az emberre hatnak.
Viszont az értelemnek is tulajdonít olyan tevékenységet, a melyben a test nem vesz részt. De hogyan hat a
test a lelki tevékenységre, ha az értelemnek a testitől független tevékenysége van ? E kérdést Arisztotelész így
oldja meg: A pusztán külső benyomás még nem elegendő az értelmi tevékenység fölébi esztésére. A külső
benyomás érzéki képet — phantasma — gerjeszt föl, a
melyet az értelem, mint tevékenység, mint cselekvő
értelem, elvonás által lelki megismeréssé fejleszt
(facit intelligibilia in aclu). Az érzéki megismerés
tehát nem egyedüli és tökéletes oka az értelmi
ismeretnek, hanem annak csak az anyaga, melyet a
cselekvő értelem dolgoz föl. 1
Arisztotelész és szent Tamás a megismerés munkájában úgy az alanynak, mint a tárgynak megadták
az őket megillető helyet és szerepet. Elismerték egyrészt a külvilágnak az alanyra való ráhatását, tehát
az alanynak a külvilággal szemben tanúsított befogadó erejét (receptivitas), másrészt megint elfogadták az alanynak is a spontaneitását, cselekvő feldolgozó1
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képességét. Más szóval az ismeretet a lélek sem
pusztán önmagából n e m meríti, sem egyedül a külvilágból. Az egyoldalúság minden i r á n y b a n távolmaradt a keresztény filozófiától. És természetesen
ezen felfogással velejárt az a hit és meggyőződés,
hogy mi a dolgokat megismerhetjük, a valósághoz
mindjobban
közeledhetünk, ha a nehézségeket
legyőzzük.
Ez a kritikai szempont érvényesül m a is az ismeretelméleti irányokban, különösen abban, a mely
noha legközelebb áll a keresztény filozófiához, másrészt a m o d e r n gondolatokkal is kapcsolatban van.
Ez az irány a kritikai realizmus.
A mint a régi arisztotelészi és keresztény bölcseletnek megvolt a meggyőződése, hogy az emberi
elme kutatásai által a külső világot megismeiheti,
úgy ennek az iránynak is a szelleme, a lelke, hogy
szakadatlan m u n k a á i á n e célhoz valóban m i n d j o b b a n közeledünk. Hogy azonban e célt m a r a d é k
nélkül elérjük-e, vagy a cél inkább csak eszmény s
buzdítás m a r a d , arra n e m felelhet, azt a jövő s a
természettudományi kutatások hozzák m a j d meg. De
hiszi, hogy a mit előrehaladás közben elért, azt birtokba is veszi, azt megérti s megvan róla győződve,
hogy valóban érti. A mit pedig m é g el n e m ért
vagy meg n e m értett, azt a metafizikába helyezi át,
a melynek hivatása a természettudományok és a szellemi tudományok között kapcsolatot létesíteni s tudásunkat egységes világképbe foglalni.
Ez az álláspont, mely a mi mérsékelt realizmusunkhoz oly közel áll, igazolja, hogy a keresztény
filozófia ismeretelméleti kérdésekben soha n e m távolodott el a helyes úttól s a m o d e r n
filozófiának
hosszú és hiábavaló kitérések után saját tapasztalatain okulva, hozzánk kellett közelednie.
II. De a keresztény filozófia nemcsak az ismeretelmélet, de a tudományelmélet terén is helyes uton
maradt.
A keresztény filozófia tudományelméletében is
Arisztotelészt követte. A tudomány pedig a görög
filozófia
történetében más volt a fizikusok és
más a platonisták szemében. A fizikusok szerint a
tudomány a külvilág ismeretéből eredt, a mely egyszerűen lefényképezi magát az e m b e r lelkében. Ez a
naiv realizmus. Plato a tudományt az ideák szerint
kezelte s azt tanította, hogy van tudomány, de a
mely szintén olyan substancia, mint egyéb ideák.
A lélek ugyanis az egész világ képét eleve magúban
hordozza s h a arra ráeszmél, tud, t u d o m á n n y a l bír
a világról. Tehát a lélek csak szemléli a tudás tárgyait, de föl nem dolgozza. Arisztotelész a tudományt
lehozta Plato nézőpontjának magaslatairól s azt
tanította, hogy a tudományhoz szükséges valami tudható, és a ki tud, t. i. a megismerő lélek. A lélek pedig
a maga alkotásában, organizációjában olyan, hogy a
tudhatót feldolgozhatja
s megértheti. Van a lélekben
törvényszerűség, mely alkalmassá teszi a külső tár-
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gyakba való elmélyedésre és azok felfogására. A plátói
szemlélődés helyére Arisztotelész a lélek teremtő,
alakító erejét tette.
A keresztény filozófia is ezen állásponton volt.
Utrum intellectiva cognitio accipiatur a rebus sensibilibus ? — kérdezi szent Tamás. S rá felel Arisztotelész szel : Princípium nostrae cognitionis est a sensu. Másrészt megállapítja, hogy értelmünkben is v a n n a k
bizonyos magvak, alapfogalmak (quaedam semina,
primae conceptiones), a melyek részint axiómák,
részint egyszerű fogalmak, pld. a létnek, az egységnek fogalma stb. Ezek a cselekvő észnek m u n k á j á ban érvényesülnek, az érzéki képek feldolgozásában.
Tudományhoz úgy jutunk, h a a lélek az ismeret
tárgyával összekapcsolódik. Scientia est assimilatio
scientis a d rem scitam. Minden t u d o m á n y n a k tehát
objektiv és szubjektív jelentősége van. És az sem
nem pusztán objektív, sem nem pusztán szubjektív.
Előbbi empirizmus és szenzualizmus, az utóbbi a
racionalizmus tudománya. Az objektív-szubjektív
t u d o m á n y a mérsékelt és a kritikai realizmusból
ered. Ezek elismerik, hogy ismereteink nemcsak a
tapasztalatból, de n e m is pusztán az észből erednek.
Az értelem a tapasztalatot feldolgozza (ebben túlnyert
haladjuk az empirizmust) s a tapasztalatból
ismeretekből általános igazságokhoz j u t u n k (ebben
meg a racionalizmust vetjük el, mely m i n d e n t az
észből merített).
Az arisztotelészi és a keresztény tudományelmélet, noha mindig arra törekedtek, hogy általános
fogalmakhoz jussanak, céljuk mégis nem ezeknek a
fogalmaknak kivonása volt, h a n e m a dolgok megismerése. Sunt scientiae de rebus, non a u t e m de
speciebus vei intentionibus intelligibilibus. A tapasztalathoz, a dolgokhoz való ragaszkodás, az empirikus
érdeklődés mindig sajátja volt a klasszikus bölcseletnek. Erre vezethető aztán az is vissza, hogy a
k ü l ö n b ö z ő t u d o m á n y o k n a k a maguk jogosultságát,
önállóságát elismerte s nem törekedett aria, hogy
valami általános fogalomból, dialektikai módszerekkel vezessen le m i n d e n elképzelhető, elfogadható
ismeretet vagy tudományt, a m i n t azt a Kant előtti
racionalisták, vagy a Kant utáni romantikusok óhajtották. 1
Ezek a szempontok bizonyítják egyúttal, hogy a
keresztény filozófia a természettudományok művelésére mindenkor alkalmas elveket rejtett magában.
Tehát a princípiumokban nem volt h i b a ; az érdeklődés hiánya volt az oka, hogy a középkorban a
természettudományok nem fejlődtek ki úgy, mint
később. Bizonyára Bogéi Baco sem tapasztalta, hogy
őt a skolasztika feszélyezte volna természettudományi
kutatásaiban. És m a n a p is a természettudomány,
mely tényeket gyűjt és általános fogalmak alá csoportosít, sokkal i n k á b b boldogul a keresztény filo1
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zófia benső fejiődésre képes elveivel, mint a Kant
utáni ismeretelméletekkel, kivéve a már említett
kritikai realizmust.
Hogy a keresztény filozófia nem fogja elveszteni
jelentőségét és súlyát sohasem, erős meggyőződésünk.
Nem azért, mert keresztény! Nem azért. Hanem
igenis azért, mert benne az emberi gondolkodás
egész folyamatának egészséges elvei vannak lesztirődve. A túlzásokkal szemben óvatos és elővigyázó
lélekkel viselkedett; de annál tanulékonyabb volt
minden maradandó értékű gondolatok iránt. A mi
értékes javakat a görög világ az emberiségnek adott,
a mivel csak az új platonikusok, az arabok, a zsidók
gazdagították az emberi szellemet, azt a keresztény
középkor bámulatos fogékonysággal, tengernyi munkával és kitartással szítta fel magába, hogy egyúttal
az utódoknak is átadja.
Óriási kulturális és szintetikus munkát végzett
a középkor harmadik nagyhatalmassága, a studium. 1
Nem lehet azt egyszerűen becsmérelni vagy büntetlenül eldobni, nem lehet az ember szellemi fejlődésének törvényeit elhanyagolni. A haladás lassú és
fáradságos útján bontja ki magát az emberi szellem,
Azért a jelen csak a tegnap munkáját folytathatja s
jut el a holnaphoz. Az empirizmus, a racionalizmus,
a Kant és Kant utáni filozófia csalódásai azért érték
az emberiséget, mert sötétbe ugrottak akkor, mikor
a hagyományos felfogást mellőzték. És nagy kísértésekkel, sok gúnnyal kellett azoknak a gondolkodóknak megküzdeniük, kik a szakadatlan változások
árjában örvénybe nem jutottak, hanem az emberi fejlődés fokozatos, lassan haladó szálait rendületlenül,
nyílegyenesen továbbszőtték, hogy mindenünnen az
értékes gondolatokat saját világukba belesodorják.
Ez a «philosophia pereimis» értelme s ezért egyúttal
a szellemi haladásnak regulativuma, kormányzója.
A keresztény filozófia kifejlődésében minden idők
elévülhetetlen igazságait foglalja össze s azért alkalmas az egész emberiség helyes gondolkodásának
visszatükrözésére.
Ezt az egyetemes látókörű filozófiát minden
egyéb időleges bölcseletnek elé tesszük. Hogy pedig
a keresztény bölcselet ily felszívó munkásságra képes
volt, szent Tamás érdeme. Módszerével nyújtott erre
példát s módszerét századokon keresztül követték.
Most is ezen vonalban haladunk. Kezünket az eke
szarvára tesszük, szántunk feltöretlen parlagokat, de
a régi mezőket sem hanyagoljuk el.
S mert ezt szent Tamástól tanultuk, azért ragaszkodunk az ő elveihez, azért nevezzük magunkat az
ő tanítványainak.
Kant-e, vagy Aquinói szent Tamás? A felelet
már adva van.
Trikál József dr.2
1

François Picavet : Esquisse d'une historié générale et
comparée des philosophies médiévales. 1907. 193—194. old.
2
Kantnak magyar kath. irodalmunkban az ú j a b b kutatásokon alapuló első érdemleges ismertetése. Több európai
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Papok és világiak•
Szerencsétlen korszakok borús — leginkább külső
ellenségek által keserített — hangulatának leszűrődése
gyanánt maradt ránk a kétségbeejtő mondás: Dixit
laicus clero, nunquam amicus ero. A kik a papság
bámulatos szervezetében, világra szóló, katasztrófákkal dacoló fegyelmében látták azt a szirtet, melyen
minden forradalom megtörik, hol súgták, hol beledörögték a világi hivek fülébe a papság önző kasztszellemének meséjét. Bizalmatlanságot igyekeztek
kelteni azzal a vezérkarral szemben, melynek összetétele első sorban biztosítja a kereszténység sikereit,
s így átvágva Isten országa természetes és természetfölötti erő tényezőinek összekötő kapcsait, ki akarták
emelni a hivek millióit abból a gondolatkörből,
mely a kegyelem és emberi erő együttműködésében
látja a földi boldogulásnak is egyedül biztos feltételét.
Másrészt a papság körében is mindig akadtak,
a kik a világiaknak nem szántak oly szerepet az
egyházban, a minőt nekik annak szervezete megenged. A világi részről, talán nem is az elvek, hanem
csak a bevett szokások rovására támasztott igényekben pártütést, ellenséges indulatot véltek felfedezni
az egyház szervezetével szemben s a helyett, hogy
az elvek szigorú védelmét szem előtt tartva a diszputábilis kérdések fölött a vitatkozást megengedhetőnek tartották volna, röviden végeztek azzal, hogy7
ime : n u n q u a m amicus ero. Ilyképen a felszított bizalmatlanságnak, melyet mindkét oldalon egyaránt ápoltak, mindig az egyház ügye látta a kárát s a kereszténység ellenségei aratták gyümölcseit.
Úgy látszik, a szembeszökő sikerek, a melyeket
a katholikusellenes tábor felmutat s háttérbe szoríttatásunk érzete ma m á r jobb belátásra ösztönöz
mindkét oldalon. Mintha az együvétartozásnak vagy
legalább az együvékívánkozásnak jelei mutatkoznának. A katholikus érdekeknek megfelelő együttes
munkának természetes előfeltétele persze az, hogy
a papok megtanulják a világiakkal szemben az elvek
határáig menő türelem gyakorlását s a világiak
viszont minden utógondolat nélkül fogadják el azt
az isteni tényt, hogy a papság nem emberi bizalom
letéteményese, hanem a természetfölötti isteni szándék megvalósítója a hivek körében. Sajnos azonban,
hogy ép ez utóbbi téren még igen sok a kívánni
egyetemet látogatva, gyűjtötte ismereteit Trikál dr. s a mit
tanult, azt ime irodalmunk termékenyítésére kezdi érvényesíteni. Kantot követő magyar filozófusainknak is nyújtja mesterük képét, hogy már egyszer a másik oldalról is bemutatva
láthassák. Hogy a vallás dolgában, a Kant fejével gondolkozó
modernisták lábai alól is kihúzta a gyékényt, imént láthattuk.
Nagy tehát az érdeme ennek a tanulmánynak, örülünk rajta,
valamint azon is, hogy ebből is, másból is a komoly kath.
tudomány művelésének hajnalát üdvözölhetjük. A kutató
tudósokét. Természetesen a kép nem lehet egyszerre perfekt,
azért szívesen vesszük az érdemleges hozzászólást.
Szerk.
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való, főleg n á l u n k Magyarországon. Az egyház szervezetének, az egyházi fegyelem természetének ismerete világi katholikusaink legtöbbjénél vajmi gyenge
lábon áll, s természetszerűleg az egyházi tekintély
tisztelete sem gyökerezik oly mélyen szivükben, a
mint azt a katholikus gondolkozás kívánná.
E jelenség okát aligha lehet m á s b a n keresni, mint
ama tagadhatatlan tényben, hogy a protestáns gondolkozás át meg átjárta ez ország katholikus értelmiségét.
Senkinek se j u t eszébe azt állítani, hogy a protestáns
egyetemes papság gondolata a liturgiái ténykedések
tekintetében kisért közöttünk. Ezen a téren nincs a ki
kétségbe vonja a papság természetfölötti autorizációját. Nem m e r n é k annyira rosszmájú lenni, hogy
ennek az okát a liturgikus kereszténység iránt való
közömbösségben keressem. De a vonatkozásaiban
sokkal i n k á b b természetrendi egyházjogi felfogás t ü n tet fel nagy eltérést a katholikus gondolattól.
A protestáns gondolkozás, a jozefinizmus révén
is, bevette magát irodalmunkba és iskoláinkba.
A papság isteni missziójának fogalma meglehetősen
elhalaványult a protestáns egyházjogászok könyveinek és előadásainak hatása alatt s m i n d j o b b a n kialakult az a felfogás, mely a hierarchia és a világi hivek
jogrendjét n e m a tanító és tanuló, az apa és fiú,
h a n e m a hivatalnok és a polgár viszonyának f o r m á j á r a képzeli.
Hogy alakulhatott volna ki világi híveink katholikus gondolkozása helyesen, midőn pl. oly szerző,
mint Kőnek, kinek könyvéből egész jogász-nemzedék
tanulta és tanulja az egyházjogot, a p á p a i csalatkozhatatlanságot így tárgyalja: «Dacára, hogy a pápai
infallibilitás sem a szentíráson, sem a szenthagyományon n e m gyökerezik... dacára a n n a k , hogy több
pápáról konstatálva van, hogy fontos hitkérdésekben
t é v e d t e k . . . mégis a vatikáni közzsinaton a püspökök
többsége egy milliókra menő kath. híveket képviselő
tekintélyes minoritás ellenében a p á p a személyes
infallibilitását dogmatikailag megállapította». 1 Ez csak
egy példája a katholikus gondolkozással ellenkező,
a püspökökben csupán a milliók képviselőit látó
fölfogásnak, mely hiveink soraiba utat talált s nagy
eszmezavaroknak az okozója.
S ez a felfogás kisért gyakran azon világi katholikusainknál is, a kik különben buzgó harcosai a
katholikus ügynek. Csak az a baj, hogy nem egész
valójukban katholikusok. Inkább ösztön szerint azok,
mint meggyőződés szerint. Mert v a n köztük n e m
egy, a ki jámbor, a kegyelem szerint való életet
áhító, az anyaszentegyház intézményeihez ragaszkodó
lelkülettel tűnik ki; de ha beszél, ír és világnézetet
hirdet, csakhamar elárulja, hogy a racionálista észj á r á s szerint is méltányolt esztétikai, történelmi, közgazdasági kereszténység fogalmánál följebb n e m
emelkedik.
1

Kőnek
446. lap.

Sándor: Egyházjogtan kézikönyve. IX. 445.
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Ennél is nagyobb b a j azonban, ha az efléle hiányos katholikus felfogással rendelkező urak még
csak n e m is jámborok, h a n e m türelmetlenek. Ha akár
tiszteletreméltó családi hagyományuk, akár a keresztényellenes tábor r o m b o l ó m u n k á j á t ó l u n d o r o d ó
ízlésük, a k á r valami kimagyarázhatatlan szükségérzetük vitte őket bele a katholikus mozgalom sodrába,
mindazonáltal nem érzik szükségét akár a katholikns
gondolkozás, akár a katholikus hitbuzgóság mélységeibe való behatolásnak.
Ezek a jó urak azt hiszik nagyon gyakran, hogy
a katholikus ügy diadalának egyetlen akadálya a
sneidigség hiánya és a siker egyetlen biztosítéka
a h a r c módozatai tekintetében m á s véleményen
levők ldméletlen ledorongolása. Hogy talán az
egyéni tökéletesség és hitbuzgóság fejlesztésével kellene
a harci készség magasabb fokára emelkedni, arra
rendszerint nem igen gondolnak.
S mivel az ilyen lelkület n y o m á n a katholicizm u s természetfölötti jellege n e m lép előtérbe, csa
nagyon is természetes, hogy e n n e k az i r á n y n a k
hivei n e m találkoznak mindig a természetfölötti szempontokat mindenek felé helyező papság nézeteivel.
Innen van a sok félreértés és határvillongás. Mert
azt ezek az urak n e m t u d j á k megérteni, hogy lehet
a papságnak kifogása ellenük, m i k o r ők a p a p o k
vagyonát védik? Arra persze n e m gondolnak, hogy
a p a p o k n a k — m i n t különben minden jóravaló
katholikus embernek is — vagyona védelmére csak
a katholikus elvek védelme után lehet gondolni.
S h a b á r k i is az egyházi vagyont úgy akarná védeni,
hogy doronggal megy neki az egyházi tekintély képviselőinek, a miért ezt a vagyont nem használják
fel az ő fölfogása szerint ideálisan, föltétlenül összeütközésbe kerül a p a p s á g legegyháziasabb részével,
mely i n k á b b kész az egyházi vagyont föláldozni,
mintsem az egyházi tekintélyt tönkretétetni. Különben is olyforma gondolkozás kezd lábra kapni,
m i n t h a a magyar egyháznak m á s gondja n e m is
volna, m i n t hogy c s u p á n vagyonát megvédje. A természetfölötti gondolkozás megfogyatkozása miatt a
katholikus élet f i n o m a b b igényeivel szemben tompulni kezd az érzék.
Lehetetlen azt is aggodalom nélkül nézni, hogy
a papságnak nem m i n d i g a legrosszabb, legföljebb
kevésbbé bátor elemeivel szemben ezek a túlbuzgó,
rendszerint fiatal u r a k — hogy úgy m o n d j a m — a
passzív, sokszor az aktív rezisztencia álláspontjára
helyezkednek. Az Egyház történetében ismeretes
ugyan a «pataria» mozgalma, mely VII. Gergely
r e f o r m j a i n a k sikerét is részben biztosította. De eltekintve attól, hogy azt a mozgalmat püspökök és
pápák, főleg pedig s z e n t e k indították meg, arra jogcímet azon kor papságának teljesen romlott, egyháziatlan, botrányos élete szolgáltatott. Nos, ha a
mi világi, főleg fiatalabb harcosaink szentek, az ő igényeik is lehetnek merészebbek s fellépésük is lehet

("».

szám.

RELIGIO

a köznapinál aggresszivebb. De még akkor sem irányíthatják támadásuk nyilait a papság ellen nagy
általánosságban, mivel senkinek se jut ugyan eszébe
bajokat letagadni és fájdalmas tényeket szépítgetni;
de a magyar papságnak az utóbbi korszakban kifejtett erőfeszítéseit és eredményeit észre nem venni
csak úgy lehetséges, ha valakiben az elfogultság korlátozza a tisztán látást.
Ebben az irányban továbbhaladni tiltja tehát a
méltányosság, de főleg a katholikus lelkület, mely a
papokban és püspökökben a lelkiatya tiszteletreméltó
vonásait látja még akkor is, ha a tisztes arcot viharok
tépték meg. Nem vagyunk vakok még szüleink esetleges hibáival szemben sem, de aligha volnánk képesek arra, hogy kényszerítő ok s főleg a biztos használnitudás garanciái nélkül azokat nyilvánosan
pellengérezzük. P. A. Weisznál olvastam, hogy némely
katholikus gyűlés olyan, hogy ha a papság becsmérlését akarja az ember hallani, nem kell a szociáldemokratákhoz menni, díszesebb jelzőket hall a saját
háza tájékán. Vigyázzunk arra, hogy a viszonyok
nálunk is ennyire el ne fajuljanak, mert nevetni
majd csak az a bizonyos harmadik fog, a ki oly
kitünő]szimattal rendelkezik a meggondolatlan s tekintélysértő nyilatkozatok és jelenetek leszögezésében
és világgá kürtölésében, s ő fog majd a mi határainkban aratni is.
Glattfelder Gyula dr.

M fönntartott esetek és a görög egyház.

<i.)

Nemcsak elvileg, de gyakorlati szempontból is
fölötte fontos kérdés, vannak-e a görög szertartású
katholikus egyházban fönntartott esetek, vagy sem.
Kétféle véleménnyel állunk szemben : az egyik azt
tartja, hogy a IX. Pius pápa által 1869. október 12.
kelt «Apostolicae Sedis» kezdetű bullának a fentartásra vonatkozó rendelkezése csak a latin egyházat kötelezi, minek folytán tagadják azt, mintha a
görög (katholikus) egyházban volnának fönntartott
esetek. A másik vélemény ezzel ellenkezőleg azt
tanítja, hogy nevezett pápának érintett bullája az
egész világnak szólván, kötelező erővel bir nemcsak
a latinokra, de a görögökre hasonlóképen. Mindkét
vélemény követői okadatolni törekszenek álláspontjukat. Mivel itt nemcsak elvi kérdésről, de annál inkább
magát a gyakorlatot kimerítő rendelkezésről van
szó, mielőtt a két vélemény érveit egyenkint és összevetve vizsgálnók, néhány alapvető fogalomnak helyes
meghatározását kell előre bocsátanunk.
A katholikus anyaszentegyháznak tanítása szerint
a gyónásban történt föloldozáshoz az egyházi rend
szentségén kívül kellő joghatóságra is van szükség,
hogy a föloldozás érvényes legyen. Nem elegendő
maga a fölszentelési aktus, az egyházi rend fölvétele ;
hogy valaki érvényesen gyóntathasson, ahhoz az érintett kelléken kívül jurisdikcióra, vagyis megfelelő
joghatóságra is van szükség. így tanítja ezt a trienti
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szent zsinat. «Quoniam natura et racio judicii illud
exposcit, ut senlencia in subditos dumtaxat feratur,
persuasum semper in Ecclesia Dei fuit, et verissimum
esse Synodus haec confnmat, nullius momenti absolutionen earn esse debere, quam sacerdos in eum
profért, in quem ordinariam aut subdelegatam non
habet iurisdictionem.» 1 Es valóban. A szent gyónásban
kapott föloldozás nem egyéb, mint ítélkező cselekedet,2 ítélethez pedig joghatóság szükségeltetik.
Kérdés, honnan merítik a papok a joghatóságukat? Minden bővebb tárgyalás mellőzésével arra a
kath. tanra hivatkozunk, a mely azt mondja, hogy a
joghatóságnak alapja, forrása azon legfőbb hatalom,
a mely az egyetemes, tehát katholikus anyaszentegyházban van. E hatalomnak nemcsak telje, de maga
az alap a katholikus egyház fejének: a római pápának a kezébe van letéve. «Neked adom a mennyek
országa kulcsait.» 3 Csakis innen eredhet a joghatóság és minden más forrás csak annyiban bir erővel, a mennyiben e legfőbb hatalommal szerves
összefüggésben van. A római pápa tehát azon közeg,
a kinek kezébe van letéve minden joghatóság. Ebből
világos a következtetés: a római pápa birja a joghatóság teljét, a többiek csak annyiban, a mennyiben
vele szoros összefüggésben vannak és csakis oly
fokban, a melyben azt a legfőbb hatalom rájok
ruházta, minélfogva a joghatóság gyakorlata az adományozó fórum közlésének fokától függ.
A katholikus egyháznak Krisztus Urunktól nyert
alapszervezete szerint a teljhatalmat biró pápai
főnökségen kívül joghatósággal bir még a püspöki
kar is, de a mint érintettük, csak annyiban, a menynyiben az anyaszentegyház látható fejével közösségben van. Ebből kifolyólag a püspökök is, mint külső
joghatósággal (forum externum) biró közeg, rendelkeznek azzal a hatalommal, a melynél fogva az általuk joghatósággal fölruházott alsóbb közegeknek
jurisdikcióját vagy szélesbítik, vagy pedig fontos
okokból szűkítik. Csak oly fokban tehetik ezt azonban, a mennyiben ez intézkedésük az anyaszentegyház látható fejének jogkörét nem sérti. A külső joghatósággal biró harmadik fórum az egyes szerzetesrendek vezetősége, a melyet azért kell érintenünk,
hogy a fönntartott esetek harmadik kategóriáját is
megértsük.
E három fórumtól kapja a megfelelő alsó papjság a jurisdikciót, a melyet oly mértékben gyakorolhat, a melyben a nevezett három közegnek bármelyikétől nyerte azt. így tanítja ezt a kath. egyház,
így az általános gyakorlat, megerősíti ezt a schismatikus keleti egyház gyakorlata is, mert ott is a
felsőbb fórum adja az alsóbbnak a joghatóságot.
A katholikus egyház ezen tanításából önként
1

Conc. Trid. Sess. 14. Cap. 7.
2 U. o. Sess. 14. can. 9.
3
Máté, 16., 19. — A többi apostolnak ezt nem mondta.
Máté, 18., 18.
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folyik a következtetés, a mely szerint, ha az alsóbb
közeg csakis a felsőbb fórumtól k a p h a t joghatóságot,
ebből kifolyólag a felsőbb fórum által közölt joghatóság terjedelmétől függ mindazon hatalom, a melyet az alsó p a p s á g gyakorol. A p ü s p ö k ö k alá vannak vetve a legfőbb hatalomnak: a r ó m a i p á p á n a k ,
viszont az alsó papság iurisdikcióját befolyásolja és
korlátok közé szorítja a püspöki hatalom jogköre.
A benső f ó r u m n á l (forum internum) használt joghatóság tehát módosul annyiban, a m e n n y i b e n az
annak gyakorlására okvetlen megkívánt jurisdikciót a
megfelelő közeg kisebb vagy nagyobb mértékben adja.
Ezen alapvető tanításból következik a rezervált,
a fönntartott esetek jellege, valamint kiterjedése is
Ha a r ó m a i p á p a magának tart f ö n n valami esetet,
ezzel azt fejezi ki, hogy az alatta álló közegnek a
kérdéses esetet illető bűnföloldozásra szükséges joghatóságot n e m ad, minélfogva az, m i n t ilyen, e téren
érvényesen n e m működhetik. így van a másik két
f ó r u m m a l is.
A miként azonban a legfőbb joghatóság fogalmából következik, hogy a hatalom teljével biró közeg
magának tarthat fönn bizonyos eseteket, így folyik
abból azon tanítás is, hogy nemcsak magának, de
az alsóbb f ó r u m n a k is visszatarthat bizonyos eseteket. így tesz a r ó m a i pápa akkor, m i d ő n valamely
b ű n t a p ü s p ö k ö k n e k tart fönn, a mely alól tehát
csakis kellő joghatósággal fölruházott püspök oldozhat föl.
A rezervált esetek fönntartásának érintett módozatából következik, hogy az alsóbb közegnek fönntartott esetek vagy a római p á p á n a k , mint a kath.
egyház látható fejének, általános intézkedése alapján
vannak fönntartva, vagy pedig a kérdéses fórum maga
tartja fönn azokat magának. Vannak tehát az általános
intézkedés alapján föntartott püspöki reservált casusok és ismét olyanok, a melyeket a püspök maga
m a g á n a k tart fönn. Ezen különbség nagy fontosságú,
mert mint alább látni fogjuk, nagy különbség van
az így fönntartott esetek jellege és föloldozásának
m ó d j a között.
A fönntartott esetek száma attól függ, mennyit
tartott fönn m a g á n a k a római pápa, a püspök vagy
végül a szerzetesrend főnöksége. A római pápa
fönntartó jogköre kiterjed az egész anyaszentegyházra,
így tanítja ezt a trienti sz. zsinat. 1 A római p á p á n a k
ezen jogköre kiviláglik abból, hogy ő az egész
katholikus világnak a feje, hatalma tehát kiterjed
mindenkire. A p ü s p ö k csak a maga egyházmegyéjére
hozhat ily fönntartó határozatot, a mely rendelkezése
csakis egyházmegyéjének határain belül érvényes.
A S. Congr. Ep. et Reg. 1601. j a n u á r 9. hozott határozata szerint azonban a püspökök ezen fönntartó
jogköre sem korlátlan; egy püspök egyházmegyéje
területén csak annyi súlyos esetet t a r t h a t fönn m a g á n a k
1

Cone. Trid. Sess. 14. cap. 7.
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vagy az általa kijelölt egyéneknek, a h á n y n a k fönntartása a hivek lelki állapotának és az egyházmegye
körülményeinek megfelel. A S . Congr. C. 1661. j a n u á r
26. adott rendeletében a püspök által fönntartott
esetek számára nézve határozottan kijelenti, hogy az
10—12-nél nagyobb n e m lehet. A mily mértékben
távolodik a hatalom teljétől a szerzetesrendek főnökségének jogköre, annyiban szükül is azon határ,
a m e l y r e a szerzetesrendek főnökségének fönntartó
ereje kiterjed. Az általános megszorítás az, hogy az
egyes rendfőnökök az egész rendre nézve az általános
r e n d i káptalan beleegyezése nélkül, az egyes tartom á n y i főnökök pedig a tartomány rendi tagjaira,
híveire nézve pedig a tartományi káptalan nélkül
n e m hozhatnak fönntartó határozatot azon 11 eseten
kívül, a melyet VIII. Kelemen p á p a 1593. m á j u s 26.
hozott rendeletével körülírt.
Miként határok közé van szorítva a fönntartó
erővel biró jogkörök hatósága, ép így korlátozzák a
föntartást azon föltételek is, a melyektől függ magának a fönntartásnak érvényes vagy érvénytelen volta.
A fönntartás effectiv érvényességének föltételei a következők. Csak azon b ű n van tényleg fönntartva, a mely
1. halálos, 2. külső cselekedetbeli, 3. mint ilyen, külsőkép tényleg végre van hajtva s végül 4. megvan a
jogi és cselekedetbeli bizonyosság arra nézve, hogy
az illető a bűnt valóban elkövette és hogy az a
bizonyos bűn biztosan fönn is van tartva. Lássuk az
egyes föltételeket: 1. a bűnnek halálosnak kell lennie.
Tekintet nélkül a tárgyra, az anyag" nagyságára, vagy
pedig a lelkiismeret szavára, ha bármely oknál fogva
a b ű n nem nevezhető súlyosnak, fönntartott esetet
n e m képez.
2. A fönntartás valósulásának második kelléke,
hogy a b ű n külső cselekedetbeli legyen. Különbséget
tévén külső és belsó b ű n között, az anyaszentegyház
tanítása szerint fönntartott esetet csakis oly b ű n képezhet, a mely külsőleg nyilvánul. így tanítja ezt sz.
Alfonz. 1 A fönntartás érvényességének első kelléke, a
halálos bűn jellege, oly szoros összefüggésben van a
külső cselekedettel, illetve annak nagyságával, hogy
ha valamely egyébként bensőleg halálos b ű n külsőleg
n e m nyilvánul súlyos bűn jellegével, a fönntartás
tárgyát nem képezheti. 2
3. A fönntartás érvényességéhez szükséges h a r madszor, hogy valaki a bűnt úgy kövesse el, a mint
az a rezervált eset fönntartásában körül van írva.
Ha tehát a fönntartás csak egy befejezett b ű n r e vonatkozik, úgy annak a kísérlete, a megkezdett, de cselekedetében be n e m fejezett bűn, n e m képezi a fönntartás tárgyát. Például, ha a fönntartott eset tárgya
emberölés, akkor a gyilkosság kísérlete még n e m
lesz rezervált casus, csak akkor, ha azt a tett teljes
végrehajtása követi.
1 Lib. VI. n. 582. Dub. 3.
V. ö. Müller : Theol. Mor. 3. k. T. II. §. 143. p. 2. pg. 343.
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4. Szükséges végül a teljes bizonyosság és pedig
a cselekedetre nézve ép úgy, mint magára a fönntartásra. Ha nem bizonyos, hogy valaki ezt vagy azt
a fönntartott esetet elkövette; vagy nem bizonyos,
hogy abban az érintett négy kellék mindegyike bennfoglaltatik-e, vagy sem (például halálos bűn-e), vagy
továbbá, ha nincs kellő bizonyosság a tekintetben»
fönn van-e tartva az eset, vagy sem, akkor a kérdéses b ű n nem képezheti a reservatio tárgyát.
A kath. egyház a fönntartásra vonatkozó tanításának teljes megértése végett vissza kell térnünk azon
különbség tárgyalására, a melyet a fönntartáshoz szükséges jogkör előadásánál érintettünk. Mondottuk, hogy
vannak a r. pápának, a püspököknek, a szerzetesrendek
elüljáróságának fönntartott esetek. Ezekhez járulnak
az úgynevezett senkinek fönn nem tartott, de mégis
rezervált bűnök, a melyek alól, lia a bűn föloldozhatóságának kellékei egyébként megvannak, minden
szokásos joghatósággal fölruházott pap adhat lololdozást ; csak annyiban vannak fönntartva, a mennyiben
az anyaszentegyház ily bűnök föloldozásához bizonyos föltételeket köt. így például a gyónásban sollicitált személy addig föl nem oldozható, a meddig a
sollicitálót az egyházmegyei hatóságnál föl nem
jelentette.
E különbség nagy fontosságú, mert e szerint módosul maga a fönntartott esetek jellege és a föloldozás
módozata is. Római pápának fönntartott esetnek nevezzük azt, a mely alól csak a pápa, illetve az általa
fölruházott joghatósággal biró közeg adhat föloldozást; püspöknek fönntartott eset az, a mely alól csak
a püspök stb. oldozhat föl. Miként a püspöknek fönntartott eseteket két osztályba soroltuk, a szerint, a
mint azokat vagy az egyetemes törvény tartja fönn a
püspöknek, vagy a püspök maga, úgy két osztályba
soroljuk a római pápának fönntartott eseteket is a
szeiint, a mint cenzúrával, vagy anélkül történik a
fönntartás. Censurával fönntartott eseteknek nevezzük
azokat, a melyek nemcsak fönn vannak tartva, de
egyházi büntetéssel is vannak sújtva. Például excomm u n i c a t o stb.
Ha valamely bűn a római pápának cenzúrával
van fönntartva, akkor azon esetre, ha valaki a censurât nem tudta, a bűnhöz kötött egyházi fenyítéktől
ment, sőt az így fönntartott eset sem lesz reá nézve
casus reservatus, a mennyiben az általános tanítás
szerint a római pápának cenzúrával fönntartott esetek
első sorban vannak a censura miatt fönntartva és
csak pei conclusionem, tehát másodsorban a bűn
miatt önmagában. így van a püspököknek fönntartott
esetekkel is, de csak abban az esetben, lia a püspöknek fönntartott esethez cenzúrát az egyetemes
törvény, tehát a pápa egyetemes intézkedése csatolt.
Ily cenzúrával fönntartott püspöki eset van három :
I. Clerici in saeris constituti vei reguläres, auf
moniales post votum solenme castitatis matrimonium
contrahere praesumentes ; necnon omnes cum aliqua
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ex praedictis personis matrimonium contrahere praesumentes.
II. Procurantes aboi tum cum effeetu secuto. (Ha
tehát eredmény nélkül j á r a procuratio abortus,
vagyis ha a magzat életben marad, a fönntartás megszűnik, illetve nem is volt.)
III. Litteris Apostolicis falsis scienter utentes vei
erimini ea in re coopérantes.
Rusznák Miklós dr.

B u d a p e s t . A legújabb pápai körlevél. — (Vége.) "Egyházi
Már többször emelt szót Őszentsége ezekkel az •« •
ellenségekkel szemben, felhíva reájok a püspökök figyel, °
mét. De nem csekélyebb súllyal és fájdalommal muta- % r o n l K a '
tott ugyanő rá egy másik ellenségre, a mely magában
az egyház kebelében rejlik és azért sokkal veszedelmesebb, érti az egyháznak ama természetellenes fiait, kik
az egyház bensejében raktak fészket és szakadatlanul
az ő szétszaggatására törekednek. Ez a támadás egyenesen
magára az egyház életének gyökerére irányul. Ezek az
újítók mindent át akarnak alakítani : a hit alapjait és
az egyház isteni szervezetét. A pápát és a püspököket
minden tekintélyükből ki akarják vetkőztetni. Krisztus
szeplőtelen aráját minden szépségétől meg akarják fosztani. És mindezt valami új műveltség hiú árán, a mely
tulajdonképen áltudomány, a melytől a nemzetek apostola többször is óva intett mindenkit. Hiú bölcselkedés
karöltve vakmerő kritizáló szellemmel, már sokakban
teljesen kiölte a hitet; másokat ezer kételybe és oly
kutatásokba sodort, a melyek őket mind messzebb
ragadják el az isteni hitletét igazságaitól.
A modernizmus veszedelmein még nem estünk túl.
Mint lappangó méreg síklik az a társadalom erein végig
s különösen az ifjú nemzedéket fertőzi meg gonosz
jellegű daganatként. Nem komoly szellemi munkának
következménye ez a baj, mert hiszen hit és tudomány
között nincs ellentét. Épp ellenkezőleg, a modernizmus
üres fennhéjázás terméke, vagyis a vallási dolgokban
való tudatlanság és homályos észjárás gyümölcse, azzal
a viszketeggel párosulva, hogy az emberek nagy garral
beszéljenek arról, a mihez nem értenek. Ehhez a veszedelmes betegséghez, melyet az Isten ellen való fellázadás
és hitetlenség szelleme táplál, társul szegődik az a képzelődés, hogy az ember magának teljesen elégséges és
azért magáról minden igát lerázni jogosult. A veszedelem, a mely ebben az áramlatban rejlik, annál
nagyobb, mivel a terjesztés többnyire fölöttébb csábító
eszközökkel történik. Vallásos érzület, bensőségesség,
lelkiismeretesség stb. azok a jelszavak, melyekkel a
modernizmus a társadalomban halászni szokott.
E közben a szentatya rátér szent Anzelm elveinek
a fejtegetésére, a melyek napjainkban is figyelmet érdemelnek, épp úgy, mint azok a nehézségek, melyekkel
az ő apostoli tevékenységének kellett megküzdeni. Ma is
szükséges dolog, hogy az egyházban viharok legyenek.
Olyan egyház, a mely mélységes békét élvezne, elérhetetlen eszmény. Püspököknek és papoknak hivatásuk
teljesítésében mindig akadályokkal kell küzdeni. Krisztus
és Béliái közt nincs kiegyezés. Nagy tévedés az egyháznak lényeges jogok feladásával akarni békét szerezni.
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Az ily béke a rothadás békéje. A ki nem tart Krisztussal, ellene van. Ezt az örök igazságot tartsák a püspökök minden hiveik lelki szeme előtt, különösen ott, hol
világi hatalmasok igényeivel folyik a kacérkodás és a hol
az emberek vizenyős semlegességben találják gyönyörüket.
Örvendetes jelenség a modernisták törekvésével
szemben, mely az egyház elidegeníthetetlen jogaiból és
tekintélyéből való kivetkőztetésére irányul, az, hogy a
papság egyre erősebben ragaszkodik a püspökökhöz és
ezek az apostoli szentszékhez. Ez a ragaszkodás teszi az
egyházat a támadások ellen megközelíthetetlenné. Az
egyház védelmére mindig azokat a helyes elveket és
tanokat kell használni, a melyeket szent Anzelm oly kiváló
fokon sajátított el. Ö szakadatlanul az egyház jogait
tartotta szem előtt és tudását az igazi tudomány forrásából merítette. Innen van, hogy a hittudományt szent
Anzelm jelentős fokon gyarapította.
Végül utal a szentatya és buzdít XIII. Leó rendeleteinek és a saját «Pascendi» kezdetű enciklikájában
adott utasításainak követésére az egyházi tudományok
tanulmányaiban.
M ü n c h e n . Valami a saecularisatióról. — Ludwig
herceg, a bajor királyi korona várományosa, midőn
egyszer Alsó-Bajorországban a kultura történeti nevezetességű helyeit látogatva tanulmányozta, Moos földesurával, von Preysing Konrád gróffal, a kihez baráti
viszony fűzte, meglátogatta Niederalsaichot is, a mely
híres apátság helye volt, egy öreg plébánossal találkozott, a kivel a saecularisatiót is szóba hozták.
Megjegyzendő, hogy a saecularisatiót I. Miksa király,
a ki alatt azt végrehajtották, kora «lázának», «óriási
szamárság»-nak (ungeheure Eselei) nevezte. A bajor
állam az elkótyavetyélt egyházi birtokból és műkincsből 60 millió forintot vett be; de ez a jövedelem olyan
volt, mint a füst : nyomtalanul szétoszlott a levegőben.
Gazdagok a zsidók és a végrehajtó állami hivatalnokok
lettek; de rajtuk se maradt áldás. Vandali pusztítás
volt az egész művelet. Ez I. Miksa király kárhoztató
Ítéletének az értelme. Ő tapasztalásból ismerte az egész
rablóbandaságot.
Nemcsoda tehát, ha Lajos herceg is megvetőleg
nyilatkozott a saecularisatiónak egy híres helyén az
egyház ellen intézett rablóhadjáratról.
Mire az az öreg plébános, a kivel a herceg beszélgetett, igazi ősbajor őszinteséggel ezt mondotta : «Luft
wenn's hätten, täten sie's heute wieder so machen !»
Mire Lajos herceg mosolyogva bólintott fejével.
S az öregnek igaza van. Épp nem régen fordult
elő a bajor képviselőházban a saecularisatió azzal a
következményével, hogy az állam a saecularisatióból
folyó kötelességeivel nem törődik. Erre a híres «tudós»
Quidde egyetemi tanár azt jegyezte meg, hogy «nem
ártana, ha minden száz évben elvennék a holt kéztől,
a mit összegyűjtött». íme, az öreg bajor papnak menynyire igaza van. A «liberális» urak mindig szívesen
rabolják meg az egyházat, ha tehetik.
*

B é c s . Statisztikai adatok az ú. n. ókatholicizmusról.
Az ú. n. ókatholikus felekezet, mely tudvalevőleg a vatikáni zsinat ellen keletkezett, hazájában Németország-
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ban követőinek számában évről-évre fogy, míg Ausztriában, a hol ez a felekezet csak importált cikk, a «Los
von Rom»-mozgalom hatása alatt évről-évre növekedik.
Németországban például 1877-ben volt 53.640 ókatholikus, 6 évvel később már csak 38.507, 1907-ben
pedig már csak 28.000. Ausztriában 1907. aug. 1-én volt
összesen 42 ókatholikus hitközség 21 lelkésszel. 1898.
óta Ausztriában az ókatholicizmus a következő növekvést mutatja : 1899 = 15.502 ; 1900 = 17.358 ; 1901 = 19.617 ;
1902 = 20.816 ; 1903 = 21.610 ; 1904 == 22.898 ; 1905 = 23,791.
Azontúl nem oly nagy a növekvés, úgy hogy 1908. jan.
1-én az ókatholikusok száma Ausztriában 24,711 volt,
a mely számból Csehországra esik 16,662, Bécsre és AlsóAusztriára 3079, Morvaországra 2762, Stájermarkra 1831,
Felső-Ausztriára és Salzburgra 377. 1908. jan, 1-én az
egy évi szaporodás volt születések útján 181, áttérések
útján 935.
Különös, hogy Magyarországban az ókatholicizmusnak nyoma sincs, habár Magyarország Németországból
a protestantizmus bevétele óta minden szellemi áramlatot szolgailag bevesj!.
B e i r u t . (Sziria.) Az «új török» reform és a vallási
kérdés. Nem fog meglepni Európában senkit, ha azt
mondom, hogy Törökország ázsiai részében a keresztények lelkesedése, mellyel az új-török reformerek igérereteit fogadták, messze lehanyatlott a jégpont alá. Oly
országban, a milyen Törökország, az egyenlőség és testvériség oly újmódi szavak, melyeket senki sem vesz
szószerinti értelemben. Nem lehet elégszer utalni és
figyelmeztetni arra, hogy itt nincs egyetlen politikai
kérdés sem, a melybe a vallás ne játszanék belé. Századok fognak elmúlni, míg itt Ázsiában annyiféle nemzetiség, faj és vallás egy «egységes ottomán nemzetet»
fog alkotni. Olt, Konstantinápolyban, a hol már európaibb a levegő, keresztények tagjai lehetnek az ország
kormányának ; de itt Beirutban vagy pl, Damaskusban
képtelenség ker. kormányzóra gondolni. Azt sem kell feledni, hogy a ki itt mohamedán, az mind összetart, míg
a keresztények soha se tartanak össze. Ennek természetes következménye az, hogy míg a keresztények közt
a vallási egyenetlenség fenn log állani, soha számuk
arányának megfelelő képviseletre nem fognak szert
tehetni.
Igen érdekes és tanulságos eredménnyel végződött
az a két értekezlet, melyet keresztény főpapok és előkelő törökök Beirutban és Damaskusban tartottak
azonnal, a mint az új-török reformtervek köztudomásra
jutottak. Az értekezlet megállapította azt, hogy az újtörök reform-terveket itt megvalósítani nem lehet. Törökország a reform-tervek szerint olyan ország, a melynek, Spanyol- és Olaszországhoz hasonlóan, államvallása van, t. i. a mohamedán vallás. Az említett két
európai országban a kath. vallás az államvallás, Angolországban a protestáns vallás az államvallás. Ez utóbbi
országban minden más vallás türelemben részesül* és
megelégedettnek érzi magát, habár a királyság maga is
protestáns valamennyi miniszterrel együtt. Ilyen országot akarnak az új-törökök Törökországból csinálni : a
szultán kalifa, vagyis az államvallás feje, az államvallás
* Láttuk az ősszel, az eueliaristikus kongresszus ügyében !
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szám.

a mohamedán vallás, minden más vallás számára a legmesszebb menő türelem biztosíttatik.
így fest a terv. Szép, ragyogó. De ha közelebbről
megtekintjük, azt tapasztaljuk, hogy a ragyogó dolog
nem gyémánt, hanem üveg. Ahhoz, hogy Angolországéhoz hasonló állapotok következzenek be, ahhoz angol
néplélek és szellem kell. Azonban úgy látszik, az újtörölcök európai szárazföldi mintákat tartanak szem előtt
«minden vallás» egyenlősítésével. Csodálom, hogy Európában nem veszik észre azt, hogy az ilyen rendszer
minden vallás lerontása. Valamennyi vallás egyenlő e
rendszer szerint abban, hogy az állam egyenlően semmibe se veszi valamennyit. Az értekezlet azzal ment
szét, hogy új-török reform itt se mohamedánnak, se kereszténynek nem kell.
— y —la.
*

A kegyes tanítórend elterjedése a világon.
Most hagyta el a sajtót a kegyestanítórendiek «Catalogus generalisa»-a. A 175 oldalas könyv igaz csupa név
és szám, tehát száraz adatok, de a statisztikus előtt
nem holt betűk ezek. E nevek és számok tanúskodnak
ama kulturmunkáról, a melyet kalazanti szent József
fiai végeznek. A rendről a következő számadatokat
közli a névtár :
Rendház
Rendtartomány
10
Római
8
Liguriai
3
Nápolyi
- —
8
Etruriai ...
11
Cseh, morva, sziléziai
1
Lengyel
24
Magyar
21
Katalán
20
Aragoniai
Kastiliai
15
Valenciai
...
7
Ausztriai
5
Összesen :
133

Rendtag
75
112
27
93
44
23
394
476
374
369
164
29
2180

Tanítván;
1845
2305
390
2249
626
75
8904
6662
5611
6338
3090
250
38345

A tanítványok számát nézve legerősebb a magyar
tartomány, a rendtagok számát nézve pedig a Katalán
rendtartomány; de szorosan véve a rendtagok számát
nézve a magyar provincia vezet, mert ezek számában
csak a tanítással foglalkozók, tehát a tanerők és a
tanári pályára előkészülök foglaltatnak, míg a többieknél a laikus testvérek is bennfoglaltatnak. Legszegényebben festi az ausztriai tartomány és a lengyel tartomány, ez utóbbi azonban újból életre kelt. Új hajtásokat hozott az aragoniai provincia, melynek több
háza a mult század 90-es éveiben alakult, sőt DélAmerikába is eljutottak a spanyol piaristák, így Chilébe 1886. és 1896-ban, Braziliába (Buenos-Aires) 1891.,
Argentiniába 1894-ben.
A rend jelenlegi általános főnöke P. Emmanuel
Sánchez a V. Dolorosa, a ki 38. utódja a szent alapitónak a generálisi székben.
K. ./.
Scholasticismus. By Joseph Rickaby S. J. London
Archibald Constable & Co. 1908. 121 oldal. Ára egy
shilling.
Sok tekintetben figyelemreméltó kis könyv. A skolasztikus bölcselet rövid ismertetése a müveit nagy-
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közönség számára, egy protestáns angol könyvkiadó
vállalat bölcseleti zsebkönyvei sorában, olyannak tollából, a ki nem éri be a skolasztika látatlanban való
gyalázásával, hanem ismeri azt közelről és «hisz annak
belső értékében». A gyűjtemény, melynek sorában
megjelent, «Philosophies Modern and Ancient» cimen
sorban ismerteti a különféle bölcseleti irányokat s azok
főképviselőit ; s az angol tudományos közfelfogás elfogulatlanságáról tanúskodik, hogy mindjárt negyedik
kötetnek a skolaszticizmus tárgyalását is bevették, még
pedig e kötet megírására igazságszerető méltányossági
érzékkel a skolaszticizmus egyik modern képviselőjét
kérték fel. Természetes, hogy Rickaby ismertetése a
skolaszticizmusnak egyben talpraesett és bátor védelme,
modern, szellemes, a mai bölcseletben divatos, könnyed
stílusban, de annál megnyerőbben és meggyőzőbben.
«Sokszor hallani, így kezdi a félreismert skolaszticizmus
védelmét már az előszóban, hogy a bölcselet több mint
ezer éven át — szent Ágostontól Bacon Ferencig —
álomba volt merülve. Mainap lassankint tért foglal el
ezzel szemben annak megengedése, hogy az iskolás
bölcselet művelői is nagy munkát végeztek az emberi
gondolkodás történetében.» Az ily felvilágosító munkák,
bárha a modern ember igényeinek megfelelően csak
apró kiadványok, szellemes könnyedséggel írt rövid
ismertetések, cikkek és kézikönyvek, bizonnyal nagyon
helyénvaló és időszerű munkát végeznek, mikor a legtermészetesebb bölcseleti rendszernek, az arisztotelizmusnak vagy skolasztikának vissza igyekeznek hódítani
azt a beesületet és közbizalmat, melyet csakis külső
körülmények miatt vesztett el, óriási kárára a vallási,
de általában is a józan, természetes gondolkodásnak.
Ugyanezen okból hasonló kis kiadványok valóban
hézagot pótolnának minálunk is; hadd nyernének
benne legalább kis mértékben tájékozást azok, kik a
keresztényirányú bölcseleti gondolkodás szükségét érzik,
de néhány iskolakönyvtől eltekintve nem tudják,
honnan merítsék ez irányban a legelemibb tudnivalókat. Hiszen, hogy mily óriási még a saját táborunkban
is a jóhiszemű tájékozatlanság a bölcseletnek vallási
szempontból is óriási jelentősége tekintetében, volt
alkalmunk e helyen tavaly kimutatni, midőn arra a
végzetes és megfoghatatlan tényre utaltunk, hogy még katholikus, sőt papi középiskolai tanárok is feltűnő mértékben alkalmazzák azon bölcseleti tankönyveket, melyek
nem annyira a bölcseletnek, mint inkább a felületességnek s egyben a pantheisztikus és anyagelvi gondolkodásnak az «előtanai».
Rickaby kis műve valóságos mintája annak, mint
kell a régi igazságokról új alakban és újszerű modorban írni, hogy úgy a skolasztika mélyen járó gondolatmenetétől teljesen elszokott olvasóval is megszerettessük azokat. Minden nehézkes apparátus nélkül, röviden, velősen, csupa egysoros mondatban ismerteti először
a skolasztikus bölcselkedés eredetét ; aztán virágkorát
a XIII. században (9—40. o.), az arab bölcselet ellen
vivott harccal egyetemben; a harmadik fejezetben
ügyes kézzel emeli ki a skolaszticizmus fő jellemvonásait : a hit tételeihez való ragaszkodást, mely azonban
sohasem fajult el a hittételek puszta bölcseleti fejtegetésévé, ahogy ezt minálunk Beöthy ismert tankönyve
nem szűnik meg híresztelni (1901. I. 59. o.); a dualiz-
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must a megismerő alany és megismerendő világ, valamint Isten és a világ között; az «optimizmust», mely
egyrészt nem kételkedik az emberi ész megismeréseinek tárgyi értékében, másrészt alapelvül veszi, hogy
minden lény magában véve jó s annál jobb, mennél
inkább lény ; végül az állandóságot, melynek a modern
bölcseleti rendszerek oly igen hijával vannak. Ez
utóbbi ponttal kapcsolatban igen ügyesen mutatja ki,
hogy a fejlődés gondolatának a maga módján a skolaszticizmus is barátja volt.
Tanulságos a negyedik és ötödik fejezet : a skolaszticizmus sülyedéséről s ennek okairól (51. o.).
A föokok külső körülmények voltak: a humanisztikus )
majd később a tapasztalati tudományok fellendülése,
melyek az eszmélődő bölcseleti gondolkodástól elvonták az emberek figyelmét; némely hires skolasztikus
maradisága, nem annyira bölcseleti téren, mint inkább
azon természettudományi adatok terén, melyeket,
bárha csak példák és illusztrálás céljából, fejtegetéseikbe beleszőttek ; nem utolsó sorban a vallási forradalom a XVI. században s a hitetlenség fellendülése a
XVIII. században ; hiszen a skolaszticimus nem ugyan
eredetében s célzatában tekintve, de belső természeténél fogva a hit alapelveinek előiskolája volt.
«A skolaszticzizmus újjáébredéséről» szól a VI.
fejezet (74. o,). Két újjáébredést különböztet meg: az
elsőt a XVII. század nagy hittudós bölcselői : Suarez és
Vasquez iskolája képviselik ; a második XIII. Leó
«Aeterni Patris» kezdetű köriratával együtt keltezik.
Érdekesen vázolja a skolaszticizmus jövőjét, a mennyiben a megindult új-iskola első életnyilvánulásai után
már eddig megállapítható. Newman biboros egy szavára támaszkodva bízik benne, hogy kettőt megjövendölhet : 1. hogy a skolaszticizmus új életre támad,
2. hogy azonban nem abban az alakban támad fel
újra, minői a középkorban viselt. A főváltozás a természettudományok mai vívmányainak teljes felhasználása
lesz, mi tudvalevőleg első programmpontja a Neoskolasztikának. Meg kell mutatni a modern világnak, hogy
a skolaszticizmus sem maradi s hogy téved a mai
ember, ha a skolaszticizmus képviselőit még mindig a
Moliére-féle torzalakokból itéli meg. «Ha a skolasztikus
metafizika képviselői egyben természettudósok is lesznek, hamar vissza fogják hódítani Hegeléktől a
kormánypálcát» (100. o.). A neoskolaszticizmus eddigi
két főtelepe gyanánt Löwent és Rómát jelöli meg,
azon szellemes megjegyzéssel, hogy egyelőre Löwenben a «neo», Rómában a «skolaticizmus» van túlsúlyban.
Végső fejezete mintegy mutatványul a skolasztikus
erkölcs és állambölcselet alapvonalait ismerteti s röviden rámutat a bölcseleti gondolkodás és a hit viszonyára a skolasztikus felfogás szerint.
Bár keltenék fel hasonló érdekesen megírt felvilágosító iratok nálunk is az érdeklődést az annyiszor
megrágalmazott s félreismert skolasztikus bölcselet
iránt és szereznék vissza igazságtalanul lenézett, irányzatosan háttérbeszorított s mégis halhatatlan, mert
örökbecsű elveinek azt a tekintélyt, melyet megérdemelnek !
Bangha Béla S. J.
*
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Dr. Wilhelm Stang: S o z i a l i s m u s u n d C h r i s t e n t u m . Übersetzung aus dem Englischen. Einsiedeln,
Benziger. Ara 5 28 korona.
Ezt a könyvet az Egyesült Államok Fall River
egyházmegyéjének (Massachusets) volt püspöke írta, a
ki körülbelül két évvel ezelőtt halt meg alig ötvenéves
korában s a kinek nevét kortársai, Ireland, Gibbons
és Spalding nevei mellett emlegették és emlegetik.
Jogosult tehát az érdeklődés, a mellyel az ember ezt a
munkáját kezébe veszi s ha átolvassuk, csak sajnálhatjuk, hogy szerzője kezéből oly korán kihullott a toll.
Jeligéje a régi, a szent Pál-féle felszólítás : «Instaurais omnia in Christo» (Eph. 1. 10.), a mely mondás
napjainkban épen a Szentatya révén lett oly különösen
aktuálissá. A társadalomnak a kereszt jelében való
megújhodását sürgeti — s evvel meg is mondottuk a
munka főcélját.
Stang püspök élesszemü és éleseszű ember : ismeri
korának bajait, de egyszersmind előnyeit is. S a mint
hálát ad érte az Istennek, hogy a gőz, a villamosság, a
gépek korszakában született és él (17. 1.), úgy a régi
keletű, de a modern kor által nagyranevelt bajok elhárítását is az Istentől és szócsövétől, az egyháztól
várja s kimondja, hogy egyedül az egyházban van meg
az a nagy morális erő, a melytől a sok nyomorúság
gyökeres orvoslása várható.
Legelőször a mai értelemben veti szocializmust
határozza meg ; kiemeli legjellemzőbb tulajdonságait,
lehetetlen és megvalósíthatatlan voltát s különösen
a vallás, de leginkább a katholicizmus ellen hirdetett
késhegyig menő harcát világítja meg, szembeállítva
vele a katholikus egyház tiszta emberszereteten alapuló szociális tevékenységét. Különös figyelmet szentel XIII. Leo pápa «Rerum novarum» enciklikájának.
Egy, talán nagyon is rövidre szabott fejezetben
vázolja a szociális kérdés fejlődését kezdettől napjainkig, majd Morris Hillquit nyomán az amerikai
mozgalmak történetéről szól. Nagyon érdekes részletei
könyvének azok, a melyekben Amerika szociális viszonyait tárgyalja. Megtudjuk belőlük, hogy bizony tévesen vélekednek azok, a kik azt hiszik, hogy a destruktiv irányú szocializmus Amerikában még nem tudott
nagyobb hullámokat verni, mert Stang püspök könyve
elegendő dokumentummal bizonyítja, hogy a viszonyok odaát sem rózsásabbak, mint az ó-világban.
S hogy erről meggyőződjünk, elegendő, ha egy kis
csapatszemlét tartunk a sajtójuk fölött : négy havi
folyóirat, húsz hetilap angol, hét német nyelven, három
napilap, egy-egy francia, cseh, lengyel, olasz, svéd,
magyar, — sőt zsidó (1) nyelven megjelenő újság szolgálja
ügyüket. Beszédes számok ezek nagyon !
Nem kevésbé érdekesek a könyv következő fejezetei
sem, a melyekben Európa s különösen Németországnak
a reformáció előtti és utáni szociális viszonyait vizsgálja. A jelenlegi kedvezőtlen viszonyok forrását ő is a
reformációban látja. Meggyőző szavakkal állítja elénk a
reformátorok működése következtében beállott erkölcsi
és anyagi anarchiát s mindazért a számtalan nyomorúságért, a mely később Európa nyakába szakadt, Rodbertus, Buckle, Döllinger, Laurent, Janssen, Cobbett,
Bogers véleményével egyértelműleg ő is a reformációt
teszi felelőssé.
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Hosszasabban beszél ezután a katholikus reformmozgalmakról és vezéreikről. Meleg szavakkal ismerteti Merrmillod, Manning, Gibbons bíborosok, Ketteller
püspök, Moufang, Hitze, Decurtins, valamint a Stimmen
aus Maria Laach jezsuita atyáinak (Lehmkuhl, Pesch H.,
Meyer, Catherein) szociális téren kifejtett munkásságát, 1
nem feledkezvén meg természetesen a «szociális pápá»ról, XIII. Leóról sem.
A következő fejezetekben a modern élet hamis
theoriáiról értekezik. IX. Pius szavaira utalva : «adjátok vissza a szavaknak valódi értelmét» megállapítja
azt az óriási zavart, összevisszaságot, kapkodást, a
mely az egyes fogalmak helyes értelmének elcsavarása
nyomán állott be s a maga részéről a nevelés, az
egyenlőség és a szabadság fogalmainak tisztázásával
igyekszik visszaadni azok eredeti jelentését. Végül
«A boldog otthon» cím alatt az apa és anya, valamint
a gyermekek egymás és a társadalom iránti kötelességeit sorolja el, «A boldogulás legrövidebb és legbiztosabb útja» cimü fejezetben pedig a vallást, az Istenbe
veteti hitet állítja oda az emberi élet alapjául, a melyre
minden egyebet építeni kell.
Stang püspök könyve minden tekintetben elsőrangú alkotás. Nem szigorú értelemben vett tudományos értekezések gyűjteménye, hanem egy a saját korát
ismerő, embertársainak javát szivén viselő, széles látókörű iró munkája, a mely elsősorban gyakorlati célokat szolgál. Nem a tudományosan képzett szociologusok számára készült, hanem a középosztály műveltebb
tagjainak kivánt a szerző olyan vezérfonalat nyújtani,
a melynek kalauzolása mellett biztosan el tudjanak
igazodni a modern élet ezerféle útvesztője között.
S bizvást mondhatjuk, hogy tervét sikeresen oldotta
meg. A mellett Stang püspök kész iró : elegáns, könnyed
stilusa, vonzó előadása, átlátszó gondolatmenete igen
élvezetes olvasmánnyá teszik könyvét. A legjobb lélekkel
ajánlhatják mindenkinek, a kit a világnézetek napjainkban duló kemény tusája érdekel.
W. Ö.

A Horváth-alap jutalmazott j ai.
A budapesti tudományegyetem hittudományi
kara az 1905—8. években megjelent kath. irodalmi
művek közül — elismeréssel emlékezvén meg azon
szerzőkről, kik állásuknál fogva vagy egyébként jutalmazáson felül állanak — a Horváth-alapból rendelkezésén álló összegből a következőket jutalmazta:
Boroviczény Nándor dr. : A szociális tevékenység kézikönyve Budapest 1907. Jutalma 500 kor.
Chobol Ferenc : Jézus Krisztus egyházának története.
3 kötet. Budapest 1907. Jutalma 800 kor.
Jehlicska Ferenc dr.: A társadalmi kérdés és etika.
Budapest 1908. Jutalma 300 kor.
Kovács Sándor dr.: A csanádi papnevelde története.
Temesvár 1908. Jutalma 500 kor.
Notter Antal dr.: Bölcseleti és egyházjogi munkásságáért. Jutalma 500 kor.
i A mienkről nincs tudomása. Giesswein, Jehlicska, Boroviczény stb. könyvei magyarul vannak írva. Valaki ezeket a «Stimmen aus M.-Laach» folyóiratban ismertethetné.
Szeri;.
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Reiner János dr. : Az egyházi házasságkötési jog tanának
kifejlődése. Budapest 1906. Jutalma 300 kor.
Szőnyi Ottó dr. : A pécsi múzeum kőtára. Pécs 1906.
Jutalma 400 kor.
Szuszay Antal : Apologetika. Győr 1907. Jutalma
500 kor.
Tower Vilmos: A búcsúnap megünneplése a legújabb
liturgikai jog szerint. Jutalma 200 kor.
Czaili Gilbert dr. : X. Pius életének és uralkodásának
története napjainkig. Budapest 1907. Jutalma
200 kor.
Az újabb kiadás esetén, ha a szerzők erről a
jutalmazásról műveiken is megemlékezni akarnak, a
Horváth-alapból pályadíjjal
jatalmazott művektől
való megkülönböztetés céljából, «a Horváth-alapból
jutalmazott mű» jelzést használhatják.
A hittudományi kar 1909. május hó 21-én tartott
VIII. rendes üléséből.
Budapest, 1909. május 25.
Dudek János dr.
hittudománykari e. i. dékán.

"Levelek a

szerkesztőhöz.
I.
Kolozsvár, 1909. május 23.

Nagyságos Szerkesztő ú r ! A «Religio» 21. számában a 333. lapon Krasznyánszky János úr fölemlíti, hogy nekünk magyaroknak nincs olyan
könyvünk, mint Beisselnek Szűz-Mária németországi
tisztelete történetét ösmertető könyve.
Pedig van könyvünk, a mely ezzel a kérdéssel
elég bőven foglalkozik s mint alapvető munka
számbavehető. Ez Balogh Ágostnak 1 «Beatissima
virgo Maria mater Dei» rimmel Egerben 1873-ban
4-r. 432 lapon megjelent műve, a melyet (a könyv
előre keltezvén megjelenését) én már 1872-ben ösmcrtettem a «Pesti Napló» 102. számú tárcájában s
ennek alapján 1896-ban «Mária tisztelete» rimmel a
Pallas Lexikona XII. kötetében (337—338. 1.) is írtam
rövid cikket.
Mindenesetre kívánatos, hogy Balogh elavult
és — úgy látszik — nem eléggé ismert könyve helyett
méltó magyar munka jelenjék meg szűz Mária
magyarországi tiszteletéről. A Krasznyánszky úrnál
említett becses műveken kivül több mint kétszáz
esztendeje egy ilyen könyvhöz Esterházy Pál nádor
müveiből is sok adatot lehetne összeszedni.
Tisztelettel
Márki Sándor dr.
II.
Nagyságos Szerkesztő Úr! A «Religio» legutóbbi
számában néhány téves művészettörténelmi adat
1

Nyitraegyliázmegyei pap, kocskóci (Trencsénm.) plébános volt. Krasznyánszky Balogh könyvével egy előző bírálatban foglalkozott.
Szerk.
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csúszott be a «Szent Ferenc az irodalomban» cimű
cikkbe. (325. 1.)
Hogy az egyébként oly kedves és alapos cikk
ne legyen művészettörténelmileg alaptalan nézetek
terjesztője, bátorkodom megjegyezni, hogy 1. a karácsonyi jászol ü n n e p e nem a Ferences mozgalomnak,
h a n e m Zakariás p á p á n a k köszöni eredetét, aki m á r
régen azelőtt 750. körül a római s. Maria Maggioreban állíttatta fel az eredeti betlehemi jászolt (De
Waal, der Rompilger. 1900. 98. 1.) és nemsokára a
hivek a Bold. Szűz és a kisded Jézus aranyból való
szobrával egészítették ki. Ettől kezdve évről-évre
megünnepelik a karácsonyt és terjed a szent jászol
szokása. (Usener, Das Weihnachtsfest. 1889. 291. 1.)
Majd még szent Ferenc előtt óriási arányokat
öltenek a karácsonyi misztériumok úgy a templom o k b a n , mint a templomokon kívül, hol élő szereplőkkel, hol faragott bábákkal. ( W e b e r : Geistliches
Schauspiel und kirchl. Kunst. 1894. 31. 1. — Voyt,
Die schlesischen Weichnachtsspiele. 1901. 136. 1. —
Du Meril, Origines latines du théâtre moderne.
1849. 163. 1.)
A szent Ferenc által felállított betlehemből épen
a szent személyek hiányoztak, a kiknek odaképzelését szent Ferenc a hívekre bizta; csupán jászolt állított fel és b a r m o k a t állíttatott melléje.
Igaz azonban, hogy szent Ferenc a mai betlehemeknek oly értelemben volt megteremtője, a mennyiben ezek lényeges hangulatának fökellékét, a tájképet vitte bele a betlehemek művészetébe és fiai
az egész világon elterjesztették e kedves és művészi
szokást. Az egész tárgyat bőven fejtegettem az «Élet»
1909. 1. számában.
Fieber Henrik.
.

D. Budapest. Engem is megdöbbentett a komoly, de
sokszor téves eszmékkel dolgozó Quintusnak (Kenedi Gézának) «Az Újság» vasárnapi számában az az állítása, midőn
a szabadkai gyilkosok, mint nevezi : dologkerülők, kapcsán
a demoralizációról (az elaljasodásról) elmélkedve, azt mondja :
tagadom, hogy a munka nemesít, ellenkezőleg a munkást
durvábbá teszi. Ime, hogy elhomályosult a munka keresztény
fogalma, a miről és éppen nemesítő voltáról oly szépen s meggyőzően beszélt Giesswein dr. a nyitrai kurzuson. Hogyan
kellene férkőzni ezekhez az emberekhez, hogy őket az eszmék
téves értelmezéséről felvilágosítsuk ? Igazán nemcsak a nép,
hanem talán még inkább a «nem nép», vagyis az intelligencia
is rászorulna oktató kurzusokra.
B. S z a m o s u j vár. Az eljárás rendesen az, hogy az igazgató a másvallásuak hitoktatóitól kapja a tanulók vallástani
jegyeit s veszi fel a bizonyítványba. A vizsgálatokat a magok
felekezeti körében végzik. Az eset, melyről értesít, egészen
különös s miután előzményeit nem ismerem, valami expediens, valami minus malum választását sejtem benne.
K. Budapest. Önnek is, meg annak a tisztelendő úrnak
is egyszerűen nincs igaza. Ma, a közterheknek alávetett, ezer
oldalról szipolyozott főpapi vagyon nem oly óriási, éppen
nem, mint a mekkora nagy vele szemben az irigység és
elfogultság, nem egy esetben még azok részéről is, a kik
nagyobb hasznát veszik, mint maga a javadalmas. Ne meséljen tehát kérem és egy-két rossz kezelést ne általánosítson, hanem győződjék meg a valóságról, mennyi jót tesz a z
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a papi vagyon ! Miért nem kérdezi : minek egy-egy bankigazgatónak 50—100.000 forint évi jövedelem? Kinek ad az
belőle ? S nem volna-e neki elég kevesebb is ? Nem, ilyesmit
nem kérdeznek, a zsidó lehet milliomos, csak pusztuljon a
papi, illetőleg az «egyházi» vagyon, m e r t . . . Undank ist der
Welt Lohn.
L. B u d a p e s t . A «Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny»
legutóbbi számában Nagy Barnabás dr. foglalkozik az egyetemi rector magnificus minapi ünnepi beszédével, mint «támadással» a középiskola ellen. Látom soraiból, hogy a beszédet nem hallotta, csak a napilapok kőnyomatos töredékéből
képzelte el tartalmát s így olyasmit véd, a mit a rector nem
támadott, a miről nem is beszélt, hogy vele szemben hangoztatni kellene, hogy «a tanuló csak napi 4—5 órát tölt az
iskolában, 19—20 órán át a családé», tehát hogy ez nevelje.
Egészen másról beszélt a rector, a mit valóban középiskoláink eredményesebb tanítási munkája érdekében, melyet
az egyetem érez meg legközvetetlenebbül, megvitatni nagyon
is érdemes lenne.
T ö b b e k n e k . A beküldött pro és contra cikkeket félretettem, mivel már az előző számban jeleztem, hogy a kérdés
fölött, mely szándékom ellenére egészen más irányt vett,
napirendre térünk. Azt azonban megállapítom, hogy az
ösztönre vonatkozólag két érdemleges hozzászólás is van
kezeim között, de azokat is félretettem, mivel az ügyet semmi
irányban folytatni nem kivánom. Kiinduló pontom bizonyos
«modus loquendi»-ra és a belőle származó hatásra való figyelmeztetés volt. Ennél állapodjunk meg és ne menjünk tovább,
mert hiszen a személy tiszteletére nézve nincs köztünk nézeteltérés. A hozzászólásokból egyet tanultam s még ezt kivánom
végül említeni, mivel ez a hozzászólókat is érdekelheti, hogy
a fiatalabbak és az öregebbek gondolkodása és fölfogása
mintha más-más csapáson haladna. Amazok szeretik a poezist,
ezek a prózát.
S z i g o r l ó n a k . A szigorlaton bizonyos körű irodalmi
tájékozottságot és a magyar vonatkozások ismeretéi megkívánom. De hát lássa, a szigorlat szigorlat és nem osztályvizsga ; azután pedig magyar theologusnál csak természetes,
hogy ismerje a saját egyháza fejlődését. Ez, gondolom, modern
álláspont. Nem ? De azért nem olyan nehéz, mint képzeli.
Csakhogy : dii omnia laboré vendunt.
B. P e t r o z s é n y . Valami önálló dolgozatot szívesen
veszek, kivált egyháztörténelmit ; érdekünkben áll, hogy megismerjük. Keressük mindenben az egységet, jobb az a részekre oszlásnál.
M. Budapest. A hiányzó számot embereim tévesztették
el, újból intézkedtem.

TARTALOM. A Szent-Lélek-Isten tisztelete. Egy
főrangú hölgytől. — Mailáth püspök riadója. III. Dudektöl. — Kant és aquinói szent Tamás. (Vége.) Trikál József
dr.-tól. — Papok és világiak. (Ujabb vonatkozásaikban.)
Glattfelder Gyula dr.-tól. — A fönntartott esetek és a
görög egyház. I. Rusznák Miklós dr.-tól. — Egyházi
világkrónika.
— y —/a-tól. — Irodalom.
Rickaby:
Scholasticismus. Bangha Béla S.J.-tői. — Stang : Sozialismus und Christentum. W. Ő.-től. — A Horváth-alap
jutalmazottjai a hittudományi karon. — Levelek a szerkesztőhöz. Márki Sándor dr.-tól és Fieber Henriktől. —
Telefon.
L a p t u l a j d o n o s és kiadó :
D U D E K JÁNOS

Stephaneum

dr. egyetemi ny. r. tanár.

nyomda r. t. Budapest,

VIII., Szentkirályi-utca 2<v.
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T U D O M Á N Y O S , TÁRSADALMI ÉS IRODALMI KATHOLIKUS F O L Y Ó I R A T
Megjelenik - július és augusztus hónapot kivéve - minden
ELŐFIZETÉSI

Egész évre...
Félévre

A középosztály

FELELŐS SZERKESZTŐ

ÁRA

K 126.

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

és a papi pálya.

Nap-nap után olvassuk a lapokban az egyházmegyék és a szerzetes-rendek híradását a konkurzusokról, a melyeket mindenfelé július első napjaiban
szoktak tartani. Nagy gondot okoz az egyházmegyei
hatóságoknak a mindenfelé tapasztalható paphiány
és a mi ennek az előzménye, a konkurzusoknak sem
mennyiségileg, sem minőségileg nem kielégítő eredménye.
A 15—20 év óta érezhető paphiány szorosan
összefügg a korszellemmel és az egyház társadalmi
helyzetével. Régebben a papi pálya a legkeresettebb
pálya volt, ma már majdnem az utolsó helyre került.
Oka ennek legnagyobb részben a korszellem. A XIX.
század racionalizmusa a vallásosságot aláásta, a kizárólag intellektuális nevelés mellett megfogyatkozott
az ifjúságban a vallásosság, eltűnt az ideális gondolkodás. Ma már sem az iskola, sem a család nem
melegágya a papi hivatásnak.
Igaz, hogy így volt ez az egész XIX. századon
át is és ha azelőtt mégis nagy számmal jelentkeztek
ifjak a papi pályára, azt nem a természetfölötti gondolkodás és igazi hivatás számlájára kell írnunk.
Ezelőtt a papi pálya az ifjúságnak számos oly előnyt
nyújtott, a mit más pályán hiába keresett. Körülbelül 1880-90-ig még a legjobban tanuló ifjak
jelentkeztek a papi pályára. De azóta másként van,
egyes egyházmegyékben alig jön valaki konkurzusra,
jó tanuló csak elvétve akad. Ennek a változásnak
részben az adja meg a kulcsát, hogy az újabb időben megnyíló pályák elvonják az ifjúságot a papságtól. Számadatokkal lehetne bizonyítani, hog}' a
mely években megfelelő keresetet biztosító új pályák
nyíltak meg, vagy a meglevők személyzetét szaporították, mindig kevesebben fordultak a papi pálya
felé. így a posta, vasút, a középiskola az ifjak ezreit
hódította el. Ezen nem is lehet csodálkozni. Mert
míg azt látjuk, hogy az intelligens világi pályákon
levők helyzetének javítására évről-évre történnek
intézkedések, gondoljunk csak a tanárokra, birókra,
katonatisztekre, addig a papság helyzete egyre roszszabbodik. A papság helyzetének javítására 20 év
alatt mindössze annyi történt, hogy törvénybe iktat-
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ták az 1600 koronás kongruát. Nem is csoda, ha a
középiskolai tanulót nem nagyon csábítja a papi
pályára az a gondolat, hogy élete végéig joga van
1600 koronás kongruára és rokkantsága esetére 1000,
legfeljebb 1600 koronás nyugdíjra, mikor minden
más pályán a kezdőfizetés is nagyobb, a mely azután
automatice emelkedik.
Nem kisebb hatással van az ifjúság pályaválasztására a papság társadalmi helyzetének rosszabbodása. Tapasztaltuk, hogy az egyházpolitikai harcok
idején hirtelen megcsappant a pályázók száma. Míg
a világi pályák tekintélyben növekednek, a papság
társadalmilag mindinkább háttérbe szorul. A legmagasabb állásban lévő egyházi férfiak ártatlan
meghurcolása, büntetlen meggyanusítása, a szocialista
sajtó üzelmei a papság tekintélyét rohamosan aláásták, már is annyira vagyunk, hogy a pap nyilt
utcán inzultusokat kénytelen elszenvedni.
Igaz, hogy mindez anyagi, földi szempont, pedig
az embernek a papi pályánál ideális, földöntúli szempont által kell magát vezettetnie. Igaz, hogy az, a
kinek erős meggyőződése van, mindezeken túlteszi
magát. Azonban még a legideálisabb lelkű ember
sem képes magát melléktekintetek hatása alól teljesen
fölszabadítani. Az ifjúságban van ugyan némi ideálizmus, de ez nem elég ahhoz, hogy őt ezeken a
nehézségeken átsegítse. Mennél sekélyebb a vallásosság, annál kevésbbé vezetnek az ideális szempontok
a pályaválasztásnál. Ha az ifjú az iskolában, a családban a pályaválasztást mindig a megélhetés és előmenetel szempontjából látja megvilágítva, ezek szerint
a szempontok szerint fog dönteni pályája megválasztásánál.
Nagyon érdekes eredményre jutunk, ha a papi
pályára készülő ifjúság összetételét a társadalmi osztályok szempontjából nézzük. A papi ifjúság legnagyobb része a szegényebb társadalmi osztályok gyermekeiből kerül ki. Nem áll rendelkezésemre statisztika,
de a nélkül is tudja mindenki, a ki csak egy kissé
ismeri szemináriumainkat, hogy kispapjaink zöme
földmíves, kisiparos, kishivatalnok és tanító családok
gyermeke. Nagyon kevés kispapot ad a jobbmódú
középosztály, a középbirtokosság, a jobbmódú kereskedő, nagyiparos, hivatalnok családok gyermekei
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közül kevés megy papnak, alig akad egy 40—50 kisp a p között.
E b b e n a tekintetben kivételt képeznek a görögkatholikusok. Náluk a papi nősülés következtében
bizonyos tradíció fejlődött ki, a legtöbb kispap a
papi családokból kerül ki. De a világi intelligencia
náluk talán még távolabb tartja magát a papi pályától, mint a latinoknál.
Ujabb időben elég nagy számmal választják a
papi pályát a főnemesség gyermekei. Ebben a tekintetben sem rendelkezünk statisztikai adatokkal, de
m á r magából abból a körülményből, bogy a 18 érseki
és püspöki széken m a öt magyar főnemes családból
származó p ü s p ö k ü n k van, arra kell következtetni,
hogy kisebb állásokban is elegendő számmal v a n n a k
főrangú papok. Bizonyos tekintetben örvendetes a
felsőbb társadalmi körök közeledése a papi pályához,
arra mutat, hogy azokban a k ö r ö k b e n még n e m
halt ki az ideális gondolkodás és hogy a vallásosság
ott is ú t b a n van, hogy az elvesztett tért visszafoglalja.
Fölemelő látvány látni a magas családok sarját, a
mint az alacsony származásúaknak az igazi keresztény alázatosság példáját adja; tisztelettel h a j o l u n k
meg azok előtt, a kik életüket fényben és kényelemben tölthetnék és e helyett az apostol rögös útjára
lépnek és mint szegény-gazdagok i p a r k o d n a k elvenni
a társadalmi ellentétek metsző élét és a szegényt
sorsával megbékíteni igyekesznek. Nagy missziót teljesíthetnek a főrangú papok az által is, ha messze
elérő befolyásukat az egyház érdekében érvényesítik,
de főképen az által, ha azokban a társadalmi körökben, a melyekből származnak, apostoli munkát végeznek. Ezekbe a zárt körökbe m á s p a p n a k nehéz
bejutni. Pedig nagyon fontos feladat volna ezeket a
köröket is megnyerni a gyakorlati kereszténység számára és csakis a kereszténység savával lehetne
őket az erkölcsi romlástól megóvni. 1
Annak csak örülhetünk, ha oly családok tehetséges sarjai, a melyeknek a történelmi néven kívül
vagyona és tekintélye is van, ideális lelkesedésből,
természetfölötti gondolkodásból az egyházi pályára
lépnek. Azt n e m is v á r j u k tőlük, hogy családi vagyonukat mind egyházi és caritativ célokra áldozzák,
bár erre is láttunk a múltban és m é g a jelenben is
példát, a mint viszont az ilyenek n e m törekesznek
az egyházi vagyonból családjukat gazdagítani.
Azonban az egyház története arra tanít, bog)'
nem azok voltak az egyháznak legdicsőbb korszakai,
a mikor a magas egyházi állások a magas születés
kiváltságai voltak. Közvetlenül a reformációt megelőző
szomorú időben a püspökségek nagy részben a nagy
oligarcha-családok birtokában voltak és a másodszülött fiú úri ellátására szolgáltak. A székeskáptalanokba sem juthatott be más, mint a ki a kellő számú
őst ki tudta mutatni, Németországban nem is hívták
1
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őket kanonoknak, h a n e m Domgraf-nak. Ezt az időt
bizonyára senki sem kívánja vissza. Nagy b a j volna
a m a g y a r egyházra, lia a nagy családok ivadékait
nem természetfölötti gondolkozás, hanem családi
politika vezetné az egyházi pályára és az egyházi
pályán magas állásokba.
Nagyon érthető az alsóbb társadalmi osztályok
előszeretete a papi pálya iránt. E n n e k részben az az
oka, hogy ezek őrizték meg még legjobban a vallásosságot és a papi méltóság tiszteletét. De a szegény
embernél az ideális szempontok mellett mindig nagy
súlya van az anyagi szempontoknak is. Ha a szegény
ember gyermekét taníttatni akarja, szívesen adja kis
szemináriumba, m e r t akkor a szülő egy csapásra
minden gondtól megszabadul, gyermeke ingyen tanul
és lia kitanult, n e m is kell neki állás u t á n járni,
h a m a r o s a n kap egyet és ha ez az állás n e m is
nagyon fényes, sőt későbbre sem biztat fényes pályafutással, mégis biztos megélhetést nyújt. Sőt a nőtlen
p a p a kevésből is tud valamit megtakarítani, valamit juttathat szüleinek, testvéreinek is és r ó l u k öreg
k o r u k b a n gondoskodik, a mit családos gyermekétől
ritka szülő remélhet. Ezzel szemben azt is látja,
hog) r szegény e m b e r fiának másutt mindenütt milyen
nehéz a pályakezdés, nem csoda, hogy gyermeke
számára anyagi szempontból még m a is legideálisabb
pályának a papi p á l y á t tartja. IIa ilyen és hasonló
konsziderációk lebegnek a szegény ember szeme előtt,
n e m késik ezt a felfogást gyermeke előtt hangoztatni.
A szülőit szerető j ó gyermek k ö n n y e n magáévá teszi
szülői felfogását, beleéli magát ebbe a gondolatba és
hacsak a diákélet őt m á s irányban erősen nem befolyásolja, a p a p i pályára lép. Es lia a gyermek tényleg ebbe 11
a gondolatban nőtt fel, szivét romlatlanul megőrizte^
hajlamai a papi pályának megfelelnek, becsületes
szándékkal lép a szemináriumba, a dolog egészen
r e n d b e n van, a szeminárium egészen ki fogja fejleszteni hivatását, az előbbi naiv felfogást helyesebb,
természetfölötti gondolkodás váltja fel, az ilyen ifjúhoz a legszebb reményeket lehet fűzni.
Az alsóbb néposztály gyermekeinek a papi pályán
nagy feladata van. Ok ismerik legjobban a n n a k a
néprétegnek gondolkodásmódját és érzelemvilágát,
a melyhez a hivők milliói tartoznak, ők t u d n a k legj o b b a n annak szivéhez férni és azért a n n a k vezetésére elsősorban v a n n a k hivatva. Kolping csak azért
lehetett a legényegyletek megalapítója, mert azelőtt
cipészlegény volt, ismerte az iparosélet m i n d e n baját
és titkát, tudta mi fáj az iparos ifjúságnak. Ebből
az eleven szimpátiából született meg a legényegylet.
Ez magyarázza meg, hogy a m a g y a r népnek legkedvesebb papjai m i n d i g a barátok voltak, azért álltak
közel a nép szivéhez, mert a n é p gyermekei voltak,
azért találták el m i n d i g azt a hangot, a melyen a
magyar nép szivéhez kell szólni. A földmíves gyermekéből lesz a falusi né]) ideális lelkipásztora, mert
gyermekkorának poézise és szivének szimpátiája
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ahhoz fűzi ; az iparos gyermeke tudja legjobban
becsülni annak a munkáját, ismeri nehézségeit és
nélkülözéseit, belőle lesz az a találékony szociális
lelkipásztor, a ki ezt az osztályt megmenti a kereszténységnek és a polgári társadalomnak.
Az összes társadalmi osztályok közül a középosztály szolgáltatja aránylag a legkevesebb papot.
Szemináriumaink növendékei között csak elvétve
akad egy-kettő a jobbmódú középosztály gyermekeiből. Ez a sajnálatos jelenség abban leli magyarázatát,
hogy a középosztály gyermekére kevésbbé hat az, a
mi a szegényebb osztályok gyermekeit a papi pályára
vezeti és náluk kétszeresen érvényesül minden befolyás, a mi őket attól elidegeníti.
A középosztály vallásilag teljesen elhidegült.
Állandóan halljuk a nagy panaszt,hogy nincs katholikus
intelligenciánk. Ha nincs katholikus intelligenciánk,
akkor intelligens katholikus családjainkban nem is fejlődhetik ki a papi hivatás. Nagy ritkaság, ha indifferens
családban, a hol a kereszténységet legfeljebb csak nagy
ünnepeken ismerik, valamelyik gyermek arra a gondolatra jön, hogy pappá lesz. Az ilyen család gyermekét természetfölötti szempontok nem vezérlik, minden
más pedig inkább eltéríti attól, hogy pappá legyen.
A pályakezdés nehézsége az ilyen ifjúnál nem oly
nagy, mint a szegényebb osztályok gyermekeinél.
Családi tradíciók, összeköttetések, protekció érvényesülnek, a víg egyetemi élet csábja, a mint azl egy
gimnazista el szokta gondolni, nagy befolyással van,
ezek döntik el a pályaválasztást, nem magasabb
szempontok. Hogyan is gondolna eg}7 ilyen világias
gondolkodású ifjú a papi pályára, a ki a papságot
vagy csak színdarabokból és regényekből ismeri,
vagy ha életében valamikor jóravaló papot is látott,
annak az élete előtte egy megfoghatatlan komor élet,
egy sphynx, a melynek szépségét és örömeit nem
ismeri. Azonfelül a papság gyenge anyagi ellátása,
társadalmi állásának hanyatlása, büntetlen kipellengérezése leginkább a középosztály fiait riasztják el a
papi pályától.
Ez annál sajnálatosabb, mert a középosztályból
származó papok nélkül kétszeresen nehéz katholikus
intelligenciát nevelni. A középosztálynak is megvan
a maga világa, gondolkozása, érzése, küzdelme, szenvedése, a mit az ő lelkipásztorának a szimpátiának
egész melegével és mélységével kell felfognia. Minden társadalmi osztálynak megvan az a sajátsága,
bog}7 legszívesebben a saját fiait engedi közel magához, azokat érti meg legjobban. A középosztály szivéhez is a középosztályból származó pap férkőzhetik
legjobban. Tapasztalás azt is bizonyítja, bogy a
rokoni kötelék milyen mély változást idéz elő családok vallásosságában is. IIa egy családból pap került
ki, meglátszik az egész családon. Ha mindjárt nem
is nagyon buzgók a többi családtagok, mégis sokkal
jobban érdeklődnek az egyházi ügyek iránt, sokkal
jobban vannak a papság felől tájékoztatva, mint
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mások, a kiket az egyházhoz semmi érzelmi kötelék
sem fűz. Már ez által is nyer a jó ügy, de az ilyen
családokban a legtöbb esetben sokkal mélyebben
ható változást is látunk, a papi hivatás sokszor az egész
családban az igazi vallásos életnek kezdetét jelenti.
Ha igazi katholikus intelligenciát akarunk, módját
kell találnunk, hogy a papi hivatást fejlesszük a
középosztály fiainál.
Minden társadalmi osztálynak megvan a maga
hivatása, de ezen kívül minden társadalmi osztálynak joga és kötelessége kivenni a részét abból az
ideális társadalmi munkából, a mit a papság végez.
Papokra szüksége van az emberiségnek, még pedig
nemcsak a szegény parasztnak, hanem a középosztálynak ép úgy, mint a felső tízezernek. Ha minden
osztálynak szüksége van papokra, minden osztálynak
le kell róni a maga adóját és ki kell venni a maga
részét az áldozatból.
A katholikus egyház papjai elé a nőtlen életet
szabja, hog}7 magukat egészen hivatásuknak szentelhessék. Igy a papi hivatás nem válhatik családi
tradícióvá, annak minden egyes esetben egészen friss
rügyekből kell fakadnia. A katholikus papság még
annyira sem képez kasztot, mint az ügyvédi, orvosi,
tanári kar, mert ezekben a gyermek legtöbbnyire az
atya hivatását örökli. A papi hivatás minden társadalmi osztály és réteg közös kincse, számára minden
osztálynak és körnek meg kell hoznia a maga
áldozatát.
Meg kell találnunk a módját, hogy a középosztály
fiait a papi pályára neveljük. A hivatás fejlesztésében
két nagy tényező van : a család és az iskola. A család annál jobban meg fogja tenni a maga kötelességét, menél jobban föllendül a hitélet. Itt azonban
hamarosan máról holnapra nag}' eredményeket nem
várhatunk.
A család munkáját sok esetben pótolhatják az
internátusok. A szegényebb osztályok fiai részére a
legideálisabb internátus a kisszeminárium, a hol
gyermekeik teljesen ingyen, jó nevelésben részesülnek. Azonban úgy látszik, hogy a középosztály igényeit a kisszeminárium nem egészen elégíti ki, mert
gyermekeit nem szívesen adja kisszemináriumba.
Nehéz hamarosan megmondani, mily irányban kellene
változásokat csinálni, hogy kisszemináriumainkat a
középosztállyal megkedveltessük. Kétségtelen, hogy jó
részben előítéletekkel állunk szemben. Kisszemináriumainkat a közönség még régebbről úgy ismeri,
mint nagyon rideg, szigorú intézeteket, a hol a fiúk
fűtetlen szobákban alusznak, reggelit nem kapnak,
rosszul táplálkoznak, egész nap a templomban vannak. Lehet az is, hogy itt-ott van még szemináriumainkban olyan paedagogus, a ki az utolsó 50
esztendőt átaludta és még mindig a faggyúgyertyánál
és a fűtetlen szobánál tart. De általában megfontolás
tárgyává kellene tenni, nem lehetne-e a kisszemináriumok és a családok között a kapcsolatot szoro-
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sabbá tenni és ezzel azt a rideg benyomást, a mit
ezek a középosztályra tesznek, megszüntetni?
A kisszemináriumok mellett nagy feladata van
a többi internátusnak is. Eddig is voltak katholikus
internátusaink, u j a b b a n egyre szaporodnak, de a papi
hivatásnak mindeddig kevés szolgálatot tettek. Tudj u k , hogy a katholikus internátusok is előitélettel
küzdenek és óvakodnak, nehogy abba a hirbe kerüljenek, mintha a fiúkat a papi pályára készítenék
elő. Helyes, n e m ez az internátusok célja. De mint
a középosztályú családokból, az internátusokból is
több papnak kellene kikerülni, mint a mennyi
kikerül. Mi az oka, hogy katholikus internátusainkból, a legjobbakból is, alig kerül ki p a p ? Az ok
legnagyobb részben bizonyára a családokban van,
a melyek gyermekeiket oda küldik. De talán az
internátusoknak is van ebben része. Egy kis lelkiismeretvizsgálás soha sem árt.
Nem is kell említeni, hogy az iskolának általáb a n és a hittanításnak is nagy mulasztásai v a n n a k
e téren. Az egyoldalú intellektuális nevelés és a
hittannak is kizárólagosan intellektuális kezelése
sokat megmagyaráznak. Nagyon sokat v á r u n k a
gyorsan felvirágzó Mária-kongregációktól. Egyelőre
ezekre nehezedik a nagy feladat, hogy a család és
iskola mulasztásait pótolják.
Katholikus intelligencia, ez a helyes jelző katholikus mozgalmainkban. A középosztály a társadalom
idegrendszere, a vezető osztály, a mely hivatva van
a nép millióit kormányozni. Óriási hatalom a nép,
de vezetők nélkül vagy lomha tömeg, vagy a gátakat
leromboló tengerár. Azért egész erőnket a vezetőelem, az intelligencia rekatholizálására kell fordítanunk. Erre a nemes m u n k á r a kérjük a középosztály ifjúsága legjobbjainak közreműködését.
Hanauer A. István dr.
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A papság egy részének mozdulatlansága gyöngeségünk egyik legfőbb oka — mondta Mailáth püspök.
Csakhogy ennek az oknak is okai vannak és ezeknek az okoknak közelebbi fölfejtése, mint az eddigiekből is láthattuk, ha nem is menthetővé, de legalább megérthetővé teszi az «egyik legfőbb» okot: a
mozdulatlanságot. Én a felelősséget érte nem annyira
az emberekre — tessék elhinni nálunk annyi j ó
szándék s a n n y i mozogni-akarás megy pocsékká —
m i n t inkább a helyzetre, egyházunk viszonyainak
visszás fejlődésére hárítanám. Ez hosszú és beható
tanulmányokra támaszkodó meggyőződésem. Az emberekben az intézményeket okozom. E visszás helyzetben keresem a többi között okát annak, hogy akár
Prohászka püspök gyújtó szavai nyomában támadt
lelkesedésnek, akár Mailáth püspök komolyan intő
szavai n y o m á b a n támadó s javulásra ingerlő lelkiismeretvizsgálásnak mi köztünk állandó s tartós
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eredménye nem lehet. Injekciók ezek, melyekre a
beteg pillanatra föleszmél. A helyzet bénít meg n á l u n k
m i n d e n t ; a viszonyok, melyektől szabadulni n e m
tudunk, önsúllyal nehezednek m i n d n y á j u n k r a . Nincs
talajunk, melyben az elhintett m a g erős gyökeret
v e r h e t n e ; mindig csak fölszinen m a r a d a mag, gyökere, ha nagy erőltetéssel hajt is olyat, c s a k h a m a r
elszárad. 20 év előtt a katholikus körökbe vetettük
reményünket, azt hittük itt alakul majd ki s ezek
segítségével valósul meg az erős, összetartó katholikus társadalom. Csalódtunk, köreink kaszinókká
lettek.Majd nekifogtunk a mindenféle szövetkezeteknek
s azt hittük, gazdasági és kereskedelmi alapon erősítjük meg a katholikus társadalmat. Nem t u d o m , e
téren is több-e a csalódás vagy valóság ? Most divatos a
«Népszövetség». V á r j u n k kissé s tíz év múlva vessünk m a j d számot eredményeivel.
A helyzet, uraim, a helyzet magyaráz itt meg
sokat, ha nem mindent. S miután helyzetünk vet világosságot azokra a többi bajokra is, melyekkel Mailáth
püspök beszéde folyamán találkozunk ; ez érteti meg
velünk a kasztembert és a nem demokratikus gondolkodást is, azért még mélyebben kell belehatolnom
ennek a mi viszás helyzetünknek oknyomozó vizsgálatába.
Meggyőződésem szerint h i á b a kér b e n n ü n k e t
Mailáth p ü s p ö k : a mozdulatlanságot váltsa föl ismét
eleven élet ! Azt m o n d o m erre : nem lehet Uram,
n e m lehet, előbb a helyzetnek kell megváltoznia.
Addig, míg ez nem történik, a p a p és világi folyton •
farkasszemet fognak nézni egymással s egyetértés
helyett mindig hatalmi szempontokat fognak emlegetni.
Menjünk tehát még egyszer vissza a múltba.
Mikor egyházunk 1848-ban megszűnt államegyház
lenni, vagyis elvesztette — csak a történelem ismerője tudja, mennyit jelentett ez a múltban — az
állami támogatást s n e m nyitotta meg n y o m b a n az
azt pótló erőforrást a népben, n e m rendezkedett be
az új helyzet szerint, sőt életmódjában a réginek
m a r a d t : rövid idő alatt elő kellett tűnnie gyengeségének s kirívóknak kellett válniok azoknak a tüneteknek, melyeket Mailáth püspök most csokorba
fűzött. Ugyanis n e m mai, h a n e m félszázados bajokat
tárt elibénk.
Másutt mindenütt, elvevén vagyonát, a forradalm a k kényszerítették az egyházat az új berendezkedésre; nálunk n e m ilyen lefolyású lévén az új Magyarország kialakulása, az egyháznak magának kellett
volna ezt megcselekednie. Nehéz eg}' feladat m i n deneset 'e; könnyebb elképzelni, mint megvalósítani;
de utoljára is a rendes tényezők: a pápa és a király,
mint főkegyúr közbeléptével, ezt sem kell lehetetlennek tartanunk.
S tulaj donkép ezzel a ponttal elérkeztünk összes
bajaink egyik legmélységesebb gyökeréhez: a vagyoni
kérdéshez, melynek figyelembevétele nélkül nehezen
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értjük meg bajainkat, nevezetesen a mozdulatlanságot; ellenben vele kapcsolatban több lélektani mozzanata egyházi közéletünknek teljesen érthetővé válik.
A szocializmus túlhajtott tana, hogy minden kulturállapotnak a gazdasági viszonyok a kizárólagos okai,
itt a nélkül, hogy kizárólagosságára súlyt fektetnénk,
némi beigazolást nyer.
Beszéljünk csak történethiven, tárjuk föl a helyzetet úgy, a hogy az a gondos és elfogulatlan megfigyelő előtt jelentkezik, tegyük félre az érzékenykedést; jobb, ha mi taglaljuk azt magunk között, mint
ha mások — szokás szerint drasztikusan — megoldják
helyettünk a mi kérdéseinket.
Beneficiális rendszerünk az új helyzetben, 1848
után is, ugyanaz maradt, a minőnek az idők folyamán az államegyház korában kifejlődött. Vannak
fekvő vagyonokkal ellátott nagv beneficiumaink és
vannak a középkorba beillő prestációkkal küzködő
kis beneficiumaink, a lelkészkedő papság beneficiumai,
mindkét fokon érték szerint a legnagyobb változatossággal. A nemrég lefolyt kongrua-összeirás e tekintetben rendkivül tarka képet ismertetett meg velünk
statisztikai számokban.
Már most mi kiséri folyton ezt az anyagi állapotot? Olyan hangulat, mely mindenre lehet jó, csak
arra nem, a mire Mailáth püspök buzdít bennünket,
hogy sorainkban a mozdulatlanságot váltsa föl ismét
eleven élet. Az a hangulat a lélektani alapját metszi
el az eleven élet kifejlődhetésének. Ez a hangulat a
klérus soraiban hol elkeseredettségből, hol irigységből, hol meg elégedetlenségből szövődik ; innen sokszor a sürgősen megoldandó föladatoknak egymásra
hárítása azon nem egyszer valóban mesék alapján,
melyek egyiknek Ítéletét a másiknak vagyoni helyzetéről zavarják. Mert a középkorba beillő beneficiális
rendszerünket — s ezt a tényleges anyagi helyzet
hangsúlyozása miatt meg kell állapítanom — sokszor
igazán középkorba beillő mesék is kisérik, melyek
ott is beszélnek kincsekről, a hol a mai gazdasági
viszonyok között csak apró pénz található. Ma egyáltalában a földből élő gazda helyzete rosszabb, mint
a készpénzt forgató tőkéseké. Ma a pap nem adómentes, nincs tizede, nem dolgozik jobbágyokkal,
mint 1848 előtt; de azért a beneficiumok taksálása,
azok szörnyű jövedelmeiről való közhiedelem, még
az 1848 előtti időkben tart.
Tényleg vannak jobb beneficiumaink, vannak
gyengébbek és vannak egészen gyengék; de oknyomozásom közben arról győződtem meg, hogy éppen
az ú. n. jobb beneficiumoknak nagyobb a hírük, mint
a valóságnak megfelel. És arról is meggyőződtem,
hogy a jövedelmek, nevezetesen a gazdaságból jövők,
míg a beneficiátus kezéhez kerülnek, valahogy meg
szoktak fogyatkozni az uton. Sokan élnek azokból s
átlag sok kerül belőlük az egyházi közcélokra is.
De a hangulat mégis kimeríthetetlen papzsákról
beszél ; nem mérlegel, nem veszi számba, hogy a papi
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birtokon is lehet jégverés, szárazság vagy más elemi
csapás; a hangulat középkori s azt hiszem, hogy
azon, mint bárminemű elfogultságon, segíteni nem is
lehet. Irigység annak a megszokott mozgatója s gondolom, nem tévedek, ha azt állítom, hogy ebben rejlik egyik oka annak is, hogy a középosztály részvételével semmi katholikus mozgalomban nem találkozunk. Azt mondják, mutogatva a birtokokra: elég
hatalmasok a papok, védjék meg az egyház érdekeit.
Apró szenvedélyek mozgatják az életet s rágódnak rajta, mint a szú a fa tövén; ezek az apró szúk
azok, melyek miatt a mi hitéletünk fája soha sem
eleven, hanem mindig fonnyadt s ezen szúk egyike,
hogy a sokféle distinkciókból eredő bajokat ne is
említsem, magában a klérusban, annak egymást fölváltó rétegeiben s hasonlókép a világiak körében : a
papi vagyont kisérő irigység.
Ennek az indulatnak fölszámlálhatatlan sok
lélektani hajtása van s ezek azok a bogok, melyek
közé bonyolódik a mi mozgékonyságunk s lehetetlenné válik a klérusban magában s a klérus és a
világi hivek közt a nagy egység kiépítése. Ellenkezőleg minden az egyház hivatásával ellenkező szellemi áramlat ezen bogok miatt töri le egymásután a
törzshöz gyengén illeszkedő faágakat.
A helyzet ma az, hogy a mint annak idején
váratlanul fölmerült az egyházpolitika; úgy egy n a p
megint csak váratlanul arra ébredhetünk, hogy a
figyelmet a saját bajaitól elhárítani akaró politikai
irány egyszerre csak napirendre tűzi a szekularizációt s az az egyházi vagyon, melyet vaskos irigység
kisér, hirtelen elvész az egyházra, a nélkül hogy nyerne
vele a haza. Az irigység és a hálátlanság fogja elemészteni.
Ez szokatlan beszéd ugye? Ne vegye senki rossz
néven, de a mozdulatlanság okainak kutatása vezetett ide. Kerestem, miért vannak kezeink megkötve?
s mi az, a miért pap és világi farkasszemet néznek
egymással s hogy egyetértés helyett miért emlegetnek a
világiak hatalmi szempontokat ? Középosztályunk tartózkodása minden katholikus mozgalomtól olyan tény,
melyre szemet húnyni struccpolitika volna.
Tudom, hogy ennek az irigységből táplálkozó
hangulatnak igen sok esetben nincs igaza ; de a történelemből tudom azt is, hogy ezzel a hangulattal
sehol sem tudtak az igaz tények erejével megbirkózni,
ellenkezőleg ez a hangulat mindenfelé csak a szekularizáció után változott meg. Nem hinném, hogy
nálunk máskép lehetne.
S így a jelen fejtegetésem nemcsak mozdulatlanságunk egyik tulajdonképeniokára mulatott r á ; de
egyúttal annak elhárítása céljából, ha még lehet,
magára az egyházi vagyonra, mint olyanra, mint
bajaink egyik forrására is rá kívánja terelni az illetékes kalholikus körök figyelmét.
Az autonomiai kongresszuson már vitattuka módját
annak, hogyan lehetne egyrészt megfelelőbben kezelni
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és talán megfelelőbben ellenőrizni is ezt a vagyont,
hogy a mesés b u r o k végre lehulljon r ó l a ; másrészt
hogyan lehetne a kellően fölvilágosított s a helyzetet
ismerő katholikusok érdeklődését biztosítani védelme
céljából. Annyi bizonyos, hogy ez a vagyon a változott viszonyok között többé nem állhat meg úgy, a
hogy van, a hogy egykor az államegyház k o r á b a n
állott s különben sem lévén változhatatlan hitelvről
szó, a pápa és a király, mint főkegyúr, a jog, az
egyház és a kultura érdekében talán találhatnának
módot a viszonyoknak megfelelőbb elrendezésére is.
Ha m á s országokban, kivált Németországban,
j o b b a n lendülnek a katholikus ügyek, mint nálunk,
ne felejtsük, hogy ott a nagy vagyoni egyenlőtlenségek nem izgatják se a papokat egymás ellen, se a
világiakat a papság ellen. S nevezetesen a káptalanokat is, az egyházi kormányzat soknemű ágaiba
való bevonás által, ki kellene emelni abból az állapotból, hogy a világ ne egyszerűen passzív testületeknek nézze őket. Mert ez a hangulat se kedvező.
De van még ennek a vagyoni kérdésnek egy m á s
oldala is, mely szintén okozati összefüggésben áll
vagy állhat a papság egy részének mozdulatlanságával. Tudniillik mozoghat, teljesen a hivatásának élhet
s vonza magához a híveket csak az erkölcsileg teljesen kifogástalan pap.
Más hívhatja a híveket s nem követik, csengő
érc és pengő cimbalom közöttük. Sokat gondolkoztam ezen dolog fölött, néztem az életet nálunk és a
külföldön s arra a meggyőződésre jutottam, hog}' két
dolog nehezen egyesíthető a papi életben: a földbirtokra fektetett beneficium és a coelibatus. Sokat
vizsgáltam hazai egyházi történetünket is, a különböző korszakokat s nem tagadhatom, ki kell mondanom, a mit tanultam, hogy nálunk a lelkipásztori
életben fölmerülő bajok egy j ó része — egyszer
kevésbbé, másszor j o b b a n — a m ú l t b a n épp úgy,
mint a jelenben, ebből a kapcsolatból datálódik,
különösen azoknál, a kik rokonság híján idegenekre
A
vannak utalva.
Nehéz erről a dologról beszélni a nélkül, hogy
az ember ne volna kénytelen érzékeny húrokat érinteni, vagy hogy tiszta szándékát félre ne értsék. De
hát mit csináljon a pszichológus, ha a bajok okait
összességükben, összes szálaiban meg akarja állapítani ? Tény, hogy n á l u n k nem szabad minden baj
okául kizárólag az embereket odaállítani, vannak
intézmények is, melyek alapos rendezésre, tisztogatásra szorulnának, hogy ne miattok keverődhessék
bajba az ember. Már pedig nem lehet megfelelő az
olyan intézmény, vagy összetétel, mely csupa lelki
hősöket tételez föl az egész vonalon s mely n e m
számol azzal, hogy sok a kisebb lelki kaliberű
ember is.
Az egyház magasabb rendű érdeke a coelibatus
és ha Paulsen meg Foerster a legújabban is n e m is
írtak volna róla olyan magasztosan, akkor is tud-

LXVIIl. évf. 1909.

nám, hogy a kereszténység p a p j á n a k jobban felel meg
ez, hogy mindeneknek mindene lehessen. Ne helyezzük tehát oly körülmények közé, hogy napi kenyerét
sok e m b e r keze segítségével és munkálásával legyen
kénytelen beszerezni, hogy női személyek n é l k ü l el
ne lehessen; mert ha még oly hű is állásához és
reverendájához, n e m kerüli ki legalább a sárga gyanút, mely ott ólálkodik körülötte és mely, mint szent
Jeromos irta Jovinianusról : «nulli coelibi credit
pudicitiam». Eltekintve természetesen attól, hogy a
gyengébbekre tényleg sokszor veszélyessé, sőt végzetessé vált m á r : az occasio proxima.
A történelem tanít rá és pedig a mióta csak
Kálmán király n á l u n k VII. Gergely reformját végrehajtotta, hogy míg a papi megélhetés, a beneficiális
rendszer nálunk a m a i mód szerint lesz berendezve,
a papság egy része mindig mozdulatlan marad, mert
nincs azon kellő helyzetben, hogy mozogjon s ha
mozogna is, hogy kövessék hivei. Ne felejtsük, hogy
az antireformáció nagy korszakát, melyet dicsekedve
szoktunk emlegetni, a XVII. és a XVIII. századot: a
missziókat, az iskolákat, a szemináriumokat, az egyetemet s j ó részben a plébániákat is vezető jezsuiták
csinálták s nem a világi papság és hogy a mióta
eltörülték őket (1773), m á r valamikor itt a «Beligio»ban s egyik m ű v e m b e n bővebben is fejtegettem,
n á l u n k a hitélet n e m tud valójában fölvirágozni.
Nem ejthetne ez egy kicsit gondolkodóba, hogy
miért van ez így?
Összefoglalva a fejtegetést, kitűnik, hogy a pasztorális mozgás h i á n y á n a k egyik oka nem c s u p á n az
emberekben, h a n e m az időviszonyoknak többé meg
n e m felelő egyes intézményekben, nevezetesen beneficiális rendszerünkben is keresendő. Nem orvosolh a t n á n k - e ezeket m a g u n k katasztrófák, szekularizáció
bevárása nélkül? A történelem a mi okulásunkra
is íródott.
Dudek.

származástan

és a Biblia/

Ma m á r tudjuk, hogy a dogmát a leszármazás
ép oly kevéssé érinti, mint a heliocentrikus világrendszer. De valamint 300 év előtt voltak aggályoskodók, kik Copernicus gondolatát a Biblia ellen
irányult merényletnek bélyegezték, úgy akadtak napj a i n k b a n is, kik túlbuzgalmukban egy kanál vizbe
iparkodtak fojtani m i n d e n fejlődést, mert veszélyeztetve gondolták a Szentírás teremtéstörténetét. Egy
francia abbé, Lavaud de Lestrade, egész könyvet irt
a jóügy érdekében s a Genesis első fejezetéből adta
meg a fejlődés t a n á n a k a kegyelemdöfést. 2 Charles
N a u d i n ellenben ugyanezen fejezetben találja a leszármazás isteni helybenhagyását. T u d j uk, mi az ézsszerű
1

A «Religio» tavalyi évfolyamának 20 és 21-ik számában
alaposan tárgyalták e kérdést a «Természettudományi
Levelek'. Mi csak a régi exegéták nézeteit óhajtjuk méltatni.
2
Transformisme et Darwinisme. Paris. 1S85.

("».

szám.

RELIGIO

megjegyzés mind a kettőnek eljárására : ne keressük a
Bibliában azt, a mit Isten belé nem helyezett: tudományos theoriákat.
A Genesist a származástan annyiban érdekli, a
mennyiben mindakettő az élők eredetét magyarázza.
Csak az a kérdés: egymásnak ellenmondó alakban-e?
Amaz az első fejezetben így írja le a növény- és
állatvilág keletkezését : «És terme a föld zöldelő és
maghozó füvet neme szerint és gyümölcsöző fát,
mindeniknek magva lévén faja szerint...És teremte
Isten nagy cethalakat és minden élő és mozgó
lényt, melyeket a vizek eléhoztanak fajaik szerint és
minden szárnyas állatot neme szerint...» 1 E leírás
az élők teremtését nyilván fajaik szerint adja elő,
tehát másként, mint azt a származástan védői képzelik. És valóban, az ókor és középkor exegétái
csaknem egyértelműen így magyarázzák e szentírási
helyet, sőt szent Vazul szónoki amplifikációval ecseteli, miképen fogadott szót a lelketlen durva anyag
az isteni parancsnak és hozta létre az állatok és
növények végtelen sokaságát.
Megütköznénk, ha a szentatyák másként beszéltek volna. Hiszen sem a szöveg, sem az akkor igen
alacsony fokon álló természettudomány nem kelthetett bennük gyanút e magyarázat helyessége felöl.
De más a szavak értelmezése, más a szavakban
kifejezett dogma. Az az ismeretek bővületével tökéletesedhetik, ez mindig ugyanaz marad. A Genesis
első fejezete nem egyébb, mint az egyszerű emberi
elméhez mért oktatás ama nagyfontosságú igazságról,
hogj' minden, a mi a földön és azon túl bennünket
környez, nem magától van, hanem az Alkotó intésére került elő a semmiségből. Hogy miként : a mai
tökéletes alakjában-e vagy valami kezdetleges ősalakban, az nem tartozik az igazság lényegéhez, következőleg nem is lehetett a Genesis Istentől sugalmazott szerzőjének föladata. A mit a mikéntről mond,
az csak azok értelmi fokához szabott illusztráció, a
kikhez beszél. Hiszen az egyszerű zsidó nép csak úgy
érthette meg a teremtés fölséges dogmáját, ha mintegy
maga előtt látja, hogyan kerülnek elő Isten külön fölszólítására a Nap, a Hold, a csillagok, a növények és
állatok ezrei természetesen azon alakjukban, a melyben a Genesis eredetének idejében jelentek meg.
Eltekintve a dogma és szövegmagyarázat közötti
különbségtől, kérdezhetjük továbbá: van-e a teremtés mikéntjére vonatkozólag a szószerinti értelmezés
mellett egyéb magyarázatoknak is jogosultsága?
Nyugodtan azt felelhetjük, hogy igen. Nem kisebb
tekintélyek, mint alexandriai Kelemen, Origenes,
nyssai Gergely, szent Ágoston nyugtatnak meg efelől.
Ilippo lángelméjű püspöke különösen a «De Genesi
ad litteram» cimű művében fejti ki idevágó érveléseit.2 A világ teremtése, szerinte, egyetlenegy isteni
1

Gen. 1, 12, 21.
2 De Gen. ad litt. 5, 4. 5 ; 6, 4. 5. 6. Migne, Patrol, lat. t.
34. col. 325. 326. 341.
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ténnyel ment végbe. Véleményét a Gen. 2, 4.-vel
támogatja. Itt ezt olvassuk: «Ez vala égnek és földnek eredete azon a napon, melyen alkotá az Úr az
eget és földet.» Az egyes számra : in die, quo, építi
szent Ágoston egész okoskodását. Isten ugyanis azon
egyetlen «Legyen» szóval létrehozta az anyagot és
az anyagba egyúttal erőket teremtett bele, hogy azok
alkalomadtán a Teremtő akarata szerint érvényesülve
fokozatosan építsék ki a mindenséget. «Originaliter
el primordialiter — mondja — in quadam textúra
elementorum cuncta jam creata sunt; sed acceptis
apportunitatibus prodeunt.» Ha tehát a harmadik
nap munkájáról olvassuk: «Teremjen a föld zöldellő
és maghozó f ü v e t . . . é s a föld terme stb.», ez annyit
jelent, hogy a föld képességet nyert létrehozni az
idők folyamán a növényeket az ő nemük szerint.
E növények tehát a teremtés pillanatában csak a
létrehozó képesség és az ok szerint (potentialiter et
causaliter) voltak benn az ősanyagban és csak határozott föltételek bekövetkeztével fejlődtek ki mostani
fajokká és egyedekké. Gondolatát találó hasonlattal
illusztrálja. A teremtett világot kezdetleges állapotában úgy képzeli, mint az anyaállatot, mely tele van
termékeny petékkel. «Nam sicut matres gravidae
sunt foetibus, sic ipse m u n d u s gravidus est causis
nascentium.»
Szent Ágoston véleményét a középkori skolasztikus exegeták, bár nem tették sajátjukká, mindazonáltal a legnagyobb tisztelettel említették. Szent Tamás
igen alkalmasnak tartja a nehézségek eloszlatására. 1
Bonaventura ugyanezt nagyon ésszerű és elmés
magyarázatnak mondja. Albertus Magnus elismeri
bizonyító erejét. Az úgynevezet ágostoni iskola hivei
pedig természetesen pro aris et focis védelmezik. 2
De maguk a középkori exegéták is, jóllehet a
Genesis betűszerinti értelmezése mellett foglalnak
állást, mégis oly elveket hangoztatnak, a melyek szent
Ágoston gondolatának természetes folyományai. Szent
Tamás elismeri, hogy új fajok keletkezése lehetséges.
«Az új fajok — mondja — ha ugyan vannak, már
előbb léteztek bizonyos aktiv erőkben.» 3 Ez azonban
nem egyéb, mint szent Ágoston tana más szavakkal.
Ugyancsak szent Tamás tanítja a generatio aequivoca
egy bizonyos nemét, mely szerint rohadt testekből
a csillagok befolyása mellett apró állati fajok keletkeznek és nem tartja kizártnak, hogy e módon új
fajok is jöhetnek létre. Lombardi Péter megadja e
lehetőség okát is abban, hogy e fajok már kezdettől
fogva itt voltak, csakhogy potentialiter et materialiter :
az anyagban rejlő produktiv képesség alakjában. 4 Ez
sem egyéb, mint szent Ágoston gondolatának alkalmazása az élőlények egy különös csoportjára. Suarez
fölveti a kérdést, vájjon az állati fajok, a melyek
1

In 2 libr. sent. dist. 12. qu. 1. ant. 2.
2 V. ö. Migne, Patrol, lat. t. 47. eol. 721.
3
Summa I. qu. 73. art. 1. ad. 3.
« 2 lib. sent. dist. 15, 4.
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keresztezés útján j ö n n e k létre, mint az öszvér, leopard,
hiúz a teremtésnél actu voltak-e képviselve vagy
csak potentia? Ez utóbbit tartja valószínűbbnek,
mert létezésüknek így is van elégséges oka. Hiszen —
úgymond — megfelelőbb, hogy a mi teremtett okok
útján is létrejöhet, ne létesüljön Isten közvetlen beavatkozása által; ezt ugyanis j o b b a n ajánlja a mindenség tökéletes volta. 1
A régiek ezen állításaiból leszűrhetjük a célunknak megfelelő igazságokat. Példáik ugyan a természettudomány mai állásáról tekintve lehetnek esetlenek, sőt tévesek. De a bennük rejlő mag a fejlődés
elvének hallgatag elismerése és egyúttal csöndes
eltérés a Genesis szószerinti értelmezésétől. Mert
ha elismerjük, hogy néhány faj a teremtésnél csak
okilag szerepelt, m á r elejtettük az általános tételt,
hogy a létező fajok közvetlen teremtés útján jöttek
létre. Hogy a Genesis mégis a fajok szerinti teremtést a d j a elő, az szent Ágoston szerint az emberi
értelem korlátoltságához való alkalmazkodás. Volna
csak — m o n d j a — az elménk az angyalokéhoz hasonló,
Isten úgy közölte volna velünk a teremtés dogmáját,
mint az tényleg történt: az életcsirák szerint. 2
Legújabban a franciáknál szent Ágoston véleményét nemcsak a származástan előnyére próbálták
kiaknázni, hanem az ősnemzéstől való félelem teljes
kizárására is. A hitetlen vegyészeket ugyanis még
mindig kisérti a generatio aequivoca hazajáró lelke.
Még mindig vannak, a kik az élő és élettelen világ
közötti ürt áthidalhatónak tartják. Csak két év előtt
érdekes epizód tanúi voltak a francia Academie des
Sciences egybegyűlt tagjai.
M. Dr. Stéphane Leduc, a nantes-i École de
Médecine tanára, hír szerint föltalálta az élet teremtésének a titkát. A tudós professzor destillált víz és
zselatin keverékből, melyhez egy adag cukrot, konyhasót és néhány szem réz- és cinkszulfátot csatolt,
levélszerűleg elágazó képződményeket nyert, melyek
növekedtek, szétnyúltak és helyenkint bimbóra
emlékeztető daganatokat mutattak, egyszóval Leduc
szerint a valóságos növény tulajdonságait öltötték.
A szabadgondolkodók kara már rázendített a dicsőítő
himnuszokra, mái égig kezdte magasztalni azt a
nagy embert, a ki «hüvelyk u j j á n a k egyetlen mozdulatával lekaszálta az egyház ágaskodó dogmáit.» 3
Már arról volt szó, hogy Sorbonne külön katedrát
emel az újdonsült teremtőnek. A dolgot csakugyan
komolyan kezdték venni. Az ú j tanszékről szóló
rendelet m á r meg volt szerkesztve, m á r csak az
államfő aláírása hiányzott, m i k o r közbejött egy
bosszantó véletlen. Az Academie des Sciences 1906
dec. 24-én d. u. 3 órakor (ugyanaznap estére várták
az aláírási !) egybegyiilten tanácskozott, midőn M. Bon1
2
3

De opere 6 dierum, lib. 2. cap. 10. n. 12.
V. ö. De Gen. ad litt. 5. cap. 4.
Journal de Médecine. Paris 6. Janvier. 1907.
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nier föláll és jelenti, hogy M. Róbert Dollfus, egy
fiatal és igen tehetséges kísérletező, m á r több év előtt
j u t o t t Leduc-féle eredményekhez, csakhogy sokkal
egyszerűbb úton, a mennyiben sem cukrot sem
konyhasót n e m használt. A német Traube pedig
m á r 40 év előtt laboratóriumában hasonlóan növekvő,
levélszerű képződményeket hozott létre, n e m is egyszer, h a n e m számtalanszor. Mindkét esetben azonb a n beigazolta az alaposabb vizsgálódás, hogy n e m
életről, hanem csak az élettel külsőleg analog tüneményről van szó. A nantes-i tudós professzor tehát csak
a n n y i b a n különbözik csalódott elődeitől, hogy főztét
sóval és cukorral fűszerezve izletesebben tálalta föl
az éhes világnak. Azt beszélik, hogy aznap n e m
mutatkoztak az Academie tagjai. A rendelet az íróasztalról természetesen a papírkosárba került.
Ez esethez Kirwan egy francia folyóirat egyik
tavalyi számában érdekes reflexiókat csatolt. 1 Szent
Ágoston véleményéből indulva ki arra a megfelelő
következtetésre jut, hogy lia az élő lények virtuális
teremtését a világkezdet pillanatában lehetségesnek
fogadjuk el, nemcsak a leszármazástól, h a n e m a
sokat emlegetett ősnemzéstől sem kell t a r t a n u n k
többé.
Mert tegyük föl — m o n d j a Kirwan — hogy
valamikor m a j d egy pár évszázad múlva egy lángeszű vegyész r e m e k ü l berendezett laboratóriumában
az üvegtubus kavargó aljáról egyszerre csak eg}'
valóságosan élő moszatot ránt elő és nag}' diadallal
kiáltja az ámuló világnak, hogy heuréka, megvan
az élet titka! Vájjon megijedünk, vájjon a tagadás
m e d d ő ellenérvéhez menekszünk, vagy talán az
Index-Kongregációval fenyegetőzünk m a j d ? Dehogy.
Elismerjük az elvitathatatlan tényt és nyugodtan
csak azt kérdezzük : és mi következik ebből ? Talán
a teremtés d o g m á j á n a k a törlése? Oly kevéssé, mint
a Ledne-féle kísérletből. Talán a generatio aequivoca?
Az sem. Hiszen itt nincs szó oly életről, mely pusztán
m e c h a n i k u s erők kombinációja révén jött létre a
puszta anyagból. Vagy mégis? Akkor Bizonyítsák be,
hog}' ama lángelméjű vegyész tubusában pusztán
mechanikus erők m ű k ö d t e k közre, mutassák ki
n a p n á l világosabban, hogy a vegyület molekuláiban
egy lappangó elv, a virtuális élet ki van zárva. És
ezt sohasem fogják kimutatni. Mert az életelv n e m
látható, tapintható, mérhető. Mi azonban igenis kim u t a t h a t j u k az okság törvényéből, hogy ama titokzatos életelv fölvétele valóságos posztulátum. Nincs
m á r elfogulatlan tudós, a ki tagadná a lényeges
különbséget az élettelen anyag és az élőlény sajátságai között. Az elégséges ok alapelve azonban azt
diktálja józan eszünknek, hogy minden okozatnak
m e g van a maga arányos oka. Tehát az élet lényegesen magasabb, tökéletesebb jelenségeire n e m vehe1

V. ö. La vie réelle et l'Hypothèse de Descendence.
Les Questions Ecclésiastiques. Janvier, 1908, pag. 68.
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tünk föl lényegesen alacsonyabb, tökéletlenebb okot,
mely a mechanikus jelenségek hordozója csak. Azon
jövendőbeli lángeszű természettudós tubusában tehát
csak ama külső föltételek játszottak közre véletlenül
oly szerencsésen, hogy az a szunnyadó életerő fölébredt és megkezdte rendes, természetes működését.
Eszerint n e m valóságos, h a n e m csak látszólagos,
relativ ősnemzéssel volna dolgunk, de teremtéssel,
mely productio entis ex nihilo sui et subjecti, semmiképen sem.
E föltevések mellett tehát — Kirwan szerint —
n e m volna szükséges fölvenni az élet első megjelenésére sem közvetlen isteni beavatkozást. Midőn
F ö l d ü n k a fejlődés folyamatában a lehűlés a m a stád i u m á b a lépett, mely az életfejlődés föltétele;
m i d ő n a levegő, a napsugár s egyéb számbaveendő
tényezők összejátszása megalkották a tenyészet melegágyát: akkor — m o n d j u k még hozzá a materialistákkal — a szerencsés véletlen oly kedvező elemi
vegyületeket hozott össze, amelyekből egy csodálatos
új vegyület képződött fölruházva a környezettől teljesen elütő tulajdonságokkal, az élettel. Ime egészen
idáig követhetjük ellenfeleinket, anélkül, hogy akár
az ész, akár a hit elveibe ütköznénk. A különbség
csak olt kezdődik, midőn magyarázatát adjuk annak,
hogy az élettelen anyag miért lett élővé. Ha szent
Ágostonnal a causae nascentium lappangó erőket
vesszük föl magyarázatul, látszólag ugyan a generatio
spontanea sikamlós talajára lépünk, tanunk mégis
megnyugtatja az észt s gyönyörű hitvallása a
teremtés dogmájának, mert elismerjük, hogy azok a
titokzatosan lappangó causae nascentium erők az
Alkotó parancsszavára kerültek a durva anyagba a
teremtés első pillanatában. «Ez vala égnek és földnek eredete azon a napon, a melyen alkotá az Úr
az eget és a földet.»
Nem akarjuk kutatni, m e n n y i r e jogosult Kirwan
föltevése bölcseleti szempontból. Mert eltekintve a
causae nascentium homály r os, egyszerre sokat és
keveset mondó voltától, m á r pusztán geologiai és
biologiai szempontból is bajosnak látszik egy ilyen
életelv fölvétele az ősanyagban. Szent Ágostonnak
sejtelme sem volt a Föld ősállapotáról, azért nem
tudhatta, hogy az az életcsira az izzón kavargó tűzfolyamban aligha maradhatott volna meg évmilliókon át. Mindazonáltal e körülmény mit sem von
le a zseniális egyházatya nézetének értékéből. Akár
a teremtés pillanatában, akár a kellő életföltételek
ittléte után ojtotta Isten azokat a titokzatos causae
nascentium-okat a durva anyagba, annyi bizonyos,
hogy az eszme a fejlődés gondolatát tartalmazza és
egyúttal azt a megnyugtató igazságot, hogy a származástan mai józan a l a k j á b a n nem ellenkezik a
Genesis teremtéstörténetével.
A teremtés teljes jogérvényben marad, h a a mai
növény és állatvilág kialakulására csak néhány közvetlen Istentől teremtett ősalakot veszünk föl. Ha
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pl. a bogaraknak sok ezerre menő rendszertani
fajait egyetlen őstipus kifejlődött utódainak tartjuk,
nemcsak hogy n e m fölösleges, hanem még szükségesebb egy végtelenül bölcs és hatalmas Lény közbelépte. «Mert — kérdi Hammerstein — mihez kell
nagyobb művészet : ahhoz-e, hogy egy billiardozó 100
golyót egyenkint j u t t a s o n a kivánt célhoz, vagy ahhoz,
hogy egy mesterlökéssel érintve meg egyet, közvetve
a többi 99-et is a szándékolt cél felé lódítsa? Természetes, hogy az utóbbihoz». 1
Eszerint csak mosolyoghatunk azon elhamarkodott diadal rivalgásokon, melyekkel a darwinizmus
fénykorában a keresztény dogmák vereségét jelezték
a leszármazás hősei. Strauss ajtóról beszélt, a melyen
a csodát kidobja a boldog utókor, lluxley a leszármazás legnagyobb vívmányának tartotta, hogy békíthetetlen ellenkezésbe hozta a tudományt a hit
tanaival. Az örömrivalgások oka alighanem mélyebben
feküdt. A darwinizmus elveit az emberre is alkalmazva a leszármazásban vélték föltalálhatni a régóhajtott szabadságlevelet az állati ösztönök kielégítésére.
Ma fordult a kocka. A származástan megtisztulva
került elő a százéves csetepatéból és a keresztény
világfelfogás szolgálatába lépett. Ennek fényénél
most ragyogóbb színekben l á t j u k magát a teremtést
is. Földünk s a r a j t a nyüzsgő élet ugyan egy kissé
háttérbe szorul, de csak azért, hogy tért engedjen
az idők beláthatatlan folyamán átcsillanó isteni Bölcseség és Nagyság sugarainak. Méltóbban be sem
fejezhetjük e cikkszorozatot, m i n t W a s m a n n szavaival :
«A keresztény alapon épült fejlődés-elméleti világfelfogás az állat- és növényvilág sok százezeréves
történetét kis sorocskává zsugorítja össze a kozmosz
ősrégi történetében, melynek első lapján kitörölhetetlen betűkkel áll az ige : Kezdetben teremté
Isten az eget és földet». 2
Martinovics Sándor S. J.3

A fönntartott esetek és a görög egyház.

(ii.)

Ha a püspök maga köt valamely bűnhöz censurât, a censurának n e m ismerése még nem semmisíti
meg a fölfüggesztést ; az eset akkor is casus reservatus. Egyébként kétség esetén a rendelkező egyházi
hatóság van hivatva dönteni.
A római p á p á n a k fönntartott esetekhez kötött
censurára nézve röviden meg kell még jegyeznünk,
hogy az kétféle: vagy excommunicatio latae sententiae Romano Pontifici specialiter reservata, vagy
pedig csak simpliciter reservata. A kettő között a
1 Gottesbeweise. Trier. 1903. 150 t.
Wasmann : Die moderne Biologie und die Entwicklungstheorie. III. Ausgabe. Freiburg. 1906. 318. 1.
3
A nagy tudású szerzőt valóban elismerés illeti meg a
Darwin-jubileum alkalmából írt eme tanulságos s kimerítően
tájékoztató cikksox-ozatáért, melyet az előző számokban
közöltünk.
Szerk,
2
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föloldozásra nézve az a különbség, hogy míg azon
b ű n ö k alól, a melyek a római p á p á n a k simplex
excommunicatióval vannak fönntartva, érvényes föloldozást adhat mindenki, a kinek a római p á p á n a k
föntartott esetek alól való föloldozásra generalis facultása van, addig a specialis excommunicatióval fönntartott^esetek alól csak az oldozhat föl, a kinek erre
külön meghatalmazása van. Előbbi van 12, illetve 13,
utóbbi pedig 18, illetve 19. Censura nélkül fönntartott
pápai eset van kettő. Az egyik, ha valamely nő az
egyházi hatóság előtt hamisan vádol egy papot, hogy
őt a gyónásban sollicitálta. 1 A második, ha valaki
egy szerzetestől, a k á r férfi, akár nő legyen az illető
szerzetes, az elüljáróság tudta és beleegyezése nélkül
nagyobb ajándékot fogad el. Utóbbi eset mindaddig
fönntartott casus, a míg a restitutio meg n e m történt. 2
A második esetre nézve jelenleg a körülményeket is
figyelembe kell venni, mert ma az egyes rendházakb a n a rend tagjainak a teljesített szolgálat fejében
külön fizetésük van, a melyből ajándékot adni szerény véleményünk szerint szabad mindenkinek.
A római p á p á n a k censurával fönntartott eseteket
külön nem soroljuk föl, bennfoglaltatnak azok a már
érintett «Apostolicae Sedis» kezdetű bullában.
A fönntartásra vonatkozó terminusok és azok kellékeinek adott ismertetése a maga teljében vonatkozik és érvényben van a latin egyházban. Kérdés,
vájjon az előadott tan kiterjeszkedik-e a görög szertartású katholikus egyházra is, vagy pedig annak
intézkedéseit n e m érinti? Mint'jeleztük, erre vonatkozólag két vélemény áll fönn. Az egyik szerint a
görög katholikusoknál nincs fönntartott eset, a másik
vélemény szerint pedig a görög unitusokra nézve
a fönntartott esetek tekintetében az intézkedés teljesen azonos azzal a rendelkezéssel, a melyet az
«Apostalicae Sedis» constitutioban olvashatunk. Teljesség szempontjából szükségesnek tartjuk fölemlíteni
még azon véleményt is, a mely azt m o n d j a , hogy a
görög egyházban az «Apostolicae Sedis» bulla nem
bir ugyan semmi joghatállyal, de azért van ott
mégis fönntartott eset és pedig: a sollicitálás a gyón á s b a n és a szerzetesi ajándék elfogadása. Hogy
m i n e k alapján tanítja e vélemény a két eset fönntartását, ha idézett bullának intézkedéseit a görög
egyházra nézve nem tartja érvényesnek, b a j o s volna
megállapítani, minél fogva e harmadik véleménnyel,
mint minden alapot nélkülöző és önmagában ellenmondást tartalmazó hypothesissel nem foglalkozunk.
Lássuk a két ellentétes vélemény érveit.
Azok, a kik IX. Pius pápa intézkedését a görög
egyházra vonatkozólag érvénytelennek mondják,
véleményüket a következő érvekre alapítják:
1. A latin és a görög egyház fegyelmi törvényei
és disciplinája különbözik egymástól. E különbséget
1
2

Bened. XIV. ín Bulla Sacramentum. Die 1. Jun. 1741.
Clem. VIII. Religiosae Congregationis, 19. Jun. 1594.
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és a n n a k fönntartását maguk a római p á p á k hangoztatják és rendelik. 1
2. Hogy a római p á p á n a k valamely rendelkezése
a görög katholikusokra nézve érvényes legyen, szükséges ezt az érvényességet k ü l ö n szavakba foglalva
tanítani, határozottan kijelenteni t. i., hogy ezen intézkedés a görögökre is vonatkozik.
3. Ugyanazt mulatja a közfelfogás, a mely a
görög egyházban semmi reservált casust n e m ismer.
Ezen érvek n e m elégítenek ki bennünket. A tagadó
vélemény követői által fölhozott argumentumok a
fönntartás eredményességére, vagy érvénytelenségére
nézve semmi positiv érvet n e m tartalmaznak azon
általános meghatározáson kívül, hogy a görög és a
latin egyház fegyelmi szabályzata különbözik egymástól. A két szertartás fegyelmének különbsége még
n e m elég arra, hogy a tagadó vélemény helyességét
kellőképen bizonyítsa. Sokkal fontosabb okokra támaszkodik azoknak tanítása, a kik az «Apostolicae
Sedis» bulla érvényességét a görögökre nézve is
kötelezőnek tartják.
Az állító nézet érvei a következők:
1. Az általános katholikus tanítás szerint, a
melyet m i n d e n katholikus embernek vallani kell, a
gyónás kiszolgáltatásának érvényességéhez a fölszentelésen, tehát az egyházi rendek fölvételén kívül
nélkülözhetetlenül szükséges még a küldetés, a missio
és az azzal adott iurisdictio, vagyis a joghatóság.
E katholikus küldetés főforrása és egyedüli alapja
Krisztus Urunk földi helytartója: a r ó m a i pápa.
Minden e n e m ű küldetés és az ebből fakadó joghatóság csak a n n y i b a n érvényes, a mennyiben akár
közvetetlenül, akár közvetve a római pápától veszi
eredetét. A püspökök is csak annyiban adhatnak
jurisdictiót, a mennyiben a római pápával közösségben vannak. Tehát az egyes szertartások különböző volta ellenére is a gyónás érvényessége csak
annyiban áll fönn, a mennyiben a joghatóság közlésére szolgáló missio végső elemzésben a római
pápától ered és csak oly fokban érvényes, a minőben azt a legfőbb forum közölte, illetve közöltette.
N e m lehet tehát hivatkozni a két szertartás fegyelm é n e k különbségére, mivel mindkét szertartásban a
joghatóság alapja, forrása maga a római pápa.
2. Hog)r a római pápa valamely rendelkezése a
görög egyházban érvényes legyen, nem szükséges
ahhoz a római pápa azon direct kijelentése, hogy ez
a görög egyházra is vonatkozik, elegendő, ha a pápa
rendelkezésének érvényessége az «egyetemes» egyházra vonatkozik és így van hozva.
3. A mi illeti az «Apostolicae Sedis» bullának a
görög egyház püspökeivel való közlését, föltétlenül
bizonyos, hogy azt, mint minden bullát, a római
p á p a a görög egyházzal is közölte.
1

Kivált XIV. Benedek, IX. Pius és XIII. Leo pápa intézkedései.
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4. Az állító véleményt tanítja maga a római
Congregatío de Propaganda Fide pro Negotiís Rítus
Orientális is. A püspököknek adott quinquennalisekben határozottan ki van emelve az «Apostolicae Sedis»
bullában foglalt föloldozásra szükséges joghatóság
közlése, a mely intézkedés a tagadó vélemény szempontjából teljesen érthetetlen volna. 1
5. A tagadó vélemény követői hivatkoznak a
közmeggyőződésre, a mely szerint a görög egyházban állítólag nines fönntartott eset. Ezen érv épen
ellenök szól. A tapasztalat ugyanis mindigazt bizonyítja,
hogy valahányszor föntartott esetről van szó, a hivek
mindig oly papot keresnek föl, a kiről tudják, hogy
a fönntartott esetek érvényes föloldozásához szükséges joghatósággal föl van ruházva, a mi teljes lehetetlenség volna azon esetben, ha a tagadó vélemény
egyetemes volna.
6. A fönntartás érvényességét tanítja maga a görög
egyház szertartási könyve : az «Euchologion» is, a hol
határozottan ki vannak emelve a római pápának, a
püspököknek stb. fönntartott esetek. 2 Igy olvassuk ezt
egyébként a görög egyház theologusainak könyveiben is.3
7. Kövesse bárki akár az egyik, akár a másik
véleményt, eg}' a bizonyos, hogy a tagadó vélemény
helyessége és érvényes volta legalább is kétséges, a
katholikus egyház tanítása szerint pedig kétséges joghatósággal föloldozni rendes körülmények között
nem szabad. Ha tehát valaki még a tagadó véleményt
követi is, adott esetben még akkor is a kellő jurisdictióért az egyházi hatósághoz kell fordulnia, a
miben újra csak az állító tanítás érvelése bizonyul
helyesnek.
8. Más kérdés, van-e tényleg a valóságban fönntartott eset? Egyesülnek-e valóban mindazok a
kellékek, a melyektől a fönntartás érvényessége függ
és a melyekről az előbbiekben szóltunk ? Jeleztük
azt, hogy a római pápának fönntartott esetek kettő
kivételével cenzúrával vannak fönntartva. Ha valaki
ezen cenzúrát nem ismeri, a bűn reá nézve nem
lesz fönntartott eset, hanem csak egyszerű vétek, a
mely alól minden szokásos joghatósággal fölruházott
pap adhat föloldozást. A mennyiben népünk egyrészt ilyen, a római pápának, vagy az egyetemes törvény által a püspököknek fönntartott nagy bűnökbe
nem szokott beleesni ; másrészt pedig a fönntartás
érvényességéhez okvetlen megkívánt cenzúra ismeretével nem bir, a gyakorlati élet szempontjából mi
is azt állítjuk, hogy a legritkább esetben történik, a
midőn a bűn tényleg fönntartott esetet képezne. Ez
azonban nem elegendő érv arra nézve, hogy a katholikus egyháznak a fönntartásra vonatkozó rendelkezéseit egyoldalúan tárgyaljuk és azt a következ1

V. ö. az eperjesi püspöknek 1893. III. 14. s VII. 14.
adott quinquen.
2
Euchologion, I. rész. Peremösl, 1876. 61. old.
3
Pelles : Theol. Past. T. II. §. 314. pg. 378.
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tetést vonjuk belőle, hogy az «Apostolicae Sedis»
bulla a görög egyházban nem érvényes, mert ilyen
érveléssel be lehetne bizonyítani azt is, hogy jelzett
constitutio a latinoknál sem áll fönn.
Honnan van mégis, hogy ily fontos kérdésnél
két teljesen ellenmondó véleménnyel állunk szemben ? Ennek nézetünk szerint következő az oka. Az
«Apostolicae Sedis» bulla a római pápának fönntartott eseteken kívül fölsorolja azt a 3 esetet is, a
melyet mint egyetemes intézkedésből eredő casust a
püspököknek tart fönn, meghagyván az egyes egyházi hatóságoknak, hogy a körülményeknek megfelelően, azok még külön-külön eseteket is fönntarthatnak maguknak. Mivel nálunk a nép erkölcsi
és vallási körülményeinél fogva nem forog fönn
semmi ok arra, hogy az egyházi hatóság a fönntartásra vonatkozó jogát de facto is gyakorolja, egyházmegyénkben az általános törvénnyel fönntartott 3
püspöki eseten kívül más a püspököknek fönntartott
esel tényleg nincsen, minélfogva ez adhatott okol
és alkalmat azon nem okadatolható véleményre,
mintha nálunk semmiféle fönntartott eset nem volna.
Rusznák Miklós dr.

A

művészetek

és a

protestantizmus.

Midőn tavaly nyáron az észak-németországi középkori műemlékek tanulmányozása közben Lübeckbe
értem, egy szeretetreméltó tudóssal akadtam össze, a ki
egész ott tartózkodásom alatt előzékenyen járt kezemre. Protestáns ember léiére nem egyszer nag}'
meglepetésemre szinte rajongással beszélt a katholikus egyház kiváló művészeti érdemeiről és elfojtott
keserűséggel szólt a reformáció vandalizmusáról, a
mellyel a művészetek fejlődését megakadályozta.
Becsületes germán jelleme dacára föl-fölvetődött
bennem a gyanú, hogy ez a szokatlan Ítélkezés udvariasságból nekem a katholikus papnak szól. Most
azonban eloszlott minden gyanúm, midőn tőle legújabb munkáját 1 megkaptam, a melyben férfias nyíltsággal és tudományos bizonyítékokkal ismétli meg
állásfoglalását. Ezen legújabb munkájában alapos
tudós készültséggel és kellemes, igen vonzó előadással vezet végig Lübeck történetén és ismerteti műemlékeit a legrégibb kortól a mai napig. Munkáját
már csak azért is érdemes elolvasni, mert mintaszerűen írta meg ezen város történelmi, műtörténelmi,
irodalmi és társadalmi monográfiáját az utazó nagyközönség számára. A ki ebben a különben is igen
érdekes városban néhány élvezetes napot akar tölteni, Grauhoff könyvében kedves ciceronera fog akadni.
Minket most első sorban azon lapjai érdekelnek, a
melyeken a katholicizmus és a protestantizmus állásfoglalását vázolja. Azt hisszük, szolgálatot teszünk
i Otto GrauhofT, Lübeck. Stätten der Kultur. 9. Bd. Leipzig. 1908. Kötve 3 Mark.
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vele, ha e szakembernek és protestáns írónak illetékes véleményét e helyütt leszögezzük, illetve a d a n d ó
alkalom számára a «Religio» fegyvertárába helyezzük.
Grauhoff m i u t á n vázolta a szentírásnak nagy elterjedését a könyvnyomtatás föltalálása és a protestantizmus révén, így folytatja: «Midőn a protestantizmus a bibliát a n é p kezébe nyomta, cserébe elvette
tőle a régi legendák gyönyörű erdejét és ezzel mindörökre kihúzta a talajt a népművészet alól. A katholikus egyház mindig szerette és pártolta a művészetet; dogmáinak keretén belül elegendő teret nyújtott
a művészetnek; az idő váltakozása közben folyton
tekintettel volt a n é p lelkihangulatára és lelki szükségleteire. Ez által óriás befolyást nyert a n é p r e és
ezen befolyását hosszú időn át megtartotta. A luteranizmus azonban száműzte a művészetet a templomból a helyett, hogy azt fejlesztette és a népben szunynyadó művészi érzéket istápolta volna». É r d e m ü l
tudja be a reformációnak, hogy a hanyatlásnak indult
erkölcsi érzéket talpraállította. «I)e miután ezt a föladatát elvégezte, n e m állt meg e magaslaton, h a n e m
folyton-folyvást a legborzasztóbb túlzással rémítgette
az embereket a bűntől. A helyett, hogy az embereket
szellemileg fölszabadította volna, új dogmatizmus
bilincseibe verte őket, a mely dogmatizmus abban
különbözött a katholikustól, hogy költőieden, száraz,
üres és művészetellenes. A népet, a tömeget oly dogmatizmusba préselte, a mely a n é p szellemi kifejlődésérc nézve szűk és ártalmas, m e r t többet vett el
tőle, mint a mennyit nyújtott; a protestáns egyház
ezen dogmatizmusában a nép művészeti kifejlődése
megakadályoztatott, elvágatott és lehetetlenné vált.
A dogmatikus protestantizmus, a mely a világ javairól való föltétlen lemondást hirdette, a mely a földi
dolgoknak szépítését gonosz b ű n n e k bélyegezte, minden művészeti ággal szemben ellenségesen viselkedett, fáradhatatlanul küzdött ellene, mert attól tartott, hogy az életöröm bármily megnyilvánulása és
a földi jelenségeknek szeretete lehetetlenné teszi
u r a l m á t a nép fölött. Midőn később a protestáns
polgári társadalom az új egyház erkölcstanát elismerte és magáévá tette, a művészeket teljesen kizárta
kebléből és a polgári renddel szembe helyezte, mert
a folytonos protestáns korholó prédikációk folytán
végre vérévé vált az a fölfogás, hogy a művészek a
polgárság ellenségei. Csakis a protestantizmus hatalmi
pozíciójával támadt ez a rettenetes ellentét a polgárság és a művészek között; csakis a protestantizmus, a melynek sötét elveit valóban féltenie kellett
a művészettől, verte az emberek fejébe, hogy a m ű vészet a nép ellensége s a művészek a szellem nihilistái. A polgárságnak és a művészeknek ezen ellenséges magatartása kizárólag protestáns országokban
található és különösen ott észlelhető, a hol a protestáns világfölfogás máig is uralkodik. A protestáns
országok ezen időtől fogva az egyedül álló művészi
egyéniségek h a z á j a ; a művészek csak magasabb
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k ö r ö k b e n tudnak érvényesülni, a hol a protestantizm u s igazi ereje m á r megtört; igazi népies művészet
csak katholikus országokban található.»
Ezt a protestáns tudóstól gyártott p u s k a p o r t j ó
lesz szárazon tartani.
Fieber Henrik.
B u d a p e s t . A besnyöi férfizarándoklat után. Hajdan
veszedelem idején véres kardot hordtak széjjel az . . ,
országban. Kapisztrán János, az egyszerű, de lelkes
=
barát is így gyűjtött össze hatvanezer keresztes vitézt, Rfóni
kiknek segedelmével szabadította fel az országot a
török járom alól, melynek igája alatt nyögött hazánk.
Fordult az idők kereke. A kard és puska helyét felváltotta az élet küzdelmeiben az élő szó és a sajtó,
melyek sokszor nem kisebb veszedelmet okozhatnak a
török-tatárnál. Nemzeti létünk alapjait veszedelmes
ellenség döngeti, olyan, mint a terebélyes fa gyökerei
közé furakodó féreg. Nagy katholikus ujságunk, az
«Alkotmány» sajnos, még nem hódított elég tért szerkesztője legnagyobb buzgalma dacára, ki kell menni az
utcára agitálni, hitvallást tenni, hogy az álomban szendergőket fölébresszük. Május 24-én hatalmas férfisereg
harci riadója hívogatta, ébresztgette a kora reggeli
órákban a főváros lakosságát : Máriát dicsérni liivek
jöjjetek!...
A magyar páter Ábel : Bóta Ernő szívós kitartásának, páratlan agilitásának, apostoli buzgalmának eredménye és dicsősége a besnyői férfizarándoklat. Ki mert
volna csak néhány évvel ezelőtt is arra gondolni, hogy
csak száz férfiút is lehessen összefogni, hogy a nagy
Babylon utcáin bátran merjék dicsérni Máriát ? És ez
évben már harmadfélezer férfiú zarándokolt el MáriaBesnyőre. Gondviselésszerű volt a Mária-kongregációk
föléledése a mai hitközönyös korban, mely legfeljebb a
hangulatoknak él. A felszínes, anyakönyves katholikusok
úsznak az árral s az egyház ellenségeinek nyújtanak
jobbot a romboláshoz. Szent István király keresztény
jelleggel alapította meg az államrendet és 1848-ig szabadon élt, működött az egyház. Most odáig jutottunk,
hogy az egykori államvallás sóhajtozik aulonomiája
létesülése után. Autonomiánk még nincs meg, azért a
páholyok odúiból már felszínre került a szekularizáció
jelszava a megyeházától a parlamentig. A sajtó nem
késik a közvélemény megdolgozásával s így mindenütt
ott settenkedik a lelkek mélyén, sőt itt-ott az életben,
a községházán az alkotást felváltó romboló szellem,
mi leginkább az iskolák elközösítésénél nyilvánul egyelőre. Szent István unokái ezt nem tűrhetik tétlenül.
A katholicizmus újjáébredését örömmel lehet látni
minden téren s hogy a reális eredmények miért nem
kielégítők, azt csodálatos egyhangúsággal két illusztris
szónok, délelőtt Molnár János prelátus és a délutáni népgyűlésre érkezeit Bús Jakab abban találták, hogy a hit
csak a hangulatok színtáján mozog tudatos észbeli hit
helyett ; mert az érzelmi hit olyan, mint a futó szellő,
de a ki egyháza hitcikkelyeit, dogmáit, ismeri, annak
hite olyan, mint a hullámok tetején bukdácsoló hajó
horgonya. Jól mondta a tudós páter : «Uj élet kezd sarjadni, de ne elégedjünk meg ezzel. Szép, a mit a Népszövetség mivel, nemes a «Néppárt» törekvése, elismerést érdemel újságíróink buzgalma. Mégis mélyebben
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kell szántanunk. Ne elégedjünk meg a külsőségekkel,
le kell szántanunk a hileluek mélyéig».
A mint reámutatott az egyház titkos ellenségeire, ép
úgy reámutatott az orvosságra is a kongregációkban. Van
már seregünk, kik húsból és vérből való igaz katholikus férfiak. Tisztképző intézetre van szükség. Meg is
mozdult vagy 400—500 ember a Kongregációs Otthon
létesítésért, a többi sajnos a füle mögött ereszti a szót
és tovább sopánkodik. Mikor ilyen országos ügyről
van szó, meg kellene mozdulni minden katholikusnak,
mert az Otthon létesülése valóban olyan közszükséglet,
mely nélkül az egész katholikus ujjáébredés nem kecsegtethet nagyon sok eredménnyel. Hiába, egységes
központi organizáció nélkül nem lehet sikeresen dolgozni. Képzett tisztek nélkül nem lehet csatát nyerni.
Ebben az Otthonban pedig, ha meg lesz, minden katholikus férfiú tárt karokra fog találni, ki dolgozni akar :
egyházi és világi egyaránt idejöhet lelkét felfrissíteni,
életkedvvel töltekezni, hitében megerősödni, hol testvéri szeretettel, meg nem alkuivó krisztusi hittel, szellemmel találkozik majd.
A kongregáció nem a sekrestyében meghúzódó
«betschwesterek» gyülhelye, hanem gyakorlati katholicizmus képzője. Vájjon a most lefolyt férfizarándoklat is, ki tudná megmondani, hány prédikációt jelent a
fővárosi népnek,? A Mária-Besnyöre zarándokolt mintegy 3000 férfi nem tüntetett, hanem bátor hitvallomást
tett. S hogy ez nemcsak külsőség volt, hanem igazi
benső áhítat is, annak bizonysága azon 1500 férfiú, ki
az Oltáriszentséghez járult.
Midőn Péter emlékeztette a Mestert az elszáradt,
megátkozott fügefára, azt feleié : «Legyen hitetek az
Istenben és bizony mondom nektek : hogyha valaki e
hegynek mondja : indulj meg és merülj a tengerbe I és
nem kételkedik szivében, hanem hiszi, hogy megtörténik mind, a mit mond, megleszen neki». (Máté 21, 21.)
Ha a spanyolfal mögötti sopánkodást felváltja ez a
krisztusi hit, akkor bízvást remélhet a magyar egyr jobb
kort, mely után buzgó imádság epedez százezrek ajakán.
E reménységben megerősít a besnyői férfizarándoklat.
Bizonyára sokan, soká fognak emlékezni arra, mikor
az alkonyatba borult bűnös Babylon fölött nemcsak a
felhők mögül előbujkáló csillagok pislogtak, hanem
ezernyi gyertyaláng mellett sok ezer hivő férfiúnak
szivében a lelkesedés lángja gyúlt ki s a magasból alátekintő «Immaculata» kegyesen fogadta az esdő fohászt :
Nagyasszonyunk, hazánk reménye.
Minden reményünk csak Te vagy.
Szent szűz Anyánk ! Szent szűz Anyánk !
Oh el ne hagyj I . . .

*
Urbányi József.
Róma. X. Pius pápa a hitről és a tudományról. —
Minap fogadta a pápa az olasz katholikus ifjúság római
kongresszusának hódolatát. Ez alkalomból Carlotti dr.
intézett O szentségéhez hódoló szózatot, a melyben a
többi között a következő nyilatkozat foglaltatik :
«Katholikus tanárok és tanulók léptek szorosabb
társulati egységbe, hogy így iskolában és életben hitüket
jobban védelmezhessék, buzgóságukat élesszék, a tudomány nemes fenségét pártoskodó gyűlöletekkel szemben
megmentsék. Ma Szentségedhez a Krisztus helytartóját
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megillető tisztelettel közelednek, forró hálával eltelve
azért a támogatásért, melyben Szentséged a tudomány
haladását részesíti. Az ifjúság felajánlja Szentségednek
friss, pezsgő életerejét, hogy azt a Krisztusban való
megújhodásra eszközül használjad. Felajánlják eszüket
és szivüket, mert meg vannak győződve, hogy a szentszék irányításához való teljes ragaszkodásában rejlik
hitük erőssége.»
Válaszában Ö szentsége köszönetet mondott a
ragaszkodás érzelmeiért, a melyek neki annál kedvesebbek, mert azok a tudomány müvelésére szánt ifjúság
szivéből fakadnak, kik meg vannak győződve arról,
hogy a «tudományt és hitet, Istennek e két leányát,
együttesen kell szeretni, becsülni és művelni». Ezt
az eszmét fejtegetve, 0 szentsége a tudományt és a
hitet két szárnynak nevezte, a melyeken az emberi
szellem az igazság látására emelkedik. További hasonlat
a pápai beszédben ez volt : «Az emberi ész az ember
lelki szeme, melyet a hit, vagyis az Isten szeme, támogat az igazság felfedezésében, azt a meggyőződést keltve
és táplálva az emberi lélekben, hogy Istenbe vetett
hitünkben sohasem csalatkozhatunk.»
«Mint Jézus Krisztus helytartója, — így folytatta a
pápa — azé a Krisztusé, a ki az ifjúságot szerette,
szükségét érzem én is kijelenteni nektek, hogy én, a ki
erényeiteket szeretem és nagyrabecsülöm, és hogy én
titeket nemcsak atyai, de testvéri és gyengéd baráti
szeretettel szeretlek.» Krisztus Urunk a hitet és civilizációt s ezzel a boldogulást itt és az örökkévalóságban
egy soha szem elől nem tévesztendő eszközhöz kötötte :
a tani ló egyházra való hallgatáshoz. A ki az egyházra
nem hallgat, ahhoz szívvel-lélekkel nem ragaszkodik,
az nem lehet Krisztus tanítványa s így nem részesülhet Krisztus áldásaiban. Erről a boldogságra vezető igaz
útról tértek le azok a katholikusok, kik történelmi és
bölcseleti kritika ürügye alatt a felforgató újítás szellemét terjesztik s az igazi keresztény lelki műveltséggel
ellenkező ú. n. modern vallási kulturát akarnak létrehozni. Az engedelmesség szelleméből kivetkőzve megvetik az egyház isteni tekintélyét és mindenben gyarló
eszökre s mások illetéktelen Ítéletére támaszkodnak.
Nem igaz, a mit az ilyen emberek hirdetnek, hogy a
hivatalos anyaszentegyház a tudatlanságot kedveli, és a
tudományok fejlődését nem akarja; nem igaz, hogy az
egyházi fegyelem a tudományok haladását akadályozza.
Az egyház ismétli azt, a mit Jézus a zsidókhoz intézett,
hogy az ő tanítása, nem a magáé, hanem az Istené és
hogy mindenki, a ki ezt a tant tanulmányozza, meggyőződhetik róla, hogy az Istentől származik s azt Isten
tekintélye tartja fenn. Azért tartotta az egyház mindig
tiszteletben azokat a tudósokat és a tanulókat, kik a
tudomány és a hit, e két testvér szent összliangzását
kellő világításba igyekeztek emelni. Tanulmányozzátok
e nagy férfiaknak munkáit, kiket az egyház mindig
tiszteletben tartott és fog tartani és ne engedjétek magatokat más szellemű emberek által hitetekre nézve
zavarba hozni. Lehet, hogy a világ a hitetleneket nagy
szellemeknek, a tudomány oszlopainak, ragyogó elméknek fogja tartani és hirdetni ; ti ne hagyjátok magatokat zavarba hozni ; ti Jézussal úgy fogtok Ítélni, hogy
a felfuvalkodott tudósok tudománya hiúság.
Végül, vigyázatra intette a pápa az ifjúságot az
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újítás mestereivel szemben, a kik szakadatlanul azt
hirdetik, hogy ők szeretik az egyházat és hogy ők csakis
az ő érdekében dolgoznak, az alatt azonban nem tesznek egyebet, mint kivonják magukat Krisztus helytartójának tekintélye alól és az ellene való lázadás zászlajának egyetemes kitűzése körül szorgoskodnak. Szent
Pál apostol azt írta a galatabeliekhez, hogy még ha
angyal hirdetne is nekik valamely más tant, mint a mit
ő hirdetett, ne higyjenek neki. Korunk szellemének felfuvalkodását tekintve lehetetlen, hogy botrányok ne
történjenek; azonban az Úristennek ezekkel a botrányokkal szemben az a szentséges szent akarata, hogy a
jók velük az igaz tant és imáikat szegezzék szembe,
hogy így a tévelygőket az igazság útjára visszatérítsék.
*

L o n d o n . Az angol katholikusok eggenjogusitása, —
hogy mily nehezen halad befejezése felé, mutatja a legújabb eset. A mostani szabadelvű kormány alatt törvényjavaslat került a képviselőház elé, a mely megszüntetni akarja azt a régi igazságtalanságot, hogy
katholikus ember Angolországban némely magasabb
közhivatalt nem viselhet. Ezt a törvényjavaslatot a képviselőház csak 133 szavazattal fogadta el 123 ellenében,
holott a mai világban azt várhalná az ember, hogy az
ilyesmi magától értetődő dolog és egyhangú szavazateredményre számíthat. Valóban, logikátlanabb dolgot
képzelni sem lehet, mint azt, hogy katholikus angol
ember igenis bármely szakban miniszter, sőt miniszterelnök is lehet, de lordkancellár, vagy India alkirálya
az már nem lehet. Hát még az angol esküformulája,
az még csak az igazi anachrónismus a vallásszabadság
mai korszakában. «Babonásnak és bálványimádónak»
mondja abban az angol király alaltvalói tekintélyes
részének katholikus vallását. A tavalyi itteni eucharisztikus kongresszus kellő megvilágításba állította
a régi zűrzavaros kornak e gyűlöletes maradványait.
Az angol alsóház ennek a kongresszusnak hatása alalt
foglalkozott már másodszori olvasásban az indítványnyal. Megjegyzendő, hogy az idevonatkozó bilit nem
az Asquith-miniszterium terjesztette elő, hanem Redmond katholikus ír képviselő, a kit Cavanagh anglikán
vallású képviselő lelkesen támogat. Arról van szó e javaslatban, hogy a hitvallások minden egyenlőtlen kezelése
megszűnjön, a király trónfoglaló esküjéből az említett sérelem kimaradjon és minden szerzetes rend, természetesen a
jezsuiták is, törvényesen bevett intézménynek tekintessék.
Mac Arthur képviselő 700.000 aláirásu kérvényt
nyújtott be az egyenlőség törvényjavaslata ellen, francia
és szabadkőműves módon a mellett kardoskodva, hogy
a katholikus egyház «politikai szervezel», tehát más
vallásoktól eltérő módon (vagyis értsd : zsarnokság)
kezelendő. Kigondolnak és ráfognak az egyházra egy
nagy hazugságot s azután arra állampolitikai rendszert
alapítanak. Az egyház ellenségei kezdet óta mindenütt
egyformák. Jelszavuk: ha pártolod az egyházat, nem
vagy hű fia az államnak. «Non es amicus caesaris»,
mint a zsidók mondották hajdan Pilátusnak. Ami az
Asquith-kormányt illeti, el kell ismerni róla, hogy az pártolja az angol katholikusok emancipációjának befejeződését. Asquith elismerte, hogy a katholikusok kizárása az
említett hivatalokból kiáltó igazságtalanság, a királyi
esküben levő sértő szavak pedig régi világ elrozsdált
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maradványai. Sajnos, a Catholic Herald mindezek dacára
azt mondja, hogy a bili harmadik olvasásban való elfogadása kétséges.
— y —la.

Keíjcjeli é s e s t é l i l e l k i k e n y é r , vagyis az év
minden napjára szóló reggeli és estéli elmélkedések.
Magyarítá: Semmer Imre, sarutlan karmelita-rendű
áldozópap. Első kötet : Úrjövettől húsvétig. 619 1.
Negyedik kötet: Szűz Mária főbb ünnepeire és számos
szentnek napjára való reggeli és estéli elmélkedések.
646 1. Egy-egy kötet ára 5 korona. Kapható : Karmelita
Rendház Győr.
Ki tagadhatja, hogy megfontoltság, hogy gondolkodás, elmélkedés nélkül nem élet az élet s épen nem
az a lelkiélet. A ki csak az egyik napról a másikra él,
anélkül, hogy tudná, mi a célja, miért él, anélkül,
hogy tudná : neki mily magasztos a hivatása, az ilyennek teltei szétfolynak, nem kapcsolódnak szép, harmonikus egésszé, életté; az ilyen belebámul a világba, de
még sem látja, mily szép, mily remek ez az Isten müve.
A legegyszerűbb ember épúgy, mint a legnagyobb
tudós elmélkedik; mindennapi dolga kényszeríti reá;
annál inkább fontos az elmélkedés azok számára, a
kik érzik magukban az Isten országát, a kik tudják,
hogy magasabbra hivattak.
Örömmel üdvözöljük tehát Semmer Imrét, a győri
karmeliták kedves és neves tagját, a ki fenntebbi művének kiadásával alkalmat ad arra, hogy lelkünket
erősíthessük, táplálhassuk Isten igéjével. Hiszen nemcsak kenyérből él az e m b e r . . .
Ez elmélkedések körülbelül másfél századdal előbb
készüllek s 1765-ben jelentek meg Augsburgban egy
bajorországi karmelita tollából. S most, midőn a
modern ember kezébe veszi ezt a régi elmélkedő
könyvet, nem kell félnie, hogy nem tudja összeegyeztetni megváltozott lelki hangulatával. Nincsenek benne
oly példák, melyeken talán mosolyogni kellene, mivel
a kor szellemének már nem felelnének meg ; nincsenek
benne oly mondások, melyek talán visszatetszenének
neki; hanem igenis telve vannak oly gondolatokkal
és eszmékkel, melyeket mainap is aprópénzre válthat.
Nem csoda. A szentek s különösen szent Terézia lelkéből, az irataiból vannak merítve e gondolatok. S a
nagy szentek gondolatai nem avulnak el. Nem csodáik
miatt, hanem nagyszerű eszméik, gondolataik miatt,
melyeket meg is valósítottak, tiszteljük a szenteket.
S ezek a gondolatok, ezek az utasítások ma is hasznavehetők, mert oly harci parancsokat tartalmaznak, a mely
harc ma is az, mi volt régen, századokkal előbb a
harc, az ember jobb természetének harca a hármas
kísértővel szemben : a sátánnal, a világgal és önmagával szemben. A lelki élet mesterei egyhangúlag hangoztatják, hogy elmélkedés nélkül nincs a lelki éleiben
előhaladás. No hát itt van egy könyv, mely hivatva
van a lelkeket megerősíteni, békével eltölteni s a szentek nyomdokain mindig előbbre és előbbre vinni.
Bevezetőül elmélkedni is megtanít ; s tanítása,
utasítása gyakorlati. Mindjárt egy példában (1.21—35.1.)
meg is mutatja a módját. Azulán jön az első elmélkedés: «Itt az idő, az álomból fölkelnünk». (Róm. 13, 11.)
s vezet tovább napról-napra, estére, reggelre adván a
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léleknek táplálékot. Az elmélkedések előnye, hogy
rövidek s mégis mindig elég anyagot adnak a munkára.
Minden elmélkedést rövid buzgó fohász fejez be. Különösen szépek a karácsony vigiliájára (209. 1.) és újévre
szóló (257. 1,) elmélkedések. A negyedik kötelben pedig
kiválóan megkapóak szűz Mária ünnepeire adott gondolatok. (57 elmélkedés szűz Máriáról.)
A mű bőségéről tanúskodik, hogy az első kötetben
187, a negyedikben pedig 210 elmélkedés van. Mindegyik alkalmas úgy a tökéletesedés fejlesztésére, mint
szentbeszédek készítésére. Egyaránt haszonnal forgathatja világi, pap és szerzetes. A ki olvassa, az kiszívja
belőle azt a szellemet, a mely képesíti az embert az
élet céljának igaz felismerésére, a mely meghajol a
szerzetesélet szigora előtt, de egyúttal meg tudja állani
helyét a modern élet lergetegében is.
Úgy tudom még két kötet van hátra. Húsvéttól
Úrjövetig terjedő rész és Krisztus kínszenvedéséről
szóló könyv. Ezeket is örömmel várjuk minél előbb.
Azt hisszük, hogy már addigra is mindenki megismeri
és megszereti ez elmélkedéseket. Csak az lenne még
kívánatos, ha tárgymutatót is adna a szerző, hogy az
egyes gondolatok szerint is tájékozódhatna az ember.
A fordításon nem venni észre, hogy fordítás, oly
könnyed, mintha eredeti magyar nyelven olvasnók
először. S azl hiszem úgyis, hogy a magyar kiadás
szavai inkább Sem mer atya szivéből fakadlak, mintsem
a bajor könyvből fordította volna azokat. Minden
komoly, lelkiéletre törekvő embernek ajánljuk.
Maltyasóvszky Kasszián dr.
*

L a H o n g r i e r u r a l e , s o c i a l e et p o l i t i q u e . Comte
Joseph de Mailáth. Paris. Felix Alcan. 1909. Prix 5 francs.
356 oldal.
Régi meggyőződésünk, hogy a külföld nagy része
előtt Magyarország «terra incognita». Hazánk közjogi,
gazdasági, politikai helyzetét a külföldiek vagy nem
ismerik vagy félreismerik. Az osztrákok céltudatos ferdítései, a Lustkandl-féle theoriák megkövesedett nézetek,
hazánk fejlődésének, erősbödítésének nem kicsinyelhető
kárára. Magyarországot úgy képzelik mint Ausztria
provinciáját, a hol a betyárvirtus járja. Ezzel a petriíikált tévedései szemben a valóságot megismertetni, a
tévedést eloszlatni, az országot a maga igazi valóságában, törekvéseiben bemulatni, hazafiúi kötelesség.
Hogy mennyire nem könnyű feladat, mily sok nehézségbe ütközik lépésről-lépésre meghódítani a közvéleményt — elképzelni könnyű, de megcselekedni nehéz.
Erre a nehéz munkára vállalkozott Mailáth József gróf,
a kiváló magyar sociológus. Hazánk földgazdasági,
sociális és politikai viszonyait ismerteti 356 oldalas
munkában, ő ki a legjobb gazdák egyike, ő ki mindenütt ott van, a hol sociális mozgalom történik, ő, ki
a politikába befolyik. Nem csoda, lia tolla ontja a gondolatok bőségét, liiven másolja a való életet, bölcselkedő elméje elemzi az eseményeket, keresi azok erkölcsi,
gazdasági, politikai okait, hogy a mult tanulságaiból
megjelölje a jövő egészséges, praktikus irányát.
Az illusztris szerző célja a mostani Magyarország
képét nyújtani rövid betekintéssel a múltba. E célból
vizsgálja az agrarizmust, a sociális és politikai állapotokat.
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Legszívesebben foglalkozik az agrár kérdéssel, a magyar
paraszt dolgával, a ki munkás, tanulékony, hivő, vakon
hisz a betűnek (30.). Ismerteti a magyar paraszt történetét, a jobbágyságot, a Dózsa-féle lázadást, a jobbágyság eltörlését, a «laissez faire, laissèz passer» elv romboló hatását a parasztság rohamos adóságcsinálására,
elszegényedésére. Pedig Magyarország derék hadát a
parasztság teszi, mert hazánk földmivelő ország. Ezt
az osztályt erősíteni kell, abba van leiéve a haza jövője.
Az agrár kérdés tehát nem csupán egy osztályt érdekel,
de az egész országot (7—8.). Egyúttal megjelöli az
orvosságot is : jó vámszerződések (13.), hitel (14.), szövetkezetek (15.) intensiv termelés, a földmives képesítése,
foglalkoztatása, jó közigazgatás stb. ; szomorúan megállapítja a földmives munkásokban beállt hiányt. A földbirtokosok kénytelenek idegen munkásokat fogadni,
azokkal dolgoztatni, mert a magyar munkás keze egy
része a városban, másik Amerikában keresi kenyerét.
Megsuhogtatja vesszőjét a magyar ember úrhatnámsága,
cimkórsága felett. Földjét zsidónak adja bérbe, (41.)
állami hivatal után szalad (46.) nem csoda, lia nincs
igazi alsó osztályunk (46.).
Sötét szinek ! Fájdalom ! Ezeknél csak a valóság
sötétebb. Igaz, bajok mindenütt vannak, voltak és lesznek ;
de a mikor a fejsze már a fa gyökerére tétetett, akkor
a feljajdulás jogosult, még lia azt a külföld nyelvén
mondjuk a külföldnek. A szerző a szövetkezésnek lelkes
apostola lévén, attól sokat vár. Oldalokon át szeretettel
foglalkozik vele, közli érdekes adatait, melyek bizonyára
a külföld előtt is tiszteletet szereznek a magyar névnek
(105—156).
Le socialisme en Hongrie részben a magyarországi
szocialista mozgalmakat ismerteti. Várkonyi, Mezőíi agitációját, a czeglcdi gyűlést, néhány aratósztrájkjukat, földosztó szándékukat. Bepillantunk a szociáldemokrata párt
számadásaiba lapjaiba, számába, irodalmába (211.).
A nemes gróf nagy jelentőségűnek tartja (216.) a Széchenyi
szövetséget. Érdemes munkájából semmit se akarok
levonni. De lia már róla a Hongrie socialeban megemlékezik, minden bizonyára juthatott volna hely a
keresztény agrár szocializmusnak is. Nem mintha azt
művében elhallgatná, sőt ellenkezőleg az elismerés, a
szimpathia hangján szól róla, de a II.-ik részben, a hol
hazánk szociális ábrázatát festi, helyén való volna erről
is beszélni, legalább annyit, a mennyi szó esett a
Széchenyi-szövetségről. Hogy a mű e része hiányos, bizonyára nem a szerzőn múlott, hanem azon, hogy a megfelelő
statisztikai adatokat nélkülözte. Prohászka Ottokár dr.
püspök felszólítására a Szerző most kiadott műve
részére másfél esztendővel ezelőtt az összes magyarországi kath. esperesi kerületekhez kérdőiveket voltam
bátor küldeni, kérve azok kitöltését, sajnos, csupán V« része
talált elintézésre, a többi — valószínűleg a papírkosárba
került. A kezeim között lévő VÍ rész csonka és kevés
volt ahhoz, hogy abból statisztikát lehetett volna
készíteni.
A mű harmadik politikai része a XX. század küzködő Magyarországát festi. Exlex, Fehérváry, Kristófy, a
nemzetiségi kérdés, a választójog, az önálló bank, a
közös ügyek, a katonai kérdések, szóval mindaz, a mi
a mai politikai élet központjában van, vagy a mi a
legközelebbi múlté, hűséges leírásban részesül, szigorúan
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megbélyegezve a hazafiatlan, alkotmányellenes, absolutista irányt. A tudós gróf a választóreform terén nem
a szélső, hanem az előrelátó, konzervatív irány hive.
A műben néhány főrendiházi beszéde is szerepel, melyekben le van téve egész politikája, törekvéseinek iránya.
Bár e mű a jeles iró egyéniségét magán hordja,
hive a mult tradícióinak, erős magyar szelleme a
jellemzője, mégis elfogultságtól, előítéletektől ment,
azért szép prognostikonja gazdasági, sociális politikai
életünknek. A külföld e munkából megismerheti, mennyi
küzdelmet vív a magyar. Míg máshol gazdasági és
szociális ügyek fogják le a lelkeket, nálunk még a
közjogi harcok is nagy energiát kötnek le. Ha e nagy
lekötött erő felszabadulna, tudom, sok irigye lenne a
magyarnak, derűsebb lenne a kép is, melyet Mailáth gróf
festett a magyar agrárizmusról.
Csepela Lajos dr.

Egy kis statisztika az egyetemről.
Most jelent meg nyomtatásban budapesti tudományegyetemünk 1907/8. tanévi története, Török
Aurél dr. rektorsága idejéből.
Sok érdekes adata között talán a legérdekesebb,
mert a nemzet jövö társadalmára a legjellemzőbb,
a 61. oldalon álló kimutatás: a hallgatók vallás
szerint. Összes hallgatója az egyetemnek az I. félévben 6954, a II. félévben 6226 volt.
A jog- és államtudományi k a r b a n a jellemző
számok: az I. félévben 1646katholikus, 1314 izraelita;
a II. félévben 1365 kath., 1099 izraelita.
Az orvostudományi karban, az I. félévben 425
kath., 766 izraelita; a II. félévben 403 kath., 738
izraelita. — Gyógyszerészhallgató az I. félévben 62
kath., 64 izraelita; a II. félévben 58 kath., 58 izraelita.
A bölcsészettudományi k a r b a n , az I. félévben
714 kath., 265 izraelita; a II. félévben 652 kath.,
233 izraelita. (Ez szegény pálya.)
Nőhallgatók az 1907/8. tanévben : róm. kath. az
orvostud. karon 14, bölcsészettud. karon 69, gyógyszerészett. 4 ; izraelita az orvostud. karon 27, bölcsészettud. karon 57, gyógyszerészett. 13. Összesen
katholikus 87, izraelita 97.
A többi vallások kis töredékek. Pl. az orvostud.
karon az I. félévben gör. kath. 27, gör. kel. 17, ev.
ref. 183, ág. helv. 123, unit. 3. A jog- és államtud.
karon gör. kath. 62, gör. kel. 111, ev. ref. 355, ág.
helv. 263, unit. 11.
Pedig az ország lakossága kerekszámban 20
millió; ebből 10 millió kath., 4 millió protestáns és
csak 1 millió izraelita. Ezzel a számmal kell összehasonlítani a hallgatók fönnebbi számát karonként —
vallás szerint. Ezek a számok ékesebben szólnak
minden beszédnél és kommentár nélkül m u t a t j á k az
ország legközelebb kialakulandó társadalmi képét.
Míg a keresztény vallások egymás ellen dolgoznak s egymás ellen fogyasztják energiájukat, az
izraelita se nem lármáz, se nem népgyűlésez, h a n e m
ő, a legkisebb számú, mint ezek az adatok mutatják,
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elfoglalja az összes úri területeket. Barátim, keresztények, csak így h a l a d j u n k további

Czobor Béla síremlékére befolyt

adományok:

Graeffel J á n o s
- 5
Roszival István dr
5
Pór Antal.
20
Lollok L é n á r t
20
Bogisich Mihály
20
Eddig befolyt összeg 421
Összeg 491

kor.
kor.
kor.
kor.
kor.
kor.
kor.

M. B u d a p e s t . Olvastunk egy felhívást, melyben ilyeneket találunk : «hitvallást akarunk tenni a kereszt, a mi legfeltettebb és legszentebb jelünk és annak üdvözítő tanítása
mellett, hogy végre-valahára a kaján gonoszság gúnykacaja a
sápadt irigységbe fulladjon». Ilyen hang, valamint ilyen cél
kitűzése nem illik a szent kereszt, a szeretet jelvényének fölmagasztalni akarásához. Híveinket ne izgatva, hanem oktatva
erősítsük a szent kereszténységben. Rossz szokás az nálunk,
hogy mindig erős hangon buzdítjuk egymást; a túlsó oldalon, mikor ezt hallják, lázítást emlegetnek, nálunk meg az
erős hangba fullad az eredmény. Vak lárma innen is, onnan
is ; szenvedélyekre nem lehet jól építeni.
R . B o r s o d s z i r â k . Legyen meg a kívánsága szerint.
E . Lőcs. A múltkorival együtt m á r 8 koronája van előfizetésképen bejegyezve a jövő évre. A «Religio», mint annak
idején kifejtettem, segélyalapot nem gyűjt, nem tudok én pénzt
gyűjteni. De azt m á r óhajtanám, hogy minden megrendelője
folyóiratomnak rendesen fizetne és ne feledkeznék meg erről
az elemi kötelességéről.
K. T r e n c s é n . Küldje be a jelzett dolgozatot ; ha nem
válaszolok, nem arra kell magyarázni, hogy nem akarok
válaszolni, hanem arra, hogy sokszor nincs hozzá fizikai időm.
G. Vác. A budapesti látogatók épültek az ünnepségen
és az ifjúság lelkületén. Valóban oda a Duna-Tisza közére
szellemtől áthatott s munkára kész papság kell, hogy a jobbm ó d ú magyar népben ápolja, fejlessze a kath. érdekek iránt
való érzéket. Óhajtandó, hogy a mit önök tesznek, az az
életben — neveltjeikben — a legteljesebb valóságra váljék.
N. N y i t r a . A keresztény ember akkor is jót tesz, ha
hálára nem számíthat, vagy ha «a rossz májuak» félre is
magyarázzák jó cselekedeteit.

TARTALOM. Középosztályunk és a papi pálya.
Hanauer István dr.-tól. — Mailáth püspök riadója. IV.
Dudektől. — A származástan és a Biblia. (Vége.)
Martinovics Sándor S. J.-től. — A fönntartott esetek és a
görög egyház. II. (Vége.) Rusznák Miklós dr.-tól. — A művészetek és a protestantizmus. Fieber Henriktől. — Egyházi
világkrónika. Urbányi Józseftől és —y—la-tói. — Irodalom.
Semmer : Reggeli és estéli lelki kenyér. Mattyasóvszky
Kasszián dr.-tól. — Mailáth: La Hongrie rurale, sociale
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Jézus beszéde a kafarnaumi zsinagógában.1
Szent János a legnagyobb érdeklődést tanúsítja
evangéliumában minden iránt, a mi Jézus életében
az eucharisztiára vonatkozik. Jóllehet a szinoptikusoktól eltérőleg nem közli az oltáriszentség alapításának tényét, mégis sokkal többet tárgyal az élet
kenyeréről, mint a másik három evangelista. A negyed i k evangéliumnak uralkodó gondolata az eucharisztikus Krisztus eszméje, úgy hogy joggal nevezték
el az eucharisztikus Krisztusról írt evangéliumnak.
Az evangéliumnak középpontjában áll a fenséges
iratnak gyöngye, Jézusnak beszéde az «élet kenyeréről». Az apostolok Jézusnak ajkáról hallják e fönséges beszédet, tudják, hogy az élet igéi nála vannak,
nem hagyják el mesterüket, de szavainak mélységes értelmét nem tudják mindjárt felfogni, csak
később «megemlékezének tanítványai, hogy ezt mondotta vala és hivének a beszédnek», a Szentlélek
felvilágosító kegyelme világot gyújtott előttük, megemlékezének Jézus szavairól s átértették, átérezték
azok jelentését.
Az Üdvözítő kiváló gondot fordított arra, hogy
tanítványait és hiveit eucharisztikus beszédének
megértésére előkészítse, Keresztelő Jánossal bizonyságot tétet Messiás voltáról. Az ószövetség utolsó
prófétája a Jordán partjain tanítványai és a szinedrium küldöttsége előtt Jézust az ígért Messiásnak
nyilvánította ki. Húsvét ünnepén Jézus Jeruzsálemben a kalmároknak kiűzésével a templomból, tanításával és csodatételeivel Messiásnak mutatta be
magát. Ha a tanítványok hitelt adtak Keresztelő
János tanuságtételének, ha Jézust tanítása és csodatételei alapján Messiásnak tartották, akkor el kellett
várniok tőle azt is, hogy hiveit csodálatosan táplálni
A magyarázat alapjául szolgáló művek : Cyrillus
H., Catechesis mystagogica IV. (ed. Hurter) ; S. Thoniae
Catena aurea in 4 ev. ; Maldonati Commentarii in 4 ev. ; Bisping,
Erklärung des Evangeliums nach Johannes; Pölzl, Kurzgefasster Commentar zu den vier heiligen Evangelien ; Belser,
Das Evangelium des heiligen J o h a n n e s ; Calmes, Évangile
selon s. Jean ; Jean D'Alma, Le quatrième Évangile, traduction et commentaire.
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fogja, mert a zsidók remélték ezt a Messiástól, a
mint a zsidó Szibilla jövendőlései közt olvassuk,
hogy «örökké fognak élni Messiás országában, Éden
kertjében, élvezvén a kedves kenyeret, mely a sugaras
égből száll alá».
Jézus magát azon prófétának mondotta, kiről
már Mózes szólott. A tanítványok is annak ismerték
el. Jellemző Fülöp apostol kijelentése : «akiről Mózes
írt a törvényben, megtaláltuk Jézust». Mózesnek
jövendölése a Messiásról pedig ekként hangzott :»
«prófétát támaszt neked (Izrael) az Úr, mint engemet.
Az Isten mondá nekem: támasztok nekik prófétát,
hozzád hasonlót». A zsidó Írástudók magyarázata
szerint ennek a hasonlóságnak abban is meg kellett
nyilvánulnia, hogy valamint Mózes mannával táplálta a pusztában a népét, úgy a Messiás is csodás
eledelt fog népének nyújtani. «Az előző szabadító
(Mózes) mannát adatott felülről számukra. Hasonlóképen a későbbi szabadító is mannát fog adni.» Igy
fejezték ki reményüket a rabbik s ha az apostolok
és a hivő júdeai s galileai nép a názáreti Jézust
Mózeshez hasonló prófétának tartotta, akkor már
várniok kellett, hogy a nagy próféta egy napon
ekként szóljon hozzájuk: törekedjetek azért az eledelért, melyet az ember Fia ad nektek.
A Betheszda tónál a 38 év óta szenvedő beteg
meggyógyítása után Jézus a szinedrium tagjai előtt
tanítványai jelenlétében hosszabb beszédben kifejti
viszonyát az Atyához, fölvilágosítást ad isteni természetéről és mennyei eredetéről. E tónál történt csodával,
így szólt Jézus, az Atya bizonyságot tett isteni származásomról. 1 Eddigelé az Atya tette a csodákat a
Betheszda vizével, a mai napon én gyógyítottam
meg ezt a beteget, «mert mind, a mit ő (az Atya)
cselekszik, azokat a Fiú is hasonlóképen cselekszi».
«De ti nem akartok hozzám jönni, hogy éltetek
legyen.» Ekként tanítja Jézus pünkösd ünnepén a
Betheszda tónál egyenlőségét az Atyával, származását
az Atyától s jövetelét az égből, hogy életet hozzon
e világra. Ekként vonja magára a zsidó nép vezetőinek gyűlöletét «egyenlőnek állítván magát az Istennel» s így készíti elő tanítványait az eucharisz1
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tikus beszéd megértésére, melyben ezeket m o n d j a
önmagáról : «Az én Atyám ad nektek igaz kenyeret
mennyből». «Én vagyok az élő kenyér, ki mennyből
szállottam alá». «En vagyok az élet kenyere».
Szerető gonddal választotta meg az Üdvözítő az
alkalmat eucharisztikus beszédének elmondására,
hogy a sátoros ünnepet 1 megelőző hangulatba beleillessze mélységes értelmű szavait. A zsidók nagy
ü n n e p ü k megtartására készültek, a vidéken megtették az előkészületeket, hogy elzarándokoljanak a
szent városba, vallásos lelküket eltöltötték a közeledő
ü n n e p gondolatai, a megemlékezés a pusztában vándorlásról, Istennek jótéteményeiről, különösen a
pusztában vándorló őseiknek csodálatos táplálásáról
az égből alászáló mannával és a forrásból fakasztott
vízzel. Az ünnepi megemlékezés tárgyait, mint előképeket, Jézus magára vonatkoztatja, hogy tanítványai
benne fölismerjék azt az isteni küldöttet, kit azon
idők eseményei előképekben előre hirdettek s hogy
így tanítványait az eseményekhez fűzött eucharisztikus
beszédének megértésére előkészítse. A Mózeshez
hasonló próféta kivezeti a népet Bethszaida pusztájába, a Tiberiás tó keleti partjára. A nép éhezik s
Jézus Fülöphöz fordul azzal a kérdéssel: «honnét
veszünk kenyeret, hogy ezek e g y e n e k ? Ezt pedig
monda, kisértvén őt.» Fülöp nem is olyan régen
azt a nyilatkozatot tette Jézusról, a kiről Mózes írt
a törvényben, megtaláltuk Jézust. Most a pusztában,
a sátoros ü n n e p előtt, midőn m i n d e n vallásos zsidó
ajkán ott lebegett a zsoltár szava, «mannát hullata
nekik élelmükre», maga előtt látja a Mózeshez hasonló
prófétát, hallja kérdését: honnan veszünk kenyeret?
Ezt pedig Jézus mondá, kisértvén őt, azt a feleletet
várván : a mint Mózes mannával táplálta a népet,
úgy te is csodálatosan fogsz e néptömegnek eledelt
adni. De a hitre «késedelmes szivű» tanítvány n e m
tud m á s feleletet adni, mint hogy kétszáz tizesárú
kenyér sem elég nekik. Félreérthetetlen Jézus kérdésében a célzatosság, nem tanácsot akar Fülöptől
kérni, «mert ő tudta, hogy mit vala cselekedendő»,
m á r előzetesen szerette volna Fülöptől azt a vallomást hallani, melyet a nép a kenyérsokasítás csodája
után lelt, «hogy ez bizonnyal ama próféta, ki e világra
jövendő».
A néptömegnek a pusztában történt csodás
táplálását követő estén a tanítványok hajóra szálltak
és K a f a r n a u m felé tartottak. Mikor m á r a tengeri
út két harmadrészét megtették, Jézus a tengeren j á r t
s hozzájuk jött a hajóba. A kenyérsokasítás és a
tengerenjárás csodájának nagy jelentősége a következő eucharisztikus beszéd megértésére nyilvánvaló.
Az előbbi csodával Jézus tanítványainak értésére
adja, hogy föltétlen hatalma van a kenyér lényegén
1
Ján. G. 4. szövegében -i T.foya- szót kihagyandónak tartom és a fj êopxT) TMv 'Iou8a£(i)v kifejezésen a sátoros ünnepet
értem. Ide vonatkozólag lásd Homanner Die Dauer der
öffentlichen Wirksamkeit Jesu. Bibi. Studien XIII. 3, 17- 6ö.
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s egyúttal jelzi, hogy ha második Mózesként a népnek testi táplálékáról tud gondoskodni, akkor valóban m e n n y i kenyeret is fog adhatni a lélek táplálására. A tengerjárás csodájában testét kivonta a
nehézkedés természeti törvénye alól s azon igazság
elé állít bennünket, hogy földi, húsból és vérből álló
testét, földfeletti, átszellemült és megdicsőített állapotba t u d j a helyezni.
Gondos szeretettel vezette az Üdvözítő tanítványait lépésről-lépésre^a nagyjelentőségű kafarnaumi
beszéd megértéséhez. Húsvét ü n n e p é n Jeruzsálemben
nyíltan föllép, mint Messiás, p ü n k ö s d k o r a szent
városban hosszabb beszéddel feltárja isteni természetének és mennyei származásának titkait, szavainak
igazságát csodákkal bizonyítja s ezek alapján m i n d e nekelőtt hitet követel tanítványaitól. Péter a kafarnaumi beszédet megelőző éjjelen a tenger vizén
járva közeledik az Üdvözítőhöz, a mikor hitében
meginog, merülni kezd, jeléül annak, hogy az Üdvözítőhöz j u t n i , őt, az igazságot és életet magunkévá tenni
csak rendületlen hittel lehet.
Jézus részéről történt szorgos előkészítés után az
apostolok, bár «nem értették a kenyerekkel történt
dolgot», mégis hittel fogadták a kafarnaumi beszédet, m e r t elhitték Jézusról, hogy «ő Krisztus, az Isten
Fia». Később, midőn látták a feltámadt Üdvözítőt,
midőn r á j u k szállt a Szentlélek, m i n d i n k á b b behatoltak a k a f a r n a u m i beszéd értelmébe és hogy m e n y nyire átértették azután e magasztos beszédet, annak
világos bizonyítékát adja evangéliumával János, az
eucharisztikus tanítvány.
A negyedik evangelista könyvének középpontjába helyezte az eucharisztikus beszédet s a szent
író mesteri művészete nyilvánul meg abban, hogy
Krisztus szavait, tetteit felhasználva, olvasóját m i n t egy kezénél fogva vezeti az Oltáriszentség imádására,
melynek ő emelt fönséges szentélyt Krisztus kafarn a u m i beszédével evangéliumának
hatodik
fejezetében. Az evangelista magáévá teszi az Üdvözítő sajátos szavait, kifejezéseit s értékesíti őket, hogy olvasóját elvezesse a hatodik fejezetben közölt eucharisztikus beszéd megértéséhez. Az események mesteri
csoportosításával ugyancsak ezt a célt akarja elérni.
Mindjárt evangéliumának bevezető részében k i m o n d j a
a nagy igazságot: b Àôyoç câpç èyéuexo, s e közben azt
a szót használja, melyet Jézus ajkáról hallott a kafarnaumi beszéd alkalmával. Nem azt mondja, hogy az
Ige e m b e r lett, sem azt, hogy test lett, h a n e m hús
lett: aápE iyávETo. H ú s lett, melyről Krisztus eucharisztikus beszédében azt m o n d j a : és a kenyér, melyet
én a d a n d ó vagyok, az én húsom, V) aápE, fwv iottv.
Ekkép János m á r evangéliuma bevezetésében r á m u t a t
a megtestesülés főcéljára, mely a b b a n áll, hogy Krisztus az Oltáriszentségben húsát adja e világ életéért.
Ugyancsak a bevezető rész l(i. és 18. versében az
evangelista egymással szembeállítja Mózest és Jézust,
az ószövetséget és az újszövetséget, az előképet és
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a megvalósulását, az ígéretet és a beteljesedését, a
Mózes közvetítésével adott mannát és a valódi mennyei
kenyeret, mert Krisztus az ószövetségi kegyelemadomány helyett más szeretetadományt adott, yáptv ávcl
yápLxoc.1 A yápv; szót használja, mert ez a név alkalmas úgy az ószövetségi manna, mint az Oltáriszentség, az eíiyapicraa jelölésére.
Az evangelium elején János hangsúlyozza, hogy
Krisztus nemcsak «földiekről», hanem «mennyeiekről» is szólott. A mennyeieken az evangelista elsősorban az Oltáriszentséget érti. A különbségtételt a
«földiek» és a «mennyeiek» közt Krisztusnak Nikodémussal folytatott beszédében találjuk és ez a különbségtétel az evangélistát elmélkedésre indítja s
elmélkedésében (3, 13—21.) szeme előtt lebeg Jézusnak kafarnaumi beszéde. Erre mutat első sorban az
ISwxev szó használata az eucharisztukus beszédben
és János elmélkedésében. «Az én Atyám ad (ScSwatv)
nektek igaz kenyeret mennyből», mondja Jézus kafarnaumi beszédében. Ezekre a szavakra gondol János,
midőn Jézusnak Nikodémushoz intézett szavaihoz e
gondolatot fűzi : «úgy szerette Isten e világot, hogy
az ő egyszülött fiát adá (ESWXSV).» Nem a véres
keresztáldozat az evangélista elmélkedésének tárgya,
hanem az oltár áldozata. Kitűnik ez az áyamzv szó
használatából. «Szerette Isten e v i l á g o t , hogy az ő
egyszülött fiát adá», mondja az evangelista elmélkedésében; az utolsó vacsorán az Oltáriszentség szerzését ugyanezzel a gondolattal s hasonló szavakkal
vezeti be : «szerette övéit, k i k e v i l á g o n valának».
Mindkét helyen az àyx-àv szót használja annak
jeléül, hogy mindkét helyen arra a szeretetre gondol, mellyel Jézus az Oltáriszentséget alapította, az
újszövetség áldozatát, melyet Jézus a szamariai aszszonnyal folytatott beszédében e szavakkal jelez:
eljön az óra, mikor az igaz imádók lélekben és igazságban fognak áldozattal az Atya elé lépni. 2
A tervszerűség, mellyel János evangéliumában
olvasóit a kafarnaumi eucharisztikus beszéd megértésére vezeti, legszembetűnőbb azon eljárásában,
hogy a beszéd előtt közli a kenyérszaporítás és a
tengerenjárás csodáját. A két csodatételt alapvetőnek
tartotta a beszéd megértésére s azért eltér rendes
eljárásától, hogy a szinoptikus evangéliumokban
közölt eseményeket mellőzze és ismeretüket föltételezze. Mind a két csoda elbeszélését megtaláljuk a
szinoptikusoknál, János mégis megismétli elmondásukat s az eucharisztikus beszédre vonatkoztatja őket,
a mi kitűnik abból, hogy nagy súlyt helyez Jézusnak Fülöppel folytatott nagyjelentőségű párbeszédére,
s abból, hogy a kenyérsokasitásnál Jézus eljárását e
szavakkal írja le: «Jézus pedig vevé a kenyereket és
1

A magyar fordítás : malasztot malasztért, határozatlan,
mert az á'/zC helyettesítést fejez ki.
3
Ttpoaxuvsív itt annyit jelent, mint áldozatot hozni, mert
nyilvánvaló, hogy Jézus e szavaival Malachiásnak az újszövetség áldozatáról mondott jövendölését tartja szem előtt.
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miután hálát adott (EÙyapiarrjaaç), elosztá a letelepülteknek». Kinek nem jutna eszébe e szavak olvasásánál az Oltáriszentség szerzése, midőn Jézus «vévén
a kenyeret, hálát ada (sùyaptarrjaaç) és megszegé és
nekik adá».
Az Üdvözítő szerető körültekintése, mellyel tanítványait, az evangelista tervszerű eljárása, mellyel
olvasóit a kafarnaumi eucharisztikus beszéd megértésére előkészíti, útmutatást ad nekünk a mély
értelmű szavak értelmezésében.
A beszéd Kafarnaum városának zsinagógájában
hangzott el a sátoros ünnepet megelőző szombati
napon. A zsinagógában az Üdvözítőn kívül jelen
vannak a szinedrium küldöttei, írástudók főként a farizeusok táborából, kiknek megbízásuk van a jeruzsálemi főtanácstól, hogy a názáreti próféta szavait és
tetteit figyelemmel kisérjék. Jézus lábainál a tanítványok foglalnak helyet, a zsinagógát megtölti a
júdeai és galileai néptömeg, mely Jézust elismerte
Messiásnak és előző napon a kenyérsokasítás csodája
után a fővárosba akarta vinni, hogy ott kikiáltsa
Messiásnak.
(25. v.) A nép ezzel a kérdéssel fordul Jézushoz :
Rabbi! Mikor jöttél i d e ? Egész éjjel szemmel tartották a tengert és nem látták, hogy Jézus hajón átkelt
volna Tiberiás tavának keleti partjáról, látták azonban a tengerenjárást, de az éj sötétjében azt hitték,
hogy kisértet, szellem lebeg a víz fölött. Most, hogy
Jézust itt találják a nyugati parton, az a sejtelem
szállja meg őket, hogy Jézus volt az, a ki a víz
fölött járt. Az időpontot tudják, hogy mikor látták a
tengeren átkelő jelenést, ebből az időpontból akarják megállapítani, hogy Jézus volt-e az, kit a tengeren átjönni láttak, azért nem azt kérdik tőle, hogy
mikép jött át a túlsó partról, hanem hogy mikor
kelt át a tengeren.
(26. v.) Felelvén nekik Jézus, m o n d á : «Bizony,
bizony mondom nektek, kerestek engem, nem
azért, mivel a jeleket láttátok, hanem mivel ettetek
a kenyérből és jóllaktatok». Jézus igenlőleg válaszol.
Igen, csodásan jöttem át a tengeren. Ti láttátok ezt
a csodát, tanúi voltatok a csodás kenyérsokasításnak
láttátok ezeket az érzéki világba tartozó csodákat,
melyek az érzék fölöttit, az Oltáriszentség szerzését
jelképezik, de ti nem a csodák természetfölötti jelentősége miatt követtek engem, nem a «mennyeiek»
miatt, hanem a «földiek» miatt, mert kenyeret kaptatok. Elmésen jegyzi meg szent Ágoston : quasi
dicat, propter carnem me quaeritis, non propter
spiritum.
(27. v.) Jézus a hivő j udeai néphez fordulva így
folytatja: «Munkálkodjatok, de nem oly eledelért,
mely veszendő, hanem mely megmarad az örök
életre, melyet az ember Fia ad nektek; mert az
Atyaisten ezt jelölte meg». Ti kívánkoztok földi
kenyér után, fáradoztok testi eledelért, a milyent
tegnap adtam nektek. Most a sátoros ünnep előtt a
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mannára gondoltok, olyan kenyeret kívántok. A manna
valamint a tegnap csodásan megsokasított kenyér
csak előkép, ne az előképet, hanem megvalósulását
keressétek, mert az veszendő, muló, emez megmarad
az örök életre. Az élet kenyerét én, az ember Fia
fogom nektek adni, várjátok tőlem bizalommal,
«mert az Atyaisten ezt (az ember Fiát) jelölte meg».
Eddig művelt csodáimmal, különösen a kenyérsokasítással és a tengeren járással az Atya mintegy
pecsétjével és aláírásával hitelesítette (acppayí^stv), hogy
nekem van hatalmam ezen kenyér megadására. Én
megígérem nektek az élet kenyerét, ezt keressétek.
Quaeritis me propter aliud ; quaerite me propter
me. (Aug. tract. 25.)
Martin Aurél.

Mailáth

püspök riadója.

<v.)

Régi dolog, hogy a tespedésnek, a mozgáshiánynak az oka az embernél nem mindig a kényelemszeretet. A lekötött, a mozgásában önszenvedélyei
vagy mások ereje által akadályozott ember sem szokott mozogni, és pedig egyszerűen azért nem, mert
nem mozoghat. Hogy nálunk a papság egy része
mozdulatlanságának a kényelemszereteten
kívül
ilyen okai is vannak, láttuk itt a papiroson s látjuk
sokszoros kiadásban az életben. Nagyon sokfélék
lehetnek ezek a külső és belső okok ; részint a
múltból öröklődnek, részint a gyarló emberi természetből naponkint támadnak; részint anyagiak,részint
erkölcsiek; részint az embereknek, részint a viszonyokhoz nem alkalmazott intézményeknek a hibái ;
részint itt lennt fakadnak, részint olykor — a püspök
úr kifejezésével élve — onnan felülről, «a püspöki
vár» felől is jönnek, legalább is a «vitia omissionis»
alakjában. Az az egyszerűnek látszó tünet tehát, a mit
papi mozdulatlanságnak nevezünk, megérthető, csak az
élesszemű orvos módjára jól kell rátekinteni. Nálunk
épen könnyen megérthető s én megvallom, mint
az előbbiekben már eléggé feltüntettem, hajlandó
vagyok azt inkább a helyzet, a korba be nem illőintézmények, mint a mai ember hibájának betudni.
Mailáth püspök úr beszédében inkább a meglévő
bajnak megnyilatkozásaival és eredményeivel foglalkozott, én a gyökereit, a mélyebb gyökereit keresem,
mert csak így lehet majd igazában megállapítani az
orvosszert is. A jelenből folyton a múltba térek
vissza, a jelen fejlődésnek ott keresvén az elejét,
miután igazán nem tudom feltétlenül elkárhoztatni
a fiűt, ha nem jobb az atyjánál, a ki ilyennek
nevelte.
Igy vagyok azzal a folytatólagosan megrázó
képpel is, melyet Mailáth püspök gyengeségünk
egyik legfőbb okának, a papság egy része mozdulatlanságának, megállapítása után tovább festeget.
Igy szólt :
Az apostolokból, mondhatnám, kasztemberek váltak,
kik nem szeretik, hogy fülükbe hasson a kor és az
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ember vergődésének szava, mert ez zavarná nyugodt
kényeimiikei, a mihez pedig, úgy hiszik, beneficiumukkal együtt jogot nyertek. Ez improduktiv szellem,
nem erjesztő kovász, nem életerőtől duzzadó mustármag, nem a föld sava: merőben ellenkezik az evangélium szellemével, mely így szól : «Mikor mindent
megtesztek, a mi parancsolva van nektek, mondjátok,
haszontalan szolgák vagyunk, a mit meg kellett cselekednünk, azt cselekedtük».
Ennek a hatalmi érzésnek és kényelemkeresésnek
elmaradhatatlan következménye az egyháziak körében
a demokratikus gondolkozásnak és érzületnek elhanyagolása. Nem a modern, közönséges és főképen magyar
értelemben vett demokrácia gondolatának hiányát fájlalom, mert ezt a demokráciát mindig helyettesíthetem
a demagógia nevével; hanem azét a demokráciáét, a
melyiknek törvénykönyve az evangelium, alapitója az
Úr Jézus, dajkája az Egyház. Azt a demokráciát, melynek szelleme szerint Istenhez való viszonyunkat illetőleg egyháziak és világiak mind O érette, az O dicsőségeért teremtettünk : egymáshoz való viszonyunkat illetőleg pedig az egyháziak, papok és szerzetesek arra
hivatvák, hogy az apostol kifejezése szerint, mindeneknek mindene legyenek, liogy mindeneket Krisztusnak
megnyerjenek. Az egyházi rend tehát nem áll kivül a
világiak millióin s nem is rendeltetett a világiak leigázására, hanem vezetésére az evangélium nyomán ; nem
a világiak kizsarolására, hanem anyagi és erkölcsi érdekeinek megvédésére és továbbfejlesztésére.
Ám az apostoli lelkület helyére lépő kényelmesebb
hatalmi érzés ennek az együttérzésnek, ennek az egy
hús, egy vér értelmű nemes demokráciának, ennek a
Jézus Krisztus által világunkon először hirdetett egyenlőségnek terhétől és verejtékes dicsőségétől húzódozik.
Ezen evangeliumi demokráciának elhanyagolása következtében Üdvözítőnk szellemének átérzését, átélését és
főként példaadással való terjesztését egy mindenekben
erőtlen, sekélyes — hogy úgy mondjam — iparszerü
működés váltja fel.
Javítsunk e gyöngeségimkön s egyházunk újra
vezet.
E szerint nálunk a papság egy része mozdulatlanságához a kasztember, a nyugodt kényelem keresése, a hatalmi érzés s vele a demokratikus gondolkodásnak elhanyagolása és végül mindezek tetejébe a
mindenekben erőtlen, sekélyes, iparszerű működés
is csatlakozik.
Bajnak baj ez mind, szó sincs róla, mind egyenesen ellenkezik a papság Krisztus jelölte hivatásával,
a minthogy rossz pásztor az, ki vele nem jár nyájával, nincs közte és mellette, hanem kalibájába bújik
s magára hagyja. Az egyházi rend, a papság, rendeltetésénél fogva nem áll kívül a világiak millióin, nem
szabad kivül állnia, mint egykor Trefort miniszter
mondotta, nem szabad a plébánia — s tegyük hozzá:
a püspöki vár — ablakaiból néznie a világot, hanem
a világban, az emberek közt kell forognia, az emberekkel együtt éreznie, és pedig a hivek anyagi és
erkölcsi érdekeinek megvédése, továbbfejlesztése céljából. Nem egyéb ennek a felpanaszolása, mint
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a mit egykor itt a «Religio»-ban írtam, hogy egyházunknak árt a «mágnás szellem és a papirkormány».
(1890. I. 129. 1.)
Azonban ennek a nyilvánvaló sokféle bajnak
megállapítása még nem egyúttal annak a gyógyítása
is. Ennek a sokszoros bajnak is, mint az elébb fejtegetett részleges mozdulatlanságnak is, mélyen fekvő
gyökerei vannak s nem szabad azokat keresnünk csupán a mai emberekben, hanem egyúttal magukban az
intézményekben, valamint az átöröklött gondolkodásés cselekvésmódban is. Nézzük csak a papság hierarchiáját a káplántól kezdve fel a püspökig. Az óhajtott mozgás, a néppel való együttélés, a demokratikus
gondolkodás legnagyobb az alsóbb rétegekben ; feljebb és feljebb haladva a hierarchia tagozatain,
fokonkint mind nagyobb elzárkózottság mutatkozik,
nemcsak a világiakkal, hanem magával az alsóbb
papsággal szemben is. A demokrataság helyett — fölebb és fölebb haladva — inkább bizantinizmussal
találkozunk, azzal a kivetni való szellemmel, mely
inkább megölője, mint éltetője a tekintély iránt tartozó igaz tiszteletnek s demoralizáló magára a
papságra nézve is.
Azonban ki ne ismerne rá ebben nem a kaszt,
hanem a régi rendi szellemre, midőn még a papság
nemesi kiváltságoknak s többféle előjognak örvendett! Ezeket megszüntethette az 1848. év, de a rendi
szellemen, mely az emberek leikeibe századokon át
belenőtt, nem változtatott. De nemcsak a papságra
az ő fokozataiban vonatkozik ez, a világiak gondolkozásán is ugyanez a régi rendi vonás észlelhető.
Szinte szokatlan, hogy valaki nálunk a püspökről,
a kanonokról, mint lelkiatyáról beszéljen; első sorban földes urat, gazdag embert lát benne, ki csak
arra való, hogy adjon pénzt, és pedig minél többet.
Színtiszta jobbágyi gondolkodás ez a rég elmúlt
időkből, mely mindenkit, a kin reverendát lát, egyforma anyagi becslés alá helyez. A hierarchia fokozatain minél magasabban állót lát maga előtt, annál pénzvágyóbb; nem a lelkét tárja ki előtte, hogy
az az élet igéit hintse belé, hanem a markát tágasra
nyitva tartja feléje, hogy kapjon egy-két garast, melylyel anyagi szükségleteit fedezhesse. A világiaknak
ez a régi rendi gondolkodása talán csak a káplánokkal és a kolduló szerzetesekkel szemben tesz némi
kivételt.
Ez nálunk a helyzet valódi képe; ez jellemzi
nálunk a papság viszonyát a világiakkal és a világiakét a papsággal szemben, különösen pedig a pusztuló középosztályét, mely a munkához, a mérsékelt életmódhoz a mult zivataros viszonyai, különösen pedig a
zsákmányolással járó három százados harcok alatt
hozzá nem szokván, vagy talán inkább attól elszokván, a mint az 1848. év az ősiségi törvényt eltörülte,
meglörött, lábán többé megállani nem tudott s irigy
szemmel nézte és nézi a birtokállományában változatlanul maradt egyházat. Nemcsak az idegenek,
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hanem rendszerint magok a rokonok is örömmel
szoktak nézni fiukra, rokonukra, nem azért, mivel
az Isten szolgája lett, hanem azért, mert reméllik,
hogy megsegíti őket, s hogy minél többet örökölhetnek
majd utána.
Ebbe a keretbe, ebbe a profán hangulatba állítsuk már most bele azt az elébb megállapított tényt,
hogy: az óhajtott mozgás, a néppel való együttélés»
a demokratikus gondolkodás legnagyobb a papság
alsóbb rétegeiben, míg feljebb és feljebb haladva a
hierarchia fokozatain, fokonkint mind nagyobb elzárkózottság mutatkozik. Ennek a ferde helyzetnek
a lélektani alapját azonban nagyon könnyű földeríteni, nagyon könnyen megértjük, hogyan kerül legtöbb papunk — sokszor igazán a saját jobb hajlamai ellenére s nem éppen kényelemkeresésből —
«a világiak millióin kiviih, hogyan veszíti el lassan
demokratikus gondolkozását s végre a szobájában ül?
Hogy az elemzést a legmagasabbon s a világ
szemében a legtehetősebben kezdjem, elmondom egy
uj püspökön tett megfigyeléseimet, Alapjában a legdemokratább gondolkozású ember volt, a ki igazán
szerette az embereket s eleme volt mozogni az
emberek, az ő hivei között. Nagy tervekkel indult
pályájának: mint és mit fog ő tenni, hogyan állítja
lábra egyházmegyéjét! Magához vonzotta az embereket, s különösen arra is fektetett súlyt, hogy a
politikailag meghasonlott kedélyeket kibékítse, mivel
az ilyesmi erősen szokott visszahatni az egyházi
életre is. Mikor az emberek, kivált «az urak» észrevették, hogy «jó» ember, olyan pumpolás indult
meg, hogy csak a kérő leveleket is elolvasni sok
volt, melyek a reggeli postával asztalán összehalmozódtak. Az uj püspök különben tudvalevőleg adóssággal kezdi, hogy beruházhassa birtokait. Nem sok
idő kellett hozzá, hogy az a püspök észrevegye, hogy
az egyházmegyéből az iskolákra, templomokra stb.
stb. érkező kérvényeket, a saját adósságait, de a
töméntelen magánkéregető kéréseit kielégíteni nem
lesz képes. Pedig ezekből a kérésekből annál több
lett, minél többet mozgott az emberek között, akár
Krözus kincsét is kimeríthette volna. Szinte újból
látom a lassú visszavonulást, mely beállott nála,
szinte kényszerítve rá az emberektől, kiket többé
ugy, a hogy kezdte, szeretni nem tudott. Lehangolta
a sok hálátlanság is, mely j ó sziveért osztályrészül
jutott. Vissza is vonult a demokrata hajlamú ember,
mert látta, hogy a lelkipásztor helyett folyton csak a
«papzsákot» keresik benne.
Sokan, nagyon sokan papjaink közül ilyen körülmények behatása alatt veszítik el lassan a demokratikus gondolkodást, nem is a hajlamuk, hanem a
sivár viszonyok kergetik bele ebbe s azt hiszem,
nem tévedek, ha az enemű tapasztalatok tekintetében klasszikus példának állítom oda magát Mailáth
püspök urat, a kiben pedig a püspöknek a gróf
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zsebe is jött segítségére, talán ő m o n d h a t n á el
viszonyok közt -nálunk legfeljebb a káplánok lehetlegjobban, mily nehéz nálunk
egy f ő p a p n a k denek demokratikusak.
Dudek.
mokrata érzületűnek lennie, vagyis a nép között
forognia. Nálunk a papság i r á n y á b a n sajátszerüen
Padányi Biró Márton.
(!)
fejlődött néphangulat és a pusztuló középosztály
Adalék a magyar művelődéstörténethez.
nyomorúságai közepett még egy szent Pál sem tudna
mindeneknek m i n d e n e lenni, mert itt a paptól minAz irodalomtörténet P á z m á n y Péter követőinek,
denki csak pénzt kér, akár van neki, akár nincs.
hogy úgy m o n d j a m , utolsó mohikánját Szaitz Leóban, a jeles egri szervitarendű szerzetesben, az első
Mindent megront nálunk n e m annyira az egym a g y a r katholikus hírlapíróban látja. És tényleg az
házi vagyon, mint i n k á b b a kimeríthetetlenségéről
«aufkláristák» rendíthetetlen üldözője, az egyébként
a köztudatba befészkelődött mesék; továbbá a m u n k a
igénytelen szerzetes, P á z m á n y Péter iskolájának
nem szeretése, a rossz gazdasági viszonyokon nevelőm é l t ó tanítványa és befejezője. Vele sírba száll a
dött, s a mások javai után kapkodni szerető irigység:
hitvitázó irodalomban a Pázmány-korabeli stilus és
ez, a m i n t atomizálja az egész társadalmat, úgy a
b á r a «biboros Cicero» közvetett hatását nyelvünkpapságot is visszavonulásra kényszeríti és nem
ben, az egyházi életben mai napig is jótékonyul
engedi se kifejlődni, se érvényesülni az igaz demoérezzük, mégis távol vagyunk annak erős kifejezékratikus szellemet. N e m engedi a papságot annak
seitől és némileg szellemétől is.
lenni, a minek hivatásánál fogva lennie kellene.
Nálunk igen nehéz szeretni az embereket. Ilyen
Az irodalomtörténet — úgy látszik — sokszor
közhangulattól táplálva micsoda «lapis offensionis»
igazságtalan, válogatós. Embereket hagy ki és vesz
pl. a káptalanok a közönség szemében ! Minden kápfel szeszélyesen, mint a személyeskedő zsarnok. Aki
talanhoz oda képzelik a Dárius-kincset, s mesélnek
n e m tetszik neki, arról hallgat s ráborítja a feledés
róla merészen és irigyen.
fátyolát.
Mikor Pázmány iskoláját ismerteti, kritizálja,
Pedig a valóságban sok falusi jegyzőnek is van
e l m o n d j a az őt közvetetlenül követő időszak íróiakkora jövedelme, h a nem nagyobb, mint a k á r h á n y
nak működését. Megemlékezik Balásfi Tamásról,
kath. plébánosnak és a hivatalnokok egész serege
Sallai
Istvánról, Veresmarty Mihályról, Hajnal
van olyan, a kiknek akkora vagy jóval nagyobb a
Mátyásról stb. Aztán nagy hézag következik. Pázjövedelmük, mint akárhány káptalani tagnak; a
m á n y további hatásáról n e m emlékszik meg egybankigazgatókról n e m is beszélek. De hát csak a
általában, nagyot ugrik és végre Szaitznál odavetőpapról hiszik, hogy lakása minden szögletében kinleg felemlíti, hogy ő az utolsó Pázmány-követő.
csek v a n n a k elásva s hogy a m a n ó kéményen keresztül szórja a pénzt neki. Pedig egyik-másik p a p u n k
A kézikönyveknél, a nagy közönség számára
j o b b m ó d j á n a k az oka szerényebb életmódjában kerekészült műveknél még úgy ahogy lehet érteni ezt
sendő.
az eljárást. De, hogy az egyházi szónoklatról írt
könyvekben sem akadunk összefüggő előadására
Legtöbbször tehát a helyzet, a viszonyok az okai
P á z m á n y hatásának, azt m á r nagy hibának kell tara papság visszavonulásának s ha sorba meghallgattanunk. A mit még növel az a ferde állapot, hogy a
nék őket, sok esetben késerű tapasztalataikban s nem
m a g y a r egyházi szónokok történetével foglalkozó
a fösvénységben találnók meg enyhítő okát eljárám u n k á k b a n ebből a szempontból még kevesebbet
suknak és n e m abban, hogy n e m szeretik, hogy
találunk, mint az irodalomtörténeti
kézikönyfülükbe hasson a kor és az ember vergődésének a
vekben.
szava. Ilyenek' csak kivételek s x-endszerint azok is
máskép kezdték pályájukat.
Ez az ugrás nagy szellemi élvezettől fosztja meg
az
irodalom iránt érdeklődő
olvasóközönséget.
Az amerikai p a p o k demokratikus érzületére
Ma m á r mindent genetikusan tárgyalnak. Az okok
szokás hivatkozni. Uram fia! micsoda más ott a
mellett a következményeket is keresik. Szoros összehelyzet; a n n a k a szűz talajon emelt új keletű egyfüggésben m u t a t n a k be m i n d e n eseményt. Mert hát
háznak n e m kell romlott tradíciókkal küzdenie s
a művelt közönséget n e m a száraz adatok felsorotényleg a papság beneíiciális rendszere sem nyújt
lása érdekli, a melynek összehalmozása csak zavart
meseképződésre alapot. Hogy tehát nálunk se álljon
okoz nála. A mozgás, az élet szemlélése okoz szelaz egyházi rend kivül a világiak millióin, a r r a én
lemi élvezetet m a mindenütt. És ennek a mozgásnak
csak egy lehetőséget tudok elképzelni, lia papjaink
feltüntetését keresik a művelt olvasók (a szakembert
készpénzben kapnák ellátásukat s ha szegényeknek
esetleg más is érdekli) az irodalomtörténetben.
tartanák őket, hogy a hivek előtt j o b b a n kidomborodjék lelkiatyai jellegük. Lehetséges-e nálunk a
A szellemi áramlatok, összeköttetések ügyes rajlelkek ilyen változása, a hol m i n d e n k i alamizsnázolása mély benyomást gyakorol mindenkire. Az
hoz van szokva, nem tudom ; talán egy egészen új
adatokba életet kell lehelni, hogy mintegy megelenemzedék kellene arra, mely nem ismerné a régibb
venedjék az olvasó szeme előtt az irodalom.
viszonyokat. A mai rendszerünk s a m a i gazdasági
E tekintetben a magyar egyházirodalom-törté-
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net is még csak a kezdet kezdetén van. Vajmi kevés
történt az anyaggyűjtésben, a monográfiákban egyaránt. A jelen dolgozatnak célja, hogy azt az ugrást,
a mit a Pázmányt közvetlenül követő szónokoktól
egész Szaitz Leóig tesznek, egy intermezzóval kiegészítse.
Ez az intermezzo Padányi Biró
Márton,
veszprémi püspök. Életét eddig t u d o m á n y o s a n fel
nem dolgozták. Működéséről csak halvány képet
adnak a magyar egyház szónoklatról szóló művek.
Rézbányay József 1 épen hogy megemlékezik
róla. Mihalovics Ede 2 és Kudora János 3 ugyan máibővebben foglalkoznak vele, de az előbbi n e m egészen helyes nyomokon j á r megítélésében, mert egyrészt n e m tünteti fel szabatosan az egyházszónoklat
történetében elfoglalt állását, másrészt az abszolut
jó szempontjából itél működése felett. Kudora csak
száraz elbeszélését a d j a működésének.
P a d á n y i Biró Márton pedig nagyobb figyelmet
érdemel. Ujabban Hornig Károly báró veszprémi
püspök hivta fel r e á a figyelmet, mikor 1902-ben a
Kath. Szemlében «Naplóját» ismertette és 1903-ban
ki is a d t a önálló kötetben. 4 1904-ben Némethy Lajos
a «Magyar Sionban» 5 Hornig Károly báró m u n k á j á val foglalkozva, t ö b b rendkívül érdekes életrajzi, de
köztörténeti adattal is gazdagította irodalmunkat,
a mely adatok mindegyikének központja Biró Márton.
Az utód, a m a i veszprémi püspök, némileg
hasonlít elődjéhez, Bíróhoz. Mindkettő az irodalomnak pazar bőkezű pártfogója. Úgyannyira, hogy
mindkettőnek f e n n m a r a d n a neve a művelődéstörténetben, még akkor is, lia j ó maguk semmit sem
dolgoztak, semmit sem írtak volna.
Azonban az irodalomtörténetben Biró Márton
tanulságos életének összefoglaló képét hasztalan
keressük. Hadd p r ó b á l j u k meg tehát rövid vonásokban, vázlatosan, a n n a k eseményeit elvonultatni
olvasóink előtt.
P a d á n y i Biró Márton 1693. ápr. 15-én született 8
a Csalóközben, P a d á n y községben. Nyitrán j á r t a ki
a gimnáziumot. Szegénysorsú nemes szülei nem
igen segíthették, maga tartotta fenn magát. Nyitráról a veszprémi egyházmegye kötelékébe lépett. Felvétette magát kispapnak. De bölcseleti és hittudományi tanulmányait nem Veszprémben, h a n e m a
1

Az egyházi szónoklat egyetemes története. I. 200. 1.
A kath. prédikáció története Magyarországon. II. 82.
és 194. 1.
3
A magyar kath. egyházi beszéd irodalmának ezeréves
története. 896-1896. 145. és 150. 1.
4
Teljes cime: Padányi Biró Márton veszprémi püspök
Naplója. Függelékül Bírónak Rómába tett két jelentése 1752. és
1757-ből. Adatok a veszprémi püspökség történetéhez. II. köt.
s M. Sión 1904. 263. s köv. 11.
0
Biró Márton életéről szóló irodalmat a lehető legaprólékosabb részletekig menőleg sorolja fel Hornig báró
i. m. bevezetésében. Kár, hogy nem adja elő élettörténetét is.
Sokat nyert volna ezáltal a munka.
2
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nagyszombati egyetemen végezte. Pappá szenteltetése után Bicskén lett plébános, úgy látszik a
Batthyány család jóvoltából, melynek olt nagy birtokai voltak. Később j ó viszonyba került Batthyány
Lajossal, a későbbi nádorral, a ki nagyon megszerette a buzgó fiatal papot. Mint bicskei plébános
1725-ben szent István király ünnepén Buda várában
ő mondotta az egyházi beszédet. Három év múlva
nyomtatásban is kiadta Budán.
Ez volt első nyomdafestéket látott műve.
Nagy pártfogója, Batthyány Lajos, n e m felejtkezett meg a buzgó bicskei plébánosról. Csakhamar
veszprémi kanonok, felsőőri prépost, m a j d nagyprépost lett az igénytelen plébánosból.
1741-ben a veszprémi káptalan őt küldte a
pozsonyi koronázó országgyűlésre, mint követet.
A koronázás alkalmával Biró Márton szép magyar
beszédet m o n d . Azt a gondolatot fejtegeti, hogy Péter
apostolra helyezte az Ur Jézus az országok erősségének f u n d a m e n t u m á t , olyan értelemben, hogy minden világi birodalmak, országok, hatalmak és uraságok csak ezen hitnek és ezen erősített isteni tiszteletnek mély f u n d a m e n t u m á n állandók és örökösek.
Péter ugyanis a hitvallásáért lett megrendítlietetlen
kőszikla, az országok is csak ezen a kősziklán tarthatják fenn magukat biztosan. Mária Terézia uralma,
országlása örökké állandó lesz, mert a magyar
«kősziklás és liivséges szeretet»-tel viseltetik iránta.
Mindenesetre eredeti gondolat; de míg az ember
a cifrábbnál cifrább k ö r m o n d a t o k közül kiolvassa az
értelmet, többször is el kell olvasnia a beszédét.
A KK, és RB. azonban élvezettel hallgatták az
akkori viszonyokhoz alkalmazott szónoklatot, mert
mint Róka írja, 1 «omnium Ordinum p l a u s u m túlit».
Biró Márton n e m töltötte tétlenséggel az országgyűlési m u n k á j á b ó l f e n n m a r a d t idejét. Mint Pázmány Péter valamikor, ahol csak alkalma volt,
prédikált. Mindjárt szent István n a p j á n ú j r a beszél.
Megújítja a koronázás örömeit. Dicshimnuszokat
zeng Mária Teréziának. Kifejti benne, hogy a királynő
a legfőbb ékessége az országnak.
Érdekes ennek a beszédének cime. «Regnum
decoris et diadema speciei», azaz : «Ékességnek
országa és az örökön örökké élőnek királyi széke
előtt letétetett szent Imre herceget illető, de a
virágzó liliomos tiszta szűz életének idejében elragadtatván, a tizenkét csillagokkal megkoronáztatott
Mária mennyei királyné asszonyra örökös jussal
maradott és a második I m r e herceg által II. Mária
királyné asszonynak fejében tétetett szépséges koronája. Ugy mint a hajdanyi dicsőségre és boldogulásra kellemetes virágzással ujjulandó Máriai Magyarországnak és nemzetnek, a Máriai királyi királyné
felséges asszonyunknak nagyméltóságú herceg Galan1

Vitae Vesprimiensium Praesulum (megj. 1779. ld. Biró
Mártonnál).
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thai Eszterházy Imre esztergomi érsek által véghez
vitt jeles p o m p á s koronázásából származott és megujult öröme, gyönyörűség és vigaszetalása».
A következő h ó n a p b a n , szeptemberben, két beszédet is tartott a pozsonyi hivenek. Az egyiket 8-ikán,
a Boldogságos Szűz születése napján mondotta. A nyolc
boldogságot fejtegette. A másikat a pápa által adott
teljes búcsú kihirdetésekor.
Még 1742-ben is prédikált Pozsonyban Biró
Márton. Bőbeszédűen, a szentírás helyeinek túlságos
felhasználásával hasonlítja össze a gyermek Jézus
életét az akkor hétéves II. József trónörökös életével. A circumcisio ünnepén, azaz j a n u á r elsején
mondotta el ezt a beszédet. Kitért többek közt a
népeknek és nemzeteknek fölkent koronás királyához való hűségére, kötelességére is. Magát az egész
beszédet különben a kis József kir. hercegnek ajánlotta.
Bírónak pozsonyi szereplései, beszédei néni maradtak hatás nélkül. A buzgó kanonok kiérdemelte a
rendek tiszteletét és becsületét, de magának Mária
Teréziának figyelmét is. Ezeknek a beszédeknek
nagy részük van abban, hogy 1784-ben az épen megüresedett veszprémi püspöki széket elnyerte.
A püspöki hivatással tág tere nyilt meg apostoli
buzgalmának. Összejárta egyházmegyéjét. Hirdette az
igét mindenütt. Apostoli buzgósággal igyekezett az
Egyháztól
elidegenült
embereket
visszatéríteni.
Templomokat emelt, iskolákat épített. Térítő m u n kássága nem volt eredménytel en. Nem
kímél
fáradságot, áldozatot. Pázmányt követi térítői m u n kásságában. Sikereiről fogalmat alkothatunk, ha
figyelembe vesszük, hogy pl. 1752—1755-ig, tehát
rövid h á r o m év alatt 3774 protestánst vett fel az
Egyház kebelébe. Azonkívül nyolcvannál több új
plébániát állít fel és száznál több templomot épít. 1
Térítői munkásságáról az 1760-ban megjelent
«Compendiosa genuina et sincera relatio actorum
generalis canonicae visitationis diocesis Wesprimiensis» cimű m u n k á j á b ó l értesülünk, a mi a veszprémi
egyházmegye történetének első r a n g ú forrása.
A térítő munkálkodásában a z o n b a n nem feledkezett meg az országos eseményekről sem. így m i d ő n
Mária Terézia férjét, Lotharingiai Ferencet 1745.
szeptember 13-án r ó m a i császárrá
választották,
«a királyi székben ülő, örökkön öröké élő előtt
bemutatott hálaadó áldozat és isteni dicséret» alkalmából, hogy az ő szavaival éljek, egy «homilia
eucharistica sive Te D e u m laudamus»-ttart. A következő év augusztus 19-ikén pedig Eszterházy Imre
prímást kiséri el, mint maga mondja, «együgyű beszéddel» «a világ mulandó, de nagy cselekedetekben
eltöltött életének vége után a testi romlandóságnak
helyére».
1
L. Bírónak a római szentszékhez 1752 és 1757-ben telt
jelentését egyházmegyéje állapotáról a Hornig báró által kiadott mű függelékében. 221—374. 1.
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Ezalatt folyton dolgozik művén, melyet az eretnekek ellen szándékozott kiadni. Végre 1750-ben
elkészül vele és k i a d j a : «Enchiridion M. B. nis de
fide, haeresiarchis ac eorum asseclis» etc. cimen.
Szól benne apostatákról, fölsorolja a királyok és
császárok rendeleteit, melyekkel a kath. egyház ellenségeit akarták megrendszabályozni. A m ű kiadására
az indító okot az adta, hogy a kálvinisták és lutheránusok 1749-ben Mária Teréziához fordultak vallásuk érdekében. Erre a fölfolyamodásra akar válasz
lenni az Enchiridion. Mint valamikor P á z m á n y Péter
«keresztyén szelídséggel» rostálta meg Alvinczy Péter
prédikátor u r a m állításait, úgy Biró is «Christiana
charitate», keresztény szeretettel válaszol a protestánsoknak. Es a mint Pázmánynál a keresztény szelídség mellett bizony sok az erős kifakadás, a mit
m a gorombaságnak tekintünk, úgy bizony Bírónál is.
De Pázmány idejében n e m ütközött meg ezen senki.
A katholicizmus létérdekéről volt akkor szó és a
királyi udvar is kétségbeesve látta az Egyház összezsugorodását. Mindenképen igyekezett támogatni Pázm á n y terveit. Azóta azonban elmúlt egy század és
az idő folyamán ú j szellem támadt a királyi udvarban is. Nem jó szemmel nézték már, ha egyes főp a p o k vagy világiak buzgóságukban erősebb eszközökhöz nyúlnak a protestánsok megtérítésénél.
III. Károly pl. Althan Károly gróf váci püspököt és
Eszterházy József grófot megdorgálta a térítési szándékból elkövetett erőszakoskodásaik miatt.
Ha az események fejlődését tekintjük, n e m csodálkozhatunk az u d v a r viselkedésén. A Bákóczi-féle
szabadságharc után, mely részben vallási jelleggel is
bírt, békére volt szükség. És a békét a vallási súrlódások könnyen veszélyeztethették volna. Már ebből
a szempontból, ha eltekintünk attól, hogy a vallásosság kezdett kihalni a szivekből, megérthetjük azt
az izgatottságot, a melyet Biró Márton könyvének
megjelenése okozott.
Nemcsak h a z á n k b a n , de külföldön is megbotránkozással olvasták e művet. Maga II. Frigyes
porosz király is beleavatkozott a dologba és 1751.
f e b r u á r 26-dikán levélben kereste föl Schaffgotsch
Fülöp Gotthard herceget, a boroszlói bibornok-püspököt. Leírja benne, hogy közbenjárását kérték ki a
magyarországi protestánsok érdekében, kiket a róm.
kath. papság ki akar irtani. 0 maga is meggyőződött
erről a szándékról «per librum q u e m p i a m scandalosum ab Episcopo Vesprimiensi Padano ante aliquot tempus in lucem editum». Fölszólítja, hogy lépj e n közbe ez állapotok megszüntetésére. A püspök
két n a p múlva válaszol. A magyar püspököknek
hasztalan írna, — m o n d j a levelében — mert azok
úgysem hallgatnának rá. Ajánlja, hogy R ó m á b a a
pápához forduljanak orvoslásért, a ki bizonyára
vissza fogja tartani püspökeit a nyers és erőszakos
cselekedetektől. 0 maga is a p á p á n a k fog jelentést
tenni.

2(5. szám.

RELIGIO

Az ügy tényleg Rómába került. A pápa július
végén utasítja bécsi követét, hogy lépjen érintkezésbe
a császári udvarral, miként lehetne a katholikusok
és protestánsok között valami «modus videndi»-t
teremteni.
De a pápai követ közbelépésére nem került sor,
mert 1751 februárjában Berthold német birodalmi
főkamarás és porosz követ az osztrák udvarnál
kivitte, hogy az udvar az egyébként a királynőnek,
Mária Teréziának ajánlott művet csakhamar betiltsa.
Az 1751-iki pozsonyi országgyűlésen pedig Mária
Terézia «privative» meghagyta Bírónak, hogy szolgáltassa be a könyvének példányait a helytartósági
rendelet értelmében.
Pap József.

Zakar hamati király fölirata.

(••)

Ismét egy ujabb történeti fölfedezésről számolunk be e becses lapok tisztelt olvasóközönségének.
Lehet ugyan, hogy a «Religio»-nak nem minden
olvasója érdeklődik szyriai zúgkirályok föliratai
iránt, s igaz az is, hogy a régi szemiták története
nem valami érdekfeszítő olvasmány; de a biblia elbeszéléseit közvetve vagy közvetlenül erősen érinti és
így tudomást kell vennünk a modern kutatás minden egyes vívmányáról, mely a régi Kelet ismeretét
előbbre viszi, ha mindjárt a bibliai eseményekre
közvetlenül nem is vonatkozik.
Idősebb kortársaink, ha ugyan érdemesnek tartották némi figyelemre méltatni az egykori idevágó
irodalmat, bizonyára emlékezni fognak rá, milyen
lázba hozták a vén Európát Botta, Layard, Rawlinson, Loftus és G. Smith mezopotámiai ásatásainak
nagyszerű eredményei. A mult század hatvanas éveiben általános volt a hiedelem, hogy a «Folyamköz»
titokzatos romhalmazai a keleti történelem kimeríthetetlen kincsbányáit rejtegetik sötét ölükben.
Ez a remény azonban csak részben valósult. Az
asszyr királyok palotáit átlag mind kiásták. 1 Büszke
föliratok kerültek napfényre a hatalmas romok alól,
melyek a csúszómászó udvari történetírás stílusában
dicsőítik építőik hadi tetteit, jámborságát és rettenetes átkokat szórnak azokra, a kik fölirataikat meg
merik rongálni vagy éppen nevük írását (sitir sumi)
letörölni. Ezek a föliratok képezik főleg azokat a
történeti kútfőket, a melyekből a régi Keletnek a
zsidó királyokkal egykorú történetéről többé-kevésbbé
hiteles tájékozást nyerhetünk.
Csakhogy ezek a föliratok, mintha m á r ki volnának merítve. Ujabbak itt-ott előkerülnek még, de
azok az idők rég elmultak, mikor egy-egy év a legmeglepőbb fölfedezések egész tömegével izgatta a
kíváncsiakat. Másrészről azonban napfényre került
1

Legújabban Assűr városának romjaira került a sor. Az
ott talált feliratokat Messerschmidt adja ki a «Deutsche
Orientgesellschaft» kiadásában. A mű sajtó alatt van.
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magánszerződéseket, rituális szövegeket, ráolvasásokat tartalmazó ékiratos táblák óriási tömege, melyek
művelődés-történeti jelentősége csak a legújabb kutatások révén kezd kidomborodni igazán. Tévedés
volna azonban azt hinni, hogy a tudományos fölfedezések kora Előázsiát illetőleg le volna zárva. Az
emberi tudásvágy új meg új tereket keres kíváncsiságának kielégítésére és, ha keres, talál is, mert
szerencsére az egész ázsiai Törökország tele van
romhalmazokkal, melyek alighanem még óriási meglepetéseket tartogatnak számunkra.
Ez idő szerint Mezopotámia után a szyriai tengerpart fölkutatására került a sor. E téren ez idáig
vajmi kevés történt ugyan, de az a kevés is nagyon
jelentőséges. A kilencvenes évek elején a német
«Orient Comité» emberei az Isláhieh mellett fekvő
Zengirli romjait ásták ki.1 Az ásatások eredményeképen a régi Sam'al városának romjai és három
nagyobb arámi fölirat került napfényre, melyek történeti értéke alig becsülhető elég magasra. Nem,
mintha a kis királyi fészek valami nagy kulturális
befolyást gyakorolt volna Eszakszyriára, hanem egyszerűen azért, mert a sam'al-i zúgdynasztia föliratos
emlékei révén sok mindenféle lett bizonyossá, a mi
az előtt csak bizonytalan találgatás tárgya volt.
Így például sejtették, hogy Eszakszyria lakossága
a hatti-nép bevándorlása előtt, vagyis ff. Ramses
koráig (XIII. század első fele) valószínűleg kana'nitákból állott, kik a héberrel csaknem teljesen azonos
nyelven beszéltek. Az el-amarnai korszakban, kerek
számban 1350 táján, Kis-Azsiából a hatti-nép vetette
magát Eszak-Szyriára és egészen Höms-ig nyomult
előre. II. Ramses sokat hadakozott velük, állítólag
nagy győzelmeket is aratott fölöttük, de végre uralma
21-ik évében szövetségre lépett Hatusila-val a hatti-k
királyával és a békeszerződés értelmében Eszakszyriát
a hatti-nép birtokában hagyta.
Az is rég ismert dolog volt, hogy a XI—X. században egy új nép jelent meg az Orontes völgyében,
mely csakhamar birtokába kerítette a hetiták által
elfoglalt országrészeket, sőt azoknál jóval délfelé,
egészen Damaszkus városáig nyomult, mely a X. század elején a nép szellemi és politikai metropolisává
lőn. Értjük az arámiakat, kik az arábiai sivatagból
már az el-amarnai korszakban kezdtek előnyomulni
a vele határos kulturvidékek, kezdetben Mezopotámia,
majd Eszakszyria felé. Míg a hatti-nép alkalmasint
1
Ausgrabungen in Sendscliirli, ausgeführt und herausgegeben im Auftrage des Orient-Comités zu Berlin. Berlin, 1893.
A hozzátartozó irodalmat 1. Lidzbarski-nál, Handbuch der
nordsemitischen Epigraphik, Weimar 1898. 79 kövv. 1. 1099—
1106: 1119-1124 számok alatt; G. A. Cooke, A Text-book of
North-Semitic Inscriptions, Oxford, 1903 ; S. A. Cook, A Glossary of Aramaic Inscriptions, Cambridge, 1898. Lagrange,
Etudes sur les religions sémitiques, Paris, 1905., 421—499.
Sanda, die Aramäer. [Der alte Orient, IV, 3,] Leipzig, 1902.
26. 1.
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kaukázusi eredetű náció volt, 1 addig az arámiak a
sémi népek egy u j a b b ágát alkotják. Sorsukról részben a biblia, részben az asszyr királyok föliratai
révén nyerünk n é m i tájékozást.
A biblia Dávid idejében jelzi az arámi törzsek
jelenlétét Palesztina közelében. 2 Fejedelemségeik között említtetnek Aram-Bêt-R e hôb (a J á r m u k forrásvidékénél) Ma' a kah (a Hermon déli oldalán), AramSóba (a H a u r á n - n a k a két előbbi között elterülő
része). Salamon idejében bizonyos Rçsôn nevű banditavezér Damaszkus urává küzdötte föl magát és a
várost a zsidóktól függetlenítve elég tekintélyes birodalmat alapított, mely, úgy látszik, egészen Hamath
városáig terjedt. 3
Az Eszakszyriában fekvő árami fejedelemségek
uralkodóiról és sorsáról asszyr királyok ékiratos
föliratai tájékoztatnak II. Salmanassar
királytól
(859—825.) egészen Sargon uralkodásáig (722—705.),
kinek idejében az Euphrat folyón innen J u d a országáig független állam nem létezett többé.
Az ékiratok tanúsága szerint Eszakszyriában
egész sereg apró-cseprő arámi fejedelem űzte kis
játékait. A szemita m á r természeténél fogva bizonyos
központfutó hajlamokkal b í r ; erős államhatalmat
teremteni nem tud, mert sokkal önzőbb és összeférhetetlenebb, semhogy egyéniségét a közjó kedvéért megtagadni képes volna. Nem csoda, hogy ezekben a kis északszyriai államkákban napirenden voltak a trónválságok és forradalmak, akárcsak a mai
Középamerikában. Mentségükre legyen mondva, hogy
az általános fölfordulás előkészítésében nagy részük
volt Asszyria királyainak is. Észak-Szyria a IX. század közepétől kezdve csak névleg mondható függetlennek. Királyai az asszyrek hűbéresei voltak, a mi
egyértelmű volt nehéz évi adók pontos befizetésével.
Persze, voltak ezeknek az u r a k n a k a mellett költséges passziók is: katonásdit játszani, építkezni, egymás
ellen agyarkodni, akárcsak m a i nap a Balkánon.
E n n e k a levét a szegény nép itta meg, melyet az
1
T. i. e nép oly nyelven beszélt, melynek legközelebbi
rokonait egyrészt a Kaukázus hegyei között még ma is élő
nyelvek, másrészt a régi etruszk és a modern baszk nyelv
képezik. Ezen ú. n. kaukázusi nyelvcsalád régi képviselői : a
biaina-nyelv, melyet a Van tó környékén fekvő régi Urartu
(bibliai Ararat) területén beszéltek ; a mitánni-nyelv (ÉszakMezopotámia nyugati részén) az amarnai korszakban és végül
a hatti, avagy hetita nyelv Kisázsia délkeleti részén. V. ö.
Bork, Die Mitannispraehe (Mitteilungen der Vorderasiatischen
Gesellschaft 1909. V«. 4., 69—82. 11.) A biaina, mitanni és a
hatti nyelvek emlékei csak a legújabb időben kerültek napfényre és, bár egyelőre nyelvtani szerkezetüket, szókincsüket
teljes biztossággal megállapítani még nem sikerült, remélhető, hogy egy évtized alatt a modern philologia ezzel a
nehéz problémával is sikeresen meg fog birkózni, melynek
megoldása új világot fog vetni a régi Kelet kulturális és
ethnographiai viszonyaira.
2
Kir. II, 106.16.
3
Kir. III, 151S. V. ö. Nagl, Die nachdavidisclie Königsgeschiclite Israels, Wien u. Leipzig, 1905. 142. s köv. 11.

LXVIII. évf. 1909.

adóprés úgy kifacsart, mint
valami
citromot.
Hogy ilyen körülmények között az általános elégedetlenség nagyon könnyen kitört, igen természetes
és csak egy élelmes kalandorra volt szükség, a ki a
népet a fejedelem ellen fölizgassa. A többi, amolyan belgrádi vérfürdő-féle kisebb-nagyobb méretekben, magától ment. Ebbe az asszyr nagyfejedelmek n e m igen
szoktak beleavatkozni. Mindegy volt nekik, kicsoda
fizette az évi adót és, ha ez megtörtént, őtőlük ugyan
a fönnhatóságuk alatt álló kis királyokat elégedetlen
alattvalóik akár nyárson is pörkölhették. Az asszyr
királyok vazallusai, sajnos, csak addig részesültek
n é m i jogvédelemben, a míg azt a birodalom érdeke
kívánta. Azontúl szó sem volt róla.

Az ékiratok révén következő, Eszakszyriában
fekvő, arámi fejedelemségekről van tudomásunk.1
Isláhieh vidékén feküdt Sam'al, ettől délre volt
Ja'dí. Az antiochiai tó környékén és attól délre feküdt
Patin, melyet egyesek a bibliában említett P a d d á n - '
a r a m - m a i azonosítanak. 2 E fejedelemség dél felé
Hamat-tal volt határos. A VIII. század közepe táján
Patin tönkrement. Északi részét a sam'ali királyok
foglalták el, középső része U n k i 3 név alatt önálló
fejedelemséggé lett, míg déli részét Hamat annektálta.
E kis fejedelemségek között Damaszkus játszotta
a vezérszerepet, melynek királyai mindent megtettek,
hogy az asszyr királyok Szyriában való terjeszkedését
megakasszák. Csakhogy a szemiták összetartásra, közös
akcióra az ó k o r b a n n e m igen voltak kaphatók. Az
asszyr nagyfejedelmeknek sohasem volt nehéz az
ellenük alakult koalíciókat a b e n n ü k résztvevő kiskirályok lekenyerezésével, megfenyegetésével és egyéb
hasonló eszközökkel megbontani és leverni. így történt, hogy mintegy 120 év leforgása alatt e kis államok
s o r b a n elvesztették függetlenségüket. Utolsónak Damaszkus maradt, melyet III. Tiglatpileser h á r o m évi
h a r c után 732-ben elfoglalt. Hamat ugyan asszyr
fönhatóság alatt még néhány évig eltengődött, de
Sargon 710-ben azt is birodalmához csatolta.
Az északszyriai fejedelemségek belső állapotáról
v a j m i keveset tudunk és azt a keveset is főleg a
Zengirli-i föliratoknak köszönjük. Ezeket, mint m á r
előbb említettük, a sam'al-i dynasztia készítette.
A legrégibb közöttük I. P a n a m m u bar Kii fölirata,
mely a VIII. század elejéről való és egy Hadad istent
ábrázoló szoborra van vésve; azért nevezik Hadadföliratnak.
Tartalma nem valami érdekfeszítő.—
P a n a m m u eldicsekszik j ám borságával s azokkal az
1
Ezekről röviden 1. Sanda i. m. 9. s köv. 11. Bővebb
tájékozást nyújt e kérdésről H. Winckler, Geschichte Babyloniens u. Assyriens (Leipzig, 1892) cimű művének 176—208 ;
221—235. 11. Winckler-Zimmern, Keilinschriften und d. A.
Test., 3 1903. 36-74. 11.
2
Gen. 282—6 31,s V. ö. Winckler-Zimmern i. m. 38. 1.
3
Unki = 'amk, héberül
mélyedés, lapály. A görögöknél tó à(JLÙxïj; TtéSiov Polybios, V, 59. E terület magában
foglalja az antiochiai tavat. Bädeker, Palästina, 434. 1.
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áldásokkal, melyekben viszont az istenek részesítették
és átkokkal fenyegeti utódait, ha Hadad istennek
áldozva nem emlékeznek meg lelkéről és nem
m o n d j á k : « P a n a m m u lelke egyék Hadaddal és
P a n a m m u lelke igyék Hadaddal». Ebből is kitűnik,
mit kell tartanunk Renan nagyképűsködő nyilatkozatáról, mely szerint a szemitáknak igen józan fölfogásuk volt a túlvilági életről: «Pour lui ce qui ne
respire pas ne vit pas. La vie, c'est le souffle de Dieu
r é p a n d u partout. Tandis qu'il est dans les narines
de l'homme, celui-ci vit. Quand le souffle remonte
vers Dieu, il ne reste plus qu'un peu de terre». 6
A második nagyobb föliratot Br-Rkb készítette
atyja, II. P a n a m m u - b r - S ű r tiszteletére, ki 732 táján
halt meg Damaszkus ostroma alatt, III. Tiglatpileser
táborában, a kit, mint hűbérurát, neki is követnie
kellett seregével. A föliratból megtudjuk, hogy BrRkb nagyapjának, b r - S ű r - n a k halálát palota-forradalom okozta, melyben a sam'ali dynasztia csaknem
összes ivadékai elpusztultak. B r - S ü r fia, II. P a n a m m u
megmenekült és III. Tiglatpileser segítségével visszanyerte ősei trónját. A fölirat azután elmondja, hogy
P a n a m m u résztvett Damaszkus ostromában és ott
általános részvét közepette meghalt.
Bir-Bebub után is találtak kisebbb-nagyobb fölirattöredékeket, melyekben az asszyrek iránt tanúsított hűségével dicsekszik és építkezéseiről számol be.
E föliratok tartalmánál jóval fontosabb sajátszerű nyelvezetük. Nem kivánjuk az olvasók türelmét
nyelvészeti fejtegetésekkel igénybe venni s csak annyit
a k a r u n k megjegyezni, hogy e föliratok nyelvezete
betekintést enged egész Észak-Szyria ethnographiai
viszonyainak kialakulásába. És főleg ebben áll rendkívüli nagy értékük.
A föliratokban előforduló tulajdonnevek egyrésze ugyanis határozottan hatti eredetre vall (Qrl,
P a n a m m u ) ; viszont a föliratok nyelvezete sem nem
kana'nita, sem nem arámi, h a n e m a kettőnek sajátságos vegyüléke. Különös figyelmet érdemel az a
körülmény, hogy I. P a n a m m u régibb föliratán a
kana'nita elem sokkal erősebben nyomul előtérbe,
mint a későbbiekben.
Mi ebből a tanulság? Az, 1. hogy a hatti-nép
bevándorlása előtt egész Északszyriában az alexandrettai öbölig kana'nita, vagyis egy, a héberrel
csaknem teljesen azonos nyelven beszéltek, 2. hogy a
hatti-nép beözönlése a régi lakosságon n e m sokat
változtatott, mert csak a fejedelem és a főnemesség
képviselte az új elemet; a köznép megmaradt
régi nyelve és szokásai mellett. A föliratokban előforduló istennevek ugyanis m i n d a kana'niták pantheonjához tartoznak. 3. A föliratokból kitűnik az is,
hogy az arámiak előnyomulása nem volt erőszakos,
h a n e m lassú, békés bevándorlás, melynek nyomása
alatt a kana'nita lakosság régi nyelvét lassan és
1

Hist, du peuple d'Israël, I, 42.
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fokozatosan elfeledte és a jövevények rokon tájszólását
fogadta el.
Az asszyr ékiratok m i n d e n b e n megerősítik ezt
a fölfogást. A régi Patin fejedelmeinek nevei között
szintén előfordulnak határozottan hatti-eredetűek a
IX. században, mint pl. L u b a r n a , Assurnasirpal
(884—860) kortársa, 1 Sapalulmi, II. Salmanassar
(859—825) kortársa. 2 Pedig ha a valamivel észak felé
fekvő Sam'al területén kana'nita nyelven beszéltek,
sokkal inkább föl kell tennünk ugyanazt dél felé, a
kana'niták zöméhez közelebb eső Patinról is.
Legnyilvánvalóbb bizonyítékát bírjuk a dolognak
különben a Pognon által -közzétett Zakar-föliratban,
melyet következő cikkünkben mutatunk be. 3
Kmoskó Mihály dr.

Az öngyilkosság erkölcsi szempontból.

<i.)

Manapság van a «Kérdések» kora. Minden «Ivérdés»-sé válik. Nem csoda. A folyton terjedő hitetlenség természeténél fogva ellensége a hitnek; s
ebből kifolyólag a tekintélynek is, a mely pedig leginkább alkalmas arra, hogy egységes világnézetet
a d j o n és a «Kérdések» nagy számát m i n d i n k á b b
kevesbítse.
Ilyen «Kérdés» az öngyilkosság megengedett vagy
meg nem engedett volta. Tagadhatatlan, hogy mindig
többen és többen követik el ezen bűnt, nemcsak
pillanatnyi elkeseredésben, h a n e m azért is, mert
meg vannak győződve, hogy az megengedett valami.
Különösen a műveltebb osztályokban fordul elő ezen
meggyőződésszerű öngyilkosság s azért fontos, hogy
megismerkedjünk az érvekkel, a melyek tiltják az
öngyilkosságot; és azon látszólagos bizonyítékokkal
is, a melyekre az öngyilkosság megengedésének védői
támaszkodnak.
Az öngyilkosság bűnös voltát mi a hitből és a
természeti törvényekből vezetjük le, de épen nem
kell azt gondolnunk, hogy ezen törvény is minden
körülmények között annyira világos, mint pl. ez : ne
lopj ! A mivel ismét nem a k a r j u k állítani, hogy az
öngyilkosság bizonyos esetekben meg van engedve,
h a n e m csak a tényt a k a r j u k a maga valódiságában
1
Assurnasirpal évkönyvföliratának III. oszlopa 71. sora
(Keilinschriftliclic Bibliothek I, 106/7. King, The Annals of
the Kings of Assyria, I. London, 1902. p. 368.)
3
II. Sulmànasarêdu monolith föliratának 42. s. (Keil.
Bibi. I, 156/7).
3
Inscriptions sémitiques de la Syrie, de la Mésopotamie
et de la région de Mossoul. Paris, 1907. 156—178. 11. a hozzávaló két phototypikus reprodukcióval (Pl. IX. X.) Zakar föliratának megbeszélései között említést érdemelnek a következők: Baudissin, a Theologische Literaturzeitung XXXI. évf.
21. sz. 577—581. 00.; Driver, a The Expositor, 7. sorozat V. k.
481—490; Dussaud, Revue archéologiéque, 1908. I. k. 222. sz. ;
Halévy, Revue sémitique, XVI, 243—246. ; Nöldeke, Zeitschrift
für Assyriologie XXI, 375—388. Revue Biblique II. sorozat V,
395 -398; Barth, Orientalistische Literalurzeitung 1909. évf.
1. szám. 10—12 00; és ugyanott Grimme, 13—16 00.
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megállapítani. Ebből magyarázható azután, hogy már
a legrégibb időben akadunk olyan népszokásokra
vagy törvényekre, a melyek az öngyilkosságot megengedettnek tartották, sőt egyes esetekben elő is irták.
Az emberi n e m egyik legrégibb népéről, a hinduról, ismeretes, hogy az öngyilkosságot bizonyos
esetekben helyeselték, sőt követelték. A történetírók
tanúsága szerint ezen nép tanultjai, bölcsei két pártra
szakadtak. Az egyik elvetette az öngyilkosságot, a
másik helyeselte. Idők folyamán ezen öngyilkosságot
helyeselő nézet lett szinte általánosan elfogadva, úgy
hogy az .élet meggyalázásának tartották, ha valaki
aggkor vagy terhes betegség miatt magát n e m végezte ki.
Mikor a buddhizmus fellépett és tana is mindj o b b a n meggyökerezett, az öngyilkosság is mindjobb a n terjedt. Bölcseik szerint, ha valaki saját akaratából éhen hal, magát elégetteti, a fagy gonosz behatásainak kiteszi, a Ganges-ben a krokodilusok által
fölfalatja vagy vágóeszközökkel vet véget életének...
jót cselekszik. Mások a bálvány szekere elé feküdtek s így vetettek véget életüknek.
A chinaiak ős tanának egyik alapelve: «Törekedjél magadat megsemmisíteni, hogy így az istenséggel egyesülhess» — szintén csak arra jó, hogy öngyilkosságra buzdítson.
A j a p á n o k n á l szintén általánosan ismeretes, hogy
a «hara-kiri»-t nemcsak megengedettnek, h a n e m
akárhányszor becsületbeli kötelességüknek tartották.
A történetírók tanúsága szerint, ha a tatároknál
meghalt a fejedelem, igen sokan hozzátartozói közül
öngyilkosokká lettek. írják, hogy volt olyan eset, a
m i k o r 30.000-en leltek ilyenekké.
Az afrikai népekről, különösen a szerecsenekről,
általánosan ismeretes, hogy nagy hajlandósággal bírnak az öngyilkosságra. Ugyanezt kell m o n d a n u n k
Amerika és Ausztrália őslakóiról.
Az eddig említett népfajok közt kivételeknek
kell m o n d a n u n k a sémita népeket, a m o h a m e d á nizmust és az európai néptörzseket, amúgy általában. Ezen tény megmagyarázható abból, hogy közvetlenül, vagy közvetve mind a Szentírásból vagy
közös hagyományból meríti tanait. Mohamedről általánosan ismeretes, hogy «merített» úgy a zsidóságból, mint a kereszténységből, igaz, hogy mindezekhez ráadásul önmagát adta, hogy elrontsa, a mi
jót azoktól átvett.
Történeti visszapillantásunk folyamán n e m hagyh a t j u k szó nélkül a kiválóbb európai bölcseleti rendszerek állásfoglalását sem. Sokrates, Plató, Aristoteles
erősen elitélték az öngyilkosságot, mert szerintük az
életet Isten adta, tehát az isteneknek megbántása
nélkül nem is semmisíthetjük meg. Plató követői az
akadémikusok és ú j platonikusok, valamint az Aristotelest követő peripathetikusok ugyanezt tanították.
Nem így a többiek. A kéjvágyó epicureusok céltal a n n a k mondották az olyan életet, a mely n e m él-
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vezhet, nem csoda tehát, ha ennek ellenszere gyanánt
az öngyilkossághoz folyamodtak. A stoicismus a bölcs
e m b e r b e n látta a tökéletesség eszményképét : a gyönyört és fájdalmat hidegen érző ember volt előtte
tökéletes. Ha valaki ezen célját n e m érhette el, annak
nyitva volt az «ajtója», elhagyhatta az életet, mert
az élet és halál sem nem jó, sem nem rossz, h a n e m
közömbös valami. A mai hitetlen észelvűség és anyagelvűség szintén ezen elveket vallja, ha talán n e m is
teljesen ugyanazon okok alapján.
*

Ezen rövid történeti ismertetés után áttérhetünk
tételünk tárgyalására. Inkább hitvédelmi szempontból tárgyaljuk, m i n t speculative, mert az előbbiben
az érveken kívül még némi gyakorlati rész is van.
A mikor valakivel szemben az öngyilkosság
helytelenségét kell k i m u t a t n u n k , nagyon sok mindenfélére kell tekintettel l e n n ü n k és nem lehet mindegyikkel szemben azonos érveket használnunk.
Elsősorban is tekintetbe veendő az illetőnek értei mi színvonala és azután az is, vájjon hisz-e a
Szentírásban vagy nem. Ha hisz a Szentírásban,
szentírási közhelyeket lehet felhozni az öngyilkosság
ellen. Pl. Isten ötödik parancsa m o n d j a : Ne ölj!
Á m d e az öngyilkosság ölés, tehát nem szabad mag u n k a t meggyilkolni.
Krisztus U r u n k n a k szavai ugyan nincsenek följegyezve, melyekkel az öngyilkosságot kifejezetten
elitéli, de szent Pál apostolnál találunk helyet, a hol
rosszalja az öngyilkosságot. Mikor Pál és Szilás börtönben voltak és egy földindulás következtében a
tömlöc ajtai felnyíltak, a bilincsek lehullottak, a
b ö r t ö n ő r azt gondolta, hogy foglyai megszöktek,
m i n e k következtében el akarta magát emészteni,
szent Pál apostol rászólt és m o n d á : «Semmi rosszat
ne tégy m a g a d n a k 1» Szent Pál apostol tehát nyilván
rossznak tartotta az öngyilkosságot.
Ha az illető valamely keresztény felekezetnek
tagja, még könnyebb a meggyőzése; mert a keresztény vallások legalább túlnyomó részben elitélik az
öngyilkosságot. Ha az illető katholikus és különben
erős hite van, még könnyebb a vele szemben való
helyzetünk: hivatkozhatunk az anyaszentegyház erős
rendszabályaira, melyeket az öngyilkosokkal szemben
a l k a l m a z ; továbbá a szentatyáknak tekintélyére, a
kik erősen elitélik az öngyilkosságot. Pl. szent Jusztin
ígyr í r : «Isten n e m hiába, h a n e m az emberiség végett
teremtette a világot és megelégedését leli azokban,
kik kedvében j á r n a k ; míg ellenben elfordul tőlük
ha a k á r szóval, akár tettel vétkeznek. Ha tehát
m i n d n y á j a n véget vetnénk életünknek, hogyan m a r a d h a t n a fenn az emberiség? Terjedhetne Isten t a n a ?
Kétségtelenül Isten akarata ellen cselekszünk, lia ily
aljas bűntől n e m iszonyodunk.» (Apolog. n. 91. p. 4.)
Szent Jusztin az apostoli időkben élt, tehát tudhatta az apostolok szándékát.
Lactantius a IV. századból azt mondja, hogy
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«valamint nem önmagunktól j ö t t ü n k a világra, úgy
testünket is, melyet fönntartanunk kell, csak annak
p a r a n c s á r a szabad elhagynunk, ki minket a testbe
zárt és a b b a n mindaddig kell m e g m a r a d n u n k , míg
ő akarja.» (Div. inst. Lib. III. c. 18).
Szent Ágoston így í r : «Ha szorosan meggondoljuk, még lelkileg erősnek sem nevezhető az, ki
nem tűrhetvén az élet sanyarúságait, vagy mások
vétkeit, önmagát végezi ki. Mert azt i n k á b b lelki
gyöngeségnek m o n d j u k , lia valaki testi bajait, vagy
a nép dőre véleményeit el n e m tűrheti és annak
méltán tulajdonítunk lelki nagyságot, ki az élet
nyomorait inkább tudja viselni, mint előlük menekülni s az embereknek, leginkább pedig a köznépnek többnyire hibás ítéletét lelkiismerete tisztaságának önérzetében megveti.» (Civ. öei. 4. I. c.
17. n. I.)
Mind e tekintélyi érvek egy keresztény, még
inkább katholikus ember előtt elég meggyőzők
lehetnek, hogy
az öngyilkosság helytelenségéről
meggyőzzék. Egész máskép kell azonban beszélnünk, m i k o r hitetlenekkel van dolgunk. Ezeknek
hiába h o z a k o d u n k elő szentírási érvekkel és a szent
atyák tekintélyével, mert ezáltal legföllebb azt érjük
el, hogy megsajnálnak bennünket, a miért a fejlődésnek még mindig olyan alacsony fokán állunk.
Ezekkel szemben azután az érveknek is másoknak
kell lenniök. Véleményünk szerint a hitetlenekkel
szemben használható érvek két csoportra oszthatók:
tekintélyi és ész érvekre.
A tekintélyi érvek ezekkel szemben általában
nem sokat érnek, mert az ilyenek rendesen a saját
én-jüket tartják minden helyes vagy nemhelyes mértékének s így a tekintélyre általában n e m sokat
adnak. Ezekhez j á r u l még, hogy a hitetlen bölcsészeknek bizony elég nagy tábora határozottan megengedettnek, sőt egyes esetekben erényes dolognak
m o n d j a az öngyilkosságot. Mégis használhatóknak
tartjuk velük szemben is a tekintélyi érveket, mert
legalább is elveszi tőlük azt a fölényes biztosságot, a
mellyel a bibliai érveket lenézik.
Socrates így felelt az őt kérdező Kebes-nek:
«Az e m b e r e k bizonyos őrizet alá v a n n a k helyezve,
mely alól nem szabad magokat sem erőszakosan,
sem szökéssel felszabadítaniok. Az istenek gondot
viselnek ránk, mi emberek pedig az istenek tulajdonát képezzük». (Phaed. XXIX).
Plato is elvetette az öngyilkosságot azon alapon,
hogy valamint a rabszolgának nincs joga saját teste
és élete felett, h a n e m egyedül u r á n a k van fönntartva, épúgy nem rendelkezhetik az e m b e r sem
testével és életével, mert ő természeténél fogva Isten
szolgája. (Phaed.)
Aristoteles irja, hogy «nem bátor, h a n e m gyáva
keresi a halált, a szegénység, a szerelem, vagy bárm i n e m ű gond kerülése végett. Csak elpuhultságról
tesz tanúságot, ki a bajokat és f á r a d a l m a k a t kerüli.
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Az ilyen n e m azért választja a halált, mert ez jó,
h a n e m azért, hogy a rossztól szabaduljon.» (Kibic.
Nicom. L. III. c. 11).
Kaszás
Raimund.

T o r o n t o . (Kanadában.) Nagy újdonság az egy- "Egyházi
házban. — Mac Evay itteni érsek oly újdonságot hozott
..,
be főegyházmegyéjében, melyet más helyeken nem egy"
hamar vagy talán soha sem fognak utánozni. Itt Kana- kfónikü.
dában néhány év óta rengeteg sok vasút épül, még
pedig oly vidékeken is át, a hol még mindig lakatlanság uralkodik. Ennek következtében nem ritkák az oly
esetek, a midőn ezer és ezer vasútépítő munkás hetekig,
sőt hónapokig nem juthat templomba és így vasárnap
és ünnepnapokon a munkaszünetet nyerészkedő, illetve
fosztogató szerencsejátékokra és dorbézolásra fordítja.
Ezen a nagy bajon segítendő, Mac Evay érsek arra a
gondolatra jött, hogy néhány hordozható kápolnát
építtet, vagyis azokat kerekekkel látja el s vasúton
odaszállíttatja, a hol vasüti munkások álló templomot
messzeföldön nem találhatnak. Minden ilyen hordozható vagyis vasulon lovább szállítható kápolnának külön
káplánja és felszerelése van. A vasúttársaságok az ily
kápolnákat ingyen szállítják oda, a hová az érsek
rendeli.
*

R ó m a . Pápai főiskola bibliai tanulmányok
számára. — Folyó évi május hó 9-én kelt az a «Vinea
Domini» kezdetű pápai konstitúció, a mely Rómában
egy egészen újszerű főiskolát állít föl, kizárólagosan
bibliai tanulmányok számára. A pápai konstitúció latin,
nemsokára olvasható lesz az egyházmegyék főpapjainak
körleveleiben, azért annak közlésétől itt tartózkodunk
és csupán magának az új intézetnek általános ismertetésére szorítkozunk. Rendeltetése az új intézetnek a
szentírási tudományok számára a katholikus egyházban
egy középponti főtaninlézetet állítani, három rendbeli
főcéllal, u. m. hog}' a szentírási tudományok körében
kiváló tanárokat és tudósokat neveljen ; másodszor
lelkes tanulóknak megfelelő eszközöket nyújtson magasabb és legmagasabb bibliai tanulmányok végzésére ;
harmadszor, hogy ez az iskolai bibliai tudományok
szempontjából kiváló védője, előadója és terjesztője
legyen a valódi katholikus tannak a modernisztikus
tévedésekkel szemben. Ennek a hármas célnak elérésére
a következő eszközökről történik gondoskodás : először
elméleti előadások és praktikus gyakorlat a bibliai tudományok körében, másodszor megfelelő bibliai könyvtár
minden szokásos és szükséges fölszereléssel, harmadszor
bibliai múzeum, vagyis tudományos gyűjteménye mindazoknak a tárgyaknak, melyek a szentírás magyarázatánál valamely szolgálatot tehetnek, negyedszer tudományos és népiesítő irodalmi kiadványok, valamint nyilvános felolvasások és előadások tartása.
Az új intézet gondozását X. Pius Jézus társaságának tudományosságáról világhírű tagjaira bizta. Rectort
a pápa nevez ki a jezsuita rend egyetemes főnőkének
hármas jelölésére. Tanárokat az apostoli szentszék nevez
ki, a jezsuita rend főnöke véleményének meghallgatásával. Kettőt kell most egyelőre, ennek a pápai alkotásnak első megpillantására megjegyeznünk. Első az,
hogy X. Pius pápának ezzel az intézkedésével tető alá
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jutotl XIII. Leónak intézkedése (1904. febr. 23. «Scripturae sanctae), mely a római bibliai-bizotiságot fölállította. Második az, hogy maga a szabadelvű «Stampa»
elismeri, mekkora gyakorlati érzékről tett tanúságot a
pápa, mikor az intézetet a jezsuitákra bizta.
—y —la-

közelebbi múltját. Ebből megtudjuk, hogy tehát nem
új szokásról van itt szó, hanem igazán régi gyakorlatról,
mely «Krisztusnak és egyházának leghőbb óhaja».
Nekünk papoknak szól Róma elsősorban ; hogy hallja
meg a nép, ha mi nem hallunk jól!
Krammer György dr.

H á r o m mű a gyakori s z e n t áldozásról. —
Már nemsokára négy teljes éve, hogy X. Pius rendeletére megjelent a szenzációs decretum a gyakori és
naponkinti szent áldozásról. Évszázados előítéleteket,
ellenkező szokást persze egy égből jött decretum sem
töröl el egy csapásra, még kevésbbé egy Rómából jött.
Oka ennek az anyagnak a lélekre átragadt nehézkessége. De a legnagyobb baj a papság lelkében akadékoskodó előítéletek. Ez előitéletek első rendjének egészen elég volna, alaposan átvenni a római decretumot
elejétől végig és abban különösen megszívlelni a rendelet utasításainak 6. pontját, mely a lelkészeknek,
gyóntatóknak, szónokoknak kötelességévé teszi, hogy
«gyakori intelmeikkel ezen jámbor és üdvös szokás
fölkarolására huzdítsák a keresztény híveket». Az 1.
pontban pedig az van mondva, hogy «a gyakori és
és naponkénti szent áldozás Krisztus Urunknak és a
katholika egyháznak leghőbb óhaja».

kat. Ford. az esztergomi növendékpapok magyar egyházirodalmi iskolája. Esztergom. 1909. 100 lap.
A szerző langengeislingi plébános. 1905. óta túnt
fel müvecskéivel. Ezek közül a «Die Macht der Persönlichkeit im Priesterwirken» és a «Gebt mir grosse Gedanken !»
már két kiadást értek eredetiben. 1908-ban jelent meg :
Auf zur Freude! Lelkes, buzgó pap, a ki eszményeinek
szeretetével az egész világot, de kivált az ifjúságot szeretné betölteni. A hangulat, a mely művecskéin végigvonul, a hódítóé, a ki rohammal akar mindent bevenni.
Jelen művecskéje Istent, Krisztust, az egyházat, az
ember természetfölötti nagyságát, az emberiség nagyjait
stb. varázsolja az olvasó elé s így akarja benne megfakasztani a nagy gondolatokat. Ez nagyjában sikerül
is neki, sőt néhol egyes lapokért egyenes dicséretet is
érdemel. Azonban az osztatlan élvezetei néhol erősen
zavarja a fölösleges szavalás, a gyakran érthetetlenségbe
vesző szólamok hajhászása. Mikor a szerző lelkesedik,
néha annyira kizsákmányolja tárgyát, hogy a higgadtabb olvasói aggodalom lógja el s jobb szerelné, ha
egyik-másik szó vagy mondás tollban maradt volna.
Ilyen állítások : a pantheismus csak finomabb, fátyolozott materializmus. (22. 1.); Róma órája az örökkévalóságot mutalja (36. és 93. 1.) ; az egyház végtelensége
(46. 1.); az a kívánság, hogy minden egyházmegyének
missió-szemináriuma is legyen (56. 1.); a mit az 59, 1.
az evés és ivás nagy titkáról olvasunk, valamint arról,
hogy a föld a holttestből magába szívja a megváltás
és megdicsőülés csiráját, hogy Mária a mennyei Atya
első szülöttje és Isten előtt, mint végcél, lebeg (76. 1.) ;
hogy Mária már az ariánismus korában belenyúlt a
kereszténység minden veszélyébe (79. 1.); hogy a kath.
egyház mindennap korunk magaslatára emel bennünket a szentmisében (112. 1.); hogy nincs nagy ember,
a kinek nem kellett keresztülmennie az érzékiség tüzpróbáján (119.1.) ; hogy a világtörténelemnek legszégyenletesebb neve: Pilátus (128. 1.); hogy a leány tisztasága
testén, az ifjúé lelkén tükröződik (148. 1.).

*

Kerer

rodaj

Ha mindezek után még maradnak előitéletek,
ezekre megfelel : Haben wir Priester noch Vorurteile ?
P. Springer Emil S. ./. serajevói theol. tanár pompás
kis füzete, 57 lap. Egyenesen papoknak szól. A legjobbak lelkére is nehézkedhetik egy vagy több előítélet ;
ólomsúly az, mely nem enged járni. Ez a kedves füzet
megszabadít e kellemetlen akadályoktól. Tizenkét nagyon
elteijed, előítélettől szabadít föl. Csak négyet emelek
ki. 1. A szent áldozás hatásai sokkal jobban függnek
az előkészülettől és az emberi közreműködéstől, mint
a többi szentségeknél. 2. Ha ritkábban megyünk a szent
áldozáshoz, annál nagyobb áhítattal és haszonnal
megyünk. 3. Jobb ritkábban menni a szent áldozáshoz
nagyobb előkészülettel, mint gyakrabban kevesebb előkészülettel. 11. Ez a pápai decretum csak ideiglenes
rendelkezés, ezt majd talán már nem sokára más
fogja fölváltani. így van 12 erősebb-gyöngébb szellemi
barrikád, mely mögött megvonja magát a visszavonuló
ellenség. Csak romboljuk le ezeket és tisztítsuk meg az
ellenségtől, szerezzünk teljes érvényt a világraszóló decretumnak. Minden papnak kellene ezt a derék füzetet
elolvasnia.
De hogy igazán lelkes barátjai legyünk az új szokásnak, arról kell meggyőződnünk, hogy az mégsem új
szokás, hanem a római határozat szerint régi gyakorlat,
a mint azt az egyházatyák és egyházi irók bizonyítják.
S azért jó lesz, ha a szent áldozás történetét legalább
röviden megismerjük. Ezt ismét ugyané P. Springer
Emil S. J. nyújtja röviden 72 lapon e címmel : Eine
Freudenbotschaft. Mindkét füzét Paderborn, Bonifaciusüruckerei Verlag kapható.
Ugyancsak e célból ajánlom : Öftere und tägliche
hl. Communion. P. Jos. Hättanschwiller S. J. 94 lap
Innsbruck. Fei. Rauch Verlag. Ez és a Springer-féle füzei
miután alaposan, szépen magyarázza a pápai decretumot, előadja a szent áldozás rövid történetét, távoli és

X. F e r e n c . Adjatok nagy

gondolato-

Meg kell továbbá említenem, hogy a szerző nagyon
büszke germán, a mi a fordítóknak egy helyen egy kis
védekezésre is okot adott. Továbbá túlságosan sokat és
hosszan idéz. Egyre-másra kizökkenünk a stílus egyenletes voltából, mert minduntalan idegen emberek verseinek elolvasására vagyunk utalva. A fordítók ezt a
töméntelen költői részletet hol lefordították, hol nem ;
a fordításoknál azonban seholsem közlik, maguk fordították-e le vagy kész fordításokból vették át. Annyi
bizonyos, hogy magyar lélekhez minden kiválóságai
dacára ez a munka alig szól elég beszédesen.
A fordítás tartalmilag jó (a nagy Brite a 41. oldalon mosolyra indít ugyan, de egyéb ilyesféle hibákkal
nem találkoztam). Azonban alakilag túlsók benne az
idegen szó, sokszor oly helyeken is, a hol egy kis figyelemmel könnyen állhatott volna megfelelő magyar szó.
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A nyomda szépen dolgozott, de arra figyelmeztetni kell,
hogy a szövegben a kidomborítandókat dült betűkkel
szedje és ne Ízléstelenül húsos betűkkel.
Oméga.
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A «Religio» f. é. 12., 17., 18. számaiban, sőt egyes
mult évi számokban írt különböző reflexióim olyan
természetűek voltak, melyek a személyes megneheztelések keletkezésére nagyon alkalmasak lehetnek.
Részben kényes tárgyakra vonatkoztak. Papok vagy
akár más világi tanítók egyes-egyes szerepelésöknek
erős kritikáját fedezhették fel; s mi tűrés-tagadás
benne, mikor írtam, akartam is a mostanság folyó egynémely dolgok túlzásaira, meg nem fontolt részleteire
aggódó vagy helytelenítő véleményt mondani és
«megállj »-t kiállani.
Nem voltam ebben nagyon szerencsés.
Különösen az volt a megütközés tárgya, hogy
felhoztam (18. sz.) egy apácintézet leánynövendékeinek három napig tartó kirándulását, egy-két fiatal
papnak és tanítónőnek vezérlete alatt. Voltak, kik
soraimban az illető kiránduló társaságra, főleg a
papi vezetőkre nézve borzasztó vádat, illetve meggyanusítást láttak s ezért alaposan megharagudtak.
Ez az oka, hogy a thémára ismét visszatérek; mert
alkalmat nyújt nekem az én álláspontomat jobban
megvilágítani és talán ezzel azt is elérem, hogy a
haragot, melyre okul szolgáltam, lecsillapítom.
Mindenekelőtt bizonyos, hogy a hivatkozott cikkekben inkább általánossággal akartam rámutatni
azon különféle módokra, melyekkel a mai modern
áramlatok közt az ifjúságot vezetik, szórakoztatják,
mulattalják s a mely módok nézetem szerint nem
helyeselhetők paedagogiai okokból, tehát a lelkipásztorkodás szempontjából sem. Igazán csak azért
hoztam fel «eseteket», mert módozatokról szólván,
szükségesnek véltem az illusztrációt. Egyeseket kipellengérező szándékom csak azért sem lehetett, mivel
az eseteket, a fent inkrimináltat is, nevek nélkül,
úgyszólván csak futólag érintettem. Azt is megvallom most, hogy az esetek érintésénél ex memoria
labili szóltam és nem néztem utána a tüzetes adatoknak, melyeket pedig annak idején az újsághírek
részletesen is közöltek. Lehetséges tehát, hogy a
ténykörülmények egyikét-másikát helyesbítenem is
kellene. De nem is erre fektettem a súlyt, mindenki
láthatja. Odaállítottam pl. egy módot, mellyel iskolás
leánysereg háromnapi tanulmányútra vitetett. A hírlapok akkor névszerint közölték a vezető papokat
és tanítókat. Mindenkinek szabadságában állott a
hirt olvasni, megbírálni, helyeselni vagy rosszalni.
Én az ilyen hasonló, akár két, akár háromnapi
kirándulásokat, 1 az intézetekből vagy a szülői háztól

való távozásokat és kimaradásokat, a kirándulásokkal egybekötött költekezést, izgalmas mozgósítást
akkor sem helyeslem, ha nem fiatal papok és nem
fiatal tanítónők a vezérek. Mert az az említett körülmény csak azért súlyosbító módozat, mivel tág kaput
nyit a gyanúsításoknak. És én erre rámutathattam
anélkül, hogy a rút és aljas gyanúsítás vádjával
illethessen valaki. Hiszem és vallom, hogy lehet azt
az ú. n. kritikát a résztvevők egyéni integritásának
támadása nélkül megcselekedni. Mert a ki a gyanúsítás előidézésére alkalmas dolgokat fölemlít s azokat helyteleníti, az még maga nem gyanúsít, hanem
inkább azt akarja, hogy ilyen gyanúsításra alkalmas
dolgok ne történjenek. Itt ez az eset forog fenn. Rút
meggyanusításra nincs okom, sem szükségem azon
célhoz, melyet én hasonló leveleimmel elérni akarok.
Nem tagadom ugyanis, hogy a mai áramlatok között,
a mai korszellem hatása és nyomása alatt történő
sok-sok dolgot, az ú. n. «árral való úszást» én
aggódva szemlélem s a magam részéről, a mit lehet,
megteszek a bajoknak mélyebb elharapózása ellen.
A szülőket is sokszor méltán lehet könnyelműségről vádolni, kik modern húrokon pendülvén,
szinte megkövetelik az intézetektől, hogy gyermekeiket mulattassák, az intézetekben szórakoztató előadások, tánctanítás, táncpróbák tartassanak s némely
intézetek vezetői oly gyengék, hogy a nyomásnak
engednek s attól félnek, hogy ha a szülők oktalan
kívánsága nem teljesedik, akkor gyermekeiket máshová viszik, az intézet pedig azon hirbe keveredik,
hogy nem elég korszerű nevelést ad s ósdi szellem
uralkodik benne. Nem kell a szülőknek hasonló
kívánságait respektálni, sőt őket is észre kell téríteni.
Igazán szomorú szívvel konstatálom; hogy általában azon a téren, melyet jeleztem, majdnem
naponkint történik olyasvalami, amit szóvá tenni
kellene. A «Religio» t. közönségét is bele szeretném
vonni az érdeklődés körébe, hogy bizonyos dolgokról eszmecsere fejlődjék s a helytelenségek a
keresztény társadalmi életből kiszoruljanak. Különösen hangsúlyozom, bogyr ha a papok nem vigyáznak, non recogitant corde, ők maguk fognak szentesíteni olyan praxist, a mely ellen voltaképen küzdeniök kellene. A mi keresztény lapjainkat is jellemzi a felületesség, az az ijesztő rossz szokás, hogy
minden iskolai, egyleti, társadalmi eseményt, mely a
saját táborunkban végbemegy, a legnagyobb készséggel és válogatás nélkül registrálnak. A mi történik-történik, gondolják. Kath. lapokban olvassuk
a kath. egyleti élet nyilvánulásait, többnyire persze a
mulatságokat. A tudósítók mindenfélét összeírnak
hamarjában s így ismertetik azokat a furcsaságokat
is, miket jobb lenne elhallgatni. Egyik ker. szociálista
egylet mulatsági meghívóján pl. az állott : mulassunk,

1
Épen most kaptam egy ujabb hirt, hogy valamelyik
város polgári leányintézetéi háromnapi kirándulásra vitték

s útközben a vasúton igen pikáns kis kalandot kellett megérniük.

A lelkipásztorkodás

köréből.
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csak egyszer élünk ! A tudósítások pompás erkölcsi
sikerekről referálnak, melyek a kivilágos kiviradtig
való tombolásban érték el tetőpontjukat s a tudósító hozzáteszi, hogy az egészben csak az volt a kár,
hogy a mulatság, mely minden képzelhető szórakoztatások közt délután h á r o m órakor kezdődött, m á r
másnapreggeli ó r á k b a n véget ért. Ez valóságos
telhetetlenség.
Megalakult egy mezővároskában a szent Erzsébetegylet. A keresztény lap rögtön hozta a hírt, megtoldva azzal, hogy az új egylet mindjárt az első
ülésen örvendetes jelét adta az ő életrevalóságának,
mert egy táncmulatság rendezését határozta el.
Nemrégen tartottak valahol a katholikus n é p szövetség firmája alatt nyári mulatságot, persze
tánccal egybekötve. Ugyanaznap délelőtt a Máriakongregációnak volt templomi ünnepsége, zászlószentelése, melyre máshonnét is érkeztek kongreganisták. Ezen utóbbiakat délután egy kis sétára
vitték a helybeli tagok, megmutogatván nekik a vidék
szépségeit. Másnap a keresztény helyilap megszólta a
kongreganistákat azért, mert nem mentek el a népszövetségi mulatságra. Azt tehát, hogy a kongreganisták
megelégedtek a templommal, rossz néven vették
tőlük és látjuk, hogy a praxis mindenütt oda kezd
fajulni, hogy a templomi ájtatosság után m á r rendesen profán mulatságot is rendeznek s ekképen az
esetleg nyert vallásos j ó benyomások a világi gyönyörűségek tövisei közt elfojtatnak.
Ugyancsak a lefolyt pünkösdi ünnepek alatt tartotta egyik hazai katholikus legényegyletünk a fönnállásának ötvenéves jubileumát. Olyan bőséges volt
a programm, hogy az újságok konstatálták, miszerint
a résztvevőknek minden ideje, ó r á j a igénybe volt
véve a látnivalók, az élvezetes részletek özöne által.
A körülmények így festettek: p ü n k ö s d vigiliáján volt
az ismerkedési est cigányzene mellett; a két szent
napon zenés ébresztő, fölvonulások, díszmise, díszgyűlés, zászlókoszorúzás, kiállítás, bankett, szinelőadás,
kabarét, dalverseny, kirándulás és persze tánc, ráadásul
p r o g r a m m o n kívül megfelelő utcai élénkség és éjjeli
csendzavarás. A kereszténység nagy n o r m a n a p j a i
tehát jól néztek ki, a nyugalom helyett volt általános
mozgósítás, kimerülés, költekezés, szegény mesterlegények és mesterember-családoknak kiadásokba
kergetése, m á s o k n a k megpumpolása, zaklatása, m i n d ezek pedig nagyobbrészt papi vezetés mellett,papoknak
megjelenése, részvétele, helyeslése és buzdítása mellett.
És ezt nevezik szociális tevékenységnek és nem
szabad ilyesmire megjegyzést tenni, nem szabad
nehézséget támasztani, mert j a j akkor az illetőnek,
mivelhogy «nincs szociális érzéke, a m u n k á s népnek
pedig ellensége»; j a j neki még azért is, «mert a p a p társainak közhasznú működését gáncsolja s az ő
szerzett érdemeiket és babérjaikat kaján lélekkel
irigyli és megtépdesi».
Jelen soraimnak befejezéseül szabadjon nemcsak

LXVIII. évf. 1909.

a Religio t. szerkesztőjét, h a n e m főleg az egyetemi
hittani karnak pasztoralis tanárát, de egyúttal m i n d azokat, kiknek állása hasonló, ünnepélyesen fölkérni
arra, szíveskedjenek becses figyelmüket a keresztény
társadalmi, iskolai, egyleti téren történő részletekre
kiterjeszteni és segédkezet nyújtani abban, hogy a
fogalmak tisztuljanak, az illendőség" határai és a p r u dentia szabályai nagyobb tiszteletben és kíméletben
részesüljenek.
P. R.

Czobor Béla síremlékére befolyt

adományok:

N. N
200 kor.
Glattfelder Gyula dr.
...
20 kor.
Eddig befolyt összeg 491 kor
Összeg 711 kor.
A «Váci K ö z l ö n y n e k » Nagyon tisztelik főpásztorukat,
a minek csak örülni lehet; de úgy veszem észre, nem mindenki tudja megérteni a módját, a részleteit annak a tiszteletnek, a hogy az a lapban kifejezésre jut. Tehát csak ezen
tisztelet komolysága érdekében lesz, lia általában csak az
igazán fontos részleteket közöl a szerkesztő a főpásztor
működéséből, a többit törli az erről beérkező kéziratban.
Igy gondolják ezt sokan, a kik messzibbről nézik a helyzetet.
T u d j a , szerkesztő úr, mi mindnyájan kritika alatt állunk.
M. l í u d a p e s t . Igazad v a n ; a mit a «Historisch-politische
Blätter für das kath. Deutschland», ez a Münchenben megjelenő tekintélyes kath. folyóirat utolsó számában rólunk
magyarokról, a «sinisch-ungrischer Stamm»-ról, vadságunkról, a nemzetiségi elnyomásról, zsidó-dédelgetésről stb.
nemzetiségi források alapján ír (857. s k. 1.), az m á r fölülm ú l mindent, a mi a történeti igazsággal ellenkezésben állhat.
Már jó ideje hirdetem, hogy magunknak kellene írnunk a
külföldi folyóiratokba, mert a külföld ferde véleményét —
enyhén szólva — meg nem érdemeljük.
B . B u d a p e s t . A hittudományi kar kebeléből a miniszter az idén Kiss János drt a temesvári állami, Dudek
J á n o s drt a szekszárdi áll. főgimnáziumhoz küldte az érettségi szóbeli vizsgálatnak elnöki minőségben való vezetésére.
Sz. D o b s i n a . A kérdés, melynek tanulmányozásával
foglalkozik, fölötte fontos. Felfogásomat az imént olvashatta.
Az üdvös reformokat rendszerint irodalmi fejtegetésekkel
szokás előkészíteni. Az írók szokták megérezni a kor
szükségleteit.
M. T e m e s v á r . Kérem a folytatást.
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A mire Mailáth püspök bátor szóval rá mutatott,
mi annak a titkát keressük. Rámutatott a megfeneklés tüneteire: a mozdulatlanságra, a hatalmi érzésre
és a kényelemkeresésre, a demokratikus gondolkodás
és érzület elhanyagolására s az iparszerű működésre
és azt mondta: javítsunk e gyöngeségeinken s egyházunk újra vezet. Mi ellenben azt keressük: lehet-e
azokon a gyöngeségeken javítani s ha igen, mily
módokon s minő föltételek alatt ?
Eddigi oknyomozásunkból eléggé kitűnik, hogy
könnyebb volt ezeket a bajokat megállapítani, mint
rajtok segíteni; mivel e bajoknál az emberek és
intézmények, a jelen és mult annyira összefonódnak, hogy javításukat csupán az emberektől várni
nem lehet. Egy valóságos «sanatio in radice», eg}'
az egész vonalon végigmenő reform volna itt szükséges, és pedig első sorban az intézményekben, azután
az emberekben, hogy javulásról lehessen szó. Hiszen
ha az emberek egyszerű fölrázása, egy egyszerű
intés, vagy a püspök kezében lévő fegyelmi eszközök
elégségesek volnának, az a javulás bizonyára már
megtörtént volna. Pedig nem történt meg, mert az
emberek jóakaratánál is erősebb a helyzet visszás
volta, melynek súlya alatt
újból hangsúlyozom —
nyögünk mindnyájan.
Ha mi ilyen gyökeres belső reformot a saját
erőnkből és saját elhatározásunkból, az ellenség által
ránk zúdítandó katasztrófák bevárása nélkül, tudnánk
megvalósítani, akkor lehetne csak foganatja Mailáth
püspök intésének s annak a gyönyörű evangéliumi
képnek, melyet folytatólag imigyen rajzolt :
A mozdulatlanságot váltsa föl ismét eleven élet.
Katholikus férfiak, tanult, művelt egyháziak ne hiányozzanak az új világ egészséges mozgalmainak éléről. Nem
azt ajánlom ezzel, hogy álljunk be ellenségeink küzdő
csapataiba, mert ott a mi erőink eredménytelen küzdelmekben szétforgácsolódnak s tisztán az ellenséges
energiák hatásának tompításában is elfolyna a vérünk
(nagyon megszívlelendő taktikai intés !) : hanem azt,
hogy a mi par excellence katholikus egyesületeink ne
húzódozzanak az új világ egyetlen egészséges eszméjének megvalósításától se. A mi jónak, üdvösnek, szük-
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ségesnek látszik, annak elővitelére fogjunk össze, valahányan csak vagyunk.
Az evangéliumi igazságok megvalósításában ne
engedjük magunkat senki által sem megelőzni. Ha az
emberiség azt látja, hogy, mint évszázadokkal ezelőtt,
ma ismét az Egyház szolgái terjesztik minden téren
legbuzgóbban az igazság, méltányosság, emberszeretet
és kultura elveit ; ha ismét minket látnak a szegények,
elnyomottak és tudatlanok felemeléseért vivott harc
tűzvonalán ; ha bárhová fordulnak, mindenütt az egyház
gyámolító, segítő karjainak jótékony gyöngédségét érzik :
akkor hiábavaló lesz minden izgatás. Tényeink fogják
megcáfolni az ellenfél sokszor igazságtalan kifakadásait.
Az apostoli lelkület magaslatán álló pap szemei elől
eltűnnek az «én»-nek és minden szűkebb körnek érdekei ; szemei egyre csak az eredményt, Krisztus Urunk
isteni tanításának fölmagasztalását, a mindennapi életbe
való átültetését keresik. Nem kutatjuk többé egymás
hibáit, nem keressük vizsgaszemekkel a másiknak
fogyatkozásait, örülünk az eredményeknek, bárki vivta
is ki azokat. Nem versenyzünk egymással másban, mint
a szeretetben.
Ez az ideális állapot, ez az összefogás, ez a
csupán a szeretetben való versenyzés mai berendezkedésünk mellett jámbor óhajnak marad, melyre
naponkint rácáfol az élet. Nem is beszélek a papi
és világi katholikusok összefogásáról, melyet mint
öröklött hangulat inkább a: dixit laicus clero, numquam amicus ero jellemez; nincs kivel összefogni,
pusztuló középosztályunk sehol sem jelentkezik a
katholikus mozgalmaknál, legfölebb a papi hagyatékoknál való osztozkodásban és a papi végrendeletek megtámadásánál, mint épen nemrég egy pár
kirívó példán : Palásthy, Pánthy, Meszlényi stb. eseteiben láthattuk. Erről az összefogásról tehát nem is
beszélek.
Csak a papság «egyetértéséről», csupán a szeretetben való versengéséről akarok megemlékezni, mely
ellen, hogy be ne következzék, minden emberi gyarlóságnál erősebben izgatják és folyton izgatják magok
a mi intézményeink. Mai berendezkedésünk mellett
ez az óhaj valósithatatlan álomnak marad, melyből,
hogy még álomnak se maradjon, folyton fölriaszt a
sivár való, a mindennapi élet a maga sokszor minden etikába ütköző elszomorító jelenségeivel. Megint
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csak a kenyérig megyek vissza, mely nálunk — a
hosszú mult az oka — nagyon egyenlőtlenül van
megosztva. Csak a h á r o m neve a beneficiumoknak
egyenlő: parochiák, kanoniák és püspökségek, minden
egyébb az áldozópapi és püspöki karakteren kivül
egyenlőtlen rajtok, nevezetesen a folytonos összemérés
alatt álló két tartalmi tényező: a velők j á r ó m u n k a
egyrészről s a jövedelem másrészről. A ki látott
valaha ilyen statisztikát, különösen az utóbbiról, az
elhiszi nekem, ha mondom, hogy ezekkel a beneficiumokkal n e m a szeretetben, h a n e m — már ilyen
az ember — a szeretetlenségben való versengésnek
a magva, még pedig alaposan, el van vetve. S a ki
ismeri hazai multunkat, kivált a beneficiumok halmozásának szomorú korszakát, midőn a püspök urak
is beneficiumot élveztek, ötöt is, de még magokat
fölszenteltetni sem volt kedvük, a ki ezeket az időket
ismeri, az nagyon jól tudja, hogy volt minálunk
mindenféle versengés mindig s van a mai napig —
a beneficiumok voltak az okai — csak a szeretetben
való versengés hiányzik.
S ez még csak az an) agi oldala a dolognak
Van annak egy más, egy még épületesebb oldala is
s ez az a m a benificiumokhoz való j u t á s módja, a
hog}' azt n e m az egyházjog, hiszen ebben minden
igazán olyan szépen van megírva, h a n e m a szokás,
a hagyomány, a példák s az emberi gyarlóság, akár
furfangnak is nevezhetnék, meghonosította. Oly vis
m a i o r ez, mellyel szemben sokszor a legkiválóbb
püspök is tehetetlenül áll, mivel ennek, mint minden
emberi furfangnak, kiszámíthatatlan sok útja és
m ó d j a van — egész a püspöki aulákig. A patronusok,
a kultuszminisztérium, a püspökök, 110 meg az egymást néző papság beszélhetnének erről sokat és —
n e m épületeset. Ha csak feleannyi leleményességet
használna föl nem is kevés, de talán a kellőnél is
több e m b e r a hitélet emelése m ó d j a i n a k kitalálására,
mint a mennyi módot eszel ki a «zsírosabb f a l a d hoz való jutáshoz, 0I1 akkor a mi egyházunk volna
a legvirágzóbb egyház a világon.
Ilyen helyzetben kevesen becsülhetik meg egymást, vagy legalább is n e m becsülhetik egymást e
tekintetben annyira, hogy csupán a szeretetben versenyezhessenek egymással. Ez a tény a lélektan
2 x 2 = 4-jéhez tartozik. Hog}' n e m beszélünk erről
nyilvánosan, ez még n e m azt jelenti, hogy a baj
nincs m e g ; megvan biz az s régóta képezi egyházunk egyik nyílt sebét.
És hogy még egyenlőtlenebbek legyenek az
emberek, s hog}' még több izgató anyag legyen az
egyházban, megtartjuk a királyi és pápai papi-distinkcióknak oly létráját, a minő sehol a földkerekségén nem található. így se a szeretetet, se a demokratikus gondolkodás- s érzésmódot ápolni nem lehet;
de sőt ellenkezőleg n á l u n k minden úgy van berendezve, hogy Mailáth püspök úr gyönyörű evangéliumi képe soha valósággá ne válhasson.
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Ott vagyunk tehát ismét, a hová eddig is folyton
visszatértünk, a helyzetnél : a helyzet, Uram, a helyzet, az új időkbe többé be nem illő történeti fejlemények nehezednek r á n k önsúllyal ; mi a mai helyzetben, a mai berendezkedésünk mellett, j o b b a k nem
lehetünk s lia van ideális e m b e r köztünk, pedig van
ilyen is elég nagy számmal, az az intézményeink
ellenére óvta meg lelke nemességét.
Hogy fogjunk tehát össze, valahányan csak vag y u n k ? Ellenkezőleg a helyzet szinte naponkínt eszközli, bog}' annyifelé m e n j ü n k szét, a hányan csak
vagyunk. Tessék csak jól közelről megnézni pl. csak
eg}r fővárosi plébánosválasztást összes előzményeivel,
pedig a plébániának szüksége van plébánosra : akkor
az illetőnek lesz fogalma arról, miért nem tudok
követ dobni az emberekre, h a n e m előtérbe tolom
korhadt intézményeinket, melyeket reformálni kellene, ha csak valamivel j o b b s megfelelőbb egyházi
életet akarunk.
Jó volt tehát a versengést is szóba hozni, a
szeretetnek, az egyetértésnek ezt a kaján megölőjét,
melyen oly sokszor épülnek a világiak s megütődve
beszélnek az intrikákról, melyekbe a versenyzők őket
is bevonják s előttük egymást a sárga földig leszólják. Hogyan alakuljon ki a világiak szemében a pap
eszménye, hogy: est mediator inter Deum et homines, h o n n a n tanulják becsülni, ha annyi példában
folyton anyagi javakért látják küzdeni, és pedig az
eszközök megválogatása nélkül ? Nem az ilyen példák
n y o m á n szürődhetett-e le a világiak szájából sokszor elhangzó megdöbbentő m o n d á s : a papok magok
sem hiszik, a mit p r é d i k á l n a k ?
Az elébb a papság és a világiak összefogásáról
azt mondottam, hogy arról kár is beszélni. Itt az
imént mondottak után úgy lehetne ennek a hiányát
föltüntetni, mint sok pap viselkedésének, anyagias
törekvéseinek reflexét, mint szintén okozott állapotot,
mely egyenesen meghiusítja az egyház hivatását,
mely az embereknek az égre nevelésében áll. Hogy
alakulhat ki a világiak szemében a : Sursum corda!
értelme, lia a hirdetői a földiekért való küzdelmekben merítik ki sokszor egész energiájukat? Ha akad
is ellenkező példa, ezeknek hitele csorbát szenved a
m á s f a j t á j ú a k n a k viselkedése miatt, a mennyiben az
emberek néhány rossz esetből általánosságra következtetnek. Eszményi papság mellett a világiaknak is
j o b b a k n a k kell lenniök.
Már most hogyan lehet ezen a bajon segíteni?
A legegyszerűbb lélektani törvény szerint: az alkalmaknak, az izgató, a csábító anyagnak lehető elvonásával. A hol a berendezkedés olyan,mint néhány év előtt
olvastuk Németországban, hogy a káptalan a püspöki
székre egy gimnáziumi hittanárt választott m e g : ott
bizonyára az emberek tülekedése a j o b b beneficiumok elnyerése után a kellő mértékre van leszállítva;
ott az embereknek eszökbe se j u t futkosni pártfogások után, ott az egyéni érték és hivatás határoz.
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Nem szabad azonkívül még eg}7 más körülményi-öl se megfeledkezni s ez a világiaknak mai kedvezőtlen hangulata a vallás s nevezetesen a kereszténység ellen. A racionalizmus és a sokféle filozófiai rendszer a mult században annyi ostromot intézett a
természetfölötti rend s ebben magának Jézusnak
személye ellen is, hogy a tanultabbak körében a
kereszténység ellen az ellenérzés el nem tagadható.
A legtöbb a saját észalkotta természetes vallásában
keres megnyugvást s vezetőt — papnak h í v j á k — n e m
szeret.
Ilyen helyzetben még a mintapapoknak is igen
nehéz a rájok bizott ügyet eredménnyel képviselni,
az embereket a keresztény világrendben megtartani.
Hát ha még maga a papság is hivatásával ellenkező
hibákban szenved, lia nagyon elfoglalják a földi dolgok, akkor a helyzet kétszeresen súlyosbodik, szinte
lehetetlen akkor a keresztény érzés- és gondolkodásmódnak az emberek között kialakulnia s gyökeret
vernie.
Kétszeres szükség volna tehát nálunk az újabb,
megfelelőbb berendezkedésre, az intézményeknek magoknak s intézmények útján az embereknek megreformálására. Ez azonban — tudom — a hic
Rhodus, hic sal ta! Erre VII. Gergelyek vagy legalább is Pázmányok szükségesek, mivel az emberek
a szokások rabjai s a megszokott utakat elhagyni,
róluk lemondani, tűrni s új viszonyok közé helyezkedni nagyon nehéz a gyarló embernek. Egy kis
példáját láttuk ennek nemrég a nem is vagyonokkal
környezett ferencrendiek reformjánál.
Nem az én föladatom itten részletes re form programmot bemutatni, arra vannak az egyháznak
illetékes vezetői, a kiknek föladata: videre, ne quid
detrimenti respublica patiatur. Az én föladatom a
fejtegetőnek a föladata, oknyomozni s a kérdést
tanulmányozva megvilágítani : vájjon Mailáth püspök
buzgó kívánsága teljesíthető-e s milyen föltételek
alatt? Továbbá lia baj van, hol a h i b a : az intézményekben-e, az emberekben-e, vagy mindkettőben ?
Tudom, hogy nem végzek most kedves dolgot. Mint
szónokló nemzet, mi csupán szép beszédeket szeretünk
hallgatni s azután nyugalomra térni; ez azonban,
legalább egyházunk szempontjából, tovább nem mehet
így, ha komolyan nézzük a világ folyását s az új
társadalmi alakulásokat. Nem kell ugyanis jóslótehetség hozzá, bog}' clhigyjük, miként rohamosan
közeledik az idő, midőn azt, a mit én itt most beszélek,
mások fogják nekünk elmondani; hiszen éppen azért
beszélek én, hogy másoknak ne legyen alkalmuk ezt
elmondani.
ürülök különben, hogy a mit itt intézményeinkre
vonatkozólag eddig elmondtam, maga Mailáth püspök
is sejteti beszédének vége felé. Ezért fogjuk mi valamikor mint történeti fontosságút emlegetni ezt a
beszédet, mely elhangzásakor annyira megdöbbentette az ilyenekhez nem szokott embereket,
üudek.
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esetek és a görög

egyház.

Ily cimű tanulmányt közölt Rusznák Miklós dr.
a «Religio» f. é. 22. és 23. számaiban, mely a többi
között tüzetesen foglalkozik azon kérdéssel is, hogy
IX. Pius pápának a «reservatio»-kra vonatkozó
«Apostolicae Sedis» kezdetű Constitutiója kiterjed-e
a görög szertartásuakra is vagy sem ; a nélkül azonban, hogy a kérdés általa annyira tisztázottnak volna
tekinthető, hogy fejtegetéseinek eredménye e tekintetben a lelkipásztorkodással foglalkozóknak zsinórmértékül szolgálhatna.
Nehogy tehát ily fontos kérdésben, melynek
miként való megoldásától függ, sok esetben, a «sacramentalis absolutio» érvényessége is, minden biztos útmutató nélkül továbbra is sötétben botorkáljunk, jónak láttam közölni itt egész terjedelmében
a bécsi apostoli Nuntiaturának, a «Supremae Congregationis S. Officii» erre nézve minden kételyt
kizáró döntvényét is magában foglaló és a maga
idejében valamennyi gör. kath. egyházmegyei hatósághoz intézett leiratát. 1
Az okmány teljes szövege ez: Nunziatura Apostolica. Vienna. No 7246. Illme et Rme Domine. Cum
propositum fuerit dubium utrum catholici g. r.
subjiciantur Constitutioni «Apostolicae Sedis», q u a m
Summus Pontifex Pius IX. f. r. die 12. Octobris 1869.
edidit, Suprema Congregatio S. Officii in Comitiis
habitis feria IV. die 15a Julii v. a. per resolutionem
a SS. I). N. confirmatam declaravit: 1° «Per Constitutionen!, Apostolicae Sedis'» nihil esse innovatum
circa censuras earumque reservationes, pro fidelibus
rituum Orientalium». 2° «Eorundem fideles sub j ici
omnibus censuris proprii cuj usque ritus et iis censuris
ab Apostolica Sede latis in materia dogmatum et
in constitutionibus, in quibus implicite de iis
disponitur, nempe ubi materia ipsa demonstrat eos
comprehendi, quatenus non de lege mere ecclesiastica agitur, sed j u s naturale et divinum declaratur».
Eadem S. Congregatio voluit etiam ut haec resolutio
omnibus Episcopis g. r. communicaretur iisdemque
revocetur in memóriám «illos iideles subjici nominatim nedum censuris sed etiam apostolicis reservationibus latis in Constitutione Benedicli XIV.
«Sacramentum Poenitentiae» et in Constitutionibus
contra sectae massonicae aliisque similibus addictos».
Quibus mandatis libenter obsequens haec Amplitudini
Vestrae Revmae communico et impensissimis observantiae et existimationis sensibus me profiteor.
Amplitudinis Vestrae Reverendissimae Vindobonae
die 4. Septembris 1885. additissimus servus f Seraphinus archieppus Nicaenus Nuntius Apostolicus m. gr.
Ebből ugyanis kiviláglik, hogy aj az Orientali1
A nagyváradi gör. kath. egyházmegyei levéltárban
1989/1885. sz. a. van elhelyezve. Foglalkozik vele a 2189/1885.
számú körlevél is.
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sokat illetőleg, úgy a censurákra, m i n t azok reserválására nézve az «Apostolicae Sedis» Constitutio
után is változatlanul minden úgy m a r a d t meg, mint
azelőtt volt; hogy b) maga a censura annak reserválásától megkiilönböztetendő a jelen kérdésben is;
hogy cJ az Orientalisok alávetvék mindazon censur á k n a k és apostoli reservatióknak, a melyek XIV.
Benedek p á p á n a k «Sacramentum Poenitentiae» kezdetű és «contra sectae massonicae aliisque similibus
addictos» vonatkozó Constitucioiban hozattak. Az
meg tudvalevő, hogy XIV. Benedek «Sacramentum
Poenitentiae» kezdetű Constitutiójának a tárgyát
egyrészt «confessarii ad turpia sollicitantes,» másrészt «absolventes complices in peccato turpi» képezik.
Ezekkel kapcsolatosan helyénvalónak tartom feleleveníteni itt azt, a mit ugyancsak XIV. Benedek
pápa «Allatae sunt» kezdetű Constitutiójában n. 44.,
a többi között a Kalendáriumról is értekezve, incidentaliter így fejt ki: «Sed etiam proposita discussaque fuit (quaestio) in praestantium virorum conventu habito die 4 Julii anno 1631., in actibus Cardinalis Pamphilii, qui ad S u m m u m Pontificatum
evectus, Innocentii X. n o m e n assumpsit. Haec autem
t u n c prodiit resolutio: Subditi q u a t u o r Patriarchar u m Orientis non ligantur novis Pontiíiciis Constitutionibus, nisi in tribus casibus: p r i m o in materia
Dogmatum F i d e i ; secundo si P a p a explicite in suis
Constitutionibus faciat mentionem, et disponat de
praedictis; tertio, si implicite in iisdem Constitutionibus de eis disponat, ut in casibus appellationum
ad f u t u r u m Concilium.»
Mindezeket egybevetve, könnyű lesz levonni most
m á r , a kérdést illetőleg, a «Corollarium»-ok egész
sorát.
Laurán Ágoston dr.

Padányi

Biró Márton.

(»•)

Adaték a magyar művelődéstörténethez.

De nemcsak a politikusok, h a n e m a tudósok is
foglalkoztak Biró Márton «Enchiridion»-jávai. Némethy Lajos 1 hivta fel a figyelmet a lipcsei «Neue
Zeitungen von Gelehrten Sachen» cimű folyóirat
1751 febr. 11-iki számára, a mely részletesen foglalkozik a nagy zavart okozó művel. Elmondja, hogy
a protestánsok ismerve a királyné kegyességét, terj e d e l m e s emlékiratban fordultak hozzá keserves körülményeik miatt, melyeket a papság részéről ő felsége tudta nélkül kell türniök. Az emlékiratra Biró
Márton válaszolt — m o n d j a a német folyóirat —
még pedig «oly sanyarú, megszégyenítő módon, hogy
ő es. és kir. felsége, nehogy benső háborgásra alkalom adassék, határozott parancs által a könyvnek
eladását eltiltotta». Meg is kritizálja a művet az em1
Magyar Sión. 1904. 274. Előbb részletesen tárgyalja az
Enchiridion miatt megindult zavarokat.
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lített folyóirat. Szerinte minden i r á n y b a n gyöngeséget árul el. Néhány lapjának elolvasása elég, hogy
fogalmat lehessen alkotni a püspök ú r politikai, n e m zetjogi és szentirásmagyarázati tájékozatlanságáról,
mellyel nevetségessé teszi magát, mikor a protestánsokkal vitába bocsátkozik. És így tovább a legkem é n y e b b szavakkal illeti a művet. Mig a végén kim o n d j a róla, hogy papirosa és nyomása egyenlő
belső értékével : «Indoctum d o c t u m q u e fugát recitator acerbus.»
Kissé bővebben foglalkoztunk Biró «Enchiridion»-jával, de megérdemli nemcsak azért, mert írój á n a k további életére döntő befolyással volt, de azért
is, mert egy igen fontos adata művelődéstörténetünknek.
Még egy érdekes dolgot h a d d említsek fel az
«Enchiridion»-ról. A nyelvtörténet szempontjából
érdekes, hogy ez az első munka, a mely a keresztény
szót használja. Addig a katholikusok is a keresztyén
szóval éltek. P á z m á n y is ezt használta, hiszen szóképzésileg ez a szó helyesebb, m i n t a «keresztény»,
de Biró Márton óta ez lett a katholikusok és a protestánsok siboletje. E r r e az adatra Ballagi Aladár
hivta fel figyelmünket a «Nyelvtörténeti Szótár»
miatt folytatott polémiában. A «Nyelvtörténeti Szótárban» ugyanis felületességből a «keresztény» szó
használatát Pázmánytól eredőnek állították, hivatkozva a nagyszombati jezsuiták által 1768-ban kiadott «prédikációit» tartalmazó gyűjteményre, a
melyben tényleg mindenütt a Pázmánytól írt keresztyén szót kereszténynek írták át. A jezsuiták
Biró Mártontól kölcsönözték ezt a szóhasználatot.
P á z m á n y mindig és mindenütt a «keresztyén» szót
használta.
Biró Mártonnak sok megpróbáltatást, sok mellőzést okozott az «Enchiridion». Mindjárt 1751-ben az
április 18-án megnyílt országgyűlésen érezte az Enchiridion hatását. A megnyitás napján, fehérvasárnapon, mind a két tábla elhatározta, hogy a nagytemplomba «Veni Sancte»-re megy és valamelyik
megyés püspök beszédét meghallgatja. A beszédet
előzetes felkérés után, mint a koronázáskor, úgy
most is az azóta m á r nagy szónoki hírnévnek örvendő Biró Mártonnak kellett volna mondania. Biró
el is készítette beszédét, bejelentette az országbírónál, Erdődy György grófnál is, de mégsem m o n d hatta el. Erősen dolgoztak ellene egyesek, a kik n e m
akarták, hogy az «Enchiridion» szerzője tanítsa a
rendeket a békességre. Biró ugyanis erről akart beszélni a «Veni Sancte» alkalmával. Féltek, hogy ez
a békességre intő beszéd ép olyan békességes hangú
lesz, mint a milyen keresztényi szeretettel volt telve
az «Enchiridion.» Biró Althan Károly gr. váci püspököt okolja, hogy levették beszédét a napirendről.
És az irigység mesterkedését látja ott, hol pedig csak
az előrelátás, a politikai belátás működött.
De ha a beszédet nem is m o n d h a t t a el, legalább
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kinyomatta mindjárt május elején Pozsonyban. Ezt
a eimet adta neki: «Comitia. Azaz : Ország-gyűlése,
mellyen Magyar-országban, mint egy titkos Jerusalemben, békesség és igazság hirdettetik» stb. A beszédben onnan indul ki, hogy mint Jézus «Békesség
nektek» szavakkal jött tanítványai közé, úgy Mária
Terézia is a béke olaj ágával kereste fel Pozsonyt.
Majd magyarázza a 124. zsoltár «Montes in circuitu
ejus» szavait, hogy a királyi hatalmat kisebb hegyek
és halmok veszik körül ú. m. a főméltóságok és a
nemesi statusok. A királyi hatalomtól veszik a hegyek,
azaz a főméltóságok a békét és a halmok, azaz a
nemesi statusok az igazságot. Ezt a gondolatot bőbeszédűen, részletesen fejtegeti és a nemesi statust a
főméltóságok iránt való engedelmességre oktatja,
hogy békésen egyetértsenek. De hogy miképen történjék ez, arról nem szól semmit ; békességre buzdít,
de nem említ fel semmi konkrét módot a béke elérésére.
A beszéd különben nagyban dicsőíti Mária Teréziát. A túlságosan dinasztikus érzelmű Biró, a
kinek mestere az absolutistikus hajlamú exjezsuita
báró Pelzhofer János, osztrák államférfi volt, az
igazmondóság és kegyelmesség találkozását látja a
királynőben. E találkozás folytán az igazság és békesség megcsókolták egymást «eő Fölsége királyi
kegyes személlyében» — mondja Biró Márton.
Az, hogy beszédének elmondásától elütötték,
nem volt még oly nagy dolog. Csak ezután érték
igazi kellemetlen meglepetések szegény Bírót. Csuzy
Gáspár, pápai ügyvéd és Kiss Sándor alispán, feljelentették, hogy mint veszprémi főispán nem fordít
kellő gondot a közigazgatásra. A kormány ennek
következtében királyi biztosokat küldött Veszprémbe.
1753. október végén kis-kolacsinyi Zbiskó József esztergomi kanonokot, majd a következő év májusában
Klimó György, pécsi püspököt. Az első küldetésnek
nem volt semmi eredménye. A második pedig elmérgesítette az ügyet. Különben az egész vizsgálat
csak ürügyként szolgált az «Enchiridion» szerzőjének
megfenyítésére, mert ezek a vármegyei dolgok nem
birtak nagy fontossággal. Hiszen sok vármegyében
állott csára a közigazgatás szalmája és mégis csak
Biró ellen indítottak vizsgálatot. 1
Hogy tényleg vallási működéseért kellett bűnhődnie a túlbuzgóságában erőszakoskodó veszprémi
püspöknek, kitűnik Bernáth György, bécsi ügyvivő
leveléből. Ez arról tudósítja a püspököt, hogy nem
volna semmi baj, ha tartózkodnék a könyvek Írásától és megőrizné az egyházi csendességet. «Nevezetes
különben — mondja Hornig Károly báró 2 — hogy
már akkor is csak a katholikusoktól kívánták a
,csöndesség'-et. Ma is csak úgy van, bárki szabadon
keresztül gázolhat a katholicizmuson, a mint neki
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tetszik, az nem felekezeti izgatás, ez ellen senkinek
sincs szava, in hoc Begno — hajdanta Apostolico —
Mariano.» De jobb is másrészről a csöndesség —
mint maga Hornig báró is megengedi, mint az olyan
polemikus irodalmi és közéleti működés, mint a Biró
Mártoné volt. Az erőszak sohasem jó térítési eszköz.
Az pl. hogy Biró 1752—1755-ig 50 protestáns lelkészséget elkobzott, csak az elkeresedést növelte, de
nem győzött meg senkit a katholikus igazságról. 1
Belátta-e véére
O ezt Biró Márton ? Nem tudhatjuk. Annyi tény azonban, hogy többé olyan «Enchiridion»-féle művet nem írt. Visszavonult és egyházi
beszédeinek gyűjteményes kiadásához fogott.
1756-ban Győrött «Micae et spicae evangelicoapostolicae. Avagy evangéliumi kenyérmorzsalékok
és apostoli buzakalászok» stb. cím alatt «az egész
esztendőbéli vasárnapokra és némely jelesb ünnepekre való» beszédei látnak napvilágot, a mely gyűjteményhez 1762-ben hasonló címen egy új kötetet
csatolt.
De ezt a két gyűjteményt messze felülmúlja
nagyságra nézve az a gyűjteménye, melyet 1761-ben
bocsátott közre Győrött. Címe : «Ünnep-napokon,
diaetáknak alkalmatosságával s egyéb jeles napokon
mondatott külömb-külömbféle sok szép prédikációk»
stb. Kettedrét s több mint 1100 levél.
Ez a három gyűjtemény azonban még nem foglalja magában Biró Márton egész prédikátori működését. Ezeken kívül ugyanis még több beszéde maradt
fenn az utókorra. Ezek többnyire a «Compendiosa
genuina etsincera relatio actorum generalis canonicae
visitationis dioecesis Wesprimicnsis» cimü művében
láttak napvilágot. Pázmány egyházi beszédeinek gyűjteményes kiadásában adott a papságnak gyakorlati
útbaigazításokat a szónoklásról, Biró pedig ebben a
Visitatio canonica-ról szóló művében tér ki a szónoklás művészetének szabályaira, sőt valóságos minta
beszédeket is közöl papjainak tanítására. De közöl
olyran beszédeket is, a melyeket tényleg elmondott
az egyes községekben végzett egyházlátogatásai alkalmával.
De még ezzel a művével sem fejeztük be teljesen
szónoki működésének ismertetését. Hátra van még
«Napló»-ja, a melyet jelenleg a veszprémi püspöki
levéltárban őriznek. A «Napló» fontos történeti forrás
főképen az 1751-iki országgyűlésre, a melyben maga
Biró Márton is tevékeny szerepet vitt. 1751-től 1758-ig
terjed.
De fontos szónoklati szempontból is. Több beszédet találunk benne. Ezek már olyan «ideális»
beszédek, a melyeket soha sem mondott el, de a
melyeket teljesség" kedvéért szintén fel kell említenünk. Ezek közül a beszédek közül való az előbb
1

1 Hornig br. i. m. 80—105. 11.
2
I. m. 110—150. 11. tárgyalja Biró szenvedéseit.

Bíró erőszakos térítési kísérleteiről érdekes adatokat
olvashatni Kiss István «A pápai plébánia története» c. művében.
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említett «Comitia. Azaz ország-gyűlése» stb. cimű
beszéd, a melyet 1751. április 18-ára készített, de el nem
mondott. Biró ugyanis felvette «Napló»-ja bevezetésének ezt a beszédet. Van még a «Napló»-ban olyan
országgyűlési szónoklat is, a mellyel mintegy azt
akarta megmutatni, miként kelleti volna beszélni az
országgyűlésen egyes embereknek ennél vagy annál
a tárgynál. Az efféle «ideális» beszédek is figyelmet
érdemelnek.
A szónok-püspök n e m tudta megtagadni magát.
Midőn egymásután rótta a betűket «Naplójában»
s hozzáért egy-egy kimagasló országgyűlési jelenethez, beszédhez, erőt vett rajta a szónoki hév s maga
csinált az eseménynek megfelelő «ideális» beszédet.
Padányi Biró Márton ilyformán fontos m u n k a
között töltötte zaklatott életét. Sokat szenvedett az
üldöztetések miatt, de nyugodtan viselte a keresztet.
Élete vége felé nagy csapás érte; megvakult, a miért
is segédpüspököt kért a pápától, a ki nagymányai
Koller Ignácot adta mellé. Ez Biró halála után
Veszprém püspökévé lett. Biró Márton 1762. augusztus 10-ikén költözött el az élők sorából.
Mihálovics 1 téved, midőn — úgy látszik — a
Ferenczy-Danielik-féle «Magyar írók» cimű életrajzgyiijtemény után 1760-ra teszi halála évét. A gyászbeszédet fölötte hú tanulója, Conradi Norbert 2 piarista
tartotta szept. 15-ikén. Meleg hangon emlékezett meg
azokról a jótékony tettekről, a melyeknek egész élete
szakadatlan láncolata volt.
Bíróval egy buzgó főpap, a Szentháromság nagy
imádója, mint Katona István 3 történetíró m o n d j a ,
szállt sírba. Nem volt oly nagy tehetség, mint Pázmány Péter, tulajdonképen alig léphet n y o m á b a a
«bíboros Cicero»-nak, de a magyar irodalomban
fenmarad emléke. Jótékony irodalmi hatása elsősorban m a g á b a n Veszprémben volt érezhető, a hol
«magyar beszédeivel s maecenási kegyeivel élesztgette a magyarság eszmélését». Ma már műveit,
beszédeit n e m lehet élvezni, de ebben a kora hibás,
a melyben élt. A cikornya, a bőbeszédűség kora
volt az irodalomban. Es Biró Márton k o r á n a k volt
gyermeke. Ez egyúttal azt is megmagyarázza, hogy
miért tartották nagy szónoknak kortársai. A szónoki
tehetségének köszönte részben haladását. Ha az
«Enchiridion»-t meg n e m írja, még többre is vihette
volna.
Általában i n k á b b buzgó, mint tehetséges egyházi
szónoknak tartja a mai irodalomtörténet. Ebben
igaza is van. Beszédei nagyhangúak, terjengősek és
érdekeseknek n e m mondhatók. Hogy csak egy példát
említsek ennek igazolására, az 1751-ik országgyűlésre
1

I. m. 82. 1.
Conradi beszédét még ugyanaz évben Pesten nyomdivi.
tatásban is kiadta. Cime Oratio de laudibus etc
Martini Biró eppi Wespr. altero parentalium die XVI. Cal.
Oct. 1762. Wesprimii habita.
3
Hist. Cr. XXXIX. 942. 1. «eximius S. S. Trinitatis cultor».
2
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írt beszéde 27 lapot tesz ki nyomtatásban. Ebbő
nyolc lap a bevezetés, a melyben, a mint azt Hornig
Károly báró összeolvasta, a «béke, békesség, békességes» szavak 31-szer, a «pax» és származékai 13-szor
fordulnak elő. Es az az érdekes még benne, hogy
erről a beszédéről még azt írta egyik barátjának,
hogy rövid.
És a mint ebben a beszédében, úgy a többiben
is mindig csak általánosan tárgyalja a kérdéseket;
gyakorlati utasításokat egyáltalán n e m ad. Dicsőíti
Isten végtelen szeretetét, magyarázza a vasárnapi,
ü n n e p i szakaszokat, de annyira átvitt, alkalmazott
értelemben, hogy méltán hívja ki csodálkozásunkat.
Sokszor idézi szent Ágostont, szent Bernátot, Nyssai
szent Gergelyt, Nagy szent Gergely pápát stb. más
ú j a b b középkori irókat, de a tőlük vett idézeteket
is túlságosan félremagyarázza. Sokszor panaszkodik
az eretnekekre. Nem egyszer hívta vissza őket beszédeiben az Egyház kebelébe. És érdekes, m a ezek a
beszédek ugyan senkit sem hatnának meg, de abban
a korban n e m maradtak hatás nélkül. így például
az egyházlátogatásairól szóló könyvben olvassuk,
hogy egy 80 éves kálomista prédikátort is megtérített ilyen alkalommal, 1 Katona Jánost, a ki Somogy
vármegyében különféle helyeken 57 évig lelkipásztorkodott. Szép beszédet mondott a hivek lelki épülésére ennél az áttérésnél, a mely szintén olvasható
említeti könyvében.
Biró Márton beszédeinek szerkezetében általában
Pázmány Pétert követi. A bevezetés egészen olyan —
kicsi a különbség —• mint a Pázmány beszédeinél.
De m á r a tartalomban n e m tud oly magasra emelkedni, mint mestere. Bizony nagyon alatta marad.
N e m egységes annyira, hogy háromszor is el kell
olvasni, míg az ember meg tudja szerkeszteni egyegy beszédének vázlatát. Ennek oka, hogy n e m dolgozott egy főgondolat szerint, h a n e m a hogy épen
tollára jött. Sokszor ismétel ez oknál fogva és mintegy elmeríti az esetleg szép gondolatait is a nagy
szóáradatában.
A mi szónoki működésén kívül eső munkáit
illeti, azok közül h á r o m érdemli meg különösebb
figyelmünket. Az «Enchiridion»-ról szólottunk. Amásik
kettő ájtatossági könyv. A Szentháromság tiszteletére
szolgál. Az egyik 1747-ben Budán jelent meg «Lelket
őriző látogatás stb.» címen. 1750-ben németül is
kiadta. A másik 1754-ben látott napvilágot. Több
m i n t 790 oldal. Cime : «Angyali társaságnak szövetsége stb.» Mindkettő igen érdekes m u n k a ; az utóbbi
h á r o m kiadásban is megjelent.
Ha abszolút értéket keresünk nála, az igazságos
kritika kemény ítéletben részesíti; de ha visszahelyezzük korába, a melyben élt és működött, meg
kell emelnünk az elismerés lobogóját előtte. Sokat
köszön neki úgy a magyar nyelv, melyet abban a
1

Ezt az esetet Kudora is említi. I. m. 150. 1.
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«nemzetietlen» korszaknak nevezett időben is buzgósággal ápolt, sokat az irodalom és a magyar
katholikus egyház. Megérdemli bámulatunkat is, hogy
oly sok zaklatás és viszály között ráért az irodalmi
és lelkipásztori munkálkodásra is. Szilárdan állott
meg ellenségeivel szemben és mindenütt az Egyház
érdekét kereste. Túlbuzgóságában meggondolatlanságot is tett, ezért bűnhődött.
Lehet, hogy pl. a francia irodalomtörténetirók
vagy egyáltalában nem foglalkoznának, vagy csak
épen hogy megemlítenék a Biró Márton-féle író
nevét. Ők megtehetik, a mint meg is tette Nisard,
hogy csak a maradandó alkotásokat összegezte. Noha,
mint a nemrég elhunyt Széchy Károlyunk mondja, 1
nem minden egyoldalúság és tévedés nélkül alkotta
meg Pantheonját a nagy szellemek sorából. A magyar
irodalomtörténet azonban az elévülő munkákat is
ismertetni, a kisebb tehetségeket is méltatni tartozik.
Hiszen nekünk egészen a megújhodás koráig maradandó alkotásaink alig vannak. Épen azért, mint jól
mondja Széchy Károly, a magyar irodalom kutatójának szeme előtt ott kell, hogy lebegjen a viszonyos
igazság elve. Ez pedig abban áll, hogy valamely munka
érdemének megállapításában kellő tekintettel legyünk
arra az időre, a melyet szolgálni törekedett.
Ha így fogjuk föl Padányi Biró Márton működését, ha viszonylagos kritikát alkalmazunk megítélésénél, akkor máskép tekintünk rá és elmondhatjuk,
hogy nem élt hiába.
Pap József.

Zakar hamati király fölirata.

(ii.>

Zakar föliratát, helyesebben mondva föliratos
kövét Pognon, aleppói francia konzul fedezte föl
1903-ban egyik utazása alkalmával, a midőn útközben egy halmon sátrat akart üttetni, hogy az utazás
fáradalmait kipihenje. Mialatt emberei a sátor fölállításával vesződtek, ő maga egy düledező falat
vett szemügyre, melynek egy kövén nagy meglepetésére foinikiai betűket vett észre. Mivel pedig méltán
tarthatott tőle, hogy a benszülöttek babonából vagy
kapzsiságból az idegen hawádsá-t érdeklő követ esetleg megsemmisítik, az érdekes antíká-t (régiséget) a
fal gazdájától megvásárolta és elrendelte kiemelését.
Ez alkalommal két más, szemmelláthatólag az előbbihez tartozó kődarab került napfényre, melyeken kétoldalt szintén foinkiai betűk nyomai tűntek elő.
A konzul egyik munkása végre egy közeli kút káváján egy negyedik kődarabot vett észre, melynek külseje első tekintetre elárulta, hogy az előbbi hárommal
közeli rokonságban van.
A kövek tanulmányozása azzal az örvendetes
eredménnyel végződött, hogy valamennyi egy összetört monolith alsó részét képezte és hogy a monolith
maga eredetileg jó magas lehetett; előlapján sémi
1

Gr. Gvadányiról írt művének befejező soraiban.
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díszruhába bujtatott alak reliefje volt látható, a melyből azonban csak a lábak és a köntös egy része
maradt meg; a mi ezen fölül volt, elveszett. Az alak
maga egy lécszerű, hosszúkás diszítményen áll, melyet
néhány dültkereszt-forma faragvány díszít ; alatta
17 soros, sajnos nem a legjobb karban levő fölirat
olvasható. A monolith baloldala szintén tele volt
írva, de mivel a kőnek felső, talán nagyobbik fele
elveszett, a meglevő négy kövön összesen 28 rövid
sor maradt meg. A jobb oldalon csak egy sor olvasható; a hátlap pedig üres.
A fölirat szövege elmondja, hogy a követ
Zkr (Zakar? Zakir?), Hamat királya emeltette valami
'hvr (El-Awar = El-Amar ?) nevű istenség tiszteletére
abból az alkalomból, hogy istene, Ba'al-samain megmentette Bar-Hadad bar Haza'el damaszkusi király
kezeiből, ki több más fejedelemmel szövetkezve ostrom
alá vette fővárosát és csaknem elfoglalta.
Sajnos, Pognon nem árulja el a fontos lelet
helyét. Hallgatásának indokolása kissé sajátszerű.
Azt mondja, ha valaki ásatni kezdene azon a bizonyos halmon, a hol a kövek napfényre kerültek,
okvetlenül megtalálná az emlékkő elveszett részeit.
Ezt a dicsőséget ő magának akarja föntartani; és
mivel jelenleg ő maga nincs abban a helyzetben,
hogy saját szakállára ásasson a helyszínén, inkább
hallgat, mintsem a fölfedezés dicsőségét másnak
engedje át. Hát biz ez kissé szűkkeblű fölfogás.
Pognon úr, úgy látszik, nem hiába tartózkodott keleten
hosszú ideig. Ott divatos az ilyen tudományos önzés,
a melynek azonban az ügy érdekében semmi jogosultsága nincs.
Lássuk most a fölirat szövegét, melyet költségkímélés céljából nemzetközi átírásban közlünk, melléje iktatva magyar fordítását.
I.1
1. nsb' I zj j sm [ zkr | mik | hmt j \\Ts | l'hvr \ ['mr | k]
znh I zkr [ mik [ hmt | vvTs | 's | c nh | 'nh | w['hz[n]j j b'lsmjn j wkm | 'mj | whmlknj | b'lsm [jn] | . . .
... zhk j whwhd | T j | brhdd | br | hz'l j mik j 'rm | s . . .
5
I csr j mlkjn | brhdd j whmnth | wbrgs | wmhnth [
w[mlk] I kwh j w m h n t h | wmlk j cmk j wmhnth | wmlk |
grgm
wmhnth | wmlk | sm'l | wmhnth | wmlk| mlz | wmhnth
sh't j mlkn
hmw j wmhnwt | hm | wsmw | kl | mlkj' | '1J msr | 11
hzrk I
10. w h r m w | sr | mn | sr | hzrk | wh'mkw | hrs | mn j hrsh
w's' I j d j I '11 b'ls/njn | wj'nnj | b'lsmjn
b'lsmjn I 'Íj I bjd | hzjn | wbjd | r drn ] [wfmr]
7/] I b'lsmjn j '11 tzlil j kj j 'nh | hm][ktk \ w'nh | km j c mk | w'nh l'hslk | mn | kl | [mlkf | '/1 zj j
1

Dűlt betűk oly írásjelekre vonatkoznak, melyeknek
csak nyomuk maradt m e g ; [ . . . ] között levő betűk vagy
egészben vagy részben találgatáson alapulnak.
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15. m h ' w I I j k I m s r | wj'mr 11
kl I mlkj' I '11 zj I mh'w | [ 7 . . .
I wswr' I znh I z . . .
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16

msr...

mindezek a királyok, kik töltést vernek
17
ellen
és ez a fal . . . .

Hazrak

II.
II.
1

5.

10

15.

20.

hz/7c|k...
lrkb I ndprs
m l k h I bgwh | 'n
Ii] xxxt I h z r k | whwsp-1
t\lh\ 'jt I kl I mhgt |
' I w s m t j I ml[/c'
.. th I '
snj' I '11 bkl I gb
è n j t I btj I 'Ihn | bk[/
j|wbnjt|'jt|...
....'jt|'ps|w....
...,i'|bjt|...
wsmt I k d m | '1w r I nsb' | z n h | wk[/fe/]h|'jt|'sr|jdj
mnljhg^'jtl'srl
jdj] I zkr I mik | hmt | wl's I mn I nsb' | znh | w m n |
jhg c I nsb' I znh | m n | k rf]m I 'lwr | w j h n s n h | m[n |
's/rh I 'w I m n | jslh | b . . .

. . . ezeket az ellenségeket m i n d e n oldalon,
felépítettem az istenek templomait minden
10
- i m b a n és felépítettem . . .
'ps-t és . . . .
. . . . templom(ot ?) . . .
. . . . fölállítottam Alawar elé
ezt az emlékoszlopot és ráírtam
15. kezeim nyomát.
A ki leveri nyomát
Zakar kezeinek, Hazrak és Lc
s királyának erről az emlékoszlopról és a ki
ledönti ezt az emlékoszlopot
20. Alawar elől és elviteti
helyéről, vagy a ki elküldi
. . . «az ég ura» és Alwar
a Nap és a Hold
. . . . és az ég istenei
25. és a föld istenei.

ft'lsmjn I w'[cwr]
w s m s | wshr |
25
w'lhj I s m j n
wlh]\ I 'rk I w b T
's'lw'jt
. . . s . . sh
III.
sm I zkr | w s m
I.
1

1. . . . Hazrak . . . .
kocsinak és lovasnak
. . . királya [át?] benne. Én] . . . . em Hazrak-ot és csatoltam
5. hozzá egész [környékét?]
emeltem kird//ya

Az emlékoszlop, melyet Zakar, H a m a t és La'as királya állíttatott ël-awar [tiszteletére]. Es így szólt 2 ez
a Zakar, H a m a t h és La'as királya: Alázatos ember
voltam én. És fogott 3 engem «az ég ura», mellém
állt és királlyá tett engem «az ég ura»
És
Barhadad Haza'el fia, Aram királya szövetségre lépett
ellenem 5 tizen . . . . királlyal : B a r h a d a d és seregei,
Bargas és seregei, 0 Kiie királya és seregei, c Amk
királya és seregei, 7 Gurgum királya és seregei, S a n f a l
királya és seregei, Miliz királya és seregei
8
hét . . . . 9 ők és seregeik. És m i n d ezek a királyok töltést emeltek Hazrak ellen 10 és
magasabbra emelték a falat Hazrak f a l á n á l és mélyebb
árkot ástak árkánál. 11 És én kezeimet «az ég u r á hoz» emeltem és választ ada nekem «az ég ura» és
12
szála hozzám «az ég ura» látnokok által és segítők
által és m o n d á 1 3 nekem «az ég u r a » : Ne félj, mert
én tettelek királlyá és én " m e l l e t t e d állok és én
megszabadítalak mindezektől
a királyoktól,
a kik
15
ellened sáncot vetnek. És mondá n e k

III.
Zakar neve és . . . . neve
Az imént közölt fordítás Pognon értelmezésétől a következőkben tér el. I. 1 - 2 Pognon : Stèle que Zakir, roi de
Hamat et de Laache a consacrée a Alour. Moi Zakir, roi de
Hamat et de Laache, je parle aujourd'hui (?) a tout le monde.
E fordítás hibás kombinációkon alapszik. Pognon az első
sor végén levő lacuna-t j w m' \ h z n h szavakkal tölti ki és
a második sorban levő ' n h szónak « adresser la parole à
quelqu'un» jelentést tulajdonít, a mellyel azonban a ' u h
ige soha sem bírt. Szerintem Zakir vagy Zakar harmadik
személlyel kezdi beszédét és azért az első sor végén a szövegben az 'm r (— beszélni) ige állt és utána k következett,
mely az utána a 2 sor elején olvasható z n h szóhoz tartozik
és azt jelenti : imigyen. V. ö. Jeremiás arámi szövegében
(lOn) a i ' T j i ; szót. Megjegyzendő, hogy a hol a későbbi arámiban d áll, ott a régibb szövegek (zendsirli feliratok, elephantinei papyrusok) r-t olvasnak ; és így kdnh = kznh. —
's * n h) a következő mondathoz tartozik és nem annyit jelent
«à tout le monde», hanem megfelel a héber i j y
kifejezésnek és a király szájában egyértelmű annak beismerésével, hogy ő fölsége parvenu volt és palotaforradalom útján
jutott a trónhoz.
I. 2—3. w'hznj]
bizonytalan találgatás; a felirat e
helyen megvan rongálva. A kérdéses hely persze máskép is
kiegészíthető : whznj
«és látott engem» vagy : w j r' n j «rám
tekintett.»
I 14 '/i s l k) hibás orthographia 'h s 1 k helyett ; ez utóbbi
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haphel imperfectumának 1. sz. 1. személye. Megjegyzendő,
hogy régibb arámi szövegekben a haphel /i-ja az imperfectumban megmarad. A biblia arámi szövegeiben ez a haphel
rendes kezelési módja (v. ö. Strack, Grammatik des BiblischAramäischen, Leipzig, 1905. 36 I.), de előfordul az elepliantinei papyrusokban is. Pl. ^ J H X D 18 ; b î U n n C 10 ; ÎDiTIE
D 2. Pognon ezt nem vette figyelembe és ép ezért helytelen
etimologizálást űz a felirat második részének vége felé (II
16) előforduló j h g " igével, mely szerinte «la troisième personne du masculin singulier de l'auriste d'un verbe, qui
signifiait évidemment «ôter, enlever» ; je ne sauvais dire si
cette forme est l'apliel d'un verbe défectueux ou si elle
vient d'un thème J?J,T • A dolog pedig nagyon egyszerű.
A kérdéses igealak töve JJJlJ, mely hiphilben annyit jelent,
mint földre dobni, (épületet) lerontani. V. ö. .1er. 25l2 26 5 ;
Jer. Sir. 2 2. Igaz ugyan, hogy a későbbi arámi nyelvjárásokban ennek az igének más a jelentése, de nem szabad elfelednünk, hogy a régibb arámi szövegek a kana'nita nyelvjáráshoz igen közel állanak. Ugyanígy magyarázom a néhány
sorral később előforduló (II 20) w j h n s n h igét is, mely
szerintem a KtM ige hipliil imp. egyes sz. 3. sz. «nun epentheticum»-mal képzett suffixiummal. Jelen esetben a £>-ből Q
lett és a végső N az arámi tertiae infirmae módjára kezeltetik. Jelentése : elvitetni, a mint azt az összefüggés is világosan mutatja.
Kmoskó Mihály dr.

Az öngyilkosság erkölcsi szempontból.

(ii.>

Az ujabbak közül Weinstein berlini egyetemi
tanár is természetes ösztönnek tartja az önfentartást;
és hősi lelkeknek mondja azokat, a kik szeretetből
áldozzák föl életüket. (Die. phil. Gründl. 16. Vorlesung. Innere Vahrnemung.) A keresztény erkölcstan
is ezt mondja. Hufeland, a ki materialista, szomorúnak és rettenetesnek mondja az öngyilkosságot.
(Makrobiotik, Practischer Teil IV.)
Haeckel is ezt írja: «Minden organizmusra nézve
az egyéni élet a legközelebbi cél és legfőbb becsű
valami. Innen származik az önfentatás utáni általános
törekvés, a melyet a szervetlen világ terén a tehetetlenség általános törvényére lehet visszavezetni».
(Lebenswunder 17. 1.) Mint látható, Haeckel is természeti törvényre vezeti vissza az önfentartást ; az
öngyilkosság tehát szerinte is törvényellenes.
Általánosan ismeretes, hogy az anyagelvűek
között sem talál egyhangú elismerésre az öngyilkosság megengedettsége, a mely tény szintén alkalmas
az ellenfél nézetének gyöngítésére.
Az észérveket szintén két osztályba lehet sorozni.
1. a melyeket az atheisták ellen nem lehet használni; 2. a melyeket velük szemben is fölhasználhatunk.
Az első érvet már az említett görög bölcselők
használták. Ha az ember Istentől van, Isten ajándékának, sőt tulajdonának kell hogy tekintse magát;
ámde nem lehet megengedett valami, az Isten ajándékát erőszakosan megsemmisíteni, tulajdonát tönkretenni, tehát az öngyilkosság is rossz, mert ez természeténél fogva erre törekszik.
Ezen érv kell, hogy meggyőzze azokat, a kik
elfogadják az isteni gondviselést, mert ha az ember
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Isten okozata, tulajdonát is képezi, hacsak más valahonnan nem tudjuk, hogy Isten más valakinek ajándékozta, tehát m á r nem tulajdona. Csakhogy erről
nincsen tudomásunk, tehát tulajdonát képezi. Ámde
más tulajdonát tönkretenni természet-törvényellenes,
tehát az öngyilkosság is természet-törvényellenes.
Ezen érv azonban csak azokat győzi meg, a kik
meg vannak győződve az isteni gondviselésről, de a
kik a világot Isten által fölhúzott órának tekintik,
azokkal szemben aligha alkalmas. Közös alapot kell
keresnünk, a melyből kiindulva érvelhetünk ellenök.
Ezt körülbelül a következőben véljük föltalálhatónak.
Isten a legtökéletesebb eszes lény. A legtökéletesebb eszes lénynek tulajdonsága, hogy eszesen
cselekszik, különösen mikor nagyol alkot. A világ
tagadhatatlanul remekmű, tehál mikor Isten a világot teremtette, eszesen cselekedett. Az eszes cselekvésnek lényege, hogy nem cél nélkül, hanem
célért cselekszik. A mikor tehát Isten a világot
alkotta, bizonyos cél lebegett szemei elölt. Ezzel
azonban meg is dől a fölhúzott óra példája. Istennek
ugyanis kellett gondoskodnia, hogy a világ úgy egészében, mint részeiben elérje célját. Mindezt vagy
szükségszerű, vagy szabad erőkkel akarja elérni. IIa
szükségszerűekkel, akkor a világ ugyan mondható
fölhúzott órának, de nem mondható, hogy Isten nem
törődik vele, hisz már előre úgy rendezte be, hogy
az ő célja valósuljon. Ha szabad erőket is helyezett
a mindenségbe, kellett neki gondoskodnia, hogy ezek
is az ő célját érjék el, mert különben céltalanul
teremtette volna őket, vagy esetleg meghiúsíthatnák
Isten célját.
A világgal tehát egyrészről törődik az Isten, másrészről mi tulajdonát képezzük. Ámde, ha mi Istennek jogos tulajdonát képezzük testünkre és lelkünkre
nézve, nem szabad elvennünk Istennek ezen tulajdonát, tehát az öngyilkosság bűn.
Mint láttuk, ezen érvek bizonyítanak azok ellen,
kik hisznek Istenben, de mégis megengedik az öngyilkosságot. Vajmi gyakran megeshetik azonban, hogy
teljesen atheisták ellen kell érvelnünk. Legjobb, ha
ezek ellen az általuk is igen nagyra tarlóit természettörvényekből érvelünk.
Az anyagelvűek is kivétel nélkül állítják, hogy
minden élőlényben meg van az önfentartás ösztöne.
Mint előbb láttuk, Haeckel ezt a tehetetlenség törvényével hozza kapcsolatba. A szervetlen világban
igaz is lehet ez, a szerves világban azonban csak
hasonszerűségileg igaz, mert itt az életalap az önfentartás eszközlője. Egyébiránt itt úgy sem az a
kérdés, min alapszik a nevezeit ösztön, hanem hogy
megvan-e? Megvan! A ki tehát ez ellen cselekszik,
a természettörvény ellen cselekszik, tehát nem szabad öngyilkosságot elkövetni, mert lia itt kivételről
beszélnénk, nagyon könnyen mindent ki lehetne
venni, de akkor tönkre is m e n n e az erkölcsi rend.
Ez ellen azt lehetne fölhozni, hogy az ész egyes
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esetekben, például betegség stb. esetében kivételes
helyzetnek minősítheti az állapotot és megengedettnek
mondja az öngyilkosságot.
Ámde ez csak kibúvó, mert az anyagelvűséget
a saját alapelvei döntik meg. Az önfentartás ösztöne
ugyanis az ő véleményökben nem lehet más jellegű
természeti törvény, mint bármely más chémiai törvény, hisz szellemi, anyagtalan lélekben nem hisznek, tehát csak anyagi törvények lehetnek. Ámde a
chémiai törvények nem tűrnek semmiféle kivételt,
tehát alapelveikből okoskodva az önfentartás sem
túr semmiféle kivételt és így az öngyilkosság soha
sincs megengedve.
II.
Ha az önmagukat meggyilkolni akarókat megkérdezzük, miért törekesznek életük ellen, 99% valami bajt, betegséget stb. ilyesmit fog fölhozni. Az
ilyeneknek azután igen sokszor, sőt legtöbbször hiába
bizonyítgatjuk, hogy az öngyilkosság észellenes stb.;
földúlt érzelmi állapotukra az ilyesmi nem igen hat,
hanem ha kisegítjük őket a bajból, önként letesznek
szándékukról. Ezen soroknak nem is az a célja, hogy
ezek ellen írjunk, mert ez meglehetősen meddő és
hiábavaló volna ; de mert az elvi helyeslők is szaporodnak, azért kell ellenük érvekkel küzdeni.
Az ellentétes vélemény követőinek legfőbb érve
az, hogy én-ünk sajátunk lévén, szabadon rendelkezhetünk fölötte.
Ezen ellenvetés azonban sántít. Az én-ünk nem
teljesen a mienk, hanem azé, a ki lehetővé teszi az
én-nek létezését, t. i. Istené, mert az tartja fönn, az
okozza minden percben. Megengedjük, hogy anyagelvű atheista nem fogja elegendőnek tartani feleleletünket, mert nem hisz Istenben, vele szemben
azonban utalunk arra, hogy Isten léte ész által is
bebizonyított igazság. Ebből azután látható, mint
felelhetünk Montesquieu-nek, a ki azt mondja, hogy
az élet kegy gyanánt adatván, tehát vissza is adhatom,
ha többé nem találom kegynek. Az élet nem olyan
értelemben vett ajándék, a mely föltétlenül az
enyém, hanem mert még én magam sem vagyok
egészen az enyém, annál kevésbbé az életem. Isten
az élet és halál ura. Nagyon is furcsa volna, ha
akkor semmisíthetném meg Istennek céljait, melyeket
velem akar elérni, a mikor én akarom.
Némelyek megengedettnek tartják az öngyilkosságot, ha pl. valaki bizonyos bűnnek adta át magát,
a melytől nem tud szabadulni, tehát inkább megöli
magát, minthogy vétkezzék.
Ez azonban már nagy lelki gyöngeségre, mondjuk
gyávaságra vall. A lélektan tanúsága szerint, sohasem
lehet valakinek olyan vétke, a melyről legalább lassankint le ne szokhatnék. A hogyan megszokta a rosszat,
épúgv megszokhatja a jót, mert a lélek mint ilyen
közömbös a külömböző szokásokra vonatkozólag.
Ámde az embernek kötelessége, hogy lehetőleg töké-
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letes legyen, tehát nemcsak hogy nem szabad bűnünk
miatt megölni magunkat, hanem ellenkezőleg, ez
egyik legerősebb ok, hogy magunkat föntartsuk.
Mások megölik magukat, hogy annál előbb élvezhessék a túlvilági boldogságot. így cselekedtek többen
a pogányok közül, a kik biztosak voltak, hogy a
túlvilágon örök boldogság vár rájuk. A keresztényeknél is előfordulhat ezen cselekedet, leginkább azoknál, a kik a föltétlen praedestinációt tanítják.
Pedig ez nagyon helytelen. Tegyük föl, hogy az úr
elküldi szolgáit bizonyos föladat teljesítésére. A szolgák elmennek, de egyszer eszükbe jut valami, abbanhagyják a munkát és hazatérnek. Helyes ez? Ugye
bár nem! Büntetésre is számíthatnak, mert uruknak
nem engedelmeskedtek. Ep így áll a dolog az öngyilkossággal is. Isten bizonyos cél elérésére helyezett
a világba, a mely célt ha elértük, közreműködésünk
nélkül is meghalunk; mindaddig azonban, míg akaratlanul meg nem halunk, jele, hogy Istennek céljai
vannak velünk, a melyek elől ha megszökünk, büntetésre tesszük magunkat méltókká.
Kaszás Raimund.

A a c h e n . X. Pius pápa nyilatkozata a Centrumról. £
i
Katholikus és protestáns theologusok a német egyetemeken. —
A protestáns theologusok száma a német egyetemeken a u
£
legutóbbi félévben ismétli azt, a mit már évek óta minden h f ó n i
félév tanúsítani szokott, t. i. hogy a protestantizmus egyre
kevesebb embert vonz a theologiai pályára. 1890-ben,
tehát 18 év előtt, a protestáns theologusok száma a
német egyetemeken 4536 volt, 1907/8-ban a két félévben
átlag már csak 2320 protestáns theologus tanult. A jelen
iskolai év első felében ez a szám már 2091-re sülyedt,
vagyis ebben a félévben már fele sem volt meg annak
a számnak, a mely 18 év előtt még megvolt. Vagyis
1890-ben 100.000 protestáns lélekre még 145 százalék
theologus esett, 1908/9-ben pedig már 5-2 százalék
jut csak.
Szörnyű hanyatlás ! Hová lelt az I. Vilmos császárlói hangoztatott «Gottesfurcht und fromme Sitte ?» —
A «Der Alte Glaube» című folyóirat (34. sz.), a melyből
ezek az adatok ide kerültek, az adatokhoz azt a megjegyzést fűzi, hogy a katholikus theologusok száma
úgymond a német egyetemeken egyre szaporodik, holott
tudni kell, hogy a katholikus theologusok nagy számban
papnevelő-intézetekben tanulnak, a nélkül, hogy egyetemekre kerülnének.
A miről azonban első sorban kellett volna megemlékeznem, az X. Pius pápa legújabb nyilatkozata a
német katholikus Centrumról s általában a német
katholikusok társadalmi életéről. Ez a nyilatkozat két
hét elolt történt azon az audiencián, melyei a pápa
mgre Chineborn, dakkai új püspöknek adott, buzdítva a
püspököt arra, hogy a katholikus tevékenységet Északamerikában úgy szervezzék, mint szervezték a német
katholikusok. «Vegyék önök például — így szólt X.
Pius — a német katholikus népegyesületet és a Centrumot. De ne csak szervezetére e két intézménynek
legyenek önök tekintettel, hanem igyekezzenek mind a
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kettőnek szellemét is felfogni és megvalósítani. Mert
épen a szellem, mely a Centrumban uralkodik, az a
tényező, a mely őt más nemzetek minden katholikus
szervezetei fölé emeli.»
A m s t e r d a m . A katholikusok térfoglalása Hollandiában. — Sajátságos tünemény ebben a mai «felvilágosult» világban, hogy a vallási világosság épen ott
terjed és jut érvényre legnehezebben és leglassabban, a
hol legkönnyebben és leggyorsabban kellene érvényre
jutnia, t. i. a lelki világosságnak csúcspontjain, a tudományos akadémiákban és a tudományoknak egyetemein.
Példa erre minden ország, de különösen tanulságos
példa Hollandia. Ebben a protestáns többségű országban van összesen öt tudományegyetem : Leydenben,
Utrechlben, Groningenben és Delftben állami, végül
Amsterdamban városi. Ezen az öt egyetemen összesen
242 professzor tanít. E közt a 242 egyetemi tanár között
összesen csak 3 tanár volt katholikus, a többi mind
protestáns, esetleg zsidó.
A katholikus vallású tanárok az egyetemek közt
így oszlanak meg : Utrecht 42 tanár közt 1 katholikus,
Amsterdam 50 tanár közt 1 katholikus, Delft 53 tanár
közt 1 katholikus. Leydenben 59 tanár közt és Groningenben 38 tanár közt nincs egyetlenegy katholikus
vallású tanár sem.
Most haladás történt előre e téren egy lépéssel.
Monsignere Nolens pápai titkos kamarás meghívást
kapott az amsterdami egyetemre, hogy mint rendes
tanár tartson előadásokat a nemzelgazdaságtanból és a
társadalmi törvényhozástanból. Minden esetre figyelemre méltó dolog, hogy csökönyös protestáns országban katholikus papot és theologust ítélnek legalkalmasabbnak arra, hogy a társadalmi polilikábau irányt
mutasson és utat készítsen az elmékben. Még se lehelnek tehát azok a papok oly nagy ellenségei a tudománynak és felvilágosodásnak !
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való mérésnek ez az ideális állapota az ú. n. szabadelvűeket talán csak kielégíti és megnyugtatja s hogy
ennélfogva Belgiumban az elemi oktatásügy terén a legnagyobb csend és békesség uralkodik. Ez korán sincs
így. A szabadelvűek a szociáldemokratákkal szövetkezve,
nagy agitációt fejtenek ki az iránt, hogy a szabad, vagyis
kath. hitvallásos iskolák számára tanítókat és tanítónőket képző-intézetek tanulóinak a számát törvény korlátozza. Miért? Mert Belgiumban a felekezetlen 27 tanítóképző intézet számára kötéllel is nehezen lehet tanulókat
fogni, mivel a lakosság gyermekeit a hitvallásos szabad
iskolába szereti küldeni, ellenben a felekezetlen állami
iskolák egyre népszerűtlenebbekké lesznek. 27 állami
képző közül 14-et be kellett szüntetni, mert nem akadt
elég tanítójelölt. Ellenben a hitvallásos szabad iskolák
képzőinek a számát 39-re kellelt fölemelni, meri az
ifjúság odaözönlött, úgy hogy az utolsó három évben a
hitvallásos szabad iskolák képzőinek a tanuló ifjúsága
2063 főre emelkedett, míg a felekezetlen állami iskolák
képzőiben az ifjúság a szükséglet felén alulnyira sülyedt.
Például Flandern tartományban a felekezetlen képzők
103 tanítót adtak, holott 263-ra lett volna szükség.
Természetes dolog, hogy a hiányt a hitvallásos szabad
iskolák képzőinek képesítettjeiből kellett pótolni. A miben tulajdonképen semmi baj sem rejlik, meri a kétféle tanítóképző államilag meghatározott egészen egyenlő
minimumot köteles kimutatni. Az ú. n. szabadelvűek
és demokraták mégis nyugtalankodnak és izgatnak ; a
hitvallásos képzők tanulói számának az állami korlátozását kívánják, azt gondolva, hogy ez által az ifjúságot a felekezetlen képzők felé fogják irányíthatni.
Pedig csalódnak, mert a vallásos meggyőződést állami
törvényekkel nem lehet szabályozni. A szabadelvüség
itt Belgiumban a szabadság ellenzésének bűnében fetreng
és abban fog kimúlni. Az istenkerülés szégyenbe és
megsemmisülésbe vezet. «Impii elongabuntur et
peribunt».
y—la.

*

Bruxelles. Harc az elemi iskoláért. — Sajátságos
képet nyújt Belgium politikai élete az iskolai oktatás
és nevelés terén. Míg az ú. n. szabadelvüség konokul
ragaszkodik az állami oktatás kényszerzubbonyához s
az ifjúságba erőnek erejével a divatos elméletek bábeli
gondolatzavarát akarja beledresszirozni : addig a 25 év
óla uralkodó katholikus konzervatív többség, lemondva
mint többség arról a jogáról, hogy az állami iskolákat
a maga képére és hasonlatosságára átalakítsa, megmaradt
a szabadoktatás elvének az alapján, vagyis a szabadelvűséget követő szúlök gyermekei számára, kerülve
minden lelkiismereti kényszert, fönntartja az ú. n. felekezetlen állami iskolákat, de melleltök a vallásos szülök
gyermekei számára egyúltal szabad, nem állami iskolákat is működtet s mind a két fajta iskolákat, az osztó
igazság elvének megfelelően, állami dotációban részesíti.
A kormányon levő katholikus államférfiak még
ennél is tovább mentek a lelkiismeret szabadságának
tiszteletében. Bár a parlamentben és az országban a
többség az övék, az iskolai dotációt a felekezetlen állami
és a hitvallásos szabad iskolák közt egyenlő arányban
osztják meg.
Azt hihetné az ember, hogy az egyenlő mértékkel

Népiskolai n e v e l é s t a n , t a n í t á s t a n - é s mód- l r o < l a s z e r t a n . Tanító- és tanítónőképző intézetek számára. .
Irta: Weszely Ödön dr. Második, javított kiadás. Buda- l o m pest. 1910. 320 1. Ára 3 kor. 80 fill.
A tankönyvirást tartom a legnehezebb irodalmi
műfajnak. Az ismereteknek a gyermeki lélekkel való
közlése nagy művészet és hármat tételez fel : tárgyismeretet, lélekismeretet és a legnehezebbet : a kettőnek
egymáshoz való viszonyítását olyképen, hogy a felnőttek
fejében leszürődött tárgyismeretek a gyermeki léleknek
sajátjává váljanak oly mértékben és azon a fokon,
melyen a nevelésünkre bízott gyermek-lélek áll. Ne
zavarjon bennünket ebbeli Ítéletünkben az az ismert
körülmény, hogy egyrészt az iskolaügyhöz hozzászólni
nálunk mindenki érzi magát hivatottnak s másrészt,
hogy irodalmunkban a legnagyobb termelés épen a
tankönyvirásra esik ; ez csak látszat ott, a hol igaz értékekről van szó.
Kevés a jó tankönyvünk, valamint az iskolaügyünk,
illetőleg tanítási eredményünk sem kielégítő ; nem
azért, mert talán kevés volna a tanító ; elég van belőlük
úgy az ellemi, mint a középfokon ; hanem azért, mert
kevesen tudnak jól tanítani. Sok a tanítóink közül a
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mesterember, kevés a művész ; már pedig a tanítás
művészet ; tanulni kell azt, mint minden művészetet.
Ismételten írtam már, hogy Weszely dit a legjobb
tankönyvíróink egyikének tartom ; régebben a magyar
nyelvi tankönyveiről irtain ezt, ujabban a paedagógiaiakról. Meggyőződésemmé érlelődött ez a kathedrán, mikor
igazgató koromban több könyvét tankönyvül használtam s így a mindennapi kezelésben kipróbáltam.
Szerencsés, világos fej Weszely kettős irányban : a közlendő tananyag szempontjából és bőséges lélektani ismeretei szempontjából ; hozzájárul átlátszó, finom és kedves
stílusa s ezzel párosuló ritka ügyes előadási módja,
mely a gyermeki lélekkel tudja megértetni az anyagot,
tehát a legnehezebb feladat megoldására képes, melyen
legtöbb tankönyvünk hajótörést szenved.
A cimben foglalt neveléstana, a tanítási művészet,
a jó tanító kialakításának eme tankönyve szintén ezen
szerencsés alkotásai közé tartozik. Olvasóim közül bizonyára többen fognak még emlékezni arra, hogy erről
a tankönyvről első kiadásában az «Egyetemes Kritikai
Lapok»-ban annak idején bírálatot írva, kath. szempontból többfélét kifogásoltam rajta, inkább azt, a mi
nem volt benne, mint a mi volt benne. A jelen II. kiadásban ezt pótolva, javítva találjuk s így csak dicsérni
valót találok rajta, a miben — mint a különféle folyóiratokban eddig is olvastam — osztoznak mindazok a
tanítóképző-intézetek, melyek tankönyvül használják.
Kitűnő mind a bárom részében : a neveléstanban,
a tanítástanban és — mondjuk csak ki: a legnehezebb
részében — a módszertanban. Ez utóbbinak a vérré
válása adja a jó tanítót, a módszert a gyakorlatban
tudják a legkevesebben.
Az egész könyvön vezetőgondolatként vonul végig
a tanítói működés célja : a gyermekben az erkölcsös
jellem kialakítása, melynek szolgálatában áll úgy a tanítás, mint a nevelés. «Ez feladata — úgymond — nem
csak a hittani órának, banem az egész tanításnak és
módszernek.» És hangsúlyozza : a hit és erkölcstani
tanítást ki kell egészíteni a vallásgyakorlatokkal. (177. 1.)
Ennyit tartok elegendőnek kiemelni a könyv szellemének jellemzésére.
Részletesebben nem foglalkozom jelességeivel, ezeket
már az I. kiadásnál hangsúlyoztam ; csak azt kivánom
neki: terjedjen el minél nagyobb körben, egyrészt a jó
tanítók képzésére, másrészt annak a mutogatására,
miként kell jó tankönyveket írni, a minőkben mi anynyira szűkölködünk. Papnevelő-intézeteink is használatba vehetnék, hiszen a lelkipásztornak is egyik nagy
és fontos működési tere az iskola, melynek munkáját
azonban csak az arra képzett paedagógus irányíthatja ;
ilyennek pedig nem születünk, hanem olyanná képeznünk kell magunkat.
*

D. .1. R e i n k e : Die Welt als Tat. Berlin 1ÍÍOK.
5-te Aufl. (Paetel) 505 1. Ára 1440 M.
Egy vérbeli térmészettudós, a kiéli egyetem botanikusa, harminc évi búvárkodásának eredményeit és bölcseleti s theologiai vonatkozásait e műben bocsátja
közre, mely nemcsak szakembereknek, banem a bölcselettel és theologiával foglalkozóknak érdeklődésére tart
igényt s azt a legnagyobb mértékben meg is érdemli.
Mint ő maga mondja, egy természettudományos
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alapon álló világnézetnek nem teljes képét, hanem csak
körvonalait nyújtja. Igazi tudóshoz méltóan bevallja,
hogy a természettudomány nem képes eddigelé teljes
világképet nyújtani s az elfogulatlan búvárnak nagyon
számos kérdésre non liquettel kell felelnie.
Müve öt részből áll.
Az első részben (15—103. 1.) tárgyalja a természetbölcselet általánosabb fogalmait (idő, tér, oksági elv,
célszerűség, véletlen, világnézet stb.) és cáfolja Kant s
más bölcselők ama a természettudománnyal homlokegyenest ellenkező véleményét, hogy a dolgok lényege,
«Das Ding an sich», meg nem ismerhető s az egész
külvilág elménk szüleménye. Sok ellenérve közül csak
egyet említünk. Ha az összes agyvelők egyszerre elpusztulnának, a holt emberek s állatok tömege mégis léteznék, habár nem volna agy e képzet kialakítására és
befogadására. Reinke elismeri ugyan, hogy teljesen nem
ismerjük a dolgok lényegét, de megközelítően pontos
ismeretet mégis szerezhetünk róluk. Ha ez nem így
volna, akkor minden megismerésünk téves s minden
tudomány hazug és fölösleges lenne.
A véletlennek két alakját különbözteti meg a szerző.
Abszolút véletlen, melynek nem volna oka, nem létezik,
de relativ véletlen, melynek közelebbi oka nincs összefüggésben egy ugyanabban az időben történő más esettel, van a természetben. A relativ véletlen nem zárja ki
az okszerűséget, csak a közelebbi okszerűséget. Der
Zufall ist ein Spezialfall der Kausalität (77. 1.)
A világ színpadának (Weltbühne) cimzett második
részben (103 — 167.1.) a Nap, a Föld s az égitestek keletkezéséről (Kant-Laplace elmélet), a Föld geologiai rétegeiről, azoknak faunájáról s flórájáról ad világos képet
az olvasónak.
A harmadik részben (167—347. 1.) a biologiának,
az élet mibenlétének legnehezebb, de legérdekesebb kérdéseit fejtegeti. Ez a leghosszabb s legszebb része a
műnek. Mint szakember kimondja, hogy az élet törvényei különböznek a fizika s kémia törvényeitől. A táplálkozás egyes fázisait még vissza lehet vezetni a kémiai
s fizikai processusra, de a fejlődés és szaporodás vizsgálatánál oly ismeretlen tényezőre bukkanunk, mely
minden kémiai s fizikai megoldásnak fittyet hány, sőt
még a táplálkozásban is tapasztaljuk ennek az ismeretlen X-nek a működését. Nagyon szép az a rész, a
melyben a növények assimiláló működését tárgyalja.
A növényi sejt klorolilllestecskéi a Nap hőenergiájának
befolyása alatt ugyanis a levegő szénsavját (COs) fölbontják elemeire : az oxigént (O2) kilélegzik, a szénből
(C) pedig víz hozzájárulásával szénhydrátokat (cukor,
keményítő stb.) alkotnak, melyekre a sejtépítésben szükségük van. Csak a legügyesebb kémikus tud hosszas
fáradsággal ily analíziseket s szintézisekel végrehajtani.
S hányat nem sikerűit eddig megtenni ! Minden sejtben
tehát ügyes kémikus rejtőzik.
Reinke a szerves lényeket a gépekhez hasonlítja.
Úgy azok, mint ezek energia készlettel dolgoznak: a
kémiai energiát kinetikaivá (mozgási e.) változtatják,
vagy megfordítva. Mihelyt az energiakészlet elfogy s
nincs pótlás, megszűnik a működés. A hasonlat azonban — folytatja — csak eddig igaz. Alapvető különbségek is vannak : 1. Az anyag, melyből készülnek, más
ott, más itt. 2. A szerves lény saját erejéből, két sejt
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egyesüléséből fejlődik, növekszik, a gép nem fejlődik.
3. A szerves lény szaporodik, a gép nem.
A szerves lényeknek a gépekkel való összehasonlításából következik, hogy a mint a gépek célszerű szerkezete s működése nem fejthető meg pusztán mechanikai s fizikai okokkal, úgy a szerves lényeké sem.
Reinke a szerves lények működésének, általában az élet
mibenlétének megfejtésére az életerő régi fogalma helyett
új fogalmat alkot s ez a domináns : die Dominante.
A dominánsok a szervezet által szerzett energiakészletnek célratörekvő irányítását vezetik, sőt célratörekvően
vesznek részt az energia megszerzésében. A mint az
embernek a gép szerkezetében kifejezett gondolata s
célja irányítja a gépet, úgy irányítja a szervezet működését a dominánsok tömege is. Reinke szavai : eine
Personifikation der nicht unter den Begriff der Energie
zu fassenden Triebkräfte in Pflanze und Tier (195. 1.)
A dominánsok két táját különbözteti meg: 1. A működési dominánsok (die Arbeitsdominanten) működése a
gépek célszerű működésének felel meg. 2. Az alakító
dominánsok (die Gestaltungsdominanten) helyét a gépeknél azok szerkesztője foglalja el.
Reinke a dominánsokat Kräfte zweiter Hand-nak
nevezi, talán a causae secundae szent Tamás értelmezésében.
E dominánsok azonban nem önmaguktól keletkeznek. A mint a gép célszerű szerkezete értelmes szerkesztőt télelez föl, úgy a dominánsok célratörekvő működése is értelmes lényt tételez föl, a ki azokat a szervezetekben elhelyezte s nekik a vezető, irányító képességet megadta. Ezt az értelmes lényt Reinke Kosmische
Intelligenznek nevezi.
Minden természettudósnak foglalkoznia kell az élet
eredetének kérdésévél is. Reinke is áttér erre s mikor
kémiai s energetikai okokkal kimutatja az ősnemzés
lehetetlenségét, az élet eredetének megfejtésére a «Kosmische Intelligenz» közbelépését tartja szükségesnek.
Az ősnemzés, a szerves anyagnak szervetlenből való
önkénles fejlődése kémiai lehetetlenség. S ha lehetséges
volna is holt szerves anyag előállítása, élő szerves anyag
előállítása csoda volna. A sejt protoplazmája ugyanis
fehérjéből és szénhydiátokból áll. A fehérje alkatrészei:
C (szén), H (hydrogén), O (oxigén), N (nitrogén) és S
(kén). Ezen elemek szabadon nem léteznek, hanem
különböző vegyületekben, melyeket csak a klorofill assimiláló tehetsége képes szétbontani, a szükségtelen menynyiségű oxigént s más fölösleges elemeket mellőzni s
csak a szükséges elemekből fehérjét és szénhydrátokat
alkotni. Szénhydrátokat csak a legnagyobb ügyességgel
rendelkező kémikusnak sikerül mesterséges uton előállítania úgynevezett redukció úlján. Fehérjét nem
sikerűit még előállítani. A kémiai redukció csak akkor
lehetséges, ha a szétbontandó vegyülelre oly elemet —
reduktot — vezetünk, melyhez a felszabadítandó elemnek nagyobb affinitása van, mint eddigi társához.
A jelen esetben főleg oxigént kell a növénynek fölszabadítani. Ily — az oxingént lekötő — elemeknek azonban a Föld kihűlési folyamaiában már régebben legeslegelőször egyesülniük kelleti az oxigénnel, tehát nem
maradhattak szabadon, vagy nem léphetlek lazább kapcsolatba más elemekkel, hogy azután később egyesüljenek az oxigénnel. Igy tehát, a mint most nincs ter-
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mészetes redukció (visszatérés szorosabb kapcsolatú
vegyületbe), úgy előbb sem lehetett. Ennek továbbá
energetikai oka is van.
A negyedik részt (347—469. 1.) a fejlődés gondolatának s a darwinizmusnak s egyéb fejlődési elméletnek
szenteli a szerző. A fejlődés minden természettudós
által elfogadott hipotézis, melyet a palaeontologia némi
bizonyítékokkal (indicia) támogat. Reinke ezt mondja :
Mint általános igazság megállja a helyét, kiszinezése
előreláthatólag mindig szubjektív marad 1 (463).
Reinke Darwin tanát mechanikai magyarázata s a
véletlennek tulajdonított szerep miatt elégtelennek tartja
az állat- s növényország kialakulásának magyarázatáraNem tartja helyesnek a természetes s a mesterséges kiválasztás közti analógiái. A mesterséges kiválasztás csak
egy eszes tenyésztő következetes beavatkozása által tud
variációkat fölmutatni. Fajokat ez sem, annál kevésbbé
képes fajokat létrehozni a véletlen a természetes kiválasztásban. Tárgyalja a darwinizmus ellen fölhozni szokott véleményeket s végül arra a meggyőződésre jut,
hogy egyrészről balgaság volna a természetes kiválasztás mindenhatóságát hirdetni, másrészről igazságtalanság némi selejtező szerepet megtagadni tőle.
Reinke módosító szerepet tulajdonít a külső körülményeknek (éghajlat, táplálkozás, talaj, keresztezés).
A fejlődés legfőbb irányítói azonban belső princípiumok,
a dominánsok, melyek a Kosmische Intelligenz-től kapták célratörekvő s a fejlődést irányító képességüket.
Vájjon egy ágból (monophiletikus) vagy több ágból
(polyphyletikus) indult-e ki a fejlődés, oly kérdés, melyre
biztos választsenki sem adhat. A kiindulási pont azonban a
Kosmische Intelligenz közbelépése. Hogy ez a lény mily
természetű, azzal a természettudomány nem foglalkozliatik, az a theologia feladata.
Reinke az igazi tudós szerénységével kijelenti, hogy
saját elméletét nem tartja dogmának, szívesen fölcseréli
egy jobb, valószínűbb elmélettel. Mily magasan áll
Haeckel gőgös dogmatizmusa fölött !
A darwinizmuson kívül röviden említi Lamarck s
Wigand megfejtési kísérleteit s hosszasabban foglalkozik Nägeli idioplazma s Weismann csiraplazma elméletével.
Nägeli szerint az egész szervezetet egy fonálszerű
szerkezet, az idioplazma hálózza be, mely magában
egyesíti a faj ismertető jeleit. Ez az idioplazma a csirába is hatol s átszármazik az utódokra. Minden külső
benyomásra reagál s ez irányítja a fejlődést. Az egész
elméletnek az a hibája, hogy ez az idioplazma a mikroszkopikus megismerés határán túl van, tapasztalati uton
meg nem ismerhető s a képzelet szüleménye. Továbbá
nem fejti meg azt az alapkérdést, honnan kapták az
idioplazma testecskéi, a micellák a fejlesztő, sejtépítő,
a szaporodó képességei? Az idioplazmaelmélet hasonlít
oly zongora húrjaihoz, melyek önmaguktól adják elő a
legszebb szimfóniát.
Nem sokkal szerencsésebb Weismann csiraplazmaelmélete (Keimplasmalheorie). Weismann a protoplazmában tételezi föl ezt a csiraplazmát, mely biophorokból,
ezek determináns-okból, ezek végül ide-kből állnak. Ez a
l Als allgemeine Wahrheit dürfte sie feststehen ; ihre Ausmahlung im Einzelnen w i r d voraussichtlich immer subjektiv bleiben.
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hármas raktározás s maga a csiraplazma természetesen
még a mikroszkóp alatt sem látható, hanem a képzelet
játéka. A csirában minden különnemű sejtnek egy-egy
képviselője van, s ezek között fejlődik ki a létért való
küzdelem, mely a természetes kiválasztás mellett a faj
változását idézi elő. Ez az úgynevezett Germinalselektion önmagát cáfolja. Ha a csirában a különnemű sejteknek csak egy-egy képviselőjük van, úgy akkor, ha
ezek közül a létért való küzdelemben csak egy is elpusztul, mikép alakul ki az utód? Legfontosabb sejtjei
hiányozhatnak. Reinke találóan igy jellemzi ezt az elméletet : Die Germinalselektion ist der Nachsommer des
Darwinizmus.
Végül az ötödik részben (469—505. 1.) szép szavakban emlékezik meg Mózes magasztos teremtéstörténetéről, mely nem akar természettudományos fölvilágosítást adni a népnek, hanem vallásos célzattal csak a
világmindenségnek Istentől való eredetét hangsúlyozza.
A hat napnak pedig csak liturgikus jelentősége van.
Bármily új fölfedezéseket tegyen is a jövő századok
tudománya, a Biblia sohasem fog elhomályosodni és
szava mindig erőteljesen fog hangzani : Kezdetben vala
az Ige !
Madarász István dr.

Jl lelkipásztorkodás

köréből.

Helytelenségek a házasság körül.
1. Mintha az 1895. okt. 1-én életbelépett egyházpolitikai törvények m á r a katholikus keresztények
vérébe mentek volna át. Legalább arra enged következtetni az a kifejezés, a melyet az ú. n. polgári
házasságról széltében használnak. Az ú. n. polgári
házasság előttük ugyanis m á r «polgári esküvő» lett,
jóllehet ott semmiféle esküt n e m tesznek ; ezzel ellentétben pedig a házasság szentségét templomi «esküvő»nek mondják.
A híveknek eme szavajárásánál még sajnálatosabb
az, hogy ezeket a kifejezéseket egyes papok szájából is
lehet hallani, a kik ezzel a házasság szentségét természetesen alaposan degradálják. És még inkább akkor,
a m i d ő n a házasulandókkal szóba sem állanak, mig
a polgári anyakönyvvezetőtől tanúsítványt n e m hoznak a kihirdetés elrendeléséről. Ez a tanúsítvány
szolgál azután — persze a plébánia-hivatalok vezetőinek — a jegyesek naplójául.
Pedig a nm. püspöki k a r az egyházpolitikai
törvények életbeléptetése előtt világos instrukciót
adott a papságnak a legapróbb részletekig és a
polgári házassági szerződésnek még a nevét is meghatározta. De ha ezt nem tette volna is, minden
papnak, a ki egyházjogot tanult, ismernie kell a
különbséget a házasság szentsége és az ú. n. polgári házasság között. Tehát egy katholikus papnak
sem szabad magát — hogy úgy m o n d j a m — elszólnia,
vagyis polgári esküvőt emlegetnie és minden plébánosnak oda kell törekednie, hogy hivei először nála
jelentkezzenek.
Ajánlatos ennélfogva, hogy a papság egyrészt
ismételten olvassa el a püspöki instrukciót és annak
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rendelkezéseihez szigorúan ragaszkodjék, m e r t csak
igy lesz eredménye másrészt a templomi tanításnak
a házasság szentségéről. Ezt az utóbbit azonban még
j o b b a n ajánlom, mert a hivek említett szavajárásából következtetve, a papság igen ritkán vagy épen
n e m prédikál a házasság szentségéről. Ezt pedig
m e g kell tenni, ha azt akarjuk, hogy a tiszta kath.
t a n hassa át a hivők sziveit.
2. Egy másik, talán még sajnálatosabb és elitél e n d ő b b helytelenség a házasság körül, mely nemcsak a kath. hívekben, h a n e m már a p a p s á g egy
részében, adná Isten, hogy csak igen csekély részében, elharapózott, az, hogy a ligámén akadályával
kötött (?) ú. n. polgári, illetőleg jobban m o n d v a csak
ú. n. «házasságon» semmi kifogásolandót n e m találnak.
E lapok t. olvasói előtt bizonyára n e m szükséges hivatkoznom auctorokra, a kik a ligamennel
kötött connubiumokat egyszerűen concubinatusnak
nevezik, természetesen nem a saját, h a n e m Krisztus
és az egyház tanítása és tekintélye a l a p j á n ; avagy
polyandriának és polygyniának. XVI. Gergely pedig
nyíltan kijelenti, hogy: «Neque enim illae nuptiae
dicendae sunt, sed potius adulterina connubia» (ad
e p p o s Bavariae 27. maii 1832).
Elmondok kissé bővebben egy esetet, hogy
lássuk, mily kellemetlen helyzetbe kerülhet a kath.
pap, a ki a kath. tan szerint j á r el és ahhoz szigor ú a n ragaszkodik. — Egy kath. családnak hajadon
leánya egy törvényszékileg elválasztott református
férfival készült «házasságra» lépni. Nőies hiúságában
természetesen t u d o m á s á r a adta e szándékolt lépését
ismerőseinek, a kik között két méltóságos úr, egy
plébános és egy simplex presbyter is szerepelt. Es
m i történik? A méltóságos urak végtelenül «kedvesen» gratuláltak; a plébános úr előrebocsátva,
hogy ezt az egyház tiltja (csak tiltja?), mégis boldogságot kiván stb ; a simplex presbyter azonban elutasitólag viselkedik, a miért alapos szemrehányásokban
részesül, sértésnek veszik, m i d ő n a dolgot concubinatusnak, bigamiának nevezi, tudatlansággal vádolják
őt, mikor a fentiek, kik szintén kath. papok, tehát
ismerik a kath. vallás igazságait, mégis j ó kívánságaikat fejezik ki.
Furcsa dolog ez ugyebár? És mégis megtörtént.
Megjegyezni v a l ó m — további tárgyalást elhagyva —
csak az, hogy a nevezett u r a k eljárása egyszerűen
cooperatio formális, mert includit approbationem
peccati alterius — a mi pedig soha sincs megengedve. Szent János m o n d j a : «Qui cnim dicit î 11 i
Ave, communicat operibus ejus malignis» (II. 1, 12.)
Idézett XVI. Gergely p á p a pedig ezeket í r j a : «...
Gravissimum
commissures scelus, s u u m q u e sacrum
ministerium prodituros esse eos parochos, qui has
nuptias sua praesentia probarent suaque benedidione
firmarent
...
exstat enim i m m o t u m q u e
manet
i m p e d i m e n t u m ligaminis ex vinculo prioris matrimonii, quod p e r sententiam acatholici consistorii
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relaxaii ac dissolvi non potuit, quo durante ac
persistente impedimento, si vir foeminae conjungitur,
adulterium est. (u. o.).
Mesélik és e sorok irója is egyszerű mendemondának tekinti, hogy egy plébános XVI. Gergely
pápával és az egyházjoggal szembehelyezkedve, egy
olyan párt a szobájában fölállított és gyönyörűen
földíszített oltár előtt valamiképen megáldott volna.
Erősen hiszem, hogy ez nem történhetett meg, mert
lehetetlen, hogy egy kath. pap ennyire sülyedjen.
Mindazonáltal: Fratres, vigilate! Lehetünk és
legyünk is liberálisok ott, a hol a liberalizmus nem
bűn; de ott, a hol a legsúlyosabb vétekké válhatik,
egy jottát se engedhetünk az egyháznak világosan
körülvonalozott tanaiból.
Boldogfalvi.

Levelek

a

szerkesztőhöz.

I.
Az ország hercegprímásának megbizásából az
erdélyi püspök által a Szent-István-Társulat közgyűlésének megnyitása alkalmával mondott beszéd a
katholicizmus ügyének hanyatlásáért főleg a papság
mozdulatlanságát okolja. A «Religio» szerkesztőjének
e folyóiratban közölt cikkei szerint a papság mozdulatlanságát részben az őket körülfogó, cselekvésüket megbénító intézmények és körülmények okozzák.
Mind az említett beszéd, mind az arra vonatkozó magyarázat tartalmával egyetértek. De a helyzet
részletes megvilágítására szükségesnek tartok még
más okokat is elmondani, melyeknek megismerésére
mint világi embernek több alkalmam volt.
1. A trienti zsinat számos célszerű rendelkezése
nem tartatik meg; új zsinatok pedig nem hivatnak
össze s ígjr az esztergomi 1860. évi zsinatéhoz hasonló
határozatok sem hozathatnak. A kath. nagygyűlések
tárgyalják ugyan a kath. ügyeket, de azok az egyházhatósági jelleget nélkülözik és lelkiismeretben kötelező határozatok hozatalára nincsenek jogosítva.
2. A római pápa, mint az egyház feje, a hit- és
erkölcstani ügyekben ment a tévedéstől, vele a papság
képezi a tanító-egyházat. A működésnek folytonosnak és a hívekkel szakadatlan szellemi érintkezésben
kellene lennie. Jelenleg a tanítói működés leginkább
a vasár- és ünnepnapi szentbeszédekben nyilvánul.
Hogy ez mily csekély szellemi érintkezés a naponkint való újságolvasás által az újságírókkal létesülő
szellemi érintkezéssel szemben, mindenki láthatja
annál inkább, mert a közmondás szerint is: verba
volant, scripta manent.
Szent Pál apostol egyik levelében azt mondja,
hogy a hit a hallásból van és ebből némelyek azt
következtetik, hogy a hittanítás csak szóbeli lehet.
Ámde az írás és nyomtatás a hangokat, a szavakat
képviseli. A Szentírás, az evangéliumok, apostoli
levelek, egyháztanítók iratai, katekizmus mind a
hangos beszédet helyettesítik.
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A sajtó terén kellene a papságnak nagyobb tevékenységet kifejteni, de egyházhatósági vezetés és
felügyelet mellett.
Jelenleg a papok — a kivételektől eltekintve —
naponkint félóráig miséznek, a lelkészkedők mintegy
1—2 órát töltenek szentségek kiszolgáltatásával és
iskola látogatással, tehát összes hivatali működésük
naponkint 2—3 órát vesz igénybe. Ily csekély időtartamú hivatalos tevékenység mellett lehetetlen jó
eredményt elérni. Isten rendszerint csak a fáradságos munkának ad nagyobb sikert. Szent Péter
apostol csak egész éjjeli fáradozás után nyerte az Úr
Jézustól a dus halfogást.
A papok túlságos sok szabadidejüket különféleképen töltik ki, de általában oly módon, hogy azzal
az egyház ügye elő nem mozdíttatik; a saját életbölcseségük, hiveik testi-lelki szükségleteinek felismerésére szükséges gyakorlati érzékük, felfogási képességük, a társadalmat mozgató eszmék mivoltának és
hatásának megbirálására szükséges belátási képességük fokozatosan csökken úgyannyira, hogy e tekintetben gyakran, vagyis sok helyen hiveik mögött
maradnak és a világi ügyekben teljesen járatlanok
lesznek. Az erkölcsösség tekintetében is visszaesés
tapasztalható. A folytonos és hatékony ellenőrzés és
a forrongó világi élettel való szerves összefüggés
hiánya miatt egyéni hibák és retograd nézetek fejlődnek ki s olyan lelki egyéniség képződik, mely a papi
erkölcsi mértéket nem üti meg és a világi hívekkel
szemben idegen lesz.
Aquinói szent Tamás szerint a legtökéletesebb
életmód az, melynél az elmélet a gyakorlati élettel
összekapcsolva van. De az összekapcsolásnak természetesnek, elevennek és folytonosnak kell lenni, mert
az életidő nagy részének szórakozásokban való eltöltése az elméletnek a gyakorlati élettel való szerves
kapcsolását nem eszközölheti.
A mennyország erőszakot szenved és az erőszakosok ragadják el azt, kik t. i. a 4 főerény szerint
igaz, tervszerű s kitartó munkásságot fejtenek ki.
A papságot olyan helyzetbe kellene hozni, hogy
folytonos, éber és hatékony egyházi felügyelet melleit
nagyobb egyházi hivatalos működést fejtsenek ki s
a való élettel, a hívekkel és társadalommal eleven,
szerves összeköttetésben legyenek. Más vallásuaknál
a papok a világiakkal közös tanácskozásokat, eszmecseréket folytatnak és így a papok az élet szükségleteiről tudomást szereznek, az élettel szerves összefüggésbe jönnek.
A katholikusoknál a papságot a sajtó, a nyomtatványok utján lehetne a hívekkel és a társadalommal szorosabb összeköttetésbe hozni. Érseki, püspöki,
egyházmegyei, esetleg plébánosi hivatalos és nem
hivatalos résszel biró napi s heti lapok u t j á n lehetne
az egyházi s egyéb tudnivalókat a papokkal és
hívekkel közölni. Vasár- és ünnepnapon az időszerinti evangéliumi szakasz és annak magyarázata
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is közöltetnék, úgy a jegyesek névsora, egyházi ünnepélyek, misék sth. Ugyanazon lapokban lehetne a
bibliai egyes helyeket a geologia, astronomia, mikroskopia stb. tudomány látszólag ellentétes tantételeivel
összeegyeztető cikkeket közölni.
A felnőtteknek a minisztrálásba való bevonását,
magyar és latin szövegű minisztrálási kézikönyv
használatát, az egyházi énekek egyöntetű szabályozását is lehetne tárgyalni.
Minden papot kötelezni kellene, hogy illetékes
egyházmegyei lapjába havonkint legalább egy nyomtatott ivre terjedő értekezést s vagy 5 érdekesebb
esemény leirását, hireket küldjön be.
Németh Béla}
II.

Nagyságos Szerkesztő Úr! A «Religio» pártatlanságához fordulok egy kényes kérdésben, a kath.
sajtó pongyolaságának kérdésében.
Messze az ország fővárosától élek. Vagyoni
helyzetem olyan, hogy szellemi táplálékra csak a
legfukarabban telik, de azért mégis el-elolvasom a
velünk ellentétben álló sajtó organumait s így olykor
önkéntelenül is összehasonlítást kell tennem azoknak
gondos irálya és a mi — különösen a kath. napilapokról áll ez — sajtónk termékeinek irálya közölt.
S ez az összehasonlítás bizony vajmi sokszor dűl a
kath. lapok hátrányára. Talán a «Kath. Szemlé-t»
és a «Religiót» kivéve nincs kath. sajtótermék az
időszaki iratok között sokszor a botrányos sajtóhibák
és szerkesztési tévedések nélkül !
Ezekben a hibákban még a legártatlanabbak a
szedésből eredő sajtóhibák, de már a napilapjainkban újabban szinte következetesen föllépő idegenszerűség. rossz szófűzés és hellyel-közzel magyartalanság azt a gondolatot ébreszti, hogy ott talán
gyakorlatlan emberekkel iratnak egyes dolgokat.
Hogyan lehetséges az, hogy egy hét leforgása alatt
háromszor fordult elő, hogy egyik lapunk ugyanazt
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a hirt kétszer — csak más cim alatt — hozta és
hogy utóbb oly sűrű a helyreigazítás? 1
Maradtam
nagyrabecsülésem
nyilvánításával
Szerkesztő Úrnak kész szolgája
Pontos.
1

A lapok m u n k á j a lázas munka, ott könnyű egvet-mást
elvéteni. Csak nagy és jól fizetett szerkesztőségi személyzettel lehet jó munkát végezni ; így a magyaros stilus dolgában
legkiválóbb a «Budapesti Hirlap» és az «Esti Újság». A mi
szegény lapjaink egyben-másban való fogyatékossága a
szegénység rovására megy; kiváló írók sok pénzbe kerülnek.
Örüljünk, hogy egy-két önfeláldozó emberünk buzgólkodása
folytán úgy vagyunk, a hogy vagyunk, még rosszabbul is
lehetnénk.
Szerk.

Czobor Béla síremlékére befolyt

adományok:

Gerőfi Bernát 5 kor.
Eddig befolyt összeg 711 kor.
Összeg 716 kor.
K. Budapest. Sajátszerű dolog. Tisza István Antal Gábort J e J e f (
ünnepli, ütve a katholikusokat ; ez körülbelül annak a
"
bevallása, hogy nálok még az ünnepi hangulathoz is az
idegenből kell kölcsönözni hangulatokat. Ez az igazi szegénység !
Cs. R ó m a . Marad szeptemberre. A jelen évre még nincs
előfizetve.
G. B a r a n y a b á n . Júl. l-ig, vagyis a jelen félévre van
előfizetve.
II. Béla a p á t f a l v a . Feledésből jutott bilocatióba, az
emberem hibája, kijavítottam. — Azt a kérdést, melyet
említ, nehéz tárgyalni, de már egyszer szóba kellett hozni;
örülök, hogy kedve szerint írtam.
B—vi. B u d a p e s t . Nagyon helyes lesz; bele kell markolni az életbe, mert ha mindig csak fölötte surranunk el,
kergetve az elméleteket, úgy elposhad az, mint a tó vize,
melynek nincs lefolyása. Az egyik tételt, talán a jelzett
másodikat, még most lehetne leközölni. Küldje be keddig.
M. T e m e s v á r . A jelen számra elkésett.
B. Beled. A vitatás alatt levő tlieologiai kérdések, mint
szorosan vett szakkérdések, nem a «Religió»-ba, hanem a
«Hittudományi Folyóirat»-ba valók. Ha ajánlanom lehet, foglalkozzék inkább a «modernizmus» által fölvetett kérdésekkel,
ezek szélesebb rétegeket érdekelnek, ezek a «mai» kérdések.

1

Minden ilyen hozzászólás az élet egy-egy reflexe,
mely az egyéni benyomások szerint változik. A cikk írója
világi férfiú s mi szívesen meghallgatunk mindenkit, hogy a
kérdés minél több oldalról megvilágítassék. Csak egyet
óhajtanánk, azt t. i., lia a hitélet emelésének kérdése csakugyan
minél több oldalról s ne csak folyton az egyik oldaláról
világíttatnék meg. Folyton csak a papságról beszélünk s a
másik részt, a világi liiveket, figyelmen kivül hagyjuk. Ez
nálunk hagyományos egyoldalúság, melyen szintén változtatni kellene. A világi cikkező ehhez szólhatna teljes avatottsággal, mert ez az a kör, melyben mozog és a melyet ő
jól ismer. Buzdítsa m á r egyszer valaki tevékenységre a
világi hiveket is és szóljon az ő kötelességeikről is, hiszen a
papság és a világi hivek alkotják az egységes katholicizmust.
Rajna mentén hallottam, hogy ott a világi hivek a papság
folytonos nógatása nélkül is megtöltik a templomokat, pártolják a kath. sajtót, a Centrumot és erősen szivükön viselik
egyházuk érdekeit. Nálunk, mint ma látjuk, a dolgozó papságot is magukra hagyják az emberek. Ezt a hibát is kellene
már egyszer tollra venni.
Szerk.

TARTALOM. Mailáth püspök riadója. VI. Dudektöl. — A fönntartóit esetek és a görög egyház. Laurán
Ágoston dr.-tól. — Padányi Biró Márton. II. (Vége.)
Pap Józseftől. — Zakar hamati király fölirata. II.
Kmoskó Mihály dr.-tól. — Az öngyilkosság erkölcsi
szempontból. II. (Vége.) Kaszás Raimundtól.— Egyházi
világkrónika. — y—la-tói. — Irodalom. Weszely Ödön dr. :
Népiskolai neveléstan, tanítástan és módszertan. —
Reinke : Die Welt als Tat. Madarász István dr.-tól. —
A lelkipásztorkodás köréből. (Helytelenségek a házasság
körül.) Boldogfalvitól. — Levelek a szerkesztőhöz. I.
(Hozzászólás Mailáth püspök riadójához). Németh
Bélától. — II. (Kath. lapjaink hiányai). Pontostól. —
Adakozás Czobor Béla síremlékére. (Folyt.) — Telefon.
Laptulajdonos és kiadó :
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T U D O M Á N Y O S , TÁRSADALMI É S IRODALMI K A T H O L I K U S FOLYÓIRAT
Megjelenik - július és augusztus hónapot kivéve - minden
ELOFIZETESI

Egész évre
Félévre

Az

Tzlet J^enyere.

F E L E L Ő S SZERKESZTŐ

AHA

K 12.—
« 6.—

DUDEK

EGYETEMI TANÍB

(ii.)

Jézus beszéde a kafarnaumi zsinagógában.
Az Üdvözítő megjelölte m á r a tárgyat, melyről
ez alkalommal szólni fog. A jeruzsálemi főtanácsnak
hitetlen küldöttsége, a hitre késedelmes szívű tanítványok, a «mennyeiek» iránt semmi fogékonysággal
sem biró judeai és galileai hivő nép tömege előtt
beszélni fog a titokzatos eledelről, melynek három
tulajdonságát jelölte meg. Ez az eledel «nem veszendő»,
«megmarad az örökkévalóságra» és adománya lesz
«az ember Fiának». Szóval természetfölötti eledel,
ugyanaz, melyet később kenyér (ó apioç) szóval jelez.
A két hasonló jelentésű szónak fölcserélése a beszéd
folyamán azt mutatja, hogy a beszéd elején említett
eledel azonos azzal, melyet később kenyér névvel
jelöl s mutatja, hogy az egész beszéd egv tárgyról
szól, az élet kenyeréről, az oltáriszentségről.
A kételkedés és hitetlenség szelleme tölti be a kafarnaumi zsinagógát, ez a szellem ül a lelkeken. A valóban
«mennyeiekről szóló» Üdvözítőnek meg kell vele küzdenie, nehogy az írástudók hitetlensége magával ragadja s tőle eltántorítsa hivő tanítványainak csekély
számú seregét is. Innen van az, hogy minduntalan kénytelen tárgyától eltérni s visszaverni a hitetlenség megmegújuló támadását. Mindjárt beszédének kezdetén
nem bocsátkozhatik az örök életre tápláló eledelnek
bővebb ismertetésébe, mert hallgatóinak ellenvetésére
kénytelen válaszolni. Az Írástudók, képzett rabbik teszik az ellenvetést. Jézus mondásából, mellyel őket
munkálkodásra szólította, kiragadnak egy szót s kérdik,
mit kell munkálkodniok, hogy telteikkel az örök életre
megmaradó kenyér birtokába jussanak. «Mit míveljiink, hogy az Isten cselekedeteit tegyük?» (28. v.)
(29. v.) Feleié Jézus és monda nekik : ez az
Isten cselekedete, hogy higyjetek abban, kit ő küldött. A zsidó írástudók azt kérdezték, hogy Istennek
mily cselekedeteit kell művelniük, melyek azok a
tettek, melyeket Isten tőlük megkíván s Jézus csak
egyet kíván: hitet. Hitet, mert ez forrása a lélek természetfölötti életének. Hitet, mert a ki hiszen a Fiúban, annak örök élete vagyon. 1 Most egy a szükséges :
1

Ján. 3, 36.

JÁNOS

vasárnapon.
SZERKESZTOSEG

dr.

ES

KIADÓHIVATAL

Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 27,

a hit ! Hinni Jézusban, mint Isten küldöttében s mily
kevés a hit a kafarnaumi zsinagógában.
(30. v.) Mondák azért neki : micsoda jelt cselekszel tehát te, hogy lássuk és higvjünk neked? mit
cselekszel? —- Jézus először általánosságban azt kívánta hallgatóitól, hogy munkálkodjanak az örök
életre tápláló eledelért, azután mint első szükséges
cselekedetet a hitet jelölte meg. Azt kívánta, hogy
higyjenek benne, mint Isten küldöttében. Cselekedetet kívánt tőlük s ők most csípős bosszúsággal
tőle követelnek cselekedetet. Nyilvánvaló, hogy a
szinedrium küldöttei, a tanács tagjai, az Írástudók
azok, a kik ezzel a követeléssel föllépnek. A judeai
köznépnek és a tanítványoknak elégséges volt a
kenvérsokasítás csodája arra, hogy Jézusról ekként
nyilatkozzanak : ez bizonnyal ama próféta, ki e
világra jövendő. Jézus «mennyeiekről» szól, az Írástudók nem akarnak neki hinni, sőt a népnek hitét
is meg akarják ingatni, azért Jézustól isteni küldetésének oly bizonyítékát követelik, melyről úgyis
tudják, hogy Jézus nem fogja megadni.
(31. v.) Atyáink mannát ettek a pusztában, a
mint írva vagyon : az égből adott kenyeret nekik
enniök. — A néptömeg tegnap a kenvérsokasítás
után Jézust Messiásnak akarta kikiáltani, de alaptalanul, mert a kenvérsokasítás csodája egyáltalán
nem bizonyítja, hogy a názáreti ács fia Mózeshez
hasonló próféta volna. A kenvérsokasítás csak gyenge
utánzása a pusztában történt csodának, a mannával
táplálásnak. Hogy mi, Írástudó tagjai a főtanácsnak,
Jézust elismerjük Messiásnak, ahhoz legalább is olyan
csodatételt kívánunk, a minő a manna adása volt.
Atyáink elismerték Mózesi Isten küldöttének, mert
égből adott kenyeret táplálásukra. Jézus oly kenyeret
ígér, a mely megmarad az örök életre és nem tud
olyat cselekedni, a minőt Mózes tett. Tegnap megsokasította ugyan a kenyeret, de az búzakenyér,
földi eledel volt. Mózes nem búzakenyeret adott,
hanem mannát az égből.1
(32. v.) Mondá erre nekik Jézus: bizony, bizony
mondom nektek: nem Mózes adott nektek (igaz)
kenyeret az égből, hanem az én Atyám ad nektek
1

August, in Joan, tract. 25.
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igaz kenyeret mennyből. —- A zsidó Írástudók a
hitetlenség találékonyságával a Szentírásban keresnek bizonyítékot Jézus isteni küldetése ellen s a
szentiratok tekintélyét használják föl arra, hogy a
néptömeg hitét megingassák. Nem is sejtik, hogy a
Szentírás szavainak idézésével akaratukon kivül milyen
kedvező alkalmat adnak Jézusnak arra, hogy a mennyei
kenyér eredetéről szólhasson. Azt kívánják, hogy
Jézus többet nyújtson, mint a mennyit Mózes adott.
Az Üdvözítő azt feleli, hogy kívánságuk teljesül, sőt
m á r részben teljesült is. A m a n n a nem volt igazi
mennyei kenyér, mert Mózes nem a mennyből adta,
h a n e m a zsidó fölfogás szerint a felhőégből. 1 Azonkívül a kenyér, melyet Mózes adott, csak előkép
volt, nem volt az az igazi mennyei kenyér, quia
figura erat, n o n Veritas.2 Ellenben az igazi mennyei
kenyeret az Atya most adja az égből. Adja, mert az
adományozás m á r megkezdődött, midőn az Ige az
égből alászállott és testté lett.
(33. v.) Mert Isten kenyere az, a mely 3 mennyből leszállott és életet ad a világnak. — A mennyei
kenyér Isten kenyere, mert valóban az égből Istentől, az élet forrásától származik. A m a n n a adományozása csak árnyéka és előképe annak a benső
összeköttetésnek az ég és föld között, melybe az
emberek lépnek, midőn táplálkozva Isten kenyerével
részesei lesznek az istenség életének. Az Isten kenyere
valóban mennyei kenyér, mert a mennyből szállott
alá s életet ad nemcsak a zsidó népnek, hanem az
egész világnak. Ezzel megfelelt Jézus az írástudók
ellenvetésére s egyúttal megismertette hallgatóságával a csodás, örök életre m e g m a r a d ó eledel eredetét
és hatását. A mennyei kenyér az égből szállott alá,
adományozója az ember Fia, ez az eledel a léleknek
tápláléka, életet ad a léleknek s táplálja az örök
életre. Az Üdvözítő elérte célját, a hitetlenség szava
egyidőre elnémult, tanítványaiban és a népben fölkeltette a vágyakozást a mennyei kenyérre.
(34. v.) U r a m ! mindenkor ezt a kenyeret add
n e k ü n k — így nyilvánul meg a tanítványok hite és
vágyódása. Uruknak nevezik Jézust, míg az írástudók
mindig csak mesternek, rabbinak szólítják. Azt is
kimutatják, hogy «ezt a kenyeret» (TÓV áptov xoOxov),
a melyet az őket előző n a p csodálatosan tápláló próféta ígér, n e m közönséges, h a n e m magasztosabb tápláléknak tartják. Nincsenek azonban tisztában a megígért a d o m á n y lényegével. Jézus megadja nekik a
szükséges fölvilágosítást.
(35. v.) Mondá pedig nekik Jézus: én vagyok az
élet kenyere; a ki énhozzám jő, nem éhezik és a ki
énbennen hisz, sohasem szomjúhozik.
En, azaz istenemberi személyem az a kenyér,

LXVIII. évf. 1909.

mely életet ad, 1 mely csillapítja éhségét annak, a ki
hozzám j ő és oltja szomjúságát annak, a ki bennem
hisz. A föltétele tehát annak, hogy Krisztus szám u n k r a éltető kenyér legyen, az, hogy hozzá menj ü n k és b e n n e higyjünk. Az utóbbi két kifejezés egy
gondolat kifejezése. Jézushoz m e n n i és benne hinni
egyet jelent. 2 De épen ez n e m volt meg a kafarnaumi
zsinagógában összegyülteknél. Kevéssel előbb az ingatag tanítványok hivő vágyódása egy pillanatra föllángolt s kérték Jézustól a mennyei kenyeret; de most,
hogy önmagát m o n d j a az égből alászálló és életet
a d ó kenyérnek, nemcsak a főtanács hitetlen tagjai
zúgolódnak, h a n e m még a tanítványok lelkén is erőt
vesz a kételkedés. 3 Beszéde elején az Üdvözítő megfedte őket, hogy csak veszendő, földi javakat várnak
tőle s bár elismerik Isten küldöttének, nem ismerik
el a természetfölötti élet forrásának. Most az Üdvözítő kijelenti, hogy ő az élet kenyere, mely életet ad
a világnak s tanítványai még mindig kételkednek
abban, hogy a természetfölötti élet tőle származzék.
Azért Jézus újból megfeddi őket.
(36. v.) De mondottam nektek, hogy á m b á r láttatok engem, még sem hisztek. — Mondottam m á r
nektek beszédem elején s most újból meg kell ismételnem, hogy á m b á r láttatok engem tegnap a csodás
kenyérsokasításnál és láttatok az éjjel a tengeren járni,
láttátok isteni hatalmamat, még sem hisztek. Jézus szavaiból kiolvassuk a tanítványok feleletét a megfeddésre.
Te előre láttad hitetlenségünket, így gondolkoznak a
tanítványok, miért vettél föl mégis tanítványaid közé.
Láttad, hogy nincs fogékonyságunk a mennyeiek
iránt, mégis meghívtál és megkereszteltettél b e n n ü n ket, fáradoztál tanításunkkal s mi követtünk téged,
elmentünk veled a pusztába. Mindettől megkímélhettél volna bennünket és megkímélhetted volna
magad. Jézus ismeri tanítványainak gondolkozását s
hallgatag vádaskodásukra felel.
(37. v.) Minden, a mit nekem ad az Atya, énhozzám jő és a ki hozzám jő, n e m vetem ki. —
A kinek szivében az Atya felkölti a hitet s arra az
elhatározásra vezeti, hogy hozzám jöjjön és tanítv á n y o m n a k szegődjék, legyen még oly kezdetleges
hite, azt n e m vetem ki tanítványaim közül, (38. v.)
m e r t leszállottam mennyből, n e m hogy az én akaratomat cselekedjem, h a n e m annak akaratát, a ki
engem küldött. — Senkit sem zárhatok ki tanítványaim sorából, még ha előre látom is elpártolását,
m e r t nekem teljesítenem kell az Atya akaratát.
(39. v.) Ez pedig az Atyának, ki engem küldött,
akarata, hogy a mit nekem adott, el ne veszítsek
abból, h a n e m föltámasszam mindazt az utolsó n a 1
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Chrysostomus : An non ex coelo erat m a n n a ? Qualiter
igitur ex coelo dicitur? Sicut el volucres coeli dicuntur.
(Horn. 44.)
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Chrysostomus, Honi. 44.
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A magyar fordítás szcrinl eltérűleg az eredetitől: aki.

Theophylaclus : Quia enim cuncta mortifera erant,
vivificavit nos Christus per seipsum.
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non corporis sed mentis sel. fidei, obedientiae el caritatis.
3
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pon. — Tehát az Atya azt akarja, hogy a Fiú üdvözítse mindazokat, kiket tanítványokként hozzá vezet.
Ez az oka annak, hogy miért nem utasította el Jézus
magától a tanítványokat, midőn hozzá csatlakoztak.
De valamint az Atya azt akarja, hogy azok közül,
kiket neki adott, az Üdvözítő senkit el ne veszítsen,
úgy másrészről azt is akarja, hogy örök élete csak
annak a tanítványnak legyen, a ki látva a Fiú működését, továbbra is hisz benne.
(40. v.) Ez pedig akarata Atyámnak, ki engem
küldött, hogy minden, a ki látja a Fiút és hisz
őbenne, örök élete legyen és én föltámasztom őt az
utolsó napon. — Az előző versben az Üdvözítő általánosságban szólt a föltámadásról. A 40. versben
pedig csak az igazak föltámadásáról beszél. Ennek
a föltámadásnak szerzője maga Jézus. Ez az a föltámadás, melyről alább mondja : én vagyok a föltámadás és az élet.1 Ez a föltámadás legteljesebb
jutalma a hitnek és végső hatása és műve az élet
kenyere vételének, mert az élet fogalma nemcsak a
lélek újjászületését jelenti, hanem a testnek fizikai
meguj ulását is a föltámadásban. 2 A szamariai asszonnyal
folytatott beszédében az Üdvözítő a lelki élet számára
élő vizet igért. A ki lelkének szomjúságát vele oltja,
az szivébe oly éltető erőt vesz, mely számára az örök
életet eszközli. Jelen beszédében Jézus tovább megy
s a lélek számára oly eledelt ígér, mely a testet is
táplálja az örök életre, mert a ki az égből alászállott
kenyérből eszik, arra az életre föltámadás vár, az
életnek kenyerével magába vette az örök élet csiráját
a test számára is. Ez a lelket éltető, testet az életre
föltámasztó eledel pedig maga Krisztus.
(Vége köv.)

Mailáth

püspök riadója.

Martin

Aurél.

(vn.>

A j ó pap képét rajzolva, látnoki lélektől ihletett
epilógussal fejezte be beszédét Mailáth püspök. Még
egyszer állítja szembe a multat a jelennel és a jelent
a jövővel s ismét a dicsőséges mult sikereit látja feltűnni a jövőben, ha hogy «orvosolni tudjuk a magunk
bajait, ha megszüntetjük az akcióképességünk gyökereit elmetélgető fogyatkozásokat». Az elszomorító jelen
miatt tehát nem veszíti el hitét a jövőben, ismét
látja vezérkedni Egyházát —• egy feltétel alatt, ha a
mutatott irányban reformáljuk magunkat. De halljuk
őt magát :
Az Úr Jézus minden népek tanítását ránk bízta ;
nem rendelte egyikünket az urakhaz, másikunkat a
falusiakhoz, egyedül hitünk elveihez való törhetetlen ragaszkodásunk s a lelkeknek ra jongó szeretete kritériumai ezen
apostolkodásnak. Az ily szellemben működő s minden
emberi nyomorúság iránt érdeklődő pap az evangelium
demokratikus szellemének a mindennapi élet ezer vonat1 Ján. 11, 25.
2
Loisy, i. m. 455.
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kozásaiban, ügyeiben és bajaiban való érvényesülése
által ma is nagyobb lökést adhat az emberi haladás
ügyének, mint a szociáldemokraták és szabadgondolkodók légiói. Ha szemeink előtt mindig az evangélium
igéi állanak, ha nem tévesztjük össze szent hitünk dogmáit
a történelmi fejlődésnek századok alatt létrejött s a következő századok alatt kétségtelenül módosuló formáival ;
lia nein akarjuk az isteni tekintély köpenyével eltakarni
és védelmezni az emberi tekintély alkotásait : akkor a
jövő századok szabadságra, boldogságra való törekvéseinek ismét az Anyaszentegyház szava ad nyomatékot,
azoknak sikere ismét a szabadság és a jog legdicsőbb
kútfejének, Krisztus Egyházának, érdemeit szaporítja.
A jó hadvezér mielőtt csatára készülne, legalább
magával, a maga seregével jön tisztába. Nekünk is a
magunk fogyatkozásait kell legelőször szemügyre vennünk, azokat kell legelőbb orvosolnunk. Ne várjuk,
hogy hibáinkra mások figyelmeztessenek ; az önismeret
már félgyógyulás s az önismeret nyomán támadó önsegély
félgyőzelem.
Ha orvosolni tudjuk a magunk bajait, ha megszüntetjük az akcióképességünk gyökereit elmetélgető
fogyatkozásokat, ha vissza tudjuk szerezni az anyaszentegyház régi sikereinél, régi, világot átalakító diadalainál legyőzhetetleneknek bizonyult fegyvereket, minők
a feddhetetlen szent élettel párosult tevékeny szeretet; ha
leszünk, a kik voltak a világ fejlődésének irányt szabó
s az emberiség haladását az evangélium iránytűjével
szabályozó elődeink, akkor nem kell tartanunk az ellenünk tornyosuló fellegektől, viharoktól, belső erőnk és
kompaktságunk legyűri a poklok kapuinak minden
fenekedését s az emberiség és főkép édes hazánk, ha
haladásának célt, előmenetelének irányt, törekvéseinek
útmutatást keres, ismét csak a Nagy-Konsb>ntin keresztjénél fog megállapodni: annak a jelében fog dolgozni,
harcolni és győzni.
Pap és világi nem néznek többé farkasszemet egymással ; hatalmi szempontok emlegetése és föltevése
nem gyöngítí az egyetértést és sikert. A minden szociális
és társadalmi munkában elüljáró, az evangélium szellemétől apostolokká avatott s a krisztusi demokráciától
az új világ megteremtésére elsősorban hivatott papságot
a bízó, ragaszkodó, hivő világiaknak őszinte serege követi
és segíti. Az egyénenkénti belső lelki megújulásnak s
ennek a bizalmas és eredményes együttműködésnek
reményében örömmel nyitom meg kegyelmes fővédőnk,
a bíboros hercegprímás ő Eminenciájának megbízásából
a Szent-István-Társulat LV. rendes közgyűlését.
Képnek szép, a valóságnak pedig sok ez az
erdélyi püspök által festeti ideál, melynek mi emberek
a magunk összeségében mindig alatta szoktunk
maradni. Nem baj. Hiszen n e m is az ideálnak teljes
tökéletes elérésében, hanem a feléje való törekvésben áll rendszerint az ember feladata, a miként a
múltban sem volt soha valóság ez ideál : mert elődeink is csak küzdöttek a jobbért, küzködtek s így
vitték néhány fokkal előbbre az emberiséget. Panasz
volt akkor is elég, panasz van ma is és panaszból
nem fognak kifogyni, a kik majd utánunk jönnek.
De hiszen épen ennek az ideálnak a magasra
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tartásában, a zászló lobogtatásában rejlik Mailáth
püspök beszédének az ereje. Mozdulatlanságot lát
maga körül, a mi a törekvésnek, a jobb felé törtelésnek, az energiának csökkenése. Ez bántja apostoli
lelkét, ebben érzi a vezérkedés kezünkből való kiesésének nagy baját. Hogy nyiltan is elmondta ezt: ez
az ő érdeme.
O konstatálta a bajt, mi okait kutattuk. Útjaink
itt a végén végre találkoztak. Épen ott, azon a ponton,
a hol Mailáth püspök szavait leginkább félreértették.
Ugyanis midőn azt mondja: ha nem tévesztjük össze
szent hitünk dogmáit a történelmi fejlődésnek századok alatt létrejött s a következő századok alatt
kétségtelenül módosuló formáival, akkor a jövő
századok törekvéseinek ismét az Anyaszentegyház
szava ad nyomatékot: mi egyebet mond — rámutatva a folyton módosuló életformákra — mint a
miben én is eddig folyton és folyton bajaink orvoslásának forrását kerestem ; mi egyebet mond
én
legalább nem tudom máskép érteni — mint hogy a
tevékenységünket bénító, mert a kor szellemébe többé
be nem illő egyes intézményeinken változtatnunk
kell? Van ugyanis egyházunk testén, az ü. n. emberi
elemen sok részlet, a mi szent hitünk változhatatlan
dogmái mellett folytonos változásnak van alávetve
s mindenkor az illető kor követelményeihez alkalmazkodik.
Ilyen nevezetesen a beneficiális rendszerünknek
a jobbágykorból fenmaradt anyagi berendezése, a
párbéren s hasonlókon kezdve, fel a nagy dominiumokig, a mi a papi oldalon köti a kezeket, bolygatja
a sziveket s a morbus canonicus különböző fajainak
bacillusait tenyészti; a világi oldalon pedig nem
vonzalmat, nem szeretetei, hanem irigységet táplál s
az egyház papi és világi tagjai között a nagy egység
kifejlődését egyszerűen lehetetlenné teszi.
Oly tisztán és világosan áll előttem a mi ebbeli
helyzetünk összes bajaival s oly világosan látom
ezen bajoknak az okait egész lélektanukkal, hogy
genetikusan tudnám őket sorba leírni, a nélkül,
hogyr az őszinte lelkek ellenmodásától kellene tartanom. Előbbi cikkeimben már sok részletie rámulattam ebből.
Változtassunk tehát változható életformáinkon,
hangoztatom Mailáth püspökkel; szabadítsuk föl a
papságot aranynak látszó láncaiból s mindjárt mozgékonyabb lesz minden, mindjárt érvényesülhetnek
az egyház fegyelmi kánonjai is s nevezetesen az erősségünket képező coelibatus intézménye valósággá
válván, sok becsületet fog szerezni nekünk, ha tényleg mindeneknek mindene leszünk s nem a rokonok
és nem rokonok sajnálatraméltó prédái.
Ezt a mi mai életformánkat ugyanis régi hagyományként két nagy baj kiséri. Első a komoly adminisztratív ellenőrzés hiánya. A papság házi életét és
lelkipásztori tevékenységét nálunk hagyományosan
nem szokás ellenőrizni, nem szokás számonkérni,
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kivéve, ha valahol már akkorára nőtt a baj, hogv
botrányszámba megyen. És azt gondolja valaki,
hogy tudnám ezt bárkinek is szemérehányni? Nem
én. A lelkipásztorok zömének, ha élni akar, lia azt
akarja, hogy kenyere legyen, mint mondani szokás,
nálunk «paraszttá» kell lennie, különben még az
adóját sem tudja megfizetni. Tessék aztán az ilyentől követelni, hogy tanuljon, hogy iskolába járjon,
hogy társadalmilag működjék, mint a mintául sokszor hangoztatott német pap. Tessék az ilyennek házi
életét a kánonok szerint szabályozni, tessék a rokonoktól és nem rokonoktól megrohant és szipolyozott
szegény áldozatnak előírni, kit tartson házánál, kit
n e m ! Ue nemcsak előírni, hanem tessék neki szerezni
is a megfelelő kánoni személyt. A ki ebben a pontban könnyen itél, az a levegőből beszél és sokszor
elitéi olyat, a ki ócsárlás helyet részvétet érdemelne.
Mert hisz szinte hihetetlen, mily nehéz a papi házba
való szakácsnét is szerezni.
A másik szintén öröklött baj, hogy a papságnak
a világiak előtt nincs hitele. Mondjuk ezt ki csak
nyiltan és ne kétszineskedjünk. Sokszor még az ú. 11.
jó barátjai is épen a legnagyobb ócsárlói a papnak,
mint drasztikusan mondani szokás, úgy vélekednek
róla, hogy bort iszik és vizet prédikál. Ez a potiori
a lelkek hangulata nálunk. Legjobban jellemzik ezt
vidéki kath. gyűléseink, tessék csak megfigyelni ; a
népen kivül papok, néhány tanító, esetleg egypár uradalmi tiszt jelenik meg, mással a jelenvoltak névsorában alig találkozunk. Nem indulnak a pap hivó szava
után.
De fölösleges volna ezeket és ezekhez hasonlókat részletezni, a kinek szemei vannak, láthat eleget.
Ha tehát nálunk valamiféle restauráció egyáltalán
lehetséges, az csak életformánk gyökeres változtatása
árán történhetik meg. Új föld, új egek kellenének itt
s csak akkor következhetik be majd az, a mit Mailáth
püspök fölséges beszédében fejtegetett. Hogy ::;enynyire az elavult intézmények tartják fogva az embereket s hogy mennyire lehetetlen nálunk akár az
ég angyalának buzdító szavaival javulást idézni elő,
mutatja épen ennek a beszédnek a sorsa. Mikor
elhangzott, szokatlanságával egy kis mozgást, egy
kis fölindulást idézett elő; de ma már, ha a «Religio»
a maga kis körében nem foglalkoznék vele, mindenütt
napirendre tértek fölötte s megy a dolog tovább, a
hogy menni szokott. Bajaink úgyszólván életrendünkhöz tartoznak.
Beszédekkel tehát nem boldogulunk, a mint
már előbb írtam : akár Prohászka püspök gyújtó
szavai nyomában támadt lelkesedésnek, akár Mailáth
püspök komolyan intő szavai nyomában támadó s
javulásra ingerlő lelkiismeretvizsgálásnak mi köztünk
állandó s tartós eredménye nem lehet. Injekciók
ezek, melyekre a beteg pillanatra föleszmél. Intézményeken kellene változtatni, az embereket fogva
tartó bogokat kellene összetépdesni. Nálunk tettek
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szükségek. De ki lesz az a hős, a ki ezt végre is
tudja hajtani? Mert az mindenesetre bámulatos
ember leszen! Ki tudja majd a katasztrófákat megelőzni? Én legalább efféle békés belső reformra a
történelemben példát nem találok. Talán a tervezett
autonomia jöhetne segítségünkre, megnyitván a
hívekben az új erőforrást, ha ezek a hivek nem a
régi, romlott tradíciókban nevelkedtek volna s ha
a püspöki karnál magasabb tényezők nem elleneznék
ezt az autonomiát.
Bármiként is fejlődjék azonban a dolog, egy
kétségtelen, hogy a mai alapokra azt az épületet,
melyet Mailáth püspök megfestett, emelni nem lehet;
az Egyház vezető szerepét, még a saját legbelsőbb
területén is, a mai körülmények és a mai berendezés közölt abban az apostoli értelemben visszaidézni nem lehet. Többet mondok, még a papság
fegyelmét sem lehet ma arra az ideális magaslatra
emelni, hogy ez a fontos testület a püspökének
az ordinatiokor fogadott «obedientia et reverentia»
értelmében csakugyan acies bene ordinata legyen.
E téren is ma inkább csak látszatokkal dolgozunk;
több köztünk a nyugtalankodó lélek, mint a ragaszkodó szeretet; sorainkból — tessék csak megfigyelni
az életet — szinte fogyóban van a subordinatio
hajlama a püspökökkel szemben csakúgy, mint a
fiatalabbak tisztelete, deferálása az öregebbekkel
szemben, még ott is, hol nemcsak a magasabb
kor, bőségesebb tapasztalat, hanem a kétségtelen
érdemek is kellő figyelmet érdemelnének . . . Hol
rejlik ennek az oka? A kor forradalmi szellemén
kivül igen-igen sokszor a beneflciális viszonyainkat
kisérő mindenféle mende-mondákban, melyeknek
kolportálása egyiknek szemében rontja a másik iránt
tartozó tiszteletet.
*

Igy vég nélkül folytathatnók elmélkedésünket
Mailáth püspök beszéde körül. Egyelőre azonban
elég lesz ebből. Az eddig mondottak kettőt kívántak
igazolni. Először azt, hogy az a beszéd nem volt
felesleges, sőt nagyon is alkalmas volt arra, hogy
feltárja sivár helyzetünket és figyelmeztessen, hogy
így maradva menthetetlenül katasztrófáknak nézünk
elébe, a mennyiben egyházunk ily módon nem teljesítheti korkivánta feladatát. Másodszor igazolni
kívánták azt, hogy mi annak az oka, ha Mailáth
püspök beszéde — a mai helyzet változtatása nélkül —
semmi tényleges eredménnyel nem fog j á r n i ? Hiszen
az élet már is napirendre tért felette s halad
tovább a maga megszokott csapásán. Nem fog eredménnyel járni, mert eredményre nem vezethet,
miután nálunk az emberek hibái ott gyökereznek
magokban az intézményekben s ezek az intézmények szinte akadályai annak, hogy az emberek
óbbak lehessenek, mint a minők tényleg.
Ne illessük tehát csupán az embereket, csupán
a papságot szemrehányásokkal; tekintsük a jelent a

405

m ult örökségének, szántsunk mélyebben s feltárul
előttünk a mai helyzet titka.
Dudek.

CsodákVallásunk természetfölötti, azért nem tudják az
emberek megérteni. A mi gondolkozásunk más, mint
Istené, gyarlóságunkkal nem tudjuk azt a homályt
szétoszlatni, a mely Isten és az ember között van;
azért Istent ésszel nem, de szeretettel értjük meg.
Istenben minden abszolút, bennünk pedig semmi
sem az, Istenben csak a j ó van meg, bennünk
létezik a rossz is.
A földhöz vagyunk kötve, tehát eszünk haladhat
ugyan magasabb régiókig, de a földön túl minden
nekünk csak misztikus homály. Mi lélek vagyunk és
test, az Úr tiszta, abszolút lélek. Ezt a tátongó ürt
nem a tökéletlen emberi ész, hanem a hit tölti be,
a mely nem csupán kutatja: miért, hogyan, miképen;
hanem megelégszik azzal is, hogy valami van.
Isten az atheisla filozófusnak is észl adott,
sokszor túlnagyot, mellyel visszaél. Isten engedi,
hogy tévtanokkal félrevezesse az embereket, mert
tudja, hogy egyik filozófust követi a másik, egy tan
túlhaladja és megdönti a másikat, de a végén egyik
sem igaz, mert a míg a világ fönnáll, egyik emberi
elme sem lesz képes arra, hogy a lét kérdését
végérvényesen megfejtse.
A filozófus esze a lét kérdését meg akarja fejteni, de saját módja szerint, így eltér a helyes
iránytól. A gondolkozásnak is két iránya van, az
egyik a jó, a másik a rossz. A rossz az földi dolog,
azt az emberek jobban értik meg és az ész fejlődhet
a rossz útján is, de ez nem fog Istenhez felvinni,
ez nem az ideális ész ; nagy, de nem helyes. Ez az
út nem jó, hízeleg az embernek, mert megérti, de
olyan, mint egy gyönyörű szép alma, a mely belül
mérges és a ki beléharap, az megmérgezi magát.
Ez az üt az atheista vagy szabadgondolkozó
bölcsesség.
A jó út az a vallásé. Az emberek, a kik inkább
a rosszra hajlandók, nem értik meg és nem is
fogják megérteni, mert ez természetfölötti íü. Ciyarló
elménk nem képes ezt úgy áttörni, inkább hajlandó
a rossz útra, mert a rossz földi, az emberek is most
azok, tehát inkább megértik a földi utat, mint azt,
a mely a magasba vezet.
Vallásunk természetfölötti, tehát természetfölötti
dolgokkal találkozunk benne. Krisztus Urunk magasztos tanait csodákkal erősítette meg. Addig, míg az
emberek szemtanúi voltak a csodáknak, szinte már
természetesnek kezdték venni ; de a midőn az Űr
elköltözött tőlünk, a kétség férkőzött az emberi szívbe.
Minél inkább közeledünk a mai korhoz, annál erősebben kételkednek a csodákban, mert nemcsak
Krisztus Űrünkéiről van szó, hanem az összesekről
általánosságban.
Pedig a világon most is elég" csoda van, hanem
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ezek az emberi érzékek előtt megszokottak. Maga a
természet is a legnagyobb csoda, a mi valaha létezett,
de senkinek sem jut eszébe meghazudtolni a fű növését,
az egészben az életet, a fejlődést, újjászületést, mert
ezekhez m á r simultak az érzékek. Senkinek sem
j u t eszébe meghazudtolni, hogy ő a világon van,
pedig ez épen oly nagy csoda, m i n t h a nem létezne
az élők között. A földi csodák között a legmagasabb
az, hogy egy gyarló kisdedből hogy fejlődhetik ki
egy tudós e m b e r s ezt csak azért veszik természetesnek, m e r t megszokott dolog; de ha a világ nem
l e n n e így alkotva, akkor nem h i n n é el senki, hogy
az lehetséges lenne.
Isten csodáit minden nap látjuk a természetben
és miért ne hinnők el őket a bibliában ? Itt az a
különbség van, hogy Isten földi csodái természetiek és megszokottak, ellenben a bibliai csodák csak
a szemtanuk előtt voltak olyanok. Ha pedig vannak
Istennek természeti csodái, miért ne lennének természetfölöttiek ?
Az előbbieket minden n a p látjuk, az utóbbiakat
nem, de mivel a természetfölöttiek annyival magasabb
rangúak, mint az idea a materiánál, meg kell
elégednünk azzal, hogy ritkán látjuk őket és így ki
van egyenlítve az időre nézve, hogy a természetfölöttit annyival kevesebbet látjuk, mint a mennyivel
nagyobb a r a n g j a a természeti csodánál.
Nézzük az ú j k o r technikai műveit. A mi mindig
volt, azt most felhasználták; így teltek a villamossággal stb. Nemcsak a vizet, h a n e m részben a levegőt
is meghódították. A fizikai erőket m i n d fölhasználják.
Van telefon, az üzeneteket a tenger alatt is közvetítik.
Feltalálták a drótnélküli távírót is, szóval a leghihetetlenebb módon haladt a technika. Ezek a legm o d e r n e b b csodák.
De midőn m a j d kultúránk megtette a magáét
és a dekadencia után beáll a pusztulás, akkor ezredévek, sőt századévek múlván kevés emlék mutatja
kultúránk dicsőségét; a gépek lerombolódnak, a drótnélküli távíró készülékeivel és a léghajókkal együtt
stb. az víött művek is elpusztulnak és mi marad
hirmoiTtíónak? Semmi vagy alig valami és lia azok
a generációk hallanak is valamit korunk csodáiról,
nehezen fogják elhinni, hogy azok valaha igazak
voltaic. A drótnélküli táviról esetleg szemfényvesztésnek fogják nevezni, mert azt fogiák mondani,
hogy a forrás nem biztos, a h o n n a n ők merítettek,
szóval épen úgy fognak kételkedni az újkor technikai csodáinak létezéséről, mint a hogy most a
hitetlen a bibliai csodákat vonja kétségbe. Akkor is
azt a kifogást fogják emelni, mint most, hogy az
idő mindent szimbolizál és idealizál, vagyis mindent
mesés színben tüntet föl. Jézus Krisztus csodáiban
csak az kételkedik, a ki istenségét kétségbe vonja,
de a többi csoda még a hívőket is próbára tette.
Vegyük az utolsót, a lourdesi jelenést. Annyi a
tény, hogy Bernadette csakugyan látta a hold. Szüzet.
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Most, hogy a szűz Mária tényleg ott volt-e, az máim á s lapra tartozik, mert ha n e m is volt ott, azon a
ponton, a hol őt a leány látta, azért mégis megjelent neki, ha lelkében is és gyógyító erővel áldotta
m e g azt a forrást. 0 csakis Bernadette-nek adta
meg azt a kegyelmet, hogy őt, h a nem is a testi, de
a lelki szemeivel tisztán szemtől-szembe láthassa.
Tehát akárhogy vesszük is ezt a csodát, azért mégis
csak annak marad, mert tény, hogy a leány látta
a szent Szüzet.
A modern gondolkozású emberek azt m o n d j á k ,
hogy a szentek s hogy e tárgynál m a r a d j u n k , hogy
Bernadette nem voltak beszámítható lelki állapotban,
m i d ő n ezen égi tüneményeket látták, a tényt csak
víziónak, hallucinációnak nevezték. Jean d'Arcnál is
azt m o n d j á k , hogy gyenge elméjének köszönheti látomásait, hogy ez m i n d nem való igaz, h a n e m csak
suggestió.
Ha a betegek Lourdes-ban
meggyógyulnak,
ráfogják, hogy sok imádkozás útján beleképzelik
m a g u k b a , suggerálják maguknak az egészséget. Szóval
ez idő szerint mindent a suggestióra fognak, de
azért tulajdonképen senki sem t u d j a biztosan, eldönthetetlenül, hogy mi is az a suggestió?
Nevezhetik akárminek, új elméletet is állíthatnak
föl róla és lehet, hogy a suggestió új, de csak mint
név, mert a lényeg ugyanaz volt és marad. Itt is
csak a fölfogás változott. A mit most neveznek
suggestió eredményének, nevezték korunk előtt Isten
irgalmának. Ma azt mondják, hogy Lourdes-ban nem
az imádság, h a n e m a beképzelés segít. Mert tulajd o n k é p e n a suggestió sem más, mint roppant erős
remény, hogy célt fogunk érni, tehát a folyamat
ugyanaz, mint a mikor teljes szívből k é r j ü k az
Urat, hogy gyógyítson meg minket. Csakhogy a suggestiónál öntudatlanul, az imádságban pedig tudatosan fordulunk Istenünkhöz.
A modern e m b e r nem azt m o n d j a , hogy bízzunk
Istenben, h a n e m azt, hogy higyjünk ö n m a g u n k b a n
és célt fogunk é r n i ; azért ezt az erős bizalmat nevezi
suggestiónak és Isten m u n k á j á t nem akarja benne
látni, h a n e m csak saját magáét, ez jobban megfelel
a m o d e r n ember gondolatmenetének.
Ez a különbség a korunk előtti és a mai e m b e r
gondolkozása között. Az előbbi e m b e r megelégedett
a lénnyel; lelke előtt ugyan homályos volt az egész
dolog, de azért a j ó úton haladt és mindenesetre
j o b b a n látott, mint a mai ember, a ki sokat vél
látni, de tényleg n e m lát oly igazsághoz híven, mint
az előbbi, mert a földi úton, a rosszén halad.
Az okozat, az eredmény mindenütt egyforma,
m e r t Lourdes-ban a betegek meggyógyulnak, legyen
az Isten kegyelméből, vagy, mint az emberek m o n d j á k ,
suggestió útján. A lelki folyamat is ugyanaz marad,
mert mindenütt az erős akaratot látjuk, tehát csak
a név változott. Tehát lia m o d e r n nyelven beszélve
a szentek suggerálták magukba, hogy tüneményeket
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látnak, az mindegy, azért tényleg láttak, mert a
snggestió és eredménye ebben az esetben Isten
munkája, a mely az ember előtt öntudatlan.
Ezt a mai kor hozta magával, hogy az emberek
mindent máskép fognak fel és más nevet adnak
mindennek; ez azért van, mert mindinkább eltértek
a helyes iránytól ; az új gondolkozásmód az új
úton, a földi úton, mely nemzedékről nemzedékre
mindinkább gyökeret vert az elmékben, okozta azt,
hogy korunkban mindennek más értelmet adnak,
mindent szimbolizálnak. Pedig modern uton sem
fejtik meg a talányt, mert a csoda csoda marad. É n .

Zakar hamati király fölirata.

(in.)

Hátra van még, hogy a Zakar-fölirat jelentőségét
a bibliai történet szempontjából vizsgáljuk.
A fölirat a kana'nita massëbôt, a mezopotámiai
naré 1 neveken ismert történeti emlékek kategóriájába
tartozik: vagyis szabadon álló emlékoszlop, melynek
célja Zakar, luimati király, haditetteit és egyébb nevezetes cselekedeteit az utókor számára megörökíteni.
Az ilyen föliratok — természetesen Zakar fölséges
uré is — csaknem kivétel nélkül négy részből állanak.
I. Bevezetés: A király cimei és genealógiája. Zakar
minden valószinűség szerint lázadás útján küzdötte
föl magát Hamat trónjára. Igy azután nem csoda,
hogy a parvenu ősökkel nem igen kérkedhetvén, nem
sokat beszélhet leszármazásáról és csak annyit jegyez
meg, hogy alázatossága miatt lett Hamat királyává.
II. Haditettek. Zakar föliratának ez a része bizonyos
ellenséges koalícióról számol be, mely Barhadad,
Damaszkus királyának vezérlete alatt alakult Hamat
ellen és igen válságos helyzetbe sodorta Zakart,
melyből csakis istene, Ba'al-samain pártfogása révén
tudott szabadulni. III. Építkezések. A föliratnak ez a
része meglehetősen hiányos, de a megmaradt töredékek is eléggé mutatják, hogy Zakar fölirata mindenben követte a régi Kelet királyainak epigraphikus
stílusát. IV. Befejezés, mely, mint rendesen, jelen
esetben is szörnyű átkokat mond mindazokra, kik a
hatalmas fejedelem emlékoszlopát ledönteni, eltávolíttatni, a vagy a rávésett szöveget eltüntetni merészkednének.
Ugyanezt a gondolatmenetet találjuk a moabiták
királyának, Mésa'-nak föliratában, a zengirli-i emlékekben és az asszyr királyok diadalstëlëin is, úgy
hogy az újonnan fölfedezett Zakar-fölirat egy ujabb
bizonysága a régi Kelet kulturális szolidaritásának,
mely még a királyok emlékeinek stilusát is a legapróbb részletekig tisztán a szokás, a hagyomány
eiejével szabályozta.
A mi a fölirat korát illeti, arról, sajnos, szó sem
lehet, hogy a stëlë fölállításának évét pontosan meg-
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határozhassuk; teljes biztossággal csak annyit állithalunk, hogy Zakar uralkodásának ideje a Kr. e.
IX. század utolsó, vagy esetleg a VIII. század első
éveibe esik.
Zakar ugyanis Barhadad bar Haza'el damaszkusi
király kortársának nevezi magát. E királyt a biblia
is említi (Kir. IV. 133), mint Jo'ahaz ben Jëhû izraelita
király kortársát, mikor elmondja, hogy Jo'ahaz ben
Jëhû, izraelita király uralma idejében az Úr a Jorob'am
ben Nabat nyomdokaiban j á r ó északi törzseket megfenyítés végett Haza'el és Benhadad ben Haza'el
damaszkusi királyoknak szolgáltatta ki. Kir. IV. 1325
szerint Benhadad uralmának egy része Joahaz fia,
Joas idejébe is esett, a mennyiben Joas Benhadad-ot
három izben megverte és visszavette tőle azokat a
városokat, melyeket apja, Haza'el, annakelőtte a
zsidóktól elfoglalt volt.
IIa ezeket a bibliai adatokat II. Sulmánasarédu
(Salmanassar) föliratainak dátumaival összevetjük,
módunkban van úgy Jehu, valamint Hazael utódainak
uralkodási idejét megközelítően meghatározni.
II. Sulmánasarédu (859—825) nimrudi évkönyvfölirata, 1 valamint egy más töredékes fölirat 2 Haza'elről
a király 18. évében (842 Kr. e.) tesz először említést.
A töredékes évkönyvfölirat azt is megemlíti, hogy
ugyanezen évben Jëhû is adót fizetett az asszyroknak.
Megjegyzendő, hogy úgy Jehu Izrael országában,
valamint Hazael Damaszkusban palotaforradalom
révén egy és ugyanazon esztendőben küzdötték föl
magukat a trónra és pedig vagy 842-ben, tehát ugyanabban az évben, a mikor neveik az asszyr uralkodó
évkönyveiben először említtetnek, vagy az előző évben,
de semmi esetre sem sokkal előbb.
Tudnunk kell ugyanis, hogy II. Sulmánasarédu
ellen, a ki Szyriát betöréseivel folytonosan háborgatta,
854-ben, Daján-Assur eponymévében Bir-idri (a bibliában Benhadad) damaszkusi király vezérlete alatt
12 szyriai fejedelem lépett szövetségre, kiket az asszyr
fejedelem Karkar mellett vert meg.3 A koalíció tagjai
között találjuk Aliab izraelita királyt is, ki, úgy látszik,
nem annyira jószántából, mint inkább a damaszkusi
fejedelem túlerejének nyomása alatt lépett a szövetségesek közé. 854-ben tehát Ahab még életben volt ;
mivel pedig utána még Ahazjah és Joram következtek Samaria trónján Jëhû előtt, biztosra vehetjük,
hogy úgy Jëhû, mint Haza'el trónralépése nem sokkal
842 előtt történhetett.
Sajnos, Jehú és utódainak uralkodási idejét pontosan megállapítani nincs módunkban. A Királyok
Könyvében ugyan az egyes fejedelmek uralkodási
évei pontosan meg vannak állapítva, de az ott olvasható évszámok tudományos szempontból hasznavehetetlenek, a mennyiben végösszegeik nem felelnek
meg a régi keleti történet időtanilag helyesen meg1

1

Erről 1. King, Studies in Eastern History: I. Records
of the Reign of Tukulti-Ninib I., London, 1904. 16—24. 11.
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Keilinschr. Bibi. I. 141.
25. Sor. L. Delitzsch, Assyrische Lesestücke 4 , 52. 1.
Keilinschr. Bibi. I., 173.
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állpílott a fixpontjainak. Igy pl. Jëhû-tôl Szamária
elestéig 10 izraelita király uralkodott 144 évvel és
7 zsidó uralkodó összesen 165 évvel ; a valóságban
Jëhû trónralépését 842-re téve, ettől az időponttól
Szamaria elestéig (722-ben Ivr. e.) csak 120 esztendő
telt el ; a hiba tehát + 22 év az izraelita királyoknak
időtanában és + 45 év a zsidó királyokéban; ezek
után senki sem csodálkozhatik, ha az ember bizonyos
melancholikus rezignációval beszél a szentírási chronológiáról.
Barhadad bar Haza'el uralkodása ilyenformán
III. Adadnirári (812—782) idejébe esik, a kiről a
biblia is, b á r kissé leplezetten, szintén megemlékszik
(Kir. IV. 134 köv.), m i d ő n azt mondja, hogy a
damaszkusi iga alatt nyögő Jo'ahaz megkérlelte
Jahwe-t és Jahwe meghallgatta és a szyrek ellen
«segítőt» (jj*Wö) adott a zsidóknak. E szabadító aligha
lesz más, mint III. Adadnirári, kinek neve annyit
jelent, mint : «Adad az én segítőm». Ez az uralkodó
volt ugyanis az első, a ki a damaszkusi fejedelmet
adófizetésre kényszerítette. 1 Nagyon természetes, hogy
az asszyr uralkodónak II. Benhadaddal szemben elért
sikerei erősen visszahatottak az izraelita törzsek külpolitikai helyzetére is és megfejtik Jo'ahaz győzelmeit
is, ki Benhadad szorult helyzetét fölhasználva, a
damaszkusiak által országától elrabolt területrészeket
nehéz küzdelmek után újból birodalmához csatolta.
Az események ilyen összevetése ellen csupán
egy nehézség hozható föl : és ez, hogy az Adadnirári
fölirataiban említett damaszkusi uralkodó Ma-ri-'
nevet visel és így első tekintetre n e m valószínű, hogy
II I.Adadnirári-nak damaszkusi győzelme összefüggésbe
volna hozható Jo'ahaz-nak II. Benhadaddal szemben
elért sikereivel. Nem szabad azonban elfelednünk,
hogy Mari' n e m szükségképen tulajdonnév; m ä r e
arámi nyelven urat jelent és így épenséggel nincs
kizárva, hogy e szót az asszyr fölirat ugyanolyan
értelemben használja, mint az angol, mikor «the
Kaiser» alatt II. Vilmost érti, vagy a magyar hirlapiró,
mikor a cár-ról vagy a szultán-ról beszél. E szavak
is ép oly « n o m e n appellativum»-ok, mint a m ä r e = ú r
szó, mely jelen esetben minden valószínűség szerint
n e m a damaszkusi király tulajdonneve, h a n e m egyszerű cime.
Vallástörténeti szempontból a Zakar-stéle sok,
ép oly fontos, mint érdekes adatot tartalmaz.
Zakar szabadítója gyanánt bizonyos Ba'al-samain
nevű istenséget említ. E név magyarul azt jelenti :
«az ég ura». Lagrange szerint ez az istenség azonos
volna Hadad-dal, az arámiak fő istenével. 2 Kultusza
az egész Keleten el volt terjedve. A legelső szöveg,
mely megemlíti, Asarhaddonnak Ba'al tyrusi királlyal
kötött szerződése, melyben Ba-al-sa-me-me (pifctp
1

U. o. I., 191. ; V. ö. Winckler, Alttestamentische Untersuchungen. Leipzig, lö92. 69. 1.
2
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néven szerepel. 1 Előfordul egy phoinikiai fölirat
szövegében is, melyet a franciák 1861-ben bizonyos
Um-eLawámíd n e v ű helységben (Tyrus közelében)
találtak, mikor a damaszkusi keresztény üldözés megtorlására a Libanont megszállották. 2 E fölirat Kr. e.
132-ből való és jelenleg a Louvre-ben van. A Kr. e.
3 —2. századból ered egy szardiniai pún fölirat, mely
az «ég urát» szintén megemlíti. 3 Az «ég u r á n a k , a
világ fejedelmének» van szentelve egy Kr. u. 114-ben
emelt palmyrai fölirat is.4
Az istenség neve jelentőséges ama bizonyos henotheistikus irány miatt, mely b e n n e kifejezésre j u t és
önkénytelenül eszünkbe j u t t a t j a az
= az
«ég istene» kifejezést, mely a zsidók között a fogság
utáni időben lett divatossá. K á r volna azonban a
két név hasonlatossága fölött m e d d ő elmélkedésekbe
bocsátkozni. Az «ég" uráról» amúgy is oly keveset
tudunk, hogy ebből a kevésből józan történeti synthesist csinálni kissé bajos.
Még érdekesebb az a bizonyos TOK nevű n u m e n ,
a kinek tiszteietére a Zakar-stele készült. Ezt a nevet
P o g n o n Alour-nak olvassa és megjegyzi, hogy ilynevű istenség ezideig ismeretlen volt. Grimme összetett szónak nézi, melynek alkatrészei el + a m a r
volnának, vagyis Marduk isten, két asszyr syllabar i u m alapján (K 29, R m 610), a hol a - m a - r u = iiu
Marduk. 5 Gudea idejében (3. évezred Kr. e.) a - m a - r u
vihart jelentett; 8 későbbi sumir szójegyzékek a babyloni abűbu szóval ( = áradás, vízözön) értelmezik. 7
G r i m m e fölfogása magában véve nem lehetetlen,
mert a babyloni m későbbi sémi szövegekben w-vel
átírva nem épen ritka. Igy pl. a babyloni AmelMarduk nevét a bibliai ' e wil merodax-nak írja át.
Sőt, ha Grimme elmélete beválik, a Zakar stele
Elawar-a talán az Ábrahám történetében előforduló
A m r a p h e l név megfejtéséhez is közelebb juttat m i n k e t ;
mert lia El-awar csakugyan Mardukkal volna azonos,
a k k o r a bibliai ^£"lí2X-ben sem volna nehéz az amar
vagy awar istenséget fölismerni ; és ez esetben a bt>
szó a babyloni a p l u - n a k felelne meg, végelemzésben
pedig az egész név egy háromtagú babyloni tulajdonnév roncsának volna tekintendő, a melyből az ige
elveszett. A babyloni királynevek ugyanis rendesen
h á r o m szóból álló mondatok, melyek alanyból, tárgy1

Altsemitische Texte, lisg. v. M. Lidzbarski, Giessen,
1907. 21. 1.
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4
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5
Rawlinson, Cuneiform Inscr. of Western Asia, II. 54. sz.
Strassmaier S. J., Alphab. Verzeichniss 414. sz. alatt a 73. 1.
0
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B sz. szobor 5. o. 37. sor.
7
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ból és állítmányból állanak. Igy pl. a bibliából ismert
Merodachbaladan neve a következő alkatrészekből
áll: Marduk-apal-idinna; magyarul: «Mardúk gyereket adott». A bibliai Amraphel is ilyren névnek
látszik: Amai'-pal. .. «Amar g y e r e k e t . . . . » ; hiányzik idinna (adott), vagy ikis (ajándékozott). Az se lehetetlen különben, hogy a név teljes, kéttagú verbális
mondat: Amar-ipél, magyarul «Amar uralkodott».
A magam részéről Amraphel-nek Hammurabi-val
való azonosítását teljesen elhibázott dolognak tartom.
Erveim fölsorolásáról helyszűke miatt kénytelen vagyok
lemondani és megelégszem azzal, hogy a Zakar-stele
kapcsán a «Religio» tisztelt olvasóinak figyelmét a
név egy más etymologiájának lehetőségére fölhívjam.
Első pillanatra talán meglepő, hogy Zakar látnokokról is beszél, a kik őt az «ég ura» nevében
bátorították. Olvasóink képzelhetik, milyen mohón
kapnak majd bizonyos körök a Zakar-stëlé e helye
után, hogy fogják azt majd a zsidó prophetiákkal
összehasonlítani, hogy fogják kihozni, hogy ime, a
zsidó prophetiában nincs semmi rendkívüli, mert
hiszen Zakar királynak ép úgy voltak látnokai, mint
akár az izraelita, vagy a zsidó uralkodóknak.
De ezektől az összehasonlításoktól tartani nem
kell. A dolog nem új. Az asszyr bârû-nak, magyarul
látnoknak ugyanaz a szerepe volt, mint a római
haruspex-nek : mind a kettő az állatok belső részeinek
vizsgálata alapján jövendölt. Itt is csak ilyesmiről
lehet szó. A név, hzjn bár tényleg látnokokat jelent,
mit sem árul el az illetők foglalkozását illetőleg; az
a chauvinista hang pedig, mely Zakar látnokainál
megcsendül, szakasztott mása a szamariai és jeruzsálemi hamis próféták beszédeinek, kik hamis látomásaikkal és főleg győzelmeket igérő ámító beszédeikkel fölcsigázták a régi zsidóság reményét, őrületig
fokozták elbizakodottságát és ezzel főrészük volt a
két állam bukásában.
Nincsenek-e akár nekünk is ilyen hamis prófétáink?
Kmoskó Mihály dr.

A Szenl-Bazil-T(end

reformja.

Ezen kérdés korántsem olyan új, mint azt valaki
gondolná. Már 1769-ben föl volt vetve. Hogy miképen,
alább fogjuk látni.
Ujabban is fölvetették, t. i. a legutóbbi egyházmegyei congregatio alkalmával. Utoljára pedig az
elmúlt évben egy vitás iskolaüggyel kapcsolatban.
Az eddig történtek kettőt mutatnak. Az egyik az,
hogy az egyházmegyei kormány komolyan akarja a
reformot. A másik pedig az, hogy maga a rend
némileg idegenkedik attól. Rám azt a benyomást
teszi a rend eddigi viselkedése e reformmal szemben, mintha ők azt jelenlegi tagjaik működésére
nézve lealázónak tekintenék. Mintha t. i. az egyházmegyei kormány meg akarná őket ezzel bélyegezni.
Pedig hát tulaj donképen, miről van szó? Arról,
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hogy a rend szervezetét az idők követelményeihez
alkalmazzuk és ezzel a rendtagoknak is alkalmasabb
működési tért adjunk. Hiszen minden intézmény
csak úgy töltheti be igazán feladatát, ha a lehetőséghez képest alkalmazkodik az idők követelményeihez.
A reformmal csak ezt akarjuk elérni. Ebben
foglalhatjuk össze — egész röviden — az egész ideirányuló mozgalom célját. Sőt ezzel a reform módja,
iránya is meg van jelölve. Csak azt kell tudnunk,
milyenek a jelen követelményei? Ilyen értelemben
akár általánosságban is írhatnánk az egész keleti
egyház szerzetesi intézményének reformjáról. Miért?
Azért, mivel a keleti egyházban a szerzetesi intézmény inkább contemplativ alapon nyugszik, az idők
pedig activ életet kívánnak.
Nézzük csak ezt a történelem világánál. A szerzetesi intézmény bölcsője a Kelet. Szülőoka és nevelője a keresztény erények hősi követése. Thébai
szent Pált, Pachomiust, Nagy szent Antalt ez a magasztos gondolat lelkesítette. Elvonulni mindentől és
tisztán az Istennel társalogni. Ezen fönséges gondolattól vezettetve, arra törekedtek, hogy minél több
tanítványt gyűjtsenek maguk köré, kik ugyanazon
célnak éljenek. Igy jött létre az anachoréták, eremiták, coenobiták intézménye. Ezek mindegyike arra
törekszik, hogy az Istenben szemlélődjék. A földet
megvetik, hogy elnyerjék az eget.
A tulajdonképeni szerzetesi intézménynek azonban Nagy szent Bazil az alapítója. Némely irók ezért
nem is tartják helyesnek, hogy a keleti egyház szerzetesi intézményéről szólva, odatesszük Nagy szent
Bazil nevét. Pl. Milas keleti egyházjogi munkájában
ezt határozottan hibásnak mondja. Szerinte ezen
megkülönböztetést csak a keletiek uniója teszi
indokolttá.
A keletiek az unió által ugyanis a kath. egyház
tagjai lettek, melynek több rendalapítója van. A keleti
egyházban ellenben Nagy szent Bazil egyedül áll
ezen a téren. 1
Nagy szent Bazilt ugyanazon gondolat lelkesítette, mint a szent Antalokat. Életrajzában" olvassuk :
«Après avoir donné beaucoup de temps á la vanité . . .
je lus l'Evangile, et je remargnai qu'il n'y a pas de
moyen plus propre d'arriver à la perfection ...»
(Miután sok időt hiúságban töltöttem, olvastam az
evangéliumot és észrevettem, hogy nincs alkalmasabb
eszköz a tökéletesség eléréséhez ...)
Mielőtt tanítványokat gyűjtött volna maga köré,
nagy fáradsággal beutazta az egész keletet, hogy
tanulmányozza a szerzetesi intézményt. Csak ezután
vetette meg rendjének alapját. Dc még ő sem adott
annak határozott belső és külső szervezetet. Az ő
1
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kisebb és nagyobb regulái inkább vázlatok. Megadta a keretet ahhoz, bogy az egyház azon belül
megvalósítsa azt a nagy célt, melyet a szerzetesi
intézménnyel a k a r elérni. Az ő regulái alapján szervezte Szent Sabbas 561-ben Palestinában a szerzetesházakat. Később ugyanezt telte Studita Theodor
(789-ben) és 970-ben az athosi monostorok főnöke:
Athosi szent Athanáz. A kievi és általában az oroszországi szerzetesek a XI. században Studita Theoder
szervezetét fogadták el, mely különben nemsokára
az egész keleti Egyházban el lelt fogadva. 1 Szent
Sabbas, Studita Theodor és athosi szent Athanáz
tekintendők tulajdonképen azoknak, kik jogilag is
szabályozták a keleti Egyházban a szerzetesi intézményt. Ok azt az egyház szolgálatába szegődtették.
A hosszú zsolozsmázás mellett külső tevékenységet
is juttattak a szerzetesrendeknek. A byzanci egyházban a térítés m u n k á j á t töltik be, bár ebben a császári
politika sokszor saját céljait akarja megvalósítani,
mely nem mindig azonos az egyház céljaival. Oroszországban egészen a legújabb időkig ők szolgáltatják a magas hierarchia tagjait.
Hasonlóan áll a dolog a galíciai szerzetesekkel. 2
Hazánkban a basiliták az unió körül nagy érdemeket szereztek. A mennyire a meglevő okmányok alapján eligazodhatunk, a munkácsi kolostor
főnökei egyúttal püspöki jurisdictiót is gyakoroltak.
Számos jeles embert adott a szerzet. Hogy többet
ne említsek, itt van Basilovits, kinek : «Brevis Notitia
Fundationis Theodori Koriathovits olim ducis de
Munkács» cimű alapvető munkáját senkisem hagyhatja figyelmen kívül, kit a munkácsi egyházmegye
m ú l t j a érdekel.
Azonban — sajnos — a keleti egyházban a
szerzetesi intézmény nem áll többé a jelölt magaslaton. Ennek különböző okai v a n n a k egyes országokban. Hazánkban véleményem szerint a basiliták
hanyatlásának az oka az, hog}' n e m foglalkoztunk
velők.
A munkácsi püspökség canonizálásával a püspöki kinevezés a legfőbb patrónus joga lett. A szerzetesek ezzel kolostoraikban maradtak. Az egyházmegyére ekkor nagy feladat várt. Papnevelőház,
iskolák, templomok stb. alapítása. A rend elvesztette előbbi külső tevékenységét és az egyházmegye
alapozó m u n k á j a közben elfelejtette azt mással
pótolni. Nem is ért rá. És bizony az alapvető m u n k a
eltartott m a j d n e m a legújabb időkig. Ezért ezen
időszak a hazai baziliták történetének épen nem
azon kora, melyre büszkén lehetne rámutatni. IX. Pius
pápa rendeletére Scitovszky hercegprímás közvetítésével új szabálytervezet sem jelölte meg világosan
a helyes utat. Ezen szabályok is i n k á b b contemplativ
1
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irányt jelölnek meg. Ezért szükséges a reform.
A körülmények ugyanis activ életet követelnek. Ezt
nem is szükséges nagyon hosszadalmasan bizonyítanom. A rend szervezetében föltétlenül valahol
hiba van. Ezt m á r az a tény is mutatja, hogy n á l u n k
Nagy szent Bazil r e n d j é n e k jelenleg mindössze egy
iskolája van. Pedig van-e megfelelőbb működési k ö r
szerzetesek számára, mint épen az iskola? I n k á b b
szükséges-e ez máshol, mint nálunk, hol nős a
p a p s á g ? Hiszen tudjuk, hogy a mi népünk m i n d e n
téren rendkívül elmaradt. Még csak a művelődési
vágy sincs benne fölkeltve. Papja iránt igen sok
helyen bizalmatlan. Úgy látja, hogy papsága mindent
csak pénzért tesz. Mennyire javítókig hatna itt a
szerzetesek működése, kik időnként fölkeresnék az
egyes falvakat és m i n d e n ellenszolgáltatás nélkül
teljesítenék az igehirdetés kötelességét. Mennyi balvéleményt, elfogultságot, bizalmatlanságot oszlatna
el az ilyen működés. 1
Azután ne altassuk magunkat a naptáregyesítés
könnyűségévcl. Szerintem ez, a mily könnyen m e n n e
keresztül helyenkint, hol a különböző szerlartásúak
vegyest laknak, épen oly nehéz volna annak keresztülvitele a tiszta görög szertartású helyeken. Hiszen
ezek előtl a gazdasági hátrányokat sem lehet érvül
felhozni az egyesítés mellett. Ezek ugyanis nincsenek
arra kényszerítve, hogy latin szertartású ünnepeken
is szüneteljenek a munkától. A szerzetesek önzetlen
működése milyen szépen meg t u d n á érleltetni az
egyesítés eszméjét! Ehhez azonban előbb dolgozni
kész és tudós szerzetesek kívántatnak. Jelenlegi szabályzatuk mellett azonban ez képtelenség.
Azután hivatkozzam-e arra, hogy jelenleg gazdasági tekintetben mily előnyös az ipari pálya és
hogy n á l u n k — anyagi és erkölcsi támogatás híján —
mennyi ipari tehetség kallódik e l ? Görög katholikusok lakta városokban százával vannak iparostanoncaink és iparosainkat ujjainkon megszámlálhatjuk. Itt is változás állna be, ha szerzetesrendünk
szervezetében az ipari oktatásnak is helyet biztosítanánk. Eszembe j u t itt a sophiai görög-keleti szeminárium. Ebben azonkívül, hogy a theologiai oktatás — a körülményekhez képest — kitűnő módon
van vezetve, a papjelöltek ipari oktatásban is részesülnek. Bámultam, m i d ő n bemutatták a különböző
műhelyeket mindenféle felszereléseikkel. Kérem azok
ott n e m balkáni, de modern európai állapotok. Az
olvasóteremben a legmodernebb folyóiratok és a
műhelyben gyalu, kalapács stb.
Miért ne lehetne ezen az alapon szervezni a mi
basilitáinkat ? Akad-e valaki ezek után, ki gáncsolni
valót talál azon, hogy szerzetesrendünk megreformálását k i v á n j u k ?
1

Rutlienac,

Leopoli

De akkor a nős papság szervezetében is hiba van, ha
az iskolában, az igehirdetésben stb. helyettesíteni kell ; mi
végre van akkor az ilyen papság, mi a célja ?
Szerk.
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De akadhat-e bazdita is, ki ez ellen állást foglalna, a helyeü, hogy örülne azon ? Hiszen — ismétlem — nem a k a r u n k mi egyebet, mint azt, hogy
szerzetesrendünknek a jelen körülményeknek megfelelőbb működési kört biztosítsunk. Vagyis mi j o b ban a k a r j u k kamatoztatni azon erkölcsi tőkét, melyet
szerzetesrendünkben birunk.
Itt azonban méltán kérdezheti valaki, ha megfelel-e az így tervezett reform a Szent-Bazil-Rend
szellemének? Vájjon n e m ellenkezik-e az Nagy szent
Bazil szándékával? Határozottan n e m ellenkezik.
Életirója 1 a többi között ezt m o n d j a r ó l a : «Aussi se
préoccupait-il, nous dit sanct Grégaire, de creer une
forme mixte entre les grandes colonies monastiques
et les cellules isolées des anachorètes, afin d'emir la
vie contemplative de ceux-ci á la vie laborieuse et
active de celles là». Vagyis ű a contemplativ életet
az activ élettel akarta összeegyeztetni. Es — mint
előbb láttuk — szent Sabbas, Studita Theodor, athosi
szent Athanáz ily irányban csinálták meg a szabályokat is. Csak a mostoha körülmények alakították
máskép a Szent-Bazil-Bend körét, úgy hogy az jelenleg
a contemplativ életben merül ki. T u d j u k továbbá
közelebbről az activ élet tevékenységét. Ez ugyanis
a szellemi m u n k a mellett, a minő az olvasás, irás,
a különféle mesterségek művelésére is kiterjedt. Sőt
úgy látszik, hogy épen ez utóbbi p o n t b a n m á r
gáncsolni valót is talált szent Bazil szerzeteseiben.
Egyesekben a haszonlesés mértéken felül ki volt
fejlődve.
Szent Bazil a keresztény nevelést szerzeteseinek
legszentebb kötelességévé tette. De reguláiban is
nyomai vannak, hogy előtte a contemplativ és activ
életnek összeegyeztetése ideál gyanánt lebegett. Igy
pl. a XXXVII. regulában 2 ezt olvassuk : «Verumtamen
quia sunt nonnuli, qui, orationiim praetextu, psalmosdicere necessarios in exercendis artificiis d e f u g i n n t . . •
ita orationi satisfaciemus : interim d u m laboramus.
gratias agentes Deo, qui ad opera facienda m a n u u m
vires nobis suppeditaverit itemque ad percipiendam
artium singularum cognitionem ingenium largitus
est...» A XXXVIII. regula szintén arra mutat, hogy
Nagy szent Bazil activ élet is akart. Meg kell jegyeznem, hogy világosabb kijelentéseket ezen regulákban
ne keressünk. Ezek ugyanis voltaképen feleletek,
különböző, a szerzetesi életet érintő kérdésekre. Mint
előbb is jeleztem, szent Bazil határozott, mindenre
kiterjedő szerzetesi canont (xavovia|ió?) n e m adott.
Majdnem ugyanezeket tárja elénk a galíciai
Szent-Bazil-Bend története. A galíciai szerzetesrend
egykorú a rulhének kereszténységével. De a legtöbb
kolostor a XVII. században keletkezett. 3 A kereszténység behozatala alkalmával a tanügy körül és litur1 Paul Allard id. m. 38. 1.
Regulae fusius disputatae.
3
Über die histor. Bedeutung des Basilianerordens in
Galizien von I. Iwanowicz. Leipzig 1885.
2
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gikus könyvek leírásával szereztek különösen nagy
érdemeket. De kézimunkával, erdők kiirtásával is
foglalkoztak. A kolostorok a püspökök jurisdictiója
alatt állottak. Kivéve az úgynevezett stauropig kolostorokat. Ezeknek joguk volt a pátriárkái h á r m a s keresztet
egyházi ruháikba bevarrni és egyenesen a konstantinápolyi patriarkának voltak alárendelve. Az unióval a
p á p á n a k lettek alárendelve. Az uniót követő korra, a
XVII. századra esik a rend első megreformálása.
Már ekkor nagy súlyt helyeztek arra, h o g y a tagok
értelmi fokát emeljék. A rend jelöltjei részben a
propaganda collegiumában, részben pedig a b a m bergi, olmützi, prágai, bécsi jezsuitáknál nyertek kiképzést. E n n e k meg is volt az eredménye. A r u t h é n
nemesség bizalommal bizta gyermekeit a basiliták
kezére. A megyés püspököket a r e n d adta. Sőt m o n d hatni az egész adminisztráció vezetése kezükbe került.
Idővel,különösen a XVIII.század folyamán, ebből bajok
támadtak. A rend megfeledkezett az ügy érdekeiről
és méltatlanok kezébe kerültek a parochiák. A r e n d
reformra szorult. 1882. május 12. «De reformando»
kezdetű bullával a reform keresztül is lett vive.
A jezsuiták vitték keresztül és most a galíciai basiliták
a hitélet hatalmas emelői.
De a bazilitáknak a jezsuiták által történt r e f o r m á lása h a z á n k b a n — m i n t említettem — m á r 1769-ben
fel lett vetve. 1
Macarius S u h a j d a a krasznabrodi monostor
hegumenje, miután otthon n e m voltak tanárai,
franciskanusokat hív meg. Arra törekedett továbbá,
hogy a rend tagjait a magasabb tudományokba
bevezesse.
E végből a jezsuitákhoz fordult, hogy a kassai
collegiumba vegyenek föl növendékeket. Szóval —
mint B. mondja, erre törekedett: «Bonum Ordinis
sacri o m n i m o d e promovere, praesertim fratres j u niores scientiis excolere, qualificare, ad serviendum
Publico idoneos reddere.» Szóval kívánságunk nem
elszigetelt jelenség.
Még egyet kell ezen kérdésnél említenem. És ez
a következő. Az eddig történtek azt mutatják, hogy
hasililáink a püspöki jurisdictio alól ki a k a r j á k
magokat vonni. Én legalább így vagyok értesülve.
Hát ez érthetetlen előttem. Nem tudom megmagyarázni, miért félnek a püspöki jurisdictiótól. Az egészet a m a g a m részéről úgy magyarázom, hogy ezzel
húzni, halasztani akarják a dolgot. Szóval nem
akarják komolyan a reformot, bárhogy is hangsúlyozzák. Tegyenek, a mit akarnak, de ne felejtsék,
hogy Nagy szent Bazil tanítványai tisztelték a püspöki jurisdiction A keleti egyházjog pedig az
exemptiót ez alól n e m ismeri. Nem akarok itt lioszszasan bizonyítgatni. Csak Milasra hivatkozom.
0 erre vonatkozólag így ír: «0E \i.ow/ol é^apxövxa'.
à3tay.pixwç ebib xoö émaxÓTioo xrj; oîxecaç emay.OTuy.Y];
1

Basilovils : Brevis notitia fundationis ele. Pars. III. p. 95.
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ëitapyíct-c,. Aiô Sèv Súvaxai xatà TTJV SiôaaxaXiav zfjç . AvaioÀtvtTjÇ èxxXïjataç và vorjofj [lova/oç JI.TJ ocaxeXwv È^apxà)[X£VOÇ
xaî aTOXùxtpç ûjioxécfievoç Tip otxeítp ëmaxômj) TTJÇ è-ap/jaç...»
Ugyanaz, mit feljebb mondottam. Vagyis, hogy a keleti
egyházjog szerint a szerzetesek a püspöki jurisdictiónak vannak alávetve; exemptiót nem ismer e tekintetben a keleti egyház. Csak úgynevezett királyi
monostoroknál ismeri el az exemptiót. A hegumen
jogait, kötelmeit a püspök szabja meg. 1
De hiszen mindez m á r részletkérdés. Ilyeneknek
a j ó ügyet n e m szabad hátráltatni. Mindnyájan
meg vagyunk győződve a korszerű reform hasznáról,
sőt szükségességéről. A fentiekben a történelem világánál röviden megjelöltem a reform irányát, vigyük
ezt keresztül. Ezzel nagy feladataink megoldására
tevékeny és hatalmas munkaerőt nyer egyházunk.
Hadzsega Gyula dr.
Egyházi
M ü n c h e n . Katholikus egyetemi hallgatók leikiviláp
pásztori gondozása. — Egy főpásztori közlönyben a kö' •«. vetkező nyilatkozatot olvastuk: «Azok a veszedelmek,
Kfoni^a. m e i y e k katholikus ifjaink hitét és erkölcseit az egyetemi nagy városokban fenyegetik, ennek az ifjúságnak
különleges pasztorációját már régen múlhatatlanul szükségessé tették. Csaknem valamennyi egyetemi városban :
Berlinben, Bonnban, Freiburgban, Giessenben, Hannoverben (itt technicum van), Heidelbergben, Innsbruckban,
Karlsruhéban (szintén technicum), Münchenben, Münsterben, Prágában, Strassburgban, Tübingenben, Wi'irzburgban, rátermett papok, illetve professzorok vállalkoztak a kath. egyetemi ifjúság lelki gondozására. Igy
pl. itt Münchenben dr. Eberhard stadtpfarrprediger,
Würzburgban dr. Kneib professzor, Tübingenben dr. Koch
Vilmos professzor vállalta magára a lelki gondozás terterhét». Ennek kifejtése után az idézett főpásztori közlöny a kath. plébánosokhoz és középiskolai vallástanárokhoz a következő felhívást intézi : «Egyházmegyénk lelkipásztorait és vallástanárait felkérjük, hogy az egyetemen
tanulni törekvő ifjúságnak az illető tanulói lelkipásztorokat (Studentenseelsorger) figyelmökbe ajánlják és őket
hozzájuk utasítsák, mert ez utóbbiak minden tekintetben, még jó lakás tekintetében is, segítségökre lesznek».2
N e w - Y o r k . Pápai allocutio az amerikai püspökökhöz és papsághoz. — Abból az alkalomból, hogy a római
«Collegium Americanum» aranymiséjére a pápának gratulált, ő Szentsége nevezetes beszédet mondott. Kifejtelle,
hogy miért kell papokat az egész világról Rómában
neveltetni. A tanítás tisztasága, találkozás és megismerkedés az egész világról összegyűlt papjelöltek százaival,
kiváló tanárok és nevelők ragyogó példája, a római
környezet az apostolok és vértanuk sírjaival, az őskeresztények emléktárgyai, a pápaság okmánytára stb.,
mindez nagyban hozzájárul ahhoz, hogy Rómában a
papság valóságos apostolságra neveltessék, mely hivatva
1 Milas id. m. 938. 958. stb. 1.
2 Nálunk az egyetemi hitszónokság visszaállításával vissza
van állítva az egyetemi ifjúság pasztorációja is. Vallástanárok és
illetékes lelkészek figyelmeztessék az ifjúságot erre a megbeesiilhetetlen kedvező k ö r ü l m é n y r e .

van Jézus Krisztus országának nagyranövelésére. A Collegium Americanumból idők folytán kiáradt áldás abban
nyilatkozik meg, hogy az Egyesült-Államok 20 millió
katholikusa nem névleges katholikus, hanem hitből élő
katholikusság, a mely buzgó templombajárás, a szentségek gyakori fölvétele és az által nyilvánul meg, hogy
itt szegények és gazdagok a katholikus istentisztelet és
iskolai nevelés céljaira lelkesen és bőségesen készek
adakozni. Bizonyságot tesznek az amerikaiak túlbuzgóságáról továbbá a püspökségeknek épített fényes székesegyházak és kath. ifjúság számára alapított főiskolák.
Maga a Collegium Americanum valóságos monumentum
aere pereunius. Végül köszönetet mondott a pápa azért
az anyagi segítségért, melyben az amerikai katholikusok a pápaságot részesítik és azért a nagy adományért,
melyet ugyanazok a földrengéstől tönkrelelt délolaszországiak javára a pápa kezeibe tettek le. Figyelmeztette a pápa a Collegium növendékeit, hogy nagy igyekezettel törekedjenek erkölcsben és tudományban tökéletesedni, hogy méltő apostolai legyenek egykor a nagy
amerikai nemzetnek.
*

R ó m a . A bibliai főiskola igazgatója — már említettük — Fonck Ján. Ker. Lipót Jézus-társasági atya lett.
Született 1865. jan. 14-én Wissenben, Weeze mellett, a
Rajna mellett. Bölcseleti és hittudományi tanulmányait
1883—1890-ig Rómában a gregorián egyetemen végezte.
Pappá 1889-ben szentelték fel. Két évig 1890—92-ig segédlelkész volt Telgtében, Westfáliában. 1892-ben belépett a
jézustársaságiak rendjébe. 1893-ban Angliába küldték
biblia tanálmányokra. Ugyanilyen tanulmányok céljából
1895-ben Keleten tartózkodott s a keleti nyelveket tanulmányozta. Mindez nem volt neki elég, mert 1896-tól 1899
végéig a berlini és müncheni egyetemeken folytatta
orientalista és bibliai tanulmányait. Ez utóbbi két egyetemi városban gy új lőtte egyúttal össze az anyagot
későbbi tudományos közleményei számára. Egy évi
hollandiai tartózkodás után 1901-ben meghívást kapott
Innsbruckba a bibliai tudományok ny. r. tanszékére.
Számos tudományos értekezése mellett nagyobbszabású
művei a közetkezők : «Streifzüge durch die biblische
Flora». Megjelent 1900-ban a Bardenliewer-féle «Biblische
Studien»-ban. «Die Parabeln des Herrn im Evangelium.»
Megjeleni Innsbruckban, 1909-ben, harmadik kiadásban.
«Die Wunder des Herrn im Evangelium.» Megjelent az
előrésze 1907-ben, második kiadásban. «Der Kampf um
die Wahrheit der Heiligen Schrift seit fünfundzwanzig
Jahren.» «Katholische Weltanschauung und freie Wissenschaft.», Wahrmund eilen 1907-ben. «Wissenschaftliche
Arbeiten. Beiträge zur Methodik des akademischen
Studiums.» Innsbruckból szabadságolva ujabb időben
fensőbb bibliai tanfolyamot nyitóit a pápai egyetemen
Rómában. Ebben a helyzetben talál la őt X. Pius kitüntetése. Eddigi tudományos pályafutásából világos, hogy
a bibliai főiskola első rektorságára minden tekintetben
rátermett férfiú, kitől sokat lehet várni.
Mit látunk ebben a bibliai főiskola alapításában?
Azt, hogy a szentszék mindig megérzi a kor szükségleteit és azoknak eleget tenni igyekszik. Ma a felfedezések folytán napirenden vannak a bibliai kérdések, a
modernisták is ezeket bolygatják : a szentszék ime gondoskodik a szükségletekről.
— y —la.
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Mo il il m e n t a V a t í c a n a H u n g á r i á é . II. sorozat,
3. kötet: Erdélyországi pápai követek jelentései VIII. Kelemen idejéből. (1592—1600.) A vatikáni magyar okirattárbizottság megbízásából a vatikáni s egyéb külföldi levéltárakban gyűjtötte és közrebocsátja Veress Endre dr.
Budapest, 1909. Franklin-Társulat nyomdája, 4-r. XXXVI,
485 lap, 1 levél, 1 cím- és 5 egyéb képpel s a szövegbe
nyomolt 4 hasonmással.
A vatikáni magyar okirattár legújabb diszes és
hatalmas kötete fényes bizonysága annak a korszakalkotó és hatásaiban mérhetetlen célnak, mely vezető
történetírónk, Fraknói Vilmos arbei választott püspök
lelkét áthátotta, a mikor XIII. Leo szellemében a vatikáni magyar okirattár-bizottságot megalakította, hogy a
hazánkra vonatkozó oklevelek közzétételét a vatikáni
levéltár történelmi kincsesbányájából lehetővé tegyék.
A tudományos vállalatnak vezető és irányító lelke
mindenkor a nagynevű püspök volt, a ki közel negyven
évig szüntelen kitartással és ritka igazságérzettel kutatta
a vatikáni levéltárban a magyar nemzet történetét.
Munkás életének örökbecsű termékeire méltó büszkeséggel tekint a magyar nemzet, mely a pápaságban csak
jótevőjét ismerte és tiszteli. Fraknói tevékeny lelke
azonban nem elégszik meg páratlan munkássága kincseinek közrebocsátásával, hanem hasonló lelkiismeretes
magyar kidatók és történetírók maecenási fölkarolásával
is gazdagítja hazánk történettudományát. E kiváló tudósok egyike Veress Endre, a ki soha nem szűnő szorgalommal és sikeres szerencsével évek óta gyűjti az
Erdély múltját megvilágító okleveleket nemcsak itthon,
hanem különösen a külföldi levéltárakban is.
Fraknói klasszikus szépségű bevezetése, melyet
külföldi tudósok számára Maywald József ékes latin
nyelvre fordított és Veress gyűjteményéből tudományos
készültséggel közzétett 347 irat alkotják e nagy kötetet,
mely VIII. Kelemen pápa lángoló szeretetét és tettekben
erős gondoskodását Erdély iránt hirdeti. Nem a képzelet szárnyain kel életre állításunk, hanem a hiteles
oklevelekből tör elénk.
VIII. Kelemen pápa életföladatul tűzte ki elődjeinek törekvését, hogy a keresztény hatalmakat a törökök
ellen indítandó közös hadjáratra egyesítse. A pápák
közt első volt, a ki Erdélybe nunciust küldött. Mihelyt
a pápai trónt elfoglalta, magasztos tervének kiviteléhez
fogott ; már 1592. március 10-én útnak indította Báthory
Zsigmond udvarába Ainalteo Attilio apostoli protonotariust követül, hogy a fejedelmet első sorban a török
szövetséghez hajló tanácsosainak befolyásától megszabadítsa. Amalteo kérte a jezsuiták visszahívását Erdélybe
és a fejedelemnek katholikus hercegi családból házasságkötést ajánlott. A nuncius ugyan kielégítő választ
nyer előterjesztéseire ; de néhány nap múlva Carrillo
Alfonz jezsuita atya által fölszólítják a távozásra.
Amalteo július 8-án Lengyelországba megy. A pápa
mindazonáltal követének működésével megelégedve, a
fejedelmet köszönő levéllel tünteti ki.
VIII. Kelement a keresztény fegyverek diadalra
segítése végett szokatlan tevékenységre készteti a beállott
fordulat, hogy II. Murát szultán 1593. nyarán Rudolf
császárnak hadat üzent. Magyarországba küldendő hadsereg helyett, a császári udvar kívánságára, havonként
fizetendő 30.000 forint segélyösszeget utalványoz. A szláv
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eredetű Cumuleo Alessandro (Kumulovics Sándor) római
apát, a római illír-kollégium igazgatója, 1593. november 21-én azon megbízatással jő nunciusul, hogy az
orosz cárt, a lengyel királyt, a kozákok hetmanját, az
erdélyi fejedelmet, a moldvai és oláhországi vajdákat a
császárral szövetkezésre birja a török előnyomulás
visszaverésére. Cumuleo útja először Erdélybe vitt, a hol
előterjesztései után a fejedelem Báthory András bibornok, ermlandi püspök tanácsára Ígéretet tett, hogy a
császárral a szövetség végett Prágában tárgyalásokat kezd.
Carillo 1594. tavaszán meghozta a szövetségi szerződési,
a melyet azonban az erdélyi országgyűlés nem fogadott
el. Báthory Zsigmond a tatár khán hada közeledtének
hirére elveszti higgadtságát ; ingadozásával vészes zavarokat zúdít országára s nem retten vissza a kegyetlen
államcsíny elkövetésétől sem, mely több előkelő alattvalójának, köztük Báthory Boldizsárnak, életébe kerül.
A fejedelem Genga Fabius olasz származású kamarását
küldi véres tettének mentegetésére a pápához, a kinek
egyúttal megígéri, hogy a császárral szövetségre lép,
osztrák főhercegnőt vesz feleségül és a törökök ellen
háborút visel.
Hogy a fejedelmet szándékában megtartsa, VIII. Kelemen 1595. január 15-én Visconti Alfonz cerviai püspököt küldi Erdélybe, a ki három éven át buzdításaival
és pápai pénzsegélyek kieszközlésével hal a szeszélyes
és kapkodó fejedelem állhatatlan lelkére, hogy a kereszténység érdekében a török ellen hadakozzék. Visconti
a hadjáratban is kiséri a fejedelmet. A pápa Anguisciola
Lajos gróf pápai kamarás útján szentelt karddal díszítette föl Báthory Zsigmondot, a ki csakhamar méltatlannak bizonyult ily kitüntetésre, mert kudarcrólkudarcra vezette seregét a török ellen. A fejedelem a
hadjárat balsikerén elkedvetlenedve és elcsüggedve, a
magyar király javára lemondásra készült. Az apostoli
szentszék és nunciusa ellenezték, mert a kereszténység
érdekében és a protestánsok által támasztható belzavarok elkerülése végeit szükségesnek látták Erdély önállóságát katholikus fejedelem alatt.
A mikor Báthory Zsigmond másodszori lemondása
után Erdély rendei 1599. március 29-én a szentszék
ellenzése mellett Báthory András bibornokot fejedelemmé választották, VIII. Kelemen pápa az új helyzetet elfogadta és arra törekedett, hogy a kereszténység
hasznára értékesítse. Malaspina Germanico san-severói
püspököt június 11-én utasitja, hogy a bibornok-fejedelmet Rudolffal szövetkezésre és a törökök ellen folytatóit háborúban részvételre buzdítsa. A prágai udvar
Malaspina követségét rossznéven vette, mert ebben a
pápa részéről a magyar királynak Erdélyre szerzett
jogai mellőzését és Báthory András eljárásának helyeslését látta. A pápai követnek sikerült Rudolfot engedékenységre és az erdélyi fejedelmet a török háborúra
rábeszélnie azon föltétel alatt, hogy őt a tárgyalások
alatt a magyar király Erdély birtokában nem háborgatja. De a támadás Mihály oláh vajda részéről történt,
a ki október közepén Erdélybe tört. Malaspina békekisérletei megliiusullak. A bibornok-fejedelem megöletése
után a nuncius főtörekvése arra irányult, hogy az oláh
fejedelem hatalmi vágyával szemben Erdélyt a Habsburgház számára biztosítsa. A Szebenben összegyűlt erdélyi
nemeseknek és előkelő szászoknak szivére kötötte, hogy
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Mihálynak csak mint a magyar király helytartójának
esküdjenek hűséget.
Malaspina az oláh fejedelem erőszakoskodása következtében november 18-án elhagyta Erdélyt. Bécsben
Mihály kiűzését javasoló előterjesztését részrehajlással
vádolták s nem fogadták el. Rómában azonban visszatértekor, 1 (»00. február 16-án VIII. Kelemen teljes elismeréssel jutalmazta és törekvéseinek meghiúsulásáért
Báthory Andrásra hárította a felelősséget. A pápa ugyanakkor könnyezve fejezte ki fájdalmát a fölött, hogy azon
áldozatok, melyeket Erdély megmentéseért nyolc éven
át hozott, sikertelenek maradtak.
Erdélynek eme nyolc évi történetére vetnek világot
a közzétett oklevelek, melyeket Veress két csoportba
sorozott. Az első a nunciusok közvetlen összeköttetését
állítja elénk ; a részükre adott utasításokat, a Rómába
küldött jelentéseket és az ezekre érkezeit válaszokat
közli. A nunciusok rendszerint az államtitkári hivatal
vezetőihez, Aldobrandini Péter és Cinzio bibornokokhoz,
a pápa unokaöccseihez, intézték jelentéseiket és tőlük
kapták utasításaikat. A nunciusoktól származó és hozzájuk intézett iratok 280-ra rúgnak.
Ezeknek kiegészítésére Veress a második csoportban mindazon iratokat teszi közzé, melyek a nunciusok
működéséről szólnak, a minők az ajánlólevelek, melyekkel fölszerelve Erdélybe jöttek és onnan a pápához
visszatértek. Ide sorakoznak Báthory Zsigmond levelezése VIII. Kelemen pápával és a bibornokokkal ; a
prágai udvarban tartózkodó diplomaták, a lengyelországi és gráci nunciusok jelentései; a császári miniszterek előterjesztései ; az erdélyi fejedelmi udvarból eredő
iratok és a római hirlapszerű tudósítások. E csopoi-t
iratainak száma 67.
Veress nein kiméit munkát és fáradságot, hogy e
műve is kifogástalan és minden dicséretre méltó legyen.
Alapos és széleskörű ismeretei tanusíló jegyzetei és
ötféle tartalomjegyzéke teszik tökéletessé a kötetet,
melynek anyagát nagyobbára különböző külföldi levélés könyvtárakban gyűjtötte össze bámulatos szorgalommal.
A jelentések s egyéb iratok közlésében Veress azokat az általánosan elfogadott szabályokat követi, melyeket a német történetírók 1895-ben tartott frankfurti
gyűlése megállapított. Használhatóság szempontjából
azonban eltérhetett volna annyiban, hogy az egyes
iratok élén közölhetné magyarul azok rövid tartalmát,
annál is inkább, mivel az iratok közül 324 olasznyelvű,
melyeket hazai történetíróink közül sem értenek valamennyien.
Azok közül, kik a hatalmas mű létrejöttében segítségére voltak, Veress kiemeli Wenzel Péter san-pietroi
kanonokot, a vatikáni levéltár igazgatóját és Elirle
Ferenc jezsuita atyát, a vatikáni könyvtár prefektusát.
Monsignore Wenzel, mire e munka napvilágot látott,
már nincs az élők sorában; de emlékét nemcsak e kötet
őrzi, hanem mindazon kutatók, a kik a vatikáni könyvtárban megfordultak. A tudós főpap szolgálatkészségének és előzékeny szereletének a magyar történetírás
nagy hálával tartozik. Dicső s áldott emlékének hódolnunk a «Religio»-ban, ismertetésünk kapcsán, tartozó
kötelességünk.
Lukcsics József dr.
*

LXVIII. évf. 1909.

A kölcsönös igazságosság a katholikus erkölcst a n b a n különös tekintettel a magyar magánjogra. Irta:
Hanauer István dr. a budapesti központi papnevelő lelkiigazgatója. Budapest, 1909. 371 1.
Épen azért, mert már két bírálat jelent meg erről
a könyvről s mindakét bírálat nagy dicséretben részesítette a munkásságot, melyet szerző e könyv megírásával végzett, épen azért, mondom, halaszthatatlan kötelességemnek tartom itt a «Religio»-ban, most, mielőtt
a folyó év első fele lezárulna, végre röviden bár, de
tüzetesen megismertetni a könyvnek egész tartalmát ;
annál is inkább, mert a katholikus irodalomnak szigorúan veit továbbfejlesztő tudományos ágában a jelen
év folyamán ennél értékesebb mű véleményem szerint
nem jelent meg.
Célja a könyvnek az említett két bírálatból is máiismeretes. Vezérfonalat volt szerzőnek a könyv írásában
célja adni első sorban a katholikus növendék- és fölszentelt papságnak a magánjogi kölcsönös igazságosság jogrendjének világában való tüzetesebb tájékoztatása végett, kiváló tekintettel oly valamire, a mi eddig
keresztény erkölcstudományi könyvben, legalább a maga
egészében véve, földolgozva nem volt, tudniillik a
magyar magánjogra. Ennek a célnak célbavevése, söt
már maga a célbavevésnek gondolata is, egyházi és
hazafiúi szempontból egyaránt, kétségtelenül megkülönböztető, kiváló érdeme szerzőnek, ki a magyar katholikus tudományos irodalmunknak a jelzett irányban
volt tátongó űrjét nemcsak észrevette, hanem igazi
gyengéd lelkiismeretességgel és igazi tudóshoz illő
szilárd munkával ki is töltötte.
Mekkora munkát végzett s hogyan végezte a fölvállalt munkát szerző a kitűzőit célra, ez most itt a kérdés. 1
Az igazságosság, névszeri nt a kölcsönös igazságosság
fogalmának mindenoldalú meghatározása s annak a
másik nagy összekötő erkölcsi kapocshoz, a szeretethez,
való viszonyának kellő megvilágítása ulán szerző tüzetesen megállapítja, hogy milyen szerep jut az emberek
magánjogi viszonyaiban a természeti jog mellett a tételes
törvényeknek s ezzel kapcsolatban bemutatja a magánjog
mai állását s megismerésének forrásait. Nagy nehézséget okozott szerzőnek itt s az egész munkán át az a
körülmény, hogy kész egységes magyar polgári törvénykönyvünk nincsen. E nehézség, a mint növelte annak
idején szerző munkájának a terhét, úgy most előttünk,
a kik munkájának gyümölcsét élvezzük, fokozza elismerésre jogosult sikerének az érdemét.
Ily bevezetés után következik maga a tárgyalás,
három részben.
i A régibb moralistáknak hazánkon kívül alig kellett másra,
m i n t a római és kánonjogra tekintettel lenni. Ujabb korban tudvalevőleg minden ország, minden nemzet külön törvénykönyvet készített már, vagy igyekszik magának készíteni. Az új magánjogi kódexek
anyagának földolgozását a keresztény erkölcstudomány keretében a
nagytudományú, áldott emlékezetű Gousset Tamás bibornok, rheimsi
érsek, kezdte meg «Le Code civil commenté dans ses rapports avec
la théologie morale. Paris, 1827.» cimű munkájával, mely még tanár
korából származik s mely nevét hazája határain túl is ünnepeltté
tette. Az a különös, hogy két-két, összesen négykötetes dogmatikáját
és morálisát Gousset bibornok nem akkor írta, mikor e két szakból
egymásután professzor volt, hanem később, a negyvenes évek derekán, mikor már főpásztor volt, az érseki székben, papok és értelmes világi hivek számára, franciául. (V. ö. Weizer und Welte's
Kirchenlexikon,2 V. köt. 950. köv. hasábon.)
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Az első rész, mely a «kölcsönös igazságosság
rendjé»-ről szól, tíz fejezetre oszlik, nagy részletességgel s főleg nagy tudományos gondossággal kidolgozva,
úgy hogy a könyvnek ez a része az egészből maga
266 lapot foglal el. Szó van itt alapismeretek után a
tulajdonról, birtokról, telekkönyvről, a tulajdonszerzés
módjairól, a más dolgában való jogokról, a szerzői
jogról, a vagyoni jogról a családban, egyházi személyek
tulajdonjogáról, az örökösödésről, végül a szerződésekről. Ez a szerződésekről szóló fejezet (a 150—266-ik
lapig) maga ismét tiz alfejezetre és harminckét külön
kisebb-nagyobb értekezés számába vehető cikkelyre
oszlik. Szó van itt, hogy csak az alfejezetek cimeit érintsük, a szerződésekről általában, az egyoldalú és kétoldalú szerződésekről, használatra vonatkozó szerződésekről, munkaszerződésekről, mások ügyének viteléről,
követelés biztosítására és teljesítésére vonatkozó szerződésekről, társaságról és közösségről, értékpapírokról,
szerencseszerződésről. Látnivaló ebből, hogy szerző
figyelme itt lehetőleg mindenre kiterjed, a mit a papnak a mai fejlett, sokoldalú vagyonjogi világban az
igazságosság érdekeinek szempontjából ismernie kell,
hogy hivatása teljesítésének minden tekintetben magaslatán álljon.
A könyv következő két része a kölcsönös igazságosság megsértésének s illetve a megsértett igazság-rend
helyreállításának az erkölcstanát fejti ki (267—353. 1.),
szerzőnek azzal a kiváló sajátságával és érdemével,
hogy fejtegetése itt, minden tömörsége dacára, sok kézikönyvénél általában véve tüzetesebb és minden kézikönyvétől abban különböző, hogy szerző ebben a két
részben is a magyar magánjogi szabályokat nagy gonddal és szorgalommal dolgozta föl, illetve szőtte be a
keresztény erkölcstannak idevágó rendszerébe. Minthogy a fenti két cím, úgymint a jogsértés és a kártérítés címe alá tartozó erkölcsi tanok a keresztény
erkölcstudomány kézikönyvei nyomán a papi közönség
előtt amúgy is ismeretesek, itt most csupán annak kiemelésére szorítkozom, hogy igenis, szerző a kártérítésről
szóló erkölcstannak keretében nem szorítkozik a vagyoni
jogrendnek csupán közvetetlen sérelme alapján beállt
kártérítés ügyének fejtegetésére, hanem azokkal kapcsolatosan szól más, közvetett károsítási módok alapján
bekövetkező kártérítési alakzatokról is, milyenek például
az emberölés, testi sértés, a szellemi tulajdon megsértése, paráznaság, házasságtörés, a hadkötelezettség kijátszása, adókihágás alapján bekövetkezhető kártérítési
esetek (323—329. 1.).
Szóval, hogy ismertetésem végeredményét fejezzem
ki, il j'en tárgyú könyv több a magyar tudományos
irodalomban nincs, mert a szerzőtől felölelt tárggyal,
azt a maga egészében véve, Magyarországban monograiiailag eleddig nem foglalkozott senki. A könyv benső
alakjainak főtulajdonságai a tárgyalás komoly, tudományos higgadtsága s a vélemények értékelésében az Ítélkezésnek kellő kritikai alapokra fektetett önállósága.
Szerző ezzel a könyvével is alaposan igazolla azt a jó
hírnevét, hogy ő a hittudomány, névszerint az elméleti
és a gyakorlati hittudomány müvelésében igazi szakember, még pedig olyannyira mester, hogy én fölöslegesnek tartom őt könyvének, illetve tárgyalásának
egyes vonásaira javítás céljából külön figyelmeztetni.
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Rájön ő erre, példáúl a kegyelet (pietas) és az igazságosság egymáshoz való viszonyára vonatkozólag maga
is, mint rá szokott jönni a vernissageon babérnyertes
festőművész, kinek a szinek harmóniája kisujjában
rejlik, műve egyes pontjai esetleges kiigazításának
mikéntjére. A ki a lelki sebek behegedésének és behegesztésének titkaiban oly otthonos, mint szerző, az a
rosszliiszemüleg (mala fide) kezdett birtoklásban rejlő
jogsérelem orvoslásának kérdésében is meg fogja tudni
végérvényesen állapítani a maga véleményét; annál is
inkább, mert a mala fides semmítő hatása az elbirtoklás ügyében, köztudomás szerint, nem megy minden
tekintetben in infinitum. Például, hogy csak főszakembereket említsek, Lacroix és Zaccharia kritikai kiadásán és Liguori szent Alfonz földolgozásán át valóságos
közhellyé lett a keresztény erkölcstudományban Busembaumnak következő kánonszerü tétele : «Licet autem
mala fides praescriptionem impediat, non obstat tarnen,
quominus successor in possessione possit praescribere ;
excipitur successor seu haeres universalis, et quidem
iuxta aliquos tantum immediatus». V. ö. Ant. Ballerini :
Opus theol. morale,2 vol. 3. p. 143. és Clem. Marc: Instilutiones morales alphonsianae, 2 t. 1. p. 593. n. 896.,
a ki erről a tárgyról szóló fejtegetését ezzel a nyilatkozattal zárja be : «Ex novis legibus, quivis successor in
possessione potest incipere praescriptionem, etsi antecessor fuerit in mala fide. (Gousset nyomán, ad. Cod.
gall. 2235.) Et hoc valet, quia cum vis praescriptionis
oriatur a lege positiva, potest in diversis regnis esse
diversa».
A kitűnő tárgymutatóval és rendes tartalomjegyzékkel ellátott nagybecsű könyv tekintetében alulírott
nem is attól tartok most, hogy ennek a könyvnek második kiadása minden «kritikát» elnémítani nem lesz
képes, hanem attól, hogy a nálunk szokásos lanyha
pártolás esetében szerző munkája kinyomatásának költségeire ráfizetni és így akarata ellenére más tárgyban
és téren lesz kénytelen gyümölcsöztetni, lia valahol,
nálunk nagy becsben tartandó tudományos munkaerejét. Hogy ez be ne következzék, az Magyarország fölszentelt és növendékpapságától függ egészen. Tömeges
megrendelés és sűrű tájékozódás céljából minden papi
könyvtárba való elhelyezés az egyedül méltó viszonzás
a budapesti központi papnevelő lelkiigazgatójának lelkes,
áldozatos munkájára.
Breznay Béla dr.

JSJyilt levél J\iss János dr. egyetemi

tanárhoz.

Kedves Barátom !
Hivatalos állásom úgy hozta magával, hogy filozófiai előadásaid egészét végig élvezzem a lefolyt
tanévvégi vizsgálatok alatt. Megfigyeltem a tanárt,
meghallgattam a tanítványokat, gondolkoztam a megbeszélt anyagon s meggyőződéssé érlelődött bennem
a nézet : ime a filozófus, kire a kantianizmustól megvesztegetett magyar tudománynak szüksége vagyon!
Egyes doktoravató értekezéseken, legutóbb a
Komáromyén, már eddig is feltűnt nekem végzett
hallgatóink az előtt ismeretlen filozófiai jártassága, a
filozófiai problémáknak könnyed magyar nyelvű ke-
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zelése, a kérdéseknek szabatos körvonalazása ; most
jöttem rá a mesterre, kinek mindez köszönhető.
Látom, hogy neked két évtizedre terjedő, eredeti
tanulmányokon alapuló kész előadásaid vannak,
bennök a kort mozgató érdekes kérdések sorra
feldolgozva, s nyelvérzéked és kutatásaid alapján megszerkesztett oly magyar filozófiai nyelven írva, a
minővel egyik szereplő magyar filozófusunk sem
rendelkezik. Világosan látó elméd úgy fogalmazta
meg az anyagot, hog}' azt a művelt közönségünk is,
ha kezébe kerül, meg vagyok győződve, nagy élvezettel fogja olvasni s gondolkozása a megszokott
bálványoktól az igazság felé terelődik.
Mindez kéziratban tanítványaid kis körére van
szorítva, elvonva a szélesebb körök tudományos
használatától. Én ezt kész veszteségnek tartom, ellenben nyilvánosságra hozatalát egyenesen szükségesnek Ítélem. Hiszen sok, különben jóindulatú emberünk csak azért bolyong a téves rendszerek utján,
mert magyar irodalmunkban nem talál könyvet
melyből az ellenkezőről alapos és rendszeres felvilágosítást nyerhetne.
Mulasztást követnék el tehát, ha tapasztalataim
alapján arra nem kérnélek : add közre a magyar közönségnek fdozófiádat ! Tudom, hogy mint hivatott tanár
ismered ebbeli kötelességedet ; azt is tudom, hogy kívánságomnak csak egy akadálya van: a kiadással járó
anyagi költség. Ez azonban a jelen esetben csak a
közérdek nagy hátrányára képezhetne akadályt, melyet, ha te nem, a könyvkiadóknak vagy a magas érdekekért áldozni tudó Maecenásoknak kell elhárítaniok.
Talán a Szent-István-Társulat, talán egy-egy
Maecenás, vagy mindketten együttvéve találnak módot
arra, hogy filozófiád minél előbb a közönség használatára közrebocsáttassék.
Kívánságommal nem állok egyedül ; többen a
müveit körökből már eddig is közölték velem az
óhajt, hog}r ha az elmékben jobbrafordulást akarunk,
miért nem gondoskodunk könyvről, melyből a jobb
lelkűek felvilágosítást s az egymást keresztező világnézetekben kellő tájékoztatást szerezhetnének?
A te munkádat ítélem erre alkalmasnak s olyannak, mely már is készen rendelkezésünkre áll.
Ebben az ügyben is úgy vagyunk, mint minden másban, gondoskodni kell az emberek fölvilágosításáról. Scripta seriptis opponenda. Nem panaszkodni, hanem tenni kell. Filozófiai oktatásunk s az
erre vonatkozó folyóirataink, valamint tudományos
müvelésünk nem ismerik eléggé a keresztény filozófiát, tehát ilyet kell nekik nyújtani, ilyet kell köztük
terjeszteni.
A felvetett eszmét az illetékeseknek figyelmébe
s buzgó felkarolásába ajánlván, neked, a tudománynak avatott férfia, a nagy cél megvalósításához Isten
bőséges áldását kívánva, maradok
kartársi tisztelettel
Dudek János dr.
a hittudományi kar e. i. dékánja.
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G. B u d a p e s t . Midőn azok az urak J. ellen nvilatkoztak, el kell ismerni, hogy jóhiszemüleg tették; mert előttük,
mint egyúttal képviselők előtt, azt hiszem a 3 év előtti J.
képviselő szereplése lebegett, a mi akkor nem volt rokonszenves. De h á r o m év óta sok víz folyt le a Dunán s erről
úgy látszik m á r nem volt tudomásuk. J. nemcsak önként
lemondott mandátumáról, a minek magának lélektani jelentősége van, de tényleg teljes lelki átalakuláson is ment át s ma a
magyar irodalomban, erről m á r lehetett volna tudomásuk, nagy
nemzeti munkát végez. Csak ennek föltevése mellett jelenhetett meg a «Religio» hasábjain is, a mint azt annak idején
első értekezéséhez csatolt szerkesztői megjegyzésemben mindenki olvashatja. (Religio 1907. 550. 1.) Consilium mutare in
melius lehetséges, ez az eset forog fönn itt, higvjük ezt el
neki mindnyájan s a múltból ne vonjunk következtetést a
jelenre, mely bizonyára más megítélés alá esik.
M—y. Győr. Nagyon sajnálom, liogy a megboldogultnak
nem szerezhettem meg azt az örömet. Szívesen tettem volna,
ha tudom, mert ő is, a ha is megérdemelte volna. De úgy
volt az, az idén sok dolog erőmet multa fölül ; többet nem
tehettem, mint a mennyit tettem.
R. Hátaszék. Teljesen igaza van.
!.. G á t t á j a . Az első kérdésére válaszom: A kettő között
jogilag különbség van, nevezetesen az installatus csak rendes
per útján mozdítható el. A gyakorlatban azonban a különbség alig érvényesül, mert a nominatiót csakhamar követi az
installatio. Nem is tudom, micsoda eset lebeghetett szemei előtt.
A második kérdésére : igen, van olyan egyesület ; forduljon kérdésével Hanauer István dr. a központi papnevelő
lelkiigazgatójához.
Ii. I n n s b r u c k . A sok munkának és előkészületnek
végre tehát a gyümölcseit fogjuk élvezhetni. Nagy szükségünk van, kivált az irodalomban, alaposan képzett munkásokra : önben egy ilyet látok. A mi a tervét illeti, nem hiszem,
hogy a szünidő alatt találkozhatnánk azon a vidéken.
K. T r e n c s é n . Köszönöm, kérem a többit is. Az igért
ismertetést azonban nem küldte be; de hát majd következik
egy másik m á j u s is.
F. B u d a p e s t . Dolgozata szeptemberre marad. A kiállításokon, kivált a düsseldorfin, szerzendő tapasztalatairól a
mi tájékoztatásunkra majd annak idején a «Religio»-ban is
lesz szives beszámolni.
II. V á g s z i k l á s . Küzdés az élet, nálunk különösen az,
a hol az emberek oly ritkán értik meg egymást; csupa megoszlás s a nézeteltéréseknek chaosa lehetetlenné teszi a
helyzet javulását. Egy lépés előre, m a j d megint kettő hátra
jellemzi minden akciónkat. Tettek helyett csupa beszédektől
hangos minden.
A «Religio» következő száma szept. 5-én jelenik meg.
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fölirata. III. (Vége.) Kmoskó Mihály dr.-tól. — A SzentBazil-Rend reformja. Hadzsega Gyula dr.-tól. — Egyházi
világkrónika. — y —/a-tól. — Irodalom. Veress: Monumenta Vaticana Hungáriáé. III. köt. Lukcsics József
dr.-tól
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Prohászka püspök nemzeti munkaprogrammja.
I.
A nemzet síró géniusza sugallta Prohászka püspöknek az «Alkotmány»-ban Szent-István-napján
írt hatalmas cikkét. A szó legszorosabb értelmében
nemzeti szociális programmot képez ez, az anyagi és
erkölcsi erőiben hanyatló magyar nemzet megmentésére és megerősödésére. Nemesi osztálya tönkrement, arisztokráciája nem emelkedik, népe gyönge :
vagyoni ereje s ezzel szellemi irányítása is a bevándorló izraelita elem hatalmába csüszik át, a mi
magának a nemzetnek sorvadását jelenti.
Nemzeti egyéniségünket a saját hibáink teszik
tönkre s keleti fatalizmusunkban ezt már nem is
látszunk észrevenni, mintha történeti multunk szoktató erejének hatása alatt egyszerűen belenyugodnánk
ujabb sorsunkba. Tatár és török rabiga után úgylátszik mintha nem is tartanánk rosszabbnak az ujabb
izraelita hódoltságot.
Hát hiszen sorsnak sors lehet ez is, az bizonyos;
de nem egy öntudatos, szunnyadó erőkben bővelkedő
nemzetnek való sors. Pedig ilyennek, még mindig
életrekelthetőnek, erősítésre alkalmasnak tartja Prohászka püspök a magyart s hogy ez meg is történjék,
kíméletlen kézzel írja elő az erre alkalmas recipét.
Ah micsoda szokatlan, férfias, őszinte egy hang szól
tollából hibáink föltárásában, olyan ez, mint a minő
volt egykor Széchenyi Istváné a nemességhez, vagy
a minap Majláth püspök szózata a papsághoz! Új
idők ezek, valóban új hangok, a minők csak a válságok idején fakadnak az apostolok ajkain.
A nemzeti test egyik izülete lévén a papság,
hús a húsából, csont a csontjából: Mailáth püspök
minapi és Prohászka püspök mostani előadása szakasztott ugyanazt a képet tárja elibénk, ugyanazokat
a hibákat s ezeknek a hibáknak ugyanazon következményeit. Egyrészt a munkátlanságot, restséget,
úrhatnámságot, másrészt a pusztulást. Mailáth a papsághoz, Prohászka az egész nemzethez intézte szózatát.
Örülök azon, hogy épen az annyiszor megszólt
katholicizmusnak a püspökei állanak oda a szükséges
nemzeti restauráció élére ; hogy nyíltan, leplezetlenül szólnak a hiúsághoz, az öntömjénezéshez
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szokott embereink hibáiról s új utakat jelölnek meg
a nemzet igazi öntudatra ébredése számára. Helyesen
van az így. Mit is ér a spanyolnak a büszkesége, ha
koldus; mit ér hasonlóképen a magyarnak is a fatalisztikus hiúsága, ha egy idegen nép sajátítja ki?
Meg kell tehát már egyszer mondanunk, még pedig
nyíltan, kíméletlenül kell megmondanunk magunknak, hogy bajaink okai mibennünk vannak, hogy nem
az ellenség, tenfiad vág sebet, ó haza, testeden!
Prohászka püspök Szent-István-napi szózata ép
oly vesébe vágó, ép oly radikális, mint Mailáth püspöké volt a Szent-István-Társulat ezidei közgyűlésén.
Egyik ép oly tanulságos, mint a másik. Egyiknek
sem szabad tehát elhangzania, míg megvalósulásra
nem talál. Hogy ezt a célt szolgáljuk, napirenden
akarjuk tartani, hirdetni, míg a szivek, elmék és
kezek átalakulását nem vonják maguk után. Nemzetünk megérdemli, hogy életét óhajtsuk, pedig csak
úgy óhajtjuk igazán, lia ezeket a tanokat folyton
hirdetjük.
A következőkben elemzés alá fogjuk Prohászka
püspöknek gyönyörű cikkét, hogy egyrészt lássuk
micsoda hibákban leledzünk s másrészt saját nemzeti érdekünkben mit kell tennünk, hogy megszabaduljunk tőlük.
Prohászka püspök úgy látja, hogy szent István
Magyarországa ugyan nagyrészben a múlté, de nem
egészen ; mikor mi István királyt, a szentet, ünnepeljük, akkor ő nekünk nem a mulandó multat,
hanem az el nem muló Magyarországot jelenti, jelenti
a magyar nép életének múltba mélyedő, de ma is
élő gyökerét, jelenti a keresztény eszmét, az erkölcsi
erőt, a szellemi irányt, melyről azt kell mondanunk,
mit szent Pál Krisztusról mondott, hogy nem tegnapi, hanem mai is, hogy nem mult, hanem jelen
és jövő is, vagyis hogy örök valóság és érvényesülés.
A magyar nép, szent István korába visszatekintve,
ügy érzi, hogy újjászületését s nemzeti létének
hajtóerőit illetőleg István király oly közel áll hozzá,
mint a tegnapi nap, sőt, hogy mindenestől belenyúlik
a manapságba is, és pedig azzal a napszámmal, melyet
István nyitott meg, melynek reggele kilencszáz év
előtt hasadt s a melynek estéje beláthatatlan s adja
Isten, hogy ne is boruljon ránk még soká! S mi az
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a napszám, melybe István fogta népét s mely a mai
napig tart? Nem lehet más — mondja Prohászka —
mint a magyar nép nemzeti s keresztény egyéniségének a kialakítása.
Ezt a munkát kezdte el István király s ez a
munka mai napig sincs befejezve. Ennek megvalósítása köti tehát össze a jelent a múlttal.
Szent Istváné csak a kezdet. 0 ezt a munkát a
kereszténység révén vette célba s általa akarta a kialakítást végezni. Nemzetének egyéniségét kereszténnyé akarta tenni, nemcsak hitben, hanem jellemben
is, vagyis nemcsak a hitet akarta lelkébe oltani,
hanem rá akarta önteni a keresztény
civilizáció
sajátos jellegeit is ; belé akarta illeszteni az ideszakadt
darab keletet a nyugati kulturába s fejlődésébe bele
akarta ültetni a néprétegek szintáját emelő, a különbségeket kiegyenlítő, a testvériséget fejlesztő keresztény
népszellemet.
Ez volt szent István célja a magyar néppel, ez
az a mű, melyet kezdeményezett.
Azonban ennek az irányzatnak, ennek az eszmének — mondja Prohászka püspök, nézve a multat
s a jelent egyaránt — sok nehézséggel kellett megküzdenie a múltban s meg kell küzdenie a jelenben
is. Mintha mondaná: a cél, a nemzeti és keresztény
egyéniségnek kialakítása, ki van ugyan tűzve, szent
István tűzte ki, de kilencszáz év nem volt elég arra,
hogy megvalósuljon. Még mindig messze állunk tőle.
Hozzá tehetem: mutatja ujabban a szent István ünnepén mezőn dolgozó, tehát alapítójának ünnepét megszentségtelenítő magyar nép.
Eddig eljutva, Prohászka püspök az alapbajt
állapította meg, azt, hogy a magyar nép nemzeti s
keresztény egyéniségének kialakítása még mindig,
sajnos, csak félig végzett munka, melynek erőteljes
folytatása nem valami mellékes, hanem ránk nézve
egyszerűen a lét vagy nem-lét kérdése.
Miért történt már most, hogy ilyen döcögősen
s ilyen lassú lépéssel halad előre ez a munka ? Ez
a kérdés az, a mi legjobban érdekel s a miié Prohászka püspök vatesi szemmel oly mesterileg felel.
Talán nem is egészen új a felelet, a mit mond ; de
új valami az a nyíltság és új a mód, a hogyan
mondja.
Hogy keresztény és nemzeti egyéniségünk szent
István intencióihoz képest a mai napig se alakult
ki teljesen, vagyis hogy a nagy keresztény nemzetek
közt nagy, életerős néppé a mai napig sem lehettünk,
annak Prohászka püspök két okát jelöli meg. Az
egyik a magyar nép jellemében, a másik történeti
körülményeiben rejlik. Eléggé nem emlegethető két
súlyos ok! Lássuk őket.
Van a magyar népnek — úgymond — sok szép,
nemes jellemvonása. Van intellektuális energiája, nem
ugyan a tudományokba való elmerülésre s az elvont
fogalmak birodalmának kiépítésére ; de a józan világnézetre, melybe beleszövődik a keleti lemondás s az a

LXVIIL évf. 1909.

meggyőződés, hogy kimérte Isten a tudás határait s az
embertől elfödte felséges titkait; /ilozó/ia s a filozófiák
termő talaja, a miszticizmus, nem a mi hazánk. Van
benne akarati energia, melyet igazságérzet, tisztesség,
becsúletérzés, türelem, megnyugvás jellemez; de a
munkakedv, a fejlődés s a fejlődéssel járó harc, az alakulás, letörés és újjáépítés nem volt szenvedelme.
Akadályozta a keresztény kulturális haladás s egészséges, erős népéletnek kifejlesztését Magyarország helyzete is, mely Európa védőbástyájává avatta a nép mellét
s kezébe kardot nyomolt. Háború, harcias ideálok tiszteletére kényszeríteite, vagy azok kultuszában meghagyta
a magyar népet, mely kultusz mindenütt az erőszak, a
kiváltságok s a nemesség előjogainak kifejlesztésével
járt. A harcos mindig úr akar lenni ; harcolni, győzni
s mást legyőzni és más fölött uralkodni akar ; szenvedélye, hogy más nyakán üljön. A magyar népnek ideálja
több-kevesebb öntudatossággal ma is az, bogy úr akar
lenni s nem akar dolgozni. A hol pedig sokan akarnak
urak lenni, olt természetesen sokaknak szolgáknak kell
lenniök ; az uralkodó osztályok árnyéka a messze elmaradt, árnyba, sötétségbe s inferioritásba szorított nép.
Ez a két ok akadályozta és akadályozza ime
Prohászka püspök szerint ma is szent István célbavett nagy munkájának kiépítését: a magyar nép
nemzeti s keresztény egyéniségének kialakítását. Mély
lélektani és történeti megfigyelésen alapuló jellemrajza a magyar népnek, egyenesen az élet valóságából
merítve ! Igaz, de szomorú is nagyon ez a jellemzés
s minél elszomorítóbb, annál inkább kell vele részletesen foglalkoznunk, hogy javíthassunk magunkon ;
mert nem a belenyugvás, nem a fatalizmus az igazság,
hanem az, a mi írva vagyon, hogy Isten gyógyíthatókká tette a nemzeteket.
Lelki gyöngeség, hogy a magyar ember nem
szereti a könyvet, nem szeret tanulni, pedig a művelődés és a kultura emelkedése e nélkül lehetetlen.
A filozófiáig a tapasztalati tudományok nagy területe terjed, de még ezen se forgolódik. Az intellektuális munka, mint a komoly munkakedv egyáltalán,
valamint az alakítás, az újjáépítés a magyarnak nem
«szenvedelme». Még azok soraiban is, a kiknek a
«könyv» kenyerük, csak kivételszerű a tudományos,
a kutató munkálkodás. Tanár vagy pap, a ki nemcsak könyvet vásárol, de át is tanulmányozza, föltűnik kartársai sorában, mert a nagy többség nem
ilyen. 1 A tanulókat is többnyire csak a bizonyítvány
vagyr az oklevél elnyerése ösztönzi ilyen amolyan
1

Minden irányban igy vagyunk. Irodalmi vállalataink
csak tengődnek s néhány ügybuzgó férfiú áldozatkészségéből
táplálkoznak. Mint jellemző dolgot említem föl a «Protestáns
Egyházi és Iskolai Lap» augusztus 22-iki egyik szerkesztői
üzenetét, melyben arról panaszkodik, hogy előfizetői nem
küldik be előfizetéseiket. «Elég bajunk, hogy most félévkor
is csaknem félszáz csupán «olvasónak» kellett a lapot beszüntetnünk, miután arra semmiképen sem vállalkozhatunk,
hogy ingyen adjuk azt, a mi magunknak is drága pénzünkbe
kerül». Körülbelül így vagyunk minden komoly irodalmi
vállalattal.
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lett mérvadó: a protekció, az egymás támogatása,
tanulásra, az egyetemen még ebben is mintha aránylag
az egymás hibáinak elnézése lett uralkodó elvvé, a
az izraeliták fölülmúlnák a keresztényeket. Az oknyers virtus, megölője annak, a mi a tudományokba
levél elnyerése aztán rendszerint a tanulás befejevaló elmerülést hát mi tekintetben is szükségessé teszi.
zését is jelenti, melyet az élet elméletmentes gyakorlata vált föl, a kenyérkeresés. Ez pedig rendesen
Vagyis a harcias idők befolyása alatt a nemzeti
úgy fest, hogy mindenki mással foglalkozik, mint a
lélek alakulása oly irányt vett, melynek a tudományba
mivel kellene. Csodálatos, hogy a germán vagy szláv
elmerülés, a szellemi munkakedv nem lehetett szenelem is, mely hazájában nagy szellemi munkát fejt
vedelme, hanem kifejlődtek : nem dolgozó, de uralki, ha a magyarba oltódik, az itteni viszonyok között
kodó osztályok s azok árnyéka, a messze elmaradt,
a tudományban szintén ritkán emelkedik fölül az
árnyba, sötétségbe s inferioritásba szorított nép.
átlagon ; a Semmelweisok, Jedlikek, Schlauchok,
A 48-as idők, a jogegyenlőség kimondása, leProhászkák, Giessweinok csaknem kivételszámba
rombolták a hamis ideált ; de csak a törvénykönyvben,
mennek.
nem a lelkek világában, a miből közéleti kavarodásnak, a nemesség s a nép pusztulásának kellett
Igaz, hogy a magyar nyelv szűk határai korlátját
bekövetkeznie, a mint 1867-ben egy sokkal élelmesebb
képezik a tudomány irodalmi művelésének, a magyar
fajt szabadítottak rá az új viszonyokra nem nevelt,
könyvnek nincs olyan piaca, mint a németnek vagy a
hanem a régi módon gondolkozó nemességre és
franciának. De ez nem magyarázza azt a tényt, hogy
népre.
a magyarnak az olvasás, a könyv miért nem lelki
szükséglet. Talán faji jelleg volna ez? Én az embeMég ma is, a félszázados jogi átalakulás után,
rekkel közös szellemi tulajdonságoknál fogva ilyen
igaz Prohászka püspök állítása, hogy a magyar népfaji jellegben, a tudománytalanságban, nem hiszek,
nek ideálja — a mult harcias viszonyok között kis azért kénytelen vagyok ezt a szomorú vonást a kedfejlődött ideálja — több-kevesebb öntudatossággal
vezőtlen körülményekből, abból a hazai történeti
az, hogy úr akar lenni s nem akar dolgozni. A magyar
fejlődésből magyarázni, a mit Prohászka püspök elnépé mondom általában, mert a mint pl. a Rajnamaradásunk második okául említ s a mit ha megvidéki virágzó nép szerencséje az volt, hogy ariszszüntetünk, valószínűleg megszűnik ez a hátrányos,
tokrácia sohasem uralkodott közte; úgy a magyar
a tudományt elhanyagoló jelleg is.
népnek kárára vált, hogy urainak «úr akar lenni,
de nem akar dolgozni» példája állott előtte. Fölülről
Magyarország tudniillik szinte a XVIII. század
kapta
a rossz példát, ő is teljesen elromlott miatta.
végéig, sőt a napoleoni háborúkkal, a XIX. század
Ez a másik ok azt gondolom eléggé megmagyaelejéig a harcok, a háborúk folytonos szintere volt.
rázza az elsőt is, a tudomány-nem-kedvelést s
Köztudomású pedig, hogy : inter arma silent musae.
százados hatásával ez okozta tulajdonkép, hogy szent
A XVI. század óta, a beállott török háború óta, tehát
István terve : az erős, egészséges nemzeti egyéniség
szinte három századon keresztül a nyers erőszak
kialakítása félbemaradt munkának maradt a mai
uralkodott nálunk s nem a lelkek csendes munkája.
napig,
Sokkal hosszabb idő ez, semhogy állandó hatást ne
gyakorolt volna az emberek lelkületére. Valóban a
E bajokban sínylődünk ma is, írja tovább Procsendes elmélődés helyeit a harcias ideálok tisztelehászka püspök s e bajokon kell segítenie a kereszlére nevelte a magyart; a harcos pedig, jól mondja
tény restaurációnak és mindenkinek, ki erős,keresztény
Prohászka püspök, mindig úr akar lenni csendes
nemzeti életet sürget.
polgári munka nélkül; hisz a harc fejtörés nélkül
Zseniális eszével aztán ez utóbbi baj gyökerének
is dicsőséget, a zsákmány meg kenyeret biztosít
szegzi a fejszét, melyet ha orvosiunk, bekövetkezik
neki. így fejlődött ki nálunk idővel a középosztály
m a j d a tudományba való óhajtott elmerülés, vagyis
hibás ideálja: úr akart lenni s nem akart dolgozni.
az első baj orvoslása is.
Ennek óriási visszahatása volt aztán az egész
Gyógyszere igazán radikális s olyan, a hogy
magyar társadalmi élet, a közgazdaság, a kultura, a
nálunk eddig még nem beszéltek.
Oudek.
tudomány további alakulására. Nemcsak a törvénykönyvben, de még inkább az életben minden jog,
Az Blet JÇenyere.
(in.)
minden vezető pálya a könyvet nem kedvelő, de
harcias nemességé lett, a népnek jutott a teher, a
Az örök életnek, a test föltámadásának reménymunka. 1 Nem a szellemi kiválóság, de a nemesi oszségével akarta az Üdvözítő tanítványainak kételketályhoz való tartozás, nem a munka, de a születés
dését eloszlatni s őket szorosabban magához vonni.
Az írástudók látják Jézusnak ezt a törekvését, azért
1

Ez a százados fölfogás uralkodik ma is, mint látjuk,
nemcsak a vármegyében, hanem a többi között még a prot.
önkormányzatban is. Berzsenyinek «A protestantizmus haladásának akadályai» cimű minap megjelent könyvében olvassuk,
hogy a világi vezetőhelyek betöltésénél a választótestületek
csak vagyoni és társadalmi állás szerint való minősítést

keresnek s így a prot. egyházkormányzati életben, nagy
kárára, nem a demokrácia, hanem az oligarchia uralkodik.
A begyökerezett gondolkodás még minden téren észlelhető.
Mindenfelé találkozunk vele a fejlődés, az újjáalakítás nagy
hátrányára.
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m i n d e n erejükkel azon vannak, hogy az ingadozó
tanítványokat teljesen eltántorítsák mesterüktől. Mint
a szinedrium kiküldöttei adatokat gyűjtöttek Jézus
származásáról, működéséről, beszédeit, tetteit figyelemmel kisérték s a mint látjuk tevékenysége elé
lépten-nyomon akadályokat gördítettek. Tudomást
szereztek Jézusnak szüleiről, Józsefről és Máriáról.
A természetfölötti fogantatásról természetesen semmit
sem hallottak, az a szent család titka volt, még Jézus
legközelebbi tanítványai sem t u d t a k róla. 1 És ime,
kit a názáreti ács fiának tartottak, azt m o n d j a magáról, hogy a mennyből szállott alá. Jézusnak ezt az
állítását nyilvánvaló igaztalanságnak tartották. Rám u t a t n a k tehát Jézus földi származására a b b a n a
hitben, hogy a szembeszökő ellentmondás föltüntetése
a tények és Jézus állítása közt véglegesen megdönti
a názáreti próféta tekintélyét.
(41. v.) Zúgolódának tehát a zsidók azon, hogy
azt m o n d o t t a : én vagyok a kenyér, 2 ki mennyből
szállottam alá ; (42. v.) és m o n d á k : nemde Jézus ez,
József fia, kinek mi ismerjük atyját és a n y j á t ? Miképen m o n d j a tehát ez: hogy mennyből szállottam
alá. Ez a hitetlenség ellenvetése, mely századokon
át újból és újból megismétlődik: emberek a szüleid,
magad is ember vagy, tehát tanításod és m ű v e d is
emberi, mikép mondhatod, hogy mennyből szállottál a l á ?
(43. v.) Felelvén azért Jézus, mondá n e k i k : ne
zúgolódjatok egymás között. Helyteleníti zúgolódásukat, mint teljesen jogosulatlant, de nem ad választ
ellenvetésükre. Csak tanítványait akarja megóvni az
írástudók hitetlenségének káros behatásától. Nem
fedi föl természetfölötti fogantatásának titkait, h a n e m
r á m u t a t a végső okra, a mely miatt az írástudók
n e m tudják megoldani a látszólagos ellentmondást,
mely mennyből jövetele és földi szülőktől származása
közt van. Az ok az írástudók megátalkodottsága a
hitetlenségben. Ez az oka annak, hogy nem tudnak
hittel, odaadással Jézushoz csatlakozni s csak a
názáreti ács fiát látják benne. Már kezdettől fogva
hitetlenül fogadtak minden bizonyságot, mely Jézus
isteni küldetése mellett tanúskodott. Hallották a nagy
prófétának, Keresztelő Jánosnak tanuságtételét s nem
hittek neki. 3 Látták Jézus csodatételeit, melyekkel
húsvét ü n n e p é n magában a fővárosban bizonyította
isteni küldetését, ezeknek sem hittek. 4 Látták az Atya
bizonyságtételét pünkösd ü n n e p é n Betheszda tavánál,
de b á r m i érthetőleg is szólt a m e n n y e i Atya, a nép
vezetői szavát mégsem hallották soha, 5 sohasem
akarták megérteni. Ennyi kegyelemben részesítette
m á r az Atya őket, de ők a kegyelmeket m i n d el1

Ján. 1, 46.
A magyar fordításban a Vulgata nyomán, eltérőleg a
görög szövegtől : élő kenyér.
8
Ján. 5, 33—34.
i Ján. 2, 24.
s Ján. 5, 37.
2
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utasították maguktól, mindjárt kezdetben n e m mutattak semmiféle jóakaratot, azért is az Atya igéje nem
m a r a d t meg bennük. 1 Az Atya megvonta tőlük
kegyelmét, ők megátalkodtak a hitetlenségben s nem
t u d n a k hittel Jézushoz jönni. Eljárásuk n e m lehet
tehát irányadó a tanítványok számára.
(44. v.) Senki sem jöhet énhozzám, hacsak az
Atyá, ki engem küldött, n e m vonzza őt és én föltámasztom őt az utolsó napon. Az Atya megátalkodottságuk miatt az írástudókat n e m vonzza hozzám
kegyelmével, mely megvilágosítaná értelmüket, hogy
elhigyjék, hogy én vagyok a kenyér, ki az égből
szállottam alá. Az Atya nem indítja meg kegyelmével
akaratukat, hogy odaadó szívvel hozzám csatlakozzanak. Nektek, tanítványaim, n e m szabad az ő péld á j u k a t követnetek, mert m i n t elébb mondottam,
titeket az Atya n e k e m adott, titeket vonz az Atya
kegyelmével. Hiszen most van az isteni kegyelem
működésének, az emberi értelem megvilágosításának
és az akarat megindításának kiváltságos ideje, melyről
m á r a próféták szólottak.
(45. v.) írva vagyon a prófétánál: m i n d n y á j a n
az Isten tanítványai lesznek. 2 De n e m elég a kegyelem
működése, az e m b e r n e k vele együtt kell működni,
csak annak j u t a l m a az egyesülés Jézussal, a ki az
Atya tanítása iránt tanulékonynak mutatkozik, azért
m o n d j a tovább: minden, a ki az Atyától hallott és
t a n u l t , énhozzám jő. A ki enged a kegyelem vonzásának, azt az Atya hozzám vezeti. Nehogy azonban
a tanítványok azt m o n d j á k : sohasem láttuk az Atyát,
h o g y a n tanulhattunk volna tőle, az Üdvözítő mindj á r t hozzáteszi (46. v.) : Nem m i n t h a az Atyát látta
volna valaki, m e r t csak a ki Istentől vagyon, az látta
az Atyát. Az Atyának szózatát, mellyel a szívhez
szól, n e m azért kell engedelmes szívvel fogadniok a
tanítványoknak, m e r t látják az Atyát. Nem, az Atya
megtanítja őket arra, hogy csak az látta Istent, a ki
tőle van, szóval az Atya az engedelmes szívű tanítványt elvezeti ahhoz, ki az Istentől van, az Igéhez
s itt megtalálja az igazságot és az életet.
(47. v.) Bizony, bizony m o n d o m n e k t e k : a ki
hisz énbennem, ö r ö k élete vagyon. Ebben a gondol a t b a n az Üdvözítő összefoglalja mindazt, a mit
m o s t a n i hosszabb kitérésében a hit szükségességéről
mondott. Az írástudók hitetlensége, a tanítványok
kételkedése késztette rá, hogy tárgyától eltérjen. Most
összefoglalva az eddigelé mondottakat s mintegy
előkészítésül a beszéd következő nagyfontosságú
részéhez, örök életet ígér a n n a k , a ki b e n n e hisz.
Mindenki, a ki Isten Fiában igaz, teljes, következetes,
tökéletes hittel hisz, az m á r megigazult. Ez a hit
élteti és megszenteli. A mi a napsugár áldása a természetben, az a hité a lélekben. Megvilágosítja, fölmelegíti, megtermékenyíti a lelket. Kiárasztja benne
» Ján. 5, 38.
s Iza. 54, 13.
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a szeretetet, a megszentelő kegyelmet, az igaz életet,
Isten életét, melynek nincs határa. Azért nem is vész
el senki, csak az, ki sohasem hitt úgy, a mint hinnie
kellett, vagy az, a ki megszűnt hinni, mert a ki hisz
énbennem, örök élete vagyon.
A hit kezdete a lélek természetfölötti életének, a
megkezdett lelki élet föntartására, tökéletesítésére
azonban a léleknek szüksége van éltető kenyérre.
Azért mondja Jézus, hogy a ki hisz őbenne, annak
örök élete van s mindjárt hozzáteszi (48. v.): én
vagyok az élet kenyere. A hit magában, anélkül,
hogy az éltető kenyérből erősödést nyerne, csak egy
időre bírná föntartani a lélek életét, úgy, amint a
manna is csak néhány évig éltette a pusztában a
zsidó nép őseit, de nem volt ereje ahhoz, hogy őket a
haláltól megóvja.
(49. v.) Atyáitok mannát ettek a pusztában és
meghaltak. •— Mannával táplálkoztak s meghaltak,
mielőtt az igéret földjére eljutottak volna, 1 de a ki
a mennyei kenyérrel táplálkozik: az eljut a boldogság hónába. 2
(50. v.) Ez a mennyből leszállott kenyér, hogy
a ki abból eszik, meg ne haljon. — Oly természetű
ez a kenyér, hogy annak, a ki belőle eszik, természetfölötti lelki élete legyen a földön, örök boldogsága a mennyben s testének föltámadása az életre.
Ilyen fönséges hatásai vannak a kenyérnek, melyről
Jézus eddigelé szólott, s ez a kenyér nem más, mint
az ő istenemberi személye.
(51. v.) Én vagyok az élő kenyér, ki mennyből
szállottam alá, ha valaki e kenyérből eszik, örökké
él.3 — Fönséges a párhuzamosság ezen vers és az
előző között. Ez a mennyből leszállott kenyér,
mondja ott. En vagyok az élő kenyér, folytatja itt.
A ki abból eszik meg ne haljon, szavaknak pedig
megfelel e mondat : ha valaki e kenyérből eszik,
örökké él. Ezzel a párhuzamba állítással önmagát
azon kenyérrel azonosítja, melyet beszéde elején
megjelölt, mint olyat, melyért munkálkodnunk kell
s a melyet az ember Fia fog megadni.
(52. v.) És4 a kenyér, melyet én adandó vagyok,
az én testem, húsom a világ életéért. — Tüzetesebben meghatározza, hogy mit tartalmaz a kenyér,
melyet adni fog. A kenyér, melyről eddig szólott,
húsát tartalmazza. Húsnak nevezi s ezzel jelzi, hogy
eledelül adja s egyúttal áldozati jellegére is rámutat,
mikor azt m o n d j a : a kenyér húsom a világ életéért, az a hús, melyet a kereszten áldozatul fog
hozni. Jézusnak e kijelentésén az írástudók megütköztek. Azt a mondását, mellyel önmagát éltető
kenyérnek nevezte, még tudták képletesen magyarázni abban az értelemben, a melyben Jeremiás
1

Chrysostomus, Hom. 45.
Ignatius, Ad Ephes. : tpccp|iaxov á&avaaía;.
3
A Vulgata az 51. verset két részre, s a fejezetet 72
versre osztja, a görög szöveg csak 71-et számol.
4
Görög szöveg szerint : és azonban.
3
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Jáhve szavát eledelének mondotta, 1 de Jézus jelen
kijelentése sokkal határozottabb, semhogy képletes
értelmet tudtak volna neki tulajdonítani. Egyesek
megbotránkozva ismételgették Jézus szavait, mások
lehetetlennek tartották, hogy azokat szószerint vegyék.
(53. v.) Vetekedének azért a zsidók egymás között,
mondván: miképen adhatja ez nekünk az ő testét
eledelül? — Az Üdvözítő megadja nekik a választ, hogy
igenis betűszerinti értelemben kell szavait venni.
(54. v.) Mondá tehát nekik Jézus: bizony, bizony
mondom nektek, ha nem eszitek az ember Fia testét és nem isszátok az ő vérét, nem leszen élet
tibennetek. — Valóságos emberi testet kell enniök,
sőt emberi vért is kell inniok, az ember Fiának testével és vérével kell táplálkozniok, különben nem
lesz természetfölötti életük. Ugyanezt a gondolatot
pozitive is kifejezi a következő vers szavaival.
(55. v.) A ki eszi az én testemet és issza az én
véremet, örök élete vagyon ; és én föltámasztom őt
az utolsó napon. — Jézus testének és vérének vétele
a léleknek örök életet ad, a test halálától ugyan
nem óv meg, de záloga jövendő föltámadásának.
(56., 57. v.) Mert az én testem bizonnyal étel és
az én vérem bizonnyal ital. A ki eszi az én testemet és issza az én véremet, énbennem lakik és én
ő benne. — Az Üdvözítő gyönyörűséges szavakban
okát adja annak, hogy miért nevezte a kenyeret,
melyet adni fog, az élet kenyerének, vagyis éltető
kenyérnek s megjelöli a módot, mellyel e kenyér
forrásává válik a lélek életének és zálogává a test
föltámadásának. Élet kenyere, mert magában foglalja az isteni élet erejét, étel és ital, mert naggyá
és erőssé tesz a bensőséges egyesülésnél fogva, mely
a táplálkozó és táplálék közt létrejő. De míg a test
tápláléka átváltozik az élvező lényegévé, addig az
élet kenyere az élvezőt olvasztja be saját lényegébe.
Krisztus természetének részesévé tesz, a legbensőbben egyesít vele, hogy valóban isteni életünk legyen
és belőle éljünk, a mint ő él az Atyából. 2
(58. v.) A mint engem küldött az élő Atya és
én élek az Atyáért: úgy a ki eszik engem, ő is él
énérettem. — Az Atya öröktől fogva életet ad a
Fiúnak, e világra küldötte s a keresztre feszítés után
harmadnapra föl fogja támasztani s így a Fiú az
Atyáért fog élni föltámadása után, azaz az Atyának
köszöni majd megdicsőülésében életét,3 a mint azt
alább megmagyarázza: majd látjátok az ember Fiát
fölmenni oda, ahol azelőtt volt.4 Hasonlóképen az,
a ki eszi az Istenember testét, lelki életét az élő
Krisztustól nyeri és Krisztus fogja testét föltámasztani. Következik az eucharisztikus beszédben mondottak összefoglalása és a beszéd befejezése.
1 Jer. 15, 16.
Ágoston, In Ps. 30, 120, 130 ; Péter 2. 1, 4.
3
A görög ÇijvSià xiva annyit jelent, mint az életet valakinek köszönni.
4
Ján. 6, 63.
2
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(59. v.) Ez a kenyér, mely az égből szállott alá.
Nem úgy, mint atyáitok mannát ettek és meghaltak.
A ki e kenyeret eszi, örökké él. — Ez a kenyér,
melyről beszédemben szólottam, tudniillik az ember
Fiának teste és vére a mannától eredetében és hatásában különbözik, mert a manna nem az égből szállott
alá, ez pedig mennyből alászállott kenyér, a kik mannával táplálkoztak, meghaltak, ellenben örökké él
az, a ki eszi az ember Fia testét és issza az ő vérét.
Az evangelista közli még röviden a beszéd
hatását a tanítványokra és az apostolokra. A zsidó
írástudók megmaradtak hitetlenségben, róluk máinem szól az evangelista. Bizonyára a nép közé
vegyülve bizonyítgatták Jézus szavainak lehetetlen
voltát. Folyton hangoztatták, hogy mikép kívánhatja a
názáreti rabbi, hogy emberhúst együnk és ember vérét
igyuk, hiszen a törvény még az állatok vérének élvezését is tiltja. Túlságosan anyagiasan fogták föl az
Üdvözítő szavait s így tudtak a tanítványokra hatni
kik Jézus hallgatóságának jó részét képezték.
Midőn Jézus látta, hogy az Írástudók teljesen
megingatták a tanítványok hitét, megnevezi hitetlenségük okát, mely abban áll, hogy a szerető gondoskodás ellenére, mellyel őket az eucharisztikus beszéd
megértésére előkészítette, ellenállottak a kegyelem
vonzásának, látták a kenyérszaporítás csodáját, látták őt a tengeren járni, mégis megkeményítették
szivöket s az Atya már nem vonzza őket. 1 Nem a
beszéd kemény és nehezen hihető, hanem kemény
a szivük. Nem kemény a beszéd, csak nem szabad
túlságosan anyagiasan fölfogni. Nem élettelen testét
és nyers emberi vérét fogja Jézus ételül és italul
adni, hanem megdicsőített, szellemi élő testét, mert
a test magában nem használ semmit, hanem a szellem az, a mi megelevenít. 2 Jóllehet az Üdvözítő
rámutat megdicsőülésére s ekkép meg akarja könynyíteni a tanítványoknak a hitet, mégis bekövetkezik a szakadás s az Írástudók elérik azt, hogy a
tanítványok közül sokan elpártolnak Jézustól s
többé már nem követik.
Jézus a tanítványoktól apostolaihoz fordul azon
célból, hogy legalább ezek tegyenek a néptömeg
előtt nyilvánosan vallomást hitükről. A tizenkettőnek nevében Péter felel Jézus kérdésére s mintegy
kéri az Urat, 3 hogy gyenge hitük miatt ne taszítsa el
őket magától, mert tőle elszakítva meglenni nem
tudnak. Vágyódásuk az életre és a hitre csak nála
talál kielégítést. Bár nem fogják föl az eucharisztikus beszéd értelmét, mégis hittel fogadják mesterük szavát, mert elhiszik, hogy ő a Krisztus, Isten
szentje. 4 Bárminő örömet is szerzett az Úrnak Péter
hitvallomása s bárminő vágyódással 5 gondol az
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utolsó vacsorára, midőn legbensőségesebben fog
egyesülni apostolaival s megalapítja a most megígért szeretetlakomát, örömébe belevegyül a fájdalom
érzete a hűtlen apostol s mindazoknak árulásán, kik
részesülni fognak az élet kenyerében a nélkül, hogy
benne hinnének. A kariothi Júdás szelleme sohasem
fog teljesen kiveszni.
Martin Aurél.

Szent

Anzelm.
1109—1909.

X. Pius ez év április 21-én, szent Anzelm
halálának nyolcszázados évfordulója alkalmából, körlevelet bocsátott ki, a melyben buzdít bennünket,
hogy térjünk vissza gondolkodásunkban, világnézetünkben szent Anzelm szelleméhez, lelkületéhez, mert
az a szellem és fölfogás őriz meg bennünket a hitünkben való hajótöréstől és az erkölcsi romlástól is.
A «Religio» ép akkor egyéb bölcseleti kérdésekkel lévén elfoglalva, nem térhetett ki azonnal ezen
fölötte fontos pápai iratra. De kötelességének tartja,
hogy utólag elővegye ő szentsége eme körlevelét s
azt méltassa, annak céljára rámutasson.
Különös talán, hogy a körültekintő p á p a épen
szent Anzelmre hivja föl a figyelmünket 1 Milyen okai
vannak ennek? Ime a fontos kérdés, a melyre
ráirányítom a «Beligio» közönségének figyelmét. Szeretném, hogy ha a kép, a melyet röviden vázolni
akarok, mégis elég eleven lenne arra, hogy előttünk
álljon szent Anzelm alakja, történelmi jelentősége,
gondviselésszerű hivatása. A történelem keretébe
állítom be szent Anzelmet, a küzdelmes, a mozgó
élet kellő közepébe, a szellemi harcok küzdőterére,
mert csak így értjük meg, miért fordult ő szentsége
éles tekintete szent Anzelmre.
I. A keresztény bölcseletnek első hatalmas képviselője, szerény nézetem szerint, szent Ágoston, A mit
az ókori gondolkodás termelt, a mit a keresztény
Atyák tanítottak, azt szent Ágoston szent Pálnak és
az evangéliumnak szellemében mind földolgozta és
egységes világnézetbe foglalta. Szent Ágostonnak és
a római birodalomnak halála azonban összeesik. Az
^erőteljes pogány népek szétaprózzák és tönkreteszik
a nagy világállamot s megindul nyugaton a népek
vándorlása és az emberiségnek kínszenvedése, a mely
hosszú évszázadokon a siralom völgyévé változtatta
Európa területét. A tudományok haldokoltak, az
oktatás és művelődés igen alacsony fokon állott. Nagy
Károlynak hatalmas egyénisége ideig-óráig a politikai és szellemi újjászületésnek reményével kecsegtetett ugyan, halála után azonban a pártviszályok
megint mindent földúltak.
Az egyházi élet is súlyos válság előtt állott. Gondoljunk csak a simoniára, a z investiturával való visszaélésekre, a szerzetesi életnek s a papok életének
hanyatlására, az iszonyú tudatlanságra, a pápai
székért való küzdelmekre s előttünk állanak úgy a
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politikai és egyházpolitikai, mint az erkölcsi és szellemi bajok, amelyek az egész X. és XI. századon át
is végighúzódnak.
Az isteni Gondviselés azonban életbe hivta a
clugni zárdát, a középkor újjászületésének bölcsőjét,
a melyben azok nevelkedtek, a kik egész Európa
átalakulására oly óriási befolyással voltak. A középkornak azon vasemberei fejlődtek itt ki, a kik az
erkölcsi és szellemi élet magaslataira eljutva, az életszentségnek és a tudománynak erejével zúzták szét
a visszaéléseknek okait s örökké szép példát adtak
arra, hogy igazi erő csak az életszentséggel párosult
tudományban, meggyőződésekben van.
A clugni zárda nemcsak azért volt nevezetes,
mert kiváló pápákat, püspököket, papokat adott és
mert tudományt művelt; hanem főleg azért, mert a
szerzetesi életnek új lendületet kölcsönzött és e zárdának tagjai Európa többi kolostoraiba is krisztusi
szellemet, új életet vittek be.
VII. Gergely, a clugni zárda gyermeke, nem szállhatott volna szembe a világi hatalommal és az erkölcstelen papsággal, ha háta mögött nincsen már egy
új papi nemzedék, a melynek szellemi és erkölcsi
súlya a nép előtt is nyilvánvaló volt. Lassan és szinte
zajtalanul folyt le az egyház kebelében az az ellenforradalom, a mely, miután az életnek szinterére
lépett, legyőzte a visszaéléseket és kitépte az egyházi
élet szenvedésének gyökereit.
A clugni zárdának történelmi hivatása tehát az
volt, hogy tudományra és életszentségre nevelt.
Ilol van azonban emberi haladás, a mely mocsoktalan volna ? Hol van szellemi mozgalom, a melynek
árja iszapot is ne hordana magával? Az emberi
szellem ébredése, szárnybontogatása esések és bukások nélkül nincsen. Az a gyönyörérzés, a mely a
szellemi munkát kiséri, ha csak egy kissé megdagad,
túlságos önbizalommal, megelégedéssel s másrészt
kicsinyléssel, lenézéssel tölti el az embert. A liereziseknek nemcsak lélektani, de élettani okai is vannak.
T. i. a szellemi munkával és sikerrel kapcsolatos
érzések, örömek, a melyek, ha medrükből kilépnek,
magaslataikról minden más érzést lenéznek.
Bizony, mikor a gondolkodók benső szükségességből ismét kezdtek bölcselkedni, a tévedéseknek
is tág tere nyilt meg. Az egyszerű, alázatos hit a nagy
politikai, társadalmi zűrzavarok közepette még megelégedett a Szentírásnak és a Szentatyáknak tekintélyével, nem igényelt mélyebb belátást. Ez a két
tekintély minden más tudás-forrást hitelre, eredetre
nézve fölülmúlt. Az egyszerű gondolkodást tehát teljesen kielégített. És ha valaki magasabbra törekedett
és az emberi észnek nagyobb súlyt akart tulajdonítani, föltéve, hogy megismerte a klasszikus bölcseletnek viszontagságát, a mely csak kételkedésre vezetett,
megint csak a hithez menekült vissza.
A XI. században azonban az emberi szellem új
erőre kap, ismét bízik önmagában és új utakat akar
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vágni. Megragadja az ókori gondolkodásnak legnehezebb kérdéseit is és elmélkedni kezd a fölött, a mit
még Arisztoteles sem mert eldönteni, hogy léteznek-e
a valóságban a faji és a nemi fogalmak, vagy csak
egyes dolgok léteznek? Megindul ezzel a nominalizmus és a realizmus küzdelme s megkezdődnek mind
azon dőreségek, a melyek a szellemi vitákat kisérni
szokták: a kicsinylés és lenézés, a piszkálódás. Az
«új szofisták», a nominalisták, a kóborló és barangoló
nyugtalankodók, pusztán az észben bízva, kritika alá
vették a hit igazságait is és örömüket lelték abban,
lia fogásaikkal zavarba hozták az egyszerű hívőket.
Természetesen nagy lett az ellenszenv az egyoldalú
theologusok és a nominalisták között s nem csoda,
h a a dominikánusoknak még az 1228. évi rendi határozata is kimondja, hogy a «testvérek a pogányok
és a filozofusok könyveit ne tanulmányozzák. Világi
tudományokat nem kell elsajátítaniok. még az úgy
nevezett szabad művészetet sem». 1
Világos, hogy e küzdelmeknek csiráiban is két
világnézetnek elemei vannak. Hitből induljunk-e ki
a vallás tanításainak elsajátításában, vagy az észből ?
Az előbbi álláspontot követték a régiek, az utóbbit
az ujak.
Szent Ágoston egyik beszédében mondja : Dicit
mihi homo: intelligam ut credam; respondeo: crede,
ut intelligas.2
A körül forog most m á r az emberi szellem :
higyjen-e, hogy értsen; vagy pedig: értsen-e, hogy
higyjen? Szent Ágostonnál a kérdés megfejtése teljesen öntudatos volt; belső átéléseken nyugodott.
Hiszen ő átérezte a kételkedésnek kínjait, hosszú időn
keresztül azon fáradozott, hogy mindent lehetőleg
úgy értsen meg, mint azt, hogy kétszerkettő négy.
Sorba vette a bölcseleti iskolákat, átélte a manicheusokkal való éveket is, a kik őt azzal hitegették, hogy
hit nélkül tanítják meg a legfontosabb igazságokra.
De hiába volt minden fáradozása. Belátta, hogy hit
nélkül nincs sem tudományos, sem társadalmi élet
és liogj' a lét legfontosabb kérdéseire a hit ad feleletet. Crede, ut intelligas.
Ám a XI. század szofisztái más húsból és vérből
valók voltak. Gondolkodásuk töredékes; nincsenek
összefüggésben a múltnak gondolkodásával, tudásával ; nem ismerik az észnek csalódásait ; tehát annál
jobban biznak önmagukban és mert nagyon sokat
remélnek önmaguktól, lenézik a Szentatyák tekintélyét s még a Szentírást is saját eszük szerint magyarázzák.
Hányszor ismétlődik meg ez a folyamat a gondolkodás történelmében? S mennyi rombolásnak
oka e nihilizmus, mely minden hagyományt félredob
s elfelejti, hogy a történelemben minden ugrás, ugrás
1
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a sötétbe. S hogy m i n d e n haladásnak egyedüli reális
alapja a meglevőnek tovább fejlesztése.
Es a haladáshoz nemcsak hit, de igazi erkölcsös
szellem is szükséges. Hit és erkölcs a vallásos e m b e r ben egymást lendítik előre. A hit az erkölcshöz vezet;
az erkölcs pedig a hitnek elevenségét szitogatja. «Non
intratur in veritatem nisi per caritatem» m o n d j a
szent Ágoston. És Abelardról is el lehetett mondani,
a minő az élete, olyan a tanítása. Abelard volt a leghevesebb racionalisták egyike.
A XI. században tehát felette fontos változások
mennek végbe úgy az egyházi, mint a szellemi életben. Az egyházpolitikában új utat m u t a t VII. Gergely,
a szellemi életben pedig szent Anzelm. Mind a kettő
kezdetben kolostorban él, ott nő ki hatalmas egyéniséggé, hogy azután az élet h a r c a i b a n viharokkal
dacoljon. VII. Gergely működését ismerjük. Szent
Anzelmnek vörös Vilmos angol királlyal való küzdelmeit. az egyház szabadsága érdekében, elbeszéli
a történelem és méltányolja a legújabb körlevél.
Szent Anzelmnek azonban szellemi működését, a
bölcseletre és theologiára vonatkozó nagy hatását a
körlevél szellemében még ki kell bővítenünk.
Trikál József dr.

A

louvaini napok

tanulságai.

A jelen év m á j u s 9., 10. és 11. napjait értem, a
mikor a IV. János brabanti herceg által 1425-ben
alapított ősrégi és dicső múltú louvaini egyetem —
az egész Belgium s az egész tudományos világ örvendező részvétele mellett — a belga püspöki k a r által
történt újjáalakításának 75-ik évfordulóját ünnepelte. 1
A megjelentek 2 tanúi voltak egyrészt az ü n n e p l ő
egyetem nagyszerű berendezettségének s jeleit vették
az ott folyó pezsgő tudományos életnek, másrészt
annak a nagyrabecsülésnek, melyben az egyetem
tényleges és volt hallgatóitól s a társadalom m i n d e n
rétegétől részesül.
Az egyetem öt karból áll: 1. hittudomány, 2. jog,
3. orvostudomány, 4 bölcselet és irodalom, 5. természettudomány, művészet és mesterségek, utak és
bányák s földmívelési tudomány. Ezekhez még kereskedelmi és konzuli iskola is járul. A karok m i n d e n
szükséges intézettel és eszközzel el v a n n a k látva, ezek
közt jól berendezett kísérleti-lélektani m ű t e r e m m e l
is találkozunk s a lélektani tanszéknek is meg v a n n a k
a maga bonctani segédeszközei.
Az egyetem 1834-gyel kezdődőleg évről-évre
«Bibliographie» cimű közleményt ad ki, mely teljes
jegyzékét n y ú j t j a úgy az egyetem hivatalos kiadványainak, mint az összes egyetemi tanárok önálló
1
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mű alakjában vagy folyóiratokban megjelent tudom á n y o s dolgozatainak.
Igen kellemesen érint és nagyfontosságú az a
szeretet és ragaszkodás, mellyel a tényleges egyetemi
ifjúság az egyetem mint Alma Mater iránt viseltetik
s melyet a hallgatók később is, életük minden körülményei közt megőriznek. Minden tényleges diák ott
volt és ujjongott az egyetem jubileumán, beszédekben
és fölkiáltásokban tiszteletét és szeretetét nyilvánítva
tanárai iránt. A volt hallgatók külön virágzó egyesületet alkotnak s é p úgy részt kívántak a j u b i l e u m ból, m i n t a tényleges tanulók. Az egyetem volt hallgatói
vezetésük alatt álló háromezret meghaladó egyesületeket vonultattak el az egyetemi tanács előtt. A miniszterelnök, több más miniszter, polgármesterek, b í r á k s a
közélet minden r e n d ű jelesei úgy nyilatkoztak, hogy
ma is a louvaini A l m a Mater gyermekének tartják
magukat. Belgium bíboros hercegprímása m a is tiszteletbeli tanára a bölcseleti és irodalmi karnak. Három
tényleges miniszter : Descamps báró, Van den Heuvel
és De Laantsheere, valamint a királyi kabinetiroda
feje, mult félévben is tartottak előadásokat. Az egyetem ilyen megbecsülése a tanítványok részéről általánossá teszi az egyetem nagyrabecsülését, úgyhogy
a társadalom m i n d e n rétege, az egész nemzet nagy
kincsének és büszkeségének tartja az egyetemet. Innen
van, hogy a louvaini egyetem jubileumán az egész
Belgium talpon volt, innen a h á r o m napon át tartott
j u b i l e u m i ünnepségeken a közönség nagy részvétele
s kivált a zászlók ünnepén a lelkesedés kitörései
s — a mi fő — i n n e n van, hogy Belgiumban nincs
buzgó katholikus, a ki a louvaini katholikus egyetemre ne adakoznék, miáltal a nevezett egyetemet
a belga püspöki k a r és a katholikus közönség
m i n d e n állami hozzájárulás n é l k ü l nemcsak föntartják, h a n e m a virágzás magas fokára emelik.
Tanulság szempontjából igen fontos az a kérdés,
vájjon ez a minden társadalmi osztályt átjáró nagyrabecsülés az egyetem jelességének következménye-e
vagy megfordítva az egyetemi intézmény nagy becsülése okozza, mert m e g is adja az egyetem fölvirágoztatására szükséges eszközöket? A hatás bizonyára
kölcsönös, de hogy a közönség és a nemzet vonzalma
az egyetem iránt maradandó, sőt növekvő, ebben az
örvendetes jelenségben kétségtelenül nagy része van
a louvaini egyetem berendezettségének.
És valóban a louvaini egyetem elhelyezése, berendezettsége és szervezete alkalmasaknak mutatkoznak arra, hogy az intézmény célját: a t u d o m á n y
művelését s e mellett az ifjak kiképzését és nevelését
elérje s ezzel ugyanazoknak szeretetét, becsülését és
háláját megnyerje.
Az egyetem székhelye, Louvain, egészséges, tiszta
város, vallásos és erkölcsös lakossággal. Az intézet
elég helyiséggel és tanárral bir arra, hogy a 2200
hallgató necsak beiratkozzék, h a n e m az előadásokat
és gyakorlatokat látogathassa is úgy, hogy a vezető-
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ség nemcsak szabályzatban, hanem valóságban is
megkövetelheti, hogy a beirott valóban hallgató és
tanuló is legyen.
A főiskolával több nagyterjedelmű benlakó-intézet
kapcsolatos: a Collège du St.-Esprit, Collége du Pape
Adrien, a Collège Iuste-Lipse, a Séminaire Léon XIII.
s a Collège Américains.
Ez intézetekben nevelik s kiképeztetésükben is
vezetik az ifjakat, ezzel összehangzást teremtve a
tanárok követelése és a hallgatók készültsége köztA tanárok iránt való tiszteletlenség és idegenkedés
főoka az szokott lenni, hogy a tanárok a tanulóktól
tudást követelnek, ezek pedig nem tanulnak és nem
tudnak. E különbözet megszüntetésének leghathatósabb tényezői jól vezetett benlakó-intézetek, milyenekben a hírneves angol egyetemek is bővelkednek.
Ehhez járul az egyetem célszerű vezetése. A louvaini egyetem ügyeit két tanács vezeti : egyik az
állandó jelleggel kinevezett igazgató (rektor) alatt
álló tanács, ez a szellemi irányítást adja, nagyszámú
tagjai szintén jórészt állandóak ; másika hasonlókép
állandó jelleggel kinevezett aligazgató (vicerektor)
elnöksége alatt működő tanács a fegyelem föntartására, ennek tagjait sem egyszerre újítják meg. Úgy
a rektornak, mint a vicerektornak módjában áll
eszméit valósítani, mert erre idejük van, mely alatt
a helyzetet megismerhetik s szerzett tapasztalataikat
fölhasználhatják. S hogy a rektor és a vicerektor
egész idejüket az egyetem kormányzásának szentelhessék, előadásokat nem tartanak.
A mi katholikus egyetemünk, a Pázmány Péter
bíboros-érsek és prímás alapította budapesti királyi
magyar tudományegyetem nincs minden tekintetben
hasonló kedvező körülmények közt, mint a louvaini
katholikus egyetem. Némely tekintetben nem is lehet
a helyzeten egyhamar segíteni, de vannak oly részletek is, melyeknél csak komoly akarat kell s a jobbrafordulás azonnal megvan.
Fővárosunk vallási és erkölcsi tekintetben nem
igen kedvez annak, hogy katholikus egyetem s egyáltalában egyetem székhelye legyen. Ezen márólholnapra segíteni nem lehet. Az utóbbi évtizedek
alatt sok történt ugyan a főváros hitéletének s ezzel
erkölcsi komolyságának emelésére, de kérdés, ezzel
egyidejűleg nem ment-e végbe rosszabbodási folyamat is ? Bármint legyen, a hitélet fejlesztésében csiiggedetlen lélekkel és lankadatlan buzgalommal tovább
kell munkálkodni.
Kiváltképen kedvezőtlen a központi egyetem
épületébe, a Sándor-utcai ideiglenes helyiségbe és
a műegyetem kiköltözése után elfoglalandó egyetemi
épületbe járó hallgatók helyzete, a mennyiben az
elsorolt három épület között, egészen kicsiny területen, zsúfoltan, rossz házak nagy száma van elhelyezve, úgy hogy az ifjú lépten-nyomon ilyenekbe
botlik. Ez valóságos mételye, állandó lelki veszedelme
egyetemi ifjúságunknak. Erre nézve még azt sem
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lehet mondani, hogy ezen nem lehetne segíteni, mert
hiszen ezeket a rossz intézményeket egyszerűen el
lehet és el is kell távolítani. Föl is hívjuk erre az
illetékes hatóságok : a vallás- és közoktatásügyi s
a belügyi miniszterek, az egyetemi tanács és a főkapitány figyelmét. Az tarthatatlan helyzet, hogy az
egyetemi ifjú nem mehet az egyetemre s nem távozhat onnan a nélkül, hogy nagyszámú ily ház előtt el
ne haladjon, mert az illető utcák ki nem kerülhetők.
Ugyanez a tanárokra is megalázó.
Egyetemünk berendezettsége is hiányos, kivált
az igen népes jogi karon. Most, hogy a bölcsészeti
kar a központi épületből a volt műegyetemi házba
átköltözik, a jogi kar új termekhez jut, de még
mindig kevés lesz a terme a tényleg beiratkozott
ifjak befogadására s kevés a tanára azok oktatására.
Az egyetemi ifjú természetszerűen és szabályzat szerint is kötelezve van az előadások hallgatására, de
ha minden hallgató eleget akarna tenni ebbeli kötelességének, sem termet, sem tanárt, azaz előadást
nem kapna, pedig mindehhez joga is van. Kiáltó
ellentétet tartanak fönn a törvény és az élet közt s
célokat akarnak elérni a megfelelő eszközök alkalmazása nélkül. Ez is egyik oka annak, hogy a vizsgálatokon az ifjak nagy része készületlenül jelenik
meg, valamint annak is, hogy a jogi tudomány és a
jogi érzék a hajdan kiváló jogász nemzetnél az utóbbi
időben nagyon megfogyatkozott. Ezen az állapoton
remélhetőleg jelentősen segíteni fog egy ujabb egyetemnek létesítése ; de mivel ennek az ideje egészen
bizonytalan, a budapesti egyetem szükségletének erre
való tekintet nélkül kell eleget tenni.
Az egyetemi ifjak egy részének felügyeletéről az
ujabb keletkezésű Szent-Imre-Kollégium és az EötvösKollégium gondoskodnak. Ámde mi ez a szükséglethez
képest ? Az előbbiben 200, az utóbbiban 100 hallgató
nyer elhelyezést, a budapesti egyetem hallgatóinak
száma pedig mintegy hétezer s ezek legnagyobb része
vidéki. Kívánatos, hogy az egyetemi jól bevezetett, vallásos és erkölcsös szellemben vezetett diákotthonok
intézménye még újabb jelentős növekedést nyerjen.
Az is szükséges, hogy az egyetemi ifjak egyesületei és pedig mind, kivétel nélkül, az egyetemi
hatóság és tanárok részéről szüntelen való felügyeletet és irányítást nyerjenek.
Hogy a Pázmány alapította budapesti tudományegyetem kormányzása valóban célravezető önkormányzat legyen, magán a kormányzaton is változtatni
kell. A mostani kormányzó testület, a tanács, kicsiny
is meg túlgyorsan változó. A mi egyetemünk igen
nagy, sok-sok ügyének elintézésére a rektor- és prorektorból, négy dékán- és négy prodékánból álló
testület kicsiny. Ezenkívül ez a testület tagjaiban
igen gyorsan változik, minden tagja egy évig rektor
s egy évig prorektor, illetve egy-egy éven át dékán
és prodékán. Az új rektor, a mint egy éven át valamennyire megismerte az ügyeket, új rektornak ad
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helyet, a ki ismét tájékozatlan. Ugyanígy v a n n a k a
dékánok is. É n régóta hangoztatom a következő
csekélyke változtatást : az összes k a r o k részéről kiküldött választók ne rektort válasszanak, a ki azután a
következő évben prorektorrá lenne, hanem válaszszanak prorektort, a ki a következő évben rektor
lesz; ép így a karok ne dékánt, h a n e m prodékánt
válasszanak, a ki a következő évben dékán lesz. Ilykép elérjük azt, hogy mielőtt valaki rektor lett, m á r
egy éven át rektorhelyettes volt s az ügyekbe n é m i
betekintést nyert; hasonlókép mielőtt valaki a kaiügyeit mint dékán vezetné, m á r egy éven át részt
vett az ügyek intézésében. Különös egy helyzet az,
mikor az ügyek menetét intézményesen nem a rektor
és a dékán ismerik, h a n e m helyetteseik. Ezen segíteni kell s a most jelzett módon teendő változtatás
igen könnyű és egyszerű s e mellett semmiféle ősi
jogot és hagyományt n e m sért.
Szükséges továbbá, hogy az egyetemi tanács kibővüljön és m a r a d a n d ó b b elemekhez is jusson, hogy
úgy az önkormányzat gyakorlására, mint a fölszaporodott ügyek elintézésére, valamint az egyetem
szellemi irányítására és fegyelmének föntartására
alkalmasabbá legyen. Nagy örömmel értesültem, hogy
a most lelépő rektor e tekintetben a kezdeményezés
terére lépett s r e m é n y e m van, hogy a mit ő kezdett,
közvetetlen utóda valósulásig juttatja.
Még sok mást tanultam Louvainben, de elég
legyen egyszer a mondottakra mint olyanokra utalnom, a miket nekünk minél előbb figyelembe kellene
v e n n ü n k s az életben valósítanunk. Alkalmasabb
idő ezek első meghallására és komoly elgondolására
n e m lehet, mint az iskolai év kezdete, a m i k o r az
iskolaügyben érdekeltek és iránta érdeklődők legfrissebb elmével és legteljesebb figyelemmel mérlegelik
a tanügy bajait, hiányait és kivált orvosszereit.
Soraimból az is kiviláglik, hogy a külföldi m ű velődési ünnepeken megjelennünk m á r csak azért
is kívánatos, mert az ily megjelenés nagyon tanulságos. De ehhez a szemponthoz még egy másik is
járul, a mi azután az ily megjelenést szükségessé
teszi. Ugyanis az ilyen képviseltetés nyilvánvaló bizonyítéka a magyar nemzet önállóságának s tudományos
törekvésének. Ha m á r külügyi hivatalos képviseletünk névleg Ausztriával közös, tényleg pedig Ausztria
mellett szinte eltűnő; juttassuk érvényre önállóságunkat legalább a tudományos és egyéb művelődési
mozgalmakban való önálló és méltó megjelenéssel
és részvétellel s egyúttal adjuk bizonyságát a n n a k ,
hogy a műveltség bármely tényezőjének fölkarolásában lépést a k a r u n k tartani a művelt nagy nemzetekk e l ; egyúttal használjuk föl az ily alkalmakat arra,
hogy a tudomány és műveltség egybegyűlt vezéralakjait országunk helyzetéről, önállóságáról és törekvéseiről tájékoztassuk.
Az évek óta m u n k á b a n levő nagy francia hittudományi lexikon (Dictionnaire de Théologie Catho-
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lique) szerkesztősége épen e sorok íróját fölszólította,
hogy Magyarországról Ausztria keretében elhelyezendő
ismertetést irjon. Adott fölvilágosításra azután azt a
módozatot ajánlották, hogy Hongrie közvetetleniil
Autriche után következzék. Végre megértették és elfogadták az egyedül helyes eljárást, hogy amint
Aufriebet A-nál, úgy Ilongriet H-nál kell tárgyalni.
A katholikusok nemzetközi tudományos kongresszusa, melyet két izben Párisban, egy-egy alkal o m m a l Brüsszelben, a svájci Fribourgban és Münc h e n b e n tartottak, a magyar képviselettel szintén
fölvilágosítólag hatott.
A skót aberdeeni egyetem j u b i l e u m á n a k rendezői
1906-ban azt hitték, hogy a külföldi főiskolák küldötteinek sorozatában a budapesti egyetem küldöttei
az osztrák küldöttekkel együttesen teszik meg üdvözlő
nyilatkozatukat; de szívesen vették azt a fölvilágosításunkat, hogy a közös ügyekből nagyon elég kettő,
a tudományos ügyek nem közösek, mi önálló ország
vagyunk s Ausztriát az A-nál, Hungaryt a H-nál kell
besorozni.
A louvaini j u b i l e u m alkalmával egy külföldi
államférfiúval beszélgettem, ki Magyarország mostani
függetlenségi törekvéseiről azt az egészen helytelen
fölfogást ápolta s ezt a fölfogást külföldön nagyon
elterjedtnek állította, mintha ezek a törekvések az
uralkodóházat érintenék s nagyon meg volt lepve,
m i k o r tőlem hallotta, hogy ily törekvés n á l u n k egyá l t a l á b a n nincs s a m i törekvéseink célja egészen más.
Mivel megjelenésünk a külföldi tudományos jellegű összejöveteleken sok cimen jelentős, azért örömmel olvastam a louvaini egyetem jubileumi tárgysorozatában, hogy a budapestin kívül a kolozsvári tudományegyetem is küldött képviselőt Richter Aladár dr.
személyében s ö r ö m ö m szomorúságra változott, a
m i k o r sehol sem találkoztam vele, a külföldi intézetek
küldötteinek tisztelgése alkalmával hiába szólították
nevét s végre megtudtam, hogy az egyetem által
történt kiküldetése n e m nyert felsőbbhatósági jóváhagyást.
Még egy ügyről kell számot adnom, melyről
Louvainban fölvilágosítást kerestem. Bizonyára e lap
legtöbb olvasójának tudomása van a katholikusok
nemzetközi tudományos kongresszusáról. Ezt az intézményt a normandiai katholikusok 1885-ben Rouenb a n tartott nagygyűlésének határozata alapján a párisi
katholikus főiskola (Institut Catholique) dicső emlékű
rektora, d'Hulst Móric alapította meg. XIII. Leó pápa
jóváhagyása és ajánlásával, E u r ó p a , Amerika és egyéb
világrészek püspökeinek s több ezerre menő egyházi
és világi tudománykedvelőjének részvételével eddigelé
öt összejövetel volt: 1888-ban és 1891-ben Párisban,
1894-ben Brüsszelben, 1897-ben a svájci Fribourgban
s 1900-ban Münchenben.
Már a Fribourgban tartott kongresszus elé Jacobini Lajos bíboros, küldöttje, Baumgarten pápai
k a m a r á s által, azzal a kérelemmel járult, hogy a
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legközelebbi összejövetel 1900-ban Rómában legyen
s részét tegye az úgynevezett századvégi üdvös ünnepségeknek. A kongresszus akkor mellőzte ezt az ajánlatot, de mikor ugyanazt Baumgarten az 1900-ban
Münchenben egybegyűltek előtt megismételte, a kongresszus elhatározta, hogy legközelebbi összejövetelét
1903-ban Rómában tartja. Az előkészítés és összehívás
munkálata ezzel a rómaiakra hárult.
Azonban a kongresszust Rómába mindezideig
nem hívták egybe.
En, mivel ezt az intézményt igen üdvösnek és
fontosnak tartom; mivel a szent hitet valló tudósok
együttes megjelenése és munkálkodása nyilvánvaló
gyakorlati bizonyítéka a hit és a tudomány egvbetartozandóságának ; mivel az eddigi kongresszusok
kötetekre menő emlékkönyvei rendkívül értékes tárai
a katholikus szellemű tudománykedvelők fölfogásának és munkálatainak; mivel a kongresszusban részt
vettem s annak ügyét Magyarországban képviseltem ;
végül mert a kongresszus állandó nemzetközi harmincas bizottságának tagja vagyok: azért az ügy
állása iránt szüntelenül érdeklődtem s arról Rómában
és egyebütt, Baumgarten, most prelátusnál és egyebütt
írásban és személyesen többször tudakozódtam.
Most tehát, a louvaini jubileum alkalmával, megjelentem Mercier Dezső bíboros, malinesi érsek és
prímásnál, ki a jubileum három napján szüntelen
velünk volt, hogy mint a katholikusok nemzetközi
tudományos kongresszusának a múltban mindig lelkes
résztvevő munkása, a brüsszelinek főrendezője s az
állandó harmincas bizottságnak ma is tagja, vegye
kezébe az ügyet s ismerje meg a Szentatya álláspontját arról, időszerű-e a mondott intézmény folytatása, illetve fölújítása.
A bíboros úr igen fontosnak tartja a kongresszus
intézményét, nagyrabecsüli eddigi munkálkodását s
megígérte, hogy ez ügyben legközelebb személyesen
megjelenik a Szentatyánál. IIa azután X. Pius pápa
időszerűnek jelenti ki a kongresszus megújítását, a
bíboros úr kész a legközelebbi összejövetelt Belgiumban : Brüsszelben vagy Louvainben rendeztetni.
Ha ez a tervezés sikerül, mint a louvani napok
gyümölcse szépen fog sorakozni ugyanazok sok tanulságához.
Kiss János dr.

r házi
B u d a p e s t . Az országos kath. tanítói segélyalap köz~
ponti bizottsága aug. hó 28-án díszgyűlés keretében
a
M~
ülte meg az intézmény 25 éves fönnállását. 1884-ben a
5nikd. püspöki kar 40.000 korona alaptőkével vetette meg alapját, hogy maguknak a tanítóknak további filléreivel
gyarapodjék és a testület segélyre szoruló tagjainak alkalomadtán támogatására szolgáljon. Szép szociális intézmény, melynek alapeszméje, hogy a nagyszámú magyar kath. tanítóság szokjék meg necsak folyton az
idegen segély morzsáit igénybe venni, hanem önerejéből, a takarékosság erényének fejlesztése által, segíleni
önmagán.
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Ez az erény nálunk egyáltalán el van hanyagolva
mindenki mástól s elsősorban a püspököktől vár mindent a nélkül, hogy emberi méltóságát a saját munkájával, a saját erejének megfeszítésével s ennek folytán a csak megérdemelt jövedelemmel igyekeznék érvényre juttatni. Nem is érzik az emberek, hogy az alamizsnában, az ingyen-garasban van mindig valami
megalázó arra nézve, a ki ilyesmi után kapaszkodik.
A magukra különben oly kényes emberek nálunk még
nem jutottak el ennek a tudatára. Nem tudják, hogy
mások ingyen segélye csak végső menedék lehet, melyhez az épkéz-láb embernek fordulni nem illik.
Ebben a közszellemben rejlik az oka annak, hogy
a lefolyt 25 év alatt a segélyalap épen nem gyarapodott
oly mértékben, mint az ilyen hosszú idő tartama követelné. Mint sok más intézménnyel, ezzel is úgy vagyunk,
hogy azok törődnek vele legkevésbbé, a kiknek az sajátja és a kik legjobban veszik hasznát. Mint a felolvasott történetből értesültünk, a dolog úgy áll, hogy az
alap ha 25 éven át némileg gyarapodott, azt nem a befizetett tagsági dijaknak, hanem jobbára az egyes egyházi férfiak kisebb-nagyobb adományainak köszönheti.
A lehető legferdébb helyzet, melyen csak az érdeklődés
ébresztgetésével lehet segíteni, miután nálunk az embereket minden téren szinte saját akaratjuk ellenére
kell üdvözíteni.
Hogy mekkora a 25 év eredménye, mutatja a kiosztott segélyek mértéke. 4000 koronát szavaztak meg
a tanítók gyermekeinek ösztöndijakra és 3200 koronát
az egyes kérelmező tanítók fölsegítésére. Ennyit enged
meg a befolyt összeg 25 év után egy országos alapnál!
Csekélység ez, ha vesszük a kath. tanítók rengeteg számát. Ezen sem a buzgó elnök, Walter Gj'ula dr. címzetes püspök, sem a lelkes dikciók nem segítenek, hanem segít maguknak a tanítóknak ügybuzgalma, a kik
a saját alapjuk körül egytől-egvig csoportosulnak és
rendesen fizetik csekély tagsági díjukat. Ezért kívánta
az egyik vendég, hogy a segély-alapot ezentúl necsak
az Isten kegyelme, hanem az emberek kegyelme is jobban támogassa.
*

Szeged. A IX. katholikus nagygyűlés. Szép volt,
lelkesítő volt, mint minden eddigi nagygyűlésünk. Rendezői és szónokai elismerést érdemelnek, hisz önzetlenül fáradoztak a katholikusok öntudatrakeltésében.
Nem egy lélekben bizonyára visszhangra is talál szavuk, szó sincs róla, az ilyen nagygyűlésnek sok lelki
haszna van.
Az elnök két fontos dologra hivta föl a hallgatók
figyelmét: a katholikus sajtó és a katholikus népiskola
támogatására. Igazán konkrét cél és égető szükség.
A hallgatóság meg is volt hatva, valamint a következő
szónokok beszédeitől. Igy olvassa ezt minden újságolvasó, a ki nem volt jelen a nagygyűlésen. És bizonyára
így lesz ez a 10., a 12. s valamennyi nagygyűlésen,
ahány csak lesz ezután.
S jól lesz ez így. Ápoljuk a lelkesedést legalább
azokban, a kik megjelennek, de meg azért is, hogy
mondhassuk, mi is tartunk nagygyűléseket, nemcsak a
külföldi katholikusok.
Ketten azonban csalódnak ezeknek a nagygyűléseknek az értékelésében. Csalódnak először a nem katlio-
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likusok, azok az emberek, a kiknek fejével írta vasárnap a «Pesti Hirlap» támadó cikkét a nagygyűlésről,
lélekhalászatról, kulturharc fejlődéséről s más veszedelmekről beszélve. Ne féljen olyan nagyon a «Pesti Hírlap» ;
a felekezeti békét se az a nagygyűlés, se a katholikusok
nem fogják megzavarni. A katholikusok a községekben
felosztva laknak s annyira békések, hogy nemcsak a
más felekezettel, de még a saját egyházukkal se törődnek sokat. Az elnöki szónak is a sajtó és a népiskola
fölkarolására vonatkozólag bizonyára annyi hatása lesz
a következő időben, mint volt az elnöki szó előtt, a
sajtó sínylődni fog s népiskoláinkat tovább fogják államosítani. A felekezeti béke megzavarásáról időnkint
csak a protestáns lelkészek beszélnek, hogy ha máinem igen fáradnak bele a lelkipásztorkodásba, legalább
ilyen módon adjanak életjelt magukról s mégis valamit
tenni látszassanak, Hogy szóra méltó súrlódások támadjanak, ahhoz más lelki élet kellene innenről is, túlról is,
mint a minőt hazánkban észlelünk ; nagy hang, dikciózás, bizonykodás még nem vallási hangulat. Csak az
erős meggyőződésű emberek türelmetlenek ; hol vannak
azonban nálunk ilyen meggyőződések a vallási téren ?
Egyes zelóták csinálhatnak egy kis hangulatot, ép úgy,
mint a nemzetiségi kérdésben, de nagy elvi harcokat ne
várjon itt senki : a nagy többség anyagi bajokkal küzd,
az anyagi züllés pedig nem futkos az ideálok után, hanem
est maxima meretrix.
De csalódnak azok a törödő, kevesebb számú, jó
lelkű katholikusok is, a kik lelkileg végig élvezve egyegy ilyen katholikus nagygyűlést, a magyar katholicizmus fölvirágzásáról álmodoznak. Hát csak álmodozzanak,
de annyi bizonyos, hogy nem jó megfigyelők s nem jó
pszichologusok. Tudják, melyik volna a legszebb beszéd
az ilyen nagygyűlésen? Az, mely arról számolna be,
hogy az előző gyűlésen hozott sok szép határozat közül
melyiket és milyen eredménnyel hajtották végre. Ilyen
beszámolót eddig azonban nem hallottunk, mert nehéz
is volna valamiről beszámolni.
Ennek a ténynek a megállapítása azonban nem azt
jelenti, hogy a nagygyűlések fölöslegesek, tehát hogy
nem is kell ilyeneket tartani. A világért se jelenti
ezt ! Hanem csak azt akarom ezzel mondani, hogy azok
a nagygyűlések még nem jelentik a magyar katholicizmus fölvirágzását. A föl virágzáson pedig nem azt ériem,
a mit némelyek túlozva mondanak, hogy a katholikusok
el vannak nyomva, tehát hogy a katholicizmus fölvirágzása egyjelentésű a fölszabadításukkal. Dehogy vannak
elnyomva, bajuk inkább az, hogy nem élnek s nem
tudnak élni jogaikkal. De azt sem értem a fölvirágzáson,
a mit a túlfelen gyanakodva emlegetnek, hogy el akarjuk
őket nyomni, hogy a katliolicizmust ismét uralkodó
vallássá akarjuk tenni, hogy vissza akarjuk idézni a
középkort. Oktondi beszéd; az időket visszacsinálni
nem lehet, de, a mi a fő, kár is volna őket visszaidézni
akarni. Ezt persze csak az érti, a ki ismeri a történelmet.
A katholicizmus óhajtott fölvirágzása az eleven katholikus élet visszaidézése az egyházon belül. Ez azonban
csak azokban az apró falvakban és azokban a nagyobb
városokban történhetik meg, melyeknek összesége az
egyház. Olyan apró, de folytonos, mindennapi munka,
törődés, jó példa kell ahhoz, melyet semmi nagygyülési
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kápráztató beszéd nem pótolhat. Ezekre az apró individuumokra gondolok; majd ha azokban eleven katholikus élet lesz, mint ezt a németországi hittestvéreknél
látjuk, de nem a hivatalos kimutatásokban, hanem az
élet valóságában, ott a helyszínén : akkor majd beszélhetünk virágzó katholicizmusról.
Újságainkban sokszor olvasok számottevő eredményekről ; sajnos, ott a helyszínén, elég nagy területen
én azt nem láttam.
Kérem, tessék a községeket munkába venni, tessék
nagypapnak és kispapnak ott missziónáriuskodni, tessék
munkás embernek lenni a munkás emberek között;
tessék tanulni és tanítani, majd ott a helyszínén változik
meg a föld szine.
Virágzásról nálunk beszélni nem lehet, még tűrhető
állapotról is csak hellyel-közzel. Míg erre az önbevallásra nem jutunk, míg más módszereket nem követünk,
addig nálunk egyházi életről csak a papiroson lehet szó.
Nagygyűléseink ezután is lesznek, de azok legföljebb
csak annyit fognak jelenteni, hogy van egy pár buzgó
ember, a ki összetoborozza a látványosságokat szerető
embereket és hogy van egy pár emberünk, a kik szépen
tudnak beszélni. Ennyit s nem többet fog jelenleni az
ilyen en gros munka a hitközségek életrendjében. —k.
*

K ó m a . Valami a redemptoristákról. — Ezidén a
Liguori szent Alfonztól alapított redemptoristák rendje
capitulum generálét, egyetemes gyűlést tartolt és azon
az aggkora miatt lemondott P. M. Raus helyett Murray
Patrik atyát, az ir rendtartomány főilökét választotta
meg superior maiorrá vagyis rendfőnökké, a ki 1865ben szülelett Jartonban, Dongál vármegyében, északnyugat Írországban. Ugyanolt született egykor szent
Kolumbán is, a nagy misszionárius vagyis hittérítő és
apostol. A St. Redeinptoris congregációba a híres magnolhi ir seminariumból lépelt. Aldozópappá 1890-ben
szentelték föl.
Eddig négy fokon szolgált rendjében, mint miszszionárius különféle helyeken, azután mint a rendtartomány újoncainak mestere hat évig, tanítva egyúttal
dogmatikát és morálist, azután mint házfőnök Belfastban, végül mint tartományi rendfőnök. 1908-ban úgy
volt, hogy belfasti püspökké választja őt az ottani székeskáptalan. Minden követ megmozdított, hogy szerzetes maradhasson. Most azonban sorsát ki nem kerülhette az alázatos férfiú. Rendfőnökké kellett lennie.
Nagy kitüntetés és szerencse érte a redemptoristák
rendjét Oroszországban. A kormáuy megengedte ennek
a rendnek, hogy egész Szibérián át szabadon végezhet
missziókat. Ez engedelem alapján három atya a lengyel
tartományból indult el misszió-útra az Ural alján kezdve
mindenütt, a hol csak katholikus lakosságot talállak,
egész a japáni tengerig tartottak missziókat. Wladiwostokban volt az utolsó misszió. Mennyi jót míveltek az
atyák, csak Isten tudja. A katholikus hivek megerősödtek hitükben, szakadárok és eretnekek pedig megtértek.
Tomskban csodás dolog történt. Másfélhónapi utazás után érkezett Tomskba egy férfiú, a ki elbeszélte
az atyáknak, hogy ő katholikus vallásban nevelkedett,
de törvényes kort érve, szakadár vallásgyakorlatra volt
kényszerítve. Már régóta kívánkozott vissza a katholikus egyházba, de katholikus papot nem talált, keresni
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pedig nem kereshetett föl, mert nagyfokú hideglelés
ágyba döntötte őt. Egyszer megjelent neki a boldogságos
Szűz és azt mondta, hogy csak keljen föl és menjen
Tomskba, ott katholikus papokat fog találni s ezek
majd megmondják neki, hogy mitévő legyen. Betegsége
dacára, otthonról mintegy megszökve kelt útras Tomskba
érkezvén, mindent úgy talált, a hogy a látványban fensőbb utasítást kapott. Az atyák természetesen a Mária
kegyeltjét újból fölvették az egyházba.
Az atyákkal útközben furcsa eset is történt. Egy
mongol pogány pap mindenáron el akarta őket téríteni
a keresztény vallástól, azzal az okoskodással, hogy egy
Istenben — három személy — az képtelenség. Nem lehetett az illető mongolon segíteni. Másutt egy kinai nő
latin nyelven végzett szent gyónást. Ezt a nyelvet valamely misszionáriustól sajátította el. Az út nagyságáról
fogalmat nyújt az, hogy az atyák visszafele 17 teljes
napon át éjjel-nappal utaztak gyorsvonaton. —y —la.
A lelkiélet k ö n y v e . Gyakorlati útmutatások
serdültebb ifjak számára. írták : Nagy Balázs és
Mattyasóvszky Kasszián bencés főgimn. tanárok. Pannonhalma, 1909. 278 1. Ára 2 kor. Megrendelhető az
«Összetartás» kath. könyvterjesztő vállalatnál. Győrött,
Deák-utca 2.
A lelkiéletről a középiskolai ifjúság számára írt
zsebkönyvecske, mely a lélek egészségtanát, ezt a mai
időben annyira elhanyagolt tudományt, szakszerű hozzáértéssel, vonzóan s oly célzattal adja elő a tanulóifjúságnak, hogy életét, a mint kell, már az alapvető korban a keresztény elvek szerint berendezni tanulja. «Nem
papokat akarunk belőletek nevelni, ifjú lelkek, nem:
hanem inkább azt akarjuk, hogy derék, jellemes világi
emberek legyetek», mondják a szerzők az előszóban.
S tényleg olyan is ez az aranyos könyvecske, melyet
minden deák megért; az ő nyelvén van az írva; az ő
gondolkozásával s az ő érzelmeivel foglalkozik, a mint
azok részint ifjú egyéniségéből, részint a világi élet s a
társadalom ráhatásából fejlődése ama fokán benne keletkeznek. Mindazt részletről-részletre megvilágítva találjuk benne, a mit bármelyikünk tanuló korában átélt; nevezetesen azokat a fonákságokat, azokat a lelkiveszedelmeket, melyek között az ifjú lélek ama korban
vergődni szokott.
Innen a könyv két jeles tulajdonsága : a tárgyszerűség a tartalom szempontjából és szakértői hozzáértés
az előadás szempontjából. A szerzők alaposan ismerik
az ifjú lelket : jó és rossz tulajdonságait, vágyait, ambícióit, vergődéseit s a ráhatások okozatait, melyeknek
az ifjú azon a fokon kitéve szokott lenni. Mintha csak
világi írna a világi ifjúnak : oly ügyesen tudnak alkalmazkodni a mai ember hangulatához, melyet tudvalevőleg azonnal visszariaszt a morál s a szent dolgok
túlságos emlegetése. A szerzők ezt prédikációs hang
nélkül tudják megcselekedni. Természetes az alap,
melyen mozognak ; maga a köznapi élet útja az, melyet
elibénk tárnak s ezt bástyázzák körül a természetfölötti
elemmel,mely oda nem mint valami «szenteskedés»,
hanem mint a józan ész által szükségesnek fölismert
alkotórész kapcsolódik. Azért ha az ifjú egyáltalán érdeklődik a lelkiélet iránt s óhajt róla valamit olvasni,
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ezt a könyvecskét bizonyára olvashatónak fogja találni.
Nem riad tőle vissza.
A «Bevezető»-n kívül négy részben adják elő a lelkihigieniát. 1. Az élet célja, 2. Az élet tengerén, 3. Az
élet «Pharos»-a és 4. A bőségesebb élet cimek alatt.
Mint jól tagozott s erős cementtel megrakott épület
emelkedik föl előttünk az élet, melyet az ifjú hivatva
van befutni ; a végső cél szelleme szerint igazodik itt
minden az első laptól az utolsóig. Csupa hamis világosságok között arany útján halad itt a keresztény
világnézet; az itjú, kit csábítások, kísértések, hamis
tanok és rossz példák vesznek körül, a szerzők vezetése
mellett egy pillanatra se tétovázhatik az iránt, miként
kell haladnia előre a boldog élet felé.
Semmi sem sablonos, semmi sem elkoptatott a
szerzők előadásában ; saját leikök terménye, saját megfigyelésök gyümölcse minden s hozzá hazabeszélnek,
magyar talajon mozognak, magyar levegő veszi körül
minden sorukat, a mi ifjúságunkat tartják szemeik előtt.
Nem halmozzák a szenteknek sokszor inkább csodálandó, mint utánzandó példáit, egyszerűen az evangélium szellemével igyekeznek áthatni az ifjú lelket.
A miről annyiszor hallunk beszélni, pl. a Mária-kongregációkról (62. 1.), vagy a fajtalanságról (99. 1.), azt
ők oly józan színben s lélektani megokolással tudják
előadni, hogy a legfásultabb ifjú figyelmét is kell hogy
megragadja. Az utóbbinál mellékesen megjegyzem, hogy
a «Religió»-ban egy magyar orvos szépen és részletesen
értekezett «a nagy bűnről» (1907. 8. s 9. 1.) ; egy-két
idézet belőle csak meggyőzőbbé tette volna állásfoglalásukat némely orvosok lelkiismeretlen tanácsadása
ellenében.
Szóval most a tanév elején nem végezhetnénk üdvösebb dolgot, mint hogy ezt a könyvet a tanárok és
a tanulóifjúság figyelmébe ajánljuk. Sok a panasz az
ifjúságelszilajodásáról : ajánljuk e müvecskét a tanulóknak, melyet zsebben lehet hordani s alkalomadtán egyegy részletet belőle elolvasni, jobbak, nemesebb gondolkozásuak lesznek tőle, többet mondok : apostolokká
válnak saját társaik körében.
A remélhető második kiadás számára volna azonban egy főbenjáró megjegyzésem. A mű keresztény világnézeten épül fel, vagyis fölteszik, hogy az embernek
van halhatatlan lelke s van akaratszabadsága. S jóllehet
a szerzők minden lehető veszedelmet tartanak szemeik
előtt, mely az ifjú lelkét környékezheti: egy elkerülte
figyelmüket, mely a környezetből, sőt talán magából az
iskolából is fenyegetheti az ifjút, egész gondolkodását
megzavarhatja, a szerzők törekvéseit alapjában tönkreteheti s ez épen a lélek s akaratszabadság tagadása.
A filozófia tanulása a VIII. osztályban, hogy más tárgyaktól eltekintsünk, oly irányú lehet (pl. Szitnyai könyvéből), hogy az ifjú, alap liíján, egyszerűen lehetetlennek tarthatja mindannak követését, a mit a szerzők
neki ajánlanak. A mai pozitív filozófia szerint, mely
hatalmába kerítette tudós köreinket, a lélekről nem
tudunk semmit, csak tudatmezőink vannak. Erről a téves
tanról s annak hacsak rövid, begyőző cáfolatáról is egy
ilyen könyvben, a milyen a szerzőké, megfeledkezni nem
lehet, mert a mai tudományos áramlatok között könynyen homokra építünk s épületünket halomra döntheti
egy-egy ilyen odadobott kétely szele.
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A szerzők ügyesen tudnak bánni a nehézségek boncolásával s tudják meggyőzni az ifjút az etikus irány
helyességéről. Ezt az említett kérdést vegyék még figyelembe s arra való tekintettel egészítsék ki fejtegetéseiket.
Akkor művök teljesen a modern igényeknek megfelelő
lesz, melyhez nekik igazán az ifjúság érdekében szívből gratulálok. Ilyen gondolkozású és lelkületű tanárok
valók a mai nehéz viszonyokkal küzdő iskolába.
*

M a g y a r o r s z á g csúcsiveskori s z á r n y a s o l t á r a i .
írta Díváid Kornél. Budapest, 1909. 43 képpel. Ára
2 kor. 20 fill.
A német művészettörténelmi irodalomnak nagy szolgálatot tett Münzenberger frankfurti plébános, a ki egy
nagy munkában ismertette Németország középkori oltárait. A müvet Münzenberger halála után a neves jezsuita
műtörténész Beissel fejezte be (Münzenberger u. Beissel,
Zur Kentniss u. Würdigung der Mittelalterlichen Altäre
Deutschlands. I—II. B. Frankfurt a. M. 1885—1905.)
Ez a kiváló munka adhatta Divaldnak azt a kitűnő
eszmét, hogy Magyarország középkori csúcsives szárnyasoltárait egységesen feldolgozza. E munkára alkalmasabb ember aligha található Díváidnál. Azt hiszem,
a katholikus olvasóközönségnek nem kell őt külön bemutatnom. Egész irodalmi működése — bátran állíthatjuk — az Egyház szolgálatában folyik le. Mert lia
foglalkozik is egyéb művészeti ágakkal, mégis úgy látszik,
lelke folyton-folyton visszatér a középkori egyházi művészetekhez. Különösen a csúcsíves kor az, a mely a
maga kifejlett, zárt rendszerével és életével Divald lelkét fogva tartja. Gyönyörű elbeszélései, a melyeknek
épen művészettörténelmi háttere és kerete adja meg
csodásan izes zamatját, mutatják, hogy Divald nem
csupán könyvember, hanem páratlan intuitiv tehetség,
a ki a holt, kopott, töredezett műemlékekben lelket lát,
élelet sejt és mesés ügyességgel életre kelt.
Ezen nemes lelki dispoziciójánál és széleskörű szaktudásánál fogva méltán megérdemelte — s mi csak örülhetünk — hogy a minisztérium épen Divaldra bízta az
ország ingó műemlékeinek felügyeletét. De Divaldra
nézve ez nem sine cura, nem kötelesség, hanem lelkébe
mélyedő nemes szenvedély. Valóban elmondhatjuk, iam
debuisset pridem, már régen szüksége lett volna az
országnak egy — sőt talán egy tucat sem lett volna sok —
oly buzgó müemlékkulatóra mint Divald, a ki nem
restel fáradságot, hanem szenvedéllyel kutatja át a felvidék templomait, kastélyait, zárdáit, plébániáit, sőt, és
talán különös előszeretettel, mindezeknek lomtárait és
padlásait. Hogy mennyi becses és mesés műkincset
hozott ő így napfényre, mentett meg az elkallódástól és
élelmes kereskedők kapzsiságától, azt csak az tudja
méltányolni, a ki Divald sűrűn megjelenő könyveit és
értekezéseit figyelemmel kiséri. Egyben ne feledkezzünk
el arról a nemes önzetlenségéről sem, hogy ennyi érdeme dacára sem tolakodik előtérbe felfedező tehetsége
és nem hivatkozik minduntalan saját eredményeire, a
mint azt egynémely kisebb kaliberű Íróink teszik, a kik
fülsiketítő kukorikolást visznek véghez minden csöppnyi
«felfedezésre».
Pedig Divald meglehetős töretlen utakon halad.
Mert a fönntemlített német mű csak eszmét adhatott,
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egyébként nálunk egészen speciális művészeti viszonyokkal és termékekkel kell számolni és számolnia kell
kiválóan Divaldnak, a kinek nem csupán az inventárszerü feldolgozás képezi ambícióját, hanem első sorban
a műemlékek szellemének, facturájának, értékének, mesterének kinyomozása és műtörténelmi beállítása. Ez
pedig oly kevéssé szorgosan kikutatott és méltatott műemlékeknél, mint a mieink, nem kis mesterség. Mert a
mit e tárgyról az eddigi irodalom összehordott (Henszlmann : Lőcsének régiségei; Myskovszky : A bártfai szent
Egyed templom leírása. Mindkét munka Magyarország
Régészeti Emlékei cimü akadémiai vállalatban. Ipolyi:
A középkori szobrászat Magyarországon. Bpest, 1863.
A beszterczebányai egyházi műemlékek. 1878. Pasteiner:
Építészeti emlékek Felsőmagyarországon. Az Osztr.-Magy.
Mon. Írásban és képekben. Bpest, 1898. XV. k. Myskovszky : Kassa város középkori és renaissance stílű
műemlékei. Archeológiai Közi. 1890. Mihalik I. : A kassai
szent Mihály kápolna. Kassa, 1905. Myskovsky, Divald,
Éber közleményei az Arch. Értesítőben. Németben,
Daun : Veit Stoss u. seine Schule in Deutschland, Polen
und Ungarn, Leipzig, 1903. Graus : Von Oberungarns
Allarbauten aus dem Mittelaller. Der Kirchenschmuck.
Graz, 1902.) még mindig nem adta tiszta képét középkori művészetünknek Északmagyarországon. Különösen
eldöntetlenűl maradt a műemlékek mestereinek kérdése,
a minek tisztázására okiratok hiányában eddig nem
igen vállalkozott író.
Erősen tartja magát a nézet, hogy különösen északmagyarországi műemlékeink fafaragása a német iskolákkal áll szoros kapcsolatban, sől egyes jelességeket
egyenesen a hires nürnbergi mesternek, Veit Slossnak
tulajdonítanak. Ez a külföldi befolyást vitató irodalom
a napokban gazdagodott ismét egy kiváló, de nemzetiségi érzelmektől néha erősen befolyásolt iró munkájával (Dr. Roth Viktor, Geschichte der deutschen Plastik
in Siebenbürgen. Strassburg, Heitz, 1909. Előbbi kötete:
Geschichte der deutschen Raukunst in Siebenbürgen.
Strassburg, Hcitz, 1905.), a mely a német szellemnek
majdnem kizárólagos uralmát vitatja az erdélyi műemlékek létrehozásában. Ezzel szemben Divald épen azt
tekinti főcéljának, hogy az északmagyarországi csúcsives oltárok javarészét függetlenítse a külföldi iskoláktól és mesterektől s oly mestereknek, illetve neves mesternek tulajdonítsa, a kik és a ki alapos tájékozottsággal bírtak ugyan a német fafaragás minden korszerű
eredményéről, a külföldön használt rajzokkal és tervezetekkel is rendelkeztek, de egyébként voltak oly eredeti tehetségek, hogy nem csupán önálló, nemzeties stílusban alkottak, hanem egyik-másik müvük még a külföldieken is túltesz, söt a műemlékek számával egyenesen felülhaladják a német fafaragó iskolákat.
Divald tudományos tekintélye iránt érzett feltétlen
tiszteletűnk és nagyrabecsülésünk dacára is azt hisszük,
hogy a mennyire jogosult Divald felfogása arra nézve,
miszerint a magyar szobrászok sem voltak ügyetlen
kézművesek, hogy az itt nevelődött vagy idelelepedelt
idegen mesterek lassankint a magyaros zsánernek befolyása alá kerültek, mégis túlzott részben a külföldi
befolyásnak mindenáron való kirekesztése, részben a néhány kiváló mester kinyomozására irányuló stílkritikai
törekvése. A stílkritika ugyanis nagyon nehezen kezel-
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hető fegyver még oly mester kezében is, mint Divald.
Az olasz renaissance-szal foglalkozó irodalom telve van
a legnevesebb műtörténészek és stílkritikusok botlásaival. A leghíresebb művészek müveit majd ide, majd
oda ítélgették, míg végre visszatértek az irott bizonyítékok alapján való meghatározásokhoz s a mennyiben
ilyenek nincsenek, nyílt kérdésnek hagyják meg, megelégedve az iskolák, korok és irányzatok általános
kategóriáival. Az ujabb idevágó stílkritikai mű mind
erősen hangsúlyozza ezen nyugalmasabb és biztosabb
eljárás helyességét (Prímmel, Methodik u. Psychologie
des Gemäldebestimmens. Leipzig, 1897. Voll, Vergleichende Gemäldestudien. München, 1907. Haendeke,
Kunstanalysen aus neuzehn Jahrhunderten. Strassburg, 1909. Radisics : Hamisított régiségek. Művészet,
1906.)
Tagadhatatlan, hogy a művészettörténelemben is
van jogosultsága a hipotéziseknek vagy mondjuk helyesebben megérzéseknek, ha oly alapos tudáson és közvetlen szemléleten alapszik, mint Divald ilynemű divinációi. Erdeme is legalább, hogy kellő tudományos
alapon kikezd egy valószínűleg sok tekintetben reánk
nézve igazságtalan műtörténelmi felfogást. Az idő meg
fogja hozni az igazságos elégtételt vagy korrektivumot.
Egy azonban föltétlenül igaz marad, hogy t. i. a mi
műemlékeinket sem szabad amolyan függeléknek tekinteni, a melyet az általános művészettörténelem végére patriotizmusból vagy helyi teljesség kedvéért oda
bigyesztünk. Igen kívánatos volna, ha Divald ezen és
másik legutóbbi nagy műve (Szepesvármegye művészeti
emlékei. Bpest, 1905—1907. 3 kötet.) valami formában
külföldön is ismertté lenne. Nem vallanánk vele szégyent, söt növekednék úgy tudományos hírnevünk, mint
műemlékeink révén kulturtekintélyünk.
Befejezésül nem szeretném, ha rendes záradéknak
vennék szavaimat; e könyvnek és Divald minden munkájának ott kellene lenni minden magyar pap könyvtárában : a felsővidék papsága meg egyenesen vét önmegbecsülése ellen, ha nein forgatja. Adózunk ezzel
Divaldnak tudományos érdemeiért és egyházi művészetünkért való fáradhatatlan működéséért. Oly kiváló
ember a mi táborunkban, a kit megbecsülnek oda át is,
pedig soha elveit föl nem adla. Sőt talán jobban értékelik, mint mi.
Fieber Henrik.

Jl mai iskolából.
A középiskolai értesítők általában n e m teljesen
hű reflexei az illető intézet belső életének, még ama
rovatban sem, mely a lefolyt év történetét beszéli
el. Ép a legjellemzőbb és a legtanulságosabb részletek n e m kerülnek bele ebbe a történetbe; tudjuk,
a kik ilyeneket írtunk, hogy bizony sokszor éppen az
intézet érdekéből m a r a d n a k azok el. Egy-egy iskolának jellegzetes vonásai i n k á b b a körülötte képződő
nem irott közvéleményben öröklődnek meg, j á r n a k
szájról-szájra, s tudjuk, hogy az a közvélemény n e m
egyszer az értesítő dicséretes adataival homlokegyenest ellenkezik.
Ilyesféléről tanúskodik maga az élet is. Eltekintve

431

másoktól, ha csak a tömérdek középiskolát s onnan
az utolsó osztályból kilépő sok jeles és j ó jegyű
tanulót nézzük, még elemi logikával is ennek eredményét jelentős mértékben közéletünk 'emelkedésében,
társadalmi műveltségünk gyarapodásában kellene
észlelnünk, hiszen azokból a deákokból lesznek az
élet e m b e r e i ; pedig, hogy csak egy exponensszerű
és jellemző tünetet említsek, azt m o n d j á k , hogy
még p a r l a m e n t ü n k színvonala is évtizedről-évtizedre
siilyed.
Az élet tehát nem állít ki dicséretes bizonyítványt középiskoláinknak, pedig a 2—3 évtized előtti
időhöz viszonyítva nemcsak számban jelentékenyen
szaporodtak meg, h a n e m egyúttal annyi b á b á n a k
kerültek a kezébe, hogy szinte duplára nőhetne a
derekuk. Az igazgatón és főigazgatón kívül miniszteri
látogatókat, biztosokai, szaktanulmányozókat küldenek rájok, szülői értekezleteket tartanak, módszereket tökéletesítenek, kirándulásokra viszik az ifjakat,
szóval annyi gondozásban részesítik, a minőről
n e k ü n k annak idején fogalmunk se volt.
Az én időmben «kevesebbet» törődtek a gimnáziummal, csak éppen azok, a kiket illet, azok is
m ó d j á v a l ; kevésbé mozgalmas, kevésbé változatos
volt akkor a deákélel, épen olyan, a milyen a csendes iskolai tanuláshoz szükséges. De ennek dacára
akkor még — úgy m o n d j á k — a parlamentnek is
tanult, komoly és nevezetes szónokai voltak.
Szóval a középiskolai értesítők általában nem
teljes reflexei az intézet belső életének, a legtanulságosabb részletek sokszor az intézet érdekéből m a r a d nak el. Vonatkozhatnának pedig azok a részletek
egyrészt és első sorban az i f j ú s á g r a ; az intézet falain
belül ismerik legjobban a mai ifjúság szellemi,erkölcsi és testi konstrukcióját, mennyi részletes m o n d a n i való a k a d n a erről ; de vonatkozhatnának ezek egyikmásik szempontból a tanári karokra is. így lehetne
aztán m e g t u d n i : mi különbség van pl. az egyedül a
tanításnak s az ifjúságnak élő, anyagi gondokkal nem
küzdő, előzetesen m á r gondosan nevelt szerzetes s a
világban élő, sokszor gondokkal terhelt s gondokkal
küzködő, csupán az egyetemen disciplinait világi
tanárok iskolai m u n k á j a , nevelő hatása k ö z ö t t ? . . .
Persze, persze a legérdekesebb adatok talán n e m is
az értesítőbe valók, pedig azok mind tényezői a
középiskola minőségének.
Uj fajtájú adatot találtam az idén a gyulafehérvári értesítőben, lehet, hogy másutt is említenek ilyesfélét, én csak ebben olvastam. Érdekes és tanulságos,
azért elmondom. Az igazgató a «fegyelmi állapot»
rovatában ezt í r j a : «Egy sajátszerű tünetről kell e
cím alatt megemlékeznem. Mintha az ifjúság szellemét m á r általánosan kezdené megmételyezni a
szociál-demokratizmus, a túltengő önérzet kezd mind
inkább megnyilatkozni és pedig mint
szcikszervezetszerií opponálás. Az egyik fölső osztályból 13 növendék ugyanis — mint később kiderült — az intézeten
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kívül álló tanácsadók hatása alatt, minden elfogadható igaz ok nélkül együttesen az intézetből való
kilépésre határozta el magát egy fegyelmi esetből
kifolyólag. A föltűnő megmozdulást ugyan sikerült a
szülők bevonásával simán és rövidesen elintézni, de
maga a tény elég intő jel arra, hogy nagyon kell
vigyázni arra, minő külső behatások érvényesülnek
az ifjúság irányításában s hogy még élesebb figyelmet
kell kifejteni az ifjúság szellemének vezetésében».
Az őszinte igazgató, ki bevette értesítőjébe ez
«intő jelű» adatot, azt hiszi, hogy m a j d az éberebb
figyelem megóvja az ifjúságot az efféle mételyezéstől.
Sajnos, a külső lelkiismeretlen befolyásokkal szemben, melyek nem t u d j á k tisztelni az ártatlan ifjúságot, az iskola tehetetlenül áll, a m i n t bizonyára n e m
akadt biró, a ki azokat az intézeten kívül álló tanácsadókat szigorú felelősségre vonta volna. Az efféle lelketlen befolyásokat épúgy, mint a piszkos sajtóét,
ellenőrizni szinte lehetetlen. Az iskolát romlott társadalmi levegő környezi, ezzel szemben hovatovább tehetetlenebből fog állani, ifjúságunk mindig romlottabb
lesz, h a vagy mind internátusokba n e m rakjuk, vagy
lia a törvény különös intézkedésekre nem szánja el
magát az ifjúság érdekében.
N e m kell nagyobb figyelem — ott a helyszínén,
a gyulafehérvári v á r b a n beszélték nekem — mint a
minőt az erdélyi püspök úr ennek a szemei előtt
m ű k ö d ő gimnáziumnak szentel, maga j á r be, gyóntat,
beszél, lelkigyakorlatokat tartat, érintkezik az ifjúsággal; hát nem tudok egy másik gimnáziumot, mely
ekkora figyelemben részesülne. És mégis megtörténhetett az elbeszélt eset?
A középiskola — s ezt általánosságban gondolom — ha küzdhet valamivel a külvilág rossz hatásai
ellen, az csak a saját belső ereje: a vezetésnek s a
tanári k a r n a k erős keresztény szelleme lehet, mely a
tanár életében, beszédében s egész tanításában nyilatkozik meg folyton s a deák szemei előtt áll naprólnapra, mint tiszteletreméltó valóság. Úgy, miként azok
a régi jezsuiták működtek egykor iskoláinkban, kiket
Fináczy — a régi iskolát az újjal szemben — nem
győz eléggé dicsérni. Ez a lehetséges egyetlen ereje
az iskolának a külső rossz hatások több-kevesebb
ellensúlyozására.
Nekem az a benyomásom, hogy ebből a tőkéből van kevese — minden fényes paloták mellett —
a m a i iskolának. Az egyetemről kikerült tanárok nem
keresztény nevelők többé; a lélektan, mely pedagógiájuk alapját képezi, pogány, m a pozitív filozófiának hívják. Egyik ilyen legújabb termékben olvas o m : van-e az embernek lelke, arra n e m tudunk
felelni, azért csak a lelki jelenségek leírására szorítkozom. Majd tovább : okunk v a n föltenni, hogy az
e m b e r az ember alatt álló lényekből származik. Tessék
csak elképzelni, hogy az ilyen eszmekörben nevelt
t a n á r n a k mi lehet a felfogása az ember és nevelése
céljáról? Micsoda motívumok vezethetik a nehéz s

önfeláldozást kivánó iskolai m u n k á b a n ? Napszámos
ő, a kinek lelkesedése legfellebb a napszám — a
fizetés — mértéke szerint igazodik, azon túl n e m
terjed. Ha erre a mozzanatra reflektálnának az iskolák vezetői, mindjárt megérthetővé válnék előttük
a helyzet.
Nem a figyelem hiányzik tehát a m a i iskolának,
a b a j a gyökerében: a szellemében rejlik.
B. B u d a p e s t . Valóban nagyra kell becsülnünk mindenkit, a ki tudományos szereplésével becsületet szerez nekünk
a folyton szidalmazó külföld előtt. Ez a ritka eset történt az
aug. 3—7-ig tartott nemzetközi pszichológiai kongresszuson
Genfben, melynek egyik magyar részese Weszely Ödön dr.,
az ismert jeles pedagógusunk is volt. Dolgozatát, «Quelques
donées sur la psychologie de l'individu», a kongresszus vezetősége nagy előzékenységgel előre kinyomatta, sőt az egyik
szakosztályban, melyben kezdetben Bertrand lyoni professzor,
a francia kormány kiküldötte, elnökölt, fölkérték a folytatólagos elnöklésre. Igy olvasom a «La Tribune de Geneve»
aug. 8-iki számában. — Pikler Gyula dr. fölolvasásához hozzászólt Külpe, a neves filozófus, de adatait nem találta alaposaknak.
H. B u d a p e s t . Hogy a vallásosság mennyire ismeretlen elemmé lett az emberek között, mutatja Porzsoltnak a «Pesti
Hírlap» egyik esti levelében leirt elmélkedése a fiatal Rotschild
öngyilkossága alkalmából. A megelégedett élethez — így irt —
szükséges a filozófia (melyik?), az élet boldogságához a jó
szív (minő az ?), az igazi gyönyörűségekhez a műveltség
(minő?). Általános frázisokkal áltatják magukat az emberek
és — boldogtalanok.
B. L l p p a . Mások is fordultak hozzám azzal a szándékkal, hogy tegyem magamévá «azt az ügyet». Csak abban
az esetben tehetném magamévá, ha nem volnék szerkesztő,
de mint ilyen, félreértések nélkül egy másik lap dolgaiba
nem avatkozhatom. írjanak a szerkesztőnek s neki mondják
el kifogásaikat; ez a legegyenesebb s legrövidebb út. Arra
azonban kérem, ne hagyják el, mert léttel küzködő lapon
így még kevésbé lesz segítve. Nagyon nehéz a magyar kath.
sajtó sorsa.
K. N a g y v á r a d . Pázmány levelei már sajtó alatt vannak.
Nagyértékű kétkötetes munka lesz. Forrásmunka.
S. L i l k e . Kedves tanítványom, fogadja üdvözletemet.
Ha első kápláni fizetésénél először is a «Religióra» gondolt,
annak a jele, hogy az iskola emlékei még élénken foglalkoztatják. Mint ezekhez, úgy maradjon hű az élet nagy forgatagában az elvekhez is, melyek az élet számára szóltak. Szüntelen «ora et labora» s a könyv legyen önnek legjobb barátja.
Tanulás nélkül eszmeszegény az ember s a szenvedélyek
hatalmasodnak el rajta. Papnak pedig fönséges nagy föladata van.
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Pro h ász ka püspök nemzeti munkaprogrammja.
II.
A visszásán fejlődött mult, társadalmunknak a
múltban az «úr akar lenni s nem akar dolgozni»
elv szerint való rétegeződése : ez a nemzet életét
veszélyeztető állapot tart a mai napig. Az avult
gondolkodás e tekintetben oly javíthatatlannak látszik, hogy inkább belepusztulnak embereink, de a
harcias idők között képződött s munkátlanságot
jelentő «úr» fogalmából nem engednek. Már pedig
ha élni akarunk, ebből a gondolkozásból, mely egyúttal nagy erkölcsi mételynek is a takarója, ki kell
magunkat ragadnunk.
A magyar nép — mondja Prohászka püspök —
mint a múltban, ma is két zónára szakad : a romlott
intelligencia s a gyönge nép két egymástól messze vetődött zónájára. Ma is a középkori rétegesedés jellemzi,
mert ma is két osztálya van, az uri osztály s a szolgai —
akarom mondani — a népnek osztálya. Két zónát azért
emlegetek, mert intelligencia s nép ugyancsak távol
esnek egymástól fölfogásban, műveltségben, életmódban.
A népet ugyan vallásosnak mondják, de ez a vallásosság nem öntudatos, hanem inkább a tűrés, a megadás
temperamentuma, az a passzív tradicionális gondolati
s értelmi restség, melyben kevés az erő s gyér az önálló
kiindulás ; de azért e vallásosság jól kezelve s buzgó
papság lelkipásztorkodása alatt nagy, eleven hatalommá
lehetne s hellyel-közzel mint ilyen jelentkezik is.
Két zóna : mily élénken szemléltető képe a magyar
társadalom mai elhelyezkedésének! Intelligencia az
egyik zóna, a másik a nép, akárcsak háromszáz év
előtt. Hogy mily viszonyban, mily szerves kapcsolatban van ez a két zóna egymással : testvéri-e, fölemelő-e,
vagy rontó-e ez a viszony? Prohászka dr. egy betűvel
sem jelzi, Ugrón Gábor kifejezésével élve csak annyit
mond: romlott intelligencia, gyönge nép s csupán a
jelentkező végeredményt említi : távol esnek egymástól fölfogásban, műveltségben, életmódban. Távol
áll tehát a két zóna egymástól, pedig egy nemzettestet képeznek. A törvény eggyé teszi őket, lelkükben
azonban messze esnek egymástól. Ki ne látná ebben
az eltávolodásban állandó bajaink, állandó gyengeségünk egyik főforrását?
A másik bajunk, a mit az író elhallgat, az
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egyik zónának befolyása a másikra : a romlott intelligencia mellett áll a gyönge nép. De hallgatása
nagyon is beszédes, midőn egyszerűen a népre
tér át s csak azt emeli ki róla, hogy vallásosnak
mondják. Az intelligenciáról még ennyit sem tudott
megállapítani. Azonban a nép vallásossága sem elégíti ki : kevés benne az erő s gyér az önálló kiindulás. Inkább csak afféle hagyományos gondolati és
érzelmi restség. Van azonban — teszi hozzá — abban a
vallásosságban egészséges elem is, mely eleven hatalommá lehetne — buzgó papság lelkipásztorkodása
alatt. Lehetne, lehetne! Mily súlyos egy szó a maga
óhajtó módjával! Pedig valóvá kellene válnia s hogy
valóvá váljék, ide kellene kapcsolnunk Mailáth
püspöknek hatalmas riadóját,melyről az elmúlt napokban is tapasztaltam, hogy még mindig nem hatott
el azok füléig, a kiknek szólott.
A restauráció munkájában a nép tehát még az
egészségesebb, a még használhatóbb elem. Azért,
miként a mult század elején a népre vetették
szemöket, kik alkotmányunkat korszerűsíteni, irodalmunkat s nevezetesen költészetünket fölvirágoztatni
akarták (a nép fiai által : Petőfiben, Aranyban valóban virágkorát is érte !) ; úgy Prohászka püspök is a
népbe veti reményét.
A mai helyzet egy lehetetlen helyzet, melyen, anélkül, hogy miatta, mint a múltnak maradványa miatt,
valakinek szemrehányást lehetne tenni, erős kézzel
változtatni kell, ha szent István intenciói szerint
egészséges nemzeti egyéniséget akarunk kialakítani.
A mai két zóna nem nemzeti élet, hanem a mult
elkorcsosodásának maradványa. Szét kell tehát azt
bontani, mint ócska épületet szokás szétbontani s
új rétegeződést kell megteremteni — a nép által.
A ki erős nemzeti keresztény életet sürget — írja
tovább — s szent István hagyományait tiszteli, annak
ezt a népet emelnie kell ; új rétegesedést kell benne megindítanunk, új alakulást, új csoportosulást ; új érdekek
iránt új érdeklődést kell keltenünk ; új célok iránt új
törekvést, új megfeszülést kell megindítanunk. A mai
állapotok közt a magyar nép, ha tovább is úgy él, mint
a hogy élt eddig : lesz belőle kisgazda, béres, juhász,
zsellér, szolga, napszámos mindörökön örökké. Ezt a
rétegesedést csak a munka, az ipar, nevezetesen a nagy-
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ipar változtathatja meg, az az ipar, mely új életviszonyokat, új igényeket támaszt, mely városokban csoportosít embertömegeket s új életcélok iránt ébreszti föl
az érdeklődést.
Ime a restaurációs m u n k a p r o g r a m u l első p o n t j a !
Úgy vélem helyesen értelmezendőnek ezt, hogy az író
itt szemei előtt tartja népünk m a r a d i gondolkozását
a gazdálkodásban s a velejáró életmódban, mely
minden magasabb ambíció ismerete nélkül csupán
a nyers termékek előállítására szorítkozik, de azoknak ipari földolgozására nem gondol, n e m vágyik,
a mi állal m u n k á j á n a k legfőbb értéke a körébe
furakodó s a gyárakat emelő spekulánsok zsebébe
vándorol. A n é p m a r a d állandóan kisgazdának, zsellérnek, szolgának, míg m u n k á j a verejtékén mások urakká
e m e l k e d n e k ; pedig ez az uraság a népnek saját
kebeléből is kikerülhetne, anélkül, hogy jött-mentekre
szorulna.
Ez volna az az új életcél, az az új igény, ú j
érdeklődés, melyet Prohászka püspök a nép gondolkodásába a k a r bevezetni s ez által az életerős nemzeti egyéniséget benne lábraállitani. Ez a cselekvésmód
vezetne új rétegeződésre a népben, a mi aztán a
megpenészedett s a bevándorlók által annyira kizsákmányolt ósdi állapotnak véget vetne s emelné a
népet, a haza föntartó gerincét.
Igy kellene a'népben a nemzet megújulására, megerősödésére ú j forrást nyitni s a népben szunnyadó
erőket új élet föltámasztására értékesíteni.
Nagy cél, fenséges gondolat,azbizonyosl Prohászka
püspök ezt a nagy nemzetek példájából tanulta,
melyek nagyságukat, fejlettségüket a saját népüknek
köszönik.
A németek, franciák, angolok m i n d a saját erejükből, népök ereje és m u n k á j a által nagyok; saját
őserejök s n e m a jött-ment idegenek pénze, spekulációja által igyekeznek boldogulni. Nálunk is a
népben óriási erő szunnyad, de kiaknázatlanul. Erre
mutat rá Prohászka püspök s a mikor ezt teszi s minél
energikusabban teszi, csak a nemzet hálájára számíthat. Micsoda fátum is írná azt elő, hogy saját
n é p ü n k ősatyáinak m ó d j a szerint folyton csak az
ekevasat szorítsa s magasabb m u n k á r a , nevezetesen
termékeinek ipari földolgozására ne vállalkozzék,
s hogy ezt helyette idegen spekulánsok végezzék?
Nincs ennek semmi oka, csupán a régi elfogultság,
melynek okos szóra el kell oszlania, mint a reggeli
köd eloszlik a kelő n a p fényénél.
De hogy ez az irányzat, a népnek ez az emelése,
folytatja nagy bölcsen Prohászka püspök, fejlődést (s ne
újabb romlást) jelentsen s hogy a fejlettebb élet ne sorvassza el a népélet erejét, ahhoz erős, keresztény szellem
s nevezetesen egészséges erkölcsi érzés kell. Befolyások
alá kell helyeznünk a népet, melyek erősen irányítsák
s melyek másrészt nagy bizalmat ébresszenek benne s
ennek révén a vezérek hű követésére képesítsék. S ezt
megint csak annak a másik, a néptől elszigetelt, de
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vezetésre született osztálynak közreműködésétől s e
működésben megnyilatkozó keresztény s nemzeti érzületétől várhatnók egyedül. S ugyan várhatjuk- e? . . .
A népnek emelése s ezáltal az erőteljes n e m zeti egyéniség kifejlesztése a cél, mely Prohászka
püspök szemei előtt lebeg. De n y o m b a n persze fölm e r ü l a kérdés is, hogyan kelljen ezt a célt megvalósítani, hogy ez az emelés a n é p r e nézve igazán
fejlődést s ne romlást hozzon? Megadja rá a feleletet is : befolyások alá kell helyeznünk a népet s erre
a célra alkalmas vezéreket kell számára támasztani,
kik bizalmára érdemeseknek bizonyulnak.
Igen, ez az ú t j a - m ó d j a minden efféle cél elérhetésének, ahol szunnyadó energiák kifejlesztéséről,
vállvetett munkáról, ú j törekvések és vágyak ébresztéséről van szó. Erre vonatkozólag nemrég, igaz, hogy
n e m gazdasági, h a n e m vallási téren, igen érdekes
tapasztalatokat tettem. A nyáron a Balaton zalamegyei oldalán, Balatonfüreden, Antal Gábor, a
somogyi oldalán, Balatonföldváron, Ivenessey Béla
ref. püspök tartózkodott. A ki n e m ismerte, n e m is
vette észre a vendégek sorában. Az egyiktől magától
hallottam, hogy üdülése tulajdonkép missó-út volt.
Egyik n a p az egyik, másik nap a másik szomszédközségbe rándult, lévén a r r a nagy számmal reformátusok.
Látogatta hiveit, tárgyalt velők éspásztoraikkal s természetesen előmenetelök, erősödésök módjait beszélte
meg velők. Hogy az ilyen közvetetlen érintkezés
csak használ bármely ügynek s lelkesíti az embereket,
m o n d a n o m se kell ; hisz az a hivő megtisztelve érzi
magát, ha főpásztora fölkeresi, érdeklődik ügyes-bajos
dolgai iránt. Ivenessey ottlétének egyik eredménye
pl. a siófoki új ref. templom számára rendezett tombola volt, mely, mint olvastam, jelentékeny pénzösszeget hozott össze. Igy csinálják ezt a nép természetes vezérei bármi téren. Csakhogy az ilyen eljárásból a középkori rétegesedés m i n d e n vonása ki
van m á r törülve, mert ime a vezér a megközelíthetetlen
magasságból már leszállt a nép közé és maga vezeti
személyesen a — népet.
Prohászka püspök is a magyar népnek vezéreket
kíván, vezéreket, m i n d e n afféle középkori rétegesedés
kizárásával. Első sorban természetesen arra a másik,
a néptől elszigetelt, de a nép vezetésére született
osztályra, az intelligenciára, gondol. Hiszen ha
vezetésre született, vezetnie is kellene, ha a történeti
mult ferde irányba n e m terelte volna. Itt m á r kíváncsian v á r j u k feleletét, vájjon a m a i időnek demokratikus szellemét átfogó lelke hogyan oldja meg ezt a
kérdést ? Előbb azt m o n d t a : intelligencia és nép'ugyancsak távol esnek felfogásban, műveltségben, életmódban. Itt meg azt m o n d j a : a nagy átalakítást a nép
vezetésére született osztálynak közreműködésétől s
e működésben megnyilatkozó keresztény s nemzeti
érzületétől várhatnánk egyedül. . .
Várhatnánk egyedül; de n y o m b a n fölveti a kérdést :
s ugyan várhatjuk- e ? Akár magunktól is felelhetnénk
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mindjárt, hogy bizony, sajnos, nem várhatjuk. Az
intelligencia, a régi középosztály, magamagát sem
tudta vezetni, nem tudta föntartani, most letörve
hogyan tudna vezetni mást, hogyan tudna erősödésre vezető utakat mutatni?
Itt éri el tetőpontját Prohászka püspöknek erősen
az életbe markoló fejtegetése. Ráborítja a fátyolt a két
messzeeső zónát felidézett múltra, nemzeti erős egyéniségünk kifejlődésének emez akadályára s új perspektívát nyit, de egészen újat, szinte megdöbbentőt: a
népet — magához a néphez utalja vezérekért. Indokolása megrázó, az egyik zónára megszégyenítő ; de
mi tagadás benne, mint a jövő számban kifejtjük:
mindenben igaza van.
Dudek.

JJssisi szent "Ferenc.
Az igazi nagyság az erkölcsi nagyság. Egyedül
ez teszi az embert becsessé saját és embertársai szemében. Földi javak, hír, szerencse, gazdagság mind csak
látszólagos értékűek. Azok az igazi nagy emberek, a
kik századokat mozgató eszmék és érzelmeknek élnek ;
a kik érzik az élet közszükségleteit és otthon vannak
a nagy kérdések birodalmában; a kik értékes gondolatokkal ajándékozzák meg az emberiséget és életük
példájával állandóan hatnak a társadalom elhatározásaira.
Ilyen volt Assisi szent Ferenc.
Sajátságos, hogy napjainkban ösztönszerű benső
vonzalom kezd ébredezni a keresztény szellem e nagy
hőse iránt. A legellentétesebb gondolkozás közepette,
mintha szükségét éreznők annak, hogy közelébb hozzuk magunkhoz az ő életét, tanulmányozzuk műveit
és eszméit. Épen az a körülmény, hogy kultusza nem
katholikus társadalmakban is terjed és nem csak
katholikus, hanem protestáns, sőt zsidó irók is tanulmányozzák életét és műveit, igazolja az ő nagyságát.
Szinte másodrendű aktualitássá válik, hogy rendje ez
évben ünnepli alapításának hétszáz esztendős évfordulóját. Figyelmünket feléje az önmegtcigadásnak az
a souverain hatalma tereli, a mi által mindenen
uralkodott. Úgy tetszik nekünk, hogy a nagy szent
életében korunk sok égető kérdésére tanulságot és
megnyugtató megoldást találunk.
Ferenc 1182-ben született Assisi-ben. Az erdőkoszoruzta halmok, kopár, zordon sziklák által övezett
termékeny völgyek változatos szépségei ép oly fejlesztő hatással voltak lelkére, mint szülőitől örökölt
sajátosságai. Anyja, Madonna Pica, igen vallásos volt.
Vallásosan nevelte fiát is. A vallás volt alapja Ferenc
szívjóságának és előzékeny, nyájas modorának. Atyja,
Pietro Bernardone, gyorsan határozó, szándékaihoz
makacsul ragaszkodó ember. Ez a sajátosság is fölföl csillan a fiú elhatározásainak erejében. De nem
mint bántó ellentét, hanem mint a legsajátosabb
egyéniség kiegészítő része. Ferenc lelke a szilárdság és engedékenység, erő és gyöngédség oly csodá-
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latos összhangja, mint a szülőföldjét környező zord
sziklák és virágos mezők festői képe.
Ifjú évei gondtalan örömökbnn telnek. Szerette
a vidám barátságot. Tudott szépen szavalni és nótázni
provence nyelvén. Lelke tele volt az élet üde bájával
és fakadó költészetével. Nem csoda, ha a szcp külsejű
ifjú középpontja és vezetője lett az assisi fiatalság
társas életének. Volt a szerepléshez vagyona is, szelleme
is. Derült, finom kedélyéért mindenki szerette és
elegáns megjelenése, előkelő modora utat nyitottak
számára olyan körökbe is, hová, mint kereskedő fia,
be nem juthatott volna.
Jelentékenyebb változást az 1202. év hozott életére.
Assisi akkor háborút folytatott Perugiával. Ferenc
nemcsak részt vett abban, hanem az elsők között
harcolt. De minden elszántságuk mellett is vesztettek
és ő többedmagával fogságba jutott.
Fogsága ugyan nem tartott egy évnél tovább, de
ez alatt az idő alatt igen sok nélkülözésben volt része.
És a nélkülözések annyira megviselték, hogy súlyos
betegen szabadult haza.
Ezek voltak az első megpróbáltatások, melyek
eddig való álmodozásaiból felköltötték és az élet igazi
értékét megmutatták neki. S azért szükségesek is
voltak, mint a hogy föl kell a földet vetés előtt szaggatnunk, vagy meg kell a fákat oltás előtt metszenünk.
Ezekkel a megpróbáltatásokkal ébredezik lelkében nagyrahivatottságának és világtörténeti szereplésének csirája. Betegségének lázas álmai között érzelmeinek hatalmas áradásai indulnak meg. Erős vágyak
ragadják egy ismeretlen világ felé. De hivatásának
célja még el vala előtte rejtve, csupán valami nagy
ügy szolgálatára való készséget érez magában. És
mert fölizgatott képzelete folyton hadi dicsőségről,
fejedelemségről álmadozott, másra nem is gondolt,
mint nagy gazdagságra, földi uralomra. Azért mihelyt
fölgyógyult, Gentilis lovag csapatába lépett és a Frigyes
császár helytartója, Diopoldó ellen vezetett siciliai
keresztes hadakhoz állott.
Az út, a melyen a nagyság felé közelítenie kellett,
nem a csaták útja volt. Azért élete gondviselésszerű leg terelődik igazi küldetése felé. Spoleto-ig haladt
harcolva. Itt nagy beteg lett. Betegségében egyik
látomás a másik után vonul át lelkén. Ezek a látomások élesebbek, határozottabbak, mint az előbbiek.
És főleg nincs bennük semmi abból, a mi után eddig
kapkodott. Új világ képe nyilik előtte, a mely az
örökkévalóság tiszta örömeiből szövődött s a melyben kezd kialakulni igazi hivatása. Hová mégy ? kérdezte tőle gyakran egy ismeretlen. Miért mégy e
pusztító harcokba? Kinek szolgálsz vele? Elhagyod
az Urat a szolga kedvéért. Ki tehet több jót veled,
az Úr, vagy a szolga?
Ferenc megindult szívvel eseng világosságért s
mikor az ismeretlen azt tanácsolja, hogy térjen vissza,
fölzaklatott lelkének iszonyú viharzásai között válik
meg fegyvereitől.
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Assisibe érve a remélt nyugalmat nem találta
meg. Minden kicsinynek és megvetésre méltónak
tetszett előtte. Leginkább önmaga. Vidám cimborái
untatták. Attól, a mi még kevéssel előbb ö r ö m e volt,
most undorral fordul el. Futott előlük. Azt tudta, hogy
eddigi életét n e m folytathatja. De még n e m talált
arra az ösvényre, a mit az Úr jelölt ki számára. Kiolthatatlan vágy gyötörte egy ismeretlen cél után, a
melyet lakatlan helyek csöndjében, erdők misztikus
m a g á n y á b a n könnyek és imák között keresett. Csodálatos, hogy a szegények és szenvedők ily lelki állapotában sem voltak terhére, sőt jól esett szivének,
ha segíthetett rajtuk.
Fereuc viselkedése nagyon bántotta atyját ; eleintén
panaszkodott, később méltatlankodott és az anyának
sokszor kellett apa és fiú között a villámhárító szerepét
játszania.
Az 1206. év egyik tavaszi n a p j á n Ferenc SzentD a m i á n elhagyottan álló kápolnájában imádkozott.
Körülötte teljes pompájában tündöklött a természet.
Napsugárözön áradt a földre. Az erdők rejtelmes
zúgása összeolvadt a madarak vidám énekével, a
hegyi patakok csobogásával. Csak Umbria ege alatt
ily szép az élet; csak ott ily bájos a fülemilék éneke.
Ferenc lelki elmélyedését egy hang, egy intelem
zavarta meg ; a Megfeszített szólott a keresztről : Menj,
építsd föl elhagyott, romladozó egyházamat.
F e r e n c fölkelt és azonnal kolduláshoz fogott, hogy
kijavíthassa az elhanyagolt kápolnát. Azt hitte, hogy
az intelem erre vonatkozik. Tévedett ugyan, de tévedése mégis nagyjelentőségű és eredményében hasznos,
mert az alamizsnagyüjtés az evangéliumi szeretet
müveinek és eszközeinek fölismerésére vezette.
Ismerősei a legellentétesebb érzelmekkel fogadják. Vannak, a kik tisztelettel, sőt csodálattal nyújtják
át neki adományaikat, mások őrültnek tartják és megvetéssel fordulnak el tőle. F e r e n c ép oly közönyös
az e m b e r e k tisztelete, mint megvetése iránt. Halad
tovább azon az uton, a melyet immár megtalált.
A lemondásban n e m birja föltartóztatni sem anyjának könyörgése, sem atyjának haragja. Hasztalan
zárják be és verik; hasztalan lép közbe a városi
hatóság, sőt maga a püspök is. Az elkeseredett apa
csak annyit tud elérni, hogy visszakapja azt, a mit
Ferenc vagyonából a kápolnára fordított. A püspök
készséggel visszatéríti utolsó fillérig, mert az egyháznak n e m kell a jogtalan szerzemény.
1209. február h ó egyik reggelén az Assisitől félórányi távolságra fekvő Portiuncula-kápolnában szentmisét hallgatott. A pap az evangélium következő
sorait olvasta: «Ne legyen aranyotok, se ezüstötök,
se pénzetek övetekben, se táskátok az uton, se két
köntöstök, se sarutok, se bototok.» Ferenc a csodálat
megdöbbenésével hallgatta e szavakat. Ez az, a mit
keresek! — kiáltotta. Az evangéliumi szeretet és alázat
tüzétől hevítve a püspök és n é p előtt ünnepélyesen
lemondott minden örökségéről, visszaadta atyjának
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mind, a mit tőle kapott, még a rajta lévő ruhát is és
megülte a legeszményibb, legtitokzatosabb nászt, a
mit valaha a világ látott: a szegénységgel való örök
nászát.
Most m á r nem volt semmije, csak az Isten iránt
szivében élő nagy szeretet, mely azonban bőven kárpótolta mindenért. Példája és tanítása, mint a kovász,
megkezdették hatásukat. Azok is, a kik eddig elfogultak voltak vele szemben, gondolkozni kezdtek
cselekedetei fölött. Első nyolc tanítványát, a kiket
leginkább áthatott az ő szelleme, szétkixldötte kettesével. «Menjetek — ú g y m o n d — a Föld különböző
részeire. Hirdessétek a békét és bűnbánatot. Hivatásunk a sebesültek ápolása, az elveszettek fölkeresése,
a nyomorultak fölsegítése legyen.» Ez volt rendi szabályának első terve.
A tanítványok száma egyre szaporodott. 1210-ben
III. Ince pápa megerősítette első-, n e m sokkal később
második- és 1221-ben, III. Honorius, h a r m a d i k rendj é t is. Az első rendi káptalanra, 1217-ben, már ötezer
ferencrendi gyűlt össze Portiuncula-templomába. Mega n n y i bátor, elszánt harcosa a világmegvetés nagy
gondolatának. És e harcosok, kiknek egyedüli fegyverzete a feszület és ereje a mindenről való lemondás volt, lángoló buzgalommal hirdették Európa könny
és véráztatta földjén Isten és szent Ferenc nevében
a béke, szeretet és lemondás igéit. Fölkeresték a szegényeket és elnyomottakat, hogy állapotuk méltóságára
és áldásaira őket megtanítsák; csillapították a nélkülözésben élők keserűségét és igyekeztek mindenkit reávezetni egy m a g a s a b b r e n d ű életnek az örök eszmék
szemléletében való keresésére. Ez az igazi bölcsesség
és a social-politika művészete.
Ferenc társai között mindig előljár a m u n k á b a n .
Nagy utazásai közben szervezi mindenfelé és megerősíti rendjét, melynek szabályait 1223-ban fogalmazták meg. A ki a r e n d b e akart lépni, annak szét
kellett osztani vagyonát a szegények között és Istenn e k szentelt nőtlen, engedelmes életet fogadni. Sem
egyesek, sem a rend n e m bírhattak vagyonnal. Azokat, a kik másként éltek, nem vetették meg, mert
F e r e n c igazi követői csak maguk fölött ítélnek és
csak önmagukat vetik meg. Nincs m á s cél előttük,
h a n e m csak az Úr utánzása szegénység, szeretet és
alázatban.
A rend szervezete d e m o k r a t i k u s : a konvent feje
a gvardian; a tartományok választják a provinciálist
és ezek gyűlése a generálist.
Úgy látszott, hogy a r e n d megalapításával és elterjesztésével a nagy szent betöltötte földi küldetését
és égi szeretettől elcsigázott gyönge teste pihenőre
térhet, lelke pedig elnyerheti az üdvözültek örök
jutalmát.
De Isten n e m akarta kegyelmének látható jelei
nélkül bocsátani el hű szolgáját.
Egyszer a Tiberis és Arnó között elterülő Alvernia
hegy vadregényes sziklái közölt imádkozott. «Uram,
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Jézus, halálom előtt két dolgot kérek még Tőled :
éreztesd velem ez életben, a mennyire csak el birom
viselni, azt a fájdalmat, melyet a kereszten érettünk
szenvedtél s aztán éreztesd velem, a mennyire csak
el birom viselni, azt a szeretetet, a mely arra indított,
hogy érettünk szenvedj.» Es e nagy kegyelmet megnyerte. Az éj sötétségében hirtelen fényesség támadt,
mely, mintha a Nap kelt volna föl, világosságot árasztott a körülfekvő hegyek és völgyekre. A nyájaikat
őrző pásztorok csodálkozva serkentek föl. A fuvarosok befogták jószágaikat ; azt hitték, hogy virrad ;
legtöbbje már útban volt, mikor észrevették, hogy az
a fény lassan oszladozik és a Nap csak azután kél
föl. Nem ismerték szegények a nagy eseményt, melynek csodája betöltötte a mennyet, hogy t. i. az Úr
jelent meg azon éjjel Ferencnek és sebeivel érintve
kezeit, oldalát és lábait a győzelem dicsőséges jeleivel ékesítette őt föl.
A csodálatos stigmatizácio után még két évig élt
szent Ferenc e földön. Kifáradt, gyönge testétől megtagadott minden kényelmet, pedig közben súlyos
szembajt kapott. Tartózkodási helye a Szent-Damián
melletti konvent egyik szerény zugocskája volt, melyet
már csak egyszer hagyott el: Ugolino d'Ostia bibornok, a rend protektora, Rietibe jött és magához hivatta
a nagy férfiút. Ekkor III. Honorius pápával is találkozott.
Assisibe visszatérve, súlyos beteg lett. Közeledni
érezvén halálát, Portiuncula mellé vitette magát és
ott, 1226. október 4-én, alázatosságból a földön fekve,
tanítványai között befejezte tanulságokban gazdag,
csodás életét.
Haldszy Caesar dr.

A

naptáregyesítésről.
A naptáregyesítés kérdésével minden illetékes
tényező megbarátkozott elvileg. A baj az, hogy sokan
csak elvileg. Pedig ez nem elég. Az elvet valóvá kell
váltani. Csakis így lesz ebből haszna a katholicizmusnak.
E soroknak épen az a célja, hogy mindenki
belássa a naptáregyesítés szükségességét, lehetőségét.
Egyúttal pedig, hogy — legalább nagyjában — megjelölje ennek módját is. Ezen kettős cél legkönnyebben úgy érhető el, ha az ellenvetéseket ledöntjük.
Melyek is ezek tehát?
A leggyakoriabbak a következők: A pápa nem
akarja ; a keleti nem egyesült egyház nem akarja ;
következőleg annak keresztülvitele veszélyezteti az
unió keresztülvitelét ; a nép nincs hozzáérve. Vegyük
csak sorba ezeket az ellenvetéseket.
1. A pápa nem akarja. Ezt első helyre teszem.
Tényleg, ha az egyház legfőbb tanítója, irányítója
azt nem tartja üdvösnek vagy keresztülvihetőnek,
akkor arról majdnem teljesen fölösleges minden
beszéd. Az őszinte katholikus érzület legalább is
komolyan gondolkozóba esik. Azonban az egyszerűen
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nem való, hogy a pápa nem akarja. Mondottam máimás alkalommal, hogy ennek így kellene hangzani :
a pápa nem akarja ránk erőszakolni. Vagyis mondj u k : nem akarja a keleti egyház dolgait kisebb töredékek — hogy ne mondjam — egyes személyek
kívánsága szerint bolygatni. Ez igaz, de nem több.
A pápa tehát öntudatos, kész föllépést kíván. Olyat,
mely a nagy tömeggel is megértette a kérdés hasznát, szükségességét. A pápai szék ugyanis az unioalkudozásokból sok tanulságot merített. Igen jól
ismeri a keleti egyház konzervativizmusát. Nem akar
tehát holmi meg nem gondolt reformokkal tüzet
éleszteni. Ez nagyon is helyes. Ez azonban nem
jogosít föl minket a fönti ellenvetésre. Hiszen ez —
mondjuk ki nyíltan — annyit jelentene, mint a keleti
egyházat akadályozni természetes fejlődésében. Okmányokkal is lehet bizonyítani, hogy a pápai szék nem
akadályozója semmiféle üdvös reformnak. Tehát a
naptáregyesítést sem akadályozhatja.
Elég legyen e végből csupán VIII. Kelemen
pápának egyik konstitutiójára hivatkozni. Ebben
többi között ezt olvassuk : «Sed quoties Orientales
minime consenserunt, justusque adfuit timor, ne
tumultus, dissensionesque excitarentur, si novi Kalendarii ipsis injungeretur usus, tulit Apostolica Sedes,
ut Orientales et Graeci, in remotis Regionibus degentes, veterem suam disciplinam retinerent, videlicet
antiquum servai ent Kalendarium, occasionem opportuniorem expectans, inducendi usum novi emendatique Kalendarii». 1 Nem m á s ez annál, mit feljebb
mondottunk. A pápai szék t. i. erőszakkal nem akarja
bolygatni a keleti egyház disciplináját semmiben.
Tehát a naptáregyesítéssel sem barátkozik meg
addig, míg nem látja az időpontot alkalmasnak. Ez
pedig nagyrészben mi tőlünk fiigg. A mi buzgalmunktól, munkakedvünktől.
2. A keleti nem egyesült egyház nem akarja,
így szól az ujabb ellenvetés. Ily határozottan
kimondva, ez sem áll. Való tény, hogy még mindig
sok ellenvetés, elfogultság uralkodik e kérdést illetőleg a keleti egyházban. De a jég itt is meg van
törve. Nem látnak a dologban dogmatikus kérdést,
vagy olyas valamit, a mihez nyúlni nem szabad.
Nekik az a kemény dió, hogy a naptáregyesítésnél
a pápa neve mindig szóba kerül. Ezért akarnak a
Gergely-féle naptárnál jobbat. Mintha nem tudnák,
hogy csillagászatilag egészen pontos naptárt senki
sem fog teremteni. Dehát nézzük csak közelebbről,
mint is vélekednek a keleti egyházfők ezen kérdésről. III. Joachim konstantinápolyi patriarka a szent
synodusnak 1902. évi januári ülésében több kérdést
vetett föl.3 így pl. hogy nem volna-e helyén tanulmányozni, nem lehetséges-e valami közeledés egy1

P. I. Gagarín : Wird Russland katholisch werden ?
Tübingen, 1857. S. 132.
2
Echos d'Orient 1904. t. VII. p. 91.
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részt az orthodoxok, másreszt pedig a katholikusok és
protestánsok között, ha n e m is dogmatikus, legalább
a szeretet terén ? Továbbá, hogy n e m volna-e lehetséges az orthodoxok és az ó-katholikusok között az
unió ? Egy másik kérdés (94.) szórói-szóra így hangzott : «N'y aurait-il pas lieu d'examiner s'il ne serait
pas opportun de reformer ou de remplacer le
calendrier julien en usage dans le monde orthodoxe?» Az volt tehát a kérdés, n e m volna-e helyénvaló a Julián-naptárt megreformálni, vagy esetleg
mással helyettesíteni ?
Mindezen kérdések körlevél a l a k j á b a n kerültek
a nyilvánosságra és pedig 1902. j ú n i u s 12-i kelettel.
A levél 1903. április 4-ről volt publikálva. Alexandria,
Jeruzsálem, Cyprus, Oroszország, Görögország, R o m á nia, Szerbia és Montenegro egyházaihoz volt intézve.
Antiochia, Bulgária, Carlovitz, Czernovitz és Nagyszeben n e m kapták meg. És pedig különböző okokból. Nevezetesen Antiochia a P h a n a r szemében
többé n e m orthodox, mivel szir egyházfő k o r m á nyozza. A bolgár egyház a görögök előtt haereticusok és schismaticusok zsinagógája. A mi a többi
egyházakat illeti, a politikai viszonyok akadályozták, hogy a P h a n a r azokat is megkérdezze.
A kérdésekre — különböző kelettel — hat felelet érkezett be. Alexandria és Cyprus nem nyilatkozott.
Legkimerítőbb az orosz synodus válasza. Nem
sok vigasztalót találunk azonban benne. A katholikus
egyházat csúnya proselytismussal vádolja. Szerinte
ez a legfőbb akadálya a közös megértésnek. A mi
pedig a naptárt illeti, ez — így szól a válasz — az
orthodox egyházat m á r régen foglalkoztatja. A cár
a t u d o m á n y különböző képviselőiből bizottságot
alakított. A munkálatok azonban még nincsenek
befejezve. A civil életben — így szól — m i n d e n
nehézség nélkül behozható az ú j stylü naptár. Ez
legföljebb annyi változást idézne elő, hogy az újév
n e m esnék többé össze a Megváltó körülmetéltetésének ünnepével, h a n e m szent Bonifác vértanú n a p jával. A Gergely-naptárnak nem sok híve van Oroszországban. A szent synodus azt hiszi, hogy bizonyos
módosításokkal megtartható a Julián-naptár. A j e r u zsálemi egyház azon nézeten van, hogy igenis naptárukat a tudomány adataival összhangzásba kell
hozni. De ez addig n e m valósítható meg, mig a
nyugatiak a proselytismussal föl n e m hagynak. Athén
szerint a naptár reformja nem nehéz dolog. De
mielőtt ehhez hozzá lehelne fogni, szükséges az
eszmének széles rétegekben való terjesztése és hogy
az összes orthodox egyházak bizonyos megállapodásra jussanak. A r o m á n egyház nagyon merev
álláspontot foglalt el. Szerinte a reform canonicus
előírásokba ütközik. A szerb egyház azt felelte, hogy
sem a Gergely-féle naptár, sem a Julián-naptár n e m
jó. A szakférfiak dolgozzanak ki tehát előbb tökéletesebb naptárt, akkor lehet a reformról beszélni.
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A szerb egyház képviselőjének, a belgrádi metropolitának nézetét k ü l ö n b e n volt alkalmam hallani.
E szerint a kérdésben nincs s e m m i különös nehézség. Ez már határozott haladás azon állásponthoz
viszonyítva, melyet 1891. és 1894. között Mihály,
belgrádi metropolita képviselt. E szerint a Gergelyn a p t á r elfogadása megzavarná a görög istentisztelet
rendjét. 1 Mit mutat m i n d e z ? Mindenesetre azt, mit
följebb megjegyeztem. Igenis, a naptáregyesítésnek
sok elfogultság áll m é g útjában, de komoly ok nem
akadályozza.
De meg kell itt még emlékezni két okmányról,
t. i. az orosz bizottság elaborátumáról és különösen
Stanojevics belgrádi egyetemi tanárnak elaborátumáról. 2
Maedler orosz császári tanácsos 1863. november
13-i kelettel emlékiratot dolgozott ki a naptárt illetőleg. 3 Ezen emlékirat röviden a következőket tartalmazza. A tropikus év 365 nap, 5 óra, 48', 45" =
36581/i28 Lehmann számítása szerint. Ellenben a
Gergely-naptár azt 365 nap, 5 óra, 49', 12"-ben állapítja meg. A Gergely-féle naptár tehát 27"-el múlja
fölül az igazi évet. E szerint 300,000 év múlva a
k a r á c s o n y a tavaszi időszakba, a pünkösd pedig az
aratás idejére fog esni. Ezért a Gergely-féle számítást el kell vetni. 128 éves cyclust kell fölvenni és
a n n a k lefolytával az intercalatio mellőzendő. Ezen
cyclus 1900-al kezdődnék; m i n d a z o n évek, melyek
4-el m a r a d é k nélkül oszthatók, szökőévek volnának
egészen 2028-ig. Ez közönséges év volna, mint minden év, mely ezen képletből áll : 1900 -f 128. A mi
a mozgó ünnepeket illeti, az emlékirat szerzője azt
hiszi, hogy a nicaeai zsinat canonjától el lehet tekinteni és meg lehet határozni «Ut Pascha semper
unius hebdomadis, h. e. septem dierum, spatio (ut
p r i m a dominica Adventus) agatur». Ettől várja Maedler, hogy a nyugatiak és keletiek végre közösen
helyes alapon fognak állni a naptárt illetőleg. Tudják azonban, hogy Oroszországban a mai napig sincs
végleges megállapodás. Állandóan dolgoznak valami
ideális tökéletességű naptáron, de nem tudnak megegyezni.
Igen érdekes az említett szerb emlékirat is. Nem
a k a r o m — erre szükség sincs — egész terjedelmében
tárgyalni, csak egy-két pontját emelem ki.
A zsidók — így szól a szerző — Nisan 14-én
ünnepelték a húsvétot. A keresztények kezdetben
kétféle praxist követtek. Ázsiában (Asia proconsularis) a zsidókat követték a húsvét ünneplésében.
Ezek t. i. nem tekintettek a n a p r a . A Nisan 14-e
b á r m i l y e n napra is esett, mindig akkor ünnepeltek.
1
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Őket Quartodecimani-knak nevezik. A nyugaton
ellenben, délen és északon, Rómában, Afrikában,
Egyptomban, Spanyolországban, Britanniában
a
vasárnapra fektették a súlyt. Itt ugyanis mindig a
Nisan 14-et követő első vasárnap ünnepelték a husvétot. Eddig tehát a kérdés nem volt bonyolultA III. században azonban fölvetik az astronomicus
mozzanatot is. így állt a dolog egész az első egyetemes zsinatig.
A III. században kezdtek érdeklődni, az évben
hogyan is esik az a Nisan 14.; hogyan egyeztethető
össze a Holdszámítás a Napéval ? Tudvalevőleg a
legrégibb számítások a Hold phasisait veszik alapul.
Azon időszakot, melyben a Hold phasisai 12-szer
ismétlődtek, évnek nevezték. Miután a Hold phasisai
minden 2972 nap alatt ismétlődnek, ezért a Holdév
354 napot tesz ki. Ez azonban rövidebb, mint a
napév, ezért minden három holdév után a különbség több, mint 30 napból álló hónap.
Athéni Meton Kr. e. 433-ban kiszámította, hogy
19 holdév (354 nappal évenkint) 7 betoldott hónappal megfelel 19 napévnek. Ugyancsak ő állapította
meg, hogy minden 28 napévben a hét napjai a
hónap ugyanazon napjaira esnek. Ez az úgynevezett
nap-cyclus.
A különbség a holdév és napév között Julius
Caesar idejében 67 nap volt. Ezért Sosigenes csillagász és M. Flavius iró közreműködésével Julius
Caesar Kr. e. 46-ban reformálta a naptárt. Azt 365
nap és 6 órában állapította meg és minden 4. évben
február 23. után (VI. Kalendas Mártii) betoldott egy
napot (annus bis-sextus). Az így számított év azonban hosszabb a tropicus évnél Vm-al. Innen van>
hogy Julius Caesar naptára minden 128 évben egy
nappal elmarad, szemben a solaris évvel, mely 365
nap, 5 óra, 48', 4617".
Mint említettem, a III. században a húsvét ünneplését illetőleg a csillagászati mozzanat iránt is érdeklődtek.
Erre szükség volt. A zsidók ugyanis a húsvétot
a tavaszi Nisan napéjegyent követő első holdtöltekor ünnepelték. És ezzel a Nisan 14. meglehetősen
összeesett. Ámde a zsidók, különösen Jeruzsálem
pusztulása után, nem sokat törődtek ezen dátummal. A keresztények tehát gondoskodtak, hogy lehetőleg pontosan üljék meg a húsvétot. Hogyan történt ez?
Kétféle számítás volt. Hippolit a napéjegyent
március 18-ra tette. Ezen számítás Rómában divott.
Az alexandriai egyház március 19-ről 21-re tette a
napéjegyent. Ime igy állt a dolog, mikor a nicaeai
zsinat összeült. Ezen zsinat arra törekedett, hogy
egyöntetűséget teremtsen a húsvét megünneplésében
az időt illetőleg. És pedig első sorban a vasárnapra
fektette a súlyt. Legalább a zsinat aktáiból ennyi
tűnik ki. Vannak azonban zsinatatyák, kik azt
mondják, hogy a római és alexandriai egyház között
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levő különbséget is megszüntette a zsinat. E szerint
az alexandriai egyház lett megbízva azzal, hogy
minden évben publikálja, mikor tartandó a húsvét.
Egyöntetűséget azonban ezúttal sem sikerült létrehozni. A szardikai zsinat újból tesz kísérletet e végből. Nagy-Theodos kérésére Theophilus alexandriai
püspök állít össze egy táblát. Azonban általánosan
csak Dyonisius táblája lett elfogadva. Nagy Károly
császár óta a keresztény világ a nicaeai zsinat határozata és az alexandriai egyház számítása alapján
iili a húsvétot. Vagyis ezen idő óta a húsvét ünnepe
március 22. és április 25. között mozog.
Érdekes már most, a mit szerzőnk ezekből levon.
A zsinat intenciója az, hogy a tavaszi napéjegyen legyen a kiinduló pont. Ez akkor csakugyan
március 21. volt. Igen ám, de a hibás számítás folytán az visszament március 8-ra. Hibás a 19 éves
cyclus is. Kisebb időre jó, 300 év alatt azonban már
egy napra nő a különbség.
Mi következik ebből ? Világosan az, hogy a
keleti egyház jelenleg nem felel meg a zsinat intenciójának. Ezután kimutatja, hogy 29-ből 8-szor ünnepelt helyesen a keleti egyház, 21 esetben pedig még
egyházilag is helytelenül. így pl. 1880-ban a húsvétot április 20-án ünnepelték. A tavaszi napéjegyen
ekkor március 8. 7' 35"-kor volt. Holdtölte pénteken
14-én volt. Ezért a húsvétot vasárnap, március 16-án
kellett ünnepelni. Miért ünnepelték mégis április
20-án ? Egyszerűen azért, mivel helytelenül március
21-t veszik föl a napéjegyen dátuma gyanánt. Fölsorolja ezután mindazon kísérleteket, melyeket különösen az orosz tudományos körök tettek, hogy az
évet a lehető legpontosabban állapítsák meg. Maedler előterjesztésével is foglalkozik és kimutatja annak
helytelenségét. Szerinte a Julián-naptár olyformán
javítandó, hogy minden 128. év legyen rendes év és
a kiegyenlítés megvan. Különben az évet így tartja
megállapíthatónak: 365 nap, 5 óra, 48', 45". A többi
már részletkérdés. Indítványai különben ezek: a) a
mult hibáját azzal kell javítani, hogy a napéjegyen
idejét március 8-ról át kell tenni arra az időpontra,
melyben Krisztus születésének idejében volt. bj Julius
Caesar intézkedését a rendes és szökőéveket illetőleg ki kell egészíteni. Hogy a 14 nap egyszerre avagy
fokozatosan toldandó-e be, vitás kérdésnek hagyja.
Véleményem szerint egy-egy napot fokozatosan mindig abba a hónapba kellene betoldani, a melyben
nincs nagy évi ünnep. A liturgikus könyvekben
egyébként, a mi az úgynevezett húsvéti számokat
stb. illeti, mindent érintetlenül kellene hagyni. Legalább egyelőre. Mindezek azonban részletkérdések.
Csak akkor aktuálisak, ha a reform tényleg ki lesz
mondva.
Mindezek mi mellett bizonyítanak? A mellett,
a mit előbb mondottam. Minden oldalon belátják a
Julián-naptár tarthatatlanságát, de az elfogultság a
cselekvéstől még mindig sok embert visszatart. Még
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a gazdasági hátrányokat is beismerik, de a helyett,
hogy elfogadnák az aránylagosan
leghelyesebb
Gergely-naptárt, okoskodnak. Ezen elfogultság, sőt
m o n d j u k ki, rosszakarat, rosszakarat a «Cbicrc.»
(Világ) cimü schismatikus újságban is, mely, m i n t
arról egy görög keleti újság értesít, a nép csalásával vádolja meg az uniáltakat, mivel föl is vetik a
a reformot. 1
De hát r á n k nézve hasonló dolgok akadályul
szolgálhatnak? É n azt hiszem, nem. Hiszen — mig
e m b e r lesz a földön — hasonló dolgok kisebbnagyobb mértékben mindig fognak történni. Nekünk
tehát ezek ellenére is dolgozni kell.
3. A nép nincs hozzáérve. Véleményem szerint
is, ez a legkeményebb dió. De meg kell törni.
Eszembe jut itt, mit az aradi «Tribuna» 1909.
április 1 7 / 3 O . számában ír. Ilyen cím alatt: «Episcopii
r o m á n i uniti contra calendarulu Gregorian» tudtul
adja nagy örömmel, hogy az egyesült román püspökök a reform ellen foglaltak állást. Közbe megjegyzi, hogy örül ezen állásfoglaláson, mivel a n a p t á r
is egy válaszfal a románság és magyarság között.
Azután renegátoknak nevezi püspökeinket. Ezekre is
kell megjegyzést tennünk. Ellentétek keresésével,
vagy fönntartásával semmiféle jó ügyet nem lehet
szolgálni. Csak sajnálandó, hogy oly fontos kérdéseket gyűlöletes oldalról tárgyalnak. Az meg egyenesen nem járja, hogy a reform fölvetése miatt renegátoknak nevezi püspökeinket és a r o m á n egyesült
püspöki k a r n a k gyűlöletes tendenciát tulajdonít. Ezt
vissza kell utasítani. Igen is, a r o m á n püspöki k a r —
igen helyesen — óvatosan akar eljárni. Elvben — mint
a «Tribuna» is elismeri — hozzájárul a reformhoz,
de előbb elő akarja azt alaposan készíteni. H á r o m
évnek kell eltelnie és ez alatt a n é p és a papság
között népszerűsíteni kell az eszmét. Ezen állásfoglalás örvendetes jelenség. A naptáregyesítést ugyanis —
szerintem — egy töredék sohasem fogja keresztülvinni. Itt a románokkal közös akcióra van szükség.
Addig dolgozzunk magunk is. Újságokban, röpiratokban, n é p i r a t k á k b a n terjesszük az eszmét. Bízzunk
meg m i n d e n községben a népből értelmesebb
embereket, hogy puhatolódzanak társaik körében.
Világosítsák föl őket. Nagy egyházmegyei gyűlésben
le kell azután számolni az eredménnyel. Össze kell
vetni az eshetőségeket. Azután pedig saját egyházunk
j a v a érdekében a románságot közreműködésre kell
fölszólítani. így azután a h a r m a d i k ellenvetés is
megdől idővel. Evvel tényleg számot kell vetni.
Hiszen tudjuk, hogy nagynevű b. e. püspökünk, P a n kovics István 1871-ben is hasonlók miatt nem tudta
a reformot keresztül vinni.
Ezek után minő nehézség m a r a d még h á t r a ?
Semmiféle. Talán a rituális kérdés? A latin szentek
tisztelete? Egyes görög ünnepek áttétele? Mindezek
1
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először m á r részletkérdések. Itt tehát a mi kívánságunk szerint meg lehet egyezni. De másodszor nehézséget nem foglalnak magokban. Nézzük
csak.
A naptárreform bizonyos alakja megtörtént m á r
100 évvel ezelőtt Galíciában. II. József császárt erősen foglalkoztatta a dolog. Sürgetésére az Űrnapja
és szent Anna fogantatásának ü n n e p e a következő
vasárnapra lett áttéve. Vasárnapra lettek áttéve :
szent György vértanú, szent Illés próféta és Keresztelő szent János fejvételének ü n n e p e is.1 Miért ne
lehetne hasonlóan esetleg nálunk is eljárni? Hiszen
a mi praxisunk szerint nem ellenkezik, hogy vasárn a p valami szentnek emlékét is ünnepeljük. Nálunk
nincs az a nehézség, mit a kopt egyház praxisa
mutat. A kopt egyház ugyanis vasárnap ülheti
ugyan az Úrnak valamely ünnepét, de soha valamely szentnek emlékét. 2 Nálunk ez a nehézség nincs
meg.
Vagy hogy egy más részletkérdést említsek,
miért ne vehetnők át a latin egyház szentjeiből
egyiket-másikat ? Hiszen a nyugati egyház is, mint
azt X. Pius pápa is kiemeli, a görög egyház hány
szentjét tiszteli! (Lásd azon beszédét, melyet a római
Chrysostom-ünnep alkalmával tartott.)
Hivatkozzam-e ennél a pontnál egyik nagytudású püspökünknek, Olsávszky Manuelnek hatalm a s beszédére, melyben ügyesen utal arra, hogy egy
XVIII. századbeli, Kievben nyomtatott könyörgő
könyvben, hány szent pápa szerepel ? !3
Azután azt is m i n d e n k i meg fogja engedni, hogy
egy XX-ik századbeli ember j o b b a n megérti pl.
Xaveri szent Ferencet, mint szent Illés prófétát.
Rituális szempontból semmiféle nehézséget
sem
tudok fölfedezni abban, hogy egyik vagy másik
szentet a latin egyháztól átvegyünk. Vegyük csak pl.
azt az esetet, hogy a görög egyházban valakit kanonizálnak. Mit fogunk t e n n i ? Talán találunk számára
valami helyet. Nem kell neki okvetlenül egész új,
k ü l ö n officiumot adni. Besorozzuk valahová. A görög
egyház kanonizációjának története mutatja, bogy a
szent nevét rendesen (az első századokban) arra a
n a p r a írták be, melyen meghalt és bevitték a naptárba a nevét. 4 Hasonló eljárást követhetünk a latin
egyház szentjeinek átvételénél.
Mindezek azonban — hangsúlyozom ú j b ó l —
m á r inkább részletkérdések. A reform keresztülvitelének nem állhatnak útjában. Mint a hogy más
komoly nehézség sem állja a n n a k útját.
Vigyük tehát ezt a kath. egység, a kultura nevében keresztül. Lássunk a m u n k á h o z !
Hadzsega Gyula dr.
1
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Szent Anzelm a dialektikai viták hevében tanult
és elmélkedett. Látta a két fél harcait, mérlegelte
indító okaikat, ismerte a túlzásokat mindkét félen és
szerencsés szintetikus elmével tudta a két végletet
kiegyeztetni és egy közös cél érdekében gyümölcsöztetni.
A kik csak a hitnek és a tekintélynek fegyvereivel harcoltak, azoknak érzékét az ész hordozó ereje
iránt kellett megnyitnia. A kik pedig csak az észben
biztak, azoknak a hagyományok tiszteletét kellett
hangsúlyoznia. Szent Anzelm ezt a szerencsés összetételt azért volt képes megalkotni, mert szent Ágoston
tanait j ó l ismerte s a Szentatyák tekintélyét elfogadta,
a bölcseletet pedig megbecsülte. Az egyház hagyom á n y a n e m a tudomány gyűlöletén fejlődött ki, h a n e m
a n n a k szeretetén s ez a szeretet volt egykor a n n a k
is az oka, hogy — mint W i l l m a n n egy helyen magát
kifejezi — a régiek bölcseletét m a g á n a k meghódította.
Szent Anzelm tehát a hitet ép úgy becsülte, mint
az észt; csak arról volt szó, hogy a vallás, a theologia kérdéseiben melyik legyen az alapvető e l e m ?
E p o n t o n két befolyás hatott az ő gondolkodására:
Szent Ágostonnak említett sarkigazsága; crede, ut
intelligas és Platónak világnézete.
Plato szerint minden, a mi van, eszméje szerint
előbb Istenben létezik s m i n d e n annyiban igaz és
a n n á l inkább igaz, mennél j o b b a n tükrözi vissza az
Istenben élő eszmét. Azért szent Anzelm szerint az
igazság, Veritas, egyenlő a rectitudóval, a helyességgel, a pontossággal, azzal t. i., a mennyiben valami
az eszmével összeülik. Isten maga a rectitudó, ő a
legfőbb igazság.
Ha Isten a legfőbb igazság, akkor az ő kinyilatkoztatása a legnagyobb bizonyosságú s ép azért vallási dologban a hit biztosabb útjelző, mint az ész.
Vagyis a theologiában egyedül helyes álláspont:
crede, ut intelligas.
Ez az álláspont m a r a d a keresztény bölcseletnek és vallástannak örökké az erőssége és alapja.
A míg ugyanis a vallás természetfölötti és érzékfölötti elemeket tartalmaz s a míg Isten n e m elvont
fogalom, h a n e m az emberiség üdvössége történetének
folyamán önmagát kijelentő eleven igazság, valóság
és szeretet, addig mindig lesznek oly tanok, a melyeket az emberi ész föl nem fog, h a n e m csak hittel
közelít meg. Viszont ez a hit sem vak hit, h a n e m
eleven igazság, a mely bele kiván szövődni az ember
eszének világába is és ott a k a r j a megkeresni a maga
igazolását. A «fides quaerens intellectum» vallási és
bölcseleti alapgondolata az tehát, hogy a hit m a r a d j o n meg hitnek, de egyúttal rationabile obsequiumnak, úgy hogy a mit hiszünk, az ésszerű is egyúttal,
mert a hit tárgyai az észből is megvilágítást nyernek, úgy, hogy azok «credibilia facta sunt nimis.»
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Szent Anzelm tehát a középkor tudományos életének hajnalán m e g m u t a t j a a jövendő nemzedékeknek, melyik az a csapás, a melyen haladniok kellS a további fejlődés igazolta is ezt az álláspontot
Mert akár a tomistákat, a k á r a skotistákat nézzük,
m i n d a két iskolában a kiindulás ugyanaz : a hitből
j u t n a k előre.
Nagy tévedés lenne a z o n b a n azt gondolni, hogy
ez a módszertani eljárás az ész ellenére történt.
A skolasztika sohasem volt az ész ellensége. Csak a
határokat jelölte meg, a melyeken fölül az ész nem
haladhat, de még azon h a t á r o k o n túl is kiterjeszteni
iparkodott az ész hivatását, midőn, ha n e m is pozitive, bizonyítani a k a r t az ésszel és legalább azt törekedett megvilágítani, hogy a hitbeli igazság az ész
igazságainak vonalaiban h a l a d s nem az ész ellenére
hiszünk. Másrészt pedig meg volt még arról is győződve, hogy a hit n e m sziikíti, sőt bővíti ismereteinket.
Nyilvánvaló ez ép szent Anzelmnál. Ismeretes
dolog, hogy ő egyik művében, a «Monologium»-ban,
a legmélyebb igazságokat, a Szentháromság életét,
törekedett az észből megvilágítani, vagy a mint ő
magát kifejezi, «ut rationis necessitas breviter cogeret,
et veritatis Charitas patenter ostenderet.»
Mindazon kérdésekben pedig, a melyek a hit
határain túl terjednek, a legnagyobb bölcseleti szabadsággal járt el (példa az universáliák kérdése) és
a véleményszabadságnak is a legtágabb teret adott.
Mert írja a «De Grammatico» (cap. 21 sub finem)
cimű munkában, n e m akarom, hogy ezekben a kérdésekben «sic inhaerere, ut ea pertinaciter teneas,
si quis validioribus argumentis haec destruere et
diversa valuerit astruere; q u o d si contigerit, saltem
ad exercitationem disputandi nobis haec profecisse
non negabis.»
A keresztény bölcseletnek mindig ez az álláspontja. A vallás tanaiban első sorban a hit tanítása
j u t szóhoz, azután az észnek megvilágítása. Minden
m á s egyéb kérdésben az ész szava dönt. Szent Anzelm
helyes érzékkel állapította m e g tehát a hitnek és az
észnek viszonyát oly időkben, midőn a szenvedélyek
tévedésekre vezettek.
Azért dicséri őt a pápai körlevél is, mert egyrészt a kutatásnak utat mutatott s a félénkeknek
gyanúját eloszlatta, másrészt a hitnek jogait is megvédte.
II. Miután ezen általános szempontokat kiemeltük és szent Anzelmnek bölcselettörténelmi jelentőségét nagy vonalaiban megrajzoltuk, kérdezzük meg
újból, mi indította a pápát arra, hogy nyolcszázados
emlékezettel lelki szemeink előtt szent Anzelmben
példát és útmutatót állítson?
A körlevél első sorban dicsérőleg, sőt magasztalólag emeli ki szent Anzelmnek önzetlen, halált megvető küzdelmét az egyház szabadságát letiporni akaró
világi hatalom ellen. Mi is méltányoljuk az ő rettenthetetlen és végül győztes lelkületét. Felemelő példát
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nyújt minden idők számára, hogy az egyház szabadságáért k ü z d j ü n k , mert csak szabad egyház fejtheti
ki a hivek üdvösségére isteni működését s csak szabad
egyház oldhatja meg nagy erkölcsi és társadalmi
hivatását.
Mikor azonban a pápa széttekint a világban s
látja a biztató jeleket, a melyek a hitélet fellendüléséből fakadnak, még mindig érzi azokat a sebeket
is, a melyeket a francia egyház testén ütöttek, de
reméli, hogy az isteni gondviselés megvédi és vezeti
az egyház hajóját. Mert «divinae Providentiae consilio
factum videtur, ut eo devinctior exstiterit, quo iniquiora, uti m o d o sunt, tempóra sive sanae doctrinae,
sive sacrae disciplinae, sive Ecclesiae libertati decurrerunt.»
Ám ezeken a bajokon kívül másokat is lát a
pápa. Észreveszi, hogy a contrarius ventus nemcsak
az egyház szabadságát fenyegeti, de magát a hitet
is. Ismét olyan szellemi áramlatok fújdogálnak,
a milyenek a XI., a XV. és a XVIII. század végén.
A szoüstáskodás idejét éljük, nemcsak a szépirodalomban, művészetben, tudományban, h a n e m a vallásos
meggyőződésekben is. Az Umwertung aller Werte
szelleme n e m egyszer megragadta m á r a történelem folyamán a lelkeket és szétapritott minden
értéket, kigúnyolt minden hagyományt, kacagott a
legszentebb meggyőződések fölött is. így van ez m a is.
A szépirodalomban a holnap költői ; a művészetben a túlzó fiatalok; a vallás magyarázatában a
«szép-lelkek» őrlik a jelen értékeket s ujakat hirdetnek. Minket a vallás tanainak hit- és bölcseleti
alapjai érdekelnek most, mert ezek ellen irányuló
h a r c lebeg X. Pius szemei előtt is.
Ma is arról van szó, a mi a XI. században fölizgatta a lelkeket: a tekintély alapján álló hit szolgál-e kiindulásul vallásos meggyőződéseinkben, vagy
az ész ? Ezt a nagy kérdést Anzelm oldotta meg a
XI. században s követői, a nagy skolasztikusok,
elfogadták alapgondolatait. A vallás, ha csak önmagát n e m akarja szétaprítani, m a is ragaszkodik az
ősi alapelvhez. X. Piusnak a körlevele a régi módszert helyesli, s állást foglal a hagyományokat és a
történelmi alapokat megvető kritika ellen.
Mikor tehát a pápai körlevél sz. Anzelmet ünnepli,
egyúttal a bölcseleti és theologiai kutatások helyes
módszerére mutat reá, a melyen az ész n e m tévedhet el, de a mely nélkül «patent heu nimium
ruinae».
A körlevélnek sz. Anzelm tudományos törekvéseire
és érdemeire vonatkozó része h á r o m szempontot
emel ki. Az első hangsúlyozza Anzelmnek alázatosságát, óvatosságát, a mellyel a hitnek tanait kezelte.
Másrészről a hit keretén túl eső kérdésekben
Anzelmnek a vélemény szabadsága iránt való tiszteletét dicséri meg. Sz. Anzelm a hitnek és az erkölcsnek szilárd talaján állva nem félt a tudományos
kutatástól, sőt annak biztos alapjait ő törekedett
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megvetni. De az értelem erejének megbecsülése más,
m i n t a dialektikusoknak nagyzása, a kiknek értelm ü k tele van «őrjöngéssel és nagyravágyással.» Ez a
lelkület nem alkalmas arra, hogy oly finom kérdésekhez hozzányúljanak. El kell őket űzni a lelki
dolgokba való beavatkozástól : illi utique nostri temp o r i s dialectici prorsus a spiritualium quaestionum
disputatione sunt exsufflandi. In eorum quippe anim a b u s ratio, q u a e et princeps et iudex o m n i u m debet
esse, quae sunt in homine, sic est in imaginationibus
corporalibus obvoluta, ut ex eis se non possit evolvere nec ab ipsis ea, quae ipsa sola et p u r a contemplari debet, valet discernere.» Mit v á r j u n k olyan
lelkületiiektől, a kikben a hitnek gyöngéd szellemét
a k á r a kétely, a k á r a képzelődés, akár az erkölcstelen indulatok fölszítták? Higyjünk, mielőtt hitünk
mélységeibe az észnek világa mellett leszállnánk :
Credamus, p r i u s q u a m ea p r a e s u m a m u s ratione discutere. De ha lelkünkben él a természetfölötti rendnek gyöngéd tisztelete s az eleven hit iránt való
érzékenység, nagy hanyagságot tanusítunk, lia a hit
tanait eszünkkel is nem törekszünk birtokba venni :
ita negligentia mihi videtur, sí, postquam confirmati
s u m u s in fide, n o n studemus, quod credimus, intelligere.» Az idézetek Anzelm szavai.
A második szempont a bölcseletnek a hit
magyarázásában való fontos szerepét emeli ki. Az
értelemnek a legmagasabb regiókba való föllendülése megizlelteti az örök boldogság gyönyörét, a hol
m i n d e n t látni fogunk. Az értelem itt a földön is lát
s többet lát, m i n t az, a ki csak hisz, mert a hitet a
megértés csak fokozza. «Inter fidem et speciem,
intellectum, q u e m in hac vita capimus, esse medium,
i d e o q u e quanto aliquis ad illum proficit, tanto eum
p r o p i n q u a r e spéciéi, ad q u a m omnes anhelamus.
(De fide Trinitatis, Praefatio.)
Az értelem megmutatja a hitetleneknek, hogy
esztelenül cselekesznek, m i d ő n a hívőket megvetik.
A hivők pedig a hit ésszerűségét csak még jobban
belátják s a n n a k édességét még inkább átérzik.
Végül a körlevél sz. Anzelm szellemében kérvekér, hogy gyöngéd hittel, őszinte és mélyen erkölcsös
lélekkel, a hagyományok, a szent atyák iránt való
tisztelettel kezeljük a hitnek magasztos tanait. Kerülj ü k a kétszínűséget, a pusztán látszólagos engedelmességet, a mellyel a hívőket sokan megtántorítani,
az egyháznak éberségét pedig kijátszani törekednek,
bensejükben pedig telve v a n n a k fölforgatási vágygyal, a mi m á r magában véve is eretnekség.
Végül, a mint egykor VII. Gergely pápa az
egyházat sz. Anzelm imáiba zárta, úgy X. Pius is
k é r i a rettenthetetlen harcost, az alázatos lelkületű
tudóst, hogy imádkozzék "azért az egyházért, a melyn e k jelenlegi sorsa annyira hasonlít a Xr. század
egyházának viszontagságos állapotához.
Én pedig, midőn e cikkelyemet, a melyet a
nagy Szent iránt való kegyeletem és a finom elméjű
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tudós iránt való őszinte hódolatom zálogául írtam,
befejezem, egyúttal avval a reménnyel vagyok
eltelve, hogy a korszellemnek mindent szétszedő
áramlatából az egyháznak hite s tanainak isteni
eredete a maga szépségében és elevenítő erejében
fog győztesen kikerülni.
Trikál József dr.

likus nagygyűléseinknek a szülöttje, a magyarországi
katholikus Népszövetség, bár még úgyszólván csak
zsenge korát éli, máris világraszóló sikert ért el, a
mennyiben a német katholikus nagygyűlés ismerkedési
estéjén a magyar katholikus vendégek üdvözletét Huszár
Károly, a Népszövetség központi titkára tolmácsolta és
a mi Népszövetségünk gyors növekedésének sikerét oly
szerencsés hangon ismertette, hogy Porscli elnök Magyarország éltetésével végezte be a magyarok üdvözletére
adott válaszát.

B u d a p e s t . A németországi, a belga, a
magyarországi és az osztrák katholikus nagygyűlések. — Érdekes
és tanulságos elmélkedési tárgy valamint a múltra, úgy
nika. a jelenre, nemkülönben a jövőre nézve.
Első helyre tettem a németországi katholikus nagygyűlést, mert arról az egyháztörténelem számára dolgozó egyházi világkrónikának sok tekintetben kell mint
elsőről megemlékeznie. Elsőben is köztudomású tény —
vagy legalább is annak kellene lennie — hogy a
XIX. századbeli egyháztörténelem Németországnak köszönheti azt, ha ez a század és a következő századok
a katholikus nagygyűlések századainak lesznek nevezhetők, hasonlóan a XI. s a következő két századhoz,
a melyekben keresztes hadjáratokra hevült az ifjú
európai keresztény népek hitbuzgósága. Az első katholikus nagygyűlést Németországban tudvalevőleg 1848-ban
tartották. Nevezetes dolog, hogy valamint a középkori
keresztes hadjáratokat, úgy most a mi legújabb korunknak katholikus nagygyűléseit, melyek országokat és
nemzeteket hoznak szellemileg mozgásba és hullámzásba, bár más és más módon és alakban, hitvédelmi motívumok keltették életre és befolyásolják
nemcsak szakadatlannak, de egyúttal fokozódónak is
mondható arányokban. Nem tudom határozottan ki,
úgy látszik, maga a nagy Windhorst mondta egyik
németországi katholikus nagygyűlésen, hogy ezek a
katholikus nagygyűlések náluk a német katholikus népnek
és értelmességnek oly országos összegyülekezései, a
melyek sajátságos, az egyházban egészen újmódi, lőleg
világiak számára rendezett lelkigyakorlatoknak tekinthetők, és több tekintetben az államok védőerejének
időszakonként tartatni szokott nagy hadi szemléihez és
harcászati gyakorlataihoz hasonlíthatók.

A harmadik dolog, a mire mindezek kapcsán még
rámutatni akarok, a német katholikus Népszövetség
(Volksverein) közgyűlése, illetve az ott köztudomásra
adott szövetségi adatok és tények bámulatos fényessége,
nagysága és ereje. A német katholikus népszövetségnek
már 625.029 tagja van, mely összegből egyedül ? rajnai
tartományokra 218.390 tag esik. Az egyesület központi
szervében 18 főiskolai műveltségű tisztviselő és 50 alkalmazott végez szolgálatot. A központi könyvtár 23.000
kötetre szaporodott. A német népszövetség egy év alatt
2341 népgyűlést tartott. Ez a népszövetség a más vallású
népre is jótékony hatást gyakorol. A német katholikus
népszövetség erejének titka, a mint Pieper, a vezérigazgató kifejtette, abban rejlik, hogy a katholikus néptömeg szervezésében 20.000 bizalmi férfiú működik, mint
csoportvezető s azok kitűnően beválnak. Ennek a sikernek a nyitja pedig az, hogy Németországban minden
katholikus plébános, káplán és tanító szégyennek tartaná, ha a munkásosztály, vagy a nép katholikus szövetségének a szervezetében ő nem töltene be vezető
rangot. A német katholikus munkásegyesületek már
említett hódoló díszfelvonulásában pl. minden egyesület
zászlója mellett ott volt a helybeli plébános, vagy káplán
és tanító.
Ennyit a németországi katholikus nagygyűlésről.
A mi a belga katholikus nagygyűlést illeti, nevezetes
az, hogy bár Belgiumban nem egy világhírű katholikus
kongresszus volt már, a melyben az egész világról vettek
részt katholikus előkelőségek, tulajdonképeni országos
katholikus nagygyűlés, abban az értelemben, a melyet
annak Németország adott, ezidén lesz első izben, szeptember 20-tól kezdődőleg, még pedig Belgium prímásának székhelyén, Mechelnben, vagy mint francia nyelven
mondják, Malinesben. Kongresszus és nagygyűlés közt
tudvalevőleg az a különbség, hogy amazon az értelmesség találkozik, emebben pedig a nép tömegei is résztvesznek.
Az osztrák katholikusok ezidei nagygyűléséről, sajnos,
csak annyit lehet jelenteni, hogy azt az Ausztriában
dúló nemzetiségi viszály miatt nem lehet megtartani.
Nagy istencsapása az a népekre, mikor az emberek szivében az egymás iránt való szeretet, a keresztény Charitas
helyét a pogány nemzetiségi önzés foglalja el.
A mi magyarországi katholikus nagygyűlésünkről,
ha részletekre akarnánk kiterjeszkedni, napokig volna
mit megbeszélni, dicsérni, vagy kifogásolni. Örvendetes
jelenségül kell jeleznünk azt, hogy ebbe a mi katholikus nagygyülési akciónkba, szerencsére, az áldatlan
nemzetiségi viszály nem furakodhatott be, habár a
Szkicsák-féle tót fészkelődés ez iránt lépéseket tenni el
nem mulasztotta. Nekem úgy látszik, hogy a nemzetiségi kérdés megoldására Magyarország van hivatva,

yházi

Az ezidei német katholikus nagygyűlés a mienkkel
csaknem egyidőben, Boroszlóban folyt le. Részleteire
nézve fő napilapunk leírására utalok s itt csak három
dologra kívánok tüzetesen rámutatni. Első az, hogy
Németországban a munkásosztály katholikus tagjainak
a serege már úgyszólván teljesen szervezve van s mint
ilyen van bevonva a katholikus nagygyűlés hatása
körébe. Ezt a tényt fényesen dokumentálta, vagyis igazolta az, hogy Boroszlóban a munkások díszfelvonulásában 26.000 munkás vett részt Németország minden részéből.
A menet Kopp biboros-püspök előtt 3000 egyleti lobogó
alatt, 20 banda zenéje és 60 dobos jeladása mellett vonult
el. Ez az országosan szervezett munkásság szónoka
ajkain elhangzott erős fogadással biztosította az egyházfejedelmet arról, hogy Németország katholikus munkásosztálya hü marad az egyházhoz s nem lesz a forradalmi láz betegje soha.
A második dolog, a mire a német katholikus nagygyűlés kapcsán rámutatni pkarok, az, hogy a mi katho-
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még pedig a magyar állami alkotmányba szent István
apostol-királyunk által lerakott alapok és beoltott keresztény charitásos szellem erejénél fogva. A porosz
protestáns vezetés alá került mai Németország egészen
más alapokon nyugszik ; ott a más fajok kiszorítására
és megsemmisítésére irányuló pángermán pogány szellem uralkodik ; azért pl. most Boroszlóban a lengyel
katliolikus munkások nagy szomorúsággal vették tudomásul, hogy nekik az új német egyesületi törvény szerint
nem lehet «lengyel népgyűlést» tartani. Nálunk, a mi
katholikus nagygyűlésünk keretében, ellenkezőleg és
nagyon helyesen, a magyarországi katholikus Népszövetség körében a németajkú katholikus nép számára
külön is rendezett a katholikus nagygyűlés vezetősége
összejövetelt, vagyis népgyűlést. Ez a nemzetiségi kérdés
keresztény charitásos megoldása, nem a németországi.
Ehhez az alaphoz, ehhez a szellemhez kell ragaszkodnunk, ha azt akarjuk, hogy nemzetiségi viszályok katholikus nagygyűlésünk megtartását, úgy mint Ausztriában,
lehetetlenné ne tegyék. Magyar államegység, testvéries
keresztényi szeretettel a különféle nemzetiségek között.
A magyar fajban, mely a németországi némettől e tekintetben gyökeresen különbözik, megvan erre a hagyományos képesség és hajlam. Csak a különféle nemzetiségek
túlzóinak ne sikerüljön fajbelieiket az egységes magyar
állam szétbontására irányuló pogány nemzetiségi önzés
és fennhéjázás útjára eltántorítani. Ennek az elhárítása
most ebben az ügyben a fődolog. Adja Isten, hogy
a legújabban fölmerült román iskolai konfliktus az
maradjon, a minek lennie szabad, t. i. csak félreértés és ne egy nemzetiségnek rítus és liturgia címén
elragadtatása a nemzetiségi önzés és fenhéjázás útján
az egységes, magyar állam épsége ellen való támadásra.
De nem volnánk hivatásunk magaslatán, mi, egyházi krónikások, hogyha ezúttal nem jeleznénk az idei
katholikus nagygyűlés köréből még két dolgot. Első az,
hogy ezen a nagygyűlésen, bármily szépen és fényesen
volt képviselve a három szakosztály közül az első és
második, főleg mégis a harmadik, a szociális szakosztály érvényesült és dominált. A másik, a mit még
jeleznünk kell, az, hogy országos katholikus tevékenységünk és érvényesülésünk tekintetében, sajnos, az
aspirációk még nem forrottak össze, egy — hogyis
mondjam csak? — egységes világnézetté. Pedig, ha a
németországi katholikusok sikereit óhajtjuk elérni,
vagyis a francia katholikusok megaláztatását és kudarcait akarjuk kikerülni, a terv és a törekvés egységességét okvetetlenül bele kell vinnünk országos katholikus tevékenységünkbe. Minden katholikus társadalmi
akciónknak összhangzásban kell lenni a politikai és
parlamenti tevékenységgel és viszont a politikai és
parlamenti katholikus tevékenységnek karöltve kell járnia
a társadalmi tevékenység minden fajával és módjával.
Ügyünk parlamenti képviseletét szervezetlenül hagyni s
a véletlenre bízni, nagy tévedés lenne.
Krónikás tisztünkhöz képest ezeket óhajtottuk négy
országbeli katholikus nagygyűlés ügyeinek ismertetése
kapcsán elmondani. Hogy észrevételeinkkel nem fukarkodtunk, annak oka az, mert manapság már krónikát
sem lehet kritika nélkül írni.
—g —la.

LXVIII. évf. 1909.

C o m m o d i a n u s élete, müvei és kora. Irta Révay I r o d a
József dr. gimnáziumi tanár. Budapest, 1909. 144 1.
«
Commodianus a latin egyház legrégibb költőinek
egyike. Müvei közül a mult század közepéig egyetlen
egy volt ismeretes : az «Instructiones» cimü 80 különböző terjedelmű, akroslichonos költeményt tartalmazó
irat, mely ugyan főleg a pogányság kultuszai és bűnei
ellen irányul, de a zsidókat sem kíméli; azonfelül az
utolsó ítélet borzalmainak ecsetelésével kapcsolatban a
keresztényekhez fordul, buzdítva, intve, korholva.
A tudós és szorgalmas Pitra biboros érdeme, hogy
1852-ben Commodianus még egy más műve látott napvilágot a Spicilegium Solesmense I. kötetében, értve az
ú. n. Carmen apologeticum-ot, melyet a nagy tudós a
12.251. számú cheltenhami kéziratban fedezett föl. Ez a
m ű a megváltás művének verses ecsetelése után a
szerző kedvenc témájával, a világ végével foglalkozik és
ezzel kapcsolatban megtérésre buzdilja olvasóit.
Ha valaki a classica philologia pedáns szemüvegét
bigyeszti orrára és azon keresztül nézi Commodianus
iratait, megbotránkozva fogja kárhoztatni a szerző barbár nyelvét és főleg bizarr verselését. Hát biz' az tagadhatatlan, hogy Commodianus latin hexameterei nagyon
különösek. Nem a régi gördülékeny, klasszikus hexameterek azok, melyekben spondaeusok és dactylusok
váltakoznak kecses egymásutánban, hanem 13—17 szótagot tartalmazó verssorok, melyek ritmusát a szóhangsúly képezi, illetve a nyelvtanilag hangsúlyos és hangsúlytalan szótagok váltakozása, akár csak a magyar
népköltészetben, azzal a nagy különbséggel, hogy Commodianus verssoraiban még a szótagok száma sem állandó,
hanem egyre ingadozik.
Azonban Commodianus verseinek nem is ez a sajátszerű metrum kölcsönöz jelentőséget, hanem egyrészt az
a körülmény, hogy a legújabb időkig őt tartották a latin
egyház legrégibb költőjének, másrészt a szerző theologiai
iránya, melyet röviden e két szóval fejezhetünk ki :
chiliasmus és monarchianismus. E két szóval jelzett
tan a régi egyházban oly nagy szerepet játszott, hogy
Commodianus egyénisége, mint e theologiai fogalmakkal
jelzett irány egyik képviselője, még jó sokáig fogja foglalkoztatni az ókeresztény irodalom kutatóit annál is
inkább, mert azok a problémák, melyek Commodianus
müveinek vizsgálatánál fölmerültek, nézetünk szerint
Révaynak kitartó és alapos kutatásai dacára sem tekinthetők elintézetteknek.
Jelen esetben ugyanis a szerző korának biztos megállapítása képezi a Commodianus kutatás főfő nehézségét. Az ókeresztény irodalom régibb és ujabb művelői
Commodianus iratait a III. század második felébe, esetleg a IV. század elejére utalták. Ramundo olasz tudós
meglehetősen magára hagyatva maradt azzal a fölfogásával, hogy Commodianus Julianus apostata kortársa lett volna. Csak a legújabb időben hangzott el a
szerző korára vonatkozólag egy az előbbiektől teljesen
eltérő vélemény. Brewer jezsuita volt az, a ki «Kommodian von Gaza» (Paderborn, 1906.) cimü müvében annak
a tételnek bizonyítására vállalkozott, hogy szerzőnk
400 táján született a palesztinai Gázában pogány szülőktől. Később zsidó proselytává, majd kereszténnyé lőn.
A kereszténység tanait szyrektől véve át, egész életén át
a neosabellianismus híve maradt ; utóbb Délfrancia-
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országba került, hol a poenitensek közé lépett és 475-ben
bekövetkezett haláláig aszkétikus életet élt. Brewer érveit
részben Commodianus nyelvezetéből meríti, mely szerinte hemzseg jellemző gallicizmusoktól, részben abból,
hogy szerinte Commodianus Lactantiusnak «De mortibus persecutorum» cimű munkáját ismerte és fölhasználta, tehát az előbbi után élt.
Brewer fejtegetései nagy port vertek föl, anélkül,
hogy a tudós köröket egyező nézetre bírhatták volna ;
tekintve azonban azt az alaposságot és rendkívüli eruditiót, mellyel föltevéseit megalapozni igyekezett, nagyon
természetes, hogy minden ujabb szerző Commodianus
megbeszélésénél akarva nem akarva Brewer mellett vagy
vele szemben kénytelen állást foglalni. Igy Révay dr. is,
a kinek könyvét ezek után rövid ismertetés és bírálat
tárgyává tesszük.
Bévay müve 15 fejezetből áll. A «bevezetés» (1—6 11.)
a Commodianusra vonatkozó Gennadius-hellyel foglalkozik. Gennadius ugyanis a «Catalogus virorum inlustrium» cimű művében (15. fejezet) ezeket írja : Commodianus, dum inter saeculares litteras etiam nostras legit,
occasionem accepit íidei. Factus itaque Christianus et
volens aliquid studiorum suorum muneris offere Christo,
suae salutis auctori, scripsit mediocrisermone,quasi versu
«adversus pagonos». Et quia parum nostrarum adtigerat
litterarum, magis illorum destruere potuit dogmata,
quam nostra. Unde et de divinis repromissionibus adversus illos ágens vili satis et crasso, ut ita dixerim,
sensu disseruit, illis stuporem, nobis desperationem
incutiens. Tertullianum et Lactantium et Papiam auctores secutus moralem sane doctrinam et maxime voluntariae paupertatis amorem prosecutus studentibus inculcavit.
Ezt a hosszú idézetet kénytelenek voltunk ideiktatni,
mivel Révay egészen helytelen és ellenmondó magyarázattal kiséri Gennadius szövegét. Szerinte (5. 1.)
Gennadius «nem ismerte föl Commodianus nyelvében
a népies elemet, verselésében a ritmust, mint a «mediocri
sermone quasi versu» kifejezés mutatja. Ezzel szemben
a 122. 1. ezt olvassuk : «Commodianus» mediocri sermone
quasi versu' írta műveit. Ezt az igen találó megjegyzést
azzal kell kiegészítenem, hogy Commodianus öntudatosan használja a vulgáris latin nyelvet műveiben...»
Ugyancsak az 5. 1. helyteleníti, hogy Gennadius «nem
szól Commodianus chiliasmusáról» ; viszont a 106. lapon
az áll, hogy «Commodianus, mint művei mulatják, maga
is hive volt a chiliasmusnak. Csak ennyiben nevezhette
őt Gennadius Tertullianus, Lactantius és Papias követőjének, ugyanis arra akart célozni, hogy ő is, mint ezek
chiliasta volt».
A 6. lapon kétségbe vonja Zubriczkynak azt az
állítását (Ókeresztény irodalom és dogmatörténet, Esztergom, 1906. 22. 1.), hogy «Gennadius csak arról ír, a
mit maga is olvasott» azzal a különös indokolással,
hogy ezt a kijelentést maga Gennadius cáfolja meg Cat.
vir. inl. c. 86 : Sunt vero et alia eius scripta, quae quia
necdum legi, nominare nolui. Nagyon is valószínű tehát
az a feltevésem, hogy ő azért nem említette Commodianus müveit név szerint, mert nem olvasta őket...»
Csakhogy ez a következtetés sehogy sem állja meg helyét.
Mert hiszen Gennadius szerint Commodianus «adversus
paganos» írt ; az pedig épenséggel nem lehetetlen, hogy
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Commodianus ezen a néven ismerte az Instructiót,
melyre a nála olvasható jellemzés teljesen ráillik.
A II. fejezet (717. 11.) Commodianus kéziratairól
szól, melyek közül szerzőnk szerint a clieltenhami volna
a legértékesebb. Elismeréssel konstatáljuk, hogy Révay dr.
e kéziratot személyesen tanulmányozta és Dombart kiadásának variánsait itt-ott szerencsés kézzel kibővítette.
A III. fejezet (18—25. 11.) a Commodianus-iratok
kiadásairól szólva, nagy elismeréssel emlékezik meg
Dombartnak a «Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum
Latinorum» XV. kötetében foglalt recensiójáról, melynek
kisebb elnézéseit a 23. 1. regisztrálja.
Következik a mű tulajdonképeni tárgya Commodianus müveinek anyagi és formai tárgyalása.
A IV. fejezetben (26—32. 11.) a szerző kimutatja,
hogy az Instructio és a Carmen egy és ugyanazon kéz
munkája, a mint azt a ritmus, a nyelvezet, a theológiai
fölfogás és számos hely azonossága bizonyítja.
Az V. fejezet (33—44. II.) Commodianus műveinek
tartalmát ecseteli, a VI. (45—55. 11.) elősorolja azoknak
a szerzőknek nézeteit, a kik Commodianus korának
meghatározásával foglalkoztak. Ez alkalommal sajnálattal kell konstatálnom, hogy szerzőnk Brewer művét
nem tárgyalja elég kimerítően (51—55. 11.) és érveivel
nem bánik elég komolyan. Ez az eljárás pedig ugyancsak indokolatlan, ha tekintetbe vesszük, hogy Brewer
müve protestáns patrológusok részéről is igen kedvező
fogadtatásban részesült és e téren elsőrangú szaktekintélyek elismerését vivta ki.1
Az apriorismus vádja pedig, melyet Brewerrel
szemben hangoztat, egyszerűen oda van vetve alaposabb
igazolás nélkül. Szerző figyelmébe ajánlom Weyman
megbeszélését a Theologische Revue 1908. évfolyam
523—528. oldal.
A szerző ezek után áttér Commodianus korának
positiv meghatározására. Szerinte az euchemerismus
vádja (erről tárgyal a VII. fejezetben 56—66. 11.), melyet
Commodianus a pogányok szemére vet, továbbá Mithrasnak és Ammudates-nek a VIII. fejezetben megbeszélt
kultusza (67—78), melyről Commodianus ismételten tesz
említést, mind a III. század második felébe utalják
iratait, melyek korát a sibyllai jóslatok és Commodianus
kölcsönös viszonyának meghatározása után (XI. fejezet ;
79—96 It.) a X. Commodianus életviszonyaival foglalkozó fejezetben (97—104. 11.) 280—297. közé teszi.
Megjegyzem, hogy szerzőnk bizonyításával sehogy
sem tudok megbarátkozni. Ha szerinte Commodianus
Rómában élt, a mint azt a 104. 1. állítja, összes érveit,
melyek alapján Commodianus korát Diocletianus elé
helyezi, meddőknek kell nyilvánítanom. Miért? Ismeretes dolog, hogy Rómában a pogányság jóval Konstantin
után még mindig erősen tartolta magát. Az euchemerismus, Mithras és Ates kultusza ott még a IV. század
második felében is nagyon divatoztak. (V. ö. Boissier,
La fin du poyonísme, Paris, 1891. II. 272. P. Allard,
Julien l'apostat? Paris, 1900. 18 —39 és főleg Grisar nagyszabású müvét). Keresztény üldözések is előfordultak.
1

Brewer mellett nyilatkoztak: Souter (Journal of Theological
Studies, IX, 143.), Driiseke (Theologische Literaturzeitung, 1907. évf.
80. old.), Klotz (Archiv f ü r lateinische Lexicographie, 1906. 291.) és
Last not least Krüger (Theol. Jahresbericht, 1906.).
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Egyszóval, a Commodianus vázolta állapotok Rómában
ép úgy megvoltak a IV. század második felében, mint
a Diocletiant megelőző korban. Ezek alapján Commodianus korát megállapítani nézetem szerint lehetetlen.
Az pedig nagyon merész eljárás, melyet a szerző követ,
midőn az Instr. I, 19 első két sorát, bizonyos Virius
Lupus-ra magyarázza. A hely így szól :
Non ígnominium est Virum seduci prudentem.

Igaz, hogy egyes kéziratok virium-t olvasnak, de
az egész hely szövegkritikai szempontból nem nyújt elég
támpontot Révay merész azonosításához.
A XI. fejezet (105—110. 11.) Commodianus theológiájával, a XII. (111—121. 11.) forrásaival, a XIII. (122—
126. 11.) verselésével foglalkozik. Ez alkalommal csak
néhány rövid megjegyzést. A 105. lapon hibás a cliiliasmus
definitiója. A szerző figyelmen kívül hagyja azt a cosmologiai spekulációt, mely az egész rendszer alapját
képezi; hogy tudniillik a teremtés hat napjának a világ
fönnállásában 6000 év felel meg ; a mint a hetedik napon
az Úr pihenőt tartott, úgy lesz a hétezeredik év a nyugalom, a boldogság, az igazak ezeréves uralmának ideje.
A 112. lapon hibás a szerzőnek az az állítása, hogy
Instr. II, I. Baruch apokalypsiséből eredne. Csak a
«novem tribus et dimidia» kifejezés való belőle, a többi
Esdra, IV, 1340-ből ered. Nem vagyok hajlandó elfogadni
szerzőnknek azt a kijelentését, «hogy Commodianus a
ritmust korának latin népköltészetéből vette át». Révay dr.
ezen állítását egy szóval sem tudná igazolni és bár
magam nem osztom W. Meyernek azt a nézetét, hogy
Commodian hangsúlyos hexametereit a zsidó népköltészetből vette volna át, nem tartom kizártnak, hogy
Commodianus a szyr metrika befolyása alatt állott;
tény ugyanis, hogy hasonló metrumu költemények előfordulnak szent Tamás szyr aktáiban is (meghatározott
számú hangsúlyos szótagok szabadon váltakozó hangsúlytalan szótagokkal).
E kifogásoktól eltekintve szerzőnek csak gratulálni
lehet, hogy oly téren igyekszik kamatoztatni philologiai
iskolázottságát, melyről a classica philologia céhbeli képviselői hallani sem akarnak. Mintha bizony a régi
Rómában mindenki cicerói frázisokkal dobálódzott volna !
Bármily pongyola volna egyébként Commodianus nyelve,
minket keresztényeket jobban kell, hogy érdekeljen,
mint Ovidius sima versei vagy Horatius agyonfinomítolt
ódái. És hogy Révay dr. szakítva a philologusok gőgös
előítéleteivel bátorságot vett magának ezzel a szürke
keresztény poétával foglalkozni, arra vall, hogy talán
nálunk is bekövetkezik a kor, melyben nem a frázisok és
pedáns előitételek fogják az irodalmárokat és a történészeket irányítani, hanem egyedül a tudományos igazság és annak megismerését szomjúhozó őszinte készség.
Kmoskó Mihály dr.
*

Adatok a magyar szegényügy rendezéséhez.
Irta Forbáth Tivadar dr. Budapest, 1908. 183 oldal.
Van egy régi axióma, mely azt mondja, hogy a ki
a jótékonyság, a Charitas történetét megírná, az egyúttal az egyház történetét is adná, mert a jótékonyság
és az egyház ikertestvérek. Ha ezen meggyepesedelt
igazságon át tekintjük Forbáth művét, akkor nagy csalódás fog bennünket érni. Müvében sokat beszél az
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állami szegényápolásról, mint az egyedül üdvözítőről,
ellenben az egyház charitativ müveiről nem tesz említést,
kivéve Franciaországot, melynek szerzetesi intézményeit
csak azért teszi szóvá, hogy rajtuk üssön. Fölhozza a
nancy-i «Au bon Pasteur» leányárvaházat, melyben a
szerzetesek a gyermekeket kihasználták saját gazdasági
céljaikra (36. oldal), megrója, hogy a francia szeretetházak vezetői a vagyont a maguk céljaira fordították
és az 50 millió fr. évi jövedelemmel biró szerzeteseket
még számadásra se tudták kötelezni. Ez volt az oka
annak a harcnak, melyet az állam az egyház ellen
intézett; ez a körülmény tette szükségessé, hogy az
állam a szegényápolást kisajátítsa, saját hatalmi körébe
vonja. (37. old.)
Mennyire valótlan a szerző emez állítása, mindenki
igen jól tudja, a ki ismeri a szerzetesi szegénygondozást.
Csíny, tisztaság, ésszerűség, erkölcs jellemzik. Hogy az
állami szegényápolás mennyire áll mögötte, bizonyítani
fölösleges, hisz az köztudomású. Helytelen a szerző eljárása, vét a logika ellen, a midőn a fölfújt nancy-i
esetet általánosítja, egyről következtet a többire. A mi
végül a számadásra való kötelezettséget illeti, az nem
tartozik az állam hatáskörébe, a hogyan más magántársulatok se kötelesek mérlegeiket bemutatni.
A szerző horribilis vagyonról beszél. De elfeledi,
hogy saját könyve szerint a francia állam 44 millió
frankot költ a szegényápolásra, a bei-uházásokra 150
milliót akkor, a midőn a szerzetesek 50 milliót fordítottak reá, a szerzeteseké tehát jobb és olcsóbb is volt.
A mi végűi a francia kultúrharcot illeti, annak igazi
okai ismeretesek, palliativ argumentumokkal csak a
«Pesti Hírlap» olvasóit lehet hitegetni. Igaz, a szerző
kijelenti, hogy a magánjótékonyságot nem vonja munkája körébe, de erre is van megjegyzésünk. Nem teszi,
mert ezt összehozni talán valamivel nehezebb munka,
mint kész statisztikai adatokkal dolgozni; azután az
egyházi jótékonyság azzal a bizonyos vörös fonállal
húzódnék végig munkáján, melyet a szerző se észrevenni, se észrevétetni nem akar. Végre, ha valaki adatokat gyűjt a magyar szegényügyhöz, miért mellőzi a
magánjótékonyságot, azt nem tudom?
A mű másik hibája az, hogy az állami szegényápolásért
lelkesedik. Azt szeretné végrehajtani, akár nyilt, akár
zárt alakban történjék az. Pedig ez elve ellent mond
ama, valóban helyes tételének, melyet a 15-ik oldalon
állít s a mely szerint a szegényápolás megosztódik a
család, a község, a társadalom és az állam közölt. Az
államra mindent ráruházni, a bürokráciát emelni nemcsak költséges, de nehézkes is.
A szerző helyes disztinkciót tesz a szegényápolás
és a szociálpolitika között. Az első a szegényeket a legszükségesebb javakkal látja el, az utóbbi megelőzni
siet az elszegényedést helyes kormányzattal. (10.)
Tanulságos a nagy államok szegénygondozása.
Anglia szegényházak, workhousokban tartja szegényeit,
Németország individualizál, családoknál helyezi el őket
és az Armenpflegerekkel gondoztatja. Franciaország a
bureauxokkal segíti a szegényeket, a kik ritkán vannak
ily célra emelt állami épületekben. A szegényápolás
inkább társadalmi feladat. Nincs végrehajtva a «loi sur
l'assistance medicale gratuite» 1893 évi betegápolásról
szóló törvény.

2(5. szám.

RELIGIO

A szerző művéből megtudjuk, hogy az angol szegényápolás a legjobban szervezeit, de szűkmarkú. A szegényápolás terén legpéldásabb Elberfeld város szabályrendelete, melyet a szerző müve végén hoz.
Hazánk szegényügyéről sok megszívlelni valót mond.
Nálunk az 188(3. évi XXII. t.-c. 145. és 146. §§-ai, az
1898. évi XXI. t.-c. 8. §. és az 51.000/1899. belügyminiszteri
rendelet foglal tételes intézkedéseket. A közigazgatásról
szóló törvény a szegényápolást a községek kötelességévé
teszi, az 1898. évi t.-c. pedig a betegápolásról intézkedik.
A szerző ujabb törvényt kiván, a mely a községek kezéből
kiveszi a szegényügyet és állami föladattá teszi. A gyermekvédelemnél dicséri a magyar törvényhozást, kiemeli,
hogy a magyar gyermekvédelmi intézmények fölülmúlják
Európa összes államait. A rejtély titka pedig a gyermekmenhely növendékeinek családoknál való elhelyezésében
van, miáltal a gyermekek részben kárpótolva lesznek
az elvesztett otthonért, megszokják és megszeretik azt
a munkakört, a melyben 15 éves korukig éllek. Ugyanis
eddig az ideig van a gyermek a menhely védelme alatt.
Külföldön ez a patronátus tovább tart, Németországban 18,
Franciaországban 21, Angliában 24 éves korig. A zárt
gyermekvédelemnél a szerző egy igen érdekes körülményre utal. A menhely növendékei nélkülözik az anya
szeretelét. Ezen úgy lehet segíteni, ha a gyermekmenhely
vezetésében nemcsak orvosok, tanítók, gondnokok szerepelnek, hanem tevékeny szerep jut a nőnek is.
A gyermekvédelemnél sürgeli a gyermekbiróságokal,
az iszákos szülőktől a gyermekek elvételét, a gondnoki
kinevezést.
A betegápolásnál, az alkohol elleni sikeres küzdelemnél előadott módozatokra egyetértünk a szerzővel.
Helyes amaz észrevétele is, hogy a magán jótékonysági
intézmények lépjenek szövetségre, hogy megakadályozzák
az egyes szegények azon rafinériáját, mellyel kijátszák
az embereket. A leglármásabb szegény zsebe telik, a
szemérmetes koldus pedig akár éhen halhat. Ellenben,
lia szövetségbe lépnek az egyletek, útját állják a
szemérmetlen kijátszásnak.
Megvilágítja a szerző azt a fontos tényt, hogy kii
tekintsünk szegénynek. Mindjárt bevezetésben ezt
mondja : «szegény az, a ki a saját és eltartásra szoruló
családja legszerényebb életszükségleteit sem képes vagyonából vagy keresményéből kielégíteni». (9. old.)
A mû az országos szegényügyi egyesület kiadványa.
Tanulságos része az, hogy betekintést enged a külföld
és hazánk szegény ügyébe, a mellyel érdemlegesen foglalkozni fontos szociális föladat, miként azt a többi
művelt államok, mindenekelőtt a nagy ipart üző és így
sok szegényt számláló Anglia lette. Hisszük, hogy a
magyar szociális érzék szintén megtalálja az utat módot
a jelen alapok kiszélesítésével a helyes szegényápolás
szabályozására.
Csepela Lajos dr.

Levél a

szerkesztőhöz.

Tisztelt Szerkesztő Úr!
A «Religio» f. é. június 20-iki számában «Levelek
a szerkesztőhöz» cimű rovatban 1. sz. alatt közli a
katholicizmus pangásáról írt szerény cikkemet.
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A közlésért annál szivesebben mondok köszönetet, mert a közlésben annak jelét látom, hogy a
szerkesztő úr a cikk közlése által az igazságnak
kivánt szolgálatot tenni a katholicizmus helyzetének
minél több oldalról való megvilágítása által.
A szerkesztői megjegyzések szerint a cikknek a
papságra vonatkozó része a cikkiró egyéni benyomását tükrözi vissza. Magyarországon szokás az egyházi téren fölmerülő bajokért, hiányokért a papságot okozni, célszerű volna tehát, ha egyszer cikkiró a
világiakat venné tollhegyre, kiknek vallásügyi s egyéb
viszonyait jól ismeri.
Hogy cikkemnek a papságra vonatkozó része
egyéni benyomásom leírása, azt természetesnek
tartom, de azt vélem, hogy a fődolog az, vájjon az egyéni
benyomás mennyire felel meg" a valóságnak, a tényleges állapotnak. Cikkem e részével csak a mostani
intézmények, körülmények
hatását,
eredményét
akartam általános vonásokban feltüntetni, de nem
egyes személyeket megítélni. Csak a ki a sziveket
és veséket vizsgálja, tudja megbírálni, hogy a létező
bajokból mennyi esik a rendszer és mennyi az
egyén rovására.
Az egyház ügyeinek vezetése, az Isten országának terjesztése a tanítóegyházat illeti. Abban a
világiak segítségére lehetnek, de nem pótolhatják.
Ha a tanító-egyház ebbeli működését a rendszer
vagy egyes személyek mulasztásai akadályozzák, a
bajon csak az egyházi hatóság segíthet.
A világiak hatásköre a vallási tanok terjesztésében a családra vagy a háznépre terjed. A színtelen, hitközönyös és vallásellenes hírlapok és más
sajtótermékek hatásának ellensúlyozása iránti tevékenységben vezető szerepet nem vihet. 1
Az egyház főleg a szent beszédek által terjeszti
tanait, inti, buzdítja hiveit.
Sokan családi s foglalkozási viszonyaiknál
fogva meg se jelenhetnek a szent beszédeken.
A megjelenők a hivők csekély részét képezik és
mivel egész héten világi dolgokkal foglalkoznak, a
szent beszédeket kellőleg meg sem értik, kevés
marad meg emiékezetökben, még kevesebbet tudnak
családtagjaiknak elmondani. Például egy jámbor
asszony a hamis sáfárról szóló evangeliumi szent
beszédből azt a tanulságot merítette, hogy mi is
csaljunk. Holott értelme az, hogy mindenünk Isten
ajándéka s ha azt nem fordítjuk Isten dicsőségére,
magunk és embertársaink javára, üdvére, úgy hamis
sáfárként cselekszünk. Szent Ágoston szerint a
vagyon és tudomány is elvész, ha nem fordítjuk
Isten dicsőségére.
Hogy a világ fiai okosabbak a magok nemében,
abban nem szabad a világosság fiainak megnyugodni, mert ezeknek is a magok nemében, az Isten
törvényei korlátain belül okosságra kell törekedni
1

De még mennyire !

Szerk.
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s a rendelkezésökre álló testi s lelki javakat jól
felhasználni, hogy barátokat szerezzenek m a g o k n a k
mennyek országában.
A szent beszédek tartalma gyakran olyan, hogy
annak ismerete i n k á b b a távollevőknek volna szükséges. A hivők legnagyobb részének vallási ismeretköre nagyon fogyatékos. Többnyire nem ismerik az
anyaszentegyház öt parancsát, az egyházi búcsú
lényegét, még azok sem ismerik mind, kik búcsúkra
járnak. A legtöbb ember búcsú alatt csak a búcsún a p o n tartott vásárt és mulatságokat
érti. Az öngyilkosságot sem szokták bűnnek tartani.
A tanult emberek még kisebb vallási ismeretkörrel szoktak birni, mint a kevésbé tanultak.
Ha pedig a hivő nem tud kellőképen számot
adni, hogy mit és miért hisz, a k k o r őt álokoskodásokkal nagyon könnyen ki lehet forgatni hitéből,
de nem is tud hite szerint élni. A legtöbb j á m b o r
hajadon, ha vallástalan férfihez megy nőül, szintén
vallástalan lesz.
A katholikusoknál az összetartás hiányát, a széthúzást, a hit- és erkölcstani elvek és szabályok alkalmazásában való járatlanság, gyakorlatlanság okozza.
Más vallásuaknál és a szabadgondolkodóknál a természetes erkölcsök gyakorlati alkalmazását látjuk
kifejlődve.
Azonban az Isten ajándékát képező hit hiányát az
erkölcsi érzék bármily kifejlesztésével sem lehet
pótolni. Viszont a hit cselekedetek nélkül holt és az
erkölcsi érzék gyakorlotlsága nélkül a cselekedetek
kevésbé tökéletesek lesznek.
Az Isten igéjének ismerete mint mag nélkül a
megfelelő cselekedetek nem j ö h e t n e k létre, gyümölcsöt n e m teremhetnek. Ezt a magot pedig oly mérvben
kellene elhinteni, hogy azoknak is világító fáklyája
legyen, kiket eddig csak a természetes erkölcsi érzék
irányított.
A vallási ismeretek terjesztésére, a hitélet terén
való tétlenség, a jó elmulasztásának elkerülésére,
az erények gyakorlására, az erkölcsi érzék tökéletesítésére nézve nagy haladást jelentene az első levelemben indítványozott egyházhatósági heti és napi
lapok alapítása, melyeket a hivők tömegei fölkarolnának, 1 mert valódi szükségletet képeznek, a lelkészeknek könnyű volna azokat meghonosítani.
Egyébként itt is az erős akarat szükséges, mint
az üdvösség elnyerésénél. Aquinói szent Tamást halála
előtt azon szerzetesek, kiknél megszállva volt, azt
kérdezték, hogy miként lehet üdvözülni. 0 azt felelte :
«Erősen kell akarni».
Németh Béla.2
1

Gondolja? Szerk.
Rövidítve közlöm sorait, melyekből azonban főbb
gondolatai teljesen kidomborodnak. Jóllehet nem a világiakról írt és az azok között jelentkező fogyatkozásokról, a soraiban megnyilatkozó buzgó lelkület másoknak is épülésére
szolgálhat.
Szerk.
2
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Cs. I n n s b r u c k . Igen, tessék elküldeni.
M. B u d a p e s t . A néppártnak érdemei nyilvánvalók,
létezése óta a parlamentben sok dolog máskép ment végbe,
mint azelőtt nélküle. Tudja ezt mindenki, a ki a 70-es, 80-as
évek antikatholikus eseményeire visszaemlékezik. Támadni
tehát nem lehet, inkább azt kell kívánni, hogy oly tagokkal
gyarapodjék, a kiket környezetük is katholikusoknak ismer ;
m e r t hiába, az egyének tisztelete visszaháramlik az ügyre is,
melyet képviselnek. Exponált ember legyen «vir integer»
és következetes, mint Zichy Nándor gr. A mi a szegedi összetűzést illeti, az azon a helyen váratlan és fölösleges volt.
A társadalmi sorakozást és politikai sorakozást egymással
szembeállítani nálunk, de talán sehol a világon nem lehet.
A mai viszonyok között minden elv és minden törekvés
a k k o r kap erőre, ha a parlamentben tud érvényesülni. Miután
azonban mi magyarok sohasem tudunk egyetérteni, a helyzet magaslatára emelkedve talán annyira mégis juthatnánk,
hogy kímélettel egymás politikai nézeteltérései iránt, a társadalmi téren karöltve és testvérileg együtt munkálhatnók mi
katholikusok a kath. ügyeket. Ha így lesz, a politikában is
h a m a r á b b megértjük egymást, a jelszavak helyett ott is
i n k á b b az ügyek fontosságát fogjuk mérlegelni.
M. Z á d o r l a k . Még 6 korona.
T . B u d a p e s t . Üdvözöljük a jezsuitákat a magyar önálló
provincia megalakításában. Adja Isten, hogy nagyszabású és
ü d v ö s hitéleti működésük mellett újból fejlődjenek soraikban
a régi, tudománymivelő magyar jezsuitákhoz hasonló alakok.
Olyanok, mint akik most a «Stimmen aus Maria Laach»-ot
vagy az innsbrucki «Zeitschrift»-et írják, mert ilyenekre is
nagy szükségünk volna.
N. T e m e s v á r . Ismerem a különbözeti vizsgákat, volt
részem bennök, de ezt a fajtájukat most hallom először. Egy
alsóvidéki kath. p a p aposztatált, átlépett a reformátusokhoz
s azonnal alkalmazták hitoktatónak egy mindenféle emberi
speciesekben amúgyis bővelkedő városban. Hogyan? Különbözeti vizsgát kellett tennie a hittanból s kész volt az új
vallás hitoktatója. Nem tudom, van-e a reformátusoknak
valami külön pedagógiájuk, de a rendes pedagógia, mely a
tanító egyéniségére oly nagy súlyt fektet, az újdonsült neofitát
hitoktatói állásra nem tartja alkalmasnak, mivel példája nem
alkalmas az utánzásra. Látszik ebből, hogy reformátusainknak csak a szájuk jár, mikor oly elmaradottaknak hirdetik
a katholikusokat, mivel ime egy tegnapi katholikust mindjárt
kathedrára állítanak, ha ma átlép hozzájuk. Kapva-kapnak
rajta. Mégis csak okos ember lehet, pedig katholikusnak nevelkedett. Igy állítanakki az emberek sokszor bizonyítványt —
magok ellen, a jelen esetben : hivatalos, különbözeti vizsgán.
D. P e r e d m é r . Levele feleletre vár. A napokban válaszolok, nem sürgős az ügy.
M. G y ő r . Természettudományi cikkeket is szívesen
közlök, úgy is oly kevésszer olvashatunk ilyeneket. Szándékát
tessék valóra váltani és iskolai elfoglaltsága mellett olykor
ilyeneket írva — megpihenni. Ciceróról mondják, hogy pihenés közben írta «De senectute» müvét.
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Prohászka püspök nemzeti munkaprogrammja.
III.
Nemzetünk megújhodása csak új rétegesedéstől
várható : a nép által. Népünket emelni kell, életrevalóvá kell tenni. Új életviszonyok közé kell terelni,
új igényeket kell benne támasztani. Nem maradhat
örökké kisgazda, béres, juhász, zsellér, szolga, napszámos. A népnek ezt az ósdi rétegesedését csak a
munka, ipar, nevezetesen a nagyipar változtathatja
meg. De hogy ez az új irányzat igazi fejlődést s ne
romlást hozzon reá, befolyások alá kell helyeznünk,
vezéreket kell számára támasztanunk, a kiket bizalommal követhet. De kik legyenek azok? ez a kérdések kérdése, a hová a mondottak után eljutottunk.
A vezetést a másik, a néptől elszigetelt, vezetésre
született osztálytól, az intelligenciától, kellene várnunk.
S ugyan várhatjuk-e? Prohászka püspök felelete
a milyen nyilt, annyira a valóságnak megfelelő. Az
intelligenciától, vagy mondjuk : az uri osztálytól, úgy
ahogy van és a mivé fejlődött, ezt a vezetést többé
nem várhatjuk. Nem megszólás, nem kicsinylés, nem
demagóg nagyképüsködés, hanem a legszomorúbb
valóságnak megállapítása ez. Nem kellett ezt a feleletet kigondolni, nem kell nálunk valakire valamit
ráfogni, csak bele kell nézni az életbe, az egyesek és
az uri osztály életviszonyaiba, azután szorult szívvel
bár, de leplezetlenül csak le kell írni a látottakat
és kész a kép, a valóság hű mása s kész vele az
indokolás is, miért nem gondolja Prohászka püspök
az úri osztályt alkalmas vezetőnek szent István
tradícióinak, az erős, egészséges nemzeti egyéniség
kialakításánál.
Az uri osztálynak — így ír — kevés munkakedve
s kevés munkaereje van s atmoszférájában elcsenevész
minden eszményiség. Vallásossága lapos és erőtlen.
Szenvedélye : az urhatnámság és a munkakerülés. Nemzedéke hivatalokba menekül s régi csatározási kedve a
szóharc terére szorul, hol a fringia helyét a frázis
foglalja el.
Álljon elő valaki sorainkból s cáfoljon rá, vájjon
nem igaz-e nemcsak nagyban és egészben, de az
utolsó betűig nem igaz-e minden szava? Azonban
járja be előbb az illető a Felföld községeit s nézze

vasárnapon.
SZERKESZTOSEG

dr.

ES

KIADÓHIVATAL

Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 27.

sorba, hol vannak a még álló kúriák régi birtokosai ?
Ha szépnevű unokáik közül van még egy-kettő,
keresse meg, hol találja fel? Legjobb esetben szegényesen, küzdve az élettel, valami hivatali szobában
görnyed, vagy mint ispánt találja az űj, idegennevű
uraságnál. Járja be aztán a haza többi vidékeit
Királyhágón innen és Királyhágón túl s adja össze,
hány percentje a termő földnek és erdőségeknek
vallja még urának a csak 50 év előtti régi birtokosát
s nézze meg azután, hogy a legszebb bérletek kiknek a
kezeiben v a n n a k ?
A régi dal a régi dicsőségről temetői nótává
válik s vájjon ezek láttára az egykor gazdag,
jómódú apáknak szegény fiai föleszmélnek-e gyászos
helyzetük érzetében? Dehogy eszmélnek föl: hisz
birtokot nem örököltek, hej de apáik hibáit teljes
mértékben, s ezekhez, mintha átok verte volna meg,
görcsösen ragaszkodnak most is, mert az «uraságot»
fenn kell tartani. Hogy munkát, jövedelmező foglalkozást keressenek, hogy nekilássanak a tanulásnak,
ahhoz nincsen kedvük.
Javíthatatlanok. Inkább elpusztulnak, de nem
eszmélnek. Ebben nyilatkozik meg az utóbbi harcias
századok okozata, ez a ferde irányba terelt néplélek
végső fejleménye. Ha 1848-ban el nem törlik az
ősiségi törvényt s ha 1867-ben az egyenjogúsítással
rá nem szabadítják a korhadt nemzedékre az élelmes
izraelita fajt, talán még egy ideig megállott volna
úgy ahogy m a g á b a n ; de a mint ez a két intézkedés
megtörtént, össze kellett dőlnie, mivel annyi széjjelszedő erő hatása alatt életképtelen az olyan ember,
a ki csak «úr akar lenni s n e m akar dolgozni».
Az anyagi romlással velejár az erkölcsi korhadás.
«Az úrhatnámság és a munkakerülés» a bűnök hosszú
sorozatának kimeríthetetlen forrása. Az elúszott birtokok, a tönkrement emberek egyik oldalán, az evésivás, tivornyázás, kártyázás és a testiség sötét bűnei
a másik oldalán lesznek írva annak a krónikának,
mely majdan hivatva lesz megörökíteni uri osztályunk
pusztulását.
Minek is bizonyítani, hogy az «ilyen atmoszférában elcsenevész minden eszményiség» ? Némi előkelő külsőségek még megmaradtak benne a múltból;
de a szolgaiságba sűlyedt nemzedéknél a becsületszó,
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a hűség, az idegen vagyon tisztelete már n e m a
régi, hisz a demoralizál! embert sodorja a szenvedélyek árja. Vallásosságról meg ilyen lelkület mellett
többé alig is lehet szó. Uri osztályunkban m i n d e n felé a letörés jelenségei mutatkoznak s végső m e n e d é k
rendesen a golyó.
Erről az útról m á r nincs is visszatérés. Az uri
osztály képtelen a saját erejéből lábra állani. Kívülről
kellene tehát benne megindítani a megujulást.
Uj jellegek kellenének neki — mondja folytatólag
Prohászka püspök — mélyebb vallásosság, komoly
erkölcsi felfogás, küzdelmes s az élet praktikus föladatait megoldani kész morális erők, munkakedv s munkára képesség, bátorság az élet új viszonyai közt helyet
és állást foglalni.

bérlet, a zsidóé, az uri osztály pedig nyög terhei és
nyomorúsága alatt, vagy hivatalba menekül.
Vájjon lehet-e ilyen osztálytól várni a vezetést?
A ki magamagát n e m tudta vezetni, a ki m a g á n a k
sem tudott jó tanácsot adni, h a n e m élhetetlensége miatt
tönkrement, attól semmit se lehet várni. Az maga
is vezetésre, restaurációra szorul.
Tehát tulajdonképen ott vagyunk, hogy a népet
kellene restaurálni s ime látjuk, hogy az uri osztály is
ugyancsak reászorul. A vezetők keresése közben tehát
megint csak oda az elejére jutottunk el, a h o n n a n
kiindultuk: romlott intelligencia, gyönge nép.
Ilyen desperát helyzetben, folytatva előadását, a
néptől az intelligenciának szükséges restaurációra
fordítja beszédét a püspök s ú j kérdést vet föl.

Az uri osztálynak le kellene mondania régi léha
gondolkozásáról és a régi költséges életmódról : új
fej és új szív kellene neki, hogy ne irtózzék a m u n k á t ó l ;
hogy léhaság helyett törekedjék komoly erkölcsi felfogásra; hogy térjen vissza a vallásosság ú t j á r a s ne
gondolja, hogy a templom csak a tanulatlan népnek
való. Ne gondolja magát többnek, más embernek,
mint a többi, szóval mondjon le az «úr» név középkori fogalmáról (a mi körülbelül egyjelentésű a léhasággal s munkátlansággal), mindenekfölött pedig
legyen bátorsága (mondjon le az álszégyenről) az
élet új viszonyai közt helyet és m u n k a k ö r t elfoglalni.

De ki fogja — kérdezi — az intelligenciában a
mélyebb vallásos érzést fölkelteni," ki fog beléje munkaerőt s munkakedvet önteni? Ki fogja az elernyedt, mulatásba s naplopásba beletévedt nemzedéket erős, morális érzésre nevelni ?
Ez bizony n a g y kérdés, akárcsak azt kérdezné :
ki fogja a halottakat életre támasztani? Mert a ki
tudja, hogy csak egy léha, eltompult, üres fejű, m u n kához egyáltalán n e m szokott s a mellett még fenh é j ázó embert is mily nehéz a tisztességes, m u n k á s
élet útjára terelni, az belátja, hogy egy letört egész
osztály fölemelésére herkulesi erő volna szükséges,
ha ilyesmi egyáltalán kecsegtethet a siker reményével. Tudjuk, hogy népek pusztultak el, m i k o r ilyen
állapotba kerültek. Azért Prohászka püspök zsenialitását is kell, hogy próbára tegye az ilyen kérdés.

Uj munkakörök nélkül, nevezetesen nagyipar nélkül,
nincs kilátás — hangsúlyozza Prohászka püspök — az uri
osztály lábraállítására; a nélkül nem fog érvényesülni
a zsidóság térfoglalásával szemben. A zsidóság a közvetítő kereskedelem alapján lett naggyá, mondjuk, a
magyar nép (s uri osztálya) egyoldalú agrár munkájának keretében. Míg Magyarország agrár marad s intelligenciája a hivatalokba menekül, addig az állapotokon
senki sem változtathat. Itt megint csak új rétegesedés
segíthet, még pedig az, melyet a munka, a nagyipar
eszközöl.
A harcok elmultával, az 1809-ki insurrectio óta
az uri osztály elvesztette a talajt lábai alól. Háromszáz éven át annyira lelkébe vette a harci kedvet,
hogy a mint a r r a többé n e m nyílott alkalma,
egyáltalán n e m tudta megérteni, hogy m á s céljai is
lehetnek a Földön. Jobbágyaival míveltette földjét, ő
maga semmit sem csinált s a mint 1848-ban megszűnt a jobbágyság, még a földjét sem tudta többé
mívelni, letörött. Hogy új viszonyok új m u n k a k ö r ö ket jelölnek; hogy a kardforgatáson kívül m á s tisztes
foglalkozás is lehet : odáig n e m jutott. Ezt szinte
szembetűnően mutatja épen az apont,melyetProhászka
püspök kiemel s mely az országot a zsidó kézbe
juttatta : a közvetítő kereskedelem. Uri osztályunk
még annak a fölértésére se jutott el magától, hogy
a mit termel, azt maga értékesítse is. Ő termelt, de
a hasznot m á s n a k juttatta.
így következtek be a mai állapotok, hogy majdn e m a fele az országnak, mint tulajdon vagy mint

Erre azt felelem : a katholikusok mélységesen érzik,
hogy a magyar nép nagy érdekeit elernyedt s elsorvadt
nemzedékek győzelemre nem vihetik s azért már is hozzáláttak, hogy hivatoltabb pszichológiával s nagyobb ügybuzgalommal neveljék fiúikat s hogy a hitélet öntudatosabb, no meg erkölcsösebb is legyen ; de nem mulaszthatom el kiemelni, sőt fönhangon hirdetem, hogy vér,
új, friss, egészséges vér kell a keresztény intelligénciába
s hogy ezt az új vért a romlatlanabb morális érzékkel
rendelkező alsóbb osztályokból kell átömlesztenünk.
Ime a felelet; ha még van mód megujulásra, ez
az egyedül lehetséges felelet ! Ez az orvosszer fölemeli a népet s menti meg az uri osztályt a teljes
elkorhadástól. Ügy is m o n d h a t n á m : a nemzet által á n o s demokratizálása ez. A n é p fiaiból kell nevelni
embereket, vezetőket, a kik képesek lesznek véreikb e n keresztülvezetni az új rétegesedést, ránevelni a
földmívelés mellett az iparra és kereskedésre, hogy
a közvetítők h a s z n a a népé m a r a d j o n s az uri osztályt
is föl kell újítani a romlatlanabb morális érzékkel
rendelkező alsóbb néprétegekkel való házasodás által.
Uj, egészségesebb vért mindenfelé, ez hozza meg az
egészséget s a felujulást.
Példa rá Németország — erősiti receptjét Prohászka
püspök. — A német intelligencia nem szolgáltatná a katholikus közélet lelkes bajnokait, ha a tehetséges német
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népből nem emelkednének föl az intelligencia soraiba
folyton új elemek, ha a nép fiaiból nem kerülnének föl
katholikus ügyvédek, tanárok, birák, hivatalnokok s
nem foglalnának helyet az akadémiai képzettségű népvezetőség körében. Hiába, az intelligencia többé-kevésbbé
mindenütt korhadt és gyönge s gyermekei is terheltek a
szellemtelenségtöl.

451

az egyéb ide vágó szakmunkákat; e nem kis türelmet és verejtékes munkát igénylő tanulmányok után
szinte naiv örömmel olvasgatja Eber ezen művét.
Mintha fáradságos hegyi mászás után messze
távlatokat felölelő magaslatra jutott volna, a h o l valamely figyelmes kalauz még egy üde alpesi virágcsokorral is kedveskedik; vagy mint midőn fáradHogy Németország életerős ország, hogy a gonságos tanulmányút befejeztével nyugalmas vasárnap
dolat világában vezet, hogy a harci téren hódít, ez
délután ellapozgat utijegyzetei vagy fényképei között,
mindnyájunk előtt ismeretes. A helyzet titka ott ime
nem tanulmány kedvéért, h a n e m a kellemes visszaaz erős demokratizálódás, a régi, korhadt rétegesedés
emlékezés hangulata és költészete végett. E hangumegújítása. Onnan veszi a példát Prohászka püspök
lat oly lebilincselő, akár most olvasnók először Gobiis s ajánlja nekünk ; gondolom nem derogálhat nekünk
neau gróf dramatizált korrajzát a renaissanceról
követni a nagyműveltségű nemzetet, annál is inkább,
(Gobineau, La renaissance. Paris : 1876. Németül Die
mert a mit az intelligens osztály korhadtságáról, gyerRenaissance. Übers. L. Schemann. Leipzig, 1904.) Mamekeinek terheltségéről mond, azt mi magunk is
gyarul is megjelent, de nem került könyvárús forgyászos példákkal tudnók soraikból illusztrálni. Tehát
galomba és nem tudtam eddig megszerezni). Nem
szakszerű művészettörténelem, hanem élő valóság,
új, egészségesebb vért mindenfelé, ez hozza meg
régi iratokból kizengő bájos melódiák, a melyek
nekünk az egészséget s a megujulást.
sokszor közelebb hoznak a művészet szeretetéhez,
Azért tehát úgy vélem, végzi diagnózisát Prohászka
mint a száraz tankönyvek. A szakembereknek szerpüspök, hogy sokat lendítene állapotainkon, ha a magyar
zett eme hangulatos élvezeten kívül Éber munkájákatholikus intelligenciának is fölfrissülne a vére (persze
nak ez az egyik főérdeme és erőssége a nagy közöncsak erről beszél, de vonatkozik ez az intelligenciára
ségre nézve.
valláskülönbség nélkül 1) a népből való intelligens férfinemzedék fölnevelése által. Az ideális föladatokat ezek
Mert hiszen bizonyos, hogy Éber nem a szaksokkal jobban értenék meg s a melleit megtartanák az
embereknek akart gourmand inycsiklandoztatót adni ;
összeköttetést származási rétegükkel s áthidalni segítenék
ezt akaratán kívül mellékesen érte el, de azok sem
az ürt a nép és a vezető osztály között.
lehetnek hálátlanok e szolgálatáért. Éber sokkal praktikusabb és reálisabb célt tűzött maga elé, midőn
Oly nagy szociális megújhodási tervet ajánl eme
ezen könyvét összeszerkesztette, a melyhez hasonló
soraiban a zseniális iró, hogy azt a jövő számban
a külföldi irodalomban sem akad. Épen újszerű
részletesen kell megbeszélnünk.
Dndek.
tudományos ötlete lepte meg egyik-másik szakembert
A művészettörténetem kiforrásai.
<i.> is annyira, hogy hamarjában nem tudván bele illeszteni szakirodalmunk keretébe és napi közhelyes
1
szükségleteibe, azon kérdéssel tette le ezt az érdeMidőn Éber tanár legújabb munkáját. kézhez vetmes munkát kezéből: minek az alapvetés munkáját
tem és a szerény cím után a még szerényebb «összeállídekorációval kezdeni, minek virágot szórni ott, a hol
totta» megjegyzést olvastam, azt véltem, hogy átlamég úgyszólván parlagon hever a művészeti tájépozva és tájékozódva a felvett forrásrészletek beoszkozottság és t u d á s ? Mert tagadhatatlan, hogy nagytása felől, hamarosan elkészülök ismertetésemmel.
közönségünkben felébredt ugyan a művészetek és a
Legalább is oly hamar, mint a legtöbb lap, a mely
műtörténelem utáni vágy, de rendszeres tájékoztatást
egyszerűen leközölte a kiadótól mellékelt eléggé
alig képes találni. Szaklapjaink és művészeti irodaljellemző, de szűkszavú ismertetést.
m u n k nem a kezdő érdeklődőknek dolgoznak ; napiAzonban kellemesen csalódtam. Mert ha egylapjaink és szépirodalmi folyóirataink pedig javarészt
részt a szakember már végig böngészte a «Quellena modern művészeti irányokkal foglalkoznak. Pasteischriften für Kunstgeschichte», a «Repertórium für
ner
kézikönyve (A művészetek története. Budapest.
Kunstwissenschaft», a «Quellenstudien zur hollän1885.) ma már szinte megszerezhetetlen ; csak könyvdischen Kunstgeschichte», a «Jahrbuch der Kunsthistotárakban rejtőzik. Divald érdemes munkája (Művérischen Sammlungen des allerh. Kaiserhauses» hatalszettörténelmi korrajzok. Budapest, 1909.) sok minmas évfolyamait ; Piper, «Einleitung in die monumenden előismeretet tételez fel és nem annyira élénk
tale Theologie» (Gotha, 18(57.) nehézkes és ódonszagú
stílusú,
hogy a lapok impresszionista stílusa után
munkáját ; Vasari, «Le vite de'piu eccellenti pittori,
örömmel forgatnák. A különféle kivonatos zsebkönyscultori ed architettori» (Editio Milanesi, Firenze
vek pedig hiúságból vagy pénzvágyból Íródván, felü1878 1885. Német fordítását most készítik K. Frey
letesek, homályosak, megbízhatatlanok. Beöthy hávezetése alatt. Strassburg. Heitz.) szines korrajzait és
rom kötetre tervezett munkája (A művészetek története. Budapest. 1906. II. 1907.) némely fogyatékossága
1
Művészettörténeti olvasmányok. Összeállította Éber
dacára jó szolgálatot tenne, ha volnának elegen,
László. Budapest, 1909. Fűzve 6 kor.
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a kiknek h á r o m kötetre türelmük volna. Még nagyobb
hasznot hajtott volna legalább az építészet ismertetése
terén Kabdebo nagy műve (Az építészet története.
L Budapest, 1903), de ügy látszik elakadt valamikép ;
folytatását hiába várjuk.
Különben nemcsak mi állunk ily siralmasan
kisebb művészettörténelmi m ű v e k terén, h a n e m a
külföldi irodalom is. A mit ott nagy dobbal hirdetnek, n e m mindig fenékig tejfel. Nagy zavarban volnánk, h a valamely ily irányú m u n k a lefordítása felől
kérdeznének meg, bár eléggé átkutattuk a külföldet.
Máshol az a nagy előnye van a művészetek istápolásának, hogy részben a nagyközönségnek mintegy
szeme előtt van a művészetek folyamatos fejlődése
műemlékek alakjában, részben több az olvasási kedv
s azért nagyobb munkák j o b b a n elkelnek. Egyes
külföldi cégek m a j d n e m kizárólag művészeti irodalommal kereskednek, sőt ennek révén meg is gazdagodnak, a mi csupán a nagy közönség általánosabb érdeklődése mellett lehetséges. T. i. külföldön sem
teremnek a szakemberek minden bokorban. Mi pedig
a kezdet kezdetén állunk. Művészettörténelmi műveket csak anyagi áldozat árán lehet kiadni. Bár talán
kisebb terjedelmű, de alapos, világos, bevezető természetű és ügyes irályú m u n k a nálunk is kelendő
lenne. Csak a k a d n a m á r valaki, a kinek ehhez kellő
tudása, tolla és ideje volna.
E n n e k elébe vág Éber munkájával. Százados
porlepte okiratokat, leveleket, emlékiratokat, úti naplókat, értekezéseket szólaltat meg egész eredetiségükben, kitűnő fordításban. Eléjük kerekded kis értekezéseket tesz a kútfő töredék írójáról és k o r á r ó l ;
végül pedig magyarázó jegyzeteket a szöveg homályosabb helyeihez. Mintegy hívogató, csalogató a
művészetekkel való intenzivebb foglalkozásra ; felbátorító az esetleg több kötetes m u n k á k olvasására. Mert
a mint valaki elolvasta Gobineau fennebb említett
gyönyörű dramatizált korrajzát a renaissanceról, feltétlenül oda vágyik Itáliába, a hol ezek a b ű b á j o s történetek lejátszódottak és akár némi kis erőlködés
árán is meg a k a r ismerkedni azzal a szingazdag
világgal és művészetével; úgy É b e r m u n k á j á n a k elolvasása után a legtöbb olvasóban erősen gyökeret
fog verni a vágy, egészében megismerkedni azzal a
világgal, a mely ezen m u n k á b a n meg-megcsillan.
Vagy ki ne akarná fellebenteni azt a fátyolt, a
mely oly misztikusan takarja el az első keresztények
életét, a melyben a keresztény és pogány világnézet
kavarog, nem egyszer mosolyt gerjesztő zűrzavarb a n ? Nolai szent Paulinus i r a t á b a n (I. fejezet) nem
csupán a nolai bazilika festményeivel ismerkedünk
meg, h a n e m üde közvetlenséggel szemléljük a IV. század vigiliáinak kaleidoszkopikus képét, a félig pogány,
félig keresztény n é p együgyű hitéletét. Nyssai szent
Gergely levele szent Amphilochioshoz (II. fejezet.),
m o n d j u k , m o d e r n zsurnaliszta elevenséggel festi a
kisázsiai egyházak nagyarányú építkezési tevékeny-
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ségét. Mintha Madách egiptomi jelenetét fordított
i d ő r e n d b e n szemléinők; a százados homokréteg, a
mely befújta az egykoron oly virágzó egyházakat,
eltakarodik és egész életelevenségükben mutatkoznak
be a nagy püspök rövid levelében. Majd Bizáncba
k e r ü l ü n k (III. fej.) a hol a ravasz és hízelgő Prokopios
u d v a r o n c tolla s e m képes leírni a bizánci művészet
p a z a r csillogását, egy rothadó kultura lidércfényű
foszforeszkálását. Azután változik a szin és rövidesen
b e n n e élünk a Kr. utáni 1000. év primitiv, de mélységes hittel telitett világában. (IV. fej.) A Conquesban
felhalmozott r e m e k ötvösművek oly plasztikus képét élvezzük, a középkori istentisztelet és reliquiakultusz oly eleven festését szemléljük, hogy valósággal XI. századi emberekként élünk, a kiknek különösen a drága ötvösművek okoznak gyönyörűséget.
B e r n a r d u s barát m u n k á j a felér egész vaskos történ e l m i és művészeti könyvekkel, a mi a jellemzés
közvetlenségét illeti. Ostiai Leo (V. fejezet.) leírása
a l a p j á n megelevenedik előttünk a XI. századi montecassino-i bencés zárda, a hol Desiderius apát csodás
energiával és finom művészi ízléssel teremti meg
fényes bazilikáját, kisebb kápolnáit és a terjedelmes
zárdát. Egy századdal később Paderborn közelében
h a s o n l ó művészeti élet virágzik, a hol Theophilus
presbyter írja a különféle művészetek gyakorlati
útmutatásait (Schedula diversarum artium); m o d e r n
ciceroneként végig vezet a szerzetesi művésztelep
különféle műhelyein. (VI. fej.) Ennek p e n d a n t j a az
athoshegyi kolostorok művészeti receptkönyve, a
m e l y ugyan 1500—1620 között íródott, de százados
művészeti hagyományokat örökít meg, a melyek a
X. századig n y ú l n a k vissza és a bizánci művészettel ismertetnek meg. (X. fej.) Közben m á r bemutatkozik a XII. század modern építészeti stilusa, a «nova
structura», a csúcsives stilus születése Suger apát
emlékirataiban (VII. fej.) és egy XIII. századi latin
k r ó n i k á b a n (IX. fej.); mindkettő rajongó művészetszeretettel írja le a saint-denisi, illetve az auxerrei
t e m p l o m o k csodás szépségét. Ezen századokon át
h a r m o n i k u s a n hangzó művészeti himnust egy pillan a t r a megzavarja szent Bernát levele (VIII. fej.), a
m e l y b e n a cisztercita egyszerűség ajánlgatása közben
h e v e s buzgalommal harcol az egyházi művészetek
p o m p á j a ellen; természetesen akarata ellenére kora
gazdag egyházművészetének, gyönyörű képét festi.
Fieber

Franciaország

hanyatlásának

Henrik.

okai.

Midőn Montesquieu százhetven és n é h á n y esztendővel ezelőtt hires m u n k á j á t a római birodalom
nagyságának és hanyatlásának okairól megírta (Considérations sur les causes de la grandeur et de la
décadence des Romains 1734.), alig hihette, hogy n e m
is két századdal utóbb francia, úgy mint külföldi
i r ó k Franciaország hanyatlásáról fognak cikkezni,
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könyvet írni, jó részben azon magok sarjadékának
tulajdonítva a szomorú vetést, melyet az enciklopédisták s előfutárjaik, a minő maga Montesquieu
is volt, hintegettek el e szép, szerencsétlen ország
földjébe.
A Franciaország hanyatlására vonatkozó irodalomban kétségkívül kiváló hely illeti meg René
Lavollée nemrég megjelent müvét, melynek «A nemzeti csapások» (Les Fléaux Nationaux, Paris, Félix
Alcan) a jellemző cime. A «New Ireland Review»
érdekes hosszabb ismertetést szentel Lavolée munkájának, melyből mutatóban hadd álljon itt néhány
részlet.
«Hogy a francia nemzet elvesztette vagy legalább
nem nyilvánítja többé azon jellemző tulajdonságait,
melyek a múltban a művelt nemzetek csodálatát keltették föl iránta, oly tény, melyről hovatovább tudomást vesz a világ. Hogy nemzeti politikájában megtagadta a keresztény hitet, melynek egykor hőse volt,
nem szorul bizonyításra. Magatartása az egyházzal
szemben, törvényhozásának ujabb iránya több mint
elégséges bizonyságot szolgáltatnak e tárgyban. Hogy
hitével együtt elvesztette sok olyan tulajdonságát,
melyen nemzeti ereje épült és nyugodott, ez is olyan
dolog, a melynek most barátai úgy mint ellenségei
tudatára ébrednek. Katonai hírneve odavan s tengeri
erőforrásai nem számítanak komoly tényezők gyanánt
európai államférfiak előtt, végül szociális viszonyai
közmondássá és intő példává váltak a szomszéd
nemzetek szemében.
Mi ennek a hanyatlásnak a magyarázata ? Minő
okok merítették ki e nemzet életerejét, mely egy
századdal ezelőtt még egész Európa fölött akart uralkodni s nem is volt messze igényei érvényesítésétől ?
Franciaország testén rágódó négy főbetegséget
állapít meg Lavollée : elnéptelenedés, szennyirodalom, alkoholizmus és a lelki eszmények kiveszése.
E könyv irlandi olvasói, a kik hagyományos rokonszenvet táplálnak Franciaország iránt, csodálkozni
fognak és megdöbbennek e leleplezéseken. Legyen
azonban e könyv tanulmányozásából egyéb eredmény is, mint ez a megindulás. Bizonyságát találhatják itt annak, hogy egyénnél, úgy mint nemzetnél
mily könnyen megy a sülyedés 1 s talán üdvös erkölcsi
tanulságot fognak meríteni egy olyan nemzet hanyatlásából, mely egykor keresztény volt, mint az övék.
A francia elnéptelenedés a születések számának
szántszándékos korlátozásában áll s a családi élet
egyéb sérelmeiben, melyek abból folynak. Az idézett
adatok a baj elterjedésének szomorú bizonyságát
nyújtják. 1801-ben azon a területen, mely most Franciaország határai között van, 27,100.000 ember élt.
Húsz évvel később a Napoleon alatti emberáldozatok dacára 30,000.000-ra emelkedett a lakosság száma.
1

Facilis descensus A verni.
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1831-ben 32,600.000,1872-ben a háború után s Elszász
Lotaringia elvesztése következtében csak 36,100.000-re
ment. Tűrhető gyorsasággal emelkedett 1881-ig, midőn 37,410.000 volt.
Az 1881—1886-ig terjedő időszakban csak félmillió volt a szaporulat, 1886-tól 1891-ig 400.000,
1891—896-ig 175.000, 1896—1901-ig 444.000, 1901-től
1906-ig 288.000, végre 1907-ben 20.000-el fogyott a
lakosság száma. Pedig a házasságok száma 1907-ben
annyi volt, mint 1869-ben. Az 1846-tól 1905-ig terjedő
60 esztendő alatt az Egyesült-Államok népessége 52, a
német birodalomé 59, Ausztriáé 49, Itáliáé 36, Oroszországé 81, Franciaországé 14 százalékkal szaporodott. Most pedig még ennek a gyenge szaporulatnak
is vége, elkezdődvén a fogyás. Ha ez így folytatódik — úgymond Foville, a legutolsó társadalmi
gazdaságtani kongresszus elnöke — húsz év múlva
két német esik egy franciára, ha ugyan addig Franciaország el n e m pusztul.
Lavollée a bajt több oknak tulajdonítja. Része
van e bajban annak is, hogy a vidéki lakosság a
városokba tódul. Hozzájárul ehhez a katonai rendszer, a mely arra kényszeríti a fiatal embereket,
hogy életük legszebb három esztendejét a városok
romlottságával való érintkezésben töltsék. Az örökösödési és örökhagyási törvények is felelősek részben
az eredményért. Még hatalmasabb befolyása van az
adótörvényeknek, melyek fejenként 5 font sterling
terhével nehezednek a lakosságra.
Azonban a leghatalmasabb ok, a leghatásosabb
a materidlizmus,
mely a nemzet szellemén uralkodik, a kötelességérzetnek ebből folyó elsorvadása,
valamint a cél és szándéknak önző, anyagi gyönyörökre való irányulása.
Ez oknak tulajdonítandók a család elleni büntettek, valamint az egyre szaporodó társadalom elleni
vétségek. Ugyan azon ok hozza létre az egyre növekedő számú öngyilkosságokat. 1905-ben 9316-ra rúgott
az öngyilkosságok száma, közülők 557 kiskorúaké,
68 pedig 13 éven aluli gyermekek műve.
A második ok, melynek Lavollée hazája hanyatlását tulajdonítja, a szennyirodalom, a pornografia.
Ez a nemi vétek kultusza, a nemi féktelenség nyílt
védelme, sőt bátorítása. Tipikus, bár extravagáns kifejezést a nagy forradalom orgiái között nyert, midőn
egy örömleányt helyeztek trónusra a Notre Dame
templomban.
Ennyire most még nem mentek, de a nemi
vétek propagandája nem kevésbbé hatásos. Némely
színházakban a szabadosság igazán féktelen, az illedelmet teljesen szélnek eresztették.
A harmadik kór, a mely aláássa Franciaország
életerejét, az alkoholizmus — alkoholos italokban
való mértékletlenség. A XIX. század második felében
a fejenkénti alkoholfogyasztás mennyisége megkétszereződött. 1850-ben L46 liter volt fejenként; 1900ban 4'66; és b á r az alkoholra azóta kivetett adó
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következtében a fogyasztás megcsökkent, még mindig 3'6 liter az fejenként.
Abszint a legpusztítóbb alakja az alkoholnak és
épen az abszintfogyasztás az, amely ijesztően növekedett az utolsó 30 év alatt.
1874-ben 8048 hektoliter alkoholt használtak föl
abszint készítésére; 1905-ben 200.977-et! Az elmebajosok számának emelkedése lépést tart az abszint
elterjedésével; 1871-ben az őrültek száma 32.052
volt (0-89 esik 1000-re); 1904-ben 60.246-ra emelkedett (l - 54 esik 1000-re), a mi 72 százalékos emelkedést jelent.
A francia nemzet hanyatlásának negyedik okát
La volée «/' affaissement
moral»- nak nevezi, vagyis
erkölcsi süllyedésnek, a mi az általános erkölcsi érzék
gyöngülésének is mondható. A kényelemszeretet —
úgymond — a kényelem kifejlődésével együtt növekedett. N a p r ó l - n a p r a szembeötlőbb főleg fiatal egyéneknél, különösen az alsóbb néposztályoknál, vidéken úgy, mint városon, a tisztán anyagi érdekek
uralkodása, a gyakorlati materiálizmus, a féktelen
vágyak uralma, m i n d e n tekintély megvetése, csúfolódó skepticizmus a kötelesség eszméjével szemben
és mindenekfölött az iszonyodás minden erőfeszítéstől és áldozattok
A francia n é p elvesztette m i n d e n tiszteletét azon
eszmények iránt, amelyek nincsenek szoros kapcsolatban anyagi jólétével. 1
Harminc esztendővel ezelőtt Gambetta kiadta a
jelszót: Le cléricalisme, voilà l'ennemi 1 (A klerikálizmus, ime az ellenség!) A harmadik köztársaság
ehhez a jelszóhoz hiven irtó háborút viselt az egyház ellen, melyet a nagy XIII. Leo előzékenysége a
köztársasági formával szemben sem volt k é p e s megállítani. Az eredmény szembeszökő: a francia nemzet megrokkanása.
Bármennyire rokonszenvezünk e dicső múltú,
egykor katholikus nemzettel, lehetetlen be n e m látnunk, hogy öngyilkosság a veszte, lassú öngyilkosság. A nemzet, mely az enciklopédisták i d e j é n Voltairet koszorúzta meg, a közelmúltban pedig Zolát,
olyanokat, a kiket Babylon megkövezett volna, a
császári Róma sorsára kell, hogy jusson. Le matérialisme, voilà l'ennemi ! vagy : le socialisme voilà
l'ennemi! 2 Ezt kellene most egy harsány hangnak
odakiáltani a szerencsétlen nemzet fülébe. Az igazságosság fölemeli a nemzeteket, a bűn pedig nyomuraltakká teszi az irás szerint. Vagy, hogy akivel
kezdtük, azzal végezzük, Montesquieu szerint : Chose
admirable la religion chrétienne, qui semble n'avoir
d'objet que la félicité de l'autre vie, fait encore notre
b o n h e u r dans celle-ci.
Némethy Gyula dr.
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R szubjektivizmus.

<L>

1. Két világnézet, két birodalom ! Kezdettől fogva,
m i ó t a az emberi ész a kérdések megfejtéséhez fogott,
két részre szakadt és a mennyire a gondolat története visszanyúl, két tábort lát szemünk engesztelhetetlen viszályban és örökös harcban. Valamint a világtörténeti hadakozás Nyugat és Kelet között az asszirperzsa világbirodalom hajnalától kezdve végig húzódik az emberiség történetének lapjain és talán közel
j ö v ő b e n a sárga faj óriási küzdelmét idézi föl a
f e h é r ellen : úgy vonul a két világnézet békíthetetlen küzdelme a századokon át, azon örök harcra
emlékeztetve, melyet a sötétség a világosság, a nap
az éj ellen folytat : szubjektivizmus — objektivizmus.
A modern k o r b a n sokszor említett szó a szubjektivizmus.
Hódított m á r minden tudományos téren, az
e m b e r i élet m i n d e n alakjára rányomta bélyegét.
Megjelenésénél két jellemvonása tűnik szemünkbe
m i n d e n k o r : önkényesség és függetlenség. A szubjektivizmus lényegénél fogva autonóm, önkényes és
szuverén.
A mindenség közép- és fordulópontja az Én.
«Az Én, az önkényes, a u t o n ó m Én az élet és cselekvés legfőbb instanciája és egyedüli szabálya lőn.» 1
Ez a Nap, mely körül futnak a bolygó csillagok, a
központ, melyet az égi testek apraja vesz körül, a
súlypont, mely felé törekszik a tömegek sokasága.
Szubjektivizmus az erkölcsi életben: Egyedüli
törvény az e m b e r . Szubjektivizmus a megismerés
t e r é n : Egyedüli igazság az ember. Szubjektivizmus
a művészetben : Minden szépség szabálya az ember.
Szubjektivizmus a társadalmi életben: Egyedüli cél
az egyén kifejlődése.
A korlátlan szubjektivizmus nem riad vissza az
önistenítéstől : szolipszizmus vagy panteizmus logikus
következménye.
«Auf h o h e m Berge, da wohnest du,
Ich wandle empor immerzu, immerzu . . .
Millionen J a h r e wandle ich schon
Und schaue noch immer nicht deinen Thron.
Einst r a u c h t e n die Höhen wunderbar,
Da stehe ich oben, Sonne im Haar,
Wir schauen uns an und lächeln uns zu,
Denn du bist ich und ich bin du.»3

«Minden dolog mértéke az ember.» 3 Ez a szubjektivizmus vezérszava. R o p p a n t édes és bájos érzés
az emberre nézve, ha magát Napnak tekintheti, egy
világ központjának, minden törekvés korlátlan célj á n a k , nagy világórának, melynek ütése szerint mozog
a mindenség. Központi erő működik keblem mélyében, mely m i n d e n t magához vonzani törekszik.

1

Public Opinion, June 11. 1909.
A szocializmus tulajdonképen a gazdasági t é r r e alkalmazott materiálizmus, a minthogy a szociálizmus egyik úgynevezett tudományos alapja a fdozófiai materiálizmus s ezzel
kapcsolatban a történelmi materiálizmus.
2

1

Jörgensen, Lebenslüge u n d Lebenswahrheit (ford. Holstein-Ledreborg Henriette). Mainz, 1903. 46.
2
Jakobowski, Gott.
3
Protagoras. — Diog. Laert. IX., 51.
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A szubjektivizmus eszméje varázserővel hat nemzetünkre; a szabadság és függetlenség jelszava minden időben pusztító láng gyanánt ragadta meg az
emberiséget, mivel nagyon is mélyre van ásva szivünkbe e rövid szócska : Én. Ha tán egyik-másik
elméletileg nem is lesz a szubjektivizmus párthíve,
gyakorlatilag mégis elismerésével adózik neki.
Szünet nélkül fülünkbe cseng a szó: «Lesztek,
mint az istenek.» 1
2. Ne keressük a szubjektivizmus legmélyebb
okát az értelemben, keressük azt az akaratban.
A nagy Willmann szavai, melyek Kant tanát
oly kitűnően jellemzik, ráillenek minden szubjektivizmusra. «Kant működését sokkal inkább, mintsem azt műveinek szkeptikus-kritikus gondolatképzése nyomán sejtenők, valamelyes szivszükséglet,
bizonyos pátosz határozza meg és pedig a nagyfokú
függetlenségi érzület, melyet követ, ha az alanyt első
sorban az erkölcsi világ egyedüli kiinduló pontjává
és következetesen megismerésének alkotójává teszi.
Gondolatvilágának kulcsa gyakorlati bölcseletében
rejlik és ennek sem kritikus részében, hanem a gyakorlati ész autonómiájának hirdetésében, melynek a
világalkotó megismerő tehetség és az erkölcsi követelményekre lealázott vallás csakis következményei.» 2
Tiszta fényben látjuk az autonóm akarat és az
autonóm megismerés ezen szoros kapcsolatát Stahl
szavaiban : «A megismerés az elismerést tételezi f ö l . . .
A szellem azonban nem tűri, hogy más valami határozza meg, mint a mihez önmaga határozta el magát ; egy kiviile föltalált világ nyomasztóan hat rá,
idegen hatalom, melynek akarata ellenére alá kellene vetnie önmagát. Megszabadul tőle absztrakció
révén és megtagadja a hódolást, a míg önmagában
nem talál kényszerűséget. Csakis ha az ismerethatározatok önmaguk követelik, ismeri el létét, mert
akkor már saját létén, nem azén alapszik elismerése.»3
Igy hozza létre a szubjektív akarat a szubjektív
megismerést. Csak az a kérdés, vájjon a Stahl-nevezte
kényszerűség eredetét a külvilágban, vagy egyedül
az értelmi tehetség alanyi törvényeiben kell-e keresnünk.
Ez a szubjektivizmus ismeretelméleti oldala.
Megengedjük, lehetnek szubjektivisták, kiket nem
az akarat autonómizmusa hajt a szubjektív megismerés örvényébe, hanem az a megfontolhatatlan
talány, mely minden megismerésben rejlik, az ideális
létezési mód nagy titka: mikép lehetséges, hogy a
mi kívülem létezik, megismerésem apró aktusában
új létet öltsön. Nem tagadjuk, hogy a szubjektivizmus szelétől átjárt világban találkozunk szellemekkel, kiket az ismeretelmélet kérdése taszít le a kétely
1
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mélységébe. De tagadjuk, hogy a szubjektivizmus
ész- és természetellenes tanai annyi tudós szellemen
erőt vehettek volna, ha az akarat autonómizmusa
már nemzedékeken át és századokon át nem készítette volna elő a talajt, melyből az ismereti szubjektivizmus ezen mérges növénye felvirult, ha már rég
nem égett volna az emberiség szivében az erkölcsi
szabadság hő vágya, mely végre kiadta a nagy világszabadság jelszavát.
Szemem előtt lebeg mindenekelőtt a szubjektivizmus ismeretelméleti kérdése és pedig az értelmi,
nem az érzéki megismerés szubjektivizmusának elmélete.
3. Az abszolút szkepticizmus leküzdése, az általános és föltétlen kételynek, minden igazság és bizonyosság tagadásának visszavetése után elismeri minden szubjektivista, hogy legalább is föltételes, szubjektív igazság és bizonyosság létezik. Elismeri, hogy
a gondolkodás törvényei és az öntudat tanúsága legalább az ő saját gondolati világában és mostani állapotában érvényesek. De tagadja, vagy kétségbe vonja
a megismerés objektív érvényességét a lét világára
nézve, sőt föltétlen kényszerűségét még a gondolat
terén is.
Az a nagy kérdés tehát : Van-e lét, mely szerint
igazodik a megismerés ? Van-e igazság, mely minden
értelemre nézve és minden időben érvényes, avagy
tán csak ma érvényes és holnap többé nem, csak
nálunk a Földön és fönn a csillagokban nem — állhatatlan igazság, ingatag bizonyosság — változékony,
mint a Föld szine az év négy szakában, mint az
időjárás tavaszkor, — állhatatlan, mint a patak vize,
mely jő és megy és nem áll meg soha? Megismerem-e
a dolgokat valóságukban, avagy csak a látszat világában élek, naiv szemlélő gyanánt elaltatva, elvakítva
ábrándképeimjnagyszerűségétől, rémüldözve saját értelmem alkotásaitól, törvények bilincseibe verve, melyekkel önmagam kötöttem be tagjaimat?
Nem egységes álláspont a szubjektivizmus. Mint
Jáson hősei a sárkány fogaiból, űgy burjánzanak
föl talajából az elméletek és szisztémák egymást
öldösve kölcsönös harcban ; mint a gomba meleg
tavaszi eső után, úgy teremnek a tépelődő szubjektivista értelem buja földjén. Sohasem létezett több
igazságfogalom a tudósok elméjében, mint azon nap
óta, a melyen a szubjektivizmus hatalmába kerítette
a gondolat országát.
Járatlan utakon halad gondolkodásunk, országról-országra vándorol, állhatatlan lett lába, mióta
gyilkos kezét fölemelte az objektivitás ellen. Rá illenek képes értelemben a flórenci költő szavai : «Valóban vitorla és kormány nélküli hajóhoz voltam
hasonló, kikötőből-kikötőbe, partról-partra hányt a
kemény, kínzó szegénység-támasztotta szél.»1
Elméletből-elméletbe hányódik gondolkodásunk,
1
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szisztemából-szisztemába, nyugalom és béke nélkül ;
n e m lel belyet, melyen bolygó lába pihenésre találna ;
h a j t j a a duló szélvihar, a kinzó fájdalom, melyet a
bizonyosság szegénysége ver föl ismereteink tengerén.
Forgatagos örvény kapta meg értelmünket, körben kergeti és lesodorja a mélységbe: m i d ő n m á r a
talány megfejtéséhez közel véljük magunkat, azt
vesszük észre, hogy ismét csak az elején állunk és
menthetetlenül sülyedünk alá a szkepticizmus örvényének borzalmas mélységébe.
4. Ki tudja, vájjon létezik-e objektiv világ gondolatom világán túl, avagy valaha képes leszek-e a
lét világát megismerni — panaszkodik kételyében a
szkeptikus szubjektivista. «Magától érthetőnek találj u k a tételt, hogy a tudás tovább nem érhet, mint
a meddig ér a tudat és azért a dolgok a tudaton
kívüli létének legalább is bizonytalannak kell maradnia.» 1
Nincs objektiv világ, vagy ha van is, mi azt
meg nem ismerhetjük soha — állítja sztoikus rezignációval a dogmatikus szubjektivista, «Mivel egyebet, mint fogalmat fogalommal össze n e m hasonlíthatunk soha, n á l u n k teljesen ki van zárva a lehetőség, hogy eldöntsük, vájjon a fogalom megegyez-e
más valamivel, mint fogalommal.» 2
Föláll az ontologikus szubjektivista és kijelenti:
Csakis a látszatot ismerjük meg, a valóságnak megismerése lehetetlen vagy kétes, akár van lét önmagában véve, a k á r nincs. «A szubjektivizmus először
azon nézetet jelenti, mely szerint a megismerés a
dolgokat csak úgy fogja föl, amint ezek a megismerő
alanynak mutatkoznak vagy mutatkoznának, ha vele
viszonyban állanának. ítéleteink szubjektív volta itt
ontológikus értelemben jön szóba; csakis azon véleményt vetjük itt vissza, mely szerint képesek volnánk a dolgokat úgy megismerni, a mint ezek önmagunkban, m i n d e n tudattól teljesen függetlenül...
léteznek.» 8
Ezzel szemben a logikus szubjektivista azt védi,
hogy még a látszat is egyéni alkotás vagy legalább
is a fajnak s a j á t j a : m á s szervezet más igazság, más
fejlődés m á s ismeret, más időszak m á s meggyőződés! «Megismerésnek csakis akkor lehet értelme, ha
oly kifejezésekbe van foglalva, melyek pszichikus
elemeinkre m u t a t n a k ; ezektől független istenekre és
m á s lényekre nézve törvényhozó m ó d j á r a kötelező
igazság képtelenség.» 4
«Elképzelhető, hogy léteznek emberek vagy emberekhez hasonló lények, melyek az értelemnek a
mieinktől elütő alakjaival vannak fölruházva ; elképzelhető, hogy az értelem maga is változik, hogy
utódaim, sőt ö n m a g a m a fölfogás m á s alakjaira térek
1
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á t . . . Semmi állandó sincs a szerves v i l á g b a n . . . Ez
az értelem rendszerének is s z ó l . . . A tért, időt és
okságot, a faj hosszú életének lefolyása alatt lassanként fejlesztette ki.»1 «Ha bizonyos nyomatékkal azt
állították, hogy 2 x 2 = 4 mindenütt, minden bolygón . . .
a múltban, a jelenben, a jövőben, öröktől fogva és
örökké, ez n e m más, mint be nem bizonyított és be
n e m bizonyítható állítás; azt állítják, a mit ember
n e m t u d h a t . . . Igaz ugyan, hogy a számtani ismereteknek nagy előnyük van egyéb ismeretek fölött,
de ismétlem, föltétlen érvényesség a szó szoros értelm é b e n ép oly kevéssé illeti meg őket, mint akármely
m á s tudományos ismeretet.» 2
Megismerésem szerint igazodik minden, gondolatom szuverén, lét ö n m a g á b a n nem létezik — ez az
idealisztikus szubjektivista büszke kérkedóse. «Tárgy
ö n m a g á b a n véve — álomszülte képtelenség.» 3
Van lét önmagában véve és megismerésemnél
közreműködik, de csak látszatát ismerem meg, nem
lényegét — felel a realisztikus szubjektivista. «Mindamellett, jegyezzük meg jól, föntartjuk mindig, hogy
ugyanazon tárgyakat, m i n t dolgokat ö n m a g u k b a n
vcve is, ha n e m is ismerhetjük meg, legalább szükségképen gondolhatjuk. Mert különben azon képtelen tétel következnék, hogy lehet látszat a nélkül, a
mi látszik.» 4
Mindezen szubjektivista nézetek és vélemények
magától érthetőleg nem különválasztott álláspontok,
melyeknek határvonalait geometriai pontossággal
lehetne kijelölni : az ontologikus szubjektivista szkeptikus és dogmatikus állást foglalhat el, az idealisztikus szubjektivizmus lehet logikus és ontologikus,
egymásba folynak a vélemények hullámai, egymást
növelik és egymást emésztik.
5. Mindezen álláspontokkal szemben áll az egységes, föltétlen objektivizmus, sziklaszirt gyanánt a
vélemények hullámai közepette: a philosophia perennis !
A mit szükségképen gondolok, annak objektiv
érvényességgel is kell bírnia, ez az objektivizmus
alapvető tétele. A mit szükségképen gondolt tényekből a gondolkodás törvényei szerint levezettünk, ugyanazon föltétlen objektiv érvényességgel bír, mint a
forrás, melyből ismeretét merítettük. Nem a tárgy
igazodik a megismerés szerint, hanem a megismerés
a tárgy szerint. A megismerés nemcsak a megismerő
tehetség tárgy-okozta terméke, h a n e m a valóság képm á s a is. Egy az igazság és örök.
Az objektivizmus lényegénél fogva realisztikus
és dogmatikus; de dogmatizmusa nem önkényes : az
értelem tanítványa, nem u r a és anyja az igazságnak.
Meredek, áthidalhatlan mélység tátong a szub1 Paulsen, Einleitung 431. 438.
2 Spitta, Mein Recht auf Leben. 1900. 61.
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jektiv és objektiv világnézet között. Teljesen hamis
az állítás, mely szerint az úgynevezett ontolögikorealisztikus szubjektivizmus arany középút volna a
«föltétleneskedő, hiposztazáló» objektivizmus és a
szkeptiko-idealisztikus szubjektivizmus között. A látszólagos kiegyezés egyedül csak a nevezett álláspont
következetlenségén alapszik. Valamint a dogmatizmustól a föltétlen szkepticizmushoz hidat emelni
lehetetlen, úgy az objektivizmustól a szubjektivizmus
egyetlenegy neméhez sem vezet út. Ellentétük olyan,
mint a lét és a nemlét között tátongó ür, melyet
kitölteni nem lehet.
Csávossy Béla S. J.

yházi

B u d a p e s t . Magyarország külön jézustársasági rendtartományságot kapott. — F. évi szeptember hó 7-ike
nem csupán azért nevezetes a magyarországi egyház
mika. életének történetében, mert azon ünnepeltük a három
kassai vértanú emléknapját ; hanem azért is, mert ezen
a napon vált örvendetes valósággá a magyarországi
katliolikusoknak ama régesrégi óhajtása, hogy Magyarországon a Jézus-társasága külön szervezetet és főnökséget kapjon. Bár az osztrák jézustársaságiakkal való
szorosabb egyesültség magyar jezsuitáinknak hazafiságára — csak Pázmány példájára hivatkozunk — sem a
múltban, sem a jelenben semmi káros hatással nem
volt ; mégis azt kell mondanunk, hogy a külön rendtartomány felállítása jobb dolog az előbbi állapotnál és
haladást jelent, melynek minden hitbuzgó katholikus
örvend. Ez az örvendetes esemény a nagyérdemű jézustársasági rend két tagjának a nevéhez fűződik. Az egyik
a nagytudományú rendfőnök, főt. Wernz Ferenc, a ki a
Magyarországnak kedvező e változást helyeselte és megvalósította ; a másik főt. Bús Jakab, a ki az önálló
magyar jézustársasági rendtartomány első főnöke lett.
Vajha más férfi- és nőszerzetekben is követésre találjon
a nagy bölcsességgel és tapintatossággal kormányzott
jézustársaságiak példája !
P. Bús Jakab, az első rendtartományi főnök, született 1861-ben Okanizsán. Tanulmányait Kalocsán végezte s ugyancsak a kalocsai egyházmegyének papja
lett. Több helyen mint káplán működött s 1891-ben
lépett át a jezsuita rendbe. Legutóbb a budapesti rendház főnöke volt s nagy érdemeket szerzett a Máriakongregációi élet fölvirágoztatása körül.
*

Berlin. Templomhajók a lelkipásztorság szolgálatában. — Az itteni protestáns consistoriumok egy idő óla
a Spree folyón és a liozzá tartozó csatornákon templomhajókat járatnak istentisztelet tartása céljából. Ezek a
protestáns templomhajók most versenytársat kapnak
egy katholikus templomhajóban, melyet az itteni katholikus egyházi vezető férfiak nagy költséggel mindennel
fölszereltek, a mi egy plébániai templom fölszerelésére
szükséges. Ez a katholikus templomhajó az eddigi két
protestáns teinplomhajótól abban különbözik, hogy a
míg ezek egyik helyről a másik helyre csak vontatógőzösök segítségével mozdulhattak, az új, a katholikus
templomhajón hatalmas mótor van, a mely egyúttal az
orgonához is kellő erőt szolgáltat. Ez a katholikus
templomhajó valóságos plébániai templom, középpontja
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egy ú. n. hajó-missióteriiletnek, a melyhez 15,000 katholikus hivő tartozik, a kik eddig igen szűkös lelkipásztori ellátásban részesültek.
*

N e w - Y o r k . Egy protestáns tábornok katholikus
hitre való térése az apáca-élet megfigyelése alapján. —
F. évi április 14-én hunyt el Butler, az Egyesült-Államok tábornoka, a ki vitézsége által nagy hírnévre tett
szert. Utoljára a Fülöp-szigeteken szolgált. Megtéréséről,
annak indítékairól a következő nyilatkozatot hagyta
hátra : «18 éven át tanulmányoztam a kath. egyházat és
tanítását és sokkal behatóbban figyeltem meg mind a
kettőt, mintsem valaki gondolná. Nagy befolyását a
valódi polgárisodásra megállapítottnak találtam. A mi
azonban engem leginkább érdekelt és reám a legmélyebb hatást gyakorolta, az mindenek előtt «A szegények kis nővérei» nevű apácák működése volt. Mint
tagja egy bizottságnak, melyet a senatus 20.000 dollárnyi segítség alapján küldött ki, alkalmat kaptam
arra, hogy washingtoni házukat meglátogassam és megfigyeljem. Töviről-hegyire mindent átkutattam, megvizsgáltam. A nagy tisztaság a nagy szegénység mellett
bámulatba ejtett; még bámulatosabbnak találtam a
teljes lemondás mellett viruló nagy békességet. Azt
kérdeztem erre a főnöknőtől, hogy hát hol vannak
tulajdonképpen az ő segédforrásaik ? És ő nekem azt
a feleletet adta : «A ker. felebaráti szeretetben ! A mi
gyűjtögető kocsink megáll a szállodák, a boltok, a
velünk barátságos házak előtt és mindig sikerrel járnak.
A mi gyüjtőszekrényeinkbe zsidók, pogányok, protestánsok raknak adományokat katholikus támogatóinkkal
együtt.» Mondhatni, hogy Butler tábornokot az apácák
ker. cliaritas-sza térítette meg. Nagy áhítattal vette fel
a szentségeket és a charlestoni püspök kezéből a bérmálás szentségét is fölvette. Halála előtt egyik bajtársához ezeket a szavakat intézte : «Nem félek többé a
haláltól; egész életemben nem voltam ilyen boldog!»
*

Páris. A francia kath. tudományegyetemek újjászervezése. — Minap az a hír járta végig a világot, hogy
a Congregatio Studiorum nevű római pápai bizottság a
a francia katholikus tudományegyetemek ügyét tárgyalta és azt határozta, hogy az angersi, toulousei és
lyoni katholikus egyetemeket, csekély látogatottság
cimén, be kell szüntetni. Erre a hírre vonatkozólag az
angersi püspök az egyházmegyei «Semaire religieuse»
c. lapban a következő nyilatkozatot közölte : «A mi
nyugati Franciaország angersi kath. egyetemét (institut)
illeti, Rómából semmiféle közlést nem kaptam, úgy
hogy fel kell tennem, hogy az egész híresztelésnek
semmi alapja sincs. Az ap. szentszék, akármit tesz,
meggondolva teszi. Lehetetlen ennélfogva, hogy ily
súlyos következményű intézkedést tegyen, anélkül, hogy
az érdekelteket megkérdezné. Nagyon sajnálom, hogy a
kath. sajtó oly könnyen vállalkozik ily híresztelések
terjesztésére, a melyek szemlátomást célzatosak s a
melyek nagyon alkalmasak arra, hogy most, az iskolai
év elején, zavart okozzanak a kath. családok körében».
E mellett az erélyes cáfolat mellett lehetetlen tekintetbe
nem venni azt a tényt, hogy nions. Baudrillard, a
párisi kath. tudományegyetem jelenlegi rektora, a «Correspondent»-ban egy cikket közölt, mely a nevezett
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három egyetem csekély látogatottságát csakugyan azzal
a kifejezett céllal tárgyalta, hogy abból a francia kath.
tudományegyetemek újjászervezésének szükségességére
következtessen.
*

R ó m a . A pápa és az osztrák katholikus nagygyűlés. —
Mikor X. Pius pápának liirül adták, hogy az osztrák
katholikus nagygyűlést nemzetiségi viszálykodás miatt
ezidén nem tartják meg, Őszentsége nagyon elszomorodott és azt mondotta, hogy ő nem érti, hogyan lehet
a katholikus vallás összekötő kapcsát nemzetiségi és
politikai érdekekből széttörni. Rámutatott Svájc példájára, a hol németek, franciák és olaszok közösen tartanak katholikus nagygyűlést. A katholikus egyházban a
nemzetiségek békésen megférhetnek egymással. Az egyház mindig tekintettel van rájuk, minélfogva ők is kötelesek tekintettel lenni arra, hogy az egyház érdekeit
nemzetiségi viszályaikkal ne károsilsák. Ausztria katholikus érdekei veszélybe kerülnek — így fejezte be a
pápa nyilatkozatát — hogy ha a katholikus erők, az
egyház ellenségeinek nagy őrömére, szétforgácsolódnak. 1
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H. Holzapfel, H a n d b u c h d e r G e s c h i c h t e d e s
F r a n z i s k a n e r o r d e n s . Freiburg im Breisgau, 1909.
Herdersche Verlagshandlung. 8r. XXI. ,732 lap.
Assisi szent Ferenc rendje immár hét századon át
boldogította apostolkodásával az emberiséget ; fiai Istenért égő buzgósággal munkálkodnak a XIII. századtól
napjainkig Krisztus szellemében a világ vallási és erkölcsi megújhodásán. Az isteni igének lelkes hirdetői,
kik a kereszténységnek a középkorban reformátorai
voltak; az igazi béke terjesztői és az emberiség jótevői,
a kik a valódi boldogító szegénység jegyében váltak
ethikai élesztőkké. «Domini nostri Jesu Christi doctrinam et vestigia sequi» volt mindenkor főelvük.
Szent Ferenc rendjének történetére temérdek kiadvány vet világot, melyek acta, analecta, annales, bullarium, études és miscellanea formájában és neve alatt
közismertek; a mult évtől kezdve hozzájuk járul az
Archívum Franciscanum historicum. Nem volt azonban
meg az egész rend írott története, melynek kiadását
Schuler D. rendi generalis 1903. május 30-ikán történt
megválasztása után egynk feladatául tűzte ki. A mű
megírásával a müncheni kolostor jeles képzettségű szerzetesét, Holzapfel Heribertet, bízta meg, a ki derekasan
felelt meg a várakozásnak.
Holzapfel a munkát bárom könyvre osztja, melyekben külön-külön tárgyalja az első (a szigorított, minorita
és kapucinus), a második (klarissza-apáca) és a harmadik
(tertiarius) rend eseményeit és főbb mozzanatait, a mit
11 kronologiai tábla egészít ki a rend fejeinek, védőinek, egyetemes káptalanjainak és szenteinek pontos
névsorával. A mű törzsét (1—637. 11.) az első rend története foglalja le, mely két részre válik szét. Az első
(1—298.11.) az egységes rend múltját tárja elénk az 1517.
évben beállt szakadásig. Azon időtől fogva a rend há1 Szomorú igazság. Ebből láthatja a pápa, a mit mi magyarok
magunkon tapasztalhatunk : hogy az osztrák katholikusok körében
a ker. eharitast háttérbe szorítja a nemzetiségi pogány önzés és
gyűlölködés. Magyarországot egy kanál vízben megfojtanák.
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rom főága : az observans, minorita és kapucinus ferencesek jelennek meg a mai napig mint szent Ferenc fiai,
kiknek mindegyike sajátos belső fejlődéssel, külön tartományokban, szervezettel és tevékenységgel működik
Isten nagyobb dicsőségére. Mindezekről a második rész
három csoportban számol be (I. 303—588, II. 589—608,
III. 609—637. 11.)
Szent Ferenc — mint a «Religio» mult számában
Halászy is írta — Assisiben, az olaszországi Umbria
kies városában, jött a világra 1181. vagy 1182. évben,
mint Bernardone Péter kereskedő és Pica neje gyermeke.
Szülei kereskedőnek szánták; képzettsége mindazonáltal
felülmulta a hasonló sorsú ifjakét. Vidám természete
életvidor barátok társaságába hajtotta, a kikkel sok
fiatalos csinyt követett el. A szomszédos városokkal
kitört háborúskodásban örömmel vett részt, mig 1205.
tavaszán Spoletoban éjjeli látomány életének megváltoztatására nem térítette. Visszavonult a világ zajától
Assisi határában fekvő egyik barlangba; a szegények
és bélpoklosok gyámolítója lett. Sok önküzdelem után
és atyjának tiltakozása mellett 1208-ban megkezdte prédikálását egyszerű, de szivet megrázó szavakkal. Csakhamar társai akadtak s mint bűnbánó férfiak körüljártak ; a békét és Isten országát hirdették. Rivotorto barlang volt a lakásuk és Portiuncula a templomocskájuk.
A mikor számuk tizenkettőre emelkedett, szent Ferenc
Rómába ment kisded csapatával, hogy intézményére
pápai megerősítést kérjen. III. Ince pápa 1209. április
16-ikán megengedte életmódjukat, hogy mindenütt bűnbánatot hirdessenek. Fratres Minores lett nevük, a kik
elindultak — számban egyre gyarapodva — az egész
világra a krisztusi szegénység szellemének elhintése végett a rend ottani tagjaira 1220. j a n u á r 16-ikán vértanúhalál várt Maroccoban. Hazánkban is mihamarelterjedtek.
Szent Ferenc kidolgozott rendje számára szabályokat, melyeket a különböző években és helyeken tartott káptalanokban közzétettek. Szive vágya keletre vonzotta; de kevés sikerrel kellett visszatérnie, a mikor a
rend kebelében feltűnt visszásságokról hallott. A rendi
szabályzat, melyet Rieti mellett fekvő Fonte Colombo
zárdájában dolgozott át, 1223-ban nyert pápai megerősítést.
Életének két utolsó éve tele volt mindenféle gyötrelemmel. Szenvedéseinek és egyúttal örömeinek tetőpontja az Alverna hegyen 1224. szeptemberében végbement esemény, a mikor csudálatos látomás kíséretében
az Üdvözítő sebei jelentkeztek testén. A folytonos fájdalmak mellett is elindult újból prédikálási körútjára
Illés általános helynök társaságában. Gyomor-, máj- és
főleg szembaja mindinkább rosszabbodott. Isten rendelésében hősies lélekkel megnyugodva és testamentumát
hátrahagyva a rendi testvérek részére, 1226. október
3-ikán este visszaadta lelkét Teremtőjének. IX. Gergely
pápa már 1228. julius 16-ikán szentté avatta.
Szent Ferenc nemcsak rendalapító és szent, hanem
világtörténeti alak is, kinek jelentősége vallásosságának
sajátosságában és ennek az emberiség vallási s kulturális fejlődésére gyakorolt hatásában domborodik ki.
Egyéni vallása nem egyéb, mint tanítómesterének, Jézus
Krisztusnak, lehetőleg tökéletes utánzása. Maga a rend
mindig így fogta fel, a mit kiadott munkáik hiven igazolnak. Szent Ferenc Krisztus Urunk tanának igazi tű-
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köre, a ki az elvilágiasodott egyházban a jámborság
forrásához visszament és a világ közepette az apostoli
életet megújította. A középkor második felének vallási
géniusza, a ki az evangeliumi egyszerűség szellemében
az egyházat felfrissítette és a pogány világ megtérítésére
a távoli keleten példájával mutatta az utat. Szociális
elve nem a jogok követelése, hanem az erények gyakorlása volt, a miben a társadalmi kérdés helyes megoldását látta. Az assisi poverello nagy hatása megnyilatkozik a költészetben és képzőművészetben is, mig a
renaissance antik köntösbe nem öltözteti a XV. század
folyamán a kereszténység kulturáját.
Az első rendi regula, melyet szent Ferenc III. Ince
pápának megerősítés végett benyújtott, többé nincs meg.
A három szerzetesi fogadalomra szorítkozott. Az első
ferencesek vándor prédikálok voltak, mint az apostolok,
állandó állomás nélkül. Az életszükségletet saját kezük
munkájával keresték meg; teljes vagyontalanságban
éltek betűszerinti értelemben, noha az jogilag még nincs
formulázva.
A szabályzat új átdolgozását, mely 23 fejezetből áll,
szent Ferenc 1221-ben készítette el a tett tapasztalatok
alapján; fontos szabványokat tartalmazott a szervezetről és a szegénységről. Majd harmadszor állítja össze a
szent a szabályzatot, melyet azután III. Honorius pápa
1223. november 23-án megerősített «Solet annuere» kezdetű bullájával. Ez az úgynevezett «Regula bullata» a
tökéletes szegénységet rendeli el, a mit a szent alapító
1226-iki testamentumában újra sürget, mely azonban
már állandó tartózkodási helyekről is emlékszik, élükön
a guardiánokkal, a kikkel szemben a testvérektől feltétlen engedelmességet követel.
Szent Ferenc halála után a rend a testamentum és
a tökéletes szegénység megtartásától némileg eltér; de
új irányzatok keletkeznek és férfiak lépnek fel a rend
kebelében, hogy a szegénységet régi szigorúságában állítsák vissza. A támadt viták és viszályok szent Ferenc
intézményét a századok folyamán megtépték és 1517ben végleges szakadást idéztek elő. Az emberi gyöngeség a szegénység parancsának súlyától szabadulni akart.
Alighogy meghalt szent Ferenc, mozgalom indult
meg a rendtagok között, hogy könnyítsék a szabályzat
és testamentum szigorát. Maga IX. Gergely pápa 1230.
szeptember 28-ikán kelt «Quo elongati» bullájával a
vagyontalanság parancsát enyhítette. Parenti János
leköszönése után 1232-ben a rieti egyetemes káptalanon
megválasztott Illés generalis abszolutisztikus és fényűzésre hajló kormányzása a lazulás üszkét vetette a
rendbe ; a szent alapító szellemétől sokan elállottak és
tespedésnek dobták oda a szegénység ideálját. Az 1239-iki
egyetemes káptalan letette üzelmeiért Illést.
Noha a rendtagok a lelkipásztorkodás, a missio és a
tudomány terén nagy érdemekkel ékeskedtek, szent Bonaventura generalissága (1257—1274.) sem tudta a visszaéléseket egészen megszüntetni. Az általa kiadott Constitutiones Narbonenses sokat javítottak a belső viszályokon,
de a spirituálisok és a rend kommunitása közt 1274-ben
kitört a harc, melyet a kél párt gyakran elkeseredéssel
vívott. III. Miklós pápa 1279. augusztus 14-én kiadott
«Exiit qui seminat» bullájával az ellentéteket meg akarta
szüntetni; de nem sikerült neki. De Ascoli Piceno Jeromos lett 1288. február 15-ikén IV. Miklós néven a
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rendből az első pápa, a kinek igyekezete sem hozhatta
a viszálykodók számára a kibékülést a folytonos versengés között, mely a szegénységvitával XXII. János
pápa alatt a rendet krízisbe döntötte. Lassankint kialakult a konventualisok és ohservansok különbözete.
A mikor a nyugati nagy egyházszakadás kezdetén
a rend tekintélyesebb része VII. Kelemen pártjára állt,
12 tartomány 1379-ben Esztergomban összegyűlt egyetemes káptalanra, melyen generálissá Donatus Lajost
választották, a ki VI. Orbán pápának engedelmeskedett.
Az ellenpápák különféle kiváltságok adományozásával
igyekeztek engedelmességükben a ferenceseket megtartani. Az engedmények következtében a régi szigortól
mindjobban eltávolodtak; ennek visszaállítására a már
korábban megindult reformmozgalom egyre erősebb
lesz, főleg a román nyelvű országokban, és épülnek a
reformházak. Olaszország ily kolostoraiból kerülnek ki
az observantia négy oszlopa : Sienai szent Bernardin,
Capistranoi szent János, Sarteanoi Albert és Marchiai
szent Jakab, a kik a rend reformjáért buzgólkodnak.
Magyarországon már 1380-ban voltak observansok, a
kiknek száma Zsigmond király védelme alatt rohamosan
nőtt, főkép Capistranoi szent János lánglelkű tevékenysége folytán.
A konvenlualisok és observansok közt az ellentétet
csak szította V. Márton pápának 1430. augusztus 23-án
kelt «Ad statum» breveje, mely az egyes házaknak megengedi a fekvőségek birtokolását.
A két árnyalat egyesítésére V. Miklós és III. Calixtus pápák alatt komoly törekvések történtek, de a
kívánt siker nélkül; az 1517. évi római Capitulum generalissimum az Aracoeliben kimondja a szakadási, a
mit X. Leo pápa május 29-iki «lté et vos in vineam
meam» bullájával szentesített.
E szétválás a rendre nem volt szerencse : a konventualisok egy része átcsap az observansokhoz, kikre
a tömeges átlépés ernyesztőleg hat, a mit még növel az
1517-iki szerencsétlen szervezet, mely két családot állapított meg, úgy, hogy generalist felváltva választanak.
A XVI. századi reformáció ezenkívül mindkét ágnak
nagy károkat okozott, mivel többen csatlakoztak közülök
az újítókhoz, a kik sok kolostorból kiűzték a jámbor
és hivséges szerzeteseket.
Az observansok erősbödését különben gátolták az
újonnan keletkezett kongregációk: discalceati, capuccini,
reformati és recollecti, a kik mind szent Ferenc reguláját
törekszenek tisztábban megtartani. A kapucinusok és a
sarutlanok kiválnak hatalmas működésűkkel. A XVI—
XVIII. században hasonló törekvésekkel még más rendek és kongregációk is keltek életre, melyek mindegyikének a létjogosultságot pápai brevék biztosították. Az
eltérő árnyalatok különbsége idővel nem lett egyéb,
mint az öltözet és tartományi szokások ; a szétforgácsolódásoknak káros következményei azonban jelentkeztek. Ép ezért már a XVII. század elején felhangzik
a vágy az egyesílés után. Megkezdődött a vita, mely
temérdek iratot hozott létre, a fölött: melyik ág hordja
szent Ferenc igazi habitusát? melyik származik tőle
közvetlenül? hol keresendők az ő igazi fiai? melyiké
az elsőség a többivel szemben ? Eltávolodva szent Ferenc
szellemétől, külsőségekben keresték a valódiság ismérvét,
amivel karöltvejárt tudományos képzettségüksülyedése.
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A széthúzások szomorú gyümölcsei főleg a XVIII.
században ijesztő módon mutatkoztak. A gyalázó íratok
a rend ellen mind gyakoribbak lettek ; a felvilágosultság uralkodó szelleme a helyzetet még inkább megrontotta ; sőt a francia forradalom és visszahatásai a rendet
majdnem teljesen megsemmisítették.
Szent Ferenc intézménye azonban nem szűnhetett
meg. Lankadatlan buzgalommal fáradoztak helyreállításán, úgy, hogy a XIX. század számos saecularisalioja
mellett is a rend az összes szerzetek és vallási társulatok közt a legerősebb. A történetből egyúttal megtanulták, hogy a sok elágazás csak bajt okoz ; 1897-ben
az observansok ágai és a strictior observantia alatt élők
(reformati, discalceati és recollecti) összeolvadtak Ordo
fratrum Minorum név alatt, a mit XIII. Leo pápa
ugyanazon év október 4-én hagyott jóvá «Felicitate
quadam» kezdetű konstituciójával. Az egyesítés után új
tartományfelosztást eszközöltek. Hazánkban 1900-ban
eltűnnek a Prov. SS. Salvatoris és S. Ladislai, melyeknek kolostorait a többi tartományéihoz kapcsolják, miáltal a Prov. S. Mariae in Hungaria, Prov. Transsylvaniae
és a Prov. S. Jo. Capistrani maradnak meg.
Tíz évvel az egyesítés után, 1907. október 4-ikén a
rend 17,092 testvért számlált, köztük 8152 papot, 1460
házban és 81 tartományban vagy custodiában.
Szent Ferenc második rendje a klarissza-apácák
rendje, melyet 1215-ben vagy 1216-ban Assisiben a Sciffi
nemes családból származott szent Klára alapított a nők
számára, noha a Forma vivendi, másként Regula S.
Clarae csak 1253. augusztus 9-ikén nyerte el a pápai
megerősítést. A klarissza-apácák már a szent alapítónő
életében 70 kolostorban tündökölnek mint a keresztény
erények hősnői, kiknek száma a XIV. század végén
15,000. Természetesen sok viszontagságot értek meg az
idők folyamán; 1907-ben 518 kolostorban 10,204 apácát
találunk.
A kik nem öltöttek ugyan magukra szerzetesi ruhát,
hanem a világban maradva, a bűnbánat szellemében
akartak tökéletesedni, szent Ferenc azok számára 1221ben alapítá a tertiariusok rendjét. Célja volt a tagok
megszentelődésének előmozdítása és az egyházias érzés
s élet emelése és fellendítése. Az evangelium szelleme
hatolt be a harmadik rend által az emberiség minden
osztályába és rétegébe. Sokat tisztel a katholikus egyház
szentekként a harmadik rend tagjai közül, mely a XIX.
század folyamán több kongregációt is létesített a szenvedő emberiség ápolására vagy az ifjúság nevelésére.
Szent Ferenc szelleme megtalálja mindenkor az
utat és módot, melyeken intézményeivel az evangeliumi
béke jegyében és jelmondatához : Dominus det tibi
pacem, hiven, a békesség után szomjúhozó emberiség
jótevője legyen.
Köszönettel adózunk Holzapfelnek a nagy munkáért, mellyel az egész rend egyetemleges történetét megírta. Ha ilt-ott kissé elfogult is (300. köv. 11.); ha nem
bocsátkozik is részletkérdésekbe és a vitásabb adatok
végleges eldöntésébe, az egyetemes egyháztörténetet szép
művel gazdagította.
Lukcsics József dr.
C h r i s t u s , l u x m u n d i . III. Teil. I. Band: Die
Parabeln des Herrn im Evangelium. Exegetisch und
praktisch erklärt von Leopold Fonck S. J. Dr. theol. et
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philos., ord. Professor der Theologie an der Universität
Innsbruck. Dritte, vielfach verbesserte und vermehrte
Auflage, 5—7. Tausend. Innsbruck, Fei. Rauch (Karl
Pustet), 1909. XXXIV és 927 oldal. Ára fűzve 7*20 K,
kötve 10 K.
Fonck példabeszédmagyarázatai már az első két
kiadásban osztatlan elismerést vívtak ki a katholikus
kritika részéről ; hét év alatt 4000 példány fogyott el.
A tetszést, melyet aratott, egyrészt a m ű minden oldalán
megnyilvánuló theologiai alaposságnak, a kortörténeti,
palesztinologiai, természetrajzi, irodalmi és régiségtani
megvilágításnak, de e mellett főleg azon gyakorlati célzatának is köszöni, melyet a szerző már a címben ígér.
Lépten-nyomon megmutatja ugyanis, miként értékesíthetni a példabeszédeket s azok egyes pontjait akár a
hitvédelem, akár az áhítatos elmélkedés és Isten igéjének
hirdetése céljából ; miközben maga is derék hitvédői
munkát végez, midőn tárgyát : a példabeszédeket a
racionalista támadásokkal szemben mindvégig győztesen
oltalmába veszi. Épen ezek a részletek, hol szerzőnk
be-be enged pillantanunk a modern protestáns és modernista szentirásmagyarázat zavaros módszerébe, a mű
legérdekesebb részei, annál is inkább, mert Fonck ritka
ügyes vitatkozó. Főleg Jülicher marburgi protestáns
theologus példabeszédmagyarázatait szedi izekre s nem
ritkán szarkasztikus, bár egyben mindvégig nyugodt és
tárgyilagos módon rámutat a racionalizmusnak nem
ritkán valóban nyakatekert magyarázataira s vakmerő
föltevéseire, melyek által az Üdvözítő isteni alakját,
jellemét és tanait denaturalizálni, ternxészellölötti jellegükből kiforgatni, merőben emberileg megmagyarázni
iparkodnak.
A tudományos fejtegetések és hellyel-közzel harcias
állásfoglalások közepette kétszeresen kellemesen érinti
az olvasót az a meleg, bensőséges, igazán katholikus
hitérzettel telített hang, mellyel a szerző az evangéliumi
példabeszédekben megnyilatkozó isteni bölcsesség szavait
magyarázgatja, fejtegeti, elemzi, sőt nemesek átérteni,
hanem átéx-ezni is megtanítja az olvasót, kit előitéletek
nem zárnak el az evangéliumi tanok teljes, hivő megértésétől. A közmondásos német alaposság mellett az
aszkéta hitével és szex-etetével találkozunk e könyvben,
melyet teljesen a «rationabile fidei obsequium», hitünk
ésszerű gyakorlatának szelleme leng át.
A It alános alapfogalmi kérdésekkel foglalkozik az
első, általános i'ész a 66. oldalig (Vorbemerkungen). Legelői a példabeszéd fogalmát tisztázza. Négy elemet tart
az újszövetségi példabeszéd lényeges ismertetőjelének :
bizonyos önálló képet vagy elbeszélést, természetfölötti
igazságot, ezen igazság képletes alakba való öltöztetését
és végül a kép és igazság szembeállítását (13). A példabeszéd célját kettősnek vallja: a jóakaratúakra nézve a
felsőbb, természetfölötti igazság könnyebb megismerhetősége, szemlélhetővététele a cél, a rosszakaratúakkal
szemben épen az igazság elrejtése a példabeszéd egyik
föladata (19, 25). Ezen utóbbi ponthoz talán mégis csak
szó fér: nem hangzik jól, hogy az Üdvözítő bármely
kijelentésének vagy fejtegetésének egyenesen az igazság
elrejtése volna a célja; azért talán inkább az igazság
rejtett, leplezett alakban való közlését mondhatnók a
példabeszédek céljának a rosszakaratúakkal szemben.
A különbség tán amúgyis csak szóbeli s Fonck fogai-
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mazását is könnyű kifogástalanul helyes értelemben
magyarázni. Kritikai és módszeri alapkérdések tisztázása
s a bibliai példabeszédekben stereotip «Isten országa»
kifejezés magyarázata zárják be a bevezető részt.
Az evangéliumok 72 példabeszédéi Főnek három
csoportba osztja. Első helyen azokkal foglalkozik,
melyeknek főtárgya a mennyek országának természete,
mivolta, létrejövetele s működése (67—464); a második
csoport a mennyek országának tagjairól s ezek kötelességeiről tárgyal (465—818) ; a végső csoport a mennyek
országának fejéről s ennek viszonyáról a tagokhoz értekezik (819—912). Természetesen az egyes példabeszédek
tárgyalásának kereteit is nagyjából a bennük lefektetett
tartalmi bőség szabja meg ; a legfontosabb példabeszédek,
például a szántóvetőről, (teljes 39 oldal), a konkolyról
(31 oldal), a szőlőmunkásokról, a királyi menyekzőről,
a farizeusról és vámosról, a tíz szűzről, a talentumokról,
az irgalmas szamaritánusról, a dúsgazdagról, a tékozló
fiúról stb. szólók a legkimerítőbb tárgyalásban részesülnek.
A szövegkritikai és szövegmagyarázati elemzés után
minden egyes példabeszéd eszmei tartalmának, a benne
foglalt természetfölötti igazságnak bővebb kifejtése következik, melyben a szerző csoportosítja a szentatyáknak,
a régebbi, ujabb és legújabb egyházi Íróknak, sőt még
a hivő protestáns szentirásmagyarázóknak is megfelelő
iratait, nézeteit, szövegmagyarázatát. Elmondja azt is,
mikép alkalmazta az egyház az illető példabeszédet,
vagy annak valamely részét a liturgiában, az egyházi
művészetben s az igehirdetésben. Majd remek gyakorlati érzékkel többféle csoportosításban elmélkedésre,
illetőleg szentbeszéd készítésére alkalmas nézőpontokat
jelöl meg s az egyes példabeszédek végén kész vázlatokat, számos mellékrészre s pontra tagozott szinopszisokat közöl, melyek alapján a föntebb tudományosan
kifejtett magyarázatokat magunk vagy a hívek épülésére
gyakorlati irányban is értékesíthetjük. Ez a rész, a kész
vázlatok része, új a jelen harmadik kiadásban s bár a
szerző, mint az előszóban mondja, bokros elfoglaltsága
miatt képtelen volt az összes példabeszédeket ilyen vázlatokkal ellátni (csak az első 31 példabeszédet kisérik
vázlatok), mégis bizonnyal épen ez a szerencsés újítás
fogja e harmadik kiadást papok- és világiakra nézve
egyaránt rendkívül becsessé tenni.
Papok- és világiakra nézve ! Mert ha van valaki
hithű katholikusaink közt, ki azt hinné, hogy a kath.
hit tudománya, a theologia, merőben csak papok számára való, az ebből a műből megtanulhatja, hogy téved.
Hogy igenis van a kath. hittudománynak is számos oly
oldala, oly kérdése, mellyel világi katholikusnak is
érdemes foglalkoznia, mely megérdemli figyelmét azért
is, mert érdekes, könnyű és nem kiván messzemenő
előképzettséget, azért is, mert lélekemelő és vigasztaló.
Bár a kereszténység gondolataival ellenségeskedést szító
modern gondolkodás odajuttatott bennünket, hogy ma
már hithű katholikusaink is csak alig nyerik meg a
legeslegelemibb képzettséget a hit és tudomány kérdéseiben, azért mégsem szabad ezt természetesnek és
magától értetődőnek találnunk s nem szabad fölötte
napirendre térnünk ; hanem ellenkezőleg csak annál
inkább illik magánigyekezettel pótolnunk és magántanulmányok útján helyreütnünk azt, a miben elkereszténytelenedett nevelés- és oktatásügyünk révén meg-
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károsodtunk. Végtére is az evangéliumok, névleg például
épen az evangéliumi példabeszédek, nem csupán papoknak
valók s nem pusztán papoknak érdemes Jézus eszméivel, tanaival, gondolataival behatóbban, szeretettel s
mélyebb értelemmel, tudományosan is foglalkozniok.
S e szempontból különösen örvendetes, hogy ilyen
müveket ajánlhatunk olvasóink s főleg Krisztus elvei
iránt érdeklődő világi olvasóink figyelmébe, minő a jelen
mű, mely a legszebb és legmagasztosabb tárgyról egyrészt oly alapos tudományossággal, másrészt meg oly
könnyed, világos, theologiai képzettséget semmikép sem
igénylő, csaknem érdekfeszítő módon értekezik.
Bangha Béla S. J.
*

1. Johannes Jörgensen : B e u r o n . Autorisierte Übersetzung von Joh. Mayerhoffer. 8.° 230 1. Hamm West.
Verlag von Breer u. Thiemann.
2. P. Sebastian von Oer : E r z a b t P l a c i d u s W o l t e r .
Ein Lebensbild. Mit 10 Bildern. 8.° 157 1. Freiburg, 1909.
Herder'sche Verlagshandlung.
Érdekes és tanulságos két könyvecske. Mindkettő
üde képet fest, a mely egymást mintegy kiegészíti, a
mely egymásnak mintegy pendantja.
1. Jörgensen, a dán költő és konvertita leírja azt a
helyet, a hol szent Benedek rendje új hajtásra kelt a
XIX. század derekán. Jörgensen telve protestáns előítéletekkel a kath. egyház és annak intézményeivel
szemben, látogatást tesz a beuroni bencés apátságban.
Először 1894-ben fordul meg ott, de csak egy napig
időzik náluk. Menekül onnét, az ottani élet visszariasztólag hat reá. 1896-ban — konverziója küszöbén —
újból elmegy oda s most már lassankint leesik szeméről
az előitéletek hályoga ; hosszabb ideig marad ott, vizsgálja,
kutatja a bencés életet s annak révén a kath. tant,
mintegy végig éli velük a «vita monastica»-t. Ott töltött
idejének benyomásait tárja elő könyvében, a mely fényes
apológiája a szerzetesi intézménynek.
Könyvén végigvonul a poéta-lélek, de telve már
most ügyszeretettel, komolyan tanulmányozza a kath.
egyház tanát és kultuszát, a mely őt egészen elragadja.
Bámulja és csodálja p. o. a nagyheti szertartásokat. Mily
nagy a különbség Jörgensen leírása és Jókai leírása
között, a ki az «Egy az Isten» c. regényében (V. ö. III.
kiadás. Budapest, 1896. 83—180. 1.) leírja a római nagyheti szertartásokat. Mindkettő póéta s mégis nagy és
szembeszökő a nézőpontok különbsége. Jókai csak a
külsőt nézi s «parádét» lát azokban; Jörgensen ellenben hivő lélekkel vizsgálja azokat, a melyekből, mintegy az Üdvözítő forrásaiból, örömmel merít vizet az
örök életre.
2. Pater Oer mesteri kézzel írja le Wolter Placid,
beuroni bencés főapát életét, a ki egyike azon két férfiúnak, a kik új életre keltették szent Benedek rendjét
Németországban a XIX. század 60-as éveiben. Született
1828. április 24-én előkelő bonni családból, a melynek
több tagja Isten szolgálatának szentelte életét. Három
testvér belép Rómában — már mint miséspap — a falakon
kívüli szent Pál bencés apátságba. P. Hildebrand korán
hal meg, a másik két testvér, Maurus és Piacidus,
Hohenzollern Katalin hercegnő kezdeményezésére Németországba tér vissza, hogy ott új életre keltse az ősrégi
bencés rendet. Sok próbálkozás után végre Beuronban
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telepszenek meg, a mely a kongregáció anyakolostora
lett. Beuronból alapítanak kolostort Maredsous-ban
(Belgium) és Erdington-ban (Angolország.) A német
kulturharc idején Beuronból kikergetik őket, az «exilium»
idejébe esik a prága-emausi és a seckaui apátság elfoglalása. P. Piacid a maredsous-i és az erdington-i alapítások első főnöke, majd Maredsous első apátja, míglen
1890. júl. 27-én bátyja halála után ő lesz a kongregáció
főapátja 1908. szept. 13-án bekövetkezett haláláig. Főapáti
ideje alatt rendje több helyütt telepszik le, úgy hogy
kormányzási idejét az «alapitások korszakának» nevezik. Szerzeteseinek oly nagy a hire, hogy tőle kérnek a
portugál bencék segítséget a reform keresztülviteléhez s
XIII. Leo a beuroniakat bízta meg a brazíliai bencések
reorganizációjával. Harmonikus egyéniség volt P. Piacid,
a kinek a súlypontja Istenben nyugodott. Míg bátyja
szervező és tervező szellem, addig ő a gondoskodó
anya szerepét viszi, a kinek jelszava volt : «pro Deo
fatigari laboribus».
Ezen életrajz fényesen beigazolja az ősrégi bencés
regula életre való voltát, a mely a modern korban sem
teszi improduktív egyénekké a szerinte élőket. E regula
szerint élve müvelik a beuroni bencék a tudományt és
művészetet.
Elüljár első főapátjuk, Wolter Maurus «Psallite
sapienter» cimü ötkötetes zsoltárkommentárjával és a
«Praecipua ordinis monastici» cimű könyvével. Az alig
50 éves kongregáció bibliográfiája már elég bő. Időszaki
vállalatai között nevezetes a Maredsous-ban megjelenő
«Beveu Benedictine» és a prága-emausi tagok évenkint
kiadta «Hagiografisches Jahresbericht».
A chorális ének terén ők a vezetők és tekintélyek.
A vallásos festészet terén új iskolát alapítanak, a mely
eddig igen sokat produkált.
Tanulságul levonhatjuk ezen életrajzból azt az
igazságot, hogy fegyelmezett szerzetesi élet, klauzura s a
közös vagyon mellett is sikerrel lehet művelni a tudományt és művészetet s a regula megtartása nem lehetetlenség a legmodernebb kultura jegyében sem.
Krasznyánszky János.

Valami a «Sárospataki"Református"Lapokénak•
Rokonérzéssel kell kisérni Mott Jánosnak a
református ifjúság körében folytatott világraszóló
mozgalmát, mivel ideális célokért küzd. Azon is
örvendeni kell, hogy önök ezt a mozgalmat lelkesen
támogatják s időről-időre közönségüket arról tájékoztatni el n e m mulasztják. Vasárnapi számukban
is olvasok róla egyet-mást s épen ez indít arra, hogy
ezeket a sorokat önökhöz intézzem.
Híradásuk a következőképen szól :
Mott János a keresztyén diákok világszövetségének
egyetemes titkára, a ki az év elején főiskolánk ifjúságát
is szives volt meglátogatni, legújabban a következő
nyilatkozatot tette : «Az európai főiskolákon tett tapasztalataim a friss és aktuális bizonyságok hosszú sorát
szolgáltatták előttem a keresztyénség igazságáról. Ertem
ez alatt azt a feltűnő átalakulást, a mely végbement
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azon diákok életében, kik átengedték magukat a megdicsőült Krisztus élő hatásának. A keresztyénség régi
bizonyságai értékesek, sőt megbecsülhetetlenek, de ezek
az aktuális bizonyságok sok tekintetben kielégítőbbek
és ellenállhatatlanabbul hatók ; ezeknek az az előnyük
is megvan, hogy közvetlenül vizsgálhatók és nem követelnek hosszadalmas kutatást és nagy intellektuális fölszerelést ahhoz, hogy értékük és valóságuk pontosan
megállapítható legyen. A mit a Mindenható tesz itt most
szemeink előtt, az szolgáltatja a legmeggyőzőbb érvet
arra, nemcsak hogy a Krisztus lelki realitás, hanem
hogy ő az oka annak, hogy fiatal emberek, a kik azelőtt
egy tisztátalan élet rabjai voltak és mindig vereséget
szenvedtek lelki harcaikban, a kiknek gondolkozását
hitetlenség homályosította és kétely ostromolta, ma
erkölcsi szabadságnak örvendenek, győzelmes életet
élnek és tökéletesen meg vannak győződve a lelki világ
létezéséről. Ez a leghatalmasabb, legkardinálisabb érve
a keresztyén hit életrevalóságának».
Valóban dicséretre méltó működést fejt ki az, ki
az ifjúságot tiszta életre vezetni s lelki harcaiban a
kereszténység szelleme szerint megsegíteni akarja.
Ez, mint látjuk, törekvése Mott Jánosnak is; ezért
utazik, ezért fárad, ezért keresi fel mindenfelé a főiskolai ijfúságot s beszél lelkére.
Ám gondolkozásában, mint azt fenti nyilatkozatából olvasom ki, kettős elméleti tévedést találok, mely, miután m i n d e n k o r az elmélet irányítja
cselekvéseinket s adja hozzá a motívumokat is,
előreláthatólag illuzóriussá fogja tenni a különben
n e m e s és tiszteletreméltó fáradozását.
Egyik tévedése a b b a n van, a hogy a kereszténység isteni voltának régi bizonyítékait az ujakkal,
a deákok életének átalakulásából vonhatókkal szemben értékeli ; a másik meg a b b a n foglaltatik, hogy
az ifjúság általa tapasztalt örvendetes átalakulásának
titkát «a megdicsőült Krisztus élő hatásának való
átengedettségében» keresi s egyúttal ebben az átalakulásban találja a «legmeggyőzőbb érvet» arra nézve,
hogy «a Krisztus lelki realitás».
A laikus ezt nehezen érti meg, azonban önök
is, mi is, mint theologusok, könnyebhen megleljük
ennek a fölfogásnak az értékét. Kezdjük az általam
m á s o d i k n a k jelzett tévedésen. Kicsillan abból a régi
protestáns gondolat, a hívőnek közvetetlen összeköttetése Krisztussal és a Szentlélekkel, miről azt tartották egykoron, hogy ez az, a mi a hivőt a Biblia
olvasása közben is közvetetlenül megihleti, illetőleg
megvilágosítja s ezért jelentették ki a Bibliát magában álló elégséges hitforrásnak. Mióta azoban Michaelis
nyiltan kimondta, hogy ő protestáns létére ezt a
sugalmazást sohasem tapasztalta, az elvet ilyen form á j á b a n többé nem hangoztatják.
S kár is volna hirdetni ; egyrészt mivel a tapasztalat szerint senkinek sem lévén meggyőző bizonyítéka
a Krisztussal való közvetetlen érintkezéséről, a tan egyszerűen rajongásra vezet; másrészt mivel a Krisztus
rendelkezéseit m a g u k b a n foglaló evangéliumokból
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nyilvánvaló, hogy Krisztus az üdvösség útjának követésére nézve nem igy rendelkezett, hanem maga
helyett adott pásztorokat s a híveket az üdvösség
müvelésében ezekhez utalta, mondván: A ki titeket
hallgat, engem hallgat; a ki titeket megvet, engem
vet meg. S hogy ezek hűségesen betölthessék eme
köldetésöket, őket biztosította : íme én veletek — t. i.
az apostolokkal — vagyok a világ végezetéig.
Tehát azok az ifjak, kik a Krisztus által rendelt
minden további eszköz mellőzésével csupán szivükben «engedik át magukat a megdicsőült Krisztus élő
hatásának», egy ideig követhetik ugyan, különösen
a lelkesítő szónoklatok által tüzelhető fantáziájukat ;
de az «élő hatás» az ész előtt előbb-utóbb illuziorussá válván, vagy az érzelmek fogyatkozásával
jámborságuk is elveszti alapját, vagy érzelmeik fokozódásával rajongásba megy át. Nem kell ennek lélektani alapját fejtegetnem, a protestánsok állításomat
sokszorosan beigazolva találják egyháztörténetükbenSzép ugyanis az egyéniség kiemelése, szép a közvetítőket kizáró «önüdvözítés» hirdetése, szép átengedni
magát «a megdicsőült Krisztus élő hatásának»; de
mikor Krisztus oeconomiája, ha csak egy betű is igaz az
evangéliumokból, nem így van berendezve. Valamint
téves azt is gondolni, hogy a Krisztus rendelte papság vezetése alatt az üdvözülés munkájában az
egyénnek nincs dolga, hogy annak az üdvösség sült
galambként repül a szájába.
Az alap tehát, melyre Mott János az ifjúságot állítja,
hibás, ennélfogva igaz eredményre nem is vezethet.
A másik tévedése, hogy az aktuális bizonyságok,
t, i. az ifjúság emez átalakulásából vonható bizonyítékok a kereszténység isteni volta mellett «kielégítőbbek», mint a régi bizonyítékok (Krisztus
csodái, jövendölései stb.). Uram, nem lehet az
kielégítőbb bizonyíték, a mit magát is előbb igazolni kell, vagy a mit magát sem lehet igazolni.
Az iíjak lelki átalakulása pedig ilyen bizonyíték.
Mott János azt a meghatottságot, melyet beszédei
pillanatra előidéznek, úgy látszik, túlbecsüli. Azonosítja az állandó lelki átalakulással. Bár csak úgy
volna ! Mi, a kik már ezen a téren működtünk és
bőven tanulmányoztuk az ifjűságot s munkánk lelki
eredményeit, nem mernénk így ítélni, mert letiltanak ellenkező tapasztalataink. Jól mondja az írás:
omnis homo mendax, solus Deus verax. Csalatkoztunk mi már a legjobbaknak látszó ifjakban is.
Azért nagyítás olyasmit venni «kielégítőbb» bizonyítéknak, a miről csak Isten, «a szivek és vesék
vizsgálója» ítélhet. Igaz, ez most némely apologetáknál is divat, hogy az emberek belsejéből, a belső «átélésből», a látszólagos átalakulásokból akarnak érveket
vonni a kereszténység igazsága mellett; de az ilyen
sentimentalismusnak nincs történeti értéke. A most
újra éledő Mária-kongregációk életéből is lehetne
erre igen kézzel fogható példákat mondani, de azt
hiszem nem szükséges ezt a tételt bővebben illusztrálni.
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Ezzel a néhány sorral csak Mott János téves
meggyőződésére akartam figyelmüket fölhívni. Történelmük elég példával szolgál arra, hogy nem
ő az első, ki ily meggyőződéssel akarta a jó ügyet
szolgálni s nem lesz az első, a ki kénytelen volt sok
fáradozása dacára is csalatkozni. A pietisták erős
nyomot és világos bizonyítékot hagytak e tekintetben a pedagógia történetében.
Ne vegyék tehát felekezetieskedésnek, ha ezeket
mondom; mert legalább is a történet bizonyítja,
hogy nem ezt az alapot és ezt az utat jelölte meg
Krisztus. 1901-ben az evangelikus lelkészek Stuttgartban konferenciát tartottak és erősen szorgalmazták a gyónás visszaállítását a protestáns egyházban, mint olyanét, «durch welche die Kirche das ihr
(Joh. 20, 21—3) übertragene Mandat der speciellen
Seelsorge verwaltet». Nagyon hatástalannak találják
nélküle egész lelkipásztorkodásukat. íme egy gondolat, mely szintén rávilágít Mott János módszerére.
Dudek.

"Levél a

szerkesztőhöz.

Tisztelt Szerkesztő úr ! Egy impozáns népszövetségi népgyűlésen vettem részt. A jelenlevők, lehettek
vagy 4000-en, valamennyien viselték a népszövetségi
jelvényt. Lelkes éljenekkel, frenetikus tapsokkal honorálták a központ szónokainak tüzes beszédeit. Igazán örültem, szemlélve a Krisztus igazáért lelkesülő
nép érzelmeinek nyilvánulását. Megható jelenet volt,
midőn 4000 ember ég felé emelt kézzel fogadta :
Élünk-halunk a keresztény Magyarországért! Az ú. n.
jó katholikusok és egyebek a főtér emeletes házainak
erkélyeiről és ablakairól nézték a fenséges jelenetet,
megilletődve, meghunyászkodva, húzódtak vissza.
Szóval : a népgyűlés kitűnően sikerült, a hogy
mondani szokás.
Ez délelőtt történt.
S délután miben nyilvánult a «kitűnően sikerült» népgyűlés hatása? Abban, hogy tömve voltak
a dohos pálinkamérések és orgiáit ülte az üzletszerű
népmérgezés. A butikok tulajdonosai pedig szélesen
nevettek, jókedvűen szolgálták ki a derekasan fogyasztó vevőket s dagadt erszényüket cirógatva hálás
szívvel gondoltak a népgyűlés rendezőire, kiknek
ezen jó üzletet köszönhetik.
Ezeket látva, szintén meg voltam hatva, de máinem örömömben, hanem fájdalmamban, mert láttam, hogy a népgyűlésből a legnagyobb haszon azoknak jutott, a kiknek karmaitól népünket távoltartani akarjuk.
Más alkalommal egy híres búcsújáró helyen voltam. A zarándokok ezrei keresték föl. Az egyik menet a másik után vonult, szent énekeket zengedezve,
a templomba s térdelve, összekulcsolt kezekkel rebegtek ájtatos imát a messze vidékről érkezett fáradt
zarándokok.
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Ismét meghatott a látvány. Kimondhatatlanul jól
esett megfigyelni szegény n é p ü n k őszinte vallásos
meggyőződésének megnyilatkozását.
De c s a k h a m a r keserű csalódás ért. A «jámbor»
zarándokok a templomból egyenesen a korcsmába
rohantak s a mint előbb a templomban tülekedve a
főoltár közelébe iparkodtak férkőzni, úgy most egymást félrelökve, éktelen ordítozás közben, a lécekkel
elkülönített kimérő helyiséget ostromolták s vadul
hadonázva pálinkát követeltek. S a k o r c s m á r o s ?
Szélesen nevetett s boldogan söpörte kezével asztalfiókjába szegény n é p ü n k verejtékes m u n k á j a árán
szerzett filléreit, koronáit. 1
Hát kérem, ez nincs jól így. Ez nagy baj, ez
öreg hiba. Ezen segíteni kell. Ezt nem lehet tűrni.
Addig, míg a n é p ü n k az alkohol rabságában sínylődik, n e m lehet szó katholikus restaurációról. Ha nem
indítunk országos mozgalmat az alkoholizmus ellen
és n e m kényszerítjük a törvényhozást, hogy n é p ü n k
megmentése érdekében az alkoholizmus terjedésének
gátat vessen, m e d d ő minden fáradozásunk a politikai, társadalmi és hitbuzgalmi élet terén. Mert megbízhatatlan katonákkal nem lehet csatát nyerni. Már
pedig az alkoholista megbízhatatlan s gyenge jellemű és n e m teszi őt megbízhatóbbá a népszövetségi jelvény sem, melyet mellén visel.
Azért tegyük a fejszét a fa gyökerére s indítsunk
mozgalmat az alkoholizmus ellen, mert a míg n é p ü n ket az alkoholizmus karmaiból ki nem szabadítjuk,
míg a népszövetségi gyűlések és búcsújárások is csak a
korcsmárosoknak hoznak anyagi hasznot, mindaddig
inferioritásban m a r a d u n k és édeskeveset h a l a d u n k
célunk felé.
Különösen paptársaimat kérem, ne h a g y j u k elveszni népünket s használjunk föl minden alkalmat
az iszákosság szenvedélyének k i i r t á s á r a J á r j u n k elől
j ó példával, alakítsunk kath. mértékletességi egyesületeket, foglalkozzunk az alkoholizmus irodalmával,
osszunk szét híveink között felvilágosító iratokat s
a jó Isten nem fogja megtagadni segítségéi.
Griger Miklós dr.

Apróságok

a szegedi

kath. nagygyűlésről.

Az erdélyi «Közművelődés» vasárnapi számában a
következő apróságokat beszélte el a szegedi kath. nagygyűlésről :
A zsidó házigazda. Szeged udvarias és vendégszerető fogadását egy kicsit blamálták a zsidó házigazdák.
Egy pap (történetesen erdélyi pap) bemegy házigazdájához. Az asszony fogadta. Miután sötét folyosón, mosóteknőkön át bevergődött egy világos szobába — fogadta
az asszony édes mosolygással és ilyeténképen : Aztán
kérem ott a szobában arany gyűrűk vannak, nehogy
elvesszenek, mert a múltkor is egy kereskedősegéd elvitte egy gyűrűmet.
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A fokozat. Nagy Emil orsz. képviselő beszél. Két
iparos hallgatja és véleményeiket egymással kicserélik,
minden tapsvihar után a következőképen : (Taps.) Micsoda
beszéd, micsoda eszmények ! Biztosan tanult ember ez 1
(Ujabb taps.) Na, ez biztosan tanár valamelyik városban ! — (Óriási tapsorkán): Ahán, már tudom ki, ez
biztosan főigazgató Pesten 1
*

Szegedi büszkeség. Vass József dr. székesfehérvári
tanár beszélt tűzzel, mindenkit magával ragadva. Néhány
úriasszony találgatja, hogy hová való. Aradi, — nem,
temesvári, — hátha pesti I Egy szegedi atyafi nekidülve
egy oszlopnak hallgatja egy darabig a tanakodást, végre
indignálódva odamordul : Hát kérem, nem tetszik a
beszéggyibül gondóni, hogy ez szögedi !
P . B. N a g y a t á d . Előmozdításának azért nem örülök,
m e r t itt ritka szép eredménnyel nevelte növendékeit. Ha én
P. Provinciálisnak vagyok, itt marasztalom, mert a jó prefektusokból kevés van. Egyébiránt úgy szeresse népét és dolgozzék
érte, mint szerette eddigi hivatását. A motívumot, miért
j á r a t j a a «Religiót», honorálom ; felemlítésre méltó, hogy
m a j d n e m valamennyi ferencrendi zárda járatja. Ez nem a
legutolsó dicséret — a magyar ferencrendiekre.
B. B u d a p e s t . Zsilinszkyéknek elég bajuk van a saját
egyházkerületükben, azért nem hagynak békét — nekünk.
Hogy ha már ők pusztulnak, hát mi se maradjunk békén.
Mint a «Prot. Egyházi és Isk. Lap»-ban olvasom, Zsilinszky
azon a gyűlésen, melyen püspökeinket támadta, «az evangélikus egyháznak állandó számbeli hanyatlásával is» foglalkozott. Scholtz p ü s p ö k pedig sajnálattal jelentette, hogy az
utóbbi időben a kerületben történő lelkészválasztások ritkán
esnek meg tót nemzetiségi veszekedések nélkül, annak
következtében, hogy a jelöltekben nem a lelkészi kvalitásokat
vizsgálják, hanem azt, hogy az illető a nemzetiségi irány
hive-e ? Mindkét b a j orvoslására módozatokat keresnek ;
keresnek, de alig találnak, elbusulásukban tehát nekünk kellemetlenkednek. Majd csak kiheverjük valahogy.
S. P á z m á n d . Intézkedtem. Többen nem jelzik a helyváltozást, pedig enélkül a példány rendesen elhányódik,
nekem meg zavart okoz.
F . B u d a p e s t . A dolgozatokat gondosan kell készíteni
s n e m elhamarkodva. Az irás művészet ; érlelve, javítgatva
készül. A stílusra, a világosságra, a magyarosságra ma
kevesen fordítanak gondot, ép úgy mint a sok hebehurgya
szónoklatnál; ma m á r mindenki mindenre vállalkozik rátermettség, hivatottság nélkül. A szecesziós idő jele, hogy az
e m b e r e k munka nélkül kapaszkodnak dicsőség után.
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Prohászka püspök nemzeti munkaprogrammja.
ív.
Miről van szó Prohászka püspök programmjáh a n ? Erős, egészséges, nemzeti egyéniség kialakításáról. Én azonban még többet látok benne. Látom
fölvetve a magyar nemzet léte- vagy nemléte kérdését. Ha két zónára oszlik nemzetünk s közülük
az egyik zóna korhadt, a másik meg gyönge : lehet-e
ebből élet? Nem lehet, ebből csak tengődés lehet,
míg teljesen ki nem sajátít az izraelita. Szerencse, már
amennyire szerencse, hogy a magyar sajtó legnagyobb
részben az izraeliták kezében van, így sohasem kerülhet lapjaira az a szomorú statisztika, hogy máris
mennyire kisajátított. Ha ezt úgy folyton a fülünkbe
hangoztatnák, mint a hogy el szokták hallgatni, sok
gondolkodó keresztény magyar már sírva fakadt
volna... «Rákos, Rákos hová lettél... ó, magyar
népem, szép földedből beb kiestél !» Statisztika nélkül
persze mindenki csak a maga kis környezetét szemléli s abban a szűk látókörben ritkán látszik meg
az a szomorú állapot úgy, mint pl. Ungban, vagy
Beregben, Tabon, vagy Nagykanizsán, vagy a székelyek közt a «Budapesti Fatermelők» telepein,
hogy az ország szivéről, a szép Budapestről ne is
szóljak...
Tehát az a programm tulaj donkép a magyar
nemzet megújhodását célozza, azt a nagy dolgot,
hogy az idegen teljesen ki ne sajátítsa. Hogyan?
«Úgy vélem — mondja a püspök úr — sokat lendítene állapotainkon, ha a magyar intelligenciának is
fötfrissülne vére a népből való intelligens férfinemzedék fölnevelése által. Az ideális feladatokat
ezek sokkal jobban értenék meg, s a mellett megtartanák az összeköttetést származási rétegükkel s
áthidalni segítenék az ürt a nép és a vezető osztály között.»
Az egész programm tehát ebben összegződik :
nevelni kell a népet s új perspektívákat kell vinni
élet- és gondolkozásmódjába, mert a nép jórészben
még egészséges; az intelligenciát ellenben új vérrel
kell fölfrissíteni, mert végeigyöngülésben szenved ; a
nagy feladatot pedig elvégezhetjük a népből való
intelligens férfmemzedék fölnevelése által. A legjobb,

dr.

vasárnapon.
SZERKESZTŐSÉG

ÉS

KIADÓHIVATAL

Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 27,

mondhatnám ma már az egyedüli orvosság nemzetünk megmentésére s megerősödésére. Más mód alig
segíthet már rajtunk ; hiszen az intelligencia csak úr
akar lenni s nem akar dolgozni; pazarol, adósságokat csinál s takarékoskodni nem tud, mert erkölcseiben teljesen meg van romolva ; eladván birtokait,
sorba idegenek kezébe juttatja a hazai földet;
hivatalokba bújik, de ott sem dolgozik: kegyelmi
injekciók sem tudják többé életben tartani. Hát
alkalmazzuk rája a fizikai transfusió törvényét, frissítsük föl vérét a népből való intelligens férfinemzedék által.
Tegyük, kezdjük pedig ezt minél előbb, mert
vidékenkint az úri kultura hatása alatt, különösen a
városok környékén, a nép is már romlásnak indult.
De hogyan tegyük?
Ebben az érdekben nagyszabású társadalmi mozgalmat kellene indítani olyanok részéről, a kik még
tudnak ingyen fáradni a közjóért. Hogyan képzelem
én ezt az üdvös akciót? A munkát a néptanítók
kezdenék. Ők élnek a nép között, az iskolában látják, melyik a jótehetségű és szorgalmas parasztfiú,
akit érdemes volna tovább taníttatni. Ha jómódú a
szülője, hívják föl a gyermekre figyelmét s buzdítsák,
taníttassa tovább, vigye a középiskolába. Ha szegény,
ilyenekből több van, erre is módot kell találni, hogy
tovább iskoláztatható legyen. Ennek megfelelően
minden középiskolával bíró városban a jólelkű
emberekből alakulna, talán a középiskolai igazgató,
vagy egy arra való tanár elnöklete alatt egy bizottság,
mely minden tanév vége felé kitudakolná azoknak
a neveit, a kik hajlandók egy szegény falusi paraszt
gyermeket egyik ebéddel, a másik vacsorával, vagy
egész eltartással, esetleg csak lakással megajándékozni. Ehhez a bizottsághoz fordulna az azon vidékbeli falusi tanító, jelentvén, hogy van egy vagy több
szegény fiú, a ki tudna és akarna tanulni. A bizottság lehetőség szerint gondoskodnék a fiú elhelyezéséről, közvetítené az egész ügyet. A középiskola végeztével az ilyen tanuló az egyetemre kerülne. A fővárosban szintén alakulna egy vagy több ilyen bizottság s hasonlókép tenne, mint a középiskolával biró
városok bizottságai.
Hány jólelkű család akad ma is, a ki vagy már
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segít diákokat, vagy arra hajlandó volna ; de az
egész dolog m a csak úgy Isten igazában történik,
nincs rendezve, legföllebb szemesebbé a világ, ellenben sok jó, de szemérmetesebb fiúnak nem j u t semmi.
A jótékonyság n á l u n k ma sokszor nem egyéb, mint
felesleges pazarlás, rendszer és cél nélkül.
Csak a fővárosban gyakorlott sokféle jótékonyság is, melyben az iljúság most amúgy ötletszerűen
részesül, micsoda tőkét képvisel, ha azt rendszeresen
kezelnék s róla a közügy javára az illető segélyezettektől számot k é r n é n e k ? Nem lehet ugyanis azt állítani,
hogy a szegény deákok nálunk segélyben n e m részesülnek. Ha csak az évi iskolai értesítőket nézzük,
némely gimnáziumban az alapítványokból rengeteg
pénzt osztanak ki évente, sőt helyenkinl a családokat, papi házakat, zárdákat is találjuk följegyezve,
a hol egy-két tanuló ingyen ellátásban részesül. De
tessék csak intézetenkint, mindenki a m a g a lakóhelyén, számot vetni: mi eredménye van az egészn e k ? S a mit a jólelkű alapítók ösztöndíjnak tettek
le, a tanulásra ösztönző díj helyett mi lett abból?
Továbbá kik részesülnek benne rendesen ? Úri összeköttetések és protekciók, nemde igen gyakran csúffá
teszik a szent célt, mely az alapító szemei előtt lebegett ?
Rengeteg alap van nálunk a tanulók fölsegélyezésére: mily jól lehetne azt fölhasználni arra a célra,
melyet Prohászka püspök hangoztat. Tehát m á r most
is van pénz s h a az említett bizottságok megalakulnának, mennyit lehetne még hozzáadni az ingyen
koszt, és szállás-szerzéssel! Csak rendszeresíteni kellene az egészet ; a falukat kellene a középiskolai
városokkal, ezeket a fővárossal, illetőleg az itt, a
szegény iljak gondozásával foglalkozó bizottsággal
összeköttetésbe hozni s azonnal megindulhatna a
regeneráló m u n k a . Akár 30 év alatt valósulhatna
Prohászka püspök álma s a népből való intelligens
férfinemzedék alakítaná át a mai petyhüdt magyar társadalmat. Mindjárt lenne a népnek is vezetője, vér a
véréből s az intelligencia is fölfrissittetnék u j vérrel.
Természetesen a bizottságok föladata lenne a szegény, de tehetséges parasztfiúknak nemcsak az anyagi
szükségletek fedezésében segítségükre állni, hanem
szem előtt tartva a nagy nemzeti célt, egyúttal azon
is kellene lenniök, hogy az ilyen fiúk ne hagyassanak
magukra, baráti szemmel kellene őket kisérni végig
föl az egyetemi tanulmányok befejezéseig, sőt további
pályájuk megkezdéseig is, míg t. i. a társadalomban
megfelelő helyet el nem foglalnak. Mert nemcsak
taníttatásról, esetleg proletárok neveléséről van szó;
h a n e m egy céltudatos munkáról, melyért számolnia
kellene minden ilyen ifjúnak és így haladnia célja felé.
Ime egy módozat, csak úgy nagy vonásokban
papírra vetve, hogy hogyan lehetne hanyatló társadalm u n k o n segíteni és a helyett, hogy tönkremennénk,
hogyan lehetne magunkból erős, egészséges nemzeti
egyéniséget kialakítani. Ha valaki figyelmesen olvassa
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ezeket a fejtegetéseket, lehetetlen, hogy igazat ne
a d j o n a zseniális és a messze jövőbe látó püspökn e k abban, hogy megmentésünkre igazán csak ez az
egyr eszköz van m é g : t. i. a népből való intelligens
férfinemzedék fölnevelése s általa társadalmunk restaurálása.
A ki ilyen irányban megfigyelte valaha az életet, különösen a néptanítók ennek a m e g m o n d hatói, azonnal feltűnhetett neki, hogy hány eszes fiú
a k a d falvakon a parasztgyerekek között ? Van olyan,
a kinek nagy hajlama van a tudományra, egy m á siknak a művészetre, a h a r m a d i k n a k az ipari foglalkozásra. Mi h a s z n a ? A föld porában csenevész el
ott sok tehetség, mert rendesen szegény s n e m volt,
a ki f ö l k a r o l j a . . . Bizonyára ezekre gondolt Prohászka
dr., ezekre alapította programmját, mely könnyen
megvalósítható lenne, ha az iskolai jótékonyság
ügyét ebben az irányban rendszeresítjük.
Akadnak-e vájjon férfiak, a kik szerte az országban már ez évben megindítják ezt a nemzetmentő
m u n k á t ? Avagy Pató Pállal erre is r á m o n d j á k m a j d :
hej, ráérünk a r r a még?
Egy év előtt a székelyek között j á r t a m Erdélyben. Néztem azt a rengeteg erdőpusztítást, mely a
Hargitta körül folyik s mely m a j d sivárrá teszi azt
a gyönyörű vidéket, megváltoztatván az egész éghajlatot is. A sok szép erdei fából nagy pénz gyűl össze
s vájjon a székely rakja-e zsebre? Nem ő, hanem
m i n t az egymást fölváltó fatelepeken olvastam : a
«Budapesti Fatermelők», valójában pedig budapesti
izraelita bankárok, a kik soha egy fát n e m termeltek, rakják m a j d zsebre a rengeteg hasznot. A székelynek és utódainak pedig marad ráadásul a sivár
vidék és a zord éghajlat. De hát miért n e m veszi
kezébe az ügyet maga a birtokosság, miért n e m értékesítik a szép erdőket maguk a székelyek, hogy a
haszon is az övék legyen? Avagy nincsenek tanácsadóik, nincsenek vezetőik ? — kérdeztem egy-két székelytől, a kik beszélték, hogy most bizony a székelyn e k jó dolga van, van pénze annyi, hogy akad, a ki
pezsgőt is iszik! Hát hiszen akadnának vezetőink is,
volt a felelet, de mi haszna, mikor azok is becsapnak, ennélfogva a nép nem bízik senkiben, így
került a nagy jövedelmi forrás az izraeliták kezébe.
Hogy m i igaz ebből, n e m tudom ; de hogy az a
n é p csodálatos elfogultsággal a maga hasznát juttatja
az újfajta fanélküli «fatermelők» zsebébe, az bizonyos s hogy utódai ezért szidni fogják, az még bizonyosabb.
Nem azért m o n d t a m el ezt, hogy anekdotázzak,
h a n e m hogy még egyszer rámutassak Prohászka püsp ö k cikkének rendkívüli fontosságára s p r o g r a m m j á n a k sürgős voltára. Az uri osztály letörött, a népnek nincsenek vezetői, a kikben bizhatnék. Igy aztán
alig fogjuk észrevenni élhetetlenségünkben, míg
egyezer csak egészen kisajátít — az izraelita.
Itt van i m e a megváltó gondolat; vájjon akad-
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nak-e apostolok, akik megvalósítsák ? A népnek sürgősen vezetőkre van szüksége, kikben bizhatik; az
intelligenciának vérfelfrissítésre van szüksége, ha
egészen nem akar elkorhadni : van-e e célra más
mód, mint a népből való intelligens férfinemzedék
fölnevelése? A ki tud mást, mondja el; de tegyünk
már valamit, mert késő lesz.
Az egész országot intézeteink irányában hálózattal kell bevonni s oda állítani férfiakat, a kik lelkiismeretesek s a közjóért ingyen tudnak dolgozni. Én
hiszem, hogy még találkoznak olyanok, a kik nem a
baksisok után tárt marékkal futják be az életet. Minden középiskola karolja föl a maga vidékét, esetleg
egy-egy [módosabb a távolabbi szegény vidékeket is ;
a bizottságok a központtal s egymással is folyton
érintkezhetnek, esetleg egy e célra megindítandó lap
utján ; így tájékozódhatnak a fönforgó szükségletekről.
Hogy egy erős akaratú és tiszta szándékú férfiú
is mit tud alkotni e téren, megmutatta Glattfelder
Gyula dr. egyetemi tanár, ki semmiből állította föl
a Szent-Imre-Kollegiumot, melyben az egyetemi és
más főiskolai tanulók egy szép száma gondozásban
részesül, hol egész, hol fél áron, hol ingyen, a mint
a körülmények engedik. Ennek az intézetnek jó
hatásairól már a vidék is tesz tanúságot. S ez a
Glattfelder Gyula dr. most ismét egy a szegényebb
sorsú egyetemi polgárok számára állítandó Kollegium
fölállításán töri a fejét. A délvidéki Gazdasági Egyesület
már j ó ideje szállítja vidéke fiait Szegedre; külön
internátusa is van; h a j ó i tudom, a magyar nyelv
elsajátíthatása a célja. Mily jól lehetne ezt mindjárt a
Prohászka püspök által kitűzött célra is fölhasználni ?
Szóval csak céltudatosságot kell önteni munkánkba s középiskoláink tájékán akár azonnal is
megindíthatnók a mozgalmat a nagy nemzeti ügy
érdekében. Mert — s ezt ismétlem — nálunk a jótékonyság ezidőszerint sokszor nem egyéb meggondolatlan pazarlásnál, rendszer és cél nélkül.
Befejezem soraimat. Meg kellett azokat írnom,
hogy Prohászka püspök nemzetmentő gondolata
visszhang nélkül
ne maradjon. Olvassák
el
sokan és sokan, én olyat Széchenyi István nemzetébresztő művei óta nem olvastam. Ha sokan olvassák el, akkor lehetetlen, hogy ne buzdítsa őket tevékenységre s hogy a nagy cél, melyet ő tűzött ki,
meg ne valósuljon, hiszen a magunk megmentéséről
van szó. Persze jó volna, ha akadna neves férfiú,
a ki kezébe is venné a dolgot s a ki misszionáriusként járná be az országot, felolvasásokat tartana s
helyenként szervezné is az ilyen bizottságokat, nehogy a mentő ige pusztában elhangzó szónak maradjon. Hiszen a mit Prohászka püspök írt, az nem
valami olvasandó elmélet, hanem igazán megvalósítandó tett, mely akkor válik be, ha majd tényleg
is megindul a nagy társadalmi transfusió, melyből
kivirul az erős, egészséges és többé senki által ki
nem sajátítható magyar nemzeti egyéniség.
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Nem tudom, vájjon Prohászka püspök úr megírja-e cikkének második felét is arról, hogy ő hogyan
gondolja keresztűlviendőnek a nagy tervet. Ha megteszi, jó lesz, ujabb hálára kötelezi le nemzetét; de
hogy a gondolatot fölvetette s oly szépen és himezetlenül elibénk tárta : kezét csókolom érte. A történelem számára dolgozott.
Dudek.

r művészettörténelem

kútforrásai.

(ii.)

Ezen eléggé gyér, de a művészeti viszonyokat
mégis majdnem egész teljességükben bemutató kútfők
után eljutunk a renaissance gazdag világába, a
melyben már nemcsak a rajzón, ecset és véső, hanem
a toll is fürgén forog s igyekszik megörökíteni a
különböző irányzatok és mesterek műveit. Beáll a
írattatok kora, az esztétika megszületik; majd ezt
nyomon követi a rendszeres művészettörténelem.
Cennino Cennini (XI. fej.) szelleme még a középkori
írókéval közös, még rendszeres oktatást ad a festészet
technikájáról; de már Lorenzo Ghiberti (XII. fej.),
a quattrocento nagy szobrászának emlékiratai valóságos művészettörténet számba mennek. Igaz, hogy
szintén nem oly színesek, elevenek, élvezetesek, szakszerűek, mint Leone Battista Alberti (XIII. fej.) vagy
a nagy humanista Enea Silvio Piccolomini (XIV. fej.)
iratai. Különösen az előbbi az építészetről, festészetről
és szobrászatról szakszerűen, széles tudással és éles
elmével értekezik. Látszik, hogy a művészeti termelés
nem csupán a művészi lélek kiáradása, hanem öntudatos kutatás és reflektáló működés. Lionardo da
Vinci irataiból közölt szemelvények (XV. fej.) hoszszas értekezéseknél is szemléltetőbben mutatják be
ennek a szellemóriásnak százoldalú képességét, a mit
Matteo Bandello szerzetes munkája (XVI. fej.) még
színesebben illusztrál. Az olasz concertoba belevegyül
Dürer eredeti germán írásmodora (XVII. fej.), a mit
olvasni meg egyenesen nemes szellemi mulatság;
különösen németalföldi naplójának keresetlen, de
műtörténelmileg is tartalmas előadása bilincseli le
figyelmünket. Szakértekezései már kemény diók, de
Eber azok közül is ügyesen a könnyebben felpattantható részleteket közli. Ezen derűs epizódra egy kis
borulás következik, a mi annál is meghatóbb és
tragikusabb, mert oly óriás, mint Michelangelo sírja
el ügyes-bajos dolgait leveleiben és szonátáiban.
(XVIII. fej.) De nehogy egészen beboruljon e lángelme ege, a spanyol fecsegő Francisco d'Ollanda
irata csatlakozik hozzá, a mely a XVI. században
szokásos irodalmi sémában, párbeszédformában
mutatja meg, mekkora becsülete volt Michelangelónak
Rómában. (XIX. fej.)
Et nunc venimus ad fortissimum : Vasari a XVI.
század kiskaliberű festőjének és építészének, de
hatalmas művészettörténészének irataiból kapunk
izeltetőt. (XX. fej.) Vasari az első oknyomozó műtörténész, a ki az olasz művészet összefüggő történetét
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írja meg, időrendi sorrendbe beosztott életrajzok
formájában, Cimabue korától kezdve egész az ő
koráig, tisztán művészeti szempontból, első sóiban
művészek számára. Különösen súlyt fektet a művészeti m o d o r o k r a , a művészet kifejlődésének és
hanyatlásának okaira és eredetére, ahogy azok
különböző időszakokban és különböző személyek
révén érvényesültek. Két századból 161 művész életét
és müveit örökíti meg hatalmas kötetekben (a Milanesi
kiadás 9 kötetet tesz kij. Adatai lehetnek sok helyütt
megbízhatatlanok, ferdék, az epizodok és anekdoták
feles számmal, de tagadhatlan, hogy Vasari általános
elveit és módszerét a modern kritika sem mellőzhette s az olasz művészet alapfelfogásában máig is
Vasari alapján állunk. A laikust talán épen azok az
anekdottaszerü részletek fogják megkapni, a melyeket
a túlzó kriticizmus annyit kifogásolt; utóbb oda
lukadunk ki, hogy még azoknak is van alapos magva.
Stilusa a mai m o d e r n impresszionista nyelvvel
vetekszik.
A Vasari által megindított irodalomtörténeti
áradatból még három írót emel ki Éber, a kik a
Michelangelo-Raffael korszak utáni olasz művészeti törekvéseket ismertetik; Bellori (XXIII. fej.)
Caravaggio kalandos élettörténetével szórakoztat s
vele kapcsolatban az olasz naturalizmust rögzíti meg;
Boschini (XXVIII. fej.) a XVII. századbeli velencei
művész-fejedelmek hatalmas udvaráról ír akkori
tudálékossággal részletes krónikát; az ugyanazon
kori római művészi életet pedig Baldinucci írása
örökíti meg. (XXIX. fej.)
Erre azután az Alpeseken inneni művészi élet
tóiul előtérbe, a mely gazdag termelése dacára a
renaissanceban egyelőre félhomályba borul a minden
érdeklődést lekötő olasz rinascimento mellett. És hogy
valamikép ne éljük bele magunkat abba a gondolatba, mintha a renaissance csak a grand art terén
alkotott volna halhatatlan műveket, mintha e szellemóriások kizárólag magas régiókban lebegtek volna,
Eber a renaissance egyik nagy iparművészének,
Palissynak, a hírneves francia agyagművesnek iratából mutat be érdekes töredéket. (XXI. fej.) Majd
az északi művészet grand seigneurei vonulnak fel
a szinre: a van Eyck testvérek, Carel van Mander,
Vasari németalföldi tanítványának művében (XXII. fej.).
Bubens saját leveleiben ad hűséges arcképet önmagáról,
üzleti, tudományos és diplomáciái összeköttetéseiről
és érdekeiről. Körülbelül 8000-re tehető levelei közül
kiválogatott és közölt hét darab minden oldalról
megvilágítja a XVII. század eme zseniális művészét
(XXIV. fej.). R e m b r a n d t két oldalról nyer megvilágítást; Huygens az ifjúkori Rembrandtnak adózik
feltétlen hódolattal s a műtörténelem igazat adott
neki (XXV. fej.) ; Houbraken a XVIII. század szemüvegén át vizsgálja és alaposan elhibázza, de mégis
érdekes kútfő marad. (XXVI. fej.) Végül a spanyol
zseni, Velazquez zárja be a klasszikus iskola dicső
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sorozatát Pacheco, a nagy mester tanítójának büszkeségtől és örömtől duzzadó írásában. (XXVII. fej.).
Azon műtörténészekre nézve, a kik szerint a
klasszikus iskola ezen nagyjainak halálával a Nap
és Hold elsötétedett és i m m á r csak vízözön és tohuvabohu van mindörökre, a további forrásművekkel
való foglalkozás egészen felesleges dolog. De oly
méltányos és összefoglaló szellem, mint Éber, nem
csontosodhatik bele ezen iskolás felfogásba, s azért
tovább folytatja a kútfők ismertetését és vele kapcsolatban a művészet fejlődésének ilyen chiaroscuros
megvilágítását. Pouâsin művészetét és egyéniségét,
de meg a mi fő, az Académia de France à Rome
által képviselt klasszikus tájfestészetet, a XVI.—XVII.
század kedvelt irányát, a klasszikus élőképekre esküvő
szolgaiságot látjuk plasztikusan kidomborodni André
Félibieu, a francia Vasari iratában. (XXX. fej.).
Ezt az irányt n e m képesek feltartóztani és a
természethez visszavezetni oly mesterek sem, mint
Chardin, Greuze és Boucher, a kik közül az első
kettőt Diderot, a francia enciklopédista protezál be
a nagyközönség kegyébe, a harmadikat pedig rövidlátón ledorongol a sárga földig. (XXXI. fej.) Diderot
írásával születik meg a mai zsurnaliszta-műkritika
A renaissance nagy eredményei teljesen ellaposodnak
a klasszicizáló irány lelketlen szolgaiságában, a melyet
a különben nagy érdemii iró,Winckelmann (XXXII. fej.)
m á s egyéb körülményekkel egyetemben
nevelt
naggyá. Angolországban ez irányzat sohasem sűlyedt
oly mélyre, mint a kontinensen ; az angol kiváló
természetes érzéke még oly pregnáns mesterben,
mint Beynolds, sem tűrte meg a klasszikus művészet
feltétlen bálványozását (XXXIII. fej.) s így eshetett
meg, hogy Reynolds, a klasszikusokért lelkesedő
esztéta, a modern művészet egyik legkiválóbb úttörőjét, Gainsborough-t a felette tartott emlékbeszédben
elfogulatlanul tudta méltatni.
És ezzel már b e n n e vagyunk a modern irányzatban. Delacroix naplójegyzetei (XXXVI. fej.) a
romanticizmus vad poezisével barátkoztatnak meg,
a mely majd félszázadig uralkodik a XIX. század
művészetében, hogy utána Milletleveleiből (XXXIV. fej.)
diadalmasan csengjen ki a modernnek győzelme ;
ennek hol remek emelkedéséről kapunk még hírt
Ruskin gyönyörű lendületes írásaiból (XXXVIII. fej.),
hol tobzódó elfajulásáról Feuerbach epés, de igazságos kritikájából. (XXXIX. fej.) Végül a mi művészeti viszonyainkra élénk világosságot vetnek Markó
levelei (XXXVII. fej.) és Henszlmann iratai (XXXV. fej.)
E rövidre fogott ismertetés — azt vélem — mozaikszerű volta dacára egységes művészettörténelmi áttekintésként hat, mert nincs oly kor, a mely az ismertetett kútfőkben jól vissza ne tükröződnék. Csodás,
csupa mozaikdarabka, csupa tükörtörédék, s mégis
egységes képet mutat. Ezt egyrészt Éber finom érzéke
eszközli, a ki a forrásművek óriási tömkelegéből
épen azokból válogatta össze e töredékeket, a melyek
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mindig egy-egy nagy műalkotást vagy művészt
mutatnak be, de nagy történeti háttérrel, másrészt
a kútfők elé írt en miniature monográfiái, a melyek
úgy a közölt kútfőt és íróját, mint annak művészettörténelmi milieujét kitűnően rajzolják. Az összeválogatás és hibátlan, kellemesen gördülő fordítás
mellett ezek a kis tanulmányok kiváló érdemét
képezik Éber munkájának. Sőt ezeknek kellene szuggerálni e jeles műtörténésznek azt a gondolatot,
hogy hasonló formában és terjedelemben — talán a
szemelvények nélkül, vagy azokat külön kötetbe
gyűjtve — az összes kútfőket feldolgozza és közrebocsássa. Mert ha valóban bekövetkezik az a boldog
idő, a midőn a tervezet szerint (Művészet. 1909. 3. sz.)
a középiskolákban egyetemileg szakképzett művészettörténelem tanárok fogják a művészetek ismeretét
és szeretetét terjeszteni, e tanárok egyetemi képzésével, valamint már most a műtörténelemmel foglalkozó egyetemi hallgatóknak nélkülözhetetlen kézikönyvévé fog válni. A nagyközönség fülében pedig
egy-egy műtörténelmi cikk vagy könyv olvasása
közben nem fognak a Theophilus Presbyter, Cennino
Cennini, Alberti, Vasari stb. nevek mint üres
fogalmak hangzani, hanem nagyértékű művészettörténelmi tényezőkként szerepelni. A «Religio» olvasóközönsége különösen hálás lehet a szerzőnek, mert
a kútfők közül nagyszámmal közöl olyanokat, a
melyek a keresztény művészetre vonatkoznak.
Összefoglalva a mondottakat, Éber munkájának
sok jeles tulajdona mellett csak egy hibája van:
címbeli szerénysége, mely sokakat meg fog téveszteni
belső értéke felől.
Fieber Henrik.

Egy katholikus néptribun a 19.

században}

Bámulatos volt O'Connell munkabíró ereje s
főleg a folytonos munkálkodásban kiképzett felfogóképessége. Egy barátja egyszer államjogi ügyekben
tanácsát akarta kikérni, s míg O'Connell papírjaiba
mélyedve oda sem látszott ügyelni, előadta a kérdéses ügy körülményeit. De midőn látta, hogy O'Connell fel sem pillant az iratokból, kissé megneheztelve
távozni akart. Erre O'Connell megnyugtatta: «0, csak
folytasd, barátom 1 Ha annyi dolgod volna, mint
nekem, rég megtanultad volna te is, hogy kell egyszerre két dolgot elintézni.» S bámuló barátja meggyőződhetett róla, hogy O'Connell azalatt, míg az
ügyet minden apró részletével együtt felfogta, az
előtte fekvő iratokat is átolvasta.
Lehetetlenség volna e rövid rajzban működésének ezerféle változatát egyenként ecsetelnünk ; csak
röviden akarjuk összefoglalni tevékenységének főbb
irányait.
Munkássága két főrészre osztható : 1801-től 1829-ig
1

Mutatványul Bangha Béla S. J. e cimű művéből : «Jellemrajzok a kath. egyház életéből». Kalocsa, a «Hirnök» kiadása.
21 képpel. Fűzve 3-40, kötve 4-40 K.
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a katholikusok egyenjogúsításáért, az emancipációért
küzdött, majd 1829-től kezdve haláláig az ír nemzet
függetlenítéséért, a repeal-ért.
E küzdelmekben O'Connell már mint nemzetének s az ír mozgalmaknak fővezetője vett részt.
Úgyszólván akaratlanul is vezérré lett.
Még 1808-ban történt, hogy az írek addigi vezérével Keogh-val szemben azon nézetet vitte diadalra,
hogy az eddigi várakozó politika helyett késedelmezés nélkül követelni kell az angol kormánytól a jogtalan régi büntető törvények teljes eltörlését. Az ír
nép e kérdésben határozottan O'Connell mellé állott,
s ezzel természetszerűleg neki kellett kezébe vennie
a vezetőszerepet.
S e szerepre a lánglelkű s egyben oly ügyes,
messzelátó férfiú kiválóan alkalmas volt. Nemes jelleme, mély vallásossága és honszeretete annyira megnyerték nemzete bizalmát, hogy hovahamar már csak
«Dániel királynak» nevezgették és szavára úgy hajlottak, mintha igazán királyuk volna.
De «Dániel király» jól tudta, hogy hevülékeny
népét a politikai .küzdelmekre előbb nevelni s képeznie kell. Ezért éveken át főmunkásságát népe
benső életrekeltésére, politikai érzékének fejlesztésére,
jog- s törvénytiszteletének kiművelésére irányította.
Nyílt levelei, gyűlései, egyesületei két hosszú évtizeden át e célokat szolgálták s bár O'Connell 50 éves
volt már, mielőtt első gyakorlati diadalát kivívta,
nem kételkedett benne, hogy addigi működése sem
volt gyümölcstelen.
Sajnos, ezen évek lázas pártviszályai O'Connellt
kétszer párbajra ragadták. Az elsőben D'Esterre dublini kereskedővel szállt síkra, a ki hires pisztolylövő
és apró emberke volt, kinek nem igen kellett félnie
a lőni nem tudó O'Connelltől, ki viszont termetes,
vállas alakjával kitűnő céltáblának ígérkezett. De a
dolog máskép esett, D'Esterre lőtt először s nem
talált, nyomban rá O'Connell golyója a kis ember
ágyékába fúródott, ki néhány nap múlva belehalt
sebébe. De O'Connell is magába tért s élete végéig
bánta, hogy egyháza szigorú parancsa ellenére párbajozott. Érseke előtt nyilvánosan bocsánatot kért a
botrányért. D'Esterre családjáról bőkezűen gondoskodott s barátai megfigyelték, hogy valahányszor
D'Esterre háza előtt elment, levette kalapját s imádkozott lelőtt ellenfeléért. Jobb kezén pedig, mellyel
ellenfelét megölte, bánata és gyásza jeléül holta napjáig fekete keztyűt viselt. A másik esetben Sir Róbert
Peellel volt becsületbeli viszálya, de a párviadalt
még idején megakadályozták.
Mióta az ír parlamentet az unióval megszüntették, az íreknek arra kellett gondolniok, hogy jogaikat
a jobbérzelmű protestánsok által sürgessék a londoni
parlamentben. Az emancipáció többször szóba került
ugyan, de a lordok házában mindig elvetették. Ekkor
O'Connell végre elérkezettnek látta az időt, hogy
döntő lépésre hivja fel a kormányt. Fellépett képvi-
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selőnek. Tudta, hogy az angol p a r l a m e n t b e be nem
eresztik, mert ott a követektől oly esküt követeltek,
mely a katholikus hit teljes megtagadását foglalta
m a g á b a n : de legalább kényszeríteni akarta a kormányt, hogy vagy nyilvánvaló igazságtalansággal
bélyegezze meg magát vagy amaz eskü nélkül is,
tehát mint katholikust, fogadja be az országházba.
Megválasztása természetesen áldozatot jelentett
a népre nézve, de O'Connellnek m e g volt az a nagy
erkölcsi hatalma népével szemben, hogy u j a b b áldozatokat is kívánhatott tőle. Ez áldozatkészség eléggé
megnyilatkozott m á r azelőtt is, például a Waterford
grófságban, hol az anglikán Beresford család volt
birtokos. Ez a család hagyományszerüleg a saját
tagjait választatta meg bérlői által a képviselőházba,
s mivel a szavazás nyilvános volt, a mely bérlő nem
a földesurára szavazott, biztosra vehette, hogy emez
egész családjával együtt csakhamar elkergeti a bérletből s akkor földönfutóvá lehet. O'Connell szavára
mégis felállították Beresford ellen ellenjelöltül Stuart
jobbérzelmű protestánst; s íme — a nagylelkű ír
lakosság túlnyomó része tényleg Stuartra szavazott.
Ily nagylelkű néppel tehát O'Connell csodadolgokat művelhetett, főleg mióta 1826-tól 29-ig személyesen is beutazta Írországot és saját szavával, megjelenésének egyéni varázsával is egyértelmű, elszánt
tevékenységre lelkesítette honfitársait.
1828-ban tehát képviselőnek jelöltette magát
Clare grófságban. Vesey Fitzgerald, a Clare grófság
eddigi követe, protestáns létére is mindig védelmére
kelt az ír népnek s így más k ö r ü l m é n y e k közt
bizonnyal újra megválasztották volna. Most azonban
arról volt szó, hogy O'Connellnek szerezzenek helyet
a londoni parlamentben.
O'Connell fellépésének hire futótűzként j á r t a át
egész Írországot s hivei köréből egy hét alatt 14,000
font sterling önkéntes adomány gyűlt össze a választási költségek fedezésére. P r o g r a m m j á t maga fejté
ki választói előtt :
«Polgártársak !
E grófság nemsokára követet fog választani.
Tisztelettel kérem szavazataitokat. Hogy alkalmas
vagyok-e e bizalmi tisztre, ítéletetekre bizom . . .
Ellenfeleim azt fogják mondani, hogy a törvények értelmében n e m vagyok megválasztható. Ez az
állítás, barátaim, valótlan. A törvény igenis megengedi, hogy követté válasszatok. Igaz, hogy mint katholikus nem tehetem le és nem is fogom lelenni soha
azon esküt, melyet eddig az országház tagjaitól megköveteltek; de elérhetem azt, hogy ugyanazon tekintély, mely ezen esküt életbe léptette, l. i. az országház maga, azt ismét el is törülje. Es erős a hitem,
hogy ha megválasztotok, még legvakbuzgóbb ellenfeleink is be fogják látni, hogy a nép megválasztott
képviselője elől el kell háritaniok a jogtalan akadályt, mely hazafiúi kötelessége teljesítésére egyszerűen képtelenné teszi.
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Az eskü, melyet a még érvényes törvény előír
azt vallja: «hogy a miseáldozat, a boldogságos szűz
Mária s a többi szentek segítségül hivása, a mint a
római egyházban szokásos, istentelen bálványozás.»
Soha én ilyen esküvel lelkemet be n e m szennyezem :
azt tisztelt ellenfelemre hagyom. O ezt a szégyenletes esküt ismételten letette m á r s kész most is
letenni; sőt éppen arra kéri szavazataitokat is, hogy
kivánságtokra azt az esküt újra letehesse. Én inkább
ízekre vágatnám magam, hogysem ily esküt mondjak.
Clare grófság választói! Válasszatok tehát énközöttem, ki azon esküt utálom, és Fitzgerald között, lei
azt húszszor is letette m á r ! Küldjetek az országházba
és meg fogjátok látni, hogy ez az istentelen eskü
c s a k h a m a r örökre el fog tűnni a föld színéről ! Mint
a ti képviselőtök megkísérlem e kérdés megoldását.
Lehet, hogy börtönbe taszítanak érte. Sebaj ! Rabbilincset öltök, de n e m hagyom veszni a katholikusok s a szabadság ügyét ! Éppen az a tárgyalás,
mellyel meg fogják kisérelni, hogy követeteket az országházból kizárják s éppen ez a kísérlet maga egész
Európát fel fogja rázni : egész Európa minden felvilágosult országa úgy fel fog háborodni az angol
elfogultság e zsarnoki megnyilatkozásán, hogy az
angol-, skót- és írországi jobbérzelműek h a n g j a s a
világ minden népének közös követelése egyesülve el
fog söpörni m i n d e n ellenállást... és akkor sem Peelnek, sem Wellington-nak nem lesz többé ereje arra,
hogy Írország katholikusait az alkotmányosság jótéteményeitől tovább is megfosszák!
Itt az idő, hogy a régi rendszer megszűnjön s
én megjelentem, hogy véget vessek neki!»
Megjött a választás n a p j a ; forró júliusi nap tüzében 30.000 ir sereglett fel Ennis-be, a választási
központba. A fegyelem és rend, melyre O'Connell
népét ránevelte, olyan volt, hogy senki egyetlen kortyot sem ivott azon veszedelmes italból, melyet pedig
a j ó ír köznép hírhedt m ó d o n szeret. Büszkén
beszélték a jelenlevők még évek multán is, hogy az
egész választás folyamán csak egyetlen egy ember
volt berúgva — éppen O'Connell kocsisa — s az is
protestáns volt. Legcsekélyebb rendellenesség sem
történt, bár a lelkesedés nagy volt: zenekarok járták
be a várost s a zöldszinű ír lobogó és O'Connell
képe mindenfelé látható volt. Fitzgerald, az ellenjelölt, kitűnő szónok és meglehetősen népszerű ember
volt s nem adta olcsón a vereséget. Az első nap
estéjén a két jelöltnek körülbelül egyenlő számú
szavazata volt ; de másnap a kocka m á r határozottan
O'Connell javára fordult. Az ellenfél elkeseredetten
küzdött s főkép a papok állítólagos beavatkozása
ellen lármázott. Főleg egy plébánost utóbb be is
vádoltak, mert a választás előtt sötét, sovány arccal
és szigorú tekintettel a «választókra nézett». «Egyetlen szót sem szóltam — így védekezett a megvádolt —
s azt csak nem tilthatják meg az urak, hogy a híveimre ránézzek?» «De nem ilyen arccal!» kiáltott
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rá a törvény lelkes őre. Hogy a földbirtokosok évtizedeken át elűzéssel és éhhalállal fenyegették választó bérlőiket, azt nyilván nem találta oly veszedelmesnek a jogok tudósa, mint a katholikus pap
komoly szempillantását.
Végre lebillent a választás mérlege: O'Connell
óriási többséggel : 2057 szavazattal 982 ellenében
győzött. Határtalan ujjongás, harsogó diadalkiáltás
tört elő a künn várakozó tömeg kebeléből. O'Connell
valódi ír lovagiassággal azonnal bocsánatot kért
ellenfelétől minden kemény szóért, melyet a harc
hevében netalán kiejtett s egyik beszédét a nép előtt
ellenfelének éljenzésével fejezte be. Barátai pedig
ékesszóló szavakkal kérték a földbirtokosokat, hogy
szegény bérlőiken embertelen boszűt ne álljanak.
A lelkesedés oly általános volt, hogy még a jelenlevő angol katonák is tisztelegtek O'Connellnek, a
mint a választás színhelyéről diadallal elvonult.
Bezzeg Londonban nem osztották a lelkesedést ;
O'Connell megválasztása tényleg igen fontos következésekkel j á r t : az emancipáció ügyét végre dűlőre
juttatta.
Az angol kormány kénytelen volt belátni, hogy
ha nem akarja egész Írországot a legfőbb fokban
elkeseríteni s esetleg polgárháborúra izgatni, magát
pedig az egész világ előtt nevetségessé tenni, O'Connell megválasztását el kell ismernie. Ez pedig a
katholikusok emancipációját jelentette. Midőn tehát
1829 február 5-én Londonban a parlament megnyílt,
Sir Robert Peel maga tette meg az emancipáció
indítványát; ellensúlyozásul azonban egyidejűleg feloszlatta O'Connell egyik főalkotását, a kitűnően szervezett «Catholic Association» népszövetkezetet. Kicsinyes boszú műve volt az is, hogy Írországra nézve
a választói cenzust 40 shillingről 10 fontra, az előbbinek vagy ötszörösére emelték. Még így is Peel
egész ékesszólására volt szükség, hogy a parlament
az emancipáció indítványát meghallgassa. Peel így
szólt többek közt:
«Magam is évek óta fáradozom azon, bogy a
katholikusokat a parlamenttől és minden magasabb
állami hivataltól távol tartsam. Nem hiszem ugyan,
hogy éppen természet- és észellenes volt e küzdelem; de most mégis felhagyok vele, mert belátom,
hogy e küzdelmet sikeresen úgy sem folytathatjuk
soká. Eszközeink és hatalmunk erre nem elegendők
többé.»
Hosszú országgyűlési csatározásokba került, míg
végre az alsóház 1829 március 30-án a törvényjavaslatot elfogadta.
A lordok háza azonban még szívósan ragaszkodott hagyományaihoz. Hangulatát eléggé jellemzi,
hogy egy lord egészen komolyan és nyilvánosan
kifejezte aggodalmát, hogy «a mely napon egy római
katholikus ülést kap ezen ország törvénykező testületében, azon perctől kezdve Nagybrittania napja
alkonyodásnak fog indulni.»
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De a kormány ezúttal komolyan kívánta az
emancipációt. «Az angol-szász királyság legszilárdabb
támaszai — írja Baumstark — kénytelenek voltak
meghajolni a dublini ügyvéd előtt, a ki semmi mással nem rendelkezett, mint népe s egyháza jogaival.»
A lordok házának tárgyalásán maga az írországi
származású Wellington herceg, a Waterlooi győző,
következőkép védte az írek ügyét:
«Lordjaim, én azok közé tartozom, a kik életüknek nagy részét háborúban töltötték, oly nagy
részét, mint csak nagyon kevesen. S még hozzá főkép
polgárháborúkban. Erre a tényre utalva kijelenthetem: ha életem árán csak egy hónapi polgárháborúi
megakadályozhatnék abban a hazában, melynek
magam is gyermeke vagyok, szívesen áldoznám fel
érte életemet. Semmi sem pusztítja annyira a vagyont
és a közjólétet, semmi sem alacsonyítja le annyira a
jellemeket, mint a polgárháború. És íme, t. lordok!
a polgárháború volna még az egyetlen segítség, ez
az egyetlen eszköz, melyhez ez indítvány elvetésével
nyúlnunk kellene !
Méltóságtok jól tudják, hogy legalább jó fele
azon katonai csapatoknak, melyeket a király kegye
a haza biztonsága és függetlensége érdekében viselt
harcok hosszú folyamán reám bízott, római katholikus katonákból állott. Midőn ezt a tényt emlékezetükbe idézem, voltakép minden további fejtegetést
fölöslegesnek látok. Valljuk csak be kereken, hogy
katholikus vér és katholikus elszántság nélkül a győzelmet nem vívtuk volna ki soha, és nélkülük Európa
első hadi tehetségei hiába feszítik vala meg minden
erejüket. Lordjaim! Ha azon napokon, melyeken oly
fáradságos küzdelmeken vergődtünk át s melyeken
enyém volt a szerencse, hogy seregeinket vezényelhettem, — ha mondom, e napok egyikének estéjén
így szóltam volna katholikus katonáimhoz: «Ti jól
tudjátok, hogy az angol állam, akár mert hűségtekben kételkedik, akár mert vallástokat gyűlöli, nem
tart benneteket érdemeseknek a teljes polgárjogra; lia
tehát jogtalanságnak tartjátok, hogy ez az állam
ennek dacára is véreteket kivánja az ő védelmére,
akkor ezennel megengedem nektek, hogy a szolgálatából azonnal távozzatok,» — ha így szóltam volna,
mondom, uraim, meg vagyok róla győződve, hogy ír
katonáim egytől-egyig nemes haraggal utasították
volna vissza ezt az ajánlatot, bárha nagyon keserű
emlékezetek merültek volna is fel lelkükben. Mert
a bátor, nemesszivű ír a veszély és dicsőség órájában
a legkötelességtudóbb és legelszántabb ! . . . Valahányszor találkozom e derék férfiakkal, kiknek a
jelen törvényjavaslat visszaadná jogaikat s kiket mi
még csak arra sem tartunk érdemeseknek, hogy velünk
együtt ők is beléphessenek az alkotmányosság sáncai
közé: valahányszor, mondom, ezekkel találkozom,
mindannyiszor mélységesen szégyenlenem kell azon
számos kitüntetést, mellyel Anglia engem elhalmozott !»
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Végre valahára 1829 április 10-én győzött a bili
Hogyan kell hasznos dolgokat szép magyara lordok házában is s már most a király, II. György
fordítani?
elé terjesztették aláirás végett. A király szitkozódott, sággal
panaszkodott, sírt, tanácsért, segélyért esedezett fűnélBuzdítás Faludi Ferenc S. J. műveinek olvasására.
fánál s állítólag így kiáltott fel : «Wellington herceg
«Epések lesznek talán szavaim, de keAngolország királya, O'Connell Írország királya, én
serű, kínos emlékezetek támadnak lelmeg, úgy látszik, már egyébb n e m vagyok, mint
kemben. Mert gondolkodom a népről,
windsori dékán». De mit volt mit tennie: 1829 április
m e l y . . . Faludit, míg élt, nem ismeré,
mely Baróti S z a b ó t . . . meg nem siratta.»
12-én aláírta a bilit s ezzel a katholikusok emanKölcsey F. (Beszéd Kazinczy F. felett.
cipációja Nagybritanniában és Írországban befe1832.)
jezett ténnyé vált. «Ily csodát művelt a clare-i
Faludi, Baróti Szabó, két jézustársasági atya,
választás» — jegyzi meg Pauli angol történetében.
n
y
o
m
nélkül n e m tűntek le irodalmunk egéről. Faludi,
Ez a világraszóló s milliókra nézve végtelen sok
kiről ép szólni akarok, «íróinknak egyik legjelesáldást jelentő esemény minden halandó közül első
bike» (Bellaagh A. Nemes úrfi. 1892.), «a magyar
helyen a nagy katholikus pártvezérnek, a dublini
szép próza mestere» (Négyesi — Beöthy, Képes írod.
ügyvédnek, O'Connellnek érdeme. Az ő odaadása a
tört. 477. 1.), «korának legérdemesebb irói közé tarhaza és vallásának ügye iránt, az ő bátorsága, erétozik». (Beöthy, írod. tört.) Minket, katholikusokat,
lyessége, ékesszólása s főleg bölcs mérséklete és
nemcsak nyelve, stílusa, de eszméi, gondolatai is érokossága vítták ki a sikert.
dekelnek. Nemcsak korának, h a n e m minden időnek
A mi pedig szintén messze kiható munkássászólnak ezek. Zamatos, költőies nyelvével fokozott
gának gyümölcse volt : a leigázott nemzet egész
hatást gyakorol olvasóira Faludi. Hogy feledésbe ne
széles rétegeit eltöltötte jogainak s állampolgári
m e n j e n e k katholikus irodalmunk úttörői, hogy tanulméltóságának rég veszni indult öntudatával : «a sem1
j
u n k tolok hasznosról szépen irni . . . miscere utile
miből — mint a katholikusellenes Bluntschli írja —
d u l c i . . . hogy képezzük magunkat rajtok, kik között
lavinaszerűleg" növekedő hatalmas néppártot teremelső helyen áll Faludi Ferenc, ez célja jelen buzdített». Az írek szenvedélyességre hajló jellemének oly
tásomnak.
nehezére eső egységes összeműködés és tökéletes
Műveinek olvasására buzdítani akarom a kathopártfegyelem megszilárdítása szintén az ő műve volt.
likus Írókat és, mivel katholikus i i o d a l m u n k n a k
A pillanatnyi szükségletek folytonos, lázas sietjelenleg nagy részét fordított művek képezik, Faludi
ségű elintézésében az ő körültekintő eszessége váloebben is utánzásra méltó példát adván, e kettős cél
gatta meg a helyes eszközöket; többször ismétlődő
elérésére elegendőnek tartom Faludit, mint fordítót
sikertelenség és látszólagos reménytelenség közepette
bemutatni,
kinél «ha az eszmék kölcsönzöttek is, a
ő tartotta ébren szakadatlanul a buzgalmat és lelmagyarosságában és folyamatosságában kitiinő nyelv
kesedést, a heveskedő ír néplelket ő tartotta meg
egészen az övé». (Beöthy Zs., írod. tört.) És ez igen
mindvégig a törvényes erőkifejtés útjain, mint a ki
fontos, mert csak akkor teszünk nagy szolgálatot
kitűnően ismerte az angol jogot és még kitünőbben
hazánk irodalmának, ha az idegen nemzetek számotsaját népét. Ha ő nincs, az ír mozgalom m i n d e n
tevő termékeit így ültetjük át. Fordítsuk le tehát a
p e r c b e n véres polgárháborúvá fajulhatott volna.
mi szép és jó van az idegen népeknél, de aztán széO'Connell ekkor már Európaszerte hires e m b e r
pen és j ó l ! így tett Faludi is, azért voltak művei oly
volt. Midőn kevéssel az emancipáció után Belgiumkapósak, azért olvassuk őt most is élvezettel. Hogyan
ban királyválasztás volt, több szavazat O'Connellre
fordított tehát F a l u d i ?
esett. «Minden ország szabadság- és törvénytisztelői
Az olasz eredeti mellé állítom Faludi magyar
lelkesültek érte s még a régi gyűlölet a római kathoszövegét. Mert, hogy a gondolatok szépek, épületelikus egyház ellen is elnémult, hogy meghajoljon a
sek, elragadok; hogy nyelve tőről metszett, tövestülhatalmas népvezér nagy alakja előtt.» 2
gyökerestül magyar, azt kiérezzük a puszta olvasás*
nál. Hogy pedig stílusa eredeti és mindenkor m a Ebből a tanulságos részletből következtethet a
gyar minden díszítő, élénkítő és hangulatosságot keltő
t. olvasó Bangha egész munkájára. Gyönyörű csokra
elemeivel, ahhoz az egybevetés igen érdekes, tanulsáaz a szép jellemeknek, kiket a keresztény elvek kögos felvilágosításokat nyújt. Ez összehasonlításra egy
vetése nevelt nagyra, a mieink közül pl. Pázmányt
oly fejezetet választottam a «Nemes asszony» cimű
és Eszterházy nádort. Nem mesék ezek, h a n e m törrészéből a Üorell-Morelli 1 féle műnek, melyet sem
ténelem. Azért a j á n l j u k olvasásra, középiskoláink
Simonyinak «A Magyar nyelv» cimű műve, sem a
könyvtáraiban ott illik annak helyt foglalni, az ifjúság
Budenz-Album 2 n e m hoz, mert célom nem, mint
nevelése nagy m u n k á j á b a n .
Szerk.
1
Deutsches Staatswörterbuch. Stuttgart u. Leipzig, VII.,
1862; 339. 1.
2
Baumstark, i. m. 95. 1.

1
2

A Magyar Nemzeti Múzeumi könyvtárban.
Kasztner Géza. 1884.
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ezeké, Faludi nyelvéről, szókincséről szólni. Ezen
rövid fejezet a reggel költői leírását adja, mint indítóokot, hogy a nagyságos szinnép 1 is szokjék hozzá a
napkeltét megelőzni.
Morelli :

Faludi :

Regolamento delle Azioni quotidiane delle Dame.
Un eífeminato Sibarita
ringrazio nna volta gli Dei
di non avermai veduto la
levata del Sole. Jo non
vorrei, che le Dame imitassero questo pagano originale : E molto meno devono piccarsi d' una si
superlativa
infingardaggine : Non vivete, come se
voi foste nostri antipodi :
La curiositá si crede da
tutti che abbia un grand'
ascendente sopra le inclinazioni delle donne.
Lasciatevi dunque condurre dalla medesima alla
levata di questo gran Pianeta almeno in Dicembre
e in Gennajo.
Jo v'assecuro, ch'egli si
leva con piú maesta, che
il piú gran Monarco del
Mondo ; e questa scena
mattutina eccede in bellezza la sontuosita di qualsivoglia Teatro Co' suoi
risplendenti raggi egli indora il Cielo, converte in
lucidi Diamanti ogni goccia di ruggiada, e comanda alia natara di Cangiare
il suo oscuro velo in un
manto ricamato a oro. In
oltre, egli richioma alia
vita quasi tutte le creature sepolte nel sonno.
Gli uccelli cominciono il
Mattutino et proclamano
col canto la gloria del loro
Creatore. Perché dunque
dovra l'uomo esser meno
riconoscente delle Béstie?
e 1' Instinto operáre piú
etricacemente delle Ragióne. II gentiluomo istruito.
F. G. Morelli. Padova. 1746.

Eusebius oktattya a dámákat, miben és miként
kellessék tölteni a drága
Időt.
Egy aluszékony kényes
Sybarita, azzal dicsekede,
hogy soha sem látta, mint
kél a nap. Meg ne tessék
a példa: Emelkedgyenek
nagyságtokj ó korán gyenge
nyoszolyájokból 1 Vigye ébredt szemeit a hegyek
bértzeinek, Égi tsudát lát:
akkor legszebb a világ,
hasad a piros hajnal, lángszin festi nagyrészét a fellegeknek, siet a setét Éj
tsillagos táborával, villog
a gyöngyös harmat. Jön
azonban az alatt fényes
méltóságban, tüzes szekerével a Planéták királlyá
a' Nap és fél- egész Világnak terjesztvén sugárit :
füvet, fát, mezőt, erdőt vidámít jelenlétével.
Nyilik azonnal gyenge
torka a szárnyas népnek;
minden pitzin erdeifalat 2
ditséri teremtőjét és magasztallya. Szégyen volna
azért a Dámáknak heverni ;
kellyenek, előzzék meg a
napot legalább Decemberben és januariusban...
Legottan pedig borullyanak a földre és imádgyák
a' mindenható Istent, a ki
minket teremtett. Az eő
nagy hatalma és véghetetlen jóvolta adót kíván
t ő l ü n k . . . kihez
képest
egyébbel nem bírván : szivünket, lelkünket, egész
napi tselekedeteinkel, mutassuk be néki ajándékul
és szentellyük fel az eő
ditsőségére.

1

Úrhölgyek.

2

Kis jószág, kis darab.
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Már ez is világosan igazolja azt, a mit Kasztner
Géza (Budenz-Album 1894.179—194.1.) mond : «Faludi
sajátképen nem is fordító, ő szerzőjéből csak a tartalmat adja, jobbára néha még azt is átidomítja».
Faludi fordító, de nem szolgai fordító, inkább átidomító, átteremtő s talán ez teszi őt igazi mintaszerű fordítóvá.
«Faludi a legtöbb tekintetben mintaszerű fordító»
mondja Simonyi («Mag}', nyelv.» c. m.). A fordítás
nehézségeit érezte Faludi, de nem rettent el tőle,
s nem is engedett csorbát ejteni szép magyar nyelvünkön. «Akadékos szeges munka» mondja maga
Faludi, «az idegen nemzetnek nyelvejárását és annak
tulajdonát szakasztott úgy magyarosan ejteni». «De
ő — mondja tovább Simonyi — rendszerint tősgyökeres magyarsággal ejti módját, soha sem fordít
szolgai módon, sőt mindig többé-kevésbbé szabad
átdolgozást a d » . . . A felhozott példa eléggé bizonyítja, minő szabadsággal dolgozza át Faludi az eredetit s mennyire iparkodik az előadást a magyar
olvasónak «kellő tetsző zamattal» fűszerezni. Nem
fordítás az, a mit nyújt, nem átvétel, hanem átteremtés !
Mily magyaros erő nyilatkozik meg pl. ebben;
«Nem tűrhetem, hogy ki ne mondjam. Átkozott káromkodó nyelvek, keresztyének lévén, imigyen beszélgettek a forgó Egeknek és az egész fennálló természetnek hatalmas Urárúl ! ?» (Nemes ember.) Magyar
zamatú humora, be-betévedő kötődő pajzánsága,
mellyel a csipős dorgálást mintegy megédesíti, tréfás iróniái tetőpontra hágnak, midőn a «Nemes
asszony»-ban a «patyolatos szinnépnek,» az előkelő
hölgyeknek utasítást ad az istenes életre. Elmés
hasonlatokkal, melyekben Faludi nagy mester, kötekedő túlzással, általában nem sértő, de elvétve csipős és az elevenére találó iróniával ostorozza itt a
divatos ferdeségeket. Különösen a III. «közbeszéd»
telve van ilyenekkel. Egypárt izlelítőiil : «Aemilia ...
asszonyság tul hatta már éltével a 40. esztendőt és
az eő szépsége búlsuzó félben xala. Mindazáltal mesterséggel és festékkel (már akkor is!) a meglehetőst
még alkalmasint (alkalomadtával) fentartogatta. És
mint Zeuxis képíró, tsalogatta az embereket hamis
színnel. Egy conversatióban azt találá mondani, hogy
egy tseppet sem félti artzáját az 50 esztendőktől és
bátor (ámbár) Decemberben öltözzen feje (megőszül) ; feltalállya még a' Világ a Júniust ábrázattyán».
Az első fejezetekben mesteri kézzel leirja az öltözködés izzasztó munkáját a nőknél, mely eltart egész
délig, különösen azoknál, kiktől a fiatal szépség mármár búcsúzni a k a r . . . a végén egy csattanó irónia:
«Előttünk vagyon immár, hogy az Isten áldotta napnak fele okos, hasznos, üdvösséges munkával ment
légyen végbe, semmi angyali elme nem intézhette
volna jobban el a tündöklő Napnak lépésit...» a
délutáni napirendre egy másik hasonló fontosságú
munka, az új divatú cikkek bevásárlása, van kitűzve
és «a vele egybekötött adósság tsinálás», hogy a férj-
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kiadásban, mint azt Radó Antal teszi a többi magyar
nek hajszálai megőszülnek bele, mint a havas Decemklasszikussal, nagyon könnyen elterjedne a kathober s ha a férj e miatt panaszkodni mer, akkor
likusok közt az elmúlt kor katholikus irodalma.
«könnyebb a forgószelet zabolán tartani» vagy «a
É p ü l n é n e k belőle az olvasók. Tanulnának zamatos
hábordott tengert lenyugtatni, hogy sem a haragvó
magyarságot, «erőset, mint a k a r d vágása, gyöngédet,
asszonykát letsendesíteni». Nagyító üvegen m u t a t j a
mint
az édesanya kérése; magasat, mint a sas lebeFaludi a régen ismert s azért talán észre sem vett
gése ; magyar tőről metszett, ázsiai erővel viharosat,
hibákat. Igy a következőkben is. Ha a házi kisasszony
mint a csaták z a j a . . . » (Majláth J. gróf a Pázmány
«beteg lett a tánctól, oly sürgés-forgás, oly gond van
lakomán.)
dxf.
a házban, hogy még a komornyék leánynak is pillulákat kell beszedni, hogy a fiatal urnő egészsége
helyre állyon — a jövő mulatságig». Délelőtt öltöz- A szubjektivizmus.
(ii.>
ködni, este mulatni ez életprogrammja a magafeledett asszonynak; a vasárnapi t e m p l o m b a menésnek
6. Az objektivizmus és szubjektivizmus között
is csak az új divat tanulmányozása a célja, «hol oszáthidalhatatlan az űr. Sőt azt állítjuk, hogy a szubjektivizmus egyenes úton a föltétlen szkepticizmustán a pörgő szerszám — a nyelv — többet kopik
egy negyed órában, mint a papé a szószéken egy
hoz vezet s hogy ez lényegéből következik.
egész ó r á n át.» Nem úgy van-e m a is!? Már lia a
E tétel bizonyítása — föltételezve az abszolút
nyelvről kell szólni, Faludi itt m u l a t a legjobban.
szkepticizmus lehetetlen voltát — egyszersmind a
«Könnyebb lett volna Nagy Sándor paripáját sebes
szubjektivizmus m i n d e n n e m é n e k megcáfolása is.
futtában visszafüttyenteni, avagy a tengerektől, keMert h a a szubjektivizmus kikerülhetetlenül a szkepmény szelektől elragadott tengeri gályát megállítani,
szis mélységébe dönti az e m b e r i értelmet, a szkephogy sem az asszonynak sebes nyelvét egy kevés
szis pedig megismerő eszünk tökéletes megsemmipihenésre birni».
sülése : akkor a szubjektivizmus maga is elménk
legszánalmasabb tévelyedése és eszes szellemi terGyönyörűek gondolat és nyelv tekintetében a
mészetünk legnagyobb ellensége.
tanácsok, melyeket az anyának a nevelésről ad. 1
Mint mindenütt, de itt a legfontosabb az okosság:
Érvelésünket ismereteink fölosztásával kezdjük.
«Az édes Anyák a keménységgel szinte úgy véthetEzek ugyanis két nagy csoportra oszlanak: tényekre
nek, m i n t a lágy páltzával. És mikor erőn-erővel
és elvekre. A tények megismerése az összszerű ismej ó r a ösztönzik a gyermeket; akkor tehetik rosszá!»
retek országát képezi, az elvek az elvont igazságok
Mily magyaros és eredeti e hasonlata: «Szúnyognak
b i r o d a l m á b a tartoznak. A tények és elvek h a r m o tsöbörrel vérét n e m vehetni, a tiz Esztendős Leány
n i k u s összeegyeztetéséből születik a tudomány.
nem m u t a t h a t 30 Esztendőre való észt,» vagy később :
A tisztán értelmi tények — ezekről lesz szó e
«A Kis-Asszony ne tsak szeme, hanem esze után
s o r o k b a n egyedül — azon összszerű igazságok, mem e n j e n férjhez.» Mily katholikus tan van e rövid
lyekről az ö n t u d a t tanúskodik. Tisztán értelmileg,
m o n d a t b a n ! Akkor az elválások n e m is volnának
m i n d e n érzéki megismerés közbelépte nélkül, megnapirenden. 2
i s m e r j ü k saját gondolkodásunk, akarásunk, vágyód á s u n k tényeit; tudjuk, hogy látunk, hallunk, szeMutatványul ennyi elég. Végül Bellaagh Aladár
r e t ü n k , kívánunk és e cselekvések révén világosan
tanár szavait idézem: «Valljuk, hogy Faludi jeles
belátjuk, hogy létezünk.
író; de gondoskodtunk-e róla, hogy m u n k á i — a
melyek méltán oly kedveltek voltak, hogy, noha
De létezés lényeg nélkül lehetetlen ; h a létezéstöbb kiadást is értek, mégis elfogytak — könnyen
ről van szó, szükséges, hogy legyen valami, a mi
megszerezhetők legyenek ?» (Id. m ű előszava.) Tanullétezik. Benső cselekvésünk és Én-ünk létezésével
mányozzuk Faludit és segítve van a bajon.
megismerjük tehát valamikép lényegüket is. Tudjuk,
hogy saját valónk, Én-ünk, cselekvéseivel együtt a
S itt megismétlem, mit tavaly a «Pázmány tanullét
világába tartozik, hogy n e m s e m m i ; belátjuk,
mányozásá»-ról írt cikkemben javaslatba hoztam.
hogy benső cselekvéseink n e m ö n m a g u k b a n álló
Váltsuk apró pénzre a mi katholikus klasszikus íródolgok, hanem É n - ü n k esetleges módosulásai ; megi n k a t ; adjuk ki kis, olcsó füzetekben kiválóbb műveiismerjük, hogy gondolkodni m á s dolog, m i n t akarni,
ket. É p azért, mert olcsók, t ö b b e n megvehetik és
m á s mint hallani és látni, hogy szeretni n e m ugyanaz,
mert kicsinyek a füzetek, bárhová magunkkal vihetm i n t gyűlölni és haragudni, de azt is, hogy más a
jük. Mi mindent olvasnak az e m b e r e k u n a l m u k b a n
csillagok járásáról elmélkedni, más a lélektan proa vasúton. IIa megízlelnék Pázmányt, Faludit, bizoblémáit fejtegetni, más a közgazdaság s az állami élet
nyára állandó társuk lenne, oly 30 filléres olcsó
kérdéseit bolygatni, hogy különbözik az atya szeretete
1
Megérdemelné, hogy ezt a fejezetet külön kiadják. Nem
a barátétól, a gyermek vonzalma a hitvesétől.
is tudtam kiválogatni a legszebbeket, mert mindent ki kelEzen öntudatbeli tények oly meggyőző világosságlene irnom.
2
b a n tűnnek föl lelki szemeink előtt, hogy őket máskép
A legújabb statisztikai kimutatás szerint a napnak egy
megismerni, m i n t a mikép bemutatkoznak, lehetetlen.
órájára 240 elválás esik!
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Ezt még a legszélsőbb szubjektivista sem tagadja
s azért viszonylagos igaz voltukat és alanyi bizonyosságukat megengedi, de egyszersmind kijelenti,
hogy tárgyi és föltétlen valóságukat el nem fogadja,
hogy az, a mi értelmi szemeink előtt valónak tűnik
föl s megismerő tehetségünket ragyogó fényével elkápráztatja, csak látszat, álomkép, ábránd.
Megismeréseink második nagy csoportját az elvi
ismeretek képezik. A legfőbbek, melyek minden értelmi tevékenységünk irányadói, az úgynevezett gondolkodás törvényei. Nyilvánvalóságuk nem csekélyebb,
mint az öntudatbeli tényeké, de teljesen más jellegű :
itt az intuíció fénye ragadja magával lelkünk szemét,
ott az elvont logikai kényszerűség bilincseli le értelmünket.
Mint öt kérlelhetetlen őr állnak a gondolkodás
törvényei megismerésem kapuja előtt: semmit sem
engednek be, a mi előbb az ésszerűség jelszavát ki
nem mondta. Ezen öt őr: 1. az ellenmondás elve,
mely lehetetlenséggel bélyegzi meg azt, hogy valami
egyúttal s ugyanazon szempont alatt legyen is, meg
ne is legyen; 2. az azonosság elvének első tétele,
mely szerint minden dolog azonos önmagával; 3. a
középtag kizárásának elve, mely lét és nemlét között
középsőt el nem ismer; 4. az azonosság elvének második tétele és a megkülönböztetés elve, ezek azt
állítják, hogy két dolog, mely azonos egy harmadikkal, egymás közt is azonos és hogy két dolog, melyeknek egyike azonos egy harmadikkal, másika nem,
egymás közt sem azonos; 5. az elegendő alap törvénye, mely mindennek, a mi van, megköveteli elegendő alapját.
A vezérszerepet az azonosság első tételének és
az ellenmondás elvének kell oda ítélnünk. E kettő
között pedig Arisztotelész szerint az utóbbit illeti
meg az elsőség.
E törvények viszonylagos, alanyi érvényességét
elismerem, még ha szubjektivista vagyok is, hisz
saját álláspontomat hagynám el és a korlátlan szkepticizmus mélységébe rohannék. Mert, a ki a gondolattörvényeknek még alanyi érvényességét is tagadja,
arra nézve lehetséges, hogy létezzék is, hogy a Föld
a Nap körül forogjon, meg nem is, hogy 2 x 2 = 4
legyen, meg nem is ; rá nézve minden ember nem
szükségkép azonos önmagával, lehetséges, hogy én
nem vagyok én, hanem te, már pedig az ilyen ember
föltétlen szkeptikus.
A szubjektivista tehát elismeri az öntudat tényeinek alanyi valóságát és a gondolkodás törvényeinek
viszonylagos érvényességét. Ennélfogva érvelésünknek oda kell irányulnia, bog}7 kimutassuk, miszerint
a gondolkodás törvényeinek csak viszonylagos elismerése és az öntudati tényeknek csak alanyi
fölfogása tarthatatlan és következetesen csakis föltétlen tagadásukhoz, az általános szkepticizmushoz
vezethet.
Ez lesz értekezésünk első része. A másodikban
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majd azt bizonyítjuk, hogy ismereteink alanyositása
a föltétlen szkepszishez nemcsak vezet, hanem ezt
lényegileg — ismeretelméleti és erkölcspszichológiai
elveinél fogva — magába zárja és követeli.
Értekezésünk első részét ismét két apróbb részecskére osztjuk; az elsőben az elvekről, a másikban a tényekről tárgyalunk.
Kezdjük az elvekkel.
7. Ha puszta elvekről van szó, még semmikép
sem beszélünk létező dolgokról vagy tényekről.
Ha azt mondom: Lehetetlen, hogy a mi létezik,
egyszersmind ne is létezzék, még sehogyan se tudom,
vájjon létezik-e valami, hanem csak azt: ha létezik
valami, annak oly módon kell léteznie, a mint azt
az ellenmondás törvénye követeli.
Azért, ha a következő sorokban létről lesz szó,
ezt csak föltételes létről szabad értenünk ; és ha
tárgyi világról beszélünk, semmikép sem szólunk
létező világról, de még lehetséges világról sem,
hiszen még azt se tudjuk, vájjon lét egyáltalában
lehetséges-e, hanem pusztán az elvek világát értjük,
világot, mely nem tisztán alanyi világ, hanem a
gondolattól független tárgyi elvek országát képezi.
Hogy ez nem dőreség, már abból is kitűnik,
hogy még akkor is, ha a világon tüneményen kívül
semmi sem léteznék, sőt a lét maga lehetetlen volna,
mégis igaz maradna az az egy dolog, hogy ez a
tünemény nem az a tünemény, s igy, ha mindjárt
minden tény csak látszat volna, az ellenmondás elve
nem volna az.1
De kezdjük meg érvelésünket. A gondolat elveinek alanyiasítása a föltétlen szkepszishez vezet.
Hogyan? A ki azt mondja, hogy minden elvi igazság szubjektív, alanyi, attól azt kérdem: Ezen
tétel is csak alanyi-e, vagy talán tárgyilagosságra tart
számot?
Ha az utóbbit állítja, önmaga rontja le a szubjektivizmust; ha az előbbit védi, visszatér a kérdés
s az esztelen fogósdi véget nem ér mindörökké:
hasonló lesz azon emberhez, a ki saját árnyékát
akarta megragadni, ezerszer kapott utána, ezerszer
illant el előle.
Csak egy választása m a r a d : vagy tagadja az
elegendő alap elvét, még pedig tisztán szubjektív
1

Ez természetesen csak tisztán logikailag igaz, t. i. csak
azt akarjuk mondani : ha — a mint ezt mindjárt látni fogjuk — az alanyi világ szükségkép tárgyi világot követel,
ebből egyedül logikailag még nem következik, hogy tárgyi
világ létezik, vagy akár lehetséges is ; hanem csak az, hogy
a tisztán alanyi megismerésmód lehetetlen és hogy szükségkép
tárgyi megismerésmódunk is van s ennélfogva megismerő
tehetségünk lényegileg tárgyi képesség is. Metafizikailag bizonyára alapjuknak kell lenni a gondolat törvényeinek és ez az
alap végesvégül csakis lét, még pedig föltétlenül szükséges
lét lehet : az «ens a se». Pszichológiailag pedig nem az elveket, hanem a tényeket, a létező tényeket illeti meg az elsőség, úgy hogy elvet föl nem foghatunk, mielőtt tényt nem
ismertünk meg.
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értelemben is és akkor a föltétlen szkepticizmus
tárja föl előtte torkát, vagy legalább egy ismeretet
tart tárgyi érvényességűnek és akkor saját építménye
alapját ásta alá.
S valóban, ha nem szűnik meg hasztalanul
árnyéka után kapkodni, ha minden felelete dacára
a régi kérdés folyton újra fölmerül, akkor állítása
elegendő okát fölmutatni nem képes ; ha másrészt
bevallja, hogy van legalább is egy tárgyi érvényességű igazság, akkor m á r nem helyes az állítása,
hogy minden igazság alanyi.
Csávossy Béla S. J.
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házi
B e r l i n . A protestantizmus, mint a pogányság elö" készítő iskolája. — A poroszországi protestáns Landes-

világ-

kircheből való kilépések oly arányban szaporodnak, hogy
krónika, a dolog kezd feltűnni és komoly lelkekben aggodalmakat kelteni. A minap tartott német lelkészgyűlés
(Pfarrertag) Wiesbadenben megállapította, hogy az ily
kilépések száma míg 1903-ban csak 1600 volt, mult
évben már 15.000-re, vagyis az öt év előtti számnak
csaknem tízszeresére emelkedett, úgy hogy most már
körülbelül minden 1300 hívőre egy-egy kilépés, elpártolás s a modern pogánysághoz való csatlakozás esik.
Az elpogányosodásnak fő szintere természetesen az
«ország szive», a főváros, Berlin. Itt a mult évben nem
kevesebb, mint 9500 ember lépett ki, vagyis minden 211
hívőre egy kilépés esett. Brandenburg tartományban a
kilépések száma 2145-re emelkedett, Westphalen tartományban 852-en léptek ki. Az ország keleti részén, hol
gyérebb a városi népség és tömegesebb a falusi, a kilépések száma nem oly rohamos. Ostpreussenben például
csak 30, Westpreussenben 49, Sziléziában 105, Pomerániában 136 ember lépett ki, Posenben, hol erős a lengyel
katholicizmus és kevés a német protestáns elem, a
kilépések száma csak hat volt, vagyis csak körülbelül
100.000 lélekre esett egy kilépés.
Az említett protestáns lelkészgyűlésben szó volt
arról is, mily eszközökkel s micsoda utakon és módokon
lehetne ezt az aggodalmat keltő áramlatot megállítani.
Egyik eszközül erre a célra azt mondották ki, hogy
meg kell osztani az óriás hitközségeket és kisebbeket
kell alakítani, hogy a lelkipásztorok jobban gondját
viselhessék a híveknek. Kimondották továbbá, hogy a
lelkészeknek részt kell venni a nép társadalmi mozgalmaiban, sőt annak élére kell állnia s mindenütt szerveznie kell a keresztény vallás alapján a nemzeti munkásmozgalmakat.
Végül — és ez igazán érdekes és jellemző a protestantizmusra — «a vallást igyekezni kell emberibb ruhába
öltöztetni». Mi ennek a mondásnak az értelme, azt
tulajdonképon első hallásra aligha lehetne megállapítani.
Akár így, akár úgy értjük, dicséretére nem válik a protestánsoknak. S az egész jelenség kézzelfogható bizonyítéka annak, hogy az Evangélikus Bund-nak, ha lelki
vaksággal nem volna megverve, be kellene látnia, hogy
tulajdonképen otthonában kellene neki buzgóbban
evangelizálni, a helyett hogy Ausztriában a katholikusok
között agitál Róma ellen. Mit használ a német protestantizmusnak az, ha évenkint 4—5000 hitehagyott katho-

likust szerez és saját kebeléből ennek háromszorosát
veszti el a modern pogányság növelésére.
*

M a d r i d . Pápai dicsérő levél egy dogmatikushoz. —
Szentséges atyánk, X. Pius pápa Honorato de Val ágostonrendi szerzetes atyához, a ki jelenleg az Escorialban
tanulmányfelügyelő, levelet intézett, a melyben igen nagy
dicsérettel tünteti ki a nevezett tudós theologus három
kötetü latin dogmatikáját. Habár, így szól a Szentatya
dicsérete, oly munkamezőről van szó, a melyet sok
szerző vett müvelés alá, nevezett szerző képes volt nem
közönséges munkát írni, hanem olyat, a mely sok szakférfiú szigorú Ítélete szerint «végtöl-végig kitünő»-nek
érdemesült. Azután, szórói-szóra így szól a szent Atya :
«Míg ezek téged dicsérettel halmoznak el azért, mert
te a legkiválóbb szerzőket, névszerint szent Ágostont és
szent Tamást követed és világosan és szabatosan megírt bőséges tartalmú könyvet adsz kézbe, egyúttal
dicsérettel emelik ki elméd éleslátását, a mely a tudomány haladásával felszínre került kérdések tárgyalásában nyilvánul és arra következtet, hogy a hit az emberi
tudománnyal igen szépen megfér. Hogy ezt a dicséretet
betetőzzük, elismerésünket egyesítjük az övékkel és
buzdítunk téged, hogy szellemednek gyümölcseivel és
tudós műveltségeddel a szent hittudomány gyarapításához ezentúl is hozzájárulni igyekezzél».
*

P á r i s . Apró bosszantások. — így nevezi a «Temps»
azokat a becstelen, bosszantó fogásokat, melyekkel a
jelenlegi szabadkőműves francia kormány a katholikus
zarándoklatokkal szemben legújabban élni szokott. Az
autuni püspök vezetésével egy zarándoklat szerveződött
az orleánsi szűz montsaint-micheli emlékéhez. A szokásos vasúti kedvezményért folyamodtak. Az indulás
előestéjén értesítés érkezett az autuni püspökhöz, a
melyben a kormány azt adja tudtára a püspöknek, hogy
Orleánsig ugyan megadja a kormány a szokott kedvezményt, de Rouenig nem ad semmi kedvezményt.
Elképzelhetni a zavart, melyet ez a nem várt intézkedés a zarándoklat rendezőinek és résztvevőinek okozott. És az ily önkényes, bosszantó eljárás nem véletlen
eset, hanem furfanggal kieszelt szabadkőműves boszszantó rendszer, melynek az a célja, hogy a híveket a
zarándoklatoktól elriassza. Rouenra vonatkozólag ime
egy másik eset. 35 év óta Kisasszony napjára Vernonból mindenkor érkezik egy zarándoklat 1000 emberrel
Rouenba. Ezt a zarándoklatot ezidén is bejelentették
Rouenban. Indulás előtt való napon este érkezett a
kormánytól a tudósítás, hogy a külön vonatra nincs
engedély. A lemondás mindig ép indulás előtt való este
történik, a mikor a rendezők már nem értesíthetik a
résztvevőket és így mindenkor zavar támad. Ezt az aljas
eljárását a szabadkőműves kormánynak a klerikalizmusról ugyancsak nem gyanúsítható «Temps» is megsokalta és azt mondja, hogy az ember nem tudja, mit
bámuljon jobban : a vallás gyakorlásának ezt a kicsinyes
bosszantását-e vagy pedig a vasutak jövedelmének
önkényes megkárosítását. Ily sors vár az országokra s
bennök főleg a katholikusokra mindenütt, a hol kellő
előrelátás és szervezkedés hiányában a szabadkőművességet uralomra jutni engedik.
— y —la
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A f a j o k p r o b l é m á j a . Irta Jean Finot. Fordította
Zalai Béla dr. Sociológiai könyvtár. Ára 6 korona. 1909.
Atheneum. 232 oldal.
A sociológiai könyvtár olvasói kezébe még nem
adott oly elfogadható müvet, mint ezt. Míg a legtöbb
fordított munkájában a szélsőség, a tobzódó materialismus, a fölforgató radikalismus áll előtérben, «A fajok
problémájá»-ba józanabb, igazabb, becsületesebb eszmemenet került.
Míg egyik-másikban (pl. A vallás sociológiájában)
sértő kifejezésektől, a kereszténységet lebecsülő, gúnyos,
tiszteletlen gondolatoktól hemzsegnek a lapok, addig
ebben a tudomány színvonalát is inkább megütő hang
az uralkodó.
Finot művének célja, bizonyítani az emberek
egyenlőségét. Veszi az embert úgy, a hogyan van. Elhatol
a történeti időkig, a paleontológia utján a kőkorszakig
és tiszteletreméltó bátorsággal vágja ki, hogy az ember
a mostantól kezdve addig az időig, a melyig eljuthatunk — mindig ugyanaz (48. oldal). Az emberen mutatkozó változások csak másodrendűek (103. oldal); környezet és öröklés által idéztetnek elő. Az emberiség
egysége bizonyítja, hogy egy őstypustól (55. oldal) ered.
Bár a protoplasma elméletének valóságát feltételezi, de
rámutat arra a nagy szakadékra is, mely az embert a
növény- és az állatvilágtól elválasztja (35. oldal).
Erkölcse, szelleme, lelke, egysége óriási válaszfalat
alkot. Épen ezen egység miatt tiltakozik a különféle
fölosztások ellen. Némelyek az arcél, mások a fej, a
haj, az arcbőr szerint osztályozzák, ő ezeket nem fogadja
el, mert önkényesek, csupán arra jók, hogy a fehér fajt
a feketétől, a sárgát a vörösbőrütői elkülönözzék.
E megosztásnak szerinte se tudományos, se gyakorlati
haszna nincs. Nincs tudományos becse, mert a tudományt nem viszi előre ; nincs gyakorlati haszna, mert
növeli az ellenszenvet a különböző fajok között.
Saját princípiumától vezérelve, a fajok szerinti fölosztás ellen is tiltakozik. Az emberek között nincsenek
fajok. Az emberi faj egy, csupán másodrendű változások
lehetnek és vannak az embereken. Ezzel eldöntötte azt
a kérdést is, vájjon vannak-e első és másodrendű fajok?
Vannak-e olyan népek, a kik örökös sötétségre vannak
kárhoztatva ? A faj egysége, a szellemi képességek létezése kizárja mindkettőt. Hisz az európaiak elődei, ősei
négerek voltak, mint azt a quaternär-korszak végéről
maradt csontok bizonyítják (124. oldal). A művelt Európa
népeinek nagy részében négerek vére folyik. Tehát minden nép fejlődésre, haladásra képes. Sőt mi több létezni
csak úgy tud, ha más népekkel elegyül. Az a nép, mely
nem keveredik mással, az a nép, mely új vért nem hoz
az idegenből, elkorcsosul, elpusztul (200. oldal). Már
pedig az általános vérkeveredés (panmixis) feltételezi a
faj egységét, a szellemi, erkölcsi, habár szunnyadó képességek létét.
Művének éle Gobineu, ennek tanítványai Ammon>
Chamberlain, Lapouge ellen irányul, a kik a fajalakulatok szerint mérik az emberek szellemi, erkölcsi képességeit, a haladás felvételét (17—34. oldal). A nevezett
irók a hosszúfejüeket helyezik előbbre a kerekfejüeknél. A hosszúfejüek számát szaporítani kell. mesterségesen, a kerek fejüeket kipusztulásra kell szánni, mert
ha ezek az utóbbiak magukhoz ragadják a világot,
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akkor beáll a nagy csőd. A szerző igen szellemesen
mondja erről a furcsa elméletről : «akkor az agyi szerkezet története, a népek története» (28. old), ismét az agy súlya
nem felel meg az ember értelmi fokának (65. oldal), az
értelmi képességek lokációjának tudománya nehezen
halad előre. Végül a mérések ellentmondó adataival teszi
tönkre az egyenlőtlenség evangéliumát és annak apostolait, prófétáit.
Miután így a kraniometriával végzett, a néplélektanra (antropo-pszichológia) és az antroposociológiára
tér át. Mi a néplélektan ? A kollektiv néplélek tudománya. Igen ám, de a nép egyedekből áll, az egyedek
lelki élete pedig változik. Ugyanis az egyedek egymást
utánozzák. Az utánzás változtatást jelent, változik tehát
a nép, annak lelki élete is.
Ime a néplélektan lehetőségének akadálya. Ha
beszélnek is néplélektanról, a népiélekről, az csak egyoldalú lehet vagy a szerző önrajza, a mint az asszonyos
lelkű Renán is festi a harcias keltákat.
A szerző erősen hiszi, ha a tudósok állal kieszelt
faj osztályozások lekerülnek a tudomány asztaláról,
a hogy le is kell kerülniök, mert képzeletiek és megdönlhetők és elfoglalja helyét az igazi tudományos meggyőződés az emberek egyenlőségéről, akkor a nemzetiségi gyűlölet kialszik, az igazi testvériség fog bekövetkezni. Ennek pedig be kell következni, mert ezt igy
kívánja a természeti törvény, melymek kategorikus
imperativusa a panmixis, a vérkeveredés, a mi csak az
emberek egyenlőségének tudatraébredésével lehetséges.
Csepela Lajos dr.
*

Dr../. Reinke: N a t u r w i s s e n s c h a f t l i e h e V o r t r ä g e .
Heilbronn (Salzer). 1907—8. Négy füzet. Egy füzet ára 1 M.
Reinke e felolvasásaiban nem szigorúan szakkérdéseket tárgyal, hanem a természettudomány és bölcselet érintkező pontjairól nyújt felvilágosítást a művelt
közönségnek. E felolvasásaival ellensúlyozni kívánja azt
a pusztító hatást, melyet a haeckelizmus népszerűsítése
a művelt laikus világban okozott.
Minden füzet három előadást foglal magában.
1. füzet. 1. «A mi világképünk» címen megjelöli természettudásunk határait. A természettudomány elvezet
a tudás határához s ott kénytelen bevallani úgy illetéktelenségét, mint tudatlanságát. Még a tudás határán
innen is sok a megfejteni való. A természettudomány
megtanít arra, hogy az entrópia törvénye értelmében a
világrendszer befejezi működését, léhát volt kezdete is,
véges. Arra nézve is felvilágosítást ad, hogy az életnek
is volt kezdete. Az anyagot s az életet tehát föltételezett,
adott tényezőknek kell a természettudománynak elfogadnia, eredetüket azonban nem tudja megmondani.
2. A második előadásban kutatja, mi igazság van
a fejlődési elméletben. (V. ö. «Die Welt als Tat» c. müvének ismertetését Religio 25. 397.1.) Az ember állati származására vonatkozólag a következőkel mondja: « A tudomány
méltóságának egyedül az az állapot felel meg, hogy
bevalljuk, hogy az ember állati származásáról semmit
sem tudunk» (44. 1.).
3. Haeckel mint biologus. E kitűnő polémiában
Reinke mint biologus pálcát tör Haeckel fölött. Eltekint
theologiai s bölcseleti theoremáitól, melyeket Loofs,
Paulsen s Adickes alaposan megcáfoltak, eltekint fizikai
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tudatlanságától, melyet az orosz Chwolson mutatott ki,
csupán biologiai elméletét veszi bonckése alá s véleményét a következőkben foglalja össze: Haeckel elitélendő eszközökkel, fantasztikus, eléggé meg nem alapozott, sok tekintetben hamis világképet nyújt a laikus
világnak s ezt mint a természetbúvárkodás eredményét
tünteti föl» (52. 1.). Néhány példával igazolja e kemény
kritikát.
Haeckel szerint az anyagnak szintén van érző
tehetsége (Empfindung), a kőnek is van lelke, tehát
nincs különbség szerves és szervetlen lények közölt. Ép
ily logikával azt lehetne mondani, hogy nincs különbség élő és holt ember között.
Haeckelnek az ember származását feltüntető törzsfája oly hitelt érdemel, mint a homerosi hősök genealógiája (L. Wasmann : «Der Kampf um das Entwicklungsproblem in Berlin» c. müvének ismertetését. Egyházi
Közlöny 1907. 52. sz.) Biogenetikai alapelve pedig értéktelen játék a szavakkal («eine wissenschaftlich wertlose
Spielerei mit Worten» 64. 1.),
Haeckel tanai azért terjednek el oly széles rétegekben, dialektikája azért oly elbűvölő, mert idegen szavak
egész légiójával üti agyon az igazságot, úgy hogy senki
sem érti, de bevallani nem meri.
Egy példát említek csak : «A biogenmolekulák,
melyek polymerisatio útján szaporodnak (plastiduláimnak megfelelően) egységes faktorai a biologiai katalysisnek». (Lebenswunder 21.)
Az egyszeri orvost —jegyzi meg erre Reinke — magához hivatta egy képzelt beteg paraszt. Az orvos azonnal
átlátta a helyzetet, de, hogy tudatlannak ne tartsák,
mégis igy állapította meg a betegséget : «kedves barátom,
őszintén mondhatom, hogy sejtmagja a protoplazma
útján a sejtközi állományba jutott». A paraszt ugyan
nem értette, de meg volt elégedve.
Még egyet. Haeckel biologiája erkölcsi perveziláshoz vezet. «Lebenswunder» c. müvében (133 1.), mely a
legszélesebb rétegekben elteijedt, bátran hirdeti a magzatelhajtás jogosultságát. Az anya szabadon rendelkezik a
csirával, az embryo val, mely különben is csak oly
reflexgép, mint bármely alsófokú gerincállat. Reinke
tiltakozva emeli föl szavát s mint biologus szigorú
kötelességének tartja, hogy ily perverz, a büntető törvénykönyvbe ütköző és nemzetpusztító szörnytanok fölött
pálcát törjön.
II. füzet. 1. Ebben az előadásban az idealizmus és
realizmus ismeretelméletével foglalkozik; elveti az
idealista elvet, mely szerint a világ csak szubjektív
elménk szüleménye; másrészről elismeri, hogy a dolgok
lényét tökéletesen nem ismerjük s mégis Kant kritikai
idealizmusának pártjára áll, mely különbséget téve a
jelenségek világa (Erscheinungswelt) s a tényleges külvilág (Aussenwelt) között, nem tagadja ugyan ez utóbbinak létezését és az előbbire való hatását (AlTicieren),
de a külvilág lényegének a «Dinge an sich»-eknek megismertetését megtagadja. 1 Ebben Reinket nem követhetjük.
2. «A természet s az isteneszme» cimen kutatja,
hogy a természettudósnak hitetlennek kell-e lennie.
' «Die Welt als Tat» c. művének ismertetésénél tévedésből
írtam (Religio 25. 396. 1.), hogy Reinke Kant véleményét cáfolja.
Ott csak az idealizmust veti el, Kantról ott nem szól, itt pedig
ismeretelméletét magáévá teszi.
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A természettudomány ugyan nem kutatja a végső okokat, de ha valaki a természet mélyebb ismeretére vágyakozik s kutatja, mi a létoka a célszerűségnek, egy végső
okhoz kell érnie, melynek létezését a természettudomány
se nem tagadja, se nem állítja. A természet «teljes»
megértésének szükségszerű kiegészítője azonban ily
végok fogalma.
E végső ok (melyet Istennek nevezünk) létezését
nem bizonyíthatjuk be mathematikai pontossággal és
biztossággal, mint a mathematika s geometria tételeit,
de induktív uton olyan meggyőződési biztonságra tehetünk szert, mint a mellyel a geometria tanítja, hogy
két párhuzamos egyenes sohasem találkozik s a fizika
a nehézség törvényét hirdeti, jóllehet bebizonyítani egyik
sem tudja a maga igazságát.
S azért Reinke Hume-mal kérdezi: «vájjon az Isten,
ki nem közvetlenül érzékeink számára nyilvánítja magát,
létének erősebb bizonyítékait adhatta volna-e a természetben történő megnyilatkozásánál ?»
Vázolja továbbá az isteneszmének úgy a kulturára,
mint az emberiség jólétre való áldásos hatását és hevesen kel ki azok ellen, a kik a természettudomány nevében száműzték Istent a néptömeg lelkéből. Carlyle
Tamással azt mondja, hogy vagy visszatér a nép az
isteneszméhez, vagy a legvadabbul őrjöngő anarchia
nyomorában fog elpusztulni.
Idézi Carlyle szavait : «Minden, a mi jó, nemes,
bölcs és helyes, mindaz, a mit tudatosan önmagamban
s másokban szeretek s örökké szeretni fogok, kitől
vagy honnan származik, hacsak nem Attól, a ki ezeknek bőségével öröktől fogva rendelkezik s azokat másokkal is közölte s közli?»
3. «A természetbölcseleti theizmus és Kant tana».
Kant a kozmologiai istenérvet, melyet ő fizikotheologiának nevez, nem sokra becsüli s nem tulajdonít neki szigorúan bizonyító erőt. Ez az érv szerinte
csak hipotézisnek, józan véleménynek állítja elénk az
Istenbe való hitet. Elfogadja ugyan, hogy a célszerűség
isteneszme nélkül meg nem érthető, de e bizonyítéktól
megtagadja az apodiktikus bizonyító értéket és pedig
azért, mert nem apriorisztikus, deduktív bizonyítás,
hanem induktiv. Már pedig csak az előbbinek van
apodiktikus értéke.
Reinke nem száll szembe e felfogással, hanem azt
jegyzi meg erre, hogy Kant nagyon szűkre szabja az
érv fogalmát, midőn csak a mathematikai bizonyítást
tartja annak. Igaz, hogy apodictice nem bizonyíthatjuk
be Isten létét, mert akkor csak a hülye tagadná, a mint
csak a hülye tagadhatja a mathematikai bizonyítás
erejét; de a szerves világ millió esettel szolgál annak
igazolására, hogy célszerűség létezik s ennek nem
lehet mathematikai oka. Azért oly bizonyossággal következtetünk Isten létére a természetből, mint a mily
bizonyossággal következtetünk Galilei, Newton, Keppler
törvényeiből a nehézségi erőre.
Ha a theizmust hitnek nevezik, az atheizmust még
erősebb hitnek — ha nem babonának — kell neveznünk. Az atheista nem tudja bebizonyítani a világ
mechanikai keletkezését, Isten fölösleges voltát, tehát
csak hiszi s hiszi, hogy nincs Isten.
III. füzet. 1. Mechanika és biologia.
Kétségtelen dolog, hogy a mechanika, fizika és
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kémia törvényei az életjelenségekben is megnyilatkoznak és pedig ugyanoly módon, mint a szervetlen világban. Az elő lényt megközelítően géppel is lehet összehasonlítani — s e tekintetben az élet nagy része mechanika — de másrészről a fejlődés, szaporodás, a célszerű
reactio (relatio) az ösztön, az érzéki és szellemi tehetségek oly életjelenségek, melyek a mechanika törvényével
nein ellenkeznek ugyan, de azokon kívül esnek s máiheterogén szabályok szerint folynak le s ily értelemben
az élet magyarázata vitalisztikusnak nevezhető, nem
csoda erőt tételezvén fel az organizmusban, hanem oly
sajátos életprincipiumot, melyet sem mikroszkóppal
látni, sem bonckéssel felfedezni nem lehet.
«Mechanistik und Vitaiizmus betrachten zwei versehidene Seiten der einen Sache». (22. 1.)
2. Az energetikai világkép.
Bírálja Ostwald energetikai monizmusát, mely az
anyag létezését tagadva csak energiát tételez föl. Anyag
nincs, hanem csak volum- felület-, mozgási-, formai-,
távolsági-, kémiai stb. energia.
Már az anyag s az atomok tagadása merész dolog,
Mach és Hertz még a fizikai jelenségek magyarázatára
sem tartják elégségesnek ezt a hipotézist. A hő is energia,
de csak akkor, ha munkát képes kifejteni. De hő akkor
is létezik, ha nem fejt ki munkát s nem különbözik a
munkát végző hőnél, tehát más létező anyagban kell
székelnie.
Még merészebb e hipotézis, mikor az életjelenségeket energiában oldja föl. Itt működik az idegenergia,
ebből fejlődik az öntudat s egyéb szellemi működés
energiája.
Az energia azonban csak megmérhető működés
mértéke. Az öntudat vagy az ész munkáját még senki
sem tudta kiloergekben kifejezni. Az öntudat nem végez
tapasztalati úton mérhető munkát. Más dolog a nyárfa
s más a nyárfa gondolata.
Nagyon fölületes az élő lények az égő lámpával
vagy szökőkúttal való összehasonlítása, csak azért, mert
a lámpánál is fogy a kanóc, az olaj pedig az égést táplálja, az élőlénynél is fogy a protoplazma s a táplálkozás pótolja.
Ily tertium comparationis a kő s a kutya között
a súly is. A kutya hasonló a kőhöz. Miért? Mert mindkettő nehéz.
Az energetikai monizmus tehát alaptalan és sikertelen kiküszöbölése az anyag és energia, illetve az
anyag és szellem egészséges dualizmusának. (V. ö. Dennert : Die Weltanschauung des modernen Naturforschers.
Stuttgart, 1907. Ostwald-ról szóló részét.)
3. A szervezetekben működő erők.
Reinke kedves témáját, a dominánsokat fejtegeti itt.
Mindinkább világosabban körvonalozza hipotézisét.
Tény az, hogy az organizmusban nemcsak^energia
működik. Az energia vak, vezetésre szorul.
A gép működésében sem tisztán energia szerepel.
A gép célszerű szerkezete vezeti az energiát. Minden
gépben vannak ily energiavezetők : Transformatoren der
Energie. De ezek nem energiák, a gép elpusztultával
nyom nélkül eltűnnek, hanem erők = Systemkräfte (Systembedingungen), «Die Welt als Tat» cimű müvében
Arbeitsdominanteknak nevezte őket.
Az organizmusban is vannak ily mikroszkopiailag
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ugyan nem látható erők, melyek az anyagcsere energiaáramát vezetik. «Die Systemkräfte (Arbeitsdominanten)
zerteilen und konzentrieren die Energie, sie richten
und regulieren, um eine Energieform in eine andere
umwadeln zu helfen.» (59. 1.)
Továbbá vannak alakító erők is az organizmusban, az u. n. Bildungs- o. Gestaltungsdominanten, melyek
az organizmus fejlődését, szaporítását irányítják. A gépekben ezek nincsenek. Ott nincs fejlődés. Az alakító
erő olt a gép alkotójánák esze.
A dominánsokat Reinke az ösztön fogalmába foglalja, «Instinkthandlungen» névvel jelöli működésüket.
Kétségtelenül messze megy, midőn annyira kitágítja
az ösztön fogalmát, hogy a hálófonás, fészekrakás jelenségeit egy sorba állítja a növény geo- és heliotropizmusával, klorofilképzésével, a sejtmitozissal. Wasmann
élénken tiltalkozik az ösztön fogalmának ily kitágítása
ellen (Instinkt u. Intelligenz im Tierreich. Freiburg i. Br.
1905. 147. 1.)
IV. fűzet. 1. Az élő és élettelen világ.
A következő különbségekben konstatálja az élő
világ kritériumait : 1. anyag más ; 2. táplálkozás (aszszimiláció, anyagcsere); 3. fejlődés (s növekedés) ; 4. szaporodás ; 5. ingerlékenység (mozgékonyság) ; 6. szellemi
tehetség.
Paulesco (Physiologie philosophique. Paris, 1908. II.
26—50. 1.) az 5. s 6. alatti kritériumokat a «relation»,
visszahatás fogalmába zárja.
2. Az ember helye a természetben.
Vájjon az ember külön állati őssejtből fejlődött-e,
melyben megvolt a szunnyadó s lassan fejlődő képesség az emberi typus kialakítására, vagy közvetlenül
majomőstől származott, avagy Isten közvetlen teremtésének műve-e, arra nézve a természettudomány kénytelen bevallani, hogy semmi biztosat nem tud. Palaeontologiailag egyik sincs bebizonyítva, legkevésbbé a majomős elmélete. Sem a jávai pithecanthropus, sem a
neandervölgyi h. primigenius nem képezik a missinglinket, lélektanilag pedig érthetetlen, mikép fejlődött az
állati lélekből az emberi szellem, holott a kettő között
áthidalhatatlan űr (unüberbrückbare Kluft) tátong.
3. A világnézetek harca.
Két egymással homlokegyenest ellenkező világnézet
küzd az emberi világban.
Az egyik a materializmus-atheizmus, a másik az
idealizmus-lheizmus. A természettudományra egyiknek
sem szabad hivatkoznia, mert világnézet alkotása a természettudomány hatáskörén kívül esik.
Az atheizmus az «ignoramus» álláspontjára helyezkedik s mikor tagadja a végok létét, vagy a célszerűséget, tulajdonképen semmit sem old meg, hanem hisz.
A theizmus az emberi lélek belső vágyától ösztönözve megoldás után sóvárog s egyrészt a materialisztikus megoldás lehetetlenségéből, másrészt a világ
célszerűségéből az oksági elv alapján egy végokra következtet.
A természettudomány a legcsekélyebb mértékben
sem gátolja ezt a következtetést, megengedi.
A vallás és természettudomány között nem lehet
ellentét, ha mindakettő megmarad a saját hatáskörében.
Két hiba szokott történni. A vallás ne vesse el a
természettudomány igazságait, ha azok rosszul értelme-
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zett tanával ellenkeznek, (Galilei) ; más részről a természettudomány se hirdesse kétes értékű, sokszor szubjektív tanait, biztos igazságok gyanánt s ne hirdesse a
vallás csődjét (monizmus).
E modern témák rövid ismertetése után minden
művelt embernek nagyon melegen ajánlom e világos
és könnyed stílusban megírt felolvasások gondos elolvasását. 1
Madarász István dr.

.Levél a

szerkesztőhöz.

Tisztelt Szerkesztő Úr ! Jelen soraimmal folytatni
kívánom Griger Miklós dr. levelét, a m i d ő n számos
abstinens pappal kitűzöm a zászlót, ezen jelszóval :
Tegyük a fejszét a fa gyökerére s indítsunk mozgalm a t az alkoholizmus ellen. Munkára fel társaim!
A fa gyökere a papság, midőn a népet inti, kéri,
dorgálja, hogy hagyjon fel szenvedélyévé vált ivószokásával, a testet s lelket ölő méregpálinkával és
ezzel önmegtagadást, áldozatot kíván tőle. A nép
áldozatával, önuralmával szemben, mi a papság áldozata s mennyiben mutatja ö n u r a l m á t ? Ha én olyan
gazdag volnék, mint a plébános úr, m o n d j a az egyik
hivem, úgy én is csak bort és sört innék.
Magyarország katholicismusának felrázása mennyi
vagyont, szellemi és testi áldozatot kívánt és kíván,
úgy hogy első harcosai, a hős férfiak nevei is eltűntek: a népet kirántani az ördög vaskarmaiból, a
pálinkázás szokásából, talán nem követel áldozatot?!
Ezen áldozat pedig: m o n d j o n le a papság nemcsak
a bármilyen izű és nevű pálinka élvezetéről, de a
b o r és sör ivásáról is, különösen utazás közben s
nyilvános helyen. Mert míg a papság csak akkor
képzeli magát úrnak, ha boros üveg van előtte ; fölhasználhatja a kormány mindenható hatalmát, kiadh a t j a tüdejét is, eredményt még sem fog elérni: mert
csak abstinens példánk ejti a népet gondolkozóba
s ösztönzi később követésre; önmegtagadásunk a
n é p felé emel, példánkat követni fogják, ha n e m is
tökéletesen, de legalább felhagynak a pálinkaivással,
mely a józan élet kezdete s vele a nép boldogulását, megerősödését és háláját vonja maga után. Talán
a papság n e m a nép példaképe, talán a papságnak
n e m kell a népnél j o b b n a k l e n n i ? !
Ezer kifogással élnek, hogy a papságnak muszáj
bort és sört innia, a n é p is ezer kifogással él, tehát
azzal felül n e m múlja a népet. Talán a sok ezer
kifogás mellett gondolják, hogy kell a papot b o r ivásra szoktatni, hogy kánonilag irreguláris ne legyen,
mint abstinens? Istenem! ha irtózom egy korty b o r tól a legnagyobb ünnepélyességek alkalmával, nehogy
szememre h á n y j a valaki az egyik hivem előző m o n dását; mondhatom, annál nagyobb önmegelégedéssel,
az engedelmesség érzetében a legnagyobb áhítattal
1 Nagyon kitiinö m u n k a , m i n t Reinke összes művei. Egyike
m a azon t e r m é s z e t t u d ó s o k n a k , a kik határozottan a k e r e s z t é n y
világnézet á l l á s p o n t j á n állanak. Egyúttal nagy o s t r o m l ó j a Haeckelnek.
Szerk.
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élvezem a bor szine és ize alatt levő én Krisztusomat. Különben a k á n o n i abstinenség azon irtózatban
leli alapját, melynél fogva nem vagyunk
képesek
semmiféle szeszes italt élvezni ; de a milyen ritka
volt ez a régi időben valóban kivételes állapot : úgy
a mai korban m a j d n e m lehetetlenség s ez ki is van
zárva, a mikor az alkohol diadalát üli testünkön s
szellemünkön, apáink s önmagunk túlságos szeszes
italok élvezete miatt.
A mennyiben ezen lap hasábjai hosszasabb közleményt n e m vehetnek fel, az abstinenség előnyeiről
érdeklődőknek szívesen nyújtok felvilágosítást a legújabb tanulmányokból vett bizonyítékokkal.
Miért is sürgősen, a míg még működési talajunk
van, m u n k á r a fel társaim, tegyük a fejszét a fa gyökerére s indítsunk mozgalmat az alkoholizmus ellenBatizfalva, 1909. szept. 20.
Schiirger plébános.
D. K o m j á t l i . Üdvözlöm a pálya kezdetén. Hivatásszerű
kötelességei mellett folytassa a további önképzést; ön még
a tudománynak is köteles lesz szolgálatokat tenni.
K. B u d a p e s t . T u d j a , az csak úgy van, hogy némelykor
mi is ráeszmélünk, hogy nagy férflainkat talán még életük
folyamán is meg kellene becsülni. Ilyen pillanatnak a műve
Apponyi Albert kultuszminiszterünknek orvosi díszdoktori
oklevéllel való minapi kitüntetése. Alkalmul szolgált a Budapesten ülésező orvosi világkongresszus, az impulzust pedig
egy párisi orvos-tanár adta hozzá, a kire Apponyi beszéde,
egyénisége, a vendégekkel szemben tanúsított előzékenysége
oly megkapó hatással volt, hogy toasztjában kijelentette, ha
a francia szervezet ilyen doktorságot ismerne, ő legközelebb
kitüntetésre ajánlaná egyetemének. Orvosi fakultásunk nem
is késett teljesíteni az óhajt. Vannak ám nekünk is nagy
embereink, a kiket a művelt külföld hamarább vesz észre,
mint mimagunk.
I. B r a s s ó . A jelen évre rendben van.
Z. B u d a p e s t . Igen, olvastam. Nem tetszett, szinte azt
gondolom, hogy a «Budapesti Hirlap» nem adta hiven vissza
beszédét. Mert hogy Másznyik konstatálja rólunk, hogy
«ezidő szerint a katholicizmusban több erőt, több életrevalóságot lát, mint a protestantizmusban», arra nekünk nincs
szükségünk s hogy mint evang. theologiai intézet igazgatója
olyan demagóg beszéddel nyissa meg a tanévet, arra meg
bizonyára a pozsonyi ev. líceumnak nincs szüksége. Ha
valakinél, a pedagógusnál első kellék a tapintat. A mit mondott, ha mindjárt evangélikusok ügyeiről is, nem jó helyről
mondotta.
G. E s z t e r g o m . Köszönöm, közölni fogom.
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T U D O M Á N Y O S , TÁRSADALMI É S IRODALMI K A T H O L I K U S FOLYÓIRAT
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I.
Az emberiség történelme szenvedés, küzdés, bare
a létnek mind tökéletesebb alakjáért, a boldogságnak egyre eszményibb és magasabb fokáért. A szellemi, társadalmi, erkölcsi harcok mögül ez a vágy
sír ki. A Gondviselés az ember lelkébe elhelyezte
szándékait, mint az ősködbe az anyagvilág kiépülésének tervezetét s ezen ősi szándékok megvalósításán töri magát az emberiség s titáni munkájában
fejleszti ki magából és közösségének életéből a mind
emberibb, mind eszményibb történelmi fejlődéseket.
Nehéz a milliók munkájában az egynek érdemét
kiemelni; nehéz a közös szenvedések tengeréből a
cseppnek értékét mérlegelni. Mert minden embernek
van benső és külső élete. A benső egész gazdagságában csak az egyén előtt tárul föl! A külső élet,
a mely a történelembe megy át, csak forgácsaiban él
tovább : a nagy ellentétekben, mikor az egyén a
fennálló rend ellen támad vagy a nagy összhangban,
ha szándékai a közös szándékokkal összeforrottak s
hangulatos akkordban olvadtak egybe.
Vannak azonban géniuszok, a kik ügy állnak,
úgy jelennek meg a történelem keretében, mint egy
magányos fa a sivár pusztában. Összefüggésben vannak a korral s mintha mégis ki lennének belőle
szakítva. Csendes életet élnek, de az egész élet örömei,
szenvedései kifejezésre jutnak bennük. Hárfák módjára zengenek, az élet lehelete sír ki, vagy csendül
meg örömdalban bennük. Ezek a nagy érzelmeknek,
a hatalmas szenvedélyeknek emberei. Valóban mikrokozmoszok, mert az élet minden mozgalmassága,
vágya, reménye, öröme, bánata, jelene s jövője megtisztultan, a szív érzelmeinek hatalmas gazdagságában,
az igénytelenségnek ártatlanságában tükröződik bennük vissza. A mi a zúgó, a szenvedélyes küzdelmekben erőszak, az elemi erőknek pusztító dühe, az
bennük a hivatás alakját ölti föl s mint költők vagy
prófétai ihletésű lelkek a spiritus lenis lágy dallamában az egyetemes és általános érzéseket közvetlenül,
1

JÁNOS

EGYETEMI TANÁR

"Ferenc hivatása.1

Szent

SZERKESZTŐ
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Budapest, IX. ker., Ferenc-körűt 27,

bájjal, gyermekdeden éneklik. S bámul a viharban
álló világ, hiszen ez a napfény a mi gyermekünk !
Istenem, mikor én a XI., XII. és XIII. század feneketlen kavarodásait ; politikai, társadalmi, bölcseleti,
vallási küzdelmeit gondolatban áttekintem s a fegyverzörrej, a szabadságért küzdő néposztályok, a szellemi,
a dialektikai viták, az albigenzesek, katharok, waldenzesek fanatizmusa között látom szent Ferencet, ezt
a finom vonású, tengermély érzésű, szeretetet lihegő
költőt, művészt, a ki énekel, táncol, ujjong s úgy
cseng, mint egy liriai költemény, úgy érzem, hogy
ebben az átszellemült lényben az összes ellentétek
eloszlottak: a vágyak kielégítést nyertek, a szenvedések elsimultak. Ő ama sóvárgó, harcoló, könnyező
század reményeinek, sejtéseinek testet öltött gyermeke,
a ki kiengesztelte az embereket önmagukkal, az Úr
Istent az emberekkel, a természetet a szellemmel.
Hisz a merre ment, a tavasz, zsenge, illatos, bűbájos
tavasz szállóit alá a rónákra és hegyekre. Az ember
fellendült Istenéhez ; az ellenségek békecsókot nyomtak
egymás arcára ; a hegy és völgyről felszállott
az átoknak párázata s felöltötte magára a természet
menyasszonyi fátyolát úgy, hogy az ember belészeretett. A farkasok megszelídültek, a madarak az
ember kezén énekeltek, leszállott az égből az egyetemes és általános testvériség. A földi és a mennyei
szerelem édes hangokat csalt ki a nemzeti érzésből,
nyelvből. Ah, hisz mindez csak álom, mindez csak
rajongás, önmagái bódítja el az ember hímes, szivárványos képzeletével ! Nem, ez nem képzelet, ez a
valóságnak egy soha nem sejtett s talán többé vissza
sem térő költészete. Vagy csak azon életnek pillalanatnyi előize, a melyről szent Ágoston azt módja:
Ibi vacabimus et videbimus ;
Videbimus et amabimus ;
Amabimus et laudabimus.
Ecce q u o d erit in fine — sine fine,
** *

A szellem ott zúg, a hol akar. S nem tudjuk,
honnan jő, nem tudjuk, hová megy. A szellem zúg,
de azt a végtelen finom, súlytalan lelki mozgalmasságot, a melyből végre zúgás és vihar fakad, nehéz
fölfedezni, megállapítani, eredetére visszavezetni. Szent
Ferenc korában minden izzott. A politika, a társa-
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dalom, a tudomány, a vallás forrongásban állott.
Mindenütt válság, fészkelődés, az u j a b b elhelyezkedésnek kinos mozgalmassága. S milyenekből táplálkozott a türelmetlenség? Mi verte föl a középkor
nagy hatalmasságait : az imperiumot, a sacerdotiumot,
a s t u d i u m o t ? Mi ébresztette föl a polgárságnak, a
föld népének szabadságszomját? Mi szította föl a
vallásos életnek kiszáradt ereit ? A szunnyadó szellemi
erőknek ébredése. Az embernek ö n m a g á r a eszmélése
vagy i n k á b b annak a kezdete, m e r t hisz a teljes föleszmélés hosszú, százados lélektani folyamatnak volt
gyümölcse.
Mikor a XI. századnak «szofistái» k o r u k lelkivilágát elemezni kezdték s az értelem erőit minden
egyéb ismeretforrásnál többre becsülték, megkezdődött
az emberiség ö n m a g á r a ébredése. A nominalizmusnak
fogásai s Abelárdoknak büszke hadakozásai között
egy gondolat az uralkodó hangnem : az ész minden
igazságnak mértéke.
Az első tekintetre talán súlytalan ez az axióma;
de ha nézzük, mily elemi erővel működött az emberi
érdekek és értékek mezején, egy erőszakos elvnek
lüktetését érezzük ki belőle, a mely ama korszak
egész felfogására páratlan hatással volt.
Az észnek m a g á r a ébredése megváltoztatta először a m a korszak politikai fölfogását. A pápaság és
a császái'ság, az egyetemesség, a nagy eszményi
keresztény társadalom jeligéje alatt fogtak egykor
egymással kezet, hogy a keresztény vallást terjesszék,
védjék, áldásos működésében m i n d e n népet és annak
összes rétegeit részesítsék. A szent céloknak dicskoszorúja övezte a pápa és a császár fejét s a béke
és a fejlődés reménye kecsegtette a népek szivét.
Ám a nagy eszmék m i h a m a r á b b elhomályosultak
és hatalmi érdekek kerültek felszínre. Szomorú idők
voltak azok!
N e m célom a hohenstaufok világpolitikáját rajzolni, n e m az egyházi és világi hatalmak sok nyomorral
és szenvedéssel j á r ó küzdelmeit, harcait, a melyekbe
belevegyültek a hűbéreseknek és a h ű b é r u r a k n a k
is fegyverzörgései, vázolni ; csak a r r a akarok rámutatni,
hogy azon általános világfölfordulás mögött olt
kisért a magát érvényesítő ész, a hideg számítás, a
mely letépi a szent céloknak és szándékoknak látszatát a küzdő felekről s mindegyiket pusztán kegyetlenségében, saját jogainak és hatalmi vágyának kielégítésében mutatja be. Kié legyen a hatalom, a népek
kormányzásának joga, ezt kérdezte a magára eszmélt
ész. A császár-é vagy a p á p á - é ? Kié a két k a r d ?
S melyik fényesebb? Ez a politikai kérdés! A bolognai
jogi iskola, a p á p á k n a k jogászai, a költők, mint
Dante, állottak a velfek vagy gibellinek szolgálatában
s h a t a l m a s elmeéllel, a múltnak nagy hagyományaival fölfegyverkezve állottak a politikai jogok eredetének és birtoklása kérdésének szolgálatába. Közbeközbe ideális célok érdekében még összefognak,
keresztes
hadjáratokat vezetnek,
tapasztalatokat
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gyűjtenek, de végre is úgy az ideális, mint kínzó
h a r c o k b a n m i n d a két fél csak gyengiil-gyengül,
hogy küzdelmeik helyet a d j a n a k új eszményeknek,
nagy társadalmi mozgalmaknak.
Az az új, hatalmas törekvés a népből indult.
Az i m p e r i u m n a k és a sacerdotiumnak, a h ű b é r u r a k n a k és hűbéreseknek mérkőzése a nép szeme előtt
folyt le. A politikai izgalmak szenvedélyes lehellete
megcsapta a jognélküli s csak szolgálatokat teljesítő
városi és falusi polgárság lelkületét is. A jelszavak
ragadósak, a jogok keresése jogigényeket ébreszt föl.
A múltnak letűnt dicső emlékeiből megmaradtak
m é g az egykori függetlenségnek, a városi és falusi
élet szabadságainak hagyományai, éltek még egyes
községi intézmények is, a melyek a szabadságnak
vágyát szítogatták. A hatalmasoknak bukásai is a bájelnyomott, de kipihent erőket öntudatra ébresztik.
J ö n n e k olykor népvezérek is, bresciai Arnoldok,
a kik az Abelardok lábánál hallgatták a szabadelvű
tanokat s a politikai szabadságnak elméletévé szövik
össze azokat. Jönnek ezek az emberek s hivatkozn a k a múltnak emlékeire s ébresztgetik a leláncolt
P r o m e t e u s b a n a szabadságnak érzését. Jönnek vissza
sokan napkeletről is, beszélnek idegen népek gazdagságáról, szellemi felfogásáról, hoznak magukkal
tapasztalatokat, világlátást, a megélhetésnek új föltételeit. Elsimulnak a keresztesek vallásos lelkesedésének hullámai, fegyvercsörtetés helyett ipart, kereskedelmet űznek, gazdagodnak, a jólétnek eddig nem
ismert fokára j u t n a k és érzik a szabadságnak, az
egyéni függetlenségnek lelki szükségességét.
A demokráciának ez a hatalmas fenékhulláma
csap föl egy XII. századbeli elmélkedő írásából.
«A falusiak és városiak; az erdők és síkságok lakói,
n e m tudom m i n ő dacból vagy kinek bujtogatására,
húszan, harmincan, százan gyűléseztek, összebeszéltek
titkon és megesküdtek sokan, hogy jó akarattal semmi
urat, semmi tisztviselőt n e m tűrnek többé. Az urak
csak sanyargatnak minket, igazságot nem nyerhetünk
tőlük, övék minden, elvesznek mindent, megesznek
mindent. Miért tűrnénk ily b á n á s m ó d o t , n e m vagyunk-e
oly emberek, m i n t ő k ? Ugyanazon tagokkal bírunk,
ugyanazon termettel, ugyanazon erővel az önmegtagadásra. Azután százan vagyunk egy ellen. Védjük
m a g u n k a t a lovagok ellen, tartsunk szorosan össze
és senki sem fog fölöttünk uralkodni. Levághatjuk a
fát és megfoghatjuk az erdőkben a vadat, folyókban
a halat és szabadon használhatjuk az erdőt, a mezőt,
a vizet!»
Ime a h a r m a d i k r e n d n e k ébredése úgy az északolaszországi, mint a délfrancia városokban, községekben. A vészes felhők, a polgárháborúknak előjelei. De nemcsak más világnézlet, tágabb látókör
j ö t t Keletről, h a n e m eretnek tanok és új vallási elvek
is. Ki tudná megmondani, mi ébresztette föl a
valdensesekben, a katharokban az elégületlenségnek
lángját. A szent földnek egyszerű talaja juttatta-e
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eszükbe Krisztus igénytelenségét, az egyház apostoli
küldetésének elevenebb tudatát ? Tény, hogy el vannak
telve elkeseredéssel az egyház, a papság iránt s kivánják, hogy ők maguk olvashassák a bibliát, taníthassanak, prédikálhassanak. Elfordultak a gazdagságban
és világi fényűzésben élő papoktól, szegénységet és
alázatosságot követeltek s magukat is szegényeknek
vallották.
Tévedtek ! A manicheizmus régi, kárhozatos tanaival szennyezték be magukat, de tagadhatatlan, hogy
az ész bírálgató ereje érvényesül náluk is s az egyéni
vallásosságjogát is tanították. Törekvéseikből nyilvánvaló, hogy a mediatrix eeclesia nem kellett nekik s
Istennel közvetlen lelki összeköttetésben akartak élni.
S mindezen mozgalmak mögött ott vanak a
szintén szabadabb bölcseleti nézetek, melyek az egyszerű hitet csúfolják, a fides quaerens intellectum
helyébe az intellegam ut credam elvét állítják föl, a
mint ezt a minap a szent Anzelmről szóló fejtegetésemben megbeszéltem.
Mindenütt, az élet egész mezején forrongások,
új harcok mutatkoznak. Az egyetemes eszmék helyébe
részleges törekvések lépnek s a jelszó a szabad
egyéniség érvényesülése a politikai, társadalmi, vallási és bölcseleti életben. És a harcok ki is törtek.
Az impérium és sacerdotium tovább küzdenek a
XIV. század elejéig. Közben kibékülnek s az eretnekek
ellen indulnak. Azután a belső forradalmak lángjai
csapnak föl a városok és vidékeknek harcában
földesuraik ellen. A zsinatok pedig leverik Abelardot
és pártját. Mindez nem más, mint a régi és új eszméknek élet-halál mérkőzése. És ebben az időben,
Dante szavaival élve, Naphoz hasonló fény dereng
fel Assisi felől, szent Ferenc jelenik meg a meghasonlások szinterén, ki bámulatos lelkében, érzésében
átélte a világ nyomorúságait s a béke és szeretet
dalai között békítette ki a szenvedő világot.
Trikál József dr.

A Iheologiai év kezdetén.

<i.)

Az iskolai év megnyitása legjobb alkalomként
kinálkozik, hogy a hittudományok művelői kissé
magukba szálljanak és állapotbeli kötelességeik felett
valamelyes lelkigyakorlatot és különös lelkiismeretvizsgálatot végezzenek. A hittudományok egészséges
művelésének — akár a tanári széken, akár az irodalomban, akár a tanulószoba csendjében történjék
is — elengedhetetlen előföltétele bizonyos egészséges
lelkület, hogy úgy mondjam, lelki vérmérséklet,
bizonyos lelki szervezettség. Mivel pedig ez a kellő
lelki egyensúly és szellemi éghajlat részben külső
behatások, részben belső elváltozások következtében
gyakran eltolódik, megbillen és megfertőződik : szükségesnek látszik koronkint ezen kóros tünetekkel
szembeszállni és fölséges hivatásunk fényében kipróbált gyógymóddal újra megteremteni azt az alap-
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hangulatot, a mely nélkül e téren hasznos munkások
nem lehetünk.
Newman bíboros egyik akadémiai beszédében,
melyet 1855-ben tartott, mondotta : «A főiskolák
tanárai hasonlítanak különböző államoknak teljes
hatalommal felruházott követeihez, a kik egy udvarnál
vagy egy nemzetközi gyülekezetben együtt vannak.
Mindegyiknek a maga tudományát kell képviselnie
és a maga tudományának érdekeire különös figyelmet
kell fordítania». 1 Ha teljesen eltekintünk is a hittudományok belső fönségétől és szépségétől : maga
az a keret, melyben Newman nekünk a hittudományokat is bemutatja, elégséges arra, hogy hivatásunk komolyságáról és felelősséges voltáról m a gunknak méltó képet alkossunk. Az állam, a társadalom, a művelődés számtalan kérdése, mely kortársainkat lázas izgalomban tartja, sohasem oly egyszerű, hogy megoldásához elég volna csupán egy-egy
tudományszak véleményének kikérése. Ezek a kérdések bámulatosan sokoldalúak és épen ezért egyoldalú megoldásuk előbb-utóbb megboszulja magát.
Ha szabad azt mondanom, ezek a kérdések átlag
nem az egyes tudománykarok belső ügyei, hanem
karközi ügyek, a melyek csak az összes karok képviselőinek szavazata által dönthetők el. Majdnem
minden ilyen életbevágó kérdésnek a jogi, történeti,
természettudományi és orvosi oldala mellett megvan
a maga theologiai oldala is. A ki a vallást kellően
értékeli és elvízenyősített vallási fogalom helyett
azzal az egyedül igazival dolgozik, a mely szerint a
vallás az egész életet átölelő magasabb világnézetnek
és magasztos törekvéseinknek kifejezője: az ezzel
eleve tisztában van. Sőt joggal mondhatjuk, hogy
számos kérdésnél más tudomány távolról sincsen
annyira érdekelve, mind a vallástudomány. Maga
Proudhon elismerte, hogy politikai kérdéseink fenekén
rendesen theologiai kérdéseket találunk.
Már most ebből mindenekelőtt az a jog folyik,
hogy mindezen kérdések elintézésénél bennünket is,
a hittudományok hivatott képviselőit, meghallgassanak. Ezzel a joggal azonban kapcsolatos az intézőknek az a joguk, hogy tőlünk ezekben a kérdésekben tárgyilagos, alapos és kimerítő felvilágosítást
kapjanak. Ez a jog pedig ránk azt a szigorú kötelességet szabja, hogy ernyedetlen szorgalommal fáradozzunk legsajátosabb területünk gondos felkutatásán, felásásán, kibányászásán, feldolgozásán és rendszerbe foglalásán. Ha kényesek vagyunk jogainkra,
éreznünk kell felelősségünket is az egész vonalon.
Hivatásunknak óriási társadalmi jelentőségéből hazára
és világra szóló nagy felelősség hárul ránk, és épen
ennek a felelősségnek tudata egyik alapvonása annak
a lelkületnek, a melyet szivünk mélyén hordoznunk
kell és a mennyiben elmosódott volna, eredeti tisztaságába vissza kell állítanunk.
1
Newman, Vorträge u. Reden : Das Christenthum u n d
die naturwissensch. Forschung. Németül Köln, 1860. 295—320.
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Ha ez a komoly felelősséggel teljes lelkület hiányoznék belőlünk és a világ szemében inkább theologiai műkedvelők, mint theologiai szakférfiak szinében t ű n n é n k fel : magunkra kellene vetnünk,
ha az intéző körök a mi nézetünkre egyáltalán n e m
volnának kíváncsiak és intézkedéseiket de nobis
sine nobis tennék. A mennyiben pedig hibánkon
kívül különböző koráramlatok szorítanának
ki
minket a világ sorát intéző képviseleti tanácskozás
asztalától ; teljes öntudattal és komoly tiszteletet gerjesztő hittudományi munkával kell magunkat az
intéző körökkel annyira észrevétetnünk, hogy tanácsunk kikérése elkerülhetetlen legyen. A szomorú
valóságról mindegyikünk egymagában is folytathatja
elmélődéseit.
A kongresszus asztalától való bizonyos fokú
távoltartásunk aligha lesz tagadható. De van még
egy tény, a mely gondolkodóba ejthet és alkalmas
arra, hogy törekvéseinknek szárnyat adjon és talán
lankadó erőinket megsokszorozott és szinte emberfeletti erőkifejtésre késztesse. Tekintsünk el attól,
hogy a protestáns külföldi hittudományi karok az
utolsó évtizedekben a k á r építő, akár r o m b o l ó irányban
hatalmas m u n k á t végeztek ; a rombolásról talán
j o b b a n tudomást vettünk, mint az építésről, a melynek egészen új hittudományi szakok köszönik
születésüket, vagy kiépítésüket (dogmatörténet, bibliai
kritika, enciklopédia, vallástörténet stb.). Tekintsünk
el ettől, á m b á r ez is megnyergelhetné törekvéseinket.
Gondoljunk inkább arra, hogy ú j a b b a n emelkedőben
van egy irányzat, a mely nem a k a r j a ugyan a
vallást kiszorítani a nagy társadalmi kongresszus
asztalától, sőt ott igen hathatósan szót emel érdek é b e n ; h a n e m ki a k a r j a onnan szorítani azokat, a
kik a vallásnak hivatott képviselői volnának, ki akar
szorítani minket. Kár volna elleplezni a valóságot,
hogy a laikus elem a theologiában erősen tért hódít.
Egyre-másra jelennek meg művek, és pedig sokszor
igen szakszerű művek a vallásról, a vallásbölcseletről,
a vallási lélektanról, a vallási kórtanról, Krisztusról,
a kereszténységről, a kereszténység természetes eredetéről stb. stb., a melyek laikus kézből származnak.
Mintha Renan felhívásának teljesítését tűzték volna
ki feladatul, hogy el kell venni a papoktól a theologiát,
a melyben eleget «kontárkodtak» m á r , mert a theologiának világi kézben lehet csak jövője.
Észre kell vennünk, hogy itt nagy kisajátítási
eljárás van folyamatban. Ez a kisajátítás már azért
is aggodalomkeltő, mert a szellemi kisajátítás halált
jelent a kisajátitottakra nézve. A világi elem a középkor
óta átvette a papságtól a különböző világi t u d o m á nyokat. Helyesen tette, hiszen a papságnak ezek
művelése n e m képezi hivatásbeli feladatát. Elvállalta
a papság a maga hivatásbeli m u n k á j a mellé ezt a
m u n k á t is, mint a szeretetnek művét ; a visszavétel
óta, mert hiszen ez n e m volt kisajátítás, csak visszavétel, a papság annyit tett ezen a téren, hogy bármely

LXVIII. évf. 1909.

más világi hivatás képviselői mellett is büszkén
m u t a t h a t e téren elért eredményeire. De a hittudom á n y o k n a k elvétele a papságtól m á r nem visszavétel, h a n e m egyenes kisajátítás. Félre ne értsük
egymást! Csak örvendeni tudunk annak, ha a világiak is résztvesznek a theologiai m u n k á b a n ; ez csak
viszontszolgálat lehet azért, hogy a papság századokon
át egyedül végezte a világi tudományok művelésének m u n k á j á t és azóta is tiszteletreméltó részt
kér ki magának belőle. Nem is lehet keresztény
e m b e r n e k jogát a theologia műveléséhez tagadásba
v e n n i ; nem is volna jó a világi tehetséges keresztények szellemi energiáit e téren nélkülözni ; bizonyos
körülmények közt az ő theologiai irodalmi működésük talán még az önzetlenségnek is több színezetét viseli magán és ennek következtében a nagy
közönség vallási meggyőződésének érlelésére is jóték o n y a b b a n hat. Mindezen szempontoknál fogva tisztelettel hajlunk m e g a hivatottak előtt és megtisztelve érezzük magunkat közreműködésük által.
Azonban a theologia elvilágiasításában, a mostan
folyó theologiai szekularizációban mégis nagy veszedelmet látunk ; és pedig ezerszerte nagyobbat, mint
az egyházi vagyon szekularizációjában, hiszen a
különbség a kettő között akkora, mint a mekkora
a szellemi és az anyagi vagyon közt. A veszedelem
pedig a következőkben rejlik. Mindenekelőtt a papi
theologus hűtlen sáfárnak tűnik fel, a kitől az anyakönyvek után a theologiát is el kell venni. Ez a
gyanúsítás arculcsapása a papi theologus lelkiismeretességének. Ilyen jogtalan arculcsapásokat azonban
Krisztus parancsolata értelmében még elviselnénk,
ha még oly fájók is, hiszen szellemi kufárkodást
vetnek szemünkre. De a mit m á r nyugodtan nem
nézhetünk, az, hogy ez a kisajátítás voltaképen nem
a tehetséges, tisztességes és theologiai érzékkel biró
világiaknak adott képesítés, meghívó és szabadságlevél; hanem rászabadítása a theologiai területre
egy sereg kétes egyéniségnek, a kik sovány tudománnyal, felelősség érzete nélkül, ötletszerűen, fantazmagóriák és vágyaik szerint, a lelkiismeret szigorú
ellenőrzése nélkül űznek aztán dilettáns theologiát
a m a g u k és az egész nemzedék örök kárhozatára.
Ezzel a kisajátítással szemben természetesen
életkérdés ránk nézve az erőteljes védekezés. Ennek
a védekezésnek azonban semmiféle más m ó d j a el
n e m képzelhető, m i n t a komoly, belterjes hittudományi
irodalmi tevékenység, mely ö n m a g á b a n véve is értékes
műveket bocsát a piacra és a g o m b a m ó d r a szaporodó
laikus termeléssel szemben is olyan értékeket nyújt,
a minőket a színarany a talmival szemben.
Az eddig tárgyalt két szempont nagyon alkalmas
arra, hogy egyéb közismert megfontolások mellett
felvillanyozzon minket és a theologia művelése érdek é b e n oly erőket szabadítson fel bennünk, a melyek
a küzdelem és verseny hiányában álmatagon hevernének bennünk. Ezen gondolatok szemmeltartása
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mellett terméken)' theologiai esztendőre nyilik kilátásunk.
Zubriczky Aladár dr.

A « Commissio Biblica» döntvényei a Genezis
első három fejezetének értelmezéséről.
Folyó év nyarán a római biblikus bizottság a
következő kérdések dolgában hozott határozatot:
1. Kérdés: Vájjon azok a különféle értelmezési
rendszerek, melyeket a Genezis három első fejezete
betűszerinti értelmének kizárása céljából kitaláltak és
a tudományosság látszatával védelmeztek, birnak-e
szolid alappal ?
Válasz: Nem.
2. Kérdés: Szabad-e a Genezis történeti jellege és
alakja, a három első fejezet kölcsönös és a következőkkel való összefüggése, az ()- és Újszövetségi szentiratok számos tanúbizonysága, a szentatyák csaknem
összhangzó véleménye és hagyományos fölfogása ellenére, melyet az Egyház a zsidó néptől átvéve mindig
magáénak vallott, azt tanítani, hogy a Genezis három
említett fejezete nem tényleg megtörtént, a valóság
tárgyilagosságának és a történeti igazságnak megfelelő
események elbeszélését tartalmazza; hanem vagymesés,
a régi népek hitregéiből és cosmogoniáiból kölcsönzött s a szentiró által a polytheismus összes tévedéseitől megtisztított s az egyistenhitűség tanára alkalmazott dolgokat; vagy a tárgyilagos ténylegesség alapjának hiányában szűkölködő, történeti külszín alatt
vallásos és bölcseleti igazságok hangoztatása céljából
előadott allegóriákat és symbolumokat ; vagy pedig
részben történeti, részben költött, a lelkek kioktatására és épülésére szabadon költött legendákat?
Válasz mind két részre: Nem.
3. Kérdés: Lehet-e a betűszerinti értelmet kiváltképen ott kétségbe vonni, a hol a keresztény vallás
. alapjait érintő eseményekről van szó, mint a milyenek többek között az összes dolgoknak az idők kezdetén Istentől való teremtése, az ember különös teremtése, az első nőnek az első emberből való alkotása,
az emberi nem egysége, az őssziilőknek a megigazulás állapotában való ősi boldogsága, a parancs, melyet
engedelmességének kipróbálása céljából Isten az embernek adott, az isteni parancsnak a kígyó alakjában
megjelent ördög tanácsára történt megszegése, az ősszülőknek az ártatlanság emez eredeti állapotából
történt kivetése, valamint az eljövendő Megváltónak
megigérése ?
Válasz : Nem.
4. Kérdés: Szabad-e ezen fejezetek azon helyeinek magyarázata közben, melyeket a dologról biztosat és határozottat tanító egyházatyák és tudósok
különbözőképen fogtak föl, az Egyház ítéletének és
a hit analógiájának megóvása mellett mindenkinek
azt a nézetet követnie és védenie, a melyet jónak lát ?
Válasz: Igen.
5. Kérdés: Kell-e mindent, t. i. az említett feje-
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zetekben előforduló szavakat és kifejezéseket szükségképen szószerinti értelemben venni, űgy hogy attól
még akkor sem szabadjon eltérni, mikor maguk a
kifejezések nyilvánvalóan átvitt, vagy képletes, vagy
anthropomorph értelmükben használvák és a tulajdonképeni értelmük megtartását a józan ész tiltja, avagy
elhagyását a szükség parancsolja?
Válasz : Nem.
6. Kéidés: Vájjon a betűszerinti és történeti értelem föltételezése mellett szabad-e ugyanazoknak a
fejezeteknek képletes és prófétai értelmezését magának az Egyháznak példájára okosan és hasznosan
igénybe venni ?
Válasz: Igen.
7. Kérdés: Tekintettel arra, hogy a Genezis első
fejezetének megírásakor a szentirónak nem volt célja
a látható világ megalkotását és a teremtés teljes rendjét tudományosan előadni ; hanem azt népszerű, az
emberek értelméhez és fölfogásához alkalmazott alakban népével közölni, a mint azt abban az időben a
közbeszéd magával hozta, van-e értelmezésük alkalmával a tudományos nyelv sajátságainak pontos és
mindenkori vizsgálatára szükség ?
Válasz : Nem.
8. Kérdés: Vehető-e a Genezis első fejezetében
ama hat nap elnevezése és megkülönböztetése alkalmával előforduló Yöm (nap) szó akár tulajdonképeni
természetes napot, akár átvitt, bizonyos időközt jelentő
értelmében és vájjon a szentirásmagyarázók közt
erről szabadon folyhatnak-e viták?
Válasz: Igen.
Július 30. a Szentséges Atya az ügy elintézésével
megbízott mindkét Főtisztelendő Consultornak audenciát engedélyezve a fölsorolt válaszokat tudomásul
vette és közzétételüket elrendelte.
Róma, 1909. június 30.
Fulcranus Vigouroux, P. S. S.
Laurentius Jarnsens, O. S. B.
* * *

E határozatoknak óriási hordereje nyilvánvaló.
Mert hiszen oly szentírási szövegekre vonatkoznak,
melyek nemcsak a keresztény-katholikus embert, de
az egész emberiséget egyaránt érdeklik. Az elemi hitoktatás a teremtéstörténet közlésével kezdődik, az
képezi alapját, az jóformán az első hosszabb szentírási részlet, melynek szövege eltörölhetetlenül vésődik a gyermek végtelenül fogékony lelkébe s a mely
helyesen fölfogva, jól megértve, egész életén át lelki
vezérfonalává lesz a jelen útvesztőin át az örök életbe,
a mint tényleg a «ki teremtette a világot?» elválaszthatatlanul összefügg a másik fontos kérdéssel : mi a
földi létünk végcélja, vagy a katekizmus szavaival
élve: «mi végre vagyunk a földön?»
Minthogy a Genezis első három fejezete a szentírás legjobban ismert szövege, nem csoda, hogy alig
van a szentírásban hely, mely az emberiséget többet
foglalkoztatta volna, mint ezek.
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Régente, midőn az emberiség természettudományos ismeretei a legközönségesebb természeti tünemények rendszertelen és felületes megfigyeléséből
állottak, a Genezis teremtéstörténete — ide értve az
első emberét is — hitbeli nehézség tárgyát j ó f o r m á n
nem képezte. De mikor az e m b e r elkezdte a föld
kérgét túrni s e közben a részleges megfigyelések
hosszú sorozata révén rájött arra az óriási horderejű
tényre, hogy a földkéreg szilárd rétegeinek mai alakja
a Föld őstüze, a tenger hullámai sok-sok évezredes
m u n k á j á n a k lassú eredménye, felmerült a nehéz kérdés, hogy hozható összhangba Isten irott szava, a
Genezis teremtéstörténete, a természet nagy könyvével, melynek fosszil betiii alapján szerény bolygónk
kialakulásának idejét nem hat napra, hanem talán hat
millió évre kellene becsülnünk. A mint e bonyolult
kérdés szőnyegre került, egymást érték a különböző
elméletek, melyek a hit- és természettudomány megzavart összhangját kiegyenlíteni iparkodtak. Egy időben szinte úgy látszott, hogy a probléma kulcsát
meg is lelték, a m i d ő n a geologia periódusai s a
szentírási teremtéstörténet napjai között határozott
parallelizmust véltek konstatálhatni. Akkor meg a
hithű keresztények meggyőződését egy ujabb «shock»
érte a babyloni teremtésmondák fölfedezésével, melyek
a bibliai teremtéstörténet egyes részleteihez látszólag
oly közel állanak, hogy némely tágabb lelkiismeretű
búvár n e m habozott a Genezis íróját plágiummal
vádolni és mentségére legföljebb annyit hoztak föl,
hogy a bábeli polytheistikus m o n d á k megtisztításával
és népszerűsítésével az emberiségnek j o b b és nemesebb vallásos irányt szabott, tehát mégis csak «hasznos munkát» végzett.
Az egész kérdés ilyenformán egyre bonyolultabb
lőn. Ezek után nem csoda, hogy a közhangulat nyomása, sőt talán mondhatnók, szuggesztív hatása alatt,
nem egy katholikus hittudós hajlandóvá lett a tudom á n y j a v á r a és a hagyományos fölfogás ellenére bizonyos engedményeket tenni.
A Szentszék egy ideig türelmesen szemlélte ezeket a tagadhatatlanul jóhiszemű és nemes szándékból
eredő törekvéseket. Csakhogy az ú j irány egyes ferdeségei, túlzásai és veszedelmes kinövései aggasztani
kezdték m á r a különben ugyancsak konciliáns XIII.
Leo pápát is, ki a «Providentissimus» kezdetű enciklikában szükségesnek látta a hit és tudomány, főleg a
természet- és történettudomány határvonalait szabatosan megjelölni, a nélkül azonban, hogy a megindult
tudományos viták árját radikálisabb eszközökkel megakasztotta volna.
Egészen m á s politikát folytat ezen irányzattal
szemben X. Pius. Minden cselekedetén meglátszik,
hogy a «cura pastoralis»-ból alaposan kivette részét
és nagyon jól tudja, hogy a kereszténység nem meddő
elmélet, h a n e m természetfölötti élet és hogy akadémikus vitákkal a hivő sereg lelki békéjét s az egyház
nyugalmát veszélyeztetni senkinek sincs jogában. Épp

LXVIII. évf. 1909.

azért a «Pascendi» enciklikával és a «Lamentabili»
dekretummal az ilyenfajta disputák fonalát elvágva,
a türelmes várakozás álláspontjára helyezkedik. «Veritas patiens, quia aeterna». N e m tiltja el a papságot
a biblikus tudományok művelésétől, sőt elrendeli,
hogy a szemináriumokban a szentírás megismertetésére az eddiginél sokkal nagyobb gondot fordítsanak
é s e célra még egy biblikus főiskolát is létesít, de nem
is tűri, hogy a papság egyoldalúan negativ problémákkal foglalkozva, hitében meginogjon és szkepszisét
a hivek lelkébe átplántálja. Ez okból a vitás kérdések dolgában n e m hoz «ex cathedra» végérvényes,
«peremptorius» döntvényeket, h a n e m megelégszik
azzal, hogy a papságnak a korviszonyok alakulásához
képest irányt szabjon és a hagyományos fölfogás
biztos alapját az újítók k ö n n y e l m ű rombolásától
megóvja.
Szerény nézetünk szerint ez a «Commissio biblica»
rendkívül óvatos döntvényeinek jelentősége is. A h a r m a d i k kivételével egyik sem tartalmaz kategorikus
ítéletet, h a n e m a theologia tanárainak ad konkrét
utasításokat, a melyekhez m a g u k a t tartaniok kell.
Állításunk bizonyságául untig elégséges a döntvények tagadó alakját állítóra változtatni, mely esetben a határozatok következő f o r m á t öltenek:
1. Azok az elméletek, melyek a Genezis első
h á r o m fejezete betűszerinti értelmének kizárását célozzák, szolid alappal nem bírnak.
2. Nem szabad tanítani, hogy a Genezis első h á r o m
fejezete nem tényleg megtörtént, a valóság tárgyilagosságának s a történeti igazságnak megfelelő események elbeszélését tartalmazza.
3. Nem lehet a betűszerinti értelmet kétségbe vonni
Genezis 1—3 azon helyein, a hol a kereszténység alapjait érintő tanokról van szó.
4. Ellenben szabad azokat a helyeket, melyek
értelmezése körül az egyházatyák és az egyháztudósok eltérnek, kinek-kinek saját okos belátása szerint
értelmezni.
5. Nem kell m i n d e n egyes, Genezis 1—3-ban előf o r d u l ó szót és kifejezést szószerinti értelemben venni.
6. A betűszerinti értelem föltételezése mellett szabad az első h á r o m fejezet képletes és prófétai magyarázatát igénybe venni.
7. E fejezetek előadása népies s azért értelmezésüknél a tudományos nyelv sajátságainak pontos és
folytonos vizsgálatára nincs szükség.
S.Szabad a fölött is vitatkozni,vájj on a hexaëmeron
n a p j a i n a k megkülönböztetése alkalmával használt Dr
szó természetes napot jelent-e avagy bizonyos meghatározott időközt.
Látjuk tehát, hogy csak a h a r m a d i k tétel tartalmaz apodiktikus kijelentést, a m i k o r úgy dönt, hogy a
betűszerinti értelmet nem lehet kétségbe vonni a
Genezis első h á r o m fejezete azon helyeinek értelmezésénél, melyek a keresztény hit alapjait érintik.
A hangsúly nyilvánvalóan ezen a ponton v a n ; ez
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képezi a határozatok konstitutiv elemét; a két megelőző tisztára normativum, mely a folyton felmerülő
ujabb és ujabb biblikus elméletekkel szemben nem
helyezkedik merev álláspontra, a mennyiben számol
azzal a lehetőséggel, hogy esetleges ujabb fölfedezések révén ezen elméletek egyike vagy másika, egészben vagy részben a hit sérelme nélkül igaznak talál
bizonyulni. A «Commissio biblica» elsősorban a keresztény hitnek a Genezis első három fejezetében foglalt
alapjait akarja biztosítani és azért az ezekkel összefüggő helyek szószerinti értelmezését írja elő. A szent
szöveg azon helyeivel, melyek keresztény szempontból indifferensek, nem is foglalkozik és értelmezésüket minden képzett theologus józan belátására bizza.
A mi már most e határozatok kötelező erejét
illeti, legyen szabad az olvasók figyelmét X. Pius 1907.
november 18. megjelent «Motu proprio»-jának arra
a részére fölhívnom, melyben a «Commissio Biblica»
döntvényeinek kötelező erejéről a következőket írja elő:
«Quapropterdeclarandum ill udpraecipiend unique
videmus quemadmodum declaramus in praesens expresseque praecipimus, universos oranes conscientiae
obstringi officio sententiis Pontificalis Consilii de re
Biblica, sive quae adhuc sunt emissae sive quae
posthac edentur, perinde ac Decretis Sacrarum Congregationum pertinentibus ad doctrinam probatisque a
Pontifice se subiiciendi ; nec posse notam tum detrectatae obedientiae tum temeritatis devitare aut culpa
propterea vacare gravi, quotquot verbis scriptisque
sententias has tales impugnent ; idque praeter scandalum, quo otfendant, ceteraque quibus in causa esse
coram Deo possint, aliis, ut plurimum, temere in his
errateque pronunciatis.»
E szavakból látnivaló, hogy a Commisio Biblica
döntvényei elsősorban disciplináris jellegűek és, mint
ilyenek, az egyház minden hű fia részéről assensus
religiosus-sal fogadandók. Metaphysicai assensust a
pápa nem ír elő : és így az, a ki a «Commisio Biblica»
döntvényeivel ellenkező nézetet vallana, nem tekinthető eretneknek, de abban az esetben, ha a döntvényekkel ellenkező nézeteit propagálná, vétkeznék
1. engedetlenség, 2. botrány bűne által, 3. Isten előtt
felelős volna vakmerő vélekedésének összes következményeiért.
Kmoskó Mihály dr.

A szubjektivizmus.

(ín.)

Azt felelhetné erre egy okos és találékony szubjektivista, hogy «retorqueo argumentum — minden
igazság tárgyi!» Hát ezen igazság is tárgyi-e, vagy
pedig alanyi? Ha alanyi, önmagad ástad alá épületed alapját; lia tárgyi, visszatér a kérdés!
De csak lassan!
Az ellenvetés megoldása abban rejlik, hogy az
alanyi világ lényegénél fogva föltételezi a tárgyi
világot, a tárgyi világ ellenben nem tételezi föl az
alanyit. Ha az alanyi világról szólok ellentétben a
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tárgyi világgal, a látszatról ellentétben a valósággal,
m á r ez által elismerem a tárgyi világot s van róla
fogalmam. Hisz látszatot elgondolni a nélkül, hogy
elgondoljam, minek a látszata, képtelenség. Semmi
értelme sincs szembeállításomnak, sőt lehetetlen, ha
fogalmam sincs a világról, mellyel a másik világot
szembe állítom : a látszat ideáját megelőzi a valóság
ideája, az alanyinak fogalmát a tárgyinak fogalma.
Ez a fogalom a szubjektivistára nézve oly szükséges, hogy ismeretelméleti álláspontjának lényegéhez tartozik. Hiszen ép az teszi a szubjektivistát
szubjektivistává, hogy a lét látszatát ellentétbe helyezi
a léttel, a valóság látszatát ellentétbe a valósággal,
a tárgyi világ látszatát — az alanyi világot — ellenfélbe a tárgyi világgal s hogy az előbbinek egyedül
itél oda életjogosultságot.
Ha pedig már van fogalmam a valóságról, ha
bennem lakozik az objektiv világ ideája, ezen fogalom
és idea nyilván megismerés. Hisz szembetünőleg értelmem terméke. A mi pedig értelmem terméke, megismerő tehetségem alkotása, az evidenter megismerés.
De nemcsak fogalmam van a valóságról, nemcsak ideám az objektiv világról ; ítéletet is mondok.
Azt m o n d o m : a látszat nem valóság, az objektiv
világ nem szubjektív világ! Ez az Ítélet ép oly szükséges arra, hogy helyemet mint szubjektivista megállhassam, mint az objektiv világ és a valóság merő
fogalma. Ez az itélet pedig és ez a fogalom objektiv
és föltétlen érvényességű.
Ha nem volna az, úgy az objektiv világ ismét
csak szubjektív világgá változnék át és a végnélküli
sorral való b a d a r játék újból megkezdődnék. Minden
objektiv világ elmémben lázas álom metamorfózisában folyton folyvást az alanyiasság köntösét öltené
magára, a beteges agyamban újból született alanyi
világ ellenkezőleg legbensőbb lényegénél fogva ismét
objektiv világot követelne és ha végtelen számú szubjektív világot varázsoltam volna is elő elmémből —
több ugyancsak nem lehetséges — még ez a végtelen
szám is objektiv világot követelne létezésének elegendő alapjául.
így tehát mégis csak azon választás előtt állok :
vagy elfogadom az objektiv megismerést, vagy bele
vetem magamat a föltétlen szkepticizmus örvényébe.
Megdönthetetlenül biztos tehát, hogy ez az itélet :
az objektiv világ nem szubjektív világ, föltétlenül
tárgyi érvényességű. Ez az itélet pedig magába zárja
az ellenmondás és az azonosság elvét s velük együtt
következetesen a gondolat többi törvényét valamennyit, melyek azokból mint közös kútforrásokból
folynak.
Már e fogalom egyedül : látszat — az egész szubjektivizmust halomra dönti.
Mert ha a látszatot gondolom el, már előbb elgondoltam a valóságot és ez által önmagam előtt
tettem tanúságot, hogy szükségképen előbb gondoltam tárgyilagosan és hogy szubjektivistává lennem kell.
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Már pedig miként logikus lehetetlenség, hogy
dogmatistából föltétlen szkeptikussá legyek, úgy
lehetetlen az is, hogy valaha m i n t szubjektivista
ébredjek föl gondolataim álmából. Ha ugyanis a
szubjektivista álláspont lehetséges volna, akkor ezt
a lehetőséget is, a szubjektivizmus igaz és jogos
voltát, objektiv gondolkodás segítségével kellene következtetnem, ugyanazon tehetség által, melynek
tárgyi megismerő képességét m á r elismertem, e
képesség tagadásához vagy kétségbe vonásához kellene j u t n o m .
Az áthidalhatatlan ür, mely szkepszist és dogmát
választ el egymástól, föltárja mélységét a merész
kötéltáncos előtt is, ki a valóság világából a látszat
országába akar költözni. S ennél a kötéltáncosnál
biztosak vagyunk, hogy a mélységben leli halálát.
Miként a szkeptikus korlátlan kételye föltételezi
a dogmatikus bizonyosságát, úgy a szubjektivista
föltételes kételye is, kételye az objektív világgal
szemben, az ugyanezen objektiv világ fölött való
bizonyosságon alapszik.
Tehát megint csak : vagy föltétlenül elfogadom
értelmi tehetségem tárgyi képességét az elvek megismerésében, vagy letagadom az elégséges alap elvét
még alanyi érvényében is, a mi egyértelmű a föltétlen szkepszissel.
8. De tagadják a szubjektivista bölcselők, hogy
a látszat követelte valóság elismerése egyértelmű a
valóság megismerésével.
«Nem igaz, hogy az, a mi túlhaladó, tudatbeli
állítás és elismerés által b e n n m a r a d ó v á lesz, vagy
hogy túlhaladó, önmagában való lét 1 gondolata
ellenmondó. Mikor valami túlhaladó, önmagában
való dolgot állítunk, követelünk, ez semmikép sem
lesz a puszta tudat tartalmává, ezt egyáltalában n e m
gondoljuk el, nem v o n j u k be megismerésünkbe;
csak itéliink, hogy kell valaminek lenni, a mi több,
mint tudatunk lehetséges taitalma, a mi megismerő
tudatunkat túlhaladja és ezen fogalom: több mint
tudatunk tartalma, tökéletesen megalkotható és értelmes fogalom». 2
Mindenekelőtt azt kérdezem: mit jelentenek e
kifejezések «állítani, elismerni, követelni?» A túlhaladó dolog megismerését jelentik-e, vagy s e m ?
Ha igen, akkor e megismerés ugyanoly objektív,
mert a dolgot ö n m a g á b a n ismeri meg és az értelem
semmikép sem lehet többé lényegénél fogva szubjektív; ha n e m : akkor e kifejezések egyáltalában
semmit sem m o n d a n a k , szavak fogalmak nélkül,
1

Túlhaladó = föltétlenül tárgyi, a mi túlhaladja a pusztán gondolatbeli világot ; németül «transzendent». Ellentéte :
bennmaradó = alanyi (szubjektív); n é m e t ü l : «immanent».
Önmagában való = tárgyi (objektiv) : németül : «an sich».
Ellentéte: tudatbeli; németül: «bewusstseinsimmanent». A mi
csak az alany tudatában van.
2
Eisler, Einführung in die Erkenntnistheorie. Leipzig,
1907. 198. o.
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szóval frázisok, melyeknek jelentőségük n i n c s ; az
értelemnek ugyanis csak egy működése van s ezen
m ű k ö d é s e a megismerés.
Ha továbbá a dolgot ö n m a g á b a n semmikép el
n e m gondolom, h o g y a n ítélhetek, hogy tudtomon túl
van m é g dolog ö n m a g á b a n i s ? Vagy talán n e m is
gondolom el a tárgyat, melyről Ítélek ? Ha azt m o n d o m : tudatom mögött van valami önmagában, a mi
n e m tisztán gondolati világom terméke, talán nem
is gondolom el a dolgot? Vagy nem érvényes-e
gondolatom a valóság r e n d j é b e n ? Ha ez igaz, akkor
az ítélet sem érvényes, melyet kimondok, hogy t. i.
a dolog önmagában a való r e n d j é b e tartozik; és
ellenmondok ö n m a g a m n a k , ha ítélni merészkedem,
hogy tudatom mögött valami tárgyi dolog is rejlik.
A fogalom : t ö b b mint t u d a t o m tartalma, igenis
megalkotható és értelmes fogalom, de épen e fogalom az önmagában való dolognak tárgyi értékű
megismerése.
9. Kimutattuk tehát, bog}' a gondolat törvényei
föltétlen és objektiv érvényűek : az ellenmondás és
az azonosság első elve, a középtag" kizárásának tétele
nem csak a gondolat országát kormányozza, uralkodik a valóság világa fölött is; az azonosság és
megkülönböztetés törvénye, mely szerint igazodik
m i n d e n következtetésünk, nem csak gondolatbeli, de
dologi törvény is; és az elegendő alap elve a valóság rendjében is megállja helyét.
Egy gondolatelv körül forog különösen a h a r c :
az okság elve k ö r ü l . Vannak bölcselők, kik az
ellenmondás és azonosság törvényeinek, sőt az elegendő alap elvének is föltétlen érvényességét elismerik a valóság világában, de tagadják az okság
elvének lénytani érvényességét.
E következetlenség előttem fölfoghatatlan.
Az okság tétele ugyanis szükségkép folyik az
elégséges alap elvéből, vagyis i n k á b b ennek m ó d o sítása ; azért ha az elégséges alap elvének tárgyi
érvényességét elfogadtam, hogyan tagadhatom az okság tételének érvényességét?
Hogy tehát a szubjektivisták támadásai ellen
gondolkodásunk és egész világnézetünk eme alapvető tételét m i n d e n k é p megvédjük, ki kell mutatn u n k 1. hogy az elégséges alap elve föltétlenül tárgyi
érvényességű, 2. hogy az okság" tétele az elégséges
alap elvének csak módosítása.
Ezt pedig úgy bizonyítjuk, hogy mind a két
törvényt az ellenmondás elvéből vezetjük le, melynek föltétlen tárgyi érvényességét m á r megismertük
úgy, hogy a ki a z u t á n még tagadni meri az elégséges alap és az okság tételének érvényességét,
egyszersmind az ellenmondás elvének érvényességét
is tagadni kényszerül és visszaesik a föltétlen szkepticizmus általános kételyébe.
Feltűnhetnék valakinek, hogy itt ismét az elégséges alap elvének bizonyításáról van szó, holott ép
az előbb egyrészt kijelentettük, hogy ezt az elvet
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részben még az okság tételének támadói is megengedik, másrészt bizonyosnak hirdettük, hogy a
valóság világában is megállja helyét, azaz tárgyi
érvényességű.
Erre azt feleljük, hogy 1. az okság tételének az
elégséges alap elvével való összefüggését máskép kifejezni nem lehet, mint hogy az egész tételt levezetjük az ellenmondás törvényéből ; 2. hogy az elégséges alapnak kétféle elvét kell megkülönböztetnünk.
Az egyik közvetlen az ellenmondás törvényéből
tűnik ki, föltétlen érvényessége ép oly nyilvánvaló,
mint az utóbbié. Ha az ég kék, bizonyára alapjának
kell lenni, hogy miért kék és nem piros. Természetes, hogy van alapja és pedig nagyon is egyszerű
alapja: mert bizony kék és nem nem-kék, tehát nem
is piros.
De nem ezen alapot kutatjuk rendesen, ha valamely dolog alapja, oka után kérdezősködünk. Miért
kék az ég és nem piros? Különféle magyarázatot
adnak fizikusaink, igazat is, hamisat is, de a ki megadta a helyes magyarázatot, az egyszersmind az elégséges alapot is föltárta szemünk előtt, melyre támaszkodva tudjuk, hogy miért kell az égnek kéknek lennie
s nem pirosnak.
Ugyanez áll magáról a puszta létről is. Ha kérdezem : miért létezik ez vagy amaz ? kettős választ
kaphatok. Vagy azt felelik: létezik, mert van léte és
ez magát a létet követő elegendő alap ; vagy fölmutatnak valamit, a miből a kérdésben forgó dolognak léte következik és ez a létet
legalább is értelmileg — megelőző alap.
Már most feleljünk arra a nagy kérdésre, mely
körül minden forog : szükséges-e, hogy minden létnek meg legyen a maga megelőző alapja, vagy sem ?
Mert ha nem szükséges, akkor beérjük azzal, hogy
a dolgok így vannak s eredetük után nem fürkészünk,
hisz ki tudja, van-e eredetük, ki tudja, nem puszta
légvár-e a megelőző alap fogalma és merő illúzió.
«Wir geben uns zufrieden, zu staunen an dem Wunder
das da ist».
Mindenesetre nem szükséges, hogy minden lét
szükségkép fakadjon megelőző alapjából: oda volna
a szabad akarat ! De nem szükséges-e, hogy minden
létnek legalább valami megelőző alapja legyen?
Igenis, ilyen alap tagadhatatlanul szükséges és szintén
az ellenmondás elvének követelménye.
Csávossy Béla S. J.
p

i * «
Aosta. Szent Anzelm centenáriuma. Szent Anzelm
canterbury-i érsek, Angolországnak egykori nagynevű
jilágprímása, tudvalevőleg nem Angolországban született.
\r0nik_3' Születése szerint hazája Olaszország volt, mert a nagy
tudós főpap az Alpesek alján, Aosta városában született.
Ez a történeti nevezetességű körülmény szolgált alapul
arra, hogy a jelenlegi aoslai püspök, mons. Tasso, páli
szent Vince missziós rendjéből, kit X. Pius pápa a lazalisták anyarendházából hívott meg és állított az aostai

489

egyházmegye élére, világraszóló ünnepet rendezett Aostában szent Anzelm emlékére, a melyben a legközvetlenebbül érdekelt olasz, névszerint piemonti, francia, belga
és angol részleges egyházak vettek részt nagynevű képviselőik szereplésével. Jelenvolt az egész piemonti püspöki
kar, élén Richelmy bibornokkal, a ki mint külön ad hoc
legátus képviselte X. Pius pápát, a ki szent Anzelm centenáriumának ünneplését május 5-én kelt fenséges körlevelével maga kezdeményezte. Angolországot Bourne
westminsteriérsek és a cliftoni püspök képviselte. Franciaországból és Belgiumból szent benedekrendi apátok
voltak jelen. Az ünnepség három napig tartott és Kisasszony napján végződött. Három napig azért tartott az
ünnep, mert a piemonti püspöki kar a centenáriumot
országos Mária-kongresszus és saját évi püspöki értekezletének megtartásával kötötte össze. A centenárium
egyik kimagasló ünnepsége szent Anzelm szobrának
felavatása volt Aosta főterén. Emlékezetessé tette ezt az
egyházi ünneplést az is, hogy Aosta városának hatósága
és népe osztatlan lelkesedéssel részt vett az egyházi
ünneplésben. A város három napon át fel volt lobogózva és a kisasszonynapi körmenet estéjén a városi
környező hegyormokon örömtüzek égtek, a mely látványosságnak megszemlélése végett a város elöljárósága a
főpapokat a városházának erkélyére hivta meg. A világi
hatóságok megnyerése, hogy egyházi ünnepléseinkben
részt vegyenek, kellő tapintattal mindenütt lehetséges,
de tanácsos is, mert a szabadkőművességtől sugallt és
szított vallásellenes mozgalom már Németországban is
rávette a városok polgármestereit, hogy egyházi ünneplésekben, például katholikus nagygyűlésekben többé ne
vegyenek részt. Ezt a szabadkőműves befolyást, ahol
még nincs meg, megelőzni, ahol már megvan, kellő
eréllyel megakadályozni kell.
*

Berlin. A félelmes ellenség, mely még a legnyugalmasabb kedélyű szabadelvű lelkeket is megborzongattatja, az anarchia, a német birodalom fővárosában ijesztő
arányokban növekszik évről-évre. A szabadelvű «Pfalz.
Presse» 261. számában tüzetesen szóvá teszi ezt az
ügyet és azt mondja, hogy 20—30 év előtt Berlinben
alig lehetett 5—6 anarchistát találni s azok is csak lappangva éltek és képviselték elveiket, most azonban
már félezerre tehető a nyílt anarchisták száma az ország
szivében, ahol azok szervezetten működnek a nép fellázítására. A nevezett lap azután így folytatja : «Az iránt
kétség nem foroghat fenn, hogy az anarchizmus a szociáldemokrácia talajában, melyet felforgató, társadalomellenes eszmékkel trágyáznak (milyen szabadelvű kifejezés), termett és nőtt naggyá! Az [anarchisztikus
gondolkodás megalapítóinak és úttörőinek a francia
Proudhon mondotta egykoron: «La propriété c'est le
vol», tulajdon annyi, mint lopott vagyon. Ez a tétel,
mely az egész mai társadalmi világrendet felforgatja,
ott van a szociáldemokrácia templomának homlokára
jelszóul kiírva. Épen Berlinben járult a vörös propaganda az ő évről-évre növekedő féktelen lázításával a
nép széles köreiben és minden tekintély letagadásával
sokban és szakadatlanul ahhoz, hogy a Bebel táborából való kivonulás az anarchizmus felé évről-évre növekszik. Már igen számosan vannak, a kik szerint a
szociáldemokrácia nem elég gyorsan dolgozik. S mind-

RELIGIO

.490

azok, akik az «osztozás» idejét természetesen maguk is
meg szeretnék élni, kész prédái az anarchizmusnak.»
Nagyon érdekes és tanulságos fejtegetés ! Csak egyet
felejtett ki a «szabadelvű» félelmet tolmácsoló lap : azt,
hogy mivel a nép szociáldemokráciáját az urak szabadelvűsége szülte és növelte nagygyá, tehát az anarchia
terjedését az urak szabadelvűsége magának köszönheti.
A vallás tekintélyének és befolyásának lerombolása
mindenütt okvetetlenül anarchiára vezet. Ha nincs Isten,
akkor az egyéni önkény nem köteles korlátot ismerni. 1
*

G e n f . Az üldöztetés a katholikus egyházban élettényező. Minap egy jólelkű katholikus pap Franciaországból azt a kérdést intézte ide hozzám, hogy vájjon
Genfben fog-e lehetni miséznie anélkül, hogy valami
zaklatástól ne kelljen tartania. Azt hitte az illető, hogy
ez a «kálvinista fészek» kipusztította magából a katholicizmust. Ép ellenkezőleg; minthogy az üldöztetés a
katholikus anyaszentegyházban mindig emeltyűje az
erőnek és gyarapodásnak : annak bizonyult itt nálunk
is. Az üldöztetés ujjá szülte és fényessé tette a genfi
katholikus egyházat. Bizonyítja ezt nem Cicero pro
domo sua módjára valamely katholikus, hanem egy
protestáns iró, William Martin «La situation du Catholicisme á Genève» cimü, Párisban az idén megjelent
munkájában. A tényállás statisztikai adatok szerint a
következő : Akár Genf városát, akár Genf kantont tekintsük, tény, hogy a katholikusok többségben vannak.
A kantonban például 145.000 lakosra 88.000 katholikus
esik. A protestantizmus pusztul, a protestánsok száma
fogy; ellenben a katholikusok száma évről-évre növekszik. Tíz év alatt Genf városában a katholikusok 28°/o-kal,
a protestánsok csak 15°/'o-kal szaporodtak. Része van
ebben a szaporodásban kétségtelenül a bevándorlásnak
is ; főtényezője azonban a katholikus házasságok termékenysége, mely mellett a protestantizmus itt is az
egy-két gyermek önző életrendjének kedvez, vagyis azzal
szemben tehetetlennek bizonyul.
*

London.Bourne érsek beszéde. Akatholikus népiskolák
ügye. F. hó 20-án Bourne westminsteri érsek a «Catholic
Truth Society» hitterjesztő és védő egyesület ezidei gyűlésén mondott megnyitó beszédében kijelentette, hogy
az 1908-iki eucharisztikus kongresszus alkalmából azok,
kiket bosszant a katholikusoknak igénye és követelése
az iránt, hogy ők ugyanazon szabadságot élvezhessék,
mint többi honfitársaik, a türelmetlenségnek kihágásaira
ragadtatták el magukat. Tapasztalható ez a türelmetlenség az iskolaügyben különösen, a mennyiben Anglia
prímásának Ítélete szerint a jelenlegi angol kormány
tudva és akarva kedvez az iskolaügyben az egyház nyilt
ellenségeinek. Ilyen körülmények között a főpásztor az
iskolaügyet köti első sorban az angol katholikus hivek
szivére annál is inkább, mert az ország parlamenti életének legújabb alakulásai szerint nemsokára új képviselőválasztások várhatók.
B é c s . Változás a nunciaturában. A minden lében
locsi «Vaterland» szóvá teszi az itteni nunciatura meg1 E tekintetben kell a hályogot a magyar világi értelmiség szeméről a papságnak szakadatlan hangos agitációval levágni.

LXVIII. évf. 1909.

üresedésének, illetve betöltésének kérdését is. Abból a
hirből kiindulva, hogy az év vége felé Rómában konzisztórium lesz és abban a mostani nuncius bíbornoki
kalapot fog kapni, azt mondja a «Vaterland», hogy Rómának «némileg» nehéz Granito di Belmontenak méltó
utódot találnia. Emlegetik, úgymond, mgre Aversát,
aki Bécsben uditore volt. Őt a «Vaterland» kiválóan
(ganz besonders) alkalmasnak tartja erre a célra, azért
is, mert németül tud. Emiit az idézett lap még más
neveket is, így mgre Bavona brazíliai nunciusét, mgre
Locatelli argentiniai internunciusét, mgre Vincenzo Sardi
konstantinápolyi pátriárkái helytartót, a kik közül a két
utóbbi németül is tud. Jelesen alkalmasnak találja a
«Vaterland» a bécsi nunciusi állásra mgre gróf Scapinellit, a rendkívüli egyházi ügyek kongregációjának titkárát. Végül abban állapodik meg a veterán centralista
bécsi lap, hogy a szentatya találni fog módot hasonló
eljárásra ahhoz, melyet a müncheni nunciatura betöltésekor követett, t. i. fog találni valakit, aki «eddig a
diplomáciai pályától távol állott». Úgy látszik, mintha
a «Vaterland»-nak volna valakije, a kire célzott. A müncheni eset és a német nyelv tudásának ismétlése pedig
arra látszik mutatni, mintha bécsi nunciaturánk a
németség lényeges alkotó része volna, holott tudni való
dolog, hogy Ausztria-Magyarország nem «német birodalom», vagyis nem pusztán német érdekek szolgálatára van hivatva és kötelezve.
—y —la.

Vaszary Kolos bibornok, hercegprímás beszé- j r o c j a .
d e i . Sajtó alá rendezte s bevezetéssel ellátta Keményfi
K. Dániel. Esztergom, 1909. 568 I.
" lomA magyar katholikus egyház egyik legmozgalmasabb
korszakának ékesen szóló emléke az előttünk fekvő
gyűjteményes munka. A XIX. század második fele
egyáltalán új korszak új viszonyainak kialakulási, forrási ideje a magyar egyház érdekében s azok a parlamenti és társadalmi küzdelmek, a melyek folyamán ez
az alakulás végbement, a nagy szóharcok, a melyek az
összeütköző erők tülekedését kisérték a történetirónak
s az élet laikus megfigyelőjének egyaránt érdekes gondolkodási anyagot szolgáltatnak.
Az 1848-i törvényhozásnak a vallások egyenlőségéről
szóló elvi kijelentése, mely szerint az egyház és állam
évezredes testvéri viszonyának helyébe a szeparáció
állapota kell, hogy következzék, a század végéig az életben is fokozatosan megvalósult. Az 1868-i vallási és
iskolai törvények megalkotásától fogva egész a kilencvenes évek nagy egyházpolitikai harcának ideéig tart a
küzdelem (ha ugyan még tovább nem fogják fejleszteni),
mely az egyház és állam viszonyának ujabb rendjét
kialakította.
Ez a küzdelem, mely sok évszázados érdekeket sértett és megszentelt szokásokat elmellőzött, a szónoki
arénába hítta az egyházi és világi álláspont legkiválóbb
képviselőit. S azok a beszédek, melyek ez évtizedek
folyamán részint az ország házában, részint a társadalmi
tevékenység szereplő terein, de meg a templomban is
elhangzottak, mintegy megelevenítik előttünk azt a fejlődési folyamatot, amelyen a magyar egyház e nagyfontosságú korszakában átment. Simor János, Haynald
Lajos, Schlauch Lőrinc beszédei mindmegannyi érdekes
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és tanulságos adatok e kor történetéhez részben a szereplök nagy szónoki kvalitásainál fogva, de meg azon
okból is, mivel e nagyoknak beszédei nemcsak beszédek voltak, hanem tettek is, egyúttal sziklakövek,
melyek alapján küzdelem közben épült föl az új magyar
katholikus élet.
Ez átalakulási korszak legmozgalmasabb és legszenvedélyesebb idejében állt a magyar egyház kormányrúdja mellett Vaszary Kolos, mint a megtestesült ellenmondás az erőszakos szenvedély vizein uszó szabadelvű közvéleménnyel és államhatalommal szemben.
Cimerpajzsán a «pax» jelszavával, mikor az ellentábor
pajzsai mögül a legdühösebb indulat lövöldözött az
egyház védekező sorai felé, szivében a buzgó szerzetes
szelid alázatosságával, mikor az ellenfél törekvése a
szerinte gyenge egyház letiprása volt, nem volt mindenki szemében az a gondviselésszerű vezér, a kit e
válságos idők odaparancsoltak volna a harcélre. Húsz
esztendő tanulsága azt látszik bizonyítani, hogy azt a
nagy harcot, a melyben a magyar egyház oly gyenge,
az állam pedig oly hatalmas volt, más módszerrel és
más temperamentummal alig lehetett volna kisebb kárral és kevesebb megal ázással végigküzdeni.
S ha ma, egy-két évtizeddel a küzdelmes korszak
lezajlása után, olvassuk azokat a beszédeket, a melyekkel Vaszary Kolos a katholikus világnézetet képviselte,
ugyancsak azt kell mondanunk, hogyjobban, az egyház
érdekeinek megfelelőbben, méltóságteljesebben aligha
lehetett volna szólni. Lehetett volna a szenvedélyek felkorbácsolásával, élesebb harcmodor igénybevételével
hevesebb küzdelmet felidézni, de többet megmenteni s
főleg az ellenfél nagyobb erkölcsi elismerését kicsikarni
aligha.
Vaszaryt méltán lehet az érzelem, a kedély szónoki
képviselőjének nevezni. A kik beszédeit hallgatják,
azokra szava még sokkal nagyobb benyomást gyakorol,
mint azokra, akik beszédeit csak olvassák. Rendkívül
megnyerő, lebilincselő hatása van a prímás előadásának. Nemcsak ezüstcsengésű hangja s határozott nemes
fellépése, hanem főleg az a bensőség és tűz, mellyel
szónoklatát előadja s mely szemeiben sugárzik és egész
lényén elömlik, ragadja magával a hallgatót. A hatást,
a melyet kelt, röviden úgy is lehetne kifejezni : érezzük,
ennek a szónoknak van hite.
Ugyanazt a benyomást kelti Vaszary Kolos beszédeinek kidolgozása. Ha röviden jellemezni kívánnám, azt
mondanám : minden beszéde egy igazsága tudatában
lévő s annak összes következményeit levont, alázatos
lélek őszinte szava. Végigolvasva a beszédeket, nem
találunk seholse mesterkedést, hogy a semmi valaminek
lássék, se diplomatizálást, mely a keresztény igazság
előadásával nehezen fér meg, bármily gyakran kívánják
is vele egybekapcsolni, sem nagyképűsködést, mely a
csillogó frázisok és sovány gondolatok ügyes elrendezésében tetszeleg.
E szempontból Ítélek azon eddig elhangzott kritikai
megjegyzésekről is, melyek azt hirdették, hogy Vaszary
Kolos nem fejteget oly nagyszabású problémákat, mint
Haynald Lajos vagy Schlauch Lőrinc. E vélemény egyrészt nem helyes, mert ha másutt nem, hát társadalmi
beszédeiben és a koronázási jubileumon meg az ezredéves ünnepen mondott monumentális beszédeiben
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Vaszary is oly magas nézőpontra emelkedik, ahonnan
a legmerészebb szellemi szárnyalásra nyilott alkalma.
Templomi és parlamenti beszédeiben pedig nagy problémákat nem feszeget azért, mivel ott — látszik —
csak prédikálni, evangéliumot hirdetni kiván és semmi
mást, parlamenti beszédeiben pedig a legkonkrétebb
tárgyak kezelése közben sikert kíván elérni s nem
hatást kelteni.
Mint templomi szónok megvalósítja az egyházi
szónoklattan első szabályát, hogy gyakorlati legyen a
beszéd és népszerű. Az adott helyzetből és időszerű meg
helyi körülményekből való kiindulás rendkívül kedvező
tárgyválasztást biztosít számára Szilveszter-esti szónoklataiban. A temető és ravatal melankóliájának és mélyen
járó gondolatok keltésére alkalmas hangulatának felhasználása avatja mestermüvekké a halottak estéjén és
III. Béla király ravatala fölött mondott beszédeit A halhatatlanság gondolatának szebb fejtegetését, mint a
minővel az utóbbi beszédben találkozunk, ritka szónoknál lelhetjük fel. A papi lelkigyakorlatokon mondott
allokuciói a papi hivatás és kötelességteljesítés valóságos apoteozisai, a római szentszékkel való közösségre
történt komoly hivatkozás bennük pedig az igazi egyházi fegyelem türelmetlenségtől és fitogtatott alázatosságtól egyaránt ment nagyszerű megnyilatkozásai. Mindenek felett pedig kimagaslik a koronázási jubileumon
és az ezredéves ünnepen O Felségéhez és a nemzethez
intézett két szózata. Ezekről újat mondani azon számtalan magasztaló birálat után, melyek róluk elhangzottak azért, hogy a fejedelmi hatalom erkölcsi korlátait,
a nemzet és uralkodó köteles egyetértését fenséges formában emelte ki, nem lehet. Teljesen alá lehet írni a
kötet kiadójának, Keményfy Dánielnek nyilatkozatát,
hogy «Széchenyi Pál érsek óta főpap ily bátran nem
szólt a magyar királyhoz».
A szelid és alázatos Vaszary Kolosnak ez a bátorsága, fölényes önérzete hatalmasan lép elénk az egyházpolitikai harcok folyamán tartott főrendiházi beszédeiben. Már a gyermekek vallásáról 1892-ben tartott beszédében, melynek végén nyugodtan mondhatta a ház
tapsai között, mint ma is fülünkben cseng : dixi et salvavi animant meam, erős logikával mutatja ki a szabadelvű kormányzat következetlenségét, hogy a lelkiismeret
szentélyébe hatósági kényszerre] kíván beavatkozni,
holott a szabadság ellenségének hirdetett katholikus
egyház nem kíván semmi mást, csak a szülők szabad
rendelkezésének biztosítását minden mechanikus erőszakolás nélkül. A polgári házasság ellen 1894-ben mondott beszédében nagy szónoki ügyességgel bizonyítja,
hogy az állani polgárainak többségét tevő katholikusok
tulajdonkép a protestáns házassági jog intézkedései alá
kényszeríttetnek s mesteri ecsettel festi azt a rombolást,
amelyet főleg a házasság felbonthatóságának törvénybe
igtatása a társadalom erkölcseiben előidézni fog. A kúriai
bíráskodásról szóló törvényjavaslat tárgyalásakor nagy
határozottsággal kel a papság jogainak védelmére s az
európai törvénykönyvek bő ismeretének birtokában
mutatja ki, hogy a papság ellen kivételes törvényhozás
céltalan és méltánytalan. S mindezen beszédein a főpásztori bátorságnak az a szilárd hangja vonul végig,
mely a balassagyarmati hadgyakorlat alkalmával O Felsége előtt is nyiltan hangoztatta, hogy az egyház isteni

.492

RELIGIO

jogain a lefolyt egyházpolitikai küzdelmek folyamán s
azok eredménye gyanánt megalkotott törvények által
sérelem esett, mely a katholikusok hűségét ugyan nem
befolyásolja, de a tényt fájdalommal leszögezni a koronával szemben is kötelesség. Az anyaszentegyház isteni
alkotmányának s a főkegyúri jognak korrekt fejtegetése
közben mutatja meg azt a lehetséges módot a katholikus
autonómiáról mondott beszédében, a mely e nagy
probléma megoldását rázkódtatások nélkül és félreértések elkerülésével biztosítja.
Mint följebb is jeleztem, társadalmi beszédeiben
tárgyal oly kérdéseket, melyek világraszóló jelentőségüknél lógva is alkalmasak nagystílű elmefuttatásra s a
szónoki művészi képesség ragyogtatására. Ezekben a
beszédekben Vaszary Kolos méltán sorakozik a magyar
egyház nagynevű főpapjai, a Haynaldok, Simorok és
Schlauchok mellé, az élőkről itt említést tenni nem
kívánván. E szónoklatokban is természetszerűleg szerepelnek azok a kérdések, a melyek a prímás közéleti
küzdelmeinek okai voltak s a melyekkel kapcsolatban
szenvedett sérelmek adják meg úgy ezen, mint egyáltalán
összes beszédei melankolikus alaphangjának magyarázatát. E beszédek legnagyobbrészt a Szent-István-Társulat
nagygyűlésein hangzottak el s avatták e gyűléseket
országos fontosságú eseményekké. A polgári házasság
körül kifejlődött küzdelmek kapcsán mondotta a családról nagyszabású beszédét, melyben költői szárnyalással fejtegeti a tiszta, vallásos családi életnek a nemzetek fejlődésére gyakorolt nagy hatását s megható módon
festi a politikai és nemzetközi küzdelmekben elbukott
népnek a keresztény család szentélyében való fennmaradását és ugyanabban a feltámadáshoz való remény
fejlődését. A hitetlenségről, valamint az állam és egyház
szeparációjáról tartott beszédei a szabad vallás gyakorlat s a felekezetnélküliség törvénybe igtatásán aggódó
főpásztori lélek gondjának megnyilatkozásai. Aggodalommal látja ez irányzatok nyomán feltűnő veszedelmes
jelenségeket, nem félti az egyházai, melynek isteni
alapítója örök fenmaradást ígért, de félti a nemzetet,
mely az áramlatok befogadásával veszedelmet idéz tol
fejére s e gondolatmenet végső akkordja gyanánt szakad
ki szivéből a sóhaj : Domine salva nos.
A pápaságról XIII. Leo jubileumának kapcsán egész
beszédsorozata van. Itt emelkedik szónoki lendülete
mindig a legmagasabbra. Ezekben a beszédekben — a
legnagyobb szabású történeti ténnyel való foglalkozás
közben — lép elénk Vaszary a történész, s Macaulay
módjára állítja bele a római szentszéket a világtörténelem szédítő perspektíváiba, fölkeltve bennünk a tisztelet
és bámulat érzetét e fenséges jelenséggel szemben, de a
fiúi engedelmesség készségére is hangolva szivünket a
rajtuk végigvonuló kegyeletes felfogásával.
Összefoglalva Ítéletünket, azt kell vallanunk, hogy
a magyar katholikus irodalom nagy nyeresége e könyv ;
nemcsak azért, mivel e beszédek a magyar egyház
egyik legfontosabb korszakának történeti emlékei ;
hanem mivel mint katholikus szónoki alkotások is
tanulságot és példát szolgáltatnak arra, mint kell a
szigorú egyházi felfogást hazafias szellemmel, az evangélium szolgálatát az emberiség szeretetével, a mély
alázatosságot az önérzettel, a theologiai tudást a világi
ismeretekkel egybekapcsolni s a lelkeket a keresztény-
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ség ügyének egyedül megfelelő eszközökkel megnyerni.
A beszédek összeállításával Keményfi K. Dániel érdemet szerzett a hazai katholikus irodalom körül s tetézi
érdemét azon szép és alapos bevezetése, melyben Vaszary
Kolos szónoki fejlődésének s beszédei esztetikai méltatásának értékes vázlatát nyújtja.
Glattfelder Gyula dr.
*

R e g g e l i é s estéli l e l k i k e n y é r , vagyis az év minden napjára szóló reggeli és estéli elmélkedések.
Magyarítá : Semmer Imre, sarutlan karmelita-rendü
áldozópap. Első kötet : Úrjövettől Húsvétig. 619 1.
Második kötet : Húsvéttól Úrjövetig. 527 1. Harmadik
kötet : A hét egyes napjaira. 408 1. Negyedik kötet : Szűz
Mária főbb ünnepeire és számos szentnek napjára való
reggeli és estéli elmélkedések. 646 1. A négy kötet ára
19 korona. Kapható: Karmelita Rendház, Győr.
A «Religio» LXVII. tavalyi évfolyamában a 360.
lapon ismertettük már e mű első és negyedik kötelét.
Ma már előttünk van az egész m ű négy vaskos kötetben. A második, mint jeleztük elmélkedésekel nyújt
húsvét vasárnapjától pünkösd után 24. vasárnapig bezárólag, szóval Uijövetig. (156 elmélkedés.) A harmadik
kötet az Úr Jézus kínszenvedéséről szól tizenkét hét
hétköznapjaira beosztva, hogy ahol az első és második
kötetben a hétköznapokra hiányoznak az elmélkedések,
vagy a hol a negyedik kötetben némely szentről csak
egy elmélkedés van, a hiányzó elmélkedéseket ezen
harmadik kötetből lehessen pótolni. (132 elmélkedés.)
Jelzeit helyen írt ismertetésünkhöz sem kellene csatolnunk semmi mást ; a mit ott mondtunk, most is elmondhatjuk az új két kötetről ; egyébként is a mű
ajánlja önmagát. De mégis kell valamit mondanunk.
Kell erről a harmadik kötetről, mely Krisztus Urunk
kínszenvedését tartalmazza. Ez maga egy nagyszerű
lelkigyakorlat.
Szinte az ember látja az egész kínszenvedés történetét. A reggeli elmélkedésekben sorra vezet bennünket
Senuner atya az utolsó vacsorától kezdve a kínszenvedés minden egyes mozzanatán. A getszemáni kertben
való történtekről 12 hétfőn elmélkedhetünk, ugyanannyi
kedden Krisztusnak egyik bírótól a másikhoz való hurcoltatásáról ; a szerdákon ostoroztatásáról, tövissel koronáztatásáról és halálra itéltetéséről ; minden csütörtökön
a kereszthordozásról és keresztrefeszítésről ; ugyancsak
12 pénteken Krisztus hét utolsó szaváról és haláláról,
míg a szombatokon Krisztus Urunk kimúlása után történt eseményekről, sírbatételéről, Szűz Mária gyászáról
és szomorúságáról. És ezekhez a szép reggeli elmélkedésekhez esti elmélkedések gyanánt megfelelő gondolatokat ad a hétfőkön a bűnről, minden kedden a halálról, a szerdákon az ítéletről, a csütörtöki napokon a
pokolról, míg 12 pénteken a mennyországról. A szombat
estékre már a vasárnapok szolgáltatják az anyagot a
többi kötetekből.
Mindenütt szentírási utalások és szentek példái
élénkítik az anyagot.
Aki ezeket az elmélkedéseket végigolvassa, nem is
olvassa, hanem végigélvezi, az biztos lehet, hogy akarata
megerősödik, lelke nyugodt lesz ; annak nem kell félnie
a mai világ szemfényvesztésétől, farizeizmusától, mert
isteni kegyelmet nyer, hogy lásson, lássa meg az igazsá-
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got és annak nyomdokaiban haladjon, a ki mondotta :
«En vagyok az út, igazság és az élet». (Ján. 14, 6.)
Nem akarjuk megsérteni Semmer atya szerénységét,
nem irunk több dicséretet, hanem inkább sajnáljuk, hogy
ideje nem engedte a tárgymutató elkészítését és megjegyezzük, hogy nézetünk szerint helyeseljük az ujabb magyar
helyesírást, de az X-et még sem kellene kihagyni a magyar
betűk közül, mert igen furcsán tűnik fel még mai nap
az ilyen szó: Kszavéri szent Ferenc (III. k.359. 1.) Hadd
legyenek ezek az X-ek csak emlékeztetői azon X-eknek,
kereszteknek, melyeket nemcsak az évszámokban, de a
valóságban is viselnünk kell. Abban azonban ennek a
helyesírásnak mégis igaza van, hogy az elmélkedő
könyvek eltüntetik ez X-eket, mert krisztusi szeretettel
töltenek el, mely könnyűvé, édessé tesz minden szenvedést Krisztusért.
Szenvedőknek, bánkódóknak, boldogoknak, vigadóknak egyaránt ajánljuk, mindenki lelki vigasztalást talál
bennük.
Mattyasóvszky Kasszián dr.
*

P. H e r i b e r t Holzapfel O. F. M.: Handbuch der
Geschichte des Franziskaner-Ordens. Freiburg. Herder
1909. XXI. és 732. I.1
Méltó jubileumi ajándék e könyv abból az alkalomból, a mikor 700 éves évfordulóját ünnepli «a kisebb
testvérek rendje», a melynek az alapítója assisi szent
Ferenc, «a szeráfikus patriárka». Kedves könyve lesz ez
úgy szent Ferenc lelki fiainak, mint pedig a többi érdeklődőknek, annál is inkább, mert ez az első könyv, a mely
rendszeresen, önállóan és összefüggően adja elő szent
Ferenc rendjének a történetét. Könyve elterjedését előmozdítja még az a körülmény is, hogy a német eredeti
kiadással egyidőben megjelent annak latin fordítása is
«Manuale liístoriae ordinis fratrum minorum» cimen.
Holzapfel szakavatott történetíró, a ki magában egyesíti a jó történetíró összes tulajdonságait. Egy dolog teszi
különösen szimpatikussá a szerzőt s ez az, hogy mindenütt
a tiszta igazságot adja, nem szépítget, hanem feltárja a
hibákat is, a nélkül, hogy talán a gyalázkodó Kám szerepére jutna. Ebbeli eljárásának nyíltan is ad kifejezést
az előszóban (X. 1.). Forrásai elsőrangúak, mert bejárja
személyesen a híresebb könyvtárakat és levéltárakat s
összeköttetésbe lép rendje múltját ismerő tudósokkal.
Könyvét genetikus modorban irta meg, a mely két
főrészre oszlik fel: a rend története szent Ferenctől
kezdve 1517-ig és 1517-től napjainkig. E részekben szól
először a rend belső történetéről, majd az egyes provinciák fejlődéséről. Megismertet a rend szervezetével, a
tagok működésével a bel- és külföldi missziókban, a
tudomány, az irodalom és a művészet terén.
Külön fejezetet szentel a minoritáknak, jobban
mondva a konventuálisoknak, a kapucinusoknak ; azonkívül a Klarissza-apácáknak (II. rend) és a terciáriusoknak (III. rend).
Tanulságos egy könyv, a mely azt az igazságot hirdeti, hogy a katholikus egyház korántsem «korhadt intézmény», hanem életre képes, új hajtásokat hozó terebélyes fa.
Lacordairnek van egy kissé merész mondása : «Azzal
a rendalapítóval működött legjobban közre a Szentlélek
1

A második ismertetése a fontos jubiláris munkának. Szerk.
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kegyelme, a kinek a rendje legtöbb szentet nevelt.»
E mondást fényesen beigazolja szent Ferenc rendje,
a melynek van 46 szentje, 86 boldogja ; a konventuálisokból 1 szent, 1 boldog, a kapucinusokból 5 szent és
9 boldog. A II. rendből 5 szent, 17 boldog, a III. rendből 30 szent és 51 boldog.
A jeles könyvet azonban fájós örömmel tesszük le,
mert a magyar ferencesekről szóló adatok igen gyérek
benne. A szerző mentegeti eljárását, hogy könyve keretén belül részletekbe nem mehet bele, de mégis a magyar
ferencesekről többet óhajtottunk volna tudni. A magyar
ferencesek «numero, merito et pondere» az elsők közé
tartoznak, mint azt Nagy Béni dr. «A ferences szellem és hatása hazánkban» cimű munkájában olvashatjuk.
Az irók közül csak Temesvári Pelbártot említi,
pedig rendtársa, Farkas Szerafin latin nyelven adta ki
a «provincia Mariana» Írógárdájának a jegyzékét. Az
újabb kor ferences szónokai között Albach Szaniszlót
is szerettük volna látni. Albach neve hazánkon kívül is
ismeretes. O róla írja Kazinczy Guzmicshoz 1828-ban :
«Jót monda . .. szivemhez szólt, nem fejemhez. Nagy
stiliszta bombaszt nélkül, de poetai képekkel s poetai
nyelven . . . Testét s kivált karját nagyon szépen mozgatja s tud játszani a hang habzásival.»
Nagyok az érdemeik a hitvédelem terén is. Hivatkozom csak az erdélyi katholikus status 1726. december
14-én kiadott nyilatkozatára : «Szent Ferenc szerzete
akkor, midőn Erdélyben a katholikus egyház hosszú
éveken át az új vallásfelekezetekre átmentektől sok és
súlyos üldöztetéseket szenvedett, midőn minden lelki
vigasztalástól megfosztva siralmas helyzetben állott, atyái
a katholikus egyháznak megfogyatkozott nyáját fáradhatlan szorgalommal ápolták, gondozták, mint misszionáriusok a szétszórva volt híveket fölkeresték. Isten
igéjével és a szentségekkel éltették; gyermekeiket és
ifjaikat tanították; az új hitfelekezetre átmentek közöl
sokakat visszahoztak.» Ezek után nagy érdeklődéssel
várjuk dr. Karácsonyi müvét a magyar ferencesek történetéről és Böröcz Marcell cistercita tanár tanulmányát
a magyar ferences Írókról.
Krasznyánszky János.

Észrevételek
Gál István «Hivatás»
drámájának a szerepléséhez.

cimü

Midőn Gál István «Hivatás» cimű drámája a
Vígszínház műsorában ismételten helyet nyer s az
újdonságot hajhászó közönség mohó tekintete előtt
megjelenik és talán rövidesen megjelenik a könyvpiacon is, mindezt úgy veszik sokan, hogy kezdete
ez csak egy nagyobb folytatásnak, a melyben az
egyház ellenségei halásznak majd halászati jog
nélkül is bőven.
Miről is van szó? A sok reklámcikkből már a
darab tárgya ismeretes. Alig szerepel benne más,
mint pap és gazdasszony. Alig tesznek ezek egyebet,
mint szépen egymás után, különféle módon vétkeznek a coelibatus ellen s a coelibatus miatt. Ármánykodnak is, mellékfoglalkozásból. A művön végig vonul
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a jelszó: Le a coelibátussal 1 S kicsoda a szerző?
Egy pap.
Vannak, kik elitélik, vannak, kik tapsolnak neki.
De hogy tettéért számolnia is kell, várják ezek is,
azok is. Hogy azok szerint bűnhődő áruló s ezek
szerint vértanú legyen. Áruló Júdás ő — m o n d j á k
sokan. Zsarnok az Egyház — m o n d j á k még többen.
Pedig talán Ítéletük hibás is lehet.
Fájós, érzékeny sebeket érint, tény. Hozzá nem
is testvéri gyengédséggel, hanem egyszerű, nyers
kézzel. Ám azért elhamarkodva ne ítéljünk. Valljuk
be, v a n n a k kérdések, a melyeket minden lehető
módon kerülgetünk, mert kényesek s mégsem kerülhetjük el semmikép, mert fontosak. A papi nőtlenség
kérdése egy klasszikus példa rá. J o b b ezeket előbb
letárgyalni, mint tán félelemből elkésni velük. Legjobb
a túlesés! Ám ha valaki hozzá fog ily kérdéshez,
legyen tapintatos, hogy el ne mérgesítse, mert kényes
s legyen okos, hogy ne tévedjen, mert fontos.
Gál meggyőződéssel s önfeláldozásra készen
(fel kell t e n n ü n k róla) hozzá fogott. 1 A különös
kérdést k ü l ö n ö s m ó d o n vetette felszínre és —
tévedett.
Hol a tapintata? N a p - n a p után ellenőrizhetetlen
számban, gomba m ó d r a nőnek a támadások a
kereszténység fönséges tanaival szemben a vastag
tudatlanság, félreértés és személyi érkekek bő forrásaiból. S ha ezerszer verik vissza, ezerszer jönnek
vissza. A krisztusi hit, erkölcs vész. Egy pár apostol
vív títáni harcot csupán. Az egyház s vezetőinek a
tekintélye sárba tiporva. A pap is ember. Tehát
tévedhet. De jaj, ha téved! Utána nyomban j ö n a
lépten-nyomon hangoztatott Ítélet: Lám, ilyenek a
p a p o k ! Látjátok, olyanok a p a p o k ! Hog)' milyenek
a többi osztályok, ki törődik azzal ? Fő a papi osztály.
Hogy pl. a kereskedők közt csalók is vannak s hogy
sok ügyvéd zsaroló, n e m következtetjük, hogy
az egész osztályuk az. Igy is van rendjén, mert
egyesekért ne ítéljük el az egész osztályt. De a
papokkal szemben ezt is szabad. Adjatok statisztikát.
Mutassatok a papi osztálynál nemessebbet s mutassatok meghurcoltabbat ! Könnyű a fényes tükrön
látni a port, de a szemétdombon n e m tűnik föl a
piszok. S no ! Mikor így áll a dolog, a ki talán az
egyháziak igaztalanul meghurcolt tekintélyét sohse
védte, az megtámadja azt. Az egyháziak tekintélyét
ronggyá tépve, oda viszi a Vígszínház publikumának
és mohó étvágyukat izgatja vele. Thália oltárán feláldozta oltártestvérei jóhirét. Hej pedig a mikor a
szentélybe engedték, hogy védeni fogja, úgy remélték.
S mind ez m i é r t ? Drága áldozatja füstje mit é r ?
Hiszen hogy e tekintetben v a n n a k hibák, vannak
tévedések, b á r nem oly számban, miként azt ő
1

Fiatat embernél feltűnési vágy is szerepelhet, legalább
a megkeresztelt izraelitáknál mintha különösen ezt vettem
volna észre.
Szerk.
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egy csomóban összehalmozta, tudtuk azt m i n k drám á j a nélkül is. De tudta a Vígszínház közönsége is és
pedig jelesen. Tudtak olyat is, a mi sohse történt
és sokkal szebben és cifrábban, mint ahogy tényleg
történt. Elkésett tehát. S folytassuk bizalmasan. No
ugye vannak papok, szerzetesnők a tisztaság tekintetében remek szép példák, igazi hősök és h ő s n ő k ?
Hogy rendkívüli küzdelmek árán, nem baj. Minél
nagyobb a küzdelem, annál dicsőbb a babér. Hogy
ismeretlenek a világ előtt, n e m baj. Csak mutatja,
hogy a világ esze fel se érti. Lám, ezt m á r a Vígszínház okos és kíváncsi közönsége se tudja. Miért
n e m mutatta be ezt egy fenséges d r á m á b a n ? Ám
ügy tett ő, mint Arany Jánosnak a gazdája, a ki
látva, hogy remek szőlőjét a jég veri, hatalmas
doronghoz kap, veri a szép szőlőt, ő is versenyre kél a
pusztító zivatarral s oda szól keservében : «Hadd lám,
U r a m Istenem, mire megyünk ketten!»
De elmaradt eljárásában az okosság is. Ha tárgyalunk m á r valamit, akkor jó, rossz, fény és árnyoldalait tárgyaljuk egyaránt, nehogy eljárásunk egyoldalú félrevezetés legyen. A formát, mely célunknak
n e m felel meg, vessük el. Vagy-vagy!
Nem vagyunk kicsinyes gyermekek. Eszünkbe
sincs tagadni, hogy a coelibátusnak sok a baja.
Egyeseket ugyan fönséges erényhősökké
nevel,
angyali fénnyel vesz körül, a m i n ő tüneményt semmi
m á s vallás, semmi tudomány, semmi eszme nem
ismer. De az átlagnak nem felel meg ez állapot.
A tények beszélnek s a ki tagadja, vagy tapasztalatlan
vagy önámító, vagy mindkettő egyszerre.
A testnek megvannak a maga vágyai, a világ
tapsol neki: Úgy v a n ! És a p a p o k legnagyobb része
kiizd ellene. Küzd éjjel-nappal, hónapokon, éveken át.
S van idő, midőn lelki ereje oly magas p r ó b á n a k tétetik ki, hogy hajszálon függ győzelem és bukás. S ily
magasban, annyi küzdés után mily könnyű a leszédiilés. A világ szelleme egy pillanatra elkábítja és ő
elveszett. És j a j a legyőzöttnek ! A ki tán bukásán
fáradozott, az fogja elsőnek odakiáltani az egész
világnak: Ö is bukott! S vissza vihogja a tömeg:
Bukott, bukott! Hiába a bánat. A tömeg n e m látja
azt. Hiába az önfeláldozás, a tömeg nem veszi észre.
Az embereknél nincs bocsánat. A ki tervszerű,
nyugodt számítással koldusbotra juttatott egész családokat, az még becsületes lehet, de nem az egyszer
hibázott pap. Mit ér, hogy ezerszer győzött, elég ha
egyszer bukott. Péter egyszer bukik. A Mester bukásából a legmagasbba felemeli, de az
emberek
vele adomáznak. És e jelenet sokszor ismétlődik.
A kik pedig n e m buknak el, azokat is megöli
a gyanú s a sok cifrábbnál-cifrább ráfogás. Szól ez
mindenkinek a püspöktől le az utolsó káplánig. Csak
a mérték s a mód változik. Ki minél magassabban
áll, rendesen annál több j u t ki neki. Az újsághíreket is alig érünk agyoncáfolni, hát még a nyelveken mennyi kopik el. A lelkipásztorkodás terén
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működő papok szinte nap-nap után cáfolgatnak
feljebbvalóikról, oltártestvéreikről szóló ilynemű
bireket. S lehetsz rá elkészülve, hogy az utolsó
kofának inkább elhiszik a hírt, mint neked a cáfolatot. Miért? Nem zörren a haraszt szél nélkül?
Ügy a szél a coelibatus. Már az a körülmény csupán,
hogy a pap coelibatusra köteles, elég arra, hogy
legyen gyanús. Ott a bibi, hogy az ú. n. úri-osztály
zöme már előre felteszi a papról, hogy e bűnben
van, saját tapasztalatából tudva, mily nehéz dolog
tisztán élni. E feltevéshez már csak igazolványt
keres, hogy útnak bocsáthassa. S ki mit keres, talál.
Még ott is, ahol nincs. Ha kell, mindent félreértve,
félremagyarázva. Példa rá akárhány. Mulatni lehetne
rajta, ha nem volna olyan nagyon fájó.
itt a gazdasszonykérdés is. Sok pap valóban
gazdasszonyt keres, hoz, meneszt. És a végén mondhatja a jó tapasztalt öreggel : «Olyan gazdasszonyt
keresek neked, fiam, hogy megfeleljen az előírt feltételeknek ? Harminc éve keresek olyat magam is,
hiába.»
A legtöbb papnak nincs egy csepp otthona, idegen ő az idegenek között. S még dolgozik, megjárja.
De jaj, ha soká beteg (hogy káplán korában próbálja
meg e luxust, Isten ments!), s jaj, ha öreg soká. Hányszor válik ilyenkor az önző számítás s nemtörődés
elhanyagolt áldozatává. Mások meg a plébánián belül,
kívül példás óvatosságukban, távol tartva maguktól
minden-minden melegebb érzést, szivüket fagyasztják
meg. És az a pap, a kitől hivatása nagy szivet kiván,
szívtelen lesz. Más meg a családi otthont más élvezettel pótolja, valami szenvedély rabja, avagy elzüllik.
Ezek így vannak, de különféle variációkban, különféle fokokban. Figyeljük meg az életet. Az élet, ez
a nagy színpad, ezeket mind bemutatja, ha tetszik,
ha nem.
Ezeken a bajokon a coelibátus eltörlése enyhítene talán. De magát ne kapassa el senki! Ha sokat
ad, sokat is követel, s nem is ad annyit, amennyit
igér. Véget vetne az esetleges botrányoknak? Csak
leszállítaná a számot jóval. A házas életben is vannak botrányok. S a legtöbb pap, mire házasodhatnék,
már amúgy is túl volna a legnagyobb küzdelmeken,
talán túl a bukásokon is. Sok házasság nem a boldogság kezdete, hanem a vége. Sok család élete ezt
mutatja. Ezért félnek sokan tőle. Erről tanúskodik a
sok adoma is. Azért jár szájról-szájra ugyan, hogy
nevessünk rajta. De ne feledjük, hogy az mégis csak
az élet visszhangja marad, lia éle alakjában is.
A papok elég gyenge fizetéséhez képest nem kis
gondot okozna a nő s a gyermekek eltartása. A nő
enni is akar s a gyermekek se szeretnek böjtölni. No
meg ruházni, nevelni is kellene azokat. A papok
tekintélye különösen a műveltebb osztályok előtt
nagyot nőne, az tény. S ha a szabad nősülés dacára
is itt-ott egyik-másik pap coelibátusban élne, annak
a tekintélye rendkívüli volna. S hogy minél több pap
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legyen ilyen, a papnevelés egyik főtörekvése lenne
ez. De viszont a köznépnél csökkenne a papi tekintély. A nép meggyőződésével számolni kell. Különösen a tiszta kath. hivők között a meggyőződés ez :
nős kath. pap = fából való vaskarika. Lám, a jó japán
katholikusok is azt kérdezték a hittérítőktől : Hát feleségtek van-e ? S mire nemmel feleltek, csak akkor
hittek nekik.
A különféle családi összeköttetések folytán növekednék a papok befolyása, tekintélye. De ugyancsak
miatta nem egyszer kötve volna kezök, nyelvök, jönnének függő viszonyba s kellemetlenségbe. Lenne a
papnak otthona, volna ki gondját viselné, de volna
gondja is elég. Övéiről gondoskodván, talán kevésbbé
szeretné népét.
A nő se angyal. Vannak annak is hibái. Az élet
drámája sokszor házassággal kezdődik. A féleség sokszor kereszt, a melytől nincs szabadulás, stb. stb.
Mindezekről lehetne oldal számra értekezni apróra
hányva, vetve mindent. Ne kapassuk el magunkat
fiatal hévvel. A jó és rossz oldalt egyenlő jóakarattal,
egyenlő elfogulatlansággal nézzük. Nem arról van szó,
mi tetszik nekünk, de arról, melyik a helyesebb út
az Isten dicsőségéhez.
Végül hozzád is van még egy pár szavunk, a
kérdéses m ű szerzője. Testvérünk vagy. Szavunk csak
a testvéri szeretet szava lehet. Nem tapsolok neked,
hogy ne ámítsalak ; nem doblak meg kővel, hogy el
ne keserítselek. A kegyes Megváltóval mondom : a ki
hibátlan, az dobjon rád követ. Hibáztál? Hibázunk
nem egyszer mink is. Mink óhajtunk elnézést? Legyünk elnézők mi is. Hiszen a szeretet «nem keresi
a magáét, nem gerjed haragra, nem gondol rosszat,
mindent elhisz, mindent elvisel, mindent remél, mindent elszenved: a szeretet sohasem szűnik meg!»
Magam előtt látom lelked küzdelmeit, a midőn nem
egyszer farizeusi «jóakarattal» szemedbe mondták:
«Ej mit! A pap is ember.» S midőn védted elöljáróid,
testvéreid s magad jóhirnevét, e rövidke mondattal
cáfoltak r á d : «Magából is a pap beszél!» Volt részem
benne. Mondtak szentnek, mondtak kivételnek, mondtak tapasztalatlannak, de hogy a papok tisztán élnének javarészben, el nem hitték. Emberek, mily könynyű ilyenkor elkeseredni, s elkeseredésben mily
könnyű tévedni.
De kérünk téged, e kezdet a tévedések vége is
legyen. Ha a szív rosszul kezeli a gyeplőt, adjuk át
az észnek. Az a bátor és az a nemes, a ki látva, hogy
tévedett, vissza lépni mer. Te tenni vágyói ? Az Egyházat, mint a legjobb anyát, a mely mindenkit egyenlő
szeretettel átkarol, véd és fölemel, tán akaratlanul is,
de megbántottad. A kit megtámadtál, védd meg
azt, s tetted nagy. Ne menj ! Félre az útról, a mely
ez ösvényhez vezet. Most még könnyű, később talán
lehetetlen. De sok bukásnak gyerekség volt a kezdete.
Im, Egyház, a gondos anya aggódik. Kitárja szerető
karját s súgja gyengéden : Jövel fiam, jövel. — Nem
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mesét mondok. E nyáron történt. Egy fiú részegen
félholtra verte szerető anyját. Lefogják a gazt s idővel az anya pillanatra magához tér, egy szava: O
emberek ne bántsátok, fiam ! — Téged is az Egyház
anyai szeretete hi és véd. Nem önmagáért aggódik az
Egyház, n e m ! Érted eped és érted fél. Az Egyház
n e m vész el nélküled, tudod. De te nélküle igen. Ha
a szilárd, h a t a l m a s partról elszakad a maroknyi gyep,
mit ér vele? A tenger hullámaiban elvész a gyep,
de megmarad a hatalmas part. Vissza tehát!
M

Kóza György.

Komoly dolgokról valóban komolyan illik beszélni.
Más alkalommal fejtegettem már, hogy nálunk a
magas értékű intézmény tiszta mivoltában nehezen
tud bemutatkozni, mert a papság j o b b á r a gazdasági
plébániákra van utalva. Ez a két intézmény pedig
nehezen egyesíthető. De magában tekintve a keresztény eszmekör legmélyebb gyökereiből nőtt ki.
Paulsen, a tavaly elhunyt berlini neves filozófus
s hozzá protestáns, ezt írta r ó l a : «...Van jogosultsága
a szabadon választott nőtlen életnek. A ki életét közvetetlenül és egészen mások szolgálatának, vagy a
közjó szolgálatának, a közérdek legmagasabb céljainak
szenteli, annak a családi élettel j á r ó kötelességektől való
mentessége föltételül szolgálhat amaz említett kötelességek iránt való teljes és őszinte odaadásának. Ebben
az értelemben jogosult azoknak az önkéntes nőtlensége,
a kik a lelkipásztorkodásnak vagy az ifjúság nevelésének szentelik magukat, vagy a szellemi téren a teremtői tevékenységnek a k a r n a k élni; a nőtlen ugyanis,
az apostol szava szerint, gondoskodik arról, a mi az
Uré, a házas pedig a világ javairól gondoskodik, hogy
tessék feleségének. Ez egy kétségbevonhatatlan igazság ;
a nős férfiú ezerféleképen van lekötve, holott a nőtlen
szabad s kizárólag magasabb hivatásának szentelheti
m i n d e n erejét.» (System der Ethik. Berlin, 1903. II.
270.1.) Sed qui vult finem, debet velle et media. S z e r k .

Gyűjtés

Czobor Béla

síremlékére.

A mult félévben megindított gyűjtés 716 koronát
eredményezett, mely a Szent-István-Társulat pénztárában kezelve kamatoz a kegyeletes célra. Nem oly
összeg ez, melyen már is Czobor egyházművészeti
működésének s érdemeinek megfelelő emléket lehetne
állítani; azért folytatjuk a gyűjtést s újból fordulunk
Czobor egykori barátaihoz s nagyszámú tanítványaihoz, hogy filléreikkel a kegyeletes emlék felállításához hozzájárulni szíveskedjenek.
A kerepesi temetőben az irodalom és művészet
annyi munkása között, a kiknél ő nem kevesebbet
dolgozott, sírja jeltelen. Ez indította egyik ismerősét,
hogy itt a «Beligio»-ban e hiány pótlására gyűjtést
indítványozzon. Mi ez érdekben szívesen közrem ű k ö d ü n k s egykori buzgó és lelkes egyetemi tanárunk
emléke iránt való kegyelettől indíttatva olvasóinkat
a további adakozásra kérjük.
Szerk.

LXVIII. évf. 1909.

B a r a n y á b a . Utána jártam a dolognak s az illetékes
helyen a következő fölvilágosítást kaptam. A kongrua-kiegészítés tényleg júl. 1-je körül történt; de ez utólagosan szól jan.
1-től júl. l-ig, míg a második félévre járó kiegészítés nemsokára történik meg. A politikai zavarok mint mindent, úgy
ezt az ügyet is késedelmeztetik ; de a mi halad, el nem marad.
A. S á t a . Forduljon a Szent-István-Társulat
könyvkereskedéséhez (Kecskeméti-u. 2.), ott majd ajánlanak egy jót.
T. B u d a p e s t . Jól teszi a «Hét»-nek írója, ha tetejébe
még megcsúfolja is a magyart, mivel egyik-másik közülük nem
az ő Ízlése szerint utazza be a külföldet. Majd így lassan arról
is kezdenek gondolkodni az emberek, kik azok a «magyarok»,
a kik kiállhatatlanokká teszik a fürdőhelyeket, a kik üzleteikkel
külföldön is kompromittálják a fajmagyart s a kik miatt
Luegeren kezdve az egész külföld haragszik a fajmagyarra !
Talán ez a pökhendiség, talán ez az arcnélküli merészség végre
is gondolkozóba ejti ezt a Galícián alul lakó s koppasztásra
szánt emberanyagot is.
B. P a n n o n h a l m a . A ki az eredeti értekezést nem
olvasta, alig érti meg az ön megjegyzéseit. Azért j ó lesz
átalakítani, hogy közölhető legyen ; jelen alakjában nem
érünk vele célt.
Sz. Budapest. Azt gondolja, hogy Prohászka püspök
nemzeti programmja körül a középiskolai tanárok is végezhetnek eredményes munkát és pedig úgy, hogy «kiszemelik az
izraelita tanulók közül azokat, kiknek fogékony a szivük az
ideális eszmék iránt, m e r t köztük is van jó hazafi és nemes
lélek. Szuszai, Didón, Prohászka és más könyvek olvastatásával velük foglalkozva, szeretettel meghódíthatják őket
Krisztus urunk számára. így a mellett, hogy apostoli munkát
végeznek, nemzetünk alapjait is észrevétlenül erősítik, mert
a zsidóság nagy szellemi erővel rendelkezik». Óhajnak ez is
óhaj lehet ; de Prohászka püspök úr programmja más perspektívákkal foglalkozik.
M. G y ő r . Válságos időkben a püspöki kar csakugyan
szokott közös imákat elrendelni. Bizonyára most is megteszi,
lia szükségét látja.
M. K i s v á r d a . Úgy látom, hogy még 7 korona j á r .
H. M a g y a r c z e r n y a . 1909-re rendben van.
E . K é z d i v á s á r l i e l y . Nagyon szép hivatás, de t. barátom csak egy föltétel alatt, lia az ember teljesen állásának
él, ha eszét és szivét annak áldozza teljesen. A mi szerencsétlenségünk, hogy itt mindenki mással foglalkozik, mint a
mivel kellene s állásbeli kötelességeit csak mellékesnek nézi.
Ilej pedig annak a székely népnek még nagy hivatása van,
neveljék hát fiait munkás és tanult embereknek, hogy megálljanak a saját lábukon.
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"Ferenc hivatása.

(no

Miben rejlik szent Ferenc hatásának titka?
Csupán egyéniségének bájában s varázsában. Ha
hadvezér lett volna, a harcok heve csak jobban föllángol nyomában. Ha népvezérként az elnyomottak
élére áll, máglya és csalódás lesz a vége. Ha mint
tudós száll le a szellemi viták porondjára, vagy ott
marad legyőzve, vagy csak mint keveseknek eszménye és gyönyörűsége él tovább. Ha új vallási nézeteket hirdet, az egyház egyetemes ereje diadalmaskodik fölötte. Szent Ferenc úgy jelent meg a Földön,
mint Isten nagy szeretetének gyermeke. Ugy állt a
meghasonlott világ elé, mint az Úr Jézus szivéből
kipattant eleven szeretet, a mely azután mint meleg
párás levegő, mint a lélek feslő és virágzó tavasza
áradt szét a lelkek fölött. Az ő lelke érzékenyen
hangolt misztikus hárfa, a melynek gyöngéd húrjain
az isteni kegyelem leliellete édes hangokon szólalt
meg a mindent kibékítő és átölelő, hatalmas, isteni
szeretetről. Ő maga pedig állandóan a szeretet tengerében élt és egyre azt zengette: 1
In foco amor mi mise,
In foco amor mi mise.
In foco amor mi mise.
Lo mio sposo novello
Quand l'anel mi mise
L'agnello amorosello :
Poi in prigion mi mise
Ferimi d'un costello
Tutto '1 cor mi divise :
In foco amor mi mise.

In Gluth mich Liebe senkte,
In Gluth mich Liebe senkte,
In Gluth mich Liebe senkte
Mein Bräutgam jung erblühend,
Als er den Ring mir schenkte,
Das Lamm in Liebe glühend
Den Stahl in's Herz mir senkte.
Mit Banden mich umziehend,
Der Band das Herz mir sprengte:
In Gluth mich Liebe senkt

Parázs volt a lelke s az isteni szeretet szította
azt folyton. Tüzes érzelem áradt ki belőle: az egységnek, hűségnek, szeretetnek érzelme. Ez kellett a
világnak, ez hiányzott már régen : az érzelem, a közvetetlen, a gyermeki tisztaságú, őszinte igaz érzelem.
A nagyravágyás, a bírvágy, az uralomvágy, a tudákosság érzelmei ismeretesek voltak ; de a lemondás, az
alázatosság, az egyszerűség, igénytelenség érzelmei,
a melyek az Istennel való legbensőbb egyesülésből
fakadnak s gyermekké teszik a lelket közvetetlensé1
Szent Ferenc e gondolatait Jacopone da Todi
ezen alakba. Hettinger: Welt und Kirche. I. 207.

öntötte

vasárnapon.
S Z E R K E S Z T Ő S É G ÉS
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Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 27,

gében és hőssé, tüzes, tetterős férfiúvá az Isten és az
emberiség iránt való igaz szeretetben, nagyon hiányoztak. S mindez szent Ferenc egyéniségében öntudatlan, emésztő tűz volt, a mely úgy fesledezett ki, úgy
áradt ki belőle, mint a Napból a fény, a virágból az
illat. Az ő egész élete az ember csontjába-velejébe ható szeretetnek himnusza és ebben van az ő
bámulatos hatásának titka, a mely nemcsak századára, de az emberiség életére mindig csodás varázszsal fog hatni, inert könnyek nélkül nem lehet e
csodás lélek vonzó körébe belépni s megtisztulás
nélkül onnan kimenni.
S a hol ez a szeretet megjelent, béke és új élet
fakadt. Nem csak a farkassal kötött szerződést, hogy
azontúl jó útra tér, ám elment ő a harag, az ellenségeskedés s a napontai harcok színhelyére is. Kastélyról-kastélyra, városról-városra s a hol csak föltűnt ez a földön járó szeretet, ez a szelídség és
alázatosság a vad, szilaj szivek között, ott lőn nagy
megindulás. A fegyverek kihullottak a harcosok
kezeiből, a térdek megroptak s az ellenség könnyeket ontva hullott egymás keblére. A politikai harcok
izzó tüzét szent Ferenc és testvérei így lohasztották
el s egyre csak azt harsogták a verekedők fülébe :
ne mondjátok ki többé e szókat: «velf és gibellin;
ti mindannyian keresztények és olaszok vagytok!»
A történelem megőrzi és hirdeti a szegény testvérek érdemét a nagy politikai harcok megszüntetése körül. De talán még nagyobb jelentőséget tulajdonított szent Ferenc szellemének az új társadalmi
rend kialakulásában való páratlan közreműködése
miatt. A polgárság és a föld népe meghatva látta,
hallotta szent Ferenc csodás lemondását s tapadó,
odaadó lelkületét. Koldussá lett, hogy a testi és
szellemi koldusokat emberekké alakítsa. Addig nem
is ment a nép közé, míg" maga el nem sajátította a
legutolsó nyomorultnak undorító szenvedése iránt is
a rettenthetetlen részvétet s önzetlen önmegalázkodást.
Csak midőn lelke a hősiesség oly magaslatára emelkedett, hogy egy poklos beteget nemcsak alamizsnával ellátni, hanem a testvéri szeretetnek csókjával
is illetni képes volt, csak akkor érezte, hogy lelke
fölszabadult teljesen az önszeretet hatalma alól s
Istennek eleven áldozata lehet az emberek szolgá-
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latában. És ez n e m voll fiatalos különcködés, hanem
az igazán alázattal eltelt léleknek első önmagára
eszmélése, a melyben azután egész életén át meg is
maradt. A közepes, a mérsékelt kedélyállapotú egyénekben a nagy szenvedélyek, heves föllángolások
c s a k h a m a r kiegyenlítődnek, de az igazi érzelememberek, mint szent Ferenc, m e g m a r a d n a k a fölhevülések és égéseknek azon erősségében, a mely
szinte rendessé válik természetükben.
Hogyne értette volna meg a nép, az alacsony
sorsból fölemelkedő polgári rend, ezt az önmagát
föláldozó szeretetet! A véréből nőttek ki a testvérek
és véreik is maradtak. Oda voltak nőve az új
társadalmi osztályhoz, a h a r m a d i k rendhez, a melynek a harcok és gondok között megkeményedett,
eldurvult érzését a szeretettel tették fogékonnyá és a
szellemi, erkölcsi művelődésre alkalmassá. A hatalmasokkal szemben pedig az elnyomottak védői, a
jogok hirdetői gyanánt léptek föl s lelkesedésükkel,
tudásukkal állottak a kiemelkedő néposztály védelmére.
A demokracia szelleme élt a testvérekben s
Angolországban is a XIV. század első éveiben az
egyetemekről kiinduló forradalmi mozgalmaknak, a
népszabadságnak, a «harmadik rend» jogainak ők
voltak a harcosai. 1
Azért a n é p a testvéreket mindenütt harangz úgás között s olaj ágakkal fogadta s ü n n e p volt az
a nap, a melyen a városokba bevonultak. A béke
és szeretet honolt meg a lelkekben.
A vallásosság is új mezt és szellemet öltött a
szent Ferenc egyéniségében. Kifelé csupa szegénység, alázatosság, önfeláldozás, tevékenység ; befelé
pedig bensőség, megsemmisülés ; A végtelennek átélése,
befogadása és átizzás egészen az elragadtatásokig.
Teljes lélekkel adta át magát az Úrnak s forró, bensőséges i m á b a n olvadt fel lelke naponkint, óránkint.
Párbeszédeket folytatott lelkének jegyesével, barátjával s ha a szavai kifogytak vag}' érzelmeit n e m tudták kifejezni, a mellét verte s könnyekbe tört ki.
Micsoda édesség áradt el lelkén, ki tudná e l m o n d a n i ?
Lelkének kincsével, mélységes áhítatával szeretett félre vonulni az erdőkbe, vagy magányos templomokba, a hol a természet pompája, vagy a misztikus
levegő és hangulat ébresztgette b e n n e a mindig izzó
tüzet az öntudat megsemmisüléséig, a boldogító
látomások érzelemdús világáig. Ha pedig a városok
templomaiban, a nyilvánosság közepette imádkozott,
r u h á j á b a burkolózott, egészen Istenben élt lelke.
Az áhítatnak ez a tropikus melege szétáradt az
ő környezetére is. Megszentelte a helyet, a népet s
csodás ihlet terjedt el a levegőben. A valdenzesek
rajongásából, a fanatizmus büszkeségéből szent
Ferenc áhítatában nincs semmi. Az csupa természetesség, a léleknek önkénytelensége s naiv megnyil1
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vánulása. Mint a rózsának a szinpompája, a virág
illata, a drágakőnek ragyogása. Léptei n y o m á b a n
csodák is fakadtak ; testi és lelki nyomorúságot gyógyított. Vagy a kúszált lelkekbe nézett be s azután ott
is összhangot teremtett.
És ez a lelkülete is népéé volt; a szegényeké s
a törekvőké, a kiket szeretett s lelkének szárnyaira
emelt, mint a sas fiókáit és a bensőségnek melegével
átitatta azoknak lelkét is. Hogy is magyaráznánk
m e g máskép azt, hogy egyrészt a testvérek száma
nagyon elszaporodott, másrészt a városok polgársága
diszes, művészettel fölékesitett templomokat, házakat
adott nekik. A n é p lelkületének valóban bensőségesebbnek kellett lennie. A durva, zord és erőszakos i n d u latok a kereszténység igazi szellemének hatása alatt
elsimultak és tisztább, emberiesebb, nemesebb irányt
vettek. A keresztény h u m a n i z m u s n a k lendítő ereje
hozta létre azután a számtalan szeretetházat, iskolát,
a melyeket a polgári osztály ezen időkben emelt.
A testvériségnek, a közösségnek érzése pedig a
testvérek lelkéből áradt ki.
A vallásos lelkület azonban a léleknek a szeme.
A milyen Istennel való életünk, olyan a gondolkodásunk, olyan a természeti szemléletünk is.
Szent F e r e n c izzó lelke kerülte a fogas kérdéseket, a vitatkozásokat. Kedves tanítványa Bonavent u r a is, bár a n n y i mélységgel ír, megrójja a szőrszálhasogatást, a mely plus continet curiositatis, q u a m
utilitatis. A kik a természetfölötti tényeket átélik,
azoknak nem a szóbeszéd, h a n e m a közvetetlen
érzések gyönyörűsége a szivük vágya. S valóban
szent Ferencnél a hit nemcsak tan, h a n e m a tanítások átélése. Ő a természetfölötti tényeket szivében
forralja föl, vérébe átviszi, a mint a test szervessé
teszi a szervetlen elemeket, a vasat is. így vált szent
F e r e n c iskolájában a theologia is vérré, mert nem
a r r a törekedtek, hogy azt csak tudománnyá fejleszszék, hanem hogy folyóvá, tejjé, mézzé tegyék, hogy
az a gyakorlati élet lendítő kereke, a népnevelésnek
és a szellem kiképzésének közvetetlen eszköze legyen.
Szent Bonaventura is nemcsak misztikus műveiben,
de tudományos írásaiban is kortársainak egyéni
öntudatára, a vallásos személyiség kifejlesztésére
törekszik. Nyelvének édes bája, gondolatainak világossága, érzéseinek közvetetlensége szent Ferene lelkéből táplálkozik. És ilyen a testvérek prédikációja,
költészete is. Csupa tiszta tűz, csupa szeretet, csupa
k é p ! A nemzeti nyelvnek akkori merevségét érzelm e i k hevében lágyítják meg s csodás közvetetlenséggel, a természetnek színpompájában, a Szentírásn a k képeiben beszélnek, vagy énekelnek, a mint
é p p a lelkük jókedvében a szó ajkukra jön.
A milyen a vallásos lelkületünk, olyan a természetnek látása is bennünk. Szent Ferenc fölfedezte
a természetet. Az Isten szeretetének fényében látta
a holt és az élő természetet. Isten nyomait (vestigia)
tapogatta ki m i n d e n b e n , vagy mint Celano m o n d j a :
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«ő sajátságos, mások előtt érthetetlen módon, éles
szemmel nézte a teremtmények benső természetét,
mivel ő már Isten gyermekei szabadságának magaslatára emelkedett». Igen, erről a magaslatról kiérezte,
hogy mi a természet rendjében mindannyian porból
vagyunk és testvérek vagyunk. Közös a Teremtőnk,
közösek küzdelmeink, egymással élünk, legyünk tehát
testvérek. A farkasok bárányokká váljanak és egy
nagy szent testvériségben éljünk a természettel is.
Szent Ferenc szeméről lehullott a Maja leple s az
egész világmindenséget Isten nagy szeretetében egységbe foglalta.
Láttam Párisban embert, a ki a Champs d'Elyséen a verebeket különféle nevekkel illette s azok
egyenként a kezére szálltak s azután meg elküldte
szépen őket. A szeretet vonz ! De micsoda kép ez
szent Ferencéhez képest, mikor a farkas megígéri
neki, hogy ezentúl már jól viseli magát. Mikor a
kiszabadított nyúl keblére fut; a madarak a kezén
énekelnek. De hiszen ezekről már annyit hallottunk.
A merre szent Ferenc megy, a tavasz illata árad ki,
dal veri föl a természet csendjét s szent Ferenc is
dalban önti ki fölajzott szivének érzelmeit.
A természetnek őszinte igaz szeretete, megbecsülése szent Ferenc életéből, szelleméből zsendült föl.
Érzelmessé vált az ember lelke és csodás szomj usággal epedt a báj, a szépség iránt, melyet a hegy
és róna, a fák és virágok, szóval a természet nyújt.
A természet az átok alól fölszabadul s a mint az a
theologiában mint Istennek nyoma (vestigium) az
Isten létéről szóló érvnek hordozójává vált, (videmus nunc in speculo et in aenigmate), úgy az egyezerű ember lelkében is már az Istenhez való fölsmelkedésnek emeltyűje és közvetítő Isten és az
ember között. A művészi léleknek pedig látást és
lendületet nyújtott, hogy a keresztény vallás hittitkait a természet keretében és
közvetetlenségében
lássák. A művész lelke találkozott a testvéreknek
lelkületével; a mit ezek Krisztus Urunk életéből, a
Bibliának érzelemdús eseményeiből a természetnek
sugalmazása alatt elmondottak; ugyanazt a művész
színekben s a természetnek elevenségében megérzékílette. így bontakozott ki pld. a művésznek is egyéni
természetszemlélésén és vallásos ihletén keresztül az
Úr Jézusnak, a mi barátunknak, a mi testvérünknek
alakja a művészetben is, mint a mi barátunk és
testvérünk az ő közvetetlen egyéni emberiségében és
egyúttal istenségében. Ünnepnapja volt az a művészetnek, midőn az első művész, szent Ferenc
lelkétől táplálkozva, oly közvetlenül, oly egyéni
érzéssel lépett tárgya elé, mint a milyen szabad és
szent érzéssel ölelte át lelkében a nagy szent Istent,
az emberiséget és a természetet. S a művészet soha
hálásabb nem lehetett volna szent Ferenc iránt,
mint Giotto, (szül. 1266. vagy 1276-ban), a ki evvel
a szabad éi'zéssel és közvetetlenséggel festette meg a
nagy szentnek életét az asszizi templom falain.
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A természetlátást pedig követte a természettudományiak is föllendülése. Mihelyt a ferencrendiek tudománnyal kezdtek foglalkozni, érdeklődésük
a természettudományra is kiterjedt. Roger Bacon s
az oxfordi iskola a Tapasztalati kutatásnak előharcosai. A természet szeretetéből fakadt a természettudomány.
Új világnak hajnalpirja derengett tehát a világ
fölött, mihelyt szent Ferenc a világba lépett. Minden
pont, a melyet itt papírra vetettem, önálló tudományos kutatásnak lehetne becses tárgya! De nagyvonalakat csak azért használtam, hogy összefüggő
látást és betekintést nyújtsak annak a mélyen vallásos léleknek, testvérünknek, a nagy költőnek gondviselésszerű hivatásába s hogy megértsük, miért zarándokol el sírjához hivő és hitetlen s hogyan találja
meg minden ember lelkének egy-egy árnyalatát szent
Ferencnek gazdag, érzelemdús lelkében.
Trikál József dr.

A theologiai év kezdetén.

<n.)

Az ösztökéléstől és elhatározástól a kivitelig
hosszú az út és ezen az úton ellenséges hatalmak
mint kerékkötők léphetnek föl. Természetesen a
legnagyobb ellenségek önmagunkban keletkezhetnek; viszont a legjobb eszközöket is Isten kegyelnie
segítségével önmagunkban leljük meg. Ezekről is, és
pedig úgy igenlő, mint tagadó irányban elmélkednünk kell.
Theologiánk csak akkor lesz igazi és emellett
igazán egyéni, tehát szívhez szóló theologia, ha odaadó
szeretettel övezzük azokat a legvalóbbszerű eszményeket, amelyek theologiánk középpontjában állanak:
Istent, Krisztust és Egyházunkat. Lehet-e jó theologus
az, a ki ezeket tudja vagy hiszi ugyan, de tudása
merő elmélet és hite holt hit? Lehet-e jó turista az,
a ki nem szereti a hegy r eket? jó művész, a ki nem
szereti az eszményt és az eszmény kifejezését szolgáló alakot, szint, hangot, szót? A költőnek mindene
szive és lantja ; a theologusnak mindene Isten, Krisztus
és az Egyház. Odaadó szeretetük nélkül cl tudok
magamnak képzelni mesterember-theologusokat, de
nem theologiai művészeket. Ihlet nélkül a theologiában nincsen nagyság, nincsen művészet. Ne kérdezzük, intellektualista legyen a theologus vagy voluntarista? A kérdésnek ilyetén föltevése már magában
véve elemi hiba, mert a lelki élet két félgömbjét büntetlenül nem lehet elválasztani. A theologusnak intellektualistának kell lennie abban, hogy hittitoktól
nem riadva vissza, hanem tisztelettel meghajolva
előttük, kérlelhetetlen vas logikával alkalmazza a
maga jól átgondolt módszerét; de telivér voluntaristának kell lennie abban az értelemben, hogy a mivel
foglalkozik, az szeretetének és életerős törekvéseinek
is valódi tárgyát képezze. Csak lia szivének teljességéből fog szólni, fogja eltalálni azt a hangot, amely
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másokat is lebilincsel, elbűvöl, elragad és meghódolásra késztet. Theologiájának szive termékének is kell
lennie és eszméit szivének vérével kell áztatnia.
A különben holt eszmék csak szive dobbanásától
fognak életre kelni és az üres schemák csak ott fogn a k vért és hűst, szint és illatot, mélységet és belterjességet nyerni. Ilyen értelemben, tehát elméleti
túlzások nélkül, el lehet mondani, hogy csak az
átélt theologia igazi theologia. 1 Itt érintkezik aztán
a p a p n a k papi magánélete, az ö elmélkedése, elragadtatása, föllelkesülése, megittasulása az ő theologiájával. Ezt a pontot n e m lehet eléggé erőteljesen
hangsúlyozni a theologia művelése szempontjából.
Ennek természetes folyománya és a második alapkövetelmény, hogy a theologus őszintén és lelkesen
szeresse a theologiát, mint t u d o m á n y t ; nem azzal a
m u l ó szeretettel, a mellyel ideig-óráig csüngünk valamin, hogy aztán pillangó m ó d j á r a tovább szálljunk
és másban keressük szeretetünk tárgyát ; h a n e m azzal
az egész életre szóló odaadó szeretettel, a mellyel
föláldozzuk magunkat az eszménynek. A theologia
ne legyen n e k ü n k fejős tehén, mert ez bankár-theologia volna; ne legyen n e k ü n k gradus ad Parnassum,
mert ez stréber-theologia volna. A thelogia legyen a
mi jegyesünk, hiszen az ő doktori gyűrűjét hordjuk
kezünkön. A tanszék, az Íróasztal és a könyvtár legyen
a mi paradicsomunk és csak ott érezzük magunkat
igazán otthon.
Harmadik alapkövetelmény a j ó theologusnál az
igazság lelkes szeretete. Istenen és az Isten által rendelt tekintélyeken kívül egy tekintélyt, jó magát se
szeresse annyira, mint az igazságot. Épen ezért ne
szűnjék m e g j ó z a n kritikával újra meg ú j r a végigemészteni egész tudományát és kiolvasztani belőle mindazt, amit a tárgyilagos igazsággal ellenkezésben lenni
lát. Járja végig türelemmel azt a Kálváriát, amely
egyes kedves tételeinek föláldozásával jár, ha éveken
át szive hozzá is nőtt volna ezekhez a tételekhez, de
ha jobb belátása ezen tételeknek elvetését kívánja.
Lehet, hogy személyes hiűsága is szenved alatta ;
lehet, hogy egyidőre az eddig élvezett hamis világosság helyett h o m á l y b a n fog tapogatózni ; lehet, hogy
kedvelt rendszere ezen egy építőkő kivétele következtében ingadozni kezd ; lehet, hogy évtizedekre
terjedő fáradságos m u n k á j á t m a j d n e m élőiről kell
kezdenie. Mindez lehetséges ; de ő előbb volt szolgája
az igazságnak, mint saját rendszerének vagy theologiai rokonszenveinek és ha szerette is a tévedést, nem
a tévedést szerette benne, hanem az igazságnak lát-
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szatát. Az áldozatnak m e g kell történnie az igazságért. Lehet, hogy az igazság kutatása szinte elviselhetetlen terhet ró rája, talán új nyelvet, talán egészen
új tudományszakot kell végigtanulmányoznia. Mindegy, ő az igazság szolgája és az igazságért s e m m i
áldozat sem sok. Idült kétségek közt a kényelmes
továbbfolytatás álláspontján maradni, az igazság elárulása : farizeismus önmagunkkal szemben és visszaélés azzal a bizalommal, amellyel bennünket a n e m
szakemberek megtisztelnek.
Ugyancsak az igazságérzet követeli a theologustól, hogy gondosan elválassza a biztosat a bizonytalantól, az egyház tanát az egyéni vélekedéstől, a t u d o mányosan megállapítottat a feltételektől és elméletektől ; v a l a m i n t azt is, hogy ellenfeleinek nézeteit az
igazsághoz híven közölje, velük szemben m i n d e n
rágalmazástól és tűlzástól óvakodjék és ne tulajdonítson m a g á n a k érdemeket ott, ahol nézeteit és bizonyítékait teljesen kiforrva másnak köszöni. Mindez
nagy önfegyelmezési, körültekintő gondot, alázatos
lelket és soha eléggé n e m ajánlható hidegvért kíván.
Az eddig tárgyalt előfeltételek mellett erőteljesen
ki kell domborítanunk a szorgalomnak
óriási jelentőségét. Büszkék vagyunk rá, hogy Magyarország
nincsen hiányában a theologiai tehetségeknek. A római,
innsbrucki és bécsi egyetemeken a magyar ifjaknak
ezen előnyei más nemzetek fiaival szemben h a t á r o zottan kedvezően d o m b o r o d n a k ki. És mégis a külföldi
ifjak szerényebb tehetséggel végzett tanulmányok
után is idővel európai hírű szakemberekké válnak,
míg a mieinknek tetemes része itthon sem emelkedik ki. Ezen a téren a budapesti egyetem tanárain a k is szomorú tapasztalataik vannak. Egyes növendékeink, a kik egyetemi tanulmányaik alatt tehetségeiknek kiváló, sőt meglepő jelét adták, később —
k ü n n az életben — sajnálatos m ó d o n elkallódtak.
Ilyenkor mindig eszembe jut az a francia szó, hogy
a genie tulajdonképen «longue patience», hosszú
türelem. 1
Sajátszerű életfölfogásunk és közéletünk léhasága
a mi tehetségeinkre nézve határozottan halált jelent.
A fiatal e m b e r eleinte fájdalommal tapasztalja, hogy
tudományos törekvése ösztökélést n e m kap, hogy
idealizmusát félreértik és megmosolyogják, hogy eszményképét szoros zár alatt kell tartania szivében,
hogy nincsen kivel megbeszélje nehézségeit, ötleteit,
sejtéseit és terveit. Ez a részvétlenség aztán dermesztőleg hat eszményeire is és ő is beáll tucatembernek,
vagy kedvezőbb esetben más eszmények szolgálatába

1

Átélt theologia alatt egyszerűen azt a theologiát értem,
amelyet valaki nemcsak a vizsgálatok és tanári előadások
számára szajkózott be, hogy ott theologiai fogalmak labdajátékával valóságos bűvészkedést üzzőn : hanem azt a theologiát, a melynek elsajátításában a theologus a maga tehetségeinek valamennyiével résztvett, a melyet pontról-pontra végigelmélkedett, végigkóstolgatott, végigélvezett, végigszenvedett
és a mely benne egyrészről csonttá és velővé, másrészről
tetté és életté vált.

1
Nem akarom lefordítani, mert kegyetlenül drasztikus,
de legalább jegyzet alakjában ide irom Chamberlain-nek ezeket a szavait : «Vor etlichen Jahren sagte mir ein sowohl
durch theoretische wie d u r c h praktische Arbeiten rühmlichst
bekannter Hochschullehrer der medizinischen Fakultät : «Bei
uns Gelehrten kommt es n u n m e h r viel weniger auf die Gehirnwindungen an, als auf das Sitzfleisch.» (Grundlagen des 19.
Jahrhunderts. 28.1.)
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lép. De még ez a kedvezőbb eset is ránk nézve egyegy theologiai munkáskéznek letörését jelenti.
Sok anomaliát kellene itt megbeszélnünk, de
fázunk tőle, mert sokan sértésnek vehetnék és az
ügynek aligha használnánk vele. Fájdalom, nem látjuk a theologiai munkának kellő megbecsülését. Eltekintve attól, hogy legkitűnőbb theologusaink előtt az
Akadémia kapui örökre zárva vannak és a theologiai
kar szükségletei sokkal mostohább bánásmódban
részesülnek, mint más kai-okéi, pl. az orvosi karé :
az Egyház keretén belül sem látjuk Magyarországon
a theologiai munka kellő értékelését. Theologiai tanáraink fizetése oly szerény,1 hogy könyvtár beszerzésére alig jut belőle és a papnevelőintézetek vezetősége átlag mereven elzárkózik a hittudományi főiskolák könyvtárának szaporításától. Mesésen szomorúak a Vk. miniszter évi kimutatásai a közkönyvtárakról a theologiai könyvtárak álladéka tekintetében. A «Religio» szerkesztője egyszer már kesztyűs
kézzel szőnyegre hozta a dolgot, de maradt minden
a régiben; pedig ezek a kimutatások egy esetleges
kultur-háború idején nehéz fegyverek lesznek ellenünk. Míg az állami és községi középiskolák évente
néhány száz koronát fordítanak arra, hogy a tanári
könyvtárakban a különböző szakok folyóiratai és
ujabb irodalmi jelenségei meglelhetők legyenek, addig
a hittudományi főiskoláknál e pontban átlag semmi
sem történik. Az eredmény aztán, hogy a szegény
tanár kénytelen egyszer kiválasztott tankönyvét vagy
egyszer megírt kéziratát esetleg már nagyon is idült
állapotban évről-évre újra előadni, anélkül, hogy az
ujabb eredményekről, irányokról és nehézségekről
tudomást vehetne. Ez nagyon is érthetővé teszi, hogy
a theologiai tanár már csak szerény fizetése miatt is,
de még inkább szellemi megkötöttségének érzetéből
1

Mellesleg szólva, ezt a fizetéskérdést legelőnyösebben
úgy lehetne megoldani, hogy a megoldással az egész theologiai oktatás szintája is emelkednék. Ez a megoldás pedig
abban állana, hogy kisebb és szegényebb egyházmegyék egymással társulva közös papnevelőintézetet és hittud. főiskolát
állítanának föl. Ezt az elüljáróságot és tanári kart aztán
közösen jobban is fizethetnék, az alkalmas egyéniségeket is 3—4 egyházmegye területéről jobban összeválogathatnák és ezáltal a tényleg fönnálló nagy paphiány ideje alatt
néhány ember megyénkint fölszabadulna. Az állásokat ezekben a papnevelőkben föltétlenül nyilt pályázat útján kellene
betölteni. Az ilyen tanároknak több tekintélyük és mindenesetre több munkakedvük volna ; mert az bénítólag hat a
tanár kedvére, mikor 3—4 növendékkel kell bíbelődnie. Azt
hiszem különben, hogy néhány papnövendékkel biró megyék
okosabban tennék, ha növendékeiket az egyetemre hoznák.
Annak az apparatusnak költségén, a melyet otthon igényelnek,
Budapesten is el lehetne őket helyezni. Hiszen Glattfelder
most m á r a második kollégiumot alapítja világiak számára.
Miért ne létesülhetnének ilyen hittud. kollégiumok is?!
A papság tekintélyét csak növelné, ha tagjai mentül nagyobb
számban egyetemi tanulmányokat végeztek volna. Másrészről az állam is egyre nagyobb áldozatokra volna kész a hittud. karral szemben, ha látná, hogy hallgatóinak száma örvendetesen gyarapodik.
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fakadó meghasonlása miatt, igen hamar kifelé kacsint
a gazdagabb plébániákra, vagy fölfelé a kanonoki
székre.
Az utóbbi néhány esztendő is több izben meghozta nekünk a keserves látványt, hogy egyik-másik
érdemes irónk vagy szép reményekre jogosító theologiai tanárunk bevonta a vitorlákat és elhagyta tanszékét. Hiszen hála Istennek, künn is szépen működhetnek irodalmilag és működnek is. Kívánatos is,
hogy kivált a gyakorlati theologiai szakokat első sorban ők műveljék. De azért tudom, hogy távozásukkor érezték, mit vesztettek a tanszékben. Hiába, tanítva
tanul az ember legtöbbet. Az íróasztalnál, a tanulószoba csendjében hiányoznak azok az igézően ragyogó
fiatal szemek, melyek a tanárra szegeződnek és a
melyekben delejesen reszket az idealizmus, a lelkesedés, a kérdés, a tépelődés, a bizonytalanság...
Gondolom, igen sok tanár véleményét fejezem ki, ha
azt mondom, hogy legjobb, legtermékenyebb, legvilágosabb gondolataink és fogalmazásaink itt, ezeknek
a szemeknek kereszttüzében születtek meg; ezek a
szemek voltak" a varázsvessző, amely a szivünk
mélyén alaktalanul létező gondolatokra rámutatott
és azoknak alakot, szint és izt adott.
Mily szép volna, mily eszményien szép, ha a
püspök maga által kiszemelt, erre a célra gonddal
nevelt és képzett theologiai társasággal venné magát
körül ! Mennyire lehetne a vidéki városok szellemi
szintáját emelni, ha egy-egy kanonok ötórai teára
magánál látna egy-egy theologiai Tafelrundét, amelynél szellemes és tanult emberek kicserélnék gondolataikat, megbeszélnék a theologiai újdonságokat és
új ösztökélést merítenének a további munkálkodáshoz.
De hagyjuk az álmokat és térjünk a valóra.
Egyebei nem tehetünk, minthogy küzdünk a dermesztő viszonyok hatása ellen önmagunkban. Sok
tényező működik közre elkedvetlenedésünkön, de
belsőleg erősebbek akarunk lenni a külső körülményeknél. Tudjuk, mit jelentene nekünk több részvét,
melegebb fölkarolás, szeretetteljesebb támogatás és
talán bővebb anyagi eszközök ; de elvégre azt is tudjuk,
hogy a gazdagság sokszor csak elpuhít és számtalanszor a legremekebb művek és legnagyobbszerű fölfedezések szerény padlásszobákból kerültek ki.
Tehát dolgozni akarunk, és pedig ernyedetlen
szorgalommal. Bármennyire becsüljük is a társadalmi
tevékenységet, nem akarjuk érte odahagyni katliedránkat, könyvtárunkat és tanuló szobánkat; hiszen
egész társadalmi tevékenységünk az elposványodás
veszedelmével fenyeget, ha nem lesz erőteljes theologiánk és társadalmi tevékenységünk nem ebből a
theologiából fogja erejét meríteni. A népszerűsítést is
nagyra fogjuk becsülni; de nem fogjuk elfeledni,
hogy a népszerűsítés inkább azoknak föladata, akik
tőlünk tanultak, mint a mienk. A népszerűsítés, melynek háta mögött nem áll a theologiai tanárok gazdag
szaktudása, kész veszedelem, mert papirosforgalmat
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jelent a bank pincéiben leltározott aranyrudak fedezete nélkül.
Van álszorgalom is, mely reggeltől estig fáradozik
és mégis eredménytelenül. Payot így nevezi: Travail
paresseux — rest m u n k a (L'éducation de la volonté,
1897. 8.); és nem győzi korholni azt az író- és olvasófajtát, a melyet ő type éparpillé néven nevez. Ezzel a
fecsérlő, pazarló, szórakozó, dilettáns típussal elég
gyakran találkozunk a theologia terén is. N e m érik
be a gondosan szerzett általános műveltséggel, amely
szükséges ahhoz, hogy a theologia egész területén
olyan áttekintést nyerjünk, amely megóv legsajátlagosabb tárgyunk területén a baklövésektől. Nem,
ők theologiai polyhistorok a k a r n a k lenni, ami a
theologiai szakok mai fejlettsége mellett tisztára képtelenség. Voltaképen pedig theologiai pillangók, a kik
semmiben sem alkotnak maradandót, mert mindig
más virágot zümmögnek körül; vagy még helyesebben theologiai aszfaltkoptatók, akik egyre az utcán
vannak, minden kirakatot megbámulnak, minden
reklámot elolvasnak és aztán mindenről regélnek,
pletykáznak, h a még oly ephemér értékű volna is.
Ezzel a «szorgalmas naplopással» szemben csak
egy orvosság lehet eredményes, a szoros szakszerűség, a specialistaság. Theologiánknak becsületet csak
így szerezhetünk; a többi mind csak kedves causerie, fecsegés lesz, amelynek semmi mélyebb nyoma
nem marad. Persze elég baj az, hogy a vidéki theologiai főiskolákon átlag minden t a n á r váltakozva két
tárgyat ad elő s így minden új év inkább a r r a való,
hogy az előző év tárgyából kitanuljon, minthogy az
idei tárgyba belemélyedjen. Még nagyobb b a j azonban az, ha a tanár kényelmi vagy egyéb szempontból, de önszántából, még közbe-közbe tanszéket is
cserél, vag}' pedig a theologián kívül még néhány
mellékfoglalkozást is vállal a képezdében, a középiskolánál, az udvarnál, a szentszéknél, egy sereg
egyesületnél, sőt még társadalmi és politikai köröknél is. Vannak emberek, a kik reggeltől estig bámulatos ügyességgel csoportosítják a semmittevést és ez
által nagymérvű elfoglaltság látszatát keltik; ezeket
nem lehet eléggé megvetni, mert ez léhaság. A kik
azonban hivatásukat tekintik mellékfoglalkozásnak
és mellékfoglalkozásaikból szőnek m a g u k n a k igazi
életet: azokat legalább is nem lehet eléggé sajnálni.
Fájdalom, ez az abszentizmus erősen mutatkozik
újabban az egyházi élet minden ágában, a theologiai
kathedrákon is;
Zabriczky Aladár dr.

JVéhány benyomás a francia
tudatról.

katholikus ön-

Mielőtt elindultam volna a nyáron rövid kis
esztétikai tanulmányutamra, n é h á n y párisi katholikus
összeköttetés előleges biztosítása végett egy itt nálunk
élő francia ismerősömhöz fordultam, kiről azt hallottam, hogy orléanista és erősen katholikus. Puhato-
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lódzásaimra szemmelláthatólag megütődötten felelte«Jó katholikus vagyok, ragaszkodom apáim hitéhez,
de klerikálisokkal nem vagyok érintkezésben».
A francia katholikus öntudatnak ez az elkényszeredetten fojtott tónusa találó bevezető a k k o r d volt
ahhoz az indifferentizmus fátylával bevont dobokon
játszó zenekarhoz, melynek tagjaiul a francia katholikusok nagy átlagát ismertem meg közvetetlenül és
közvetve.
*

A határállomáson egy apácával beszélgettem.
Azon reményem kifejezésére, hogy m á r bizonyára
j o b b r a fordul sorsuk, kételkedő fejmozdulattal felelte:
— Hát hiszi, hogy katholikusaink kezdenek valaha
j o b b a n törődni ö n m a g u k k a l ? . . .
A dijoni kathedrálisba egy délutáni eucharisztikus
istentiszteletre t o p p a n t a m be. A szürkés-fehér góthikus
kőszimfónia mélységes áhítattal ölelte körül a legméltóságosabb Szentséget, Ki súlyos misztikumával
szelíden pihent néhány, igazi delikát francia ízléssel
az oltárra és az oltár mellé helyezett virág és örökzöld között. 1
A csendesség mélységeit ime egyszerre orgonah a n g tölti be. Fölségesen feszül a lélek is a beléje
á r a d ó puritán orchesztrumtól, a hogy az orgonát
nevezném. Nagy rezdületű, nemes moraj, valami
csodásan megfinomult mennydörgés beszél ünnepről,
a világ Urának, a teremtésben és a megváltásban
kétszeresen diadalmas Istennek ü n n e p é r ő l . . . S mindez
a hatalmas h a n g e nagyszerű góthikus
firmamentumban, mindez a delikát virágköltészet a Szentek
Szentje k ö r ü l : n e m beszél, csak néhány öreg úrnak,
m e g 25—30 iskolás lánykának s az ezeket kisérö
n é h á n y apácának.
Nem érnek itt rá mélyebb életet élni az emberek.
Még kevésbbé a párisiak.
Úgy siet élni a saját szűk földi életét is ez a
Bábel, hogy még e saját életére is alig ér rá.
A képzőművészeti nagy látszatban ugyan több
helyütt ott van a keresztény u r a l o m : a nagy perspektívák, melyek a város főbb pontjairól mutatkoznak,
többször elénk tárják a templomnak (legalább) külső
1
Istenem, mily véghetetlenül jól esett lelkem esztétikai
oldalának is, elmerülni e diszités szemléletébe — a milánói
d ó m főoltárának eucharisztikus díszítése után, melyen nem
győztem vitatkozni azon milánói papokkal, kikkel csak
átutazásom alatt találkoztam. Bizony, mikor ott van abban a
fölséges templomban a főoltár mögött az az óriási s szinte
földig leérő góthikus szines ablak, mely tündéri leereszkedésével úgy int felénk, hogy rajta át gyalog vélünk odaérni a
mennyországba, -— akkor ennél szebb hátteret m á r nem is
lehet képzelni a legméltóságosabb Szentség számára. S az
olasz papok sekrestyés-izlése mégis egy idomtalanul terpeszkedő piros lepedőt feszített oda Mögéje ! ! ! . . .
De hát mit várjunk az olaszoktól, mikor az északibb,
komolyabb Ízlésű németek is, Münchenben, a Ludwigskirclieben, a keresztény festészet újkori nagymesterének képe
elé, a Cornélius utolsó Ítélete elé, egy villamoslámpácskákból áló hálózatot l ó g a t n a k ! . . .
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kultuszát, a Madelaine, Dôme des Invalides, Sacré
Bartholomé «Monument aux Morts»-ját nem igen
Coeur és más ily térbeli mozzanatok által. (Mindérezhetni összefüggésben a katholikus öntudat mostani
ezek szemlélete egyébiránt egyre problematikusabb
bágyadtságával. A Pére-Lachaise-temető e megkapó
lesz a forgalomnak automobil-didivel beoltott, egyre
disze, szinte belső portál éj a, egyenesen bibliai fölnagyobbodó kavarodása által.)
irattal vezet be a jobb haza gondolatába, a mellett,
Hanem egyenesen meglephette az embert egy
hogy egyik külső formai adatában mutatja a föltámadélelőtt a St. Sulpice környéke. Harangzúgás, óriási
dást. Csak a kereszt, a szenvedés nagy problémája
tömeg a templom előtt, nagymise az előcsarnokban...
legvigasztalóbb megoldásának e jele, csak a kereszt
Mégis csak szabad hát a házon kivülre is szélesíteni
hiányzik a gyönyörű műemlékről. De hát a pogány
a katholikus hitet. (A templomajtók előtt valami
nagyváros sírkertjében már ez is eléggé eleven hang,
pokoli lárma, rikkancsi paroxismus plusquam-felsőmely túlkiáltja a földi élet egyoldalú, összeszorított
foka csapta meg a fülemet. Na, gondoltam, egy kis
és mégis (csodálatosan!) ezerfelé kapkodó nagy hajünneprontásra ide vannak rendelve valamelyik
száját. A kereszt már itt lappang a műemlékben, ha
szociáldemokrata újság árusítói. Kíváncsiságból vetkülsőleg még nem is került reá.
tem is egy példányt. Egy buzgó katholikus lap volt.
Lappang az egész francia életben a kereszt, de
Annál inkább zokon vettem a vad lármát az Isten
nem halt meg, csak alszik.
háza mellett.) Volt itt szóval az életből elég.
Alvása ugyan még erős, mély. Itt egy eset rá.
Estére színházba mentem. Sardou «Sorciére»-jét
Egy ismerősömnél üldögélek, egy, az előkelőbbek
adták. A darab egyik hősének erősen deklamáló
közé tartozó párisi kiadónál. Egy öreg úr jön be,
szerep jut ki az inquisitió ellen. «Mint kutyák közé
sürgősen tárgyalna le valamit a házigazdával, kinek
ha nyulíiat lökének», buzgó tapsviharra kél a közönazonban az ügy nem sürgős, mert hát valami klerikális
ség, helyeslő kiáltások orkánjával, a «jól odamondologról van szó. Igazat ad nemes hévvel gesztikuláló
dottuk» boldogan megelégedő maga-kifujásával...
vendégének, de hozzáteszi : «Ragaszkodom apáim
Eszembe jutott, hogy inquisitió-tisztázó irodalmunk
hitéhez, de klerikális nem vagyok, klerikális ügybe
nem egészíthetné-e ki még módszerét az egyház
nem avatkozom».
eszményi valóságával ellenkezésbe jutott s szerepökben
Újra a fátyolozott hang, a mélyen alvók visszamegtévedt politikai-történeti alakoknak még szigorúbb
utasító nyögése, mikor ébredésre akarják őket nógatni.
elitélésével, nehogy egy-egy véletlenül elmulasztott
De eszembe jut a temető. S ezzel még egy élő,
kárhoztató szó még több ingert adjon a vak, geneeleven temető, mely egyre jobban öleli át a francia
ralizáló vádnak.
népet : a degenerálódás. Ha a bölcselkedés a thanatú
meleté-vel kezdődik, tán a lassú halálnak, a degeneNap-nap után jártam mindenfelé az illető helyerálódásnak a franciákat most már egyre jobban fogken érdeklődni az iránt, hogy hát csakugyan nincs-e
lalkoztató gondolata is kezdete lesz valami magábaa «grande nation»-nak egyetlenegy teljesebb esztetikai
térésnek. Utóvégre is sok az már a földi jóból, hogy
rendszere sem ? Bizony nincs, sem a világi, sem a
Párisban minden harmadik bolt egy alkohol-méregkeresztény alapra helyezkedő esztetika területén.
raktár, este a boulevardokon minden második nő a
Részletekben élnek ezek az emberek. Még a politikátoilettejével szinte ruhásán meztelenség, és egy-egy szép
ban is, akármily álmodozón, kalandosan indultak ki
nyári
estén tíz-tizenkét apaclie végiggarázdálkodik egy
elméletekből, nem elméletek ezek, hanem inkább
egész utcának összes boltjain. Már csak politikából
csak összefoglaló jelszók.
is rá fognak jutni, hogy kell a népnek egy kis
Ha már elméletről s gondolatról van szó, Rodin
morál, — a megvetett vallási apparátus segélyével is.
«Penseur»-jére volna egy megjegyzésem.Nem is kereszKőszegi László.
tény szempontból, pedig hát a kereszténység jegyében mozgó gondolat is ugyancsak gondolat és pedig
tipikusan gondolat. De hadd tegyek a «Penseur»-re A Genezis bárom első fejezete és a modern
egy általános megjegyzést. Mindenesetre mélységes
zseniálitással érezte meg testi formailag Rodin a forráskritika.
gondolkozó ember koncentrált pózát, a lelki összeA «Religio» utolsó számában közöltük a «Comszedettség súlya alatt történő testi összehajlást. Ámde
missio Biblica» legújabb döntvényeit, melyek a Genezis
mindezt egy kocsistesten végzi el. Elfelejtett egyet:
három első fejezetének magyarázatát szabályozzák.
hogy a gondolat az emberi testet meg is finomította.
Következik már most, hogy ezeket a döntvényeket közelebbről is megvizsgáljuk és kutassuk, melyek volnának
Valahol olvastam Bodin egy mondását a kathedráazok az exegetikus rendszerek, amelyeknek tanítását
lisokról. Nem tudom, van-e ily szép szobra, mint
és terjesztését e fejezeteket illetőleg a bibliai bizotta milyen ez a mondása: «Ha valaha a kathedrálisok
ság betiltotta.
eltűnnének, a civilizáció egy fokkal alább fog hanyatMielőtt e kérdésre áttérnénk, szükségesnek tartjuk
lani. Már most is titokzatos nekünk az ő nyelvük.
megjegyezni, hogy a «Commissio Biblica» döntvéEz utóbbit újra megtalálni, ehhez ásatások kellenének,
nyei kél különböző tárgyú és egymástól gondosan
de nem a föld felé, hanem az ég felé.»
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megkülönböztetendő exegetikai problémára vonatkoznak.
Tudvalevő dolog, hogy Gen. 1— 2 4a és 24b—3 fejezetei alak és tartalom, valamint a modern tudományokhoz való viszonyuk szempontjából erősen különböző szakaszokat képeznek.
Gen. 1—24a a szorosan vett teremtéstörténet;
elmondja a világnak hat nap alatt történt teremtését,
az e m b e r alkotását és végül kiemeli a hetedik nap,
a nyugalom n a p j á n a k vallásos jelentőségét.
A második szakasz (Gen. 24b—3) előadja Ádám
teremtését, a paradicsom ültetését, leirását, Éva alkotását, az első e m b e r p á r megkisértetését, bukását s a
paradicsomból történt kiűzetését.
Az első szakasz értelmezésénél a főkérdés a
bibliai elbeszélés viszonya a m o d e r n természettudományhoz, első sorban a geologiához, mely a Föld
szilárd rétegeinek keletkezésével és történetével foglalkozik s ezeknek kialakulását adja elő. A bábeli
teremtésmondák csak másodsorban jönnek tekintetbe, m i u t á n ezeknek összefüggése a biblia teremtéstörténettel ki n e m mutatható.
Más a helyzet a Gen. 2. és 3. fejezetének értelmezésénél. Itt a természettudományos kérdések teljesen háttérbe szorulnak. A természettudomány foglalkozik ugyan az e m b e r eredetével 1 és erre nézve
tényleg vannak is bizonyos föltevései (darwinizmus,
evolucionizmus), de ezek nem tudományosan beigazolt tények, föltételes értékkel birnak és, bár a
Biblia szószerinti értelmével ellenkeznek is, azért a
keresztény világnézettel még mindig megegyeztethetők, ha az emberi lélek létének tagadására nem
vezetnek. Sokkal nehezebb kérdés, mit kell e második
szakasz történeti értékéről t a r t a n u n k ? Itt m á r a
természettudomány egyáltalában n e m illetékes, mivel
e kérdés tisztára a történettudomány körébe tartozik
és megoldása az exact természettudományok módszerével egyáltalában meg sem közelíthető.
A másik nagy különbség a két szakasz között
a forráskritikai módszerrel megállapított eredetükben
áll. N e m kell a «forráskritika» szótól megijedni!
A katholikus exegéta szájában talán kissé furcsán
hangzik e kifejezés, melyben sokan alfélé rejtett
racionalizmust sejdítenek, főleg nálunk, a hol, úgy
látszik, még egyes theologiai t a n á r o k sem tudják,
hogy ez «salvo Ecclesiae indicio» n e m hitbeli
kérdés 2 ; mindazonáltal oly téma ez, melynek nyílt
megbeszélését a német katholikus tudósok példájára mi is b á t r a n fölvethetjük. Ha a dolog ott fejtegethető, remélhetőleg nálunk is az, az «una fides»
és az «in dubiis libertás» elvei alapján.
Ismert dolog, hogy Astruc (1684—1766) óta egészen
a mai napig az exegetákat sokat foglalkoztatja az a
1
Elég rosszul, miután hozzá csak a szerves
kialakulása tartozik.
2
Pesch, De Inspiratione n. 398, p. 404.

lények
Szerk.
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bonyolult kérdés : egységes mű-e a Pentateuchus.
avagy, mint egyesek tudni vélik, több forrásműből
mozaikszerűen összeállított irodalmi konglomerátum,
mely csak nagyjából nevezhető egységesnek, a menynyiben alkotórészeinek összefüzésében a tervszerűség
nyilvánvaló, anélkül azonban, hogy ez a tervszerűség
a m ű legkisebb részleteire is kiterjeszkednék?
Nem a k a r u n k e probléma történetének egyes
fázisaira kiterjeszkedni 1 ; olvasóink tájékoztatására
csak annyit legyen szabad megjegyeznem, hogy a
kérdés mai állása szerint a kritikusok három főforrásról beszélnek a Genezis k ö n y v é b e n : 1. az ű. n.
«Papi kódex»-ről ( P J , 2. a Jahwista ( J ) , 3. az Elohista
( E ) krónikákról, melyek szerintük a Genezisben
foglalt történeti anyagot szolgáltatták. 2 A mi e forrásm u n k á k korát illeti, a kritikusok túlnyomó többsége
által elfogadott VVellhausen-féle forráselmélet szerint
,/ és E a bábeli fogság előtti időből, P a fogságot
követő korból származnék. Megjegyzendő, hogy a
kritikusok saját vallomása szerint is a J és E csak
a Genezis második felében különböztethető meg
biztosan egymástól ; E eleje ugyanis állítólag elveszett ;
első nyomait Gen 15-ben keresik ; szövegének nagyobb
és összefüggőbb részletei Gen 20-nál kezdődnének. 3
A Genezis gerincét továbbá a P képezné, mely
a benne foglalt történeti anyagot 10 ú. n. tólESŐFR-ra,
vagyis történetre osztja, értve e cím alatt a periodikusan
visszatérő: hae sunt generationes...» kifejezést. 4
A mi m á r most a teremtéstörténetet illeti, a
kritika szerint Gen. 1—24a P-hez, 2„b —3 ,7-hez
tartoznék. E n n e k az elméletnek azonban az a gyengéje, hogy a kritikusok elmélete szerint a «hae sunt
generationes ...» kifejezés P-ből való és a rákövetkező részlet cimét képezi. Ámde Gen. 2 4 -ben szintén
azt olvassuk: Istae sunt generationes coeli et terrae,
q u a n d o creata sunt, in die quo fecit Dominus caelum
et terrain; következőleg a kritikusok elmélete alapján
azt várnók, hogy a második fejezet hátralevő része
a harmadik fejezettel egyetemben szintén P-ből ered.
Csakhogy ezt meg a kritikusok nem engedhetik meg
belső érveik alapján, melyek mind oda lyukadnak
ki, hogy Gen. 2 5 - 19 -ben egy más teremtéstörténet foglaltatik, mely a megelőző fejezetben elmondottakat
egészen máskép adja elő; következőleg ha Gen.
1 P-ből van véve, Gen. 2. 3 nem lehet az; és igy
1

Erről röviden tájékoztat magyar nyelven Székely István
«A bibliakritika főkérdései korunkban» címen 1908 szept.
15. tartott rektori beszéde.
2
Holzinger, Genesis, Tübingen 1898 XXV. 1. ; Ball szövegkiadása a Haupt-féle színes bibliában; Strack Genezis kommentárja a forrásokat különböző betűkkel, Kautszch bibliafordítása a margón sziglákkal jelzi.
3
Proksch, Das nordhebräische Sagenbuch : Die klohinquelle, Leipzig, 1906. 7<s 1.
4
Ezek a következők : 1. Az ég és föld története, Gen. 24 ;
2. Ádám története 5] ; 3. Noéé 6, ; 4. fiaié 10j; 5. Sem-é 111 ;
6.Thare-é II27 ; 7. Ismaelé 2512 ; 8. Izsáké 25!g ; 9. Ezsaué 36] ;
10. Jákobé 37j. L. Hummelauer, Gomm. in Gen. p. 2.
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Gen 24a («istae sunt generationes caeli et terrae»)
csakis az első perikopa colophon ja vagyis aláírása
lehet, a rákövetkező szavak pedig, «quando creata
sunt, in die quo fecit Dominus caelum et terrain»
a J forrás érthetetlenül megcsonkított szövegéhői
erednének.
A kritika következetlensége a jelen esetben
kézzelfogható. Ez indította legújabban Eerdmans
leideni tanárt, hogy a Genezis szövegének a forráselmélet hivei által megállapított elemzését radikálisan elvetve a mű kompozíciójának kérdését egészen
újból felvesse.1 Eerdmans elmélete az ú. n. Ergánáll legközelebb. Szerinte a
zungshypothese 2 -hez
Genezis gerincét egy Gen. 5,-tel kezdődő amolyan
világtörténeti krónika képezte, 3 melyet utóbb részben
átgyúrtak, részben kibővítettek. E gyűjtemény nézete
szerint eredetileg nem a tiszta monotheism us alapján
állt; Gen. 613 9I6 28H-J2 35,-7 alapján azt tartja, hogy
a krónika szerzője több istenségben hitt. E krónikát
utóbb monotheista szempontból átdolgozták ugyan,
a nélkül azonban, hogy az átdolgozás annyira mélyreható lett volna, hogy a polytheista helyeket teljesen eltüntette volna; ez alkalommal kerültek a
könyvbe a már említett különböző betoldások, nevezetesen Gen. 2. 3. a fogság előtti időben 4 és végül az
exilium után Gen. 1., mely már teljesen és tökéletesen monotheista irányú. 5
Noha tulajdonképeni tárgyunktól el is térünk,
mégis kénytelenek vagyunk nyomatékkal hangsúlyozni, hogy Eerdmans elmélete azon a téves feltevésen alapszik, mintha Joziás király előtt (f 008) a
monotheismus a zsidók között vajmi ritka jelenség
lett volna. Ez már egyenes felforgatása összes
eddigi történeti fogalmainknak. Hogyan fogja magyarázni a tudós tanár úr Amosz, Micha, Izaiás műveit,
fellépését, szereplését és kortársaihoz való viszonyát?
Pedig ezek igazi monolheisták voltak és mégis Joziás
előtt több mint száz évvel éltek. Azonfelül műveiknek
lényegben authentikus voltát még a legradikálisabb
kritika sem vonta kétségbe. Egyáltalában, Eerdmans
műve bármennyire értékes abból a szempontból,
hogy a mai nap felkapott forráselmélet ellen több
rendbeli és igen figyelemreméltó nehézséget hoz fel,
a legradikálisabb racionalizmus álláspontján áll és
így különben érdekes fejtegetéseit a modern forrás1

Alttestamentliche Studien : I. Die Komposition der
Genesis, Giessen 1908.
2
Ez az elmélet a mult század ötvenes éveiben volt
divatos ; lényegében azt tanította, hogy a Pentateuchus alapját
egy összefüggő munka képezte, melyet később fokozatosan
kibővítettek. Egy időben még Franz Delitzsch is ennek az
elméletnek volt hive és csak később fogadta el a forráselméletet, mely a Pentateuchusban több egymástól független munka nyomán készült kompilátiónak igyekszik
feltüntetni.
8
Eerdmans i. m. 87. 1.
4
I. m. 91. 1.
s I. m. 93. 1.
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elmélet ellen felhasználni körülbelül annyi volna,
mint «in Beelzebub eicere daemonia».
Kmoskó Mihály dr.

A szubjektivizmus.

(ív.)

10. Ha valami létezik, lehetetlen, hogy egyúttal
ne létezzék, ez nagyon is nyilvánvaló dolog: létezik,
mert van léte. De nem erről van szó.
Kérdem: a lét ténye előtt, minden a létet értelmileg követő alap előtt, szükséges volt-e, hogy a
dolog létezzék, vagy sem ?
Nehogy tárgyunk nagyon elvont, absztrúz legyen,
vegyük például a világot ! Létének tényétől s a belőle
következő szükségességtől eltekintve, szükséges-e, hogy
létezzék a világ vagy sem? Ha igen, e szükség bizonyára nem pusztán gondolatbeli dolog, sem az értelem hiú fikciója, hanem igaz valóság. Hiszen nem
azt kérdem, vájjon gondolnom kell-e, hogy a világ
léte szükséges, vagy sem; hanem azt kutatom, vájjon
a világ szükségkép létezik-e vagy sem? Már pedig
ezt jogosan kérdezhetem. Az ellenmondás törvénye
szerint ugyanis egészen bizonyos, hogy a világ vagy
szükségkép létezik, vagy nem. S mivel e törvény
tárgyi érvényességű, azért kérdésem is tárgyi rendre
vonatkozik s a felelet, melyet rá adnak, nem fikciós,
nem alanyi igazságot, hanem tárgyi valóságot rejt
magában.
Tegyük fel hát, hogy a világ szükségkép létezik.
E szükség igaz valóság. Hol van megvalósítva ? Ha
ugyanis való szükségről van szó, ennek valahol meg
kell valósulni. Bizonyára vagy magában a dologban,
a világban magában kell megvalósulnia, vagy a
világon kivül. Az első esetben a világ lényegében rejlik létének szükséges volta; mert akármilyen dologban lényegén kivül semmi sem feltétlenül szükséges.
A másik esetben ellenkezőleg, lia t. i. nem magában
a világban valósul meg létének szükséges volta,
vagy a semmiben van megvalósítva, vagy más dolgokban. De a semmiben mi sem valósulhat meg ; a
semmiben megvalósulni ugyanaz, mint meg nem
valósulni. Ha tehát a világ nem valósítja meg önmagában elétének szükségességét, e szükség csakis
más dologban valósulhatott meg.
Ha a világ önmagában rejti létének szükségességét, puszta lehetőségről szó sem lehet. Ebben az
esetben benső szükségből minden más lénytől teljesen független öröktől fogva létezik. Ha a világ szükségkép létezik ugyan, de nem valósítja meg önmagában létének szükségességét, akkor saját lényegében csakis puszta lehetőségét birja és csak külsőleg
feltétlenül szükséges. De ha a világ egyáltalában —
se bensőleg se külsőleg — nem szükséges?! Akkor
se önmagában, se más lényben nincs megvalósulva
létének szükséges volta, akkor bizonyára lehetséges
az is, hogy egyáltalában ne létezzék. S e lehetőség
ismét nem puszta fikció, hanem igaz valóság. E le-
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hetőség benső meg külső is. Hiszen a benső lehetőség meg van akkor is, ha a világ külsőleg szükséges. E külső lehetőség — ép mivel külső — csakis
m á s lényben valósulhat meg, lényben, mely szabadon dönt a világ léte s nem-léte fölött. így tehát,
akár szükséges a világ, akár nem, akár magában
valósítja meg szükségességét, akár nem : létét minden esetben értelmileg (nem időleg) megelőzi egy
«valami», a mi megérteti velem, hogy miért létezik
inkább, mintsem egy «valami», a mi megismerésemn e k alapját képezi.
A mit pedig a szemlélhetőség kedvéért a világ
létéről mondtunk, az ugyanazon érvek miatt minden
létre szól, az magának a létnek egyik alaptörvénye.
Azt a törvényt, mely kijelenti, hogy minden létnek
megvan a megelőző alapja, melyből megtudhatom,
hogy miért létezik, az elégséges alap elvének nevezzük. Annak az alapnak pedig, melyet n e m találunk
magában a dologban, h a n e m más lényben, ok a
neve. A törvényt végre, mely azt hangoztatja, hogy
m i n d e n létnek, melynek alapja nem maga a dolog
lényege, megvan a megelőző oka, az okság elvének
hívjuk.
Mind a két elv, vagyis inkább az elégséges alap
elve, mely az okság elvét magába zárja, az ellenm o n d á s elvéből folyik. «Az okság törvénye az elégséges alap gondolatelvének külön esete és mindketten közvetlenül minden lét és megismerés megdönthetetlen alaptörvényeiből fakadnak, az azonosság t ö r v é n y é b ő l . . . és az ellenmondás elvéből.» 1
Ha tehát az ellenmondás elvének tárgyi érvényességét elismerem, következetlenség nélkül lehetetlen, hogy az elegendő alap és az okság elvének
feltétlen tárgyi érvényességét a való világában letagadjam. Vagy elismerés, vagy feltétlen szkepticizmus !
11. Érdekes egy újabb bölcselő 2 kifogása érvelélésünk ellen. «Mivel Kant szerint az okság kategóriája csak tapasztalati alkalmazásra használható és
m a g á b a n a dologban n e m érvényesül, következetlenséget láttak abban a föltevésben, mely szerint a
dolgok ö n m a g u k b a n érzékiségünkre való hatásukkal
az anyagot szolgáltatják érzéki megismeréseink létrejövetelére. E következetlenséget talán úgy mellőzhetjük, a mint azt többek közt Simmel megkísérli:
Az önmagában létező dolog viszonyát az alanyhoz
kizárólag az alany részéről fogjuk föl. Legyen ama
kívül fekvő dolog viszonya bármilyen, jelentőségét
r á n k nézve m á s n a k n e m jelezhetjük, mint csakis
érzéki megismeréseink okozásának, ez a mi részünk
a közte s köztünk valő viszonyban. Ha a tárgyat
o k n a k nevezzük, semmi minőséget vagy viszonylagosságot n e m értünk az ő részéről, h a n e m a mienkr ő l ; ha bizonyos jellegű elmealkotások pusztán benső
1

Reinhold, Der alte und
1908. 220.
2
Eisler 245. o. (jegyzet).

der

neue Glaube,

Wien,
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ismertető jelek révén okozatoknak mutatkoznak, a
kivül álló ok csakis szerintük alkotott korrelátum.»
Sikerült talán a bölcselő úrnak a Holdat is
h o m o r ú tükör segítségével másik oldaláról megpillantani? Igazán szeretném kérdeni: Uram, ugyan
honnét tudja mindezt? Hiszen oly meggyőződéssel
kürtöli ki a világba, hogy a túlhaladó, tárgyi világrendről s e m m i tudomásunk sem lehet! Vagy azért
alanyi az okság fogalma, mivel tárgyilagos gondolkodás révén azt annak ismertük meg s ez lehetetlen, mert ellenmond a gondolkodás alapelveinek;
vagy azért, mivel egyáltalában nem vagyunk képesek tárgyilagosan gondolkodni s így, eltekintve a
szubjektivizmus dőreségétől, sem azt nem tudjuk,
vájjon ok-e a dolog önmagában, sem azt, vájjon
n e m ok.
Valóban veszélyes, ha valaki fölvilágosodott századunkban jósnak és prófétának veti föl magát!
12. A következetes szubjektivizmus letagadja az
elvi igazságok tárgyilagos voltával együtt az öntudat
tényeinek is objektív érvényességét. Eddig csak azt
vitattuk, hogy a látszat fogalma feltételezi a való
fogalmát s azért a tárgyi lét fogalma lehetséges és
gondolkodásunk törvényei n e m csak alanyi, hanem
tárgyi érvényességgel is vannak fölruházva. Most
egy lépéssel tovább megyünk s n e m állítjuk többé,
hogy ha van tárgyi lét a világon, ez úgy létezik, a
mint azt gondolkodásunk törvényei fölmutatják, nem
védjük többé csak, hogy megismerésünk alapelvei
egyszersmind a lehetséges vagy inkább a feltételezett
lét törvényei is: azt bizonyítjuk, hogy tényleg van
tárgyi lét a világon, hogy megismerésünk törvényei
egyúttal e tárgyi lét tényleges törvényei is.
Látszat, megismerés, alany, egymást követelő
fogalmak. Azt állítja a szubjektivizmus : nincs semmi
a világon puszta látszaton kivül, másról legalább is
tudomásunk n e m lehet. Mi pedig ezzel szemben azt
m o n d j u k : m i n d e n látszat lényegénél fogva megismerés tartalma: ahol látszat van, olt megismerésnek is
kell lennie. Lehet-e okosan állítani, hogy ezen megismerés ismét csak látszat, csak t ü n e m é n y ? Semmik é p ! Hiszen az uj látszat u j megismerést követelne
és gondolataink sorozata végét nem érné. Legalább
is egy megismerés nem puszta tünemény, h a n e m
tárgyi lét, dolog, mely ö n m a g á b a n létezik !
Látszat és megismerés teljesen m á s világ gyermekei, m á s birodalom alattvalói; ha tehát a látszat,
m i n t valóban igaz is, csak tünemény, akkor a megismerés valóság.
Hiába ellenkezik a szubjektivizmus, hiába veti
szememre, hogy hiszen az egész érvelés ismét csak
tisztán szubjektív, puszta látszat, megint csak azt
felelem: a k k o r erre a látszatra nézve is szükséges,
hogy a gondolat vagy képzelet létezzék, mely azt
kifejezze s megismerje és ha nem a k a r o m újból
tagadni az elégséges alap elvét, még szubjektív értelmében is, meg kell engednem, hogy van legalább is

2(5. szám.
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egy megismerés, mely nem puszta látszat, hanem
tárgyi léttel fölruházott dolog önmagában.
De valóban csak egy megismerési tény volna az
egész világon s ezen egy aktusnak alkotása volna a
mindenség t ü n e m é n y e ? Semmikép s e m ! Értelmem
m i n d e n reflex megismerési aktusa, mely által az
érzékek és az értelem direkt aktusait szemlélem,
dolog önmagában. Mert tegyük, letagadom az érzéki
megismerésnek és az értelem direkt aktusainak tárgyi
létét, legyenek ezek, nem b á n o m , első fokon álló látszat, tartalmuk pedig második fokon álló látszat :
azért mégis valamely rellex megismerés tárgyi létét,
a mint ezt m á r kimutattuk, okvetlenül el kell
i s m e r n e m s pedig mindjárt az első reflex megismerési tényt, melynek közvetlen tartalma a direkt megismerés, valónak kell tartanom, mert hiányzik az
elégséges alap, hogy miért ismerjem el csak a
második vagy harmadik vagy tizedik aktus tárgyi
valóságát.
Ha azonban az első reflex megismerésnek megvan a maga tárgyi léte, a k k o r megvan a másodiknak is, a h a r m a d i k n a k is, mindegyiknek.
De nemcsak tárgyi léte van az értelem reflex
megismerésének, h a n e m tárgyi érvényessége is : úgy
m u t a t j a föl a dolgokat, mint ö n m a g u n k b a n vannak,
a megismerés a lét hű képmása. Mert h a az első
reflex aktus, a mint ezt bebizonyítottuk, dolog önmagában s n e m puszta tünemény, akkor a második,
mely azt megismeri, tárgyi létet tüntet föl s e szerint tárgyi érvényességű. Ha pedig a második tárgyi
érvényességű, akkor az első is az, mert azzal lényege
egész teljességében megegyez.
Csávossy Béla S. J.

'Pvházi
7?,
rónika.

B e r l i n . A házasságok fölbontásában a világrekord.
A házastársak elválása a modern társadalom rákfenéjévé
kezd elmérgesedni. A számarányok növekvése országonkint más és más. Némely országban még mindig ritkán
lordul elő, míg másutt már föltűnő. Ha a házasságok
fölbontása tekintetében a különféle országokat összehasonlítjuk, a következő sorrendet fogjuk találni :
10.000 (tízezer) házasságra bontás esik Írországban
0-1 százalék, Horvátországra 0 8, Angolországra T0, Olaszországra 1*5, Skóciára 2-6, Finnországra 2-9, Ausztriára 3"1, Svédországra 4-5, Magyarországra 5'8, Szerbiára 63, Belgiumra 7-2, Németalföldre 7'8, Dániára 9'4,
Németországra 9'8, Romániára 9'8, Franciaországra 12'9,
Svájcra 12-9. A német birodalom 9'8, arányszáma különféle helyek összvetéséből kerül elő. Maximumok esnek :
Hamburgra 621, Berlin tartomány 598, Bréma 350,
Szászország 30'7. Minimumok a következők : Wahleck 35,
Hohenzollern 45, Schauinburg-Lippe 5-0, Posen 6'1,
Westfalen 7*4, Oldenburg 7'8, Bajorország 83.
Hogyha a városokban előforduló bontásokat veszszük, kitűnik, hogy az arányszám a városok lakosságának számaránya szerint növekszik. 1000 (ezer) lakosra
esett házasságbontás az 1893 és 1897 évek időközében
Párisban 62*5, a porosz államban 10-5, a porosz váro-
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sokban 17'5, Poroszország vidékein 45. Városokra
100.000—50.000 lakossal esik 45*2 válás, 20.000—30.000
lakossal 361, 10.000—20.000 lakossal 31-7, 5000—10.000
lakossal 25-2. A nagy és az úgynevezett világvárosokban
sem egyenlő az arányszám. 10.000 házasságra esett
1896—1900 közt Kopenhagenben 85"5, Berlinben 41*7,
Stockholmban 355, Brüsszelben 346, Párisban 333,
Bukarestben 28-7, Krisztiániában 249, Bécsben 18-1,
Hágában 14-0, Budapesten 96. Berlin tehát még Párist
is megelőzi.
*

R ó m a . A Collegium Germanico-Hungaricum új rektora — páter Adolf Müller S. J. szül. 1853-ban Possendorfban Köln mellett. Gimnáziumi tanulmányait a bedburgi ritterakadémián fényes sikerrel végezte. 1871-ben
a Collegium Germanico-Hungaricum növendékei közé
vétetett föl. Három évi bölcseleti tanulása idejében a
többi között a nagy csillagász Secchinek volt kedvelt
tanítványa. Négy évi theologiai tanfolyam után egy évig
még külön egyházjogtudományt tanult. 1877-ben szentelték pappá. Ekkor Steinhuber bibornok, akkor a
Collegium rektora, magához vette titkárnak. 1879-ben
Müller belépett a Jézus társaságába és itt kilenc év
alatt befejezte teljes aszketikai és tudományos kimüvelődését.
Kedvenc tanulmányai voltak a csillagászat és a
fensőbb mennyiségtan. Tudományának mélyítése és
szabatosítása céljából Berlinben egyetemre és csillagvizsgálóba járt, azután a kalocsai obszervatóriumban
működött és a Honyhurstiban, Angolországban. Innen
Indiába ment és Bombayban mint a Xav. szent Ferenc
kollégiumának és a papnevelő intézetnek rektora, hét
évig működött.
1895-ben meghívást kapott Rómába, hogy a prágai
egyetemen mint Secchi atya utódja csillagászatot tanítson.
Ezen a tanszéken tizennégy évig működött s egyúttal
igazgatója volt a Gianicolón levő magán csillagvizsgáló
intézetnek. Müller atya, a ki egyúttal az Accademia dei
Lincei tagja, mint író is a tudományos világban nevének
nagy tiszteletet szerzett. Munkái közül legnevezetesebb
olasz nyelven kiadott csillagászati kézikönyve. Irt Copernicusról, Keplerről és legutóbb Galileiről vaskos köteteket. Galileiről szóló munkáját az egyház ellenségei is
elismeréssel fogadták.
*

Páris. Franciaország főpásztorainak legújabb együttes föp. levele — az elemi iskolai ügynek van szentelve.
Intve intik a katholikus szülőket, hogy gyermekeiket a
semleges, vagyis vallástalan állami iskolákba ne küldjék.
Kifejtik a főp. levél fonalán, hogy a gyermekek jog
szerint elsősorban a szülőkéi, kik teljes joggal választhatják meg az iskolát, melybe gyermekeiket küldeni
akarják, hitük és lelkiismeretük szerint. Az egyház a
semleges, vagyis vallástalan iskolát joggal ítélte el. Pápai
rendeletek büntetések terhe alatt parancsolják a szülőknek, hogy gyermekeiket az ilyen iskoláktól távol
tartsák. Csak a hol súlyos okok miatt kénytelenek a
szülők gyermekeiket ilyen iskolába küldeni, engedi meg
az egyház a semleges iskolák használatát; de ezt is csak
az alatt a föltétel alatt, hogy a szülők és a lelkipásztorok a gyermekek vallásos neveléséről iskolán kívül
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lelkiismeretesen gondoskodjanak. Erre a célra külön
egyesületekről lehet és kell gondoskodni.
A főp. levél folytatólagosan egész sereg oly tankönyvet tilt el, melyek az állami iskolákban használatosak, de a melyek vallásellenesek. Végezetül Franciaország főpásztorai kijelentik, hogy minden eszközzel
készek az ország katholikus szülőit a vallástalan állami
iskolák veszedelme ellen megóvni és megvédelmezni.
*

M e c h e l n . A belgiumi katholikusok nagygyűlése —
szeptember 23-án nyilt meg és 26-áig tartott. Tiszteleti
elnök Mercier bibornok, mechelni érsek, Belgium primása
volt. Vezető elnökök voltak Simonis, a szenátus elnöke
és Cooreman, a képviselőház elnöke. Szeptember 21-ig
4000 tagsági jegyet adtak ki ; azontúl a tagok száma
még tetemesebben növekedett. A gyűlés tehát igen népesnek mondható.
A nagygyűlés a következő ügyeket tárgyalta : kath.
egyesületi élet, Caritas, szociálpolitika, iskolaügy, sajtó,
tudomány, irodalom és művészet, missziók és nőkérdés.
Szónokok szerepeltek Belgiumból, Franciaországból,
Németországból és Németalföldről. Németországból francia előadást tartott dr. Reimerdingen, a berlini «Germania» szerkesztőségéből a német katholikusok társadalmi tevékenységéről és dr. Kaufmann Kölnből, az
«Apologetischer Rundschau» kiadója. A nagygyűlés sikere
érdekében kifejtett agitáció arányairól mértékül szolgál
az, hogy az előkészítő bizottság 80.000 fölhívást és 20.000
levelet küldött szét. Vasárnap, szeptember 26-án 1300
egyesület 40.000 munkás részvételével fölvonulást rendezett.
*

Q u é b e c . Első concilium plenare. — A canadai püspökök Sbaretti apostoli delegátus elnöklésével Kanada
első teljes, vagyis országos zsinatát tartották meg ez
őszön. Az ország fővárosának tanácsa a püspökök és
papság tiszteletére bankettet adott, a melyen az országos
kormány tagjai is megjelentek. A pápa táviratban adta
áldását a zsinatra. Eduard király szintén táviratban
köszönte meg a zsinati atyák üdvözlését, kijelentve,
hogy az ő leghőbb vágya és akarata, miszerint a britt
birodalom minden alattvalója vallását szabadon gyakorolhassa.
—y—la.

E r z s é b e t k i r á l y n é k í s é r e t é b e n . Irta Sztáray
Irma grófnő. Budapest, 1909. 264 1. Ara fűzve 5 korona,
pergamentborítékban 6 korona.
Két művész fogott össze ennek a gyönyörű munkának az előállítására : az írónő és a Stephaneum
nyomda, melynek ez egyik legszebb alkotása. Vetélkedve
dolgoztak rajta, rajongó szeretettel s én kritikus szemmel
végig élvezve a könyvet, megállapíthatom, hogy méltó
a tárgyához : a királyi trónra termett, testi és lelki
kiválóságokkal ékeskedő, nemzetünket szerető, de utóbb
a sors csapásai alatt helyét nem lelő s végre tragikus
halállal kimúlt királynénkhoz, Erzsébethez.
Nem könnyű a képfaragó munkája, ha a szobron
bemutatandó alakjának legjellemzőbb vonását akarja
kőbe rögzíteni ; a lelkét kell arcára visszaidéznie, hogy

LXVIII. évf. 1909.

az, ha csak abban az egy mozzanatban is, az egykor
élő alak eleven mása legyen, ahogy a korabeliei ismerték.
A tollal dolgozó művész, az író, sok vonást rögzit meg,
mozaik darabokból állítja össze alakját, de azért nem
könnyebb a feladata, mint a képfaragóé ; mert nagyobb,
összetettebb : az egész embert, az ezer szálból fonódó
egyéniséget kell bemutatnia.
Hogy miként végzi el ezt a képfaragó és az iró :
ebben áll művészete. Könyvben is lehet művészet, ha
mindjárt sokan nem is gondolnak erre s hogy a rengeteg termelés dacára ma hanyatlás észlelhető irodalmunkban, épen abból magyarázandó, hogy sok iró is
szem elől téveszti ezt s ír irói készség nélkül. Azóta van
ez, mióta az irodalomba is belelopták az üzleti szellemet,
mely különben közéletünket is csaknem minden oldaláról megrontotta.
Egyéniségével különbözik az egyik ember a másiktól s ez az, a miért nem lehet találni két egyenlő
embert, mint két egyenlő falevelet se. Ez kölcsönöz az
egyes embernek érdekességet s ez adja meg egyúttal az
értékét is. Ez az, a miért oly nehéz ismerni és értékelni
az egyes embert a közéletben, hát még a kiváló egyéniségeket 1 A mint ezer szálból alkotódott az egyéniség, úgy
ezernyi és ezernyi pillanatnyi fölvételre, illetőleg megfigyelésre van szükség, hogy megnyíljék az a lepel, mely
a kétszinűségre hajló emberen felismertesse az egyéniséget.
A kiváló embernek kiváló az egyénisége s oly vonásokkal van átszőve, melyek hiányzanak az átlagemberből. Nehezebb is tehát a megítélése, mint az
átlagemberé.
Erzsébet királynénk egyéniségét születésénél s neveltetésénél fogva is sok nem közönséges vonás díszítette ;
utóbb élete tx-agikussá lett; ugyanis a Földön két leghatalmasabb emberi elem ütközött benne össze : a
magasra emelő királyi méltóság és a földig lesújtó fájdalom s ez utóbbi nem is egy, hanem sokszox-os kiadásban, nem egyszerre, hanem mázsányi súllyal ismételten és ismételten. A közönséges halandónál ennek
összeroskadás a vége, egyszerűen nem állja ki. Királynénk emberfeletti erővel kiállotta, csak azoknak a
hosszú csapásoknak egy következménye elől nem menekülhetett, nem találta többé helyét. Vándorolt, szórakozást keresett unos-untalan, xxxegnyugvást nem találhatott, még a korfui Achilleonjára is ráunt; küzködő lelke új és új képeket keresett. De ezért időnkint vissza visszatért a Burgba, fájdalmainak színhelyére is.
Hogy a sors ilyen kohójában végre nagyon összetett
egyéniség lett, egészen természetes. S épen ebben a válságos időben mutatja őt be nekünk, utazásaiban, 1894-től
haláláig hűséges kísérője Sztái-ay grófnő,
Sztái-ay grófnő finom lélek és jó megfigyelő, ki
hosszú időn át közvetlen közelből leste el úrnőjének öszszes jelemző vonásait, legalább azokat, melyek egyénisége alkotó elemei voltak s érdeklik a pszichológust.
A királyné képe teljesen megalkotható belőlük. Rajongó
szei-etete úi-nője iránt nem vakította el annyira, hogy
meg ne lássa gyarlóságait is s azokat el ne mondja.
Őszinte és tárgyilagos, úgy hogy az, aki Erzsébet királynénak teljes életrajzát megírni lesz hivatva, tiszta forrást
talál majd e könyvben. Ahogy olvassuk az apró i'ész-
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letekel, a királyné alakja mind jobban és jobban domborodik ki lelki szemeink előtt s a mint nő szeretetünk,
úgy nő részvétünk is iránta : csodálatos az ereje a
csapások elszenvedésében s még csodálatosabb, liogy a
két birodalom úrnője a vigasztalást nem az embereknél,
hanem folyton a természetben keresi.
Nagyon szereti övéit,de azért csak mindig a természethez tér vissza.
Sztáray grófnő egyet nem említ, olvasmányainak
a tartalmát. De nemcsak a görög fölolvasóból, hanem
a királyné egyes elejtett nyilatkozataiból is sejtjük, hogy
több volt benne a Stoa szelleméből, mint a keresztény
szellemből. Ezért lehetett nagyobb a fájdalma, mivel a
keresztény gondolatvilág felemelő elemei nem éreztethették vele megnyugtató, vigasztaló erejüket. A királyné
nem volt buzgó templombajáró, írja egy helyen Sztáray
grófnő s maga a királyné is ismételten nyilatkozott
erről. «Hivő vagyok; és ha még sem oly vallásos, mint
maga szeretné — mondta egy izben kisérőnőjének, —
annak egyebektől eltekintve az az oka, hogy első vallásos nevelésem egy túlságosan egyszerű, szimpla emberre volt bízva.» (158. 1.) Rövid kis nyilatkozat s a
pszichológus sokat ért meg belőle.
Mennyivel fenségesebb lenne még egyéniségének a
képe s hogy úgy mondjam, mennyivel sokoldalúbb,
lia a szkepszis helyett a bit magasztos tartalma töltötte
volna be lelkét. Vájjon ki felelős ezért a szimpla nevelőn
kívül ? arról nem értesít Sztáray grófnő.
De hát nem is erről van most szó, hanem a
könyvről magáról, mint irodalmi termékről.
A milyen jó megfigyelő s őszinte elbeszélő a Sztáray
grófnő, épen olyan művészien kezeli a tollal. Elhiszem
neki, hogy a fájdalmas királyné szerette és szívesen
társalgott vele. Mi is szívesen olvassuk könyvét, minden
kelléke megvan arra, hogy tetszésünket megnyerje. Szép
magyaros stílusa, gördülékeny folyó előadása, itt-ott megnyilatkozó humora szinte fölveti a gondolatot, nem-e
ilyen nők volnának hivatva irodalmunkba ismét visszaidézni a finomságot, a gondosságot és a magyaros
szót ? Az egy mintára szabott utazások nemde sok
embernek alig adnának anyagot változatos előadásra?
Sztáray grófnő ellenben mindeniknél megtalálja a jellemző és érdekes vonást, sőt épen ezekből építi meg
úrnőjének jellemrajzát, mely oly sokoldalúlag tanulságos.
Utiképekböl áll az egész mű.
Hát annyi bizonyos, hogy mesterien oldotta meg
feladatát és hogy műve számottevő irodalmi termék.
Nemcsak a királyné tisztelőinek szerzett vele kedves
emléket, hanem vigasztaló olvasmányt is mindazoknak, a
kiknek a sors juttat a maga csapásaiból s a kik közül
talán többen vannak a fényes palotákban, mint az
alacsony kunyhókban.
Dadek.
*

A budapesti növendékpapság magyar egyházirodalmi iskolája 1874—lí>OÍ>. Munkálatok
LXXII. évfolyama. Kiadja a budapesti növendékpapság
magyar egyházirodalmi iskolája. Budapest, Stephaneum
nyomda r. t., 1909. XXXII és 675 1.
A központi papnevelő-intézet derék növendékei ez
évben a fönti vaskos kötettel adták tanúbizonyságát
élénk társulati életüknek s annak az eredményes munkásságnak, mely az elmúlt iskolai évben is jellemezte
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iskolájukat. A könyv, melynek elején a fővédő s a
védők neve, a tiszteletbeli, részvényes és működő
tagok, valamint a tisztviselői kar névsora található,
mint az elnöki előszó is jelzi (2. lap), két részből áll.
Első felét az iskola utolsó 35 évének története alkotja,
míg másik felében az iskola kebelében alig néhány
éve fönnálló öt szakosztály mindenikének egy-egy jelesebb dolgozata olvasható. E kiadvány tehát — eltérően
az általános szokástól — csupán eredeti dolgozatokat
tartalmaz.
Az első részt : «A magyar egyházirodalmi iskola
története 1874—1909.», Pap József, IV. éves hittanhallgató, a történeti szakosztály vezetője írta. — «Történeti
visszapillantás» (1. fej.) cím alatt néhány rövid vonásban adja az iskola történetét a legrégibb időtől (1831.)
kezdve 1874-ig, részint, hogy munkáját megalapozza,
részint hogy Séda hasonlónemű müvének néhány téves
adatát kijavítsa (pl. 16. 1.). «Az iskola szervezetében
beállott lényeges változások» (II. f.) a törvénykönyvnek
nehéz küzdelmek után való többszöri átalakítása és
tervezett kinyomatása fölötti vitákban, az alapító és
tiszteletbeli tagság behozatalában, a szónoki szakosztály
megteremtésében (1895.), az «Ébredünk» szerkesztésében
(1902.), a «Keresztény Magyar Itjúság» társszerkesztésében s a szakosztályoknak hosszas vajúdás utáni (már
1890-ban indítványozta e rendkívül fontos intézményt
a «Religio» mostani szerkesztője, akkor növendék (60.1.)
megalakulásában (1905—6.) állanak. A növendékség
buzgalma s az elöljárók bölcs tapintata mindig a legjobban oldotta meg a fölmerült nehézségeket. «Az iskola
élete» (III. f.) céljának megfelelően a magyar nyelv
művelésében, önképzésben, 1895-től a szónoklás gyakorlásában, a magyar katholikus irodalomnak kiadványokkal való gazdagításában, ünnepélyek és országos mozgalmak rendezésében nyilvánult. E fejezet öt részre
oszlik: 1. «Irodalmi önképzés», melynek föllendítésére
jó bírálati szabályokról kellett gondoskodniok. Hosszú
évek munkája volt itt is kívánatos, de meg volt az
üdvös eredmény : a szebbnél-szebb, jobbnál-jobb dolgozatok nagy száma, melyeknek szerzői közül nagyon
sokan lettek azóta a magyar katholikus hittudomány
büszkeségei. Nagy kutatásra valló ismertetésben olvashatjuk ilt a különböző, jelesebb müvek rövid tartalmát
s az iskola legkiválóbb költőinek, Kalocsay Alánnak,
Babik Józsefnek, Csicsáky Imrének és Kálmán Károlynak méltatását (118. 1.). A «szónoki önképzés» című rész
a meglehetős mostoha sorsban részesült szakosztály történetét és működését adja, egészen az 1908—9. év második feléig, midőn az egyetemi szónoki tanszék fölállításával feloszlott (140. 1.). 3. A «nyilvános irodalmi
működés» cím alatt azjskola kiadványairól, az azokról
szóló, legnagyobbrészt kedvező kritikáról, a magyar
kispapok lapjának, az «Ébredïmk»-nek szerkesztéséről
és a «Keresztény Magyar Ifjúság»-ba való olvadásáról
olvashatunk igen érdekes adatokat. A 156. laptól kezdve
táblázatban találjuk az 1874-től megjelent Munkálatok
címét, megjelenési idejét és Maecenásának nevét. 4. «Ünnepélyek és mozgalmak» az évenkint megtartott alapítási és gyászünnepélyek (az elhúnyt tagok fölött); az
ú. n. Jézus-névünnepélyek, melyek azonban lassankint —
legalább részben — megszűntek ; a rendkívüli ünnepségek (Deák F. emlékére, IX. Pius halálára stb.) s a
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kath. egyetemi ifjúság nemes irányú törekvéseiben való
többszöri részvételben állottak (196. 1.); végül 5. «Hála,
kegyelet, jótékonyság», mellyel jótevőik, elhúnyt jeleseink
s a szerencsétlenek iránt mindig viseltettek (204. 1.). —
«Az iskola működésére befolyó tényezők» (IV. f.) az
egyházi és világi kitűnőségek buzdító érdeklődése (214.1.),
nagy pályadijak és jutalmak, melyeknek kitűzésében
jótevőik szinte versenyeztek (főleg Fraknói, Glattfelder,
Klinger) (230. 1.), a szép összeggel (több mint tizezer
korona) rendelkező pénztár (jótevői : Tóthfalussy Béla
és a nm. püspöki kar tagjai), a színvonalon álló értékes és gazdag könyvtár (264. 1.) s a jobb sorsra érdemes
szép levéltár (275. 1.) voltak. — A tagok lelkesedése és
kitartó munkássága, a minden oldalról jövő külső
támogatás oly életet teremtettek az iskolában, mely volt
tagjainak későbbi irodalmi szerepléseiben hozta meg
igazi áldásos gyümölcseit s mely jóval fölülmúlja a
testvér-társulatok működését, úgy hogy mint az utolsó
(V.) fejezet bizonyítja, a budapesti növendékpapok Egyházirodalmi Iskolája csaknem mindeniknek szülőanyja,
követésre nagyon is méltó mintaképe lett. A «Függelék»ben a M. E. I. rendes tagjainak (1874—1909-ig) (285. 1.)
és tisztviselőinek nevét (332. 1.) olvassuk. — Ezzel véget
ér a minden tekintetben dicséretes, hangyaszorgalomról
és rátermettségről tanúskodó értékes tanulmány, mely
a legszebb reményekre jogosít föl szerzőjének további
működésére nézve is s mely nagyon sok érdekes adatot nyújt mindazoknak, kik ez iskola, vagy általában
a magyar egyházirodalmi iskolák ügye s a most szereplő
egyéneknek már iljúkorukban megnyilvánuló működése
iránt érdeklődnek.
A második rész, mint már jeleztük, az 1905—6.
évben megalakult szakosztályok egy-egy kiválóbb tagjának dolgozatát tartalmazza s fényes bizonyíték e szervezet életrevalósága mellett.
I. Péter Róbertnek «Az atyák mondásai» cimű müve
a Misna negyedik rendjének kilencedik traktusában
található, jeles rabbiktól származó P02X ""plB cimű,
haggiadikus, a mai zsidók előtt is kedves, érdekes mondásokat adja H. Strack kritikus kiadása után készült
fordításban, tekintettel Nicolai szövegére (Capita Patrum,
Jena, 1670.), megtoldva a beszélő rabbik korának
meghatározásával, rövid élettörténetükkel s a Pirke
Abotli kritikájával a redakció szempontjából (424. 1.),
megállapítván, hogy nagyon sok rész később került az
eredetileg sokkal kevesebb mondásokhoz. E nagyon
érdekes tauulmányt a Misna nyelvének alapos ismerete,
szerzőjének minden csekélységre kiterjedő figyelnie,
különösen gazdag nyelvtani és régiségtani jegyzetei
dicsérik.
II. «Adatok a pálosok pesti kolostorának történetéhez» cím alatt Viglás Lajostól, a történelmi szakosztály
tagjától olvasunk tanulságos dolgokat. A pálosok volt
pesti kolostora jelenleg a központi szeminárium épülete
s ezért érdeklik ez adatok közelebbről a budapesti
növendékpapokat. A török iga után újraéledő pálosoknak Pesten való megtelepedését, nehéz küzdelmek után
való berendezkedését, kolostoruk virágzását, belső
életét (455, 457. 1.), majd II. József által való feloszlatását s a központi papnevelés számára való átadatását (471.)
vázolja, ki-kitérve egyes, a dolgozat keretébe szorosan
nem tartozó adatra (pl. 449—50., 459—60. 1.). E tanul-
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mányt is az a nagy szorgalom és ügyesség jellemzi,
mellyel a könyv első fele dicsekedik.
A harmadik értekezést, melynek cime : «Tartalmi
és alaki párhuzam Cicerónak «De officiis» és szent
Ambrusnak «De officiis ministrorum» cimű müve
között», a patrológiai szakosztályban Tiefenthaler József
irta. A sokszor összehasonlított két munka közötti
különbség — bár tagadhatatlanul nagyon sok, különösen alaki hasonlóság állapítható meg közöttük — az az
áthidalhatatlan űr, mely a pogány, stoikus bölcseletet
elválasztja Krisztusnak isteni, a legtökéletesebb erkölcstant hirdető vallásától. A műnek különösen slilusa lep
meg, mely tömör, emelkedett és mégis világos; élesen
látás s a fogalmaknak alapos filozófiai képzettségre valló
könnyed kezelése jellemzi.
Nagyon helyesen cselekedeti Schelller János, a «Szent
Pál theológiája négy nagy levele alapján» cimű dolgozat
szerzője (519. 1.), midőn a napjainkban divatos véleményekkel szemben a kereszténység isteni eredetének legilletékesebb tanuját, szent Pált szólaltatja meg, kinek
egész theológiája, mely Krisztus mennybemenetele után
alig 25—30 évvel már készen volt, ugyanazon tanokat
tartalmazza, melyek a Szentírás többi részében találhatók s melyeket mindig tanított és ma is tanít a katholikus
egyház. Nagy forrástanulmány, tartalmas rövidség s a
forrásoknak (Simar, Prat, Bisping stb.) ügyes fölhasználása jellemzik e minden tekintetben sikerült
értekezést.
Az utolsó dolgozat «Atheismüs és szocializmus»
Tóth Tihamér tollából, könnyed, élvezetes, társalgó
előadási módjával, mélyen érző és mélyen hivő lelkivilágával, az idevágó hazai, német és francia irodalomban való jártasságával, ügyes vitatkozóra valló stílusával
feledteti azt az itt-ott előforduló (pl. 639—40. 1. a jegyzetben) gúnyolódó kifejezést és rendszertelenséget, melyek
nélkül még sikerültebb lett volna rokonszenves dolgozata, mely a szociáldemokraták által nagy hévvel
tagadni szokott (pl. 658.1.) szellemi rokonságot bizonyítja
be, mely az atheismus és szocializmus, az emberiség
e két nagy szerencsétlensége között fönnáll.
Ezzel azután végére is értünk a «Munkálatok» ez
évi kötetének, melyről csak dicsérőleg szólhatunk s
melyet az idén is a szokásos gonddal (tanáraik szigorú
bírálata után [1. 141., 143. lapot]) adtak ki a megszokott
csinos külsőben, sajtóhibáktól is csaknem teljesen
menten. A szerzők szép munkát végeztek; az iskola
mult évi tagjai nyugodtak lehetnek : nem váltak nemes
elődeik szégyenére ; a magyar katholikus irodalom értékes művel szaporodott, mely hangos szóval hirdeti a
magyar egyházirodalmi iskolák létjogosultságát. 1
—es.
Sebestyén Károly: I s k o l a i k l a s s z i k u s a i n k e r kölcsi é r t é k é r ő l . Magyar Paedagógia. 1909. 329—42. I.2
1 Szép kiadvány, komoly tanulmányozásnak a gyümölcse.

Szerk.
2 Sebestyén K. dr. címzett felolvasásában gimnáziumi latin
olvasókönyveinkből vett adatokkal illusztrálja, hogy azok mennyi,
de mennyi héliumokról, punctum sextikröl szólanak ! Ilyen pedagógiai irányzat csak vadakat (nemzeti, felekezeti halálosan gyülölködőket !), erkölcsi szörnyetegeket nevel. Valamelyest talán van is
igazsága neki, csakhogy ez a morálja nem ú j morál, nem is a
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Hála Isten, a keleti nagy embermészárlások, Györgye
úrfinak borgőzös véres kardsubogtatása után, a szívből,
bogy vért ne mondjak, gyűlölködő banktusák között a
kulturbestia szó mégis csak eljutott valahová, befurakodott oda, a minek emberszív a neve. A hágai világbéke
napja besivított az iskola ablakán I Ejnye, ejnye, hogy
nem hallották meg a mihaszna nebulók szünet között
a zsivaj, komoly munkaközben a folytonos csaták miatt !
Bella adversus Tarquinios gesta... bellum Fabiorum ...
Punicum primum ... tertium . . . sociale... civile... órárólórára embermészárlások undok föltelmei, agyafúrtságai !
Azután Rliea Silvia, sabin nők, Lucrécia... Dido...
Horatius...Ovidius punctum sexti-je.1 Kis diáknál vértelen
szócsaták, nagy diákoknál vérvesztő venuscsaták ! Hát
még az örökös viaskodás a villámszemű, szavú, kezű
Orbilius bácsival, csaták, viaskodások, agyafúrtságok
társak, testvérek között ! Csaták, harc, kűzködés, nyomor,
szenvedés a betévő falatok miatt, tisztes ruha, plajbász,
könyv, irka,rajzeszközök miatt, hogy az iskolai palaesztrán
harcratermett, fölszerelt legyen a bellum sociale és civile
alatt, a geometria óráján, mikor összetörnek az egyenes
vonalak és lesznek mindenféle csupa tört, szaggatott,
görbe, hasogatott és fölszeletelt vonalak és idomok ! Hát
még a számtan, a tört és integráló müvelet! A sok csata
után megszólal a csöngetyű, természetrajzi órára invitál,
a hol nemcsak kívül, lianem belül is folyik a sok kíméletlen, kegyetlen, irgalmatlan csatározás! Fehér vérsejtű
kicsiny kis katonák elevenen felfalnak élő millió bacillusokat, avagy 70 azaz 700.000 ember esik áldozatul nekik !
Bella contra omnes mindenütt!
Ennyi rettenetes háború és én szerencsétlen vérszagot nem éreztem soha, patakként csurgó vért az
iskolában nem láttam soha, fegyvercsörgést nem halloltain soha ! A klasszikus és magyar elmeharcoknak fáradalmait azonban átéltem mondhatom, szócsatát is kiáltottam eleget ! Fegyvert azonban csak egyet láttam, a
mely suhogott és egytől féltem, mikor villámszemü
Orbilius bácsi tűhegyes micsodájával felém bökött !
Utálom a háborút és gyűlölködést !
Hiába, Haeckel onto- és lilogenesise mi sorsra jutott. 3
Okos pedagógusok parancsa szerint a kisdiák élje át
nagy nemzetek birodalomdöntő és alapitó életét magyar,
német klasszikus olvasmányain, hogy ha a pragmatikus
história sorra kerül, legyenek harcratermett, fölfegyverzett katonák; a sok papirháború után igazi bajvivó
daliák mindenféle háború eseten !
A tanár úr megértette az idők szelét.
A nyílt, őszinte, emelt fővel telt vallomása nagyon
Bacon-é, ezt nem most födözték fel ám ! Ez a morál ezer és ezer
éves. írásba is foglalt isteni morál. Téved a fölolvasó, mikor a
mostani társadalomnak talán az összes bajait a latin olvasókönyvek
héliumaiból stb. eredezteti. Az emberekben, az életben keresse az
okokat (homines hominibus plurimum prosunt et obsunt). A baj ott
van, hogy az élet kiáltó igazságait sem veszik észre, nem ismerik
meg és nem követik az emberek ; pedig ezekre már ezer és ezer év
előtt is rájöttek az okos emberek, a görögök meg a rómaiak is.
Hogy latin olvasókönyveink nem azokat a szép klasszikus reliquiákat szemelték és szemelik ki (mint tették a keresztény szent atyák),
azért aligha okolhatók a formulázott ethikai rendszerek, legkevésbbé
az Úr Jézus Krisztusé. Szóval S. felfogása exaggerált felfogás, amint
ismertetésemben megolvasható.
1 Idézett felolvás 331—2. 11.
2 Egyed fejlődése dióhéjban a fajok fejlődése.
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tetszett nekem, a mint ez a szellemes fölolvasó észbontogató elmefuttatásain fölvillogott. Semmiféle «formalisztikus ethika szemüvegén keresztül»1 ő nem tekint!
Es csodák csodája, mégis a pápaszemes emberek közé
tartozik ! Esküszik, akárcsak a püspök a trientire, az
idézett emher judikaturai, ő Bacon formulája szerint!
Formuláit, szavakba öntött, könyvbe írt, egyetemes
formulája nincs, teszem azt, mint Lutheré, Kálviné, Both
tábornoké, VIII. Henriké, Photius és Cerulariusé, a
Sokralesé, a Schu-, Schi-, Li-kié, a Lun-yiié. Meng-tszeé,
Rigvédáé, Jarjuvédáé, Aranyallas, Upanisads, Sutrasé,
Budhismusé, az avestáé, a korán suráié.2
Teljes elismerés és tisztelet Rácon munkássága
iránt, a ki tyúkokat boncolt, hogy leírja a tyúkot
kívül és belül, liog)- megállapítsa, hogy minden tyúk
egyforma kívül és belül. Eddig is boncoltak tyúkot
százat, ezret, csakhogy a gyomor plaszticitása miatt ;
Bacontól fogva azért is, hogy tudásunk belső köre plasztikusabb legyen. Hogy erre is fölhitta figyelmünket,
örök hála neki !
Én azonban, ha már pápaszemről, formuláról folyik a
szóbeszéd, inkább Sokratesre esküszöm, a ki embereket
boncolt kívül és belül és megtudtuk tőle, hogy az ember
mindig ugyanaz kívül és belül !
Sebestyén Bacon tanítványa lett, föl is esküdött
neki. íme itt az esküformula : Commodis humanis
inservire! De hát mik, melyek azok a kommodák ! ?
A mint Bacon szeme, füle, keze megérezte, összegezte,
formulázta azokat, a mint megtették azt előtte százan,
ezren. Hány milliónak nem ismeretes a neve ! Es ezeket
a hasznokat, javakat embereknek szolgáltatják megint
csak az emberek. Hát a felebaráti szeretet talán valami
mást jelent? Persze, persze az altruismus, humanismus
szebben hangzanak.
Bacont az ethika Csiniboraszójára sohasem teszem,
a régi tiszteletreméltóbbakkal szemben, ő csak a
karsztokra való az ethika terén ! Ugyan hány ember
esküdött Bacon religiojára, mint akár a Sokralesére
esküdtek éles eszű, nagyszellemii emberek! Hiszen, lia
utána néz, a Sokrates ethikájában is megtalálja ugyancsak hamar a commodis humanis inservire formulát,
hát még a történet Krisztusáéban, ha százszor nem
követik is az emberek úgy, hogy a kereszténység
közepette alig találunk kereszténeket. Legnagyobb
tudósaink, még a theologusok, az isleni bölcseség
sáfárjai is csak az álorcát veszik Krisztustól, vérüket
és szellemüket Arisztotelésztől és a többi pogány népségtől».3 Csakúgy mint vérét és szellemét Sebestyén
Bacontól veszi. Mikor a keresztyének főiskolái csak névleg
ismerik el a Krisztust, valójában Terentius, Plautus,
Cicero, Ovidius, Catullus, Tibullus, Vénus és a múzsák
az ő szerelmeik».4
Ugye bizony egész a mai napig Herakleitos formuláját imádják az emberek: «A háború az egyetlen és
mindenség és a háború a jogos ; minden a háborúskodásból folyik és keletkezik. A háború mindenek atyja
és királya».5
1 330. lap.
2 V. ö. Bertholet, Religionsgeschichtliches Lesebuch. Tübingen.
Verlag von S. G. B. Mohr (Paul Siebeck) 1908.
3
330. lap.
4 329. lap.
5 333. lap.
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Bizony a békét, a sok gyűlölködést és háborút vető
prófétaságot megutált szívnek a Herakleitos formulája
undorító formula ! Ki tehát az iskolából az örökös
háborút fotografáló formulát! Ások rút, undorító punctum
sexti-ket ! A kis és nagyobb nebulóknak szívnemesítő,
erkölcsösítő olvasmányok kellenek, nem kemény, nehéz,
tömör, szolid ételek, hanem puha tejes étel való.1 Nagy,
körültekintő selectiót kell csinálni, mondja Államában
a Xenophanes pártján álló Platon, a mit megcsináltak
a jezsuita atyák ! Platónnak se kellenek a veszekedő,
ravaszkodó, csalafinta, kalandokat kedvelő istenek, nem
kell Homeros neki, mert háborúval, vénussal van tele !
Ha tehát csak formula kell, van formula elég, szép, szent,
dicső, még ha nem is tartják meg az emberek, talán
maga Bacon se mindenben és mindenütt.
Nekem Sokrates formulája tetszik nagyon, szeretni
pedig a Krisztusét szeretem, mert megvan benne Sokrates Gnothi seautonja is (gyónás a neve), a Bacon
commodis humanis inservire-féle formulája is (felebaráti szeretet a neve). Csak tartanák meg az emberek,
papok, világiak, gyermekek, fölnőttek, leányok, asszonyok egyaránt. Meg van Sebestyén háború és vénusellenes formulája is. Ha gondosan, figyelmesen olvassa,
ráakad százszor, ezerszer is ! Rá bizony. És régebb is,
szebb is, tiszteletreméltóbb is, mint a Baconé, sok ezer
és millió hivője van, a kik között akadt és akad talán
egynéhány őszinte és okos ember is. «Sursum Corda!
(kath. miséből vett formula, föl a szívvel ! e szent jelszóval szent formula !) kell és lehet csak olyan fiakat
nevelni a hazának, a kik meg fogják változtatni a jelen
szomorú ábrázatát.» 339. I.2
Bán János.
*

Tulajdonképen egy már sokszor vitatott kérdésnek újból való emlegetése az, melyet Dupanloup,
Veuillot és mások úgy formuláztak egykoron : nem
lehetne-e a pogány klasszikusok dolgába a keresztény
szent-atyák müveit olvastatni a középiskolában? Nem
is oly régen fejtegette ezt Hegyi Pál itt a «Religio»ban. A dolog tehát nem új s a középiskola mégis folyton
a régi humanisztikus csapáson halad, vagyis tovább
olvastatja a római és a görög klasszikusok örökké
szép termékeit. Persze illenék a keresztény világhoz a
maga keresztény termékeit is megbecsülnie; de az ókor
eszmevilágának a megismerése sincs cél nélkül — egy
rátermett és keresztény gondolkozású tanár kezében.
Híd az a keresztény eszmevilághoz s jól mutatja, menynyire szüksége volt a magára hagyatott észnek felsőbb
segítségre, hogy szabaduljon tévelyedő!. Ez természetesen csak célirányos kezelés meltett tűnik fel, ha maga
a tanár is tudatában van e célnak.
Szerk.
1 Mondja a formulázó Szentírás. Efféle zene hallatszik felénk
Anglia felől : Atkinson-Pearce-Geréb-Morvay, Kis latin nyelvkönyv.
Budapest. Lampel. 1907. — Dr. Fodor — dr. Székely, Liber Sexti.
Budapest. Szent-István-Társulat. 1909.
2
Kár volt pellengérre állítani Pirchalát, ezt a nemes jellemű,
fenkölt gondolkodót. Miért éppen Pirchalát? Mikor az összes olvasókönyvek ugyanazon t ó n u s b a n szólanak ?
A macskakörmözött sorokban egyszerűen nem ő csicsergett,
hanem nagy jeles pedagógusok, épen úgy, m i n t Sebestyén helyett
is Bacon csicsereg.

LXVIII. évf. 1909.

E . L ő c s . Igaza van, de most ilyeneknek a szellőztetése T g j g f a
nem időszerű. Talán más alkalommal és személyek belevonása
'
nélkül.
H . K i s n á n a . Kedves tévedés, melyre még kedvesebben
hangzott a fölvilágositás : én róm. kath. tanító vagyok. Többen is vannak ám a «Religio» előfizetői között, a mit a művelődés szempontjából igen örvendetes jelenségnek kell tartanunk.
P . M o n o k . Nem értem, hogyan történhetett az ? Pótlom.
R . B u d a p e s t . Mi tagadás benne, jól esik látnom a vármegyék, illetőleg a törvényhatóságok állásfoglalását a szekularizáció ellen. Évek óta hirdetem, hogy nálunk az egyházi
vagyont állami vagyonnak nevezni a legsúlyosabb tévedés
a történelmi igazság ellen, a mi csak képzelhető. Szent István
korában, a h o n n a n mint István saját családi javaiból eszközölt
magánadomány veszi eredetét egyházi vagyonunk, mondom,
Szent István korában és még jó sokáig utána se állam a
mai értelemben, se állami vagyon nálunk egyáltalán nem
létezett. Hirdettem ezt az autonomiai kongresszuson, fejtegettem Acsády történetére vonatkozó kritikai tanulmányaimban, Timon «Magyar alkotmány- és jogtörténet»-e bírálásakor, hirdettem két év előtt a kath. nagygyűlésen. És most
a vármegyék egyik a másik után sorba ad acta teszik Hajdumegye indítványát a szekularizációról. Nem állítom, hogy
tudományos indítóokból teszi ezt minden vármegye, mert
meggyökeresedett előítéleteket kiirtani nagyon nehéz ; de hát
megteszik, ha más indokból is. Abban tehát igaza van, hogy
örömmel nézem a vármegyék ezen állásfoglalását. Nevezetesen jólesett szülővármegyémnek, Barsvármegyének a
határozata.
Ií. R a j e c . Krisztus születési évének kérdésével temérdek monografia és folyóiratokban közzétett cikk foglalkozik.
Ezekről kimerítő áttekintést nyújt Schürer, Geschichte des
jüdischen Volkes im Zeitalter Jesu Christi c. művének első kötetében. (3—4. kiadás. Leipzig, 1901.) Heródes halála évének
(415. 1.) és Quirinius censusának (508. 1.) megbeszélésénél.
Katholikus részről behatóan tárgyalták e kérdést : Riess, Das
Geburtsjahr Christi. Freiburg, 1880; u.az,NoclimalsdasGeburtsj a h r Christi, u. o. 1883. Kneller cikke a Katholik 1887. évf. 75—82 ;
166—182. 11. Marucchi a Vigouroux-féle Dictionaire de la
Bible II. k. 1186—1191 hh. ; Vigouroux L. N. T. et les découvertes archéologiques modernes, Paris, 1896. 89—130. U. — Ujabb
cikkek : Hontheim, Die Konjunction des Jupiter u. Saturnus
im Jahre 7 vor Chr. a Katholik c. folyóirat 4. F. B. XXXVIII.
187—195. 11. Harris, The Present State of the Controversy
over the Place and Time of the Birth Christ, Expositor 7th
Series, Vol. V. p. 208—233. Ramsay, The Census of Quirinius,
Expositor 1897. I. p. 274—286; u. az, The Morning Star and
the Chronologg of the Life of Christ, 7th S. V. r. p. 1—21. (K.)
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Ahhoz nagy önuralom és önfegyelmezés kell,
hogy olyan értelemben legyünk szorgalmasok, a
minőben vett szorgalomra van szüksége a szakkutatónak. Sokszor le kell majd mondanunk olyan szereplésekről, a hol csekélyebb munkával is viharos
tapsokat lehet aratni. Gyors irodalmi termelésben
sem lesz majd részünk. Talán évek múlnak majd
el fejünk fölött a nélkül, hogy az irodalom piacán
megjelennénk. A begubózkodásnak ezek a csendes
évei talán remeteéveknek látszanak majd. Talán kihívjuk magunkra a könnyebb vérüek éretlen gúnyolódását ; talán egyik-másik buzgó társadalmi reformer
epéskedni fog, hogy nem állunk minden pillanatban
egyesületeinek rendelkezésére. Mindegy! Ne feledjük,
hogy a gyermek fogantatásától születéséig kilenc
hónap telik el és hogy Horatius a szellemi gyermekek megszületéséhez kilenc évet kiván.
Ugyanez a lelkiismeretes szorgalom jellemezze
tanszéki működésünket is. Megbocsáthatatlan hiba,
ha a theologiai tanárnak irodalmi működése elemészti azt az időt is, a mely kathedrájának szolgálatára van rendelve. A lelkiismeretlenségnek ezzel
a fajtájával is volt alkalmunk találkozni. A hallgatónak joga van hozzá, hogy a legjobbat nyujtsuk neki,
a mit alanyilag csak nyújthatunk. Azonban itt is
óvakodni kell a félreértéstől. Szerény nézetem szerint
nem az a jó tanár, a ki egy-egy órára közvetlenül
roppant előkészületet fordít. Az előadást közvetlenül
megelőzőleg az irodalomba való hosszas belemerülés
határozottan árt az előadás közvetlenségének, könynyedségének, gyakorlatiasságának és világosságának.
Az ilyen készület egy sereg mellékes dolgot rögzít
meg a tanár lelkében, a minek eredménye, hogy a
lényegest nem tudja elválasztani a lényegtelentől és
a hallgatók a töméntelen adatból, az ellentétes nézetek útvesztőjéből nem tudják majd kiszemezni a
rájuk nézve értékeset. Az ilyen készület határozott
túlfeszítéssel, értelmi túlterheléssel jár a hallgatókra
nézve. Szerény nézetem szerint a tanár egész éven
át ernyedetlen szorgalommal olvassa a szakmájába
vágó nevezetesebb irodalmi műveket; készítsen belőlük gondos jegyzeteket és igy avassa egész évét
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Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 27.

távolabbi készületté. Közvetlenül az óra előtt nézze
át figyelemmel az előadandó részletet, elmélkedjék
fölötte vagy egy negyedórát és lapozgasson félóráig
idevágó jegyzetei között. Ez a módszer tartalmassá,
elevenné, időszerűvé, érzelmessé és világossá fogja
tenni előadását és meg fogja menteni az élvezhetetlen pedantériától, a rideg szöveg-rabszolgaságtól, az
adatok halmozásának fullasztó légkörétől és attól a
színtelen, egyénieden, sótlan és kedvetlen kezelési
módtól, a mely börtönné teheti a hallgatóra nézve
a tantermet. Hiszen a közvetlenség oly fontos minden előadásban és csak ez képes a theologiából is
eltávolítani azt a hangot, melyet egy kiváló skolasztikus a skolasztika iránt való minden tisztelete és
szeretete dacára így nevezett : la bruit d'osselets des
argumentations scholastiques. 1
A theologiai tanár szorgalma arra is ki fog terjedni, hogy hallgatóival az előadásokon túl is élénk
tudományos összeköttetésben legyen és őket egyi'észről kutatásaikban, kétségeikben, nehézségeikben,
másrészről irodalmi szárnypróbálgatásaikban lehetőleg gyámolítsa.
A mennyire szükséges a kitartó szorgalom, ép
oly szükséges fölfegyverkeznünk bizonyos beteges
lelki hangulatok ellen, melyek bénítólag hatnak
tanári és irodalmi működésünkre. Különösen két
teljesen ellenkező tipus tárul elém, mikor erről a
pontról szólani kívánok.
Az egyik a modernista-tipus, a másik a maradi.
Foglalkozzunk velük egymásután.
Józan kritikát alkalmazni, ha még oly szigorú
is, egészséges dolog és a theologia haladásának alapkövetelménye. Hiperkritikában éldelegni, szkepszisben
megfenekleni és egyetemleges elégedetlenség beteges
izgultságában kutatni — a theologia halálát jelenti.
Tudjuk, hogy a modernizmus vallásbölcseleti részét
igen éles világításba helyezte a Pascendi enciklika
és történetkritikai részét leltározta a Lamentabili kezdetű kongregációi határozat. A modernizmus tehát
igen élesen körvonalozott rendszer. Ezen rendszernek
igazi forrása azonban az a sajátszerű lélektani klima
a modernisták lelkében, a melyet egy szóval csak
1

Alto, Foi et système. 1908. 71.
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belső meghasonlásnak lehet nevezni. A rendszer ellen
hiába küzdünk, míg a meghasonlásnak ezt a lélektani talaját gyökeresen meg n e m forgatjuk. A modernizmus beteges hangulatából mindig modernista
rendszer fog fakadni ; és a ki a mérgezett gyümölcs
ellen sikeresen akar küzdeni, a n n a k a megfertőzött
talaj ellen kell küzdenie, önmagában és másokban.
A modernizmusban fontosabb a hangulat, m i n t az
elmélet. A fejszét erre a gyökérre, a hangulatra kell
helyezni és az elmélet vele fog dőlni. Csak a hangulat igazán közös a modernistáknál, mert a r e n d szert különben különbözőképen alkotják m e g és a
Pascendi enciklika által rajzolt rendszer különböző
irók torzóiból van csak egybeállítva.
Ha n e m tévedek, a modernista lelkiállapota az,
a melyet a lelki ziláltság állapotának lehet nevezni.
Egy m o d e r n irónál azt a még n e m közkeletű kifejezést olvastam, a mely talán a modernistára is
alkalmazható: lelki cafatosság. F ö n n e b b úgy m o n d tam : lelki meghasonlás. Bárhogy nevezzük is ezt
a lelkiállapotot, annyi bizonyos, hogy hiányzik
benne a lelki összhang, a lelki egyensúly, a kellően mérsékelt és kiegyenlített lelki hangulat. Nem
h a r m o n i k u s lélek, h a n e m oly mértékben telítve
van belső ellenmondásokkal, a m i n ő mérték messze
meghaladja azt, a melyet a normális ember elbir
és a mely kiforratlanság nélkül véges szellem el
sem képzelhető. Ha valami típushoz hasonlítanám
őket, legközelebb találnám hozzájuk a hiszterikusokat. Bizonyos fokban ők a theologia hisztérikusai.
Boppant impresszionisták, naivul átengedik m a g u k a t
pillanatnyi benyomásaiknak, kivált mindannak, a mit
esetleg épen legutoljára olvastak. Suggestibilitásuk,
befolyásolhatóságuk sokkal nagyobb, mint a n o r m á lis theologusé. Csupa ideg-, csupa érzékemberek; de
lelki életük, tudásuk egyik fele bámulatosan könnyen
elszenderedik, mihelyt árgusszemekkel megigézi az
ő nagy hipnotizátorjuk, a «modern» s ilyenkor lelki
életük, tudásuk másik fele ellenállhatatlanul és gazdagon dolgozik az igézet által megjelölt irányban.
A mit m a olvasnak, egyszeriben elfeledteti velük azt,
a mit tegnap olvastak. A mai olvasmány kritikájához a tegnap, vagy épen tegnapelőtt olvasottat m á r
alig használhatják. É p e n ezért a m u l t náluk állandó
anathéma alatt áll, míg a jelen pillanatot ragyogó
dicsőség övezi. Minden újság ellenállhatatlanul vonzza
őket, kivált ha m i n t tömegjelenség, mint divat lép föl.
Minden bizarrságot, minden tiszavirágéletű hóbortot,
minden theologiai szecessziót kritikátlanul elfogadnak.
De a mily előzékenyek, szívesek, engedékenyek és lelkesek mindennel szemben, a mi modern, ép oly
kiállhatatlanul kritikusok, zsémbesek, zsörtölődök,
kegyeletlenek és elnézést nem ismerők m i n d e n n e l
szemben, a mi régi. Igazi Janus-arcok, de csodálatos módon előre egyre mosolyognak, hátrafelé meg
egyre sírnak. Hozzá bámulatosan «önzetlenek», mert
nekik eleve m i n d e n okos, tartalmas, jelentős és kö-
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vetésre méltó, a mi protestáns, ellenben minden
alantas, elmaradt, sajnálatra méltó, sivár és üres, a
mi katholikus. A mekkora érzéketlenségük minden
folytonosság és m i n d e n theologiai perennis iránt,
é p e n akkora kacérkodásuk mindennel szemben, a
m i paradox, a m i r e k l á m m a l dolgozik, a mi friss
sütetű. És mindA: a moral insanity-nek bizonyos
mértékével történik, vagyis a felelősség komoly
tudata nélkül. A j u s m u r m u r a n d i - t teljes mértékben
igénybe veszik és igazi Übermenschek m ó d j á r a egyetlen foglalkozásuk minden theologiai érték átértékelése (Umwerthung aller Werthe).
De talán sokáig is foglalkoztam ezzel a véglettel.
Lássuk a másik tipust. Ez a tipus a m a r a d i n a k
típusa. Ha a hittudományok területéről veszem példámat, akkor theologiai tutioristáknak kell őket
neveznem. T u d j u k , hogy az erkölcs terén van bizonyos terület, a melyen tutioristáknak kell l e n n ü n k ;
de ezen a területen túl csak a probabilizmus lehet
a helyes elmélet és a helyes gyakorlat forrása. Ám
v a n n a k rigoristák, a kik m i n d e n b e n a tutiust-t erőszakolják. Vannak aztán még szigorúbb emberek, a
kik az egész tudományos kutatásra rá a k a r j á k erőszakolni a tutiorizmus elvét. Ezek azok az emberek,
akik a tudományos kérdésekben nem vesznek mag u k n a k elég fáradságot arra, hogy hangyaszorgalomm a l mindent, de mindent összegyüjtsenek, a mi egy
kérdést pro és k o n t r a teljesen megvilágít és akik
aztán nem a valószínűség kisebb vagy nagyobb foka
szerint alakítják meg véleményüket (mert hiszen
tulajdonképeni tudományos verdiktekről kevés kérdésben lehet szó) : hanem a kik mindennek a könyn y e b b végét fogják és csak azt kérdezik, mi a tutius
e b b e n vagy a b b a n a kérdésben. Ezek az emberek
aztán a tudományos kérdést is az aszkézis kérdésévé
teszik és rendesen a pápánál is pápábbak akarnak
lenni. A modernistákat a hiszterikusokhoz hasonlítottam; a m a r a d i a k a t inkább azokhoz hasonlítanám, a
k i k n e k kényszerképzeteik (Zwangvorstellungen) vannak. Ezek nem helyesen, h a n e m betegesen tisztelik az
egyházi tanítótekintélyt, mert nyilatkozataiba sok
m i n d e n t belemagyaráznak, a minek kijelentése az
egyházi tanítótekintélytől távol állott. Ezek kellő ok
nélkül minden oldalról és m i n d e n kérdésben az
egyházi tanítótekintélytől félnek, oly kérdésben is,
melyekben a tanítótekintély teljesen szabad kezet
enged nekünk. Ezek lelkében a tanítótekintély magasztos élő valóságból hiú kísértetté fajul. Ezek a
theologia skrupulistái, a kik mindig feszélyezve vannak, mindig i'ettegnek és jóindulatú farizeizmussal
oly terheket r ó n a k a maguk és mások vállaira tudom á n y o s kérdésekben, a melyeket józanul indokolni
n e m tudnának.
Ezek is ideges lelkek, a kik nem m e r n e k az
igazság szemébe nézni. Egy helyes aszkétikus elvet
helytelen területen alkalmaznak. Ok nemcsak azoktól a kísértésektől futnak, a melyektől futni kell; de
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futnak mindentől, azoktól a nehézségektől is, a melyek
nézeteik ellen támadnak. Nem akarják látni a nehézségeket és mivel mesterségesen elleplezik maguk
előtt, azt gondolják, hogy azok tényleg nem léteznek
és mások sem látják őket. Ez egyrészről a természetes becsületesség rovására történik, másrészről
megbénítja a theologiai kutatást. A legnagyobb veszedelem pedig magukat a skrupulistásokat fenyegeti,
mert az ilyen idült nehézségek elvégre is a hiten
bőszülják meg magukat. A hit ezek következtében
lassankint redves és odvas lesz és aztán egyetlen
megrázkódás, egyetlen fuvallat elég összeomlására.
Ezek az emberek nem mernek egy-egy kérdéssel
töviről hegyire foglalkozni; nem mernek odaállani
a különböző nézetek kereszttüzébe ; nem mernek
katholikus szerzőt kezükbe venni ; nem mernek
egyre mélyebbre és mélyebbre ásni. Mindez igen
szép és nagyon ajánlatos az egyszerű hívőre nézve:
de nagy baj annál, a ki a theologiában szakember
akar lenni. A normális theologusnak erősebb hittel,
edzettebb lélekkel és a kereszténység, valamint az
egyház ügyébe vetett szilárdabb bizalommal, továbbá a
katholikus theologia jövője iránt gazdagabb reménynyel kell rendelkeznie, hogysem minden széltől meginogjon. Neki vezércsillagul kell szolgálnia azok
számára, a kik a hit és az élet viharainak nyilt
tengerén küzködnek. De vájjon lehet-e vezércsillaguk,
ha maga behúzódik a kikötőnek egy zugába és nem
akarja látni a viharokat. Gyönge hit az, mely enynyire félénk.
Zubriczky Aladár dr.

A katholikus tanítóképzők

államsegélye.

I.
A katholikus tanügypolitika hosszú időn keresztül nagy idegenkedéssel fogadta az államsegély eszméjét. Bizalmatlan volt a tanügyi kormány szokatlan
jóakarata iránt és a multak tapasztalatain okulva,
a feléje nyújtott kézben nem annyira jóakaratú
támogatást látott, mint inkább jogokra áhítozó karmokat sejtett és attól félt, hogy az állami támogatásból Judás-bér lesz, amelynek természetes következménye a katholikus intézetek belső függetlenségének és önállóságának a feláldozása. Ez a félelem
alaptalan volt ugyan, de nem indokolatlan. Volt idő,
mikor a kizárólagos államosítás eszméje dominálta
a szabadelvű politikát és alig lehetett más hangot
hallani a pedagógiai világban, mint az állami nevelés
kiválóságát, az állami tanítási monopolinm áldásos
következményeit és vele kapcsolatban a felekezeti
iskolák gyanúsítását, kicsinylését, leszólását. A liberális kormányok politikusa a föltétlen államosítás
eszméjének hangoztatásával igyekezett politikai babérokat aratni, a pedagógus pedig, a ki állami iskolába
akart bejutni, vagy ha már benn volt, de előre akart
menni, az mind a felekezeti iskolákon rágódott. Ez
a politika abban az időben kedves volt fölfelé és
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hasznos lefelé. Megmondhatója sok liberális nagyság, a kik a felekezeti iskolaügy tervszerű leszólása
és az állami hatalom dühös hangoztatása nélkül
örökké az ismeretlenség homályában maradtak volna.
Ilyen körülmények között a felekezeti iskolafenntartóknak a segélyt felajánló államhatalom iránt
való bizalmatlansága teljesen érthető. Ki is nézne
bizalommal arra a kézre, a mely eddig csak vinni
szokott, de adni nem; vagy ha adni látszott is, cserébe mindig ellenértéket kívánt, még pedig annyit,
amennyi az adománnyal nem állott arányban, vagy
pedig olyant kívánt, a mi a felekezeti iskola önállóságát érintette. Az olyan állami támogatás, mely
pusztán csak az ügyet tekinti, a melynek nincsenek
hátsó gondolatai és a jogos befolyás határain túlterjeszkedni nem akar, csak lassan lépett fel; csak
akkor, a mikor maga az államhatalom is meggyőződött, hogy a nemzeti közműveltség terjesztése az
egész társadalom közreműködése mellett folyhatik
csak sikeresen és a mikor világos lett, hogy bármily
nagy is, bármily hatalmas is az állam betolyása, de
olyan mélyreható erkölcsi tényező közreműködését,
minő a felekezeti felfogás és összetartozás erejében
van, a siker veszélyeztetése nélkül sehogy sem nélkülözhet. Így lett az államhatalom lassanként, hoszszabb tapasztalás után, a felekezeti elvnek a kulturális munkaterén nem elnyomója, hanem segítőtársa
és így lett az államsegély a katholikus felfogás lassú
megváltozása után a katholikus iskolák fejlődésének
egyik jelentékeny eszköze, olyan eszköze, a mely
nélkül a kulturális haladás nagyarányú és sokféle
követelményeit teljesíteni, eredményesen kielégíteni
ma már nem is volna képes.
A tanügyi kormány kezdetben nem mért egyenlő
mértékkel a felekezeti és a felekezeti jelleget nélkülöző közös iskolák munkájának méltánylásában.
A közös iskolát indokolatlan előnj'ben részesítette,
a mint az 1868. évi XXXVIII. törvénycikk azon intézkedése mutatja, mely az állami támogatást a közös
iskolának egyenesen felajánlja, a felekezeti iskola
terheit pedig teljesen a fenntartó felekezet vállaira
rakja. Ezt az egyoldalú és nem igazságos elbánást
szóvá is tette a halhatatlan emlékű Kruesz Krizosztom, pannonhalmi főapát, a törvényjavaslat főrendiházi tárgyalása alkalmával ; de eredménytelenül,
mert a felekezeti iskoláknak az állami segélyezéshez való joga nem került bele a törvénybe. De ha
nem került is bele tényleg, az elv maga nem ejtetett
el, mert azzal a ténnyel, hogy maga az államhatalom indíttatva érezte magát az ország közjövedelméből nyújtani támogatást olyan iskola számára, melyet
nem maga az állam tart fenn, egyszerűen elismerte,
hogy nem csak az állami iskolának van jogos igénye
az állam közjövedelméhez, hanem bármilyen iskolának, mert hiszen minden iskola egyformán részt
vesz a nagy társadalom kulturális feljlődésének előmozdításában.
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Az elv maga tehát törvényesíttetett, de érvényesülése csak évek múlva következett be. Az 1884. évi
XVII. törvénycikk 87. §-a az államsegélyt felajánlja
a községi iparos inasiskoláknak is. A felekezeti iskolák segélyezéséről azonban még nincs szó, a legnagyobb valószínűség szerint azért, mert felekezeti
jellegű ipariskola n e m volt. Csak 1891-ben, a kisdedóvásról szóló XV. törvénycikkben foglal helyet a
felekezeti iskola államsegélye és vele p á r h u z a m o s a n
az állami befolyás növekedése a «do ut des» alapján. E törvény 44. §-a ugyanis így szól: «A vallás
és közoktatásügyi miniszter a törvény követelményeinek megfelelő, de segélyezésre szoruló kisdedóvodákat, gyermekmenedékházakat, valamint kisdedóvónőképző intézeteket, tekintet nélkül jellegükre,
az állami költségvetésben e célra előirányzott öszszegből segélyezheti s az illető intézet állandó segélyezését biztosíthatja. Viszont pedig a segélyezés
arányában kikötheti maga részére az illető intézet
személyzete megfelelő részének alkalmazását.»
Ezzel a törvény szentesítette a nem állami jellegű népiskolák jogát az állam anyagi hozzájárulásának igénybevételére. A későbbi törvények ezt az
elvet m á r egyszerűen ismétlik, sőt jelentékenyen
kibővítik. így az 1893. évi XXVI. törvénycikk 14. §-a
a felekezeti tanítók fizetésének kiegészítésén kívül
az ötödéves korpótlékra is kiterjeszti az államsegélyt.
Ettől az időtől fogva a katholikus felfogás m i n d i n kább engedett előbbi merevségéből és felhagyott
lassanként az államsegély elfogadásának az ellenzésével részint azért, mert a r o h a m o s a n emelkedő
szükségleteket nem birta a maga erejéből kielégíteni,
részint, mert a katholikus tanítóság anyagi helyzetének javítását gátolni nem akarhatta, végül pedig,
mivel látta, hogy a protestáns iskolák sietnek az állami
támogatás előnyeit önállóságuk feláldozása nélkül
minél j o b b a n kiaknázni. Mikor tehát a katholikus
iskolák fenntartói meggyőződtek, hogy az államsegély elfogadása nem veszélyezteti az iskolák szellemét, n e m j á r együtt az önállóság feláldozásával,
mindig nagyobb és nagyobb mértékben vették igénybe
a felajánlott állami támogatást úgy annyira, hogy
a törvényhozás később indíttatva érezte magát az
1907. évi XXVII. törvénycikk 12. §-ában kötelezőleg
kimondani, hogy a felekezeti elemi népiskolák fenntartói kötelesek államsegélyért folyamodni, h a tanítóik legkisebb fizetését szegénységük miatt képtelenek biztosítani. Ezzel az intézkedéssel a magyar törvényhozás n e m csak elvileg biztosította a felekezeti
iskoláknak az állami támogatáshoz való igényét,
hanem az iskolai ügy szükséges fejlődésének biztosítása végett az állami támogatást függetlenítette úgy
az egyes iskolafenntartók bizalmatlanságától, valamint az államhatalom önkényétől; jóllehet az államsegély természete és igénybevételének kötelező k i m o n dása nincs egymással természetes összefüggésben.
Ámde a tanügyi kormányt és vele a törvényhozást
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n e m is e két dolog közötti természetes kapcsolat
vezette, hanem egészen más valami, egy sokkal m a gasabb szempont t. i. a magyar nemzeti szellemű
népoktatás megteremtése, ennek a szellemnek az
ország összes népiskoláiban való biztosítása és ennek
érdekében az állami főfelügyelet könnyebbé tétele.
Ámde a népiskolák szükséges fejlesztése, színvonaluk emelése, nemzeti szellemű munkásságuk
biztosítása m i n d a d d i g j á m b o r óhajtás m a r a d , a míg
a magyar tanítóság nevelőiskolája: a tanítóképző
intézet nem emelkedik arra a szellemi magaslatra,
a mely képessé teszi, hogy nagy feladatának megfelelhessen és m i n d e n tekintetben kiváló, feladata
magaslatán álló és a nemzeti ügy nagy érdekeit
megvalósítani t u d ó tanítóságot adjon az országnak.
A tanítóképzés tökéletesítése a magyar népnevelés
fejlődésének első és legfőbb biztosítéka. Érzi ezt a
tanügyi kormány is; azért mindent elkövet, hogy a
tanítóképzés sokáig elhanyagolt ügyét rendezze, a
képzőintézetek m u n k á j á t tökéletesítse. E törekvésből
kifolyólag m i n d e n t megtett, hogy a saját intézetein e k fejlesztésével kielégítse az idők szükségleteit, de
komolyan törekedett arra is, hogy eltávolítsa a nem
állami képzőintézetek fejlődésének legnagyobb akadályát: az anyagi szegénységet, mert jól tudta, hogy
az országos t a n ü g y fellendülése csak úgy várható,
ha a többségben levő n e m állami képzőintézetek
m i n d e n akadály nélkül, képzett, lelkes tanárokban,
alkalmas tanítási eszközökben hiányt nem szenvedve,
végezhetik mélyreható munkásságukat. Ez a meggyőződés érlelte meg a hazai nem állami tanítóképzők állami támogatásának eszméjét. Míg azonban az eszme kivitelre került, sokáig kellett érlelődnie, sok akadályt kellett eltávolítani, sok előítéletet
lerontani.
II.
A felekezeti tanítóképzők állami támogatásának
gondolata m á r az 1868. évi XXXVIII. törvénycikk képviselőházi tárgyalása alkalmával fölvetődött. Ivánka
I m r e képviselő volt az, a ki azt mondotta, hogy ha
a jogaikhoz ragaszkodó egyházak szegénységük mellett is tudtak j ó tanítókat nevelni, mennyivel inkább
tudnak majd ezután, ha állami támogatásban részesülnek. Ez a támogatás azonban elmaradt. Sem a
törvényben, sem a kormányi intézkedésekben nincs
nyoma. A felekezetek nem kérték, az állam pedig
n e m ajánlotta fel. A tanítóképzés akkor még nem
foglalta el azt a központi szerepet, a mely az igazi
népműveltség vérkeringését irányítja. Helye a magyar
népoktatás szervezetében sok ideig messze a középiskolák mögött maradt, mert a viszonyok szükségesebbnek tüntették fel egy erős, intelligens középosztály megteremtését, mint a népműveltség emelését. De mikor az általános fejlődés, a nagyarányú
értelmi haladás a legszélesebb néprétegeket is megmozgatta, a tanítóképzés fontosságának tudata min-
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dig erősebben és erősebben lépett föl. Ettől fogva
emelkedett a képzőintézetek fontossága és a népműveltségre gyakorolt befolyásának mértéke szerint
szaporodtak a fejlődéssel együttjáró anyagi és szellemi szükségletek is. A gyors és nagyarányú fejlődés
fokozódó terhei az egyes iskolafenntartó-hatóságok
és felekezetek teherviselő képességét oly nagy mértékben vették igénybe, hogy a felekezeti fenntartóhatóságoknak vagy az egyes képzőintézetek beszüntetését kellett elhatározniok, vagy ha ezt nem akarták, le kellett mondaniok a haladás követelte fejlesztésről és vérző szívvel kellett látniok, hogy a
felekezeti képzők anyagi szegénysége miatt milyen
kedvezőtlen vélemény kezd a közfelfogásban kialakulni a bennük végzett szellemi és erkölcsi munka
értékének megitélésében. Sajnos! mind a kettő bekövetkezett. Több, jobb sorsra érdemes és fontos hivatást teljesítő katholikus tanítóképző megszűnt, a
melyek pedig megmaradtak, a gyors és nagyarányú
fejlődés követelményeit képtelenek voltak kielégíteni.
Hasonló nehézségekkel küzdöttek a nem katholikus
képzők is.
Ezeknek a nehézségeknek a leküzdésére egy mód
kínálkozott, egy út látszott kivezetőnek: az állami
támogatás igénybevétele. E gondolat a protestáns
tanítóképzőket ragadta meg először, a mint a protestánsok voltak azok, a kik népiskoláik számára is
előbb és nagyobb arányokban vették igénybe a törvényhozás által megajánlott államsegélyt. Ők jobban
érezték az idők nyomását, mint mi, azért előbb is
keresték az állami támogatást. Simkó Endre, jelenleg
a soproni lutheránus tanítóképző tanára, 1895-ben a
«Protestáns Egyházi és Iskolai Lap» 30. számában
egy cikket tett közzé az evangelikus tanítóképzőintézetek fejlesztéséről. E cikkben őszintén, minden
takargatós nélkül bevallja, hogy igaza van a tanügyi
kormánynak, mikor évi jelentésében a felekezeti
tanítóképzők elmaradottságáról panaszkodik, mert
a mint a többi felekezeti képző-intézetek, úgy «az
ágostai hitvallású evangelikus tanítóképzők is meszsze elmaradnak a törvényes kívánalmak mögött.»
A hanyatlás meggátlására szerinte két mód kínálkozik, vagy az öt képző-intézetnek összevonása két
országos intézetté, vagy az állami támogatás kieszközlése a középiskolák mintájára. A cikkíró az első
módot ajánlja, mert az felel meg szerinte legjobban
a protestáns önérzetnek. «Saját erőnkből — úgymond — senkitől sem kunyorálva, állíthatunk fel
két oly intézetet, melyek nem csak hogy kiállanák
a versenyt az államiakkal, de kielégítvén minden
igényt, büszkeségünk lehetnének.»
De «a protestáns önérzeten» kívül hivatkozik a
cikkiró egy hatalmasabb indító okra is, arra a törekvésre t. i., mely a népoktatási intézetek, különösen
pedig a tanítóképzés államosítására irányul. Ezen
törekvés ellen küzdeni legfőbb kötelesség, mert
«népoktatási intézeteinket kiadni kezünkből, vagyis
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teljesen államivá tenni, annyi volna, mint elvágni a
törzstől az életet adó haj szálgyökereket.» Ebből a
szempontból a felekezeti oktatás függetlenségét és
önállóságát a legfőbb követelménynek kell tartani
azért, ha van mód, mely a felekezeti tanítóképzés
szükséges önállóságát nem érintve, a haladás követelte fejlesztést eszközölni alkalmas, azt minden késlekedés, minden tétovázás, minden aggodalom nélkül
igénybe kell venni. A felekezeti iskolaügy szükséges
és kívánatos fejlesztésére szerinte «a tanügyi kormány maga találta el a leghelyesebb utat azzal, hogy
a felekezeti népiskolák állami segélyezését törvénynyé emelte. Ez a leghelyesebb és legjobb út a népoktatás fejlesztése felé.» Ezt a módot fel lehetne
használni a felekezeti tanítóképzés fejlesztésére is,
tekintettel a jó tanítóképzéshez fűződő országos
éi-dekekre és azon tényre, hogy a felekezeti középiskolák százezerekre menő állami segélyezésben részesülnek. Ezeknek alapján az ügy fontosságát úgy a
tanügyi kormánynak, valamint felekezeti hatóságának figyelmébe ajánlván, javaslatát a következőkbe
foglalja össze: «Kifogástalan, jó tanítókra van első
sorban szükségünk; miután az állam a felekezetektől a tanítóképzési jogot egykönnyen el nem veheti,
vagy talán e darázsfészekbe nem is akar belenyúlni,
segítsen e beteg ügyön úgy, mint a középiskolákon.
Mondja ki, minőnek kell lennie egy mintatanítóképzőintézetnek; a hol a felekezet anyagi hiányok miatt
ilyet fenntartani nem képes, állami segéllyel kell
pótolni a hiányt. Ekkor joggal kívánhatja, hogy
minden tanítóképző mintaszerű legyen. Egyúttal a
tanítóképzést egységessé is teheti. E módszer a középiskoláknál jónak bizonyult; biztosra vehető a siker
a tanítóképzőknél is. így a felekezet érzékenysége
sem szenved csorbát, e fontos ügy is kielégítő megoldást nyer. Mi pedig, ha kicsinyes helyi érdekek
miatt két intézetté tömörülni nem tudunk, vezérlő
férfiaink, országgyűlési képviselőink útján hassunk
oda, hogy tanítóképzőink állami segélyezése törvényileg kimondassék.»
A protestáns tanférfiúnak ezen lényegében ismertetett fejtegetésében és idézett javaslatában már
jelezve vannak a felekezeti tanítóképzés állami támogatásának alapelvei és föltételei, t. i. a felekezeti
tanítóképzők mintaszerűsége, modern színvonalra
való emelése és az oktatást illetőleg az állami tanítóképzők egységes szellemi munkájával való közösség,
a magyar tanítóképzők kulturmunkájának egysége
a tudományos, erkölcsi és a nemzeti irányú népnevelés szolgálatában, vagyis felajánlása az állami
főfelügyelet olyan irányú és olyan mértékű kiterjesztésének a felekezeti képző-intézetekben is, a
minőt részint a törvény, részint a gyakorlat már úgy
is biztosított az állami hatalomnak a népoktatási
intézetekben és a középiskolákban az adott és az
igénybe vett állami támogatás fejében.
Guzsvenitz Vilmos.
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Jl Genezis őstörténetének forráskritikai elemzése katholikus szempontból.
A «Religio» mult számában kifejtettük, hogy a
m o d e r n forráskritika a Genezis h á r o m első fejezetét
két p e r i k o p á r a osztja. Kérdés, mit tartsunk erről az
eljárásról katholikus szempontból; t o v á b b á : milyen
álláspontot foglalnak el e téren a katholikus bibliamagyarázók a «Commissio Biblica» 1906 június 27-én
kiadott döntvényeinek megjelenése után, melyek,
mint tudva van, a mózesi authentia mellett foglalnak állást?
E döntvények első és legfontosabb pontja
ugyanis így szól :
«Kérdés: Vájjon a kritikusok által a Pentateuchus
névvel jelzett szent könyvek mózesi authentiájának
megtámadása céljából összehordott érvek oly nyomósak-e, hogy, az Ó- és Újszövetség együttesen vett
számos tanúbizonyságának, a zsidó nép állandó,
egyértelmű felfogásának, továbbá az egyház folytonos
hagyományának, valamint a szövegből vett belső
érveknek ellenére, jogot adnak azt állítani, hogy e
könyveknek szerzője n e m Mózes, h a n e m nagyobbára
a mózesi kornál későbbi forrásokból összeállítvák ?
Válasz : Nem».
A döntvények harmadik kérdésének szövege
pedig a következő:
«Kérdés : Szabad-e a Pentateuchus mózesi authentiájának feladását kizárva megengedni azt, hogy Mózes
műve megírásához forrásokat használt, nevezetesen
okmányokat, avagy szóbeli hagyományokat, a melyekből a maga elé tűzött sajátos célhoz képest, az isteni
ihletés alatt, egyet-mást merített s azt vagy szószerint,
vagy értelem szerint, kibővítve vagy összevonva beillesztette m ű v é b e ?
Válasz : Igen».
E döntvények, azt hisszük, elég világosak. Maga
a biblikus bizottság is megengedi, hogy ha talán a
Mózessel egykorú részek nem is, de legalább is a
Genezis különböző forrásokból összeállított m ű lehet
és így a katholikus exegéta sem vádolható engedetlenséggel egyháza iránt, ha a kritikusok által behozott
sziglákkal ( P , J , EJ él, mint m á s konvencionális
jelekkel; mert hiszen ezek használata még nem
jelenti azt, hogy az illető a rationalista kritikának e
jelzésekkel kifejezett nézeteit is osztja. A tudomány
különben sem m o n d t a ki még az utolsó szót a
Pentateuchus belső structuráját illetőleg és így e jelzések tisztán elméleti értékűek és n e m jelentenek
egyebet, mint a Pentateuchusnak most divatos kritikai
analysisét.
A mi a források korát illeti, ez még egyelőre
nyilt kérdés. Legalább a német katholikus tudósok
egészen a m a i napig annak tartják.
Alig jelent meg a «Commissio Biblica»-nak ez a
döntvénye, rövid idővel rá N. Peters, a paderborni
theologiai fakultás biblikus tanára «Papst Pius und
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das Bibelstudium» c. iratában. Piusnak a bibliai tanulm á n y o k r a vonatkozó utasításait összegyűjtve, szóvá
tette az imént idézett döntvényt is és reá vonatkozólag a következőket írta:
«Figyelemre méltó a kérdés feltevése. Úgy van
feltéve, hogy a rá adott válasz semmiféle Ítéletet nem
tartalmaz azon állítás tárgyilagos igazsága felől, hogy
«a Pentateuchus szerzője n e m Mózes, h a n e m hogy
az javarészben Mózes utáni forrásokból összeállított
mű». A kérdés csupán úgy hangzik s ennek folytán
csak arról szól a tagadó válasz, «hogy vájjon a kritikusok által felhozott érvek feljogosítanak-e» a tétel
v é d e l m é r e ? Az a vélemény tehát, mely a Pentateuchus
keletkezését java részben a Mózes utáni korszakba
helyezi, mint tárgyilagosan igaz, sem állító, sem
tagadó válaszban nem részesült és a «Commissio
Biblica» döntvénye csak azt fejezi ki, hogy «ama
nézet ellen eddig felhozott érvek» nem döntők a
mózesi szerzőség mellett szóló külső és belső érvekkel
szemben, a mint azok az Ószövetségi Bevezetések
kézikönyveiben részletesen felsorolvák. így tehát a
Pentateuchus keletkezésének és történetének tudom á n y o s vitatása ezzel a felelettel a katholikus tudósok
számára koránt sincs lezárva. Feladatuk m a r a d a
jövőben is, hogy részletekbe hatoló ernyedetlen m u n kával résztvegyenek azon bonyolult problémák végleges megoldásában, melyek a maguk teljes egészében a Pentateuclius-kérdés bonyolult csomóját
alkotják». 1
Ugyan így nyilatkozik A. Schulz is, ki a «Doppelberichte im Pentateuch» c. i r a t á b a n teljesen magáévá
teszi Peters felfogását. 2 P. Hetzenauer 0 . C. ugyan
«liberális»-nak sztigmatizálná Schulz-ot, a mint azt
Peters-szel és több más tudóssal is megtette, a kik
m i n d e n k o r legjobb tudásuk és legőszintébb meggyőződésük szerint szolgálták és szolgálják az egyház
s a biblia ügyét; remélhető azonban, hogy azon
k e m é n y megleckéztetések után, a melyekben őt az
egész katholikus tudományos sajtó egyértelműen
íészesítette, hasonló kitételektől j ó hosszú ideig tartózkodni fog.
De az olvasó kérdezheti : mi köze a Genezis
forráskritikai elemzésének a «Commissio Biblica»
legújabb döntvényeihez, illetve a teremtéstörténet
tudományos magyarázatához ?
Nagyon sok köze van. És pedig egyszerűen
azért, mert egészen m á s megítélés alá esik egy oly
szentírási szöveg, mely a szerzőnek saját gondolatait
fejezi ki, mint az, melyet m á s h o n n a n vesz át és így
voltaképen mást szólaltat meg művében. IIa ugyanis
a szerző saját nevében beszél, szavai, mint inspirált
szerzőé, csalhatatlanul igazak; ha ellenben másokat
szólaltat meg, «semper adest Veritas citationis, non
semper adest Veritas rei citatae» mondja Pesch. 3
1 I. m. 71. köv. 1.
2 Biblische Studien, XIII. 1. 90. 1.
3
De inspirationc n. 532. p. 536.
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A dolog egyszerű és nyilvánvaló, a hol a Szentírás a forrást egyenesen megnevezi. Ilyenkor ú. n.
«citatio explicita»-val van dolgunk. A Szentírásban
azonban gyakori az az eset is, hogy a szerző régibb
források szövegét átveszi, a nélkül, hogy azokat
bármiképen megnevezné. Ilyen esettel van dolgunk
a Krónikák könyvében (II, 5g), melynek szerzője
tudvalevőleg a salamoni templom elpusztulása után
élt és mind annak dacára azt állítja, hogy a frigyszekrény a templomban van «egészen a mai napig». Ez
az állítás valótlan és, mint ilyen, a szöveg inspirált
voltával ellentétben áll ; de mint «citatio implicita»
semmiféle dogmatikus nehézséget nem okoz, mert
ez esetben az inspiráció csak az idézés igazságát
biztosítja, míg az idézetben kifejezett tény valósága
tisztára csak a forrás jól értesültségétől függ.
Hogy ilyen hallgatag idézetek a Szentírásban
csakugyan előfordulnak, elvitázhatatlan tény, melyet
exegéták, dogmatikusok mind elismernek, s a mit
bizonyos kautelák mellett a «Commissio Biblica» is
megenged.
E bizottság ugyanis 1905 február 13-án a következő döntvényt hozta:
«Kérdés: Vájjon a Szentírás némely történeti
tényeket elbeszélni látszó szövegeiben előforduló
nehézségek eloszlatása céljából szabad-e a katholikus
exegétának azt állítania, hogy ezekben nem inspirált
szerző írta okmány hallgatag idézéséről van szó,
kinek összes állításait az inspirált szerző egyáltalában
nem helyesli, sem magáévá nem teszi, következőleg
azok tévmenteseknek nem is tarthatók?
Válasz: nem, kivéve azt az esetet, ha az Egyház
felfogásának és ítéletének sérelme nélkül kimutatható,
hogy 1. a szentiró csakugyan másnak a mondásait
avagy okmányait idézi és 2., hogy azokat sem nem
helyesli, sem magáévá nem teszi, úgy hogy joggal
feltehető, hogy nem a saját nevében beszél.»
Ebből most már világos, hogy voltaképen miről
is van a szó. A legújabb időben ugyanis a Genezis
elejének forráskritikai elemzése körül határozott
tudományos egyértelműség alakult ki, melyet nemcsak
a protestáns theologusok, hanem számbavehető
katholikus tudósok is vallanak. Úgy áll ma a dolog,
hogy a Pentateuchus egységének védői a mi táborunkban is annyira megfogyatkoztak, hogy a számbavehetőket fél kézen lehetne elősorolni. Már most
azok, a kik a Pentateuchus, mint irott m ű egységének gondolatát feladták, a könyv értelmezésénél
felmerülő nehézségeket a forráskritika alapján próbálják elintézni.
Ebben a Genezis tizenegy első fejezete képezi a
nehézségek legfőbb tárgyát. A forráskritika katholikus
hívei között e nehézségek tudományos eloszlatására
vonatkozólag ez idő szerint egyértelműségről még
beszélni nem lehel. Egyesek a kritika által kiderített
források anyagát irott szövegekre, mások néphagyományokra vezetik vissza. Az előbbiek a néma idézetek
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lehetőségére hivatkozva azt tartják, hogy ha egy szövegnek ilyen természete az egyház által követelt kantelák
betartása mellett kimutatható és ha az inspirált
szerző a szövegben előforduló tévedéseket magáévá
nem teszi, illetve valamely módon jelzi, hogy forrásának absolut szavahihetőségeért felelősséget nem
vállal, ez esetben a hit sérelme nélkül meg lehetne
engedni, hogy a forrás szövege történeti avagy
természettudományi tévedéseket tartalmaz, föltéve,
hogy ezek a kinyilatkoztatás tényét, avagy a hit és
erkölcs igazságait semmikép sem érintik.
Azok, a kik a Genezis őstörténetét népies hagyományokra vezetik vissza, e hagyományokat
külön irodalmi műfajnak minősítik és azt tartják,
hogy valamint a néphagyomány a valóban történeti
tényeket is különbözőkép felcicomázva szokta előadni, úgy a Szentírás hasonnemű elbeszéléseit sem
szükséges minden izükben szoros történeti előadásnak tartanunk; elég, ha a lényegüket képező
tény igaz; az elbeszélés egyes vonásainak nem kell
szükségképen történetileg igazaknak lenniök.
Ezeket az elméleteket bővebben fogjuk ismertetni; előbb azonban be kellett mutatnunk azokat
az egyházilag előírt, vagy jóváhagyott elveket,
melyek alapján a Genezis őstörténetének különböző
katholikus értelmezései értékelhetők.
A Genezis forráskritikai elemzése, valamint a
két szakasz tárgyi eltérései igazolják azt az eljárásunkat, hogy először foglalkozunk a hexaemeronprobléma értelmezésének történetével és csak azután
térünk át a második és a harmadik fejezet magyarázatának különböző ujabb fázisaira.
Kmoskó Mihail) dr.

Jí szubjektivizmus.

<v.>

13. De hogyan áll a dolog az értelem direkt
megismerésével? Ennek is nemkülönben tárgyi létét,
mint tárgyi érvényességét okvetlenül el kell ismernem. Tárgyi érvényességű öntudatom direkt megismeréseim létét nem tünteti föl máskép, mint a
reflexekét. A direkt megismerés a reflextől lényegben egyáltalában nem különbözik : mind a kettő
értelmi megismerés és csakis tartalmuk szerint nevezzük el őket különfélekép. Mindkettőnek tárgyi létét
tehát egyaránt «sine acceptione personae» kell elfogadnom.
Ugyanezen okból minden megkülönböztetés nélkül az értelem direkt megismerésének tárgyi érvényességét is ép úgy el kell ismernem, mint a reflex
megismerését. Ugyanis teljesen mindegy, vájjon megismerésem tartalma belső tény-e, vagy külső tünemény. A megismerés tárgya, legyen az bármilyen,
mindig a gondolaton túl fekszik, csak benső, lelki
tényekről tanúskodik, semmikép sem lehet oka, hogy
neki az értelem direkt aktusai előtt tárgyi érvényességet biztosítsunk. Ha az értelmi tehetség lényegében
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rejlik a szubjektív elem, akkor egy gondolkodási
cselekvés sem lehet tárgyi érvényességű; ha ellenkezőleg, értelmem egyik aktusának tárgyi érvényességet tulajdonítok, azt, hacsak igazságos akarok lenni,
el kell i s m e r n e m valamennyinél, mert lényegükben
megegyeznek mindnyájan.
Hogy direkt megismerésem föltétlenül tárgyi jellegű, az, eltekintve az imént kifejtett érveléstől, m á r
abból is kiviláglik, hogy tárgyát többek közt azok
az elvi igazságok is képezik, melyeknek föltétlen
tárgyi voltát terjedelmesen bizonyítottuk.
Ezek u t á n méltán fölállíthatjuk a tételt: minden
megismerésünk föltétlen tárgyi érvényességű, n e m
abban az értelemben, hogy minden, a mit tartalmaz,
a való világában létezik is, hanem abban az értelemben, hogy megismerésünk mindent, a mit lelkünk
elé állít, úgy mutat föl, a mint az a való világban
tényleg van.
A látszatnak is, ha ugyan szín, hang és kiterjedés puszta látszat, megvan a maga helye a tárgyak
országában : a látszat ugyanis, mint m á r neve mondja,
tünemény a való rendjében s mint tünemény valóság. Értelmem e tüneményt mint tüneményt ismeri
meg s ebben a megismerésben föltétlenül tárgyilagos : az általa létrejött szellemi kép megfelel a
valóságnak.
Érzéki megismerésem aktusai is tárgyi létiiek;
hisz föltétlenül tárgyi érvényességű öntudatom őket
sem mutatja föl más szín alatt, mint értelmem cselekvéseit. Tárgyi érvényességet azonban a mondottak
után nekik még nem tulajdoníthatok, ők ugyanis
n e m osztoznak lényegben az értelmi megismeréssel,
náluk nem j á r j a az «argumentum a pari».
Akaratom és törekvő tehetségem működései is,
saját É n - e m összes ténylegességeivel együtt, a mint
őket öntudatom megismeri, ugyanazon okból ép oly
tárgyi létnek örvendenek, mint értelmem aktusai,
fölmerülök a szubjektivizmus hullámaiból, létezem. 1
1

Nem találtam szubjektivistát, a ki saját létét is látszatnak nyilvánította volna, bár találtam olyant — s idézeteim
bizonyítják, a ki a gondolat legfőbb törvényeire is az alanyiság bélyegét rányomta. Mindemellett nemcsak nem fölösleges,
hanem szükséges is, hogy létünk és benső cselekvéseink föltétlen tárgyi voltát bizonyítsuk, 1. mert a szubjektivizmus
szisztematikus megcáfolásáról van szó s azért vissza kell
vetnünk nemcsak azt, a mit valaki állít, hanem azt is, a mit
állíthat ; 2. mert nemcsak azt bizonyítjuk, hogy öntudatunk,
En-ünk és cselekvéseink létének megismerésében tárgyilagos,
hanem azon megismeréseiben is, melyek e létnek módját
fejezik ki; 3. mert a következetes szubjektivistának, szükségkép saját létének is tárgyi voltát tagadnia kell ; 4. mert az
ide irányuló érvelések mélyebben megismertetik velünk gondolkodásunk legelső alapját; 5. mert sok szubjektivista
nagyon is megközelíti azt az álláspontot, melyen még saját
létének is tárgyi volta kétségesnek tűnik föl az elvakított
ember homályos szemei előtt. Halljuk csak Kant-ot: « . . . so
ist zwar mein eigenes Dasein nicht Erscheinung (vielweniger
blosser Schein), aber die Bestimmung meines Daseins kann
n u r der Form des inneren Sinnes gemäss nach der besonderen Art, wie das Mannigfaltige, das ich verbinde, in der
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A mit most törekvő működéseim s É n - e m való
voltát illetőleg ö n t u d a t o m tárgyi érvényességéből
ismertem meg, azt a látszat fogalmából s É n - e m n e k
törekvési aktusaival együtt a látszathoz való viszon) r ából is következtethetem.
Törekvési működéseimmel s akaratom aktusaival vonzódom a dolgokhoz vagy — lia puszta látszatról van szó — a tüneményekhez, melyeket értelmem
fölmutat, kívánkozom utánuk. Ennélfogva megismerési működéseimmel együtt egy és ugyanazon r e n d b e
tartoznak; ha azok tárgyi létüek, ezeknek is való
voltát okvetlenül el kell ismernem.
S az Én f o g a l m a ? Előbb azt m o n d t u k : a hol
látszat van, ott megismerésnek is kell lennie. Most
pedig m o n d j u k : a hol megismerés van, ott megismerési alanynak is kell lennié; ha van tünemény,
kell, hogy valami m á s is legyen, a minek megismerésében föltűnjék s a mi e megismerést m a g á b a n
hordozza. Ha tehát a látszat csak tünemény, akkor,
újból ismételjük, hogy a látszat megismerésének alanya
ismét csak látszat legyen, nem látszat, h a n e m valóság, n e m tünemény, h a n e m lét. A föltétlen tárgyi
léttel fölruházott megismerés alanya ismét csak föltétlenül tárgyi dolog lehet.
Mindezen igazságokat, melyekről a két utolsó
fejezetben tárgyaltunk, megint csak azokból az előzményekből következtettük, melyeket a szubjektivista
maga is megenged.
Ő ugyanis az alanyi evidenciát nem tagadja. De
ép ez az alanyi evidencia lényeges különbséget tesz
a látszat és a megismerési tény, a tartalom és az
aktus, a tünemény és a tünemény alanya között;
lényeges egységet mutat föl az értelem egyénileg
különböző aktusaiban ; a megismerés és a törekvés
tényeit a létnek ugyanazon fokára helyezi. E lényeges különbség és egység alapján ellenállhatatlan
logikus erő kirántja a szubjektivistát centripetális
pörgéséből, melyben önmaga k ö r ü l forog, m i n t központ körül, ki a tárgyi világba; a pusztán alanyi
megismerés n e m adja ama lényeges különbség és
egység elégséges alapját és azért a centrifugális erő,
mely a szubjektivistát kiragadja a tárgyi világba,
nagyobb, mint a centripetális erő, mely saját alanyához vonzza.
E centrifugális erőt csakis a föltétlen szkepszissel semmisítheti meg és azért ú j r a azt hangoztatjuk,
hogy : vagy tárgyi megismerés, vagy föltétlen szkepszis 1
14. Vannak szubjektivisták, a kik érvelésünk jó
részét helyeslik. «A tudat s ennek «összpontja», az
alany, nem lehet puszta tudatbeli tartalom vagy
tünemény. Ehhez más tudatra volna szükség, melyre
nézve az előbbi tartalom- vagy tüneményként szereinneren Anschauung gegeben wird, geschehen, und ich habe
also demnach keine Erkenntnis von mir wie ich bin, sondern
bloss wie ich mir selbst erscheine. Das Bewusstsein seiner
Selbst ist also noch lange nicht eine Erkenntnis seiner
s e l b s t . . . » (Kritik der reinen Vernunft, Suppl. III. §. 25.)
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peine és ez a végtelenbe vezet. A tudatbeli tartalom,
valamint a tünemény fogalma tudatot, alanyt tételez
föl; a mi a tünemény lehetőségére nézve föltétel és
alkotó rész, az önmaga tünemény nem lehet.» 1
«A tényleges tudatban maradó és benne, mint
átélésében önmagát teremtő, fönntartó, mindig újra
egységbe szintétikusan összeolvadó Én-lét távolról
sem «fikció», hanem a legközvetlenebbül föltalálható
lét, minden valóság és eleven működés mintaképe.» 2
De halljuk csak a következő sorokat!
«A lelket nem szabad, mint állagot vagy önmagában létező dolgot a tudat mögött fölfognunk, mely
önmaga előtt ismeretlen, hanem «lélek» az, a mi az
összekapcsolódó tudatban magamagát, mint egységet
teremti és fönntartja, egy és ugyanaz a dolog a
tudatbeli egyénileg változó és nemileg egyféle alanymomentummal. A léleknek, de mindenesetre azonban a szellemiségnek lényege a tudatban rejlik,
magában az átélésben, a gondolkodás, érzés, akarás
állandó összefüggésében, cselekvésekben, melyeket a
tudat bizonyos nemű kapcsolataiban közvetlenül,
«érzék» nélkül élünk át.»3
«A túlhaladó, tudatmögötti lélekállag a gondolkodás- és akarással nincs megadva, de igenis rendíthetetlen bizonyosságú a tudat alanyának, az egyéni
élemények változatosságában önmagát teremtő és
fönntartó, a cselekvő, viszonylag megmaradó és
állandó egységnek, az «elsőleges Én-lénynek» léte
vagy működése ama egységnek, mely az élemények
tartalmai közül mindig élesebben és világosabban
emelkedik ki, de élemények nélkül föl nem található soha.» 4
Én-létem, lelkem, tehát nem puszta látszat, hanem
valóság és még sem dolog, mely önmagban létezik,
nem állag, mely túlhaladja a tudatot.
Mit jelentsen ez ? Én-létem, lelkem, valóban lét-e
vagy sem ? Ha igen, akkor nem lehet többé pusztán
ismeretbeli tartalom s következőleg dolognak kell
lennie, mely önmagában létezik. Ha nem való lét,
akkor nyilván látszat és tünemény, a mi bizonyára
képtelenség, amint azt ellenfelünk is bevallja. Lét és
látszat között ugyanis középtag nincs.
Mit jelentsen tehát, hogy a lélek nem dolog,
mely önmagában létezik? Azt akarom talán mondani, hogy a lélek — bár való lét — megismert és
öntudatos lét, ellentétben az önmagában létező tárgygyal, melyet megismerni lehetetlen ? Ezt nem mondhatom. Hogy valami önmagában létező dolog legyen
vagy nem, ugyancsak nem attól függ, vájjon ismert
vagy öntudatos lény-e, hanem egyedül attól, vájjon
való lét-e vagy sem. Vagy talán azt akarom mondani, hogy az önmagában létező lelket n e m úgy
ismerem meg, a mint az valóban van? De így ép
az, a mit én ismerek meg, tárgyi érvényességű ön1 Eisler 258 o. és a k.
Eisler 235 o.

2

3
4

Eisler 258 o.
Eisler 34 o.
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tudatomban, nem lét, hanem látszat és az ellenmondás nyilvánvaló.
Lehetetlen az is, hogy a tudat tegye lelkem
lényegét. A tényleges tudat Én-létem, lelkem, működése, mely engem, mint cselekvő alanyt föltételez és
azért semmikép sem képezheti Én-létem legbensőbb
mivoltát.
Vagy végre is talán csak az ellen hadakozom,
hogy lelkem állag? Akkor ellenmondok öntudatom
legvilágosabb tanúságának, ellenmondok a gondolkodás törvényeinek, a föltétlen szkepszis harsonáját
fújom meg. Öntudatomnak mondok ellen. A napnál
világosabb öntudatomnak tanúsága, mely szerint
cselekvéseim alanya vagyok, egységes alanya s nem
vagyok más alany módosulása. Az, hogy mindig cselekvéseimmel együtt ismerem meg magamat, nem
változtat a dolgon semmit. Öntudatom más létmódról tanúskodik, ha mint cselekvésein alanyát mutat
föl engem, más létmódról, mint a milyen az, melyet
maguknak a cselekvéseknek tulajdonít. Ez a «más
létmód» pedig ép az állagi létmód.
«Persze, hogy önmagunkban direkte csak cselekvéseket és ezek tárgyait vesszük észre, a tudatbeli
események folytonos változását, de cselekvésünkkel
együtt fölfogjuk önmagunkban egyszersmind magát
a cselekvő alanyt is, eme bennmaradó 1 események
benső alapját és fönntartóját, melyben valamennyien
a szellemi élet egységébe fűződnek össze, melyben
nyomaikat hagyják vissza s ekép az emlékezet alapjét képezik.»
«Hogyan különböztethetnők is meg máskép
«Én»-ünket — mert így nevezzük a pszichikus események bennmaradó alapját, mindig azonos fönntartój át — maguktól a cselekvésektől, melyek folyton
változnak és múlnak? Hogyan lehetnénk azonosságunk tudatában, fűzhetnők és hasonlíthatnók össze
jelen állapotunkat az előbbivel...? Hogyan volna
lehetséges az emlékezet, ha nem lenne bennünk
állagi állandó alap, mely különbözik a szellemi élet
állhatatlan jelenéseitől?» 2
Ellenmondok a gondolkodás törvényeinek. Az állagi lét elve, a törvény, mely szerint nem létezhetik
minden dolog más dologban, evidens tétel. Hisz a
más dologban való lét fogalma követeli az önmagáb a n való lét fogalmát és ez utolsó fogalom precíze
az állag fogalma. Tulajdonság és alany viszonylagos
fogalmak, melyek egymást tételezik föl.3
1

«Bennmaradó» itt természetesen nem egyértelmű az
«alanyi»-val, mint a IX. fejezetben, hanem a «lélekbeli» eseményeket jelzi, ellentétben a «külvilági» eseményekkel.
Hasonlókép az «önmagában való lét», melyről alább szó lesz,
itt nem jelent «gondolattól független tárgyat», hanem oly
létet, mely nem más lét módosulása, minősége, sajátsága,
h a n e m ellenkezőleg, minőségek és módosulások alanya és
föntartója (latinul = esse per se).
2
Willems, Die Erkenntnislehre des modernen Idealismus. Trier, 1906. 66. o. és a k.
3
Willems 65 o..
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Hiába keresem másutt a megoldást, a végnélküli
«másbanlét» láncolatában. Eme örökös «másbanlét»
fogalma logikus lehetetlenség; az elégséges alap és
az ellenmondás elve hangosan tiltakoznak ellene; s
ettől eltekintve a m á s b a n létező dolgok, az inherenciák összessége ismét csak az önlét, az állag fogalmát adnák vissza : az állag fogalmát n e m lehet eliminálni, mint valami egyenlet ismeretlen tényezőjét;
mert a lét fogalmából ered és a gondolkodás legfőbb
elveiből.
Ha tehát öntudatom, a mint azt valóban megteszi, szellemi cselekvéseimet csakis mint esetleges
módosulásokat tünteti föl, másutt — de ott a gondolat törvényei szerint szükségképen — kell keresn e m az állagot, ott, a hol a cselekvések gyökereznek
É n - e m b e n , lelkemben.
15. Tehát az értelem minden szubjektivizmusát
visszavetjük ? Öntudat és a gondolati elvek tárgyi érvényességűek — mi m a r a d hátra a szubjektivizmus
számára ?
Nem minden szubjektivizmust vetünk vissza!
A mint tarthatatlan az értelem módnélküli alanyosítása és a föltétlen kételyhez vezet, úgy a határtalan
objektivizmus is ellenkezik a helyes gondolkodás
elveivel és képtelenségénél fogva a szkepszis csatlósa. «Contraria se tangunt!»
Négy szempontból tekintve gondolkodásom természetesen mindig és lényegénél fogva alanyi.
Tekintettel a megismerés alanyára, gondolkodásom mindig az én gondolkodásom ; abszolút tárgyi
gondolkodás, mely senkinek se volna gondolkodása,
chimérikus agyrém. Tekintettel az elémbe állított
tárgyra, gondolatom mindig innenső, a mennyiben
az eszményi lét, a gondolat, sohasem a fizikai lét, a
dolog önmagában ; de még a pusztán lehetséges lét
is, mely gondolati aktusom tartalmát képezi, n e m a
gondolati cselekvés maga, nem maga az aktus : gondolat és tárgy dologilag különböznek. Tekintettel
a gondolkodás módjára, okos és értelmes ember
ma n e m fogja tagadni, hogy a föltétlen tárgyi érvényességű gondolati tény nem mindig adja vissza azt,
a mi a tárgyi világban van, oly m ó d o n , a mint az a
valóság országában létezik, vagy létezhetik. Badarság
volna azt állítani, hogy létezik vagy létezhetik általános ember, bár gondolatunk eltekinthet az egyes
ember egyéni sajátságaitól és e l m é n k elé állíthatja
azt, a mi minden emberben közös; nagyobb b a d a r ság volna, ha az elvekről azt vélnők, hogy mint
elvek létezhetnek a való dolgok között ; és még
nagyobb badarság volna, ha valaki azt gondolná,
hogy az egyes számokat — még az imaginárius számokat is — összes viszonylataikkal együtt úgy
lehetne föltalálni a lét világában, a mint azok egy
mennyiségtan tanárának fejében vannak. Tekintettel
végre a gondolati cselekvésre, gondolkodásom sohasem lehet önmaga birája, sohasem igazolhatja magamagát, n e m lehet saját maga tárgyilagos mértéke,
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bizonyos értelemben mindig föltételezi érvényességét.
Mindazonáltal abból, hogy gondolkodásom az
én gondolkodásom, sehogyan sem következik, hogy
n e m képmása a dolognak önmagában, eszményi
képmása, melyet — s ez igaz — ép én hozok létre
megismerő tehetségemben. Hisz az anyagi, fizikai
kép sem a tárgy maga, melyet ábrázol, léte különbözik a tárgy lététől s mégis h ű képmása tárgyának.
Miért ne volna h á t a gondolat tárgyának h ű képm á s a azért, mert b e n n e m van ?
De hogy lehet a gondolat a tárgy hű képmása,
ha n e m úgy a d j a vissza a tárgyat, a mint az valób a n van ? Kérdem : a festő képe, a rajzolóművész
rajza, a fényképész fölvétele n e m egy és ugyanazon
tárgyat ábrázolják-e v a l a m e n n y i e n ? és mégis mindegyik a maga m ó d j a szerint. így van ez a gondolk o d á s b a n is. Azon közös jellegek, melyek az ember
lényegét képezik, valóban léteznek a tárgyi világb a n ; azt pedig értelműnktől n e m követelhetjük, hogy
még egyéniségének jellegeit is mindig együtt fogjuk
föl lényegével. Nincs olyan k é p a világon, mely tárg y á n a k minden, még legkisebb részét is visszaadná;
hű képtől csak azt lehet követelni, hogy az, a mit
ábrázol, igaz is legyen. Ha elvről azt m o n d j u k , hogy
tárgyi érvényességű, többet n e m kívánhatunk, mint
hogy az, a mit kijelent, a tárgyi világban m e g legyen
valósulva. Ha azt mondom, hogy minden földi dologn a k megvan a m a g a oka, ezen elv tárgyi voltára
elég, hog}7 valóban földünkön dolog ne létezzék,
melynek ne volna meg a m a g a o k a ; de n e m szükséges, hogy ezt az elvet magát talán a Gaurizankár
tetején, vagy az Alföld egyik ákácfáján megtaláljam.
A m i pedig a számokat és viszonylataikat illeti, ezek
elvont fogalmak és elvek, melyekről hasonlókép kell
vélekednünk, m i n t az általános emberről és az okság elvéről. 1
De így akkor a gondolatot és tárgyat legalább
is össze kellene hasonlítanom, hogy megtudjam,
v á j j o n megegyeznek-e vagy sem. Ez pedig lehetetlen,
m e r t az összehasonlítás maga is gondolatbeli cselekvés! Hogy lehetetlen, azt megengedjük, de tagadj u k , hogy szükséges! Ép ez az ideálisták és szubjektivisták nagy alaptévedése, a Trpöxov ij'arôoç, hogy a
dolog eszményi, intencionális képmást az anyagi,
fizikai kép természete szerint mérik.
A gondolat n e m oly kép, melyet előbb kellene
megismernünk, hogy a tárgy megismeréséhez juth a s s u n k : m a g á b a n a gondolatban és a gondolat
által eszményi, intencionális módon hasonló lesz
értelmem a tárgyhoz, annak képét önmagába fölveszi és ép az által, hogy fölveszi, azt közvetlenül
1
Egyik vagy másik szubjektivista, a mint azt a tárgyi
igazság ellen fölhozott érvekből következtethetjük, nem ismeri
talán azon primitiv és kezdetleges különbséget, melyet az
ismereti (veritas logica) és a dologi igazság (veritas ontologica) közt teszünk.
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megismeri : az eszményi hasonlatosság maga a megismerés.
Igaz, rögtön fölmerül a kérdés, hogy ugyan mi
az az eszményi hasonlatosság, az az intencionális
lét? Erre csak azt feleljük, hogy titok, mint minden
más titok, mint a növény élete, a szivárvány keletkezése, a vonzóerő természete, mint ezer más misztérium, mely előtt értelmem megáll, nem tudja megfejteni, de tagadni sem birja a nélkül, hogy önmagával ellenmondásba ne keverednék. Más dolog
ugyanis megismerni, hogy valami létezik, és más
dolog megismerni, hogyan létezik; más a dolog létét
fölfogni és más lényegét értelmileg kimeríteni.
«Az biztosan nem meggyőző ellenok, ha mondom: Nem tudom, hogy ez mi és mint történik;
tehát egyáltalán nem létezik. Nem tudjuk, mint teszi
akaratunk, hogy tagjainkat mozgatja; mint vonzza a
Nap magához a Földet és magán a tényen mégsem
kételkedik senki. 1
A tárgyi megismerés tényleges volta a szubjektivizmus megcáfolása után világos, mint a Nap. A ki
tagadja, még saját gondolkodási cselekvésének, saját
létének, a gondolat legfőbb elveinek is tárgyi voltát
letagadni kényszerül, elmerül a szkepszis mélységében. Az tehát, hogy a tárgyi megismerés lényegét
nem látjuk be, okot arra nem szolgáltat, hogy egyszersmind létezését is letagadjuk.
Egyébiránt az idealizmus és szubjektivizmus vallása mitsem használ a rejtvény megfejtéséhez. Még ha
idealista és szubjektivista vagyok is, el kell ismernem,
hogy a tartalom, melyet gondolati cselekvésem fölmutat
és kifejez, nem azonos magával gondolati cselekvésemmel. Hiszen ez utóbbi ugyancsak nem háromszögű,
nem zöld, nem növény, nem állat, nem szellem, nem
Isten, nem akaratbeli tény, nem saját személyem.
Még az sem, hogy megismerésem bizonyos értelemben mindig föltételezi saját érvényességét, érv az
objektivizmus ellen. Ezzel ugyanis csak azt lehet kimutatni, hogy egyenes uton a gondolkodás érvényességét bizonyítani lehetetlen, de nem azt, hogy
gondolkodásunk helyes s igaz voltáról bizonyosságunk egyáltalában nem lehet. A szubjektivizmus
lehetetlensége, melyet az imént mutattunk ki s ezután még bővebben adunk elő, az objektivizmus
leghatalmasabb védője.
Az első dolog tehát, melyet a szubjektivista kételyével szembe állítok, saját szellemi pszichikus működésem és létem. Belőlük merítem a lét fogalmát.
A skolasztikusok «factum primum»-a a legelső és
legalapvetőbb tényező ismeretelméleti kutatásomban. 2
1

Willems, 75. o.
Nem időleg első, mert senki se mondhatja, hogy a
gyermekész ébredésekor saját cselekvését és alanyát ismeri
meg legelőször ; hanem a bizonyosság fokát illetőleg első,
mert a ki a tárgyi lét bizonyosságát akarja megvédeni a
szubjektivizmus ellen, annak saját benső cselekvéseivel és
létével kell kezdenie.
2
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A létből törvényeit olvasom ki, vagyis inkább
vele együtt megismerem benne törvényeit, vagy még
jobban : úgy ismerem meg a létet, a mint az van, a
mint azt a törvények kormányozzák, melyek vele
lényegileg azonosak, melyek nélkül már nem volna
lét, hanem semmi.
E törvényeket elvontan is fölfoghatom, önmagukban szemlélhetem, elválasztva a lét tényétől : «principia prima». Ők egyszersmind gondolkodásom törvényei is, a mennyiben lehetetlen máskép gondolkodnom, mint szerintük, nem azért, mert talán mint
törvények «a priori» elrejtve volnának értelmemben,
mint például a csira a magban; hanem azért, mert
értelmem megismerő képesség, mely a lét legfőbb
törvényeivel szemben megismerő szükségességgé,
kényszerűséggé lesz; mivel, ha a lét legfőbb törvényeit sem kellene űgy megismernie, a mint azok
tényleg vannak s a tévedés föltétlenül ki nem
volna zárva, egyáltalán még megismerő képesség
sem lenne.
Az természetesen, «a priori» bele van teremtve
értelmembe, hogy képes a dolgokat megismerni, vagy
jobban, hogy maga a megismerő képesség —- képesség, mely nem csak hiú tartalmakat varázsol ki bensejéből, hanem a dolgokat, a mint azok kívüle vannak, tárgyilagosan állítja a lélek elé.
Annyiban tételezi föl tehát gondolkodásom saját
érvényességét, a mennyiben a gondolkodás előtt
bennem a tárgyi megismerés képességének meg kell
lennie, nem a mennyiben e képességnek mint ismert
dolognak kellene megelőznie gondolkodásomat, vagy
a mennyiben értelmem eszményi képét össze kellene hasonlítanom tárgyával, mielőtt bizonyos lehetnék ismereteim tárgyi voltáról.
Az egész értelmi megismerés problémájának
forduló pontja: Szabad-e, vagy inkább kell-e tárgyilagos megismerő képességet a szó szoros értelmében
elismernünk s elfogadnunk, a skolasztikusok «condicio prima»-ja.
Az objektivizmus erre azt feleli, hogy igen! s
tétele bizonyítékául a föltétlen szkepticizmusra mutat,
fizikai és logikai lehetetlenségére, a szkepticizmusra,
mely a szubjektivizmus kikerülhetetlen következménye.
Csávossy Béla S. J.

Versailles. A kath. hitélet társadalmi újjászervezése "Egyházi
Franciaországban. — A szeparációnak, vagyis az állam
gyűlöletes elszakadásának az egyháztól megvan a többi , ,
közölt az a jó, sőt megbecsülhetetlen következménye, "
"
hogy a pápa szabad kezet nyert a püspökségek betöltésében és oly férfiakat nevezhet ki püspöki székekre,
kik a konkordátumos időben püspöki székekre nem juthattak volna. Ezeket a püspököket, a katholikus hitélet,
társadalmi újjászervezésének főpapjait, a párisi «Temps»
elnevezte a «separatio püspökei»-nek s minap egy tudósítóját kiküldte mnsgr. Gibier Versailles-! püspökhöz, a
kinek egyházmegyéjét Franciaországban a katholikus
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ujjászervezkedés mintájának tartják. Célja volt az
interwiewnek megtudakolni az új egyházmegyei szervezkedés minden csinját-binját. Möns. Gibier az újságíró közeledését nem vette tolakodásnak s fölvilágosítást
adott neki mindenről, annál is inkább, mert a kath.
egyháznak nincs semmi titkolni valója. A püspök nyilatkozatát, úgy a mint a Temps közölte, szórói-szóra adjuk
a kővetkezőkben :
«A szervezkedés, a melyről ön kérdezősködik, még
talán nem oly teljes, mint a milyennek közönségesen
tartják. Még sok tenni való akad ; de mi azt meg fogjuk
tenni. A szeparáció bennünket, meg kell vallanunk,
csaknem teljes álomban talált. Mi ezt az ébredést nem
vártuk, mi az apostolság életére, a mely most előttünk
áll, nem voltunk fölszerelve. Mindent rögtönöznünk kellett ; a papság és világ szokásait, kik csak a védelemre,
a mi van annak megtartására gondoltak, teljesen meg
kellett változtatni. Ők nem szokták meg a hódítás módszereit, a mint ezeket missziós, hitterjesztő területeken
alkalmazni kell. A vihar azonban bennünket nem semmisített meg és most már előre nyomulunk, hogy az
elvesztett teret visszahódítsuk, hogy az elpusztított házat
újraépítsük.
A mi a versaillesi egyházmegyét illeti, melynek
dicséretével, hogy az mintaszerű, engem túlontúl megtisztelnek, a lehető legegyszerűbb dolog : minden plébánia
területén van cselekvő bizottság (comitée d'action.)
Elnöke egy a püspöktől megerősített világi vagy a plébános. Ez a bizottság foglalkozik a plébánia minden
vallási, erkölcsi és anyagi ügyével. A plébániai cselekvő
bizottságokat egy-egy kerületi cselekvő bizottság köti
össze magasabb egységbe, mely a kerületben levő kath.
erőket egyesíti, alkotva és gondozva a katholikus sajtót,
terjeszkedést, iskolaügyet, iíjúsági, jótékony, társadalmi
akciókat és egyesületeket. Ilyen például a «családapák
egyesülete» a laicizált vagyis elvallástalanított iskolák
felügyeletére, a mely Versaillesből indult ki útjára.
Nincs teendő, a mire ezek a kerületi cselekvő bizottságok tevékenységüket ki ne terjeszthetnék : előadások,
fölolvasások, könyvtárak, hirdetések, falragaszok, népügyi titkárságok, takarékpénztárak, paraszt-egyesületek,
torna-egyletek, sport-egydetek, patronageok stb. Nekünk
kapcsokat kell alkotni a papság és a nép közt, melyek
hajlandóságon és közreműködésen alapszanak és a
melyeket sohasem lett volna szabad szétszakasztani
engednünk. Az egyházmegyei cselekvő bizottság viszont
a kerületi bizottságokat kapcsolja össze egységgé s ő
ad irányt mindenben. Minden évben vannak kerületi
gyűlések, kongresszusok, melyeknek célja lelkesedést
kelteni és fönntartani, a papságot és világiakat hódító,
texjesztő propagandista hivatásukban kioktatni. 1909. év
folyamán eddig 27 ilyen kongresszust tartottunk».
Mikor az ujságiró aziránt telt kérdést, hogy a
püspök nem fél-e, hogy majd «politikai machinációt vetnek szemére», nions. Gibier így folytatta a fölvilágosítást :
«Akár félek, akár nem ettől a szemrehányástól,
mindegy; attól nem fognak tágítani. Mi egy szalmaszálhoz sem nyulhatunk, a nélkül, hogy ellenségeink
azt ne kiáltanák : «Ime, ezek politizálnak !» A dolgok
valósága szerint azonban nem politizálunk. A papság
akkor űzne politikát, ha például a kormányzás alakját
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támadná vagy politikai választási ügyekbe avatkoznék.
Ezt a két dolgot én papjaimnak tüzetesen megtiltottam.
Nekik minden ember papjának kell lenniök; megszűnnének pedig az lenni, hogyha a politikai pártok küzdőterén lépnének föl. A politika a világiak dolga; ez az
ő joguk. Én a világiaknak mindig, mikor a választási
ügy került szóba, azt mondtam : «Csináljatok politikát,
ha tetszik ; de csináljátok magatok és ne számítsatok
ebben a papságra, mint papságra». Nálunk 1 ezenfölül
a legnagyobb ügyetlenség volna, hogyha a papság
választó-csatákba rohanna. És vájjon miért is rohanjon?
Hogy magát és a többieket ferde helyzetbe juttassa?
Száz év óta elég ostobaság történt. Hanem hát azt is
meg kell ám határozni, hogy mi a politika üzése. Vájjon
már az is politikai akció, hogyha valamely rossz törvény ellen panaszt emelünk? Én azt mondom, hogy ez
nem politikai akció... Tiltakozunk a rossz törvény
ellen és várjuk módosítását, mert ez a világi hatalom
kérdése. 2 De ha a püspök azt m o n d j a : «ez a törvény
rossz», hogyha az a vallás ellen irányul, teljes joggal
jár el. Angolországban az érsek akadék nélkül utasíthat
vissza valamely iskolatörvényt és ezt tőle senki rossz
néven nem veszi. Mi még ennyit sem követelünk. A mi
engem illet, én tilos dolognak tartom, hogy az egyházi
szószéken valamely politikai személyre történjék utalás
vagy hogy ott politikai irányú kérdés kerüljön szóba.
Mi a vallás szentseges szent álláspontjára állunk : ezen
a téren csoportosítjuk, tömörítjük a katholikusokat.
Mint legyőzöttek készülünk arra, hogy a győzelmet ismét
zászlóinkhoz fűzzük. Mi e mellett nem szitkozódunk és
nem sóhajtozunk. De miért is sóhajtoznánk? Hisz a
megtorlást készítjük elő». Megjegyzendő, hogy mons.
Gibier ezelőtt orleánsi plébános volt, a hol hitközségét
igazán mintaszerűen újjászervezte. Ez a nyilatkozat a
«Temps» tudósítóját, a ki minden jel arra vall, hogy
nem katholikus, a következő történelmi észrevételre
ragadta el :
«Lélekben elvonulni látjuk magunk előtt Franciaország hajdani püspökeit. Messziről lehetett csak őket
látni, egy-egy székesegyház hátterében, 3 pompázó szertartások közepette, csak kevés intimustól ismerten.
A nép ezeket a püspököket nem képzelhette máskép,
mint süveggel és pásztorbottal, violaszinbe öltözve, áldásra emelt jobb kézzel, megközelíthetetlenül is t á v o l . . .
Ez a püspök (mons. Gibiert értve) azonban egyidejűleg
mindenütt ott látszik lenni. Főpásztori látogatásaira
automobilt használ. Egyik bizottságtól a másikhoz, egyik
kongresszusról a másikra, a prédikációról gyűlésbe
megy. Lelkesedést kelt itt, haragot amott : «ez a separatio
püspöke». 4
—y—la.
1 Ebből világos, hogy a versaillesi püspök csakis hazája különleges viszonyaira nézve állít föl irányelvet. Nálunk, a hol a kath.
egyház, a felekezetekkel együtt, politikai tényező, a kath. papság,
mint ilyen, hazánk törvényei alapján jogosult és köteles a politikai
akciókban részt venni.
2 Ez a «separatio» álláspontja. A hol a kath. egyház politikai
tényező: ott joga és kötelessége a papságnak a rossz törvény módosítására politikai akciókban is részt venni.
3 Modern ember előtt a szentély háttér !
4 A hol haragot kelt az ilyen püspök, bizvást elmondhatják
magukról : «tu l'a voulu Dandiu !» Nem fognak az igazságtól messze
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S c h ü t z J a k o b H u b e r t : Die Geschichte des Rosenkranzes unter Berücksichtigung der Rosenkranz-Geheimnisse. Paderborn, 1909. Jungfermannsche Buchhandlung.
8°. XXIV. és 304. 1.
Schütz több kötetre menő művet tervez a Boldogságos szűz Máriáról «Summa Mariana» cím alatt. Az
I. kötet 1905-ben jelent meg, a mely dogmatikus és exegetikus tartalmú. 1908-ban jelent meg a II. kötet, a mely
szűz Mária tiszteletének történeti oldalával foglalkozik.
Kutatásaiban oly bő anyagot talált, a mely szűz Mária
tiszteletének egyik módjára, tudniillik az olvasóra vonatkozik, hogy jónak látta ezt külön kötetben tárgyalni.
Könyvének lényege az a végső következtetés, hogy
az olvasó mai alakja nem szent Domonkostól ered,
hanem a dömésrendi Alanustól. (1475 f ) Nem ő az első,
a ki ezt állítja, hanem Esser dömés, Thurston angol
jezsuita, Holzapfel bajor ferences is szállnak sikra e
mellett. Schütz kutatásai a német archívumokban csak
megerősítik ezt az állítást, mert a régi kéziratokban
nincsen nyoma a mai titkok beszövésének, ámbátor a
lényeg megvan. Ugyanis Alanus előtti korból származó
kéziratok az olvasó, (a rózsafüzér) imát úgy tüntetik föl,
mint a melyben Jézus Krisztus és a bolds. szűz Mária
élete tükröződik vissza. A lényeg tehát megvolt, csak a
forma változott.
Schütz az olvasó elnevezés alá sorozza mindazon
imaformákat, a melyek a szorosan vett olvasó mintájára keletkeztek, bár szorosan nem tartoznak a tárgyhoz.
Schütz sok anyagot gyűjt össze, de nincsen benne az
áttekinthetőség, a mely Beissel müvét jellemzi. Beissel
müvének az olvasóról szóló fejezete jobban tájékoztat
e tárgyról.
A Schütz által közölt régi német nyelvemlékeken
épülhetnek a németek elődeik buzgó vallásosságán ; de
nekünk nincs mit irigykednünk, mert mi szintén hasonló
tárgyú emlékekkel rendelkezünk. A sok közül csak
Gyöngyösi István Rózsakoszorüját említem, a melyet
irodalomtörténeteink alig méltattak eddig figyelemre,
sőt még tartalmát is tévesen jelezték. Pedig e könyv
vallásos irodalmunk egyik gyöngye, a mely a rózsafüzérről szép verses elmélkedéseket tartalmaz. Igaza van
Prónay Lajosnak, a midőn írja : «Az, a ki a Rózsakoszorúnak ujabb kiadására vállalkoznék, hálára kötelezné az irodalomtörténetet, a szakférfiakat, az irodalom
s Gyöngyösi iránt érdeklődő müveit magyar közönséget
s a katholikus irodalmat» (v. ö. Gyöngyösi István Rózsakoszorúja. Irta Prónay Lajos. A Selmecbányái kir. kath.
főgimnázium Értesítője az 1908—1909. tanévről. 1—73. 1.).
Krasznyánszky János.
*

Beissel S. J. G e f ä l s c h t e K u n s t w e r k e . Freiburg.
Herder. 1909. 175 o. Vászonba kötve 3*60 K.
A Gesta Caroli 1 beszéli el az első amatőrgyüjtő
komikus fölsülését. Egy zsidó kereskedő állítólag gyakran utazott Keletre, Palesztinába s onnét különféle drága
és ritka holmikat hozott. Ugyanakkor a császár udvarában élt egy püspök, a ki vakbuzgalmú amatőrgyüjtő
volt s rengeteg vagyont áldozott ilyen ritkaságokért.
Nagy Károlyt igen bosszantotta ez a sajátszerű pazarlás
s azért elhatározta, hogy megtréfálja, csúffá teszi a püs1 Monachi Sangalensis Gesta Caroli. Lib. 1. c. 16.
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pököt. Magához rendelte tehát a zsidót és halálbüntetés
terhe alatt hallgatást parancsolva neki megbízta, kínáljon
föl a püspöknek egy egészen közönséges egeret, mely
drága selymekbe volt burkolva és illatos olajokkal
szagosítva. Ez a szegény rajnai egér mint érdekes palesztinai állat szerepelt. Az amatör három, majd tíz, húsz
font ezüstöt ígért s mivel a zsidó még ezt is keveslette,
egy véka ezüstöt adott neki érte. Midőn a császár megtudta a sikerült vételt, a tanácsülésben leleplezte a «műértőt» és alaposan megdorgálta.
A műértőknek és gyűjtőknek ez a faja még ma sem
halt ki. Sőt. Annyira megszaporodott és vele kapcsolatban a hamisítás oly arányokat öltött, hogy valóban
itt az ideje a nagyközönség figyelmét a műtárgyak
hamisítására fölhívni. Mert míg egyrészt igen örvendetes, ha manap már nemcsak a múzeumok és arisztokrácia gyűjt műtárgyakat és régiségeket, hanem az
intelligens középosztály is, másrészt oly hóbortok és
visszaélések burjánoztak föl az amatőrködés terén, hogy
azok ellen küzdeni nemcsak művészeti érdek, hanem
morális kötelesség. Vannak ugyanis számosan, a kiknek
egyedül a régiség imponál. De nem ám az értékes,
művészi régiség, hanem egyszerűen a régiség. A kiknek
szemében minden kincs, mihelyt százesztendős kopottság
és piszok rí le róla. Ezek azután összevásárolnak minden
lim-lomot, rendszer, stilus, izlés és gondolat nélkül.
Lakásuk valóságos zsibvásár, a hol a különböző stílusok
nem egységes szimfóniává olvadnak össze, hanem fülsiketítő fánfárrá torzulnak. Nem esztétika, nem lelki
szükséglet ösztönzi őket a gyűjtésre, hanem a hiúság és
gőg. A ma fölcseperedett parvenü «antik» (a mi régi,
az ezen «műértők» nyelvén mind «antik») bútorokat,
képeket, szobrokat, szőnyegeket, porceílánokat hajszol
s azután nem a nemes amatőr és igazi grand seigneurlélek módjára élvezi s másoknak örömmel mutatja,
hanem öntelten és gőgösen mutogatja. S jaj, ha műtárgyainak valódiságában kételkedni merészkedel. Pedig,
pedig. Az úgynevezett műtárgyak nyolcvan százaléka
hamis. S ha csak hamis, de művészi volna, úgy csak a
korra nézve állna fönn a tévedés s nem a művészi értékre,
a mi még nem nagy baj. Rendszerint azonban kontár
utánzat, szögletes, faragatlan kézművesi munka.
Mert van ám művészi hamisítás, a mi a valódi szakember tudását is próbára teszi. Innét van, hogy nem
egyszer múzeumok, szakemberek «sülnek föl» a műtárgyak megítélésénél. Természetesen előbb-utóbb a
hamisítás «kisül» s akkor a múzeumi díszhelyekről a
raktárba kerülnek. Az ilyen fölsülés bizony nagyon
kompromittáló úgy az illető szakemberekre, mint a műtörténelemre és erősen hozzájárul azon fölfogás megerősödéséhez, hogy az esztétika és mükritika igen ingoványos talajon áll, mert hiszen a szakembereket is föl
lehet ültetni. Valójában a dolog nyitja igen egyszerű.
A ki tisztában van a műtörténelem óriási birodalmával,
hamar rájön arra az igazságra, hogy a legkiválóbb műtörténész is csak arra vállalkozhatik, hogy valamely
műtárgy korát, stílusát és műérlékét állapítsa meg.
Vájjon eredeti-e vagy hamisítás, annak megállapítása
specialistákra tartozik, a kik úgyszólván egész életüket
egy-egy műszaknak szentelték s annak minden stílusbeli és technikai csinját-binját értik. Végre is egy ember
feje nem káptalan. Erről a régi igazságról feledkeznek
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meg néha a müintézetek is, a melyeknek élén háromnégy szakember áll, a kinek Ítéletet kell mondani a
megveendő régi és modern műtárgyakról. Ez képtelenség.
Ha jeles szakemberek, csak a föntemlített három kérdésre adhatnak biztos feleletet. így esik meg, hogy utóbb
eljön egy szakember, a ki pl. belefúrta magát az ötvösművek ismeretébe s megállapítja a remekül sikerült
hamisítást. Az elképedés általános, ha ugyan nem siralmas
vesszőfutás a megvételt eszközlő szakemberekre nézve.
Beissel, a nagytekintélyű műtörténész-jezsuita vállalkozott arra, hogy félbehagyva nagystílű szakkutatásait
és munkálkodását, 1 talán mintegy szellemi üdülésre és
a nagyközönség okulására nemes értelemben vett népszerű munkát ír a műtárgyak hamisításáról. Mindazt,
a mit F rimmel, 2 Bucher, 3 Gross,4 Furtwängler, 5 Levin,8
Seelmann, 7 Melingo,8 Eudal, 9 Clermont-Ganneau 10 a szakemberek számára összehordtak, Beissel nagy olvasottságával és hangyaszorgalmával tetézve aprópénzre váltja
s a nagyközönségnek dolgozza föl. Először lelkiismeretes
utánjárással állapítja meg a Kunstmarkt, Kunstchronik,
The Burlington Art Magazine, The Connoisseur adatai
alapján, hogy mily szédületes áremelkedés állott be a
klasszikus és modern képek, szobrok, metszetek, rajzok,
könyvek és iparművészeti tárgyak árában, amióta a gyűjtőszenvedély keresettekké tette. Műtárgyak, a melyek
készítésükkor egy-két századdal ezelőtt 2—300 koronába
kerültek, félmillió koronára rúgtak. így tehát érlhető,
hogy az élelmes kereskedői szellem nyerekedni akarván,
utánozni igyekszik a keresett műtárgyakat. Ez az utánzás
nem csupán egyeseket foglalkoztatott, hanem egész vállalatokat, söt gyárakat. így közismert dolog, hogy a római
régiségek Olaszországban gyárilag készülnek. Különben
is Olaszhon a mühamisítás klasszikus hazája. A hamisítás pedig kiterjed minden keresett műtárgyra. Beissel
mesteri tollal írja le a nevezetesebb hamisítások és becsapások történetét, a melyből legnagyobb fokú tudatlanság, könnyenhivőség, másrészt a legvakmerőbb
merészség, agyafúrtság, sőt művészet világlik ki. Közben
1 Beissel, Fra Giov. Angelico da Fiesole. Freiburg, 1905.
Vatikanische Miniaturen. Freiburg, 1904.
Bilder aus der Geschichte der altchristlichen Kunst u. Liturgie
in Italien. Freiburg, 1899.
Die Verehrung der Heiligen u. ihrer Reliquien in Deutschland
bis zum Beginne des 13. Jahrhunderts. 1892.
Die Verehrung . . . während der zweiten Hälfte des Mittelalters.
Die Bauführung des Mittelalters. 1902.
Geschichte der Evangelienbücher in der ersten Hälfte des
Mittelalters. 1907.
Entstehung der Perikopen des Römischen Messbuches. 1908.
Geschichte der Verehrung Marias in Deutschland. 1909.
Münzenberger u. Beissel, Zur Kentniss u. Würdigung d e r Mittelalterlichen Altäre Deutschlands. I.—It. F r a n k f u r t , 1885—1905.
Es számos cikke a Stimmen aus Maria-Laach-ban.
2 Frimmel, Handbuch der Gemäldekunde. Leipzig, 1894.
3
Bucher, Die Fälscherkünste. Leipzig, 1885.
4
Gross, Der Raritätenbetrug. Berlin, 1901.
5 Furtwängler, Neuere Fälschungen von Antiken. Berlin-Leipzig, 1899.
6 Levin, Zur Frage der Bilderfälschung. Düsseldorf, 1888.
1
Seelmann, Unechte Kunstwerke. Dresden, 1893.
8 Melingo, Die Fälschung von Kunstwerken, Antiquitäten und
Raritäten. Berlin, 1889.
9 Eudal, Le Trucage. Paris, 1884. — Trucs et Trucqueurs.
Paris, 1899.
w Clermont-Ganneau, Les fraudes archéologiques. Paris, 1907.
Nálunk Radisics, Hamisított régiségek. Művészet. 1906.
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nem egy mulattató történetet ismerünk meg, a mely az
elfogult tudálékosság és a ravasz kereskedői szellem
vígjátékaként perdül le szemünk előtt. Sorra kerülnek
a történelmi idők előtti és korai ó-kori régiségek hamisítványai. Majd a régi görögök és rómaiak műtermékeinek megdöbbentő mennyiségű műhamisításai tárulnak
szemünk elé ; minden nagyobb múzeumban van elegendő. Nem kerülték el e sorsot az ó-kori keresztény
műtárgyak sem, sőt ezek vannak most in floribus.
A renaissance hagyatékát meg épen szemérmetlenül
sokasítják meg. Ujabban igen keresettekké váltak a
Louis-butorok, mert minden meggazdagodott bankár és
kereskedő úgy akar berendezkedni, mint a forradalom
előtti marquis. Ősiség kisért mindenfelé s ezt megszimatolják a műkereskedők. A Tuilerieákból annyi állítólagos
eredeti bútort hordtak már is szét, hogy az összes
francia király- és császárkastélyokat tízszer be lehetne
rendezni. A hamisítási eseteknek ezen bő és tanulságos
ismertetése után Beissel bemutatja a leghirhedtebb hamisítókat, pőréikét és hamisítási módszerüket. E fejezetben
néhány gyakorlati útmutatást is ad arra nézve, mi mindenre kell vigyázni régi műtárgyak vásárlásánál. De
Beissel szándéka nem lehetett az s nagyon rosszul értelmeznők e fejezetet, ha úgy fognók föl, mintha ennek
révén műértőkké akarná olvasóit kiképezni. Csupán
óvatosságra és szerénységre intő fejezet az elkapatott
«műértők» számára. A minthogy Beissel egész müve
remekül megalkotott memento a gyanútlan nagyközönség
és az öntelt műgyűjtő okulására. Ezt az üdvös intelmet
megerősíti a műkereskedőkről és azok ravaszságáról írt
fejezetével. Nincs az a ravasz detektiv-regény, a mely
ennél érdekesebb volna ; minden esetéből kitűnik a
horáciusi mondás igazsága : cui mille sunt artes, mille
sunt fraudes. Védelmül Beissel a kereskedői moralitás
emelését, szigorú büntetéseket, kipellengérezést, a nagyközönség művészeti képzését, mindenekfölött pedig óvatosságot, szakemberektől való tanácskérést ajánl. S még
egyet. Beissel, a régi korok műemlékeinek lelkes kutatója
és irója, fölveti a kérdést, vájjon minek a régiségeknek
mindenáron való hajhászása? miért nem szerzünk be
új, de művészi alkotásokat? A régiségeknek gyűjtése
múzeumok föladata. Ezzel természetesen nem akarja
lelankasztani nagyrabecsülésünket a régi műemlékek
iránt és azok élvezésétől megfosztani. Ellenkezőleg, minél
jobban ismerjük a régi műalkotásokat, annál biztosabb
zsinórmértékünk van az újnak megítélésére. Nem abszolút összehasonlítás kedvéért, hanem izlés csiszolásért
és előképzésért.
Beissel ezen új munkáját melegen ajánljuk az
amatőrök figyelmébe. Könnyed, szellemes és színes előadásmódja élvezetes olvasmánnyá teszik. A katholikus
műtörténeti irodalomnak valóságos bijouja, a mihez
nagyban hozzájárult a kiváló kath. kiadócég — Herder —
művészi és tetszetős kiállítása.
Fieber Henrik.
*

Valóban megszívlelni való, a mit e szakszerű ismertetésben olvasunk. Magunk is láttunk egy pár helyen bútorokat, képeket, melyek százakba kerültek s tulajdonosuk
mint ritkaságokat vásárolta össze, pedig első látásukra
nem hallgathattuk el abbeli gyanúnkat, hogy az ószerész,
több mint bizonyos, csak gyarló utánzatot adott el drága
pénzen. Jó azért ezekre a tárgyakra vigyázni. Szerk.
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szerkesztőhöz.

Nagyságos Szerkesztő Úr! Előbbi leveleim kiegészítéséül írom még a következőket.
A kath. világi hivők vallási ismeretkörét és
külső nyilvánulását csak annyiban vizsgáljuk, a
mennyiben szükséges arra nézve, hogy megállapíthassuk, mi módon lehetne azt szélesíteni, mélyíteni,
nekik a valláserkölcsi elvek helyes alkalmazására
nézve tájékozást nyújtani.
Vegyünk például egy 50.000 lakosságú várost
vagy plébánia területet, a mely lakosság fele katholikus. A 25.000 katholikusnak ismét fele gyermek,
fele felnőtt. A 12.500 felnőttnek fele férfi, fele nő.
A 6250 férfi 5°/o-a 312 felsőbb, 20°/o-a 1250 közép,
75°/o-a 4668 elemi iskolákat végzett.
A templomba járást, a vallási cselekményekben
való részvételt, a parancsok megtartását tekintve hozzávetőleges becslés alapján az említett 312 férfi l°/o-a
3. az 1250 férfi 5°/o-a 62, a 4668 férfi 20%-a 935 öszszesen 1000 teljesen járatos vallásában és azt meg is
tartja. A nőcsaládtagok közül pedig 2-szer annyi
2000, összesen 3000.
A 6250 felnőtt férfi közül tehát 4250, ugyanannyi nő közül 3250 összesen 7500 nem ismeri kellőleg vallását és így azt nem is tartja meg.
Innét magyarázható egyebek között a katholikusok közt elterjedt káromkodás, míg az a protestánsoknál kevésbbé ('?), a zsidóknál pedig éppen nem
észlelhető. A zsidók kitűnnek szorgalmuk, mértékletességük és a szeszes italoktól való tartózkodásuk
által. Iskolai tanulmányaikat többnyire más vallásúak
iskoláiban vagy közös iskolákban végezvén, más
vallásúak tudását, ügyességét elsajátítják, de hibáikat
nem. Foglalkozásaik révén számos emberrel érintkezvén, az emberekkel való bánásmódot megtanulják
és céljaik elérésére kihasználják.
Hasonló hatású a külföldi tanulmányozás, mely
által a külföldiek tudását, ügyességét lehet elsajátítani
hibáik nélkül. Ebben különösen kitűnnek a japánok,
kik a legtöbb külföldi tanulót szolgáltatják. Külföldi
tanulmányozásuknak lehet legalább részben tulajdonítani erkölcsi érzékük kifejlődését, melynél fogva
az idegenekkel és az elfogott ellenséges katonákkal
a legemberségesebben bánnak.
A katholikusok közt elterjedt hibák kiirtására,
szellemi színvonaluk emelésére s erkölcsi érzékük
fejlesztésére azonban, a külföldi tanulmányozás nem
állván mindenkinek rendelkezésére, más módhoz
kell folyamodnunk.
A vallási ismeretkör tágítása s az erkölcsi szabályok gyakorlati érvényesítése iránti tájékoztatás
által lehet a bajon segíteni, a mit az egyházmegyei
lapok útján érhetni el. A kath. irányú lapok inkább
csak a kath. érdekek védelmére hivatvák. A kath.
tanok rendszeres terjesztésével nem foglalkoznak. De
nekik is nagy hasznára lenne, ha az egyházmegyei
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lapok utján a vallástanok ismerőinek és követőinek
száma szaporodnék, mert akkor az ő táboruk is
növekednék.
Az egyházmegyei lapokat természetesen oly körültekintéssel kellene szerkeszteni, min a milyennel a
hithirdetők szentbeszédeiket készítik, kiknek hallgatói
közt más vallásúak, sőt pogányok is vannak, mert
ezek a lapok más vallásúaknak kezeibe is kerülhetnek.
Egyik jeles kath. lapunk vezércikket közölt arról,
hogy a kath. sajtóalap által a lap terjedelmének
növelésére nyújtott segély csak ugarföldet szolgáltat,
melyet verítékes munkával kell megművelni. Az
egyházmegyei lapok előállítása is bizony, főleg kezdetben, kemény munkát igényelne, mely azonban a
szerkesztők, munkatársak, előfizetők és olvasókra
nézve áldásthozó lenne. Az evangeliumi mag egy
része jó földbe esnék és 30—40—100-os gyümölcsöt
teremne.
Boldogult Ürge Ignác, kínai hithirdető, a szombathelyi székesegyházban tartott egyszer szentbeszédet, melyben a kínai magyar Mária-templom és árvaház építési költségeire való adakozásra szólított föl
mindenkit és bebizonyította, hogy mindenkinek, még
a hitetleneknek is, saját nézőpontjukból érdekükben
áll adakozni. Az egyházmegyei lapok létesítése is
mindenkinek érdekében áll, mert a hivek emlékezetében fölujítják a vallási ismereteket, tájékozást
nyújtanak a vallási s erkölcsi elvek, szabályok miként
való alkalmazására nézve. Azok olvasása által, ha
kezükbe jutnak, a protestánsok megismerhetik vallásunk tanait, összehasonlíthatják egyházuk hivatalos,
a szabad vizsgálódás útján nyert véleményekkel.
A zsidók megismerhetik az ószövetségre támaszkodó
újszövetségi vallást, mely tökéletesebb amannál.
A hitetlenek az életben és természetben felmerülő
sok rejtély kulcsát találhatják meg bennük.
Németh Béla.
*

Méltánylom intencióit s értem jó lelke sugallatait. Annyit azonban látok, hogy óhaja egyhamar
nem fog teljesülni. Talán vidéki kath. hetilapjaink
segíthetnének a dolgon, ha kevesebbet politizálnának,
a nagy politikát úgy is a napilapok tárgyalják és e
helyett a vallási kérdéseket fejtegetnék fölvilágosítókig
s novellaszerű stílusban. Közönségünk csak ilyen
könnyed előadást olvas szívesen. Persze ama lapok
is, anyagi eszközök szűkében, rendszerint azt közlik,
a mi épen kezük ügyében van.
Szerk.

Czobor Béla

síremlékére.
Folytatólag adakoztak :

Császár József dr
Bogács Ferenc dr.
...
Eddig befolyt adományok
Összeg

2
2
716
720

kor.
kor.
kor.
kor.
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W . V i l l á n y . A jelen évre rendben van.
P. N y í r e g y h á z a . 1909. évre szól.
L. Tapolca. Igen.
B. B a j e c . Múltkor elmaradt a magyar irodalom, pedig
első sorban magunkat illik ismernünk. írtak a kérdésről :
Radányi József, Jézus születésének és halálának éve. Brassó,
1887. Alapos és világos kis munka (69 lap) ; Jézus születésének
évét U. C. 749-re vagy 750-re teszi. Székely, A Szentírás
apologiája. Nagyvárad, 1891. 655-662. 1. (749-50-re teszi.)
Huber, Jézus Krisztus születésének esztendeje és a keresztény időszámítás. Budapest, 1904. Huber, A napkeleti bölcsek.
Budapest, 1908. 28. s. k. 1. (Riess-el 752-re teszi.) (Sz.)
M. B u d a p e s t . No az már igaz! A kisebb városokban
pletykában, a fővárosban meg örökké protekcióban utaznak
az emberek s dulakodva keserítik egymás életét. Már szinte
feledésbe megy a régi igazság, hogy a m u n k a emel s szerez
érdemeket : 5—6 protektor pótol itt mindent. A ki még nem
valami, az folyton mozgósít ; a ki pedig m á r valami, azt meg
tíz oldalról is folytonosan mozgósítják. Örökös hullámzásban
élünk, minden csupa látszat akként berendezve, hogy az
ember elveszítse minden idealizmusát. Keresztény olajcseppek nélkül mozog ennek az elpogányosított életnek a kereke,
erkölcsi alapjai megingatva s kevés e m b e r az tulajdonképen,
a minek látszik. Az uri koldusoknak meg légió a száma.
De azért hogy mégis halad a világ és javul !
Cs. I n n s b r u c k . Jobb ha az egyik folyóiratban az egyik,
a másikban meg más valaki ír ugyanarról. Más és más szempont domborodik ki. Különben a mint jónak gondolja.
Gy. E g e r . Már háromszor intézkedtem. Nem a kézbesítésben van a h i b a ?
P. E s z t e r g o m . A lappéldányok megfelelő számban
járnak ? Legyen szives értesíteni ; gondolom a távozások
folytán valami kiigazítani való lesz ott.

Megielent!
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K. K i s g a r a m . A «Religio», mint cime m o n d j a : tudományos és nem hitbuzgalmi folyóirat. Ez mutatja, milyen
értekezések valók bele.
B a r a n y a i n a k . Elvi szempontból nem jártak el helyesen. Ez tiszta dolog. A közpályán azonban sokszor oly sajátszerűen bogozódnak össze a körülmények, hogy jó nem
lévén, kénytelenek vagyunk a minus malum-ot választani.
A konkrét esetben mi volt a minus m a l u m ? nehéz így távolból eldönteni. Azt csak önök láthatják igazán. Annyi bizonyos, hogy a mi zilált viszonyaink között a pártérdekeknél jóval magasabbra taksálom az elvek érdekeit; azok változnak, ezek maradandók.

TA RT ALOM. A theologiai év kezdetén. III. Zubriczky
Aladár dr.-tól. — A kath. tanítóképzők államsegélye. I.
Guzsvenitz Vilmostól. — A Genezis őstörténetének forráskritikai elemzése katholikus szempontból. Kmoskó
Mihály dr.-tól. — A szubjektivizmus. Y. Csávossy Béla
S. J.-től. — Egyházi világkrónika. —y —Za-tól. — Irodalom.
Schütz: Die Geschichte des Rosenkranzes. Krasznyánszky
Jánostól. — Beissel : Gefälschte Kunstwerke. Fieber
Henriktől. — Levél a szerkesztőhöz. (Egyházmegyei
lapok alapításáról.) Németh Bélától. — Adakozás Czobor
síremlékére. — Dudek dr. új műve : Származástan és
világnézet. — Telefon.
Laptulajdonos és kiadó :
D U D E K JÁNOS

dr. egyetemi ny. r. tanár.

Step haneum nyomda r. t. Budapest, VIII., Szentkirályi-utca
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Adatok a természettudomány
és a vallás összhangjához ^

Irta Dudek. János dr., a budapesti tudományegyetemen a dogmatika ny. r. tanára.
Nagy

nyolcadrét,

150 oldal,

kereskedésében

21

képpel.

Budapest,

(IV., K e c s k e m é t i - u t c a

1909.

Kapható

2. szám). Á r a

a Szent-lstván-Társulat
2 korona

50

könyv-

fillér.

Az élet, a növény- és állatvilág s végül az ember a maguk legelső kezdeteiben, amint a palaeontologia a
Föld legősibb rétegeiben először találkozik maradványaikkal, valamint további fejlődésükben, érdeklődésünk legkiválóbb tárgyai. Honnan lettek, miként keletkeztek, mi volt sorsuk a mai napig? Nemcsak tudásvágyunkat ingerli,
hanem keresztény világnézetünket is a legmélyebben érinti az e kérdésekre vonatkozó télelet. A jelen mű feladata
az olvasóval megismertetni azokat az eredményeket, melyekre a természettudomány és a természetbölcselet e tekintetben a mai napig jutott; illetőleg kimutatni azt, hogy a származástan és a keresztény világnézet nemcsak nem
zárják ki egymást, hanem a legszebb összhangzatban állanak egymással, míg ellenben a manap annyit hangoztatott
«természettudományos világnézet», természettudományilag megvizsgálva, minden meggyőző alap nélkül szűkölködik.
A könyv jó szolgálatot fog tenni a modern kérdések iránt érdeklődő nagy közönségnek, kivált azoknak,
kik, menten minden egyoldalúságtól, az emberiség polgáriasító munkájában ép oly fontos tényezőnek tartják
a vallást, mint a tudományt.
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Őszi gondolatokisméi beköszöntött az ösz egész komolyságával,
ma-holnap múlóban már október hava. A templomokban és a jámbor családok tűzhelyén országszerte felhangzott a szent olvasó, mely oly kedves
zsolozsmájuk volt törökverő őseinknek.
Érdemes-e erről az imádságról szólani katholikus
lap hasábjain? Bizony érdemes, mert Krisztus Urunk
helytartói sem győzik ezt eléggé ajánlani. Korszerű-e
erről szólani ? Bizony korszerű mindaddig, a meddig
az imádság korszerű marad, de az korszerű marad
a világ végezetéig. De illő-e ilyen kérdést művelt
férfiak előtt szellőztetni ? Lám, itt a bökkenő. Hányan
vannak, kik az olvasót nem tartják férfiú kezébe
valónak? Hányan vannak, kiket jobb meggyőződésük ellenére az emberi félelem rabigája szégyenletes fogságban tart.
Beh másképen gondolkodtak azok, kiket méltán
legjobbjaink közé sorolunk!
Brentano Kelemen a legtehetségesebb német
költők egyike volt. Nagy szelleme fölfedezte a szent
olvasóban rejlő szépséget, melyet legkedvesebb imádságának mondott. Elő is vette a költő esténként
öregszemű olvasóját, hogy lerójja a boldogságos
Szűz előtt hálájának adóját. Ugyanezt tette séta
közben és a templomban a jámbor nép nem csekély
épülésére.
Buonarotti Michel Angelo a művészet nagymestere volt, kinek halhatatlan hirnevét szent Péter
kupolája, a szixtinusi kápolnának utolsó Ítélete és
a hires Mózes-szobor hirdeti. E szellemi óriás tiszteletben tartotta szent olvasóját, melyet még ma is
érdekes ereklye gyanánt mutogatnak. Elég sokszor
csúszhatott ujjain át, kopottnak látszik. Ez volt
vigasztalása későbbi vakságának egyhangú napjaiban is.
A nagy tudomány is igen szépen megfér a szent
olvasóval, mint ezt egy hírneves jogtudós Gorcke
példája mutatja, kit Metternich a berlini egyetem
kathedrájáról Bécsbe hivott állami szolgálatba. Fegyverét és menedékét találta ezen imádságban, mely
sok álmatlan éjjelét megédesítette.
Mallinkrodt, a hires német centrumpárti vezér,

dr.

vasárnapon.
SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL

Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 27.

mintaképe minden keresztény államférfiúnak. Nem
alkudozott ellenséggel, anyaszentegyházunk jogaiból
egy mákszemnyit sem engedett. De még inkább
bámuljuk a hősi alakot törzsgyökeres vallásossága
miatt, mellyel a szent olvásó királynéja iránt viseltetett. A nagyböjtben és május havában minden este
egész családjával elmondotta az olvasót. Ez volt
utazás közben rendes kisérője, ezt haldokló keze is
görcsösen szorongatta. «Nem tudom kimondani —
mondja egyik barátja — mily tiszteletreméltónak
tűnik föl előttem a mi Hermannunk a szent olvasóval kezében».
Ki nem ismerné továbbá O'Connel Dániel-t, Irhonnak hősies felszabadítóját, kinek nevét aranybetükkel
jegyezte föl a történetírás géniusza? Eg}' alkalommal
100.000 főre menő néptömeg előtt szónokolt a boldogságos Szűzről, kitől népének felszabadítását várta.
Azon hires parlamenti szóharc alatt, melynek szerencsés kimenetelétől Irhonnak szabadsága fügött,
O'Connel a teremnek egyik zugában húzódott meg
olvasót imádkozva.
A marcona hadfinak sem válik szégyenére ez a
szent jelvény, mely a többi között szavojai Jenő
herceg és Radeczky kezében díszlett. Epen most
zajlottak le Tirolban a dicső szabadságharcnak évszázados emléknapjai. Ki nem hallott volna Hofer
Andrásról, ki népét győzelemre vezette ? A nagy
iselbergi csata után összegyűlnek a honfiak hálaadó
istentiszteletre az udvari templomba. Hofer Andrásnak legmélyebb meggyőződését fejezte ki ezen alkalommal az ünnepi szónok, midőn mondá : «Nem a
ti golyóitok, hanem egészen más golyók, t. i. a szent
olvasó szemei győzték le az ellenséget». Ezt a szent
jelvényt tartotta kezében a csata alatt is, midőn az
ellenségnek gyilkos ólma jobbra-balra elsivított füle
mellett. Honnét merítette volna továbbá azon bátorságot és megadást, mellyel a halálnak szemébe
nézett? Magával hozta kedvenc olvasóját a vesztőhelyre is, azután állva, bekötetlen szemmel tüzet
vezényel. Igy akarta Teremtőjének lelkét visszaadni.
Milyen szépen festett a szent olvasó azok kezében is, kiknek fejét korona díszítette? A bécsi rózsafüzér-társulatnak régi törzskönyve az első helyen
II. Ferdinand nevét tünteti föl. Életirója említi, hogy
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legfontosabb napi teendőjéhez az olvasó elmondása
is tartozott. A nevezett törzskönyv lapjain I. Lipót
király nevét is olvassuk, ki különben az iránt is
buzgólkodott, hogy a szentszék a rózsafüzér vasárnapjának megülését az egész egyházra nézve tegye
kötelezővé. Királyi férjét fölülmulta szentéletű neje,
Eleonora Magdolna Terézia királyasszony, ki év-év
után hűségesen elzarándokolt Mária-Hietzingbe. Az
úton leányaival és kisérőivel el-elmondogatta az
olvasót. Ha Schönbrunnban tartózkodott, sokszor
magányosan is útnak indult Hietzing felé, hol a
szegényekkel elvégezte kedvenc imádságát.
VI. Károly országlásába esik a temesvári győzelem, melyben a szent olvasónak oly jelentős szerepe
volt. A király nemsokára rá azt a szép szokást
hozta életbe, hogy a hietzingi kegytemplomban a
vidék szegényei m i n d e n n a p a kitett oltáriszentség
előtt elimádkozták az olvasót, melynek végeztével
bő alamizsnában részesültek.
Gyöngyösi Istvánunk «Rózsakoszorúja» mily szép
költeményes megdícsőítése a szent olvasónak?
Hogy azon szentek szemében, kik szent Domonkos
után éltek, a szent olvasó a legnagyobb tisztelet
tárgya volt, fölösleges fejtegetnünk.
Pinzger Ferenc S. J.

A theologiai év kezdetén.

(ív.)

Az előzőkben rajzolt két tipus két végletet képvisel. Mindkettő baj, nagy veszedelem. A kettő közt
a középúton halad a normális theológus, a ki egyaránt távol áll a csélcsap modernizmustól, valamint
a megfélemlített maradiságtól. Ő a multat is, a jelent
is meg t u d j a becsülni, bizalma van mindkettőhöz,
de mindkettővel szemben föntartja magának a józan
kritika jogát. Konzervatív a szónak legnemesebb
értelmében, mert lényegében, nagyi)a 11 és egészben
bízik a m ú l t n a k theologiai m u n k á j á b a n . De azért
mindig kész az indokolt revízióra. A revízió m u n kájánál azonban elevenen érzi nagy felelősségének
egész terhét. A régi álláspontot lelkiismeretesen képviseli egészen addig a pontig, a meddig döntő érvek
n e m kívánják annak föladását; és a föladás műveletét csak akkor hajtja végre, ha a régi álláspont
helyébe ujat, a régivel egyenértékűt tud helyezni.
Főben j á r ó kérdéseknél mindig érzi azt, hogy ezeknek gyökerei néha nagyon mélyre nyúlnak, mélyebbre,
mint a meddig a magára hagyott egyéni ész hatolhat ; épen ezért ilyen kérdésekben, melyekhez hosszú
századok gazdag kulturhumuszt tereltek, többet fog
bizni a hosszú századok közleikének megnyilatkozásában, mint saját rövidlátó értelmében. De e mellett
a jelent is összes biztos eredményeivel lelkiismeretesen föl fogja használni, hogy a katholikus theologia
fölséges d ó m j á t egyre tatarozza, ékítse, védje és gazdagítsa. Bizalma a katholikus theologia lényegének
igazságához oly nagy lesz, hogy n e m fog félni az ő
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főtételeit a különböző u j a b b vélemények kereszttüzében p r ó b á r a tenni. Az egyházi tekintélyt hódol ó a n fogja tisztelni ott, a hol tényleg megnyilatkozott;
de n e m fog kísértetektől félni és nem hagyja magát
fantazmagóriák által tudományos szabadságában korlátozni. Őszinte, becsületes, igazságszerető, jól egyensúlyozott, h a r m o n i k u s és egészséges lélekkel néz a
m a g a világába, mert egyrészről tudja, hogy a ki ma
modern, az h o l n a p avult, a ki pedig mindig antik
és klasszikus, az mindig m o d e r n ; másrészről tudja,
hogy a félénkek nem teremtő lelkek, h a n e m a tudom á n y n a k csak napszámosai.
Az egyes theologus m a él, néhány év múlva
halott. Érthető tehát az a törekvése, hogy a maiakat
a k a r j a kielégíteni, a régiekkel és a jövendőkkel pedig
kevésbbé törődik. Csak a jelen iránt érzi magát felelősnek. Az egyház azonban a múltban is élt és a
j ö v ő b e n is élni fog; ugyanaz az egyház tekint vissza
saját múltjába és tekint előre saját jövőjébe. Az ő
felelőssége sokkal nagyobb: nem csak a jelennek,
h a n e m a m ú l t n a k és a jövőnek is felelős. Épen ezért
a jelent úgy kell kielégítenie, hogy a multat meg ne
tagadja és a jövőt lehetetlenné ne tegye. Az egyházn a k sem m ú l t j á t nem szabad szégyenbe hoznia, sem
jövőjét n e m szabad eltorlaszolnia. Épen ezért az
egyháznak lassabban és megfontoltabban kell nyilatkoznia mint az egyesnek; nyilatkozatai fejedelmi
nyilatkozatok, melyektől milliók boldogsága függ;
nyilatkozatainak ügy kell lényegükben a múlttal
egybehangzaniok, hogy a termékeny jövő fejlődésn e k útját ne vágják. Épen ezért az egyház n e m lehet
modernista, n e m szaladhat a divat után, h a n e m a
k o r á r a m l a t o k k a l szemben bizonyos fentartással viselkedik és belőlük csak azt használja fel a maga
kiépítésére, a mit előbb hosszas gyakorlattal kipróbált és a maga életelvével lényegesen egybehangzón a k talált.
Ha a modernista ezért rosszul érzi magát az
egyházban: magára vessen, ha nem t u d j a méltányolni ezt a felelősség tudatából fakadó emberfeletti
méltóságot és higgadtságot. A modernisták hasonlók
a felelősség nélkül való tucat-politikusokhoz, a kik
a maguk szakállára űznek politikát és mindig csak
a legközelebbi okokat és a legközelebbi eredményeket tartván szemmel, h a j l a n d ó k a maguk eszméik
kedvéért az országot m i n d e n pillanatban a válság
elé vinni és a jelent egy csapással űgy akarják meghódítani, hogy feláldozzák érte a multat és a jövőt.
A vezető nagy politikusok felfogása gyökeresen más,
m e r t ők érzik a felelősség egész terhét és bizonytalan előnyökért nem h a j l a n d ó k azonnal új alapra
állani.
Különben a modernizmusnak nem is kell messze
m e n n i e a példákért, hogy lássa, hová vezet az ő felfogása. Nagyon jól írta Dentier: «Az egyházi konzervativizmus sokak szemében talán gátnak látszik.
Ezek gondolják meg, hogy számtalan esetben igen
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értékes és üdvös óvóeszköznek bizonyult, mely veszedelmes elhamarkodásoktól és eltévelyedésektől
mentett meg minket. Ma már senki sem kételkedbetik benne, hogy az egyház jobban ki nem pellengérezhette volna magát, mintha maga is részt vett
volna az evangélium- vagy Pentateuch-kritika öszszes bakugrásaiban és képzelgéseiben.» 1 A bölcseleti
modernizmust régen elítélték a komoly, felelősségük
tudatában levő bölcselkedők, mielőtt az egyház elitélte
volna a theologiai modernizmust. Paulsen írta:
«A «céhbeli» bölcselkedés iránt való bizalmatlansággal gyakran párosul a meglehetősen könnyelmű
bizalom mindenféle eszmealakulat iránt, a mely
magát mint «nem céhbelit» árulja. Sőt némely körökben bizonyos mohósággal áhítják a különös és
eddig nem hallott gondolatokat, a mi gyakran valóságos paradoxia-kórsággá fajul. A leghangosabb, legkiáltóbb ellenmondás mindennel szemben, a mit
eddig igaznak tartottak, legjobban számíthat rá, hogy
nagy csődületet okoz.Gondoljunk csak Rembrandtra
a nevelőre, M. Nordaura, Tolstoira, Nietzschére:
mindjárt a helyszínén terem egy sereg hivő és beavatott, a kik a világ és az élet nagy gondolatainak
vágyát azonnal kielégítik és pedig minden eddig
elismertnek legvadabb «átértékelésével;» mentől élesebb az ellenmondás, annál jobb. Ha majd a bölcselet tanárainál kissé alább száll a hiú eredetiséghajhászat és viszont kissé emelkedik a tisztelet a
múltnak nagy gondolatai iránt s a hajlandóság arra,
hogy ismét kapcsolatot teremtsünk az áthagyományozottal : akkor jobb gyümölcsöt igér majd a bölcseleti oktatás és az akadémiai világ bölcseleti képzettsége is nagyobb lesz.»2 Ugyanezt lehetne elmondani a modernista tünetekről is. A zürichi Foerster
is ebben a szellemben ír: «Egyesek mindenesetre
kezdik sejteni, hogy a tévedéseknek mekkora tengerébe torkollik az egész modern iróskodás, mely
kellő tisztelet és szerénység nélkül nekivág oly kérdéseknek, melyek az elszigetelt egyén erejét egyszerűen meghaladják.» 3 Különben Foerster egyébként
is erőteljesen mutat rá, hogy hóbort a tudományt
mindennap és minden írónál teljesen élűiről kezdeni; így odavész a tudomány törekvésének folytonossága; a tudomány haladása erősen gátoltatik,
mert az örökös gyökeres revízió tömérdek idő elfecsérlésével jár. Chamberlain is megfontolandót
mond, mikor azt írja, hogy sok dolog, a mit mi ma
exakt tudásunkhoz számítunk, száz, kétszáz, ötszáz
év múlva vastag tudatlanságnak fog látszani; ítéletünket tehát egyre a tudomány pillanatnyi álláspontjához szabni, erősen hasonlít ahhoz a hóborthoz,
mint mikor valaki egészséges két szeme helyett
1

Modernist. Kriticismus, Hist, polit. Bl. 1909. 14312. 900.
Die deutschen Universitäten u n d das Universitätsstudium. Berl. 1902. 537.
3
A nemi élet ethikája és pedagógiája. Bpest. 1909.
(Schütz A. ford.) 31.
s
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inkább mások szemével vagy színes kaleidoszkópon
át szeretné a világot látni; amit gyakran tudomány
gyanánt árulnak, néha oly változó, mint valami modern parlamenti politikus, a ki ma megmosolyogja
azt, a mit tegnap szent meggyőződéseként hirdetett. 1
A theologia művelőinek arról sem szabad megfeledkezniük, hogy tömérdek a tennivalónk, mert
tömérdek újabb kérdés merült fel és számos kérdés
távlatai igen megtágultak. Frissen keletkeztek bizonyos tudományágak, melyeknek gazdag vonatkozásai
vannak a hittudományokhoz. Ujabb kutatások történtek és révükön sok építőkő került napfényre, a
melyet nekünk is fel kell használnunk; viszont újabb
nehézségekre és akadályokra is bukkanunk, a melyeknek szemükbe kell néznünk. Némely kérdésnél
ezek az újdonságok olyan tömegben jelentkeznek,
hogy az illető kérdés tárgyalását teljesen revízió alá
kell vennünk. Mindez oly feladatokat ró reánk, a
melyeket egyikünk sem oldhat meg külön-külön. Az
elszigetelt hittudományi munka helyébe a munkafelosztáson alapuló közös theologiai munkának kell
lépnie. De ez csak akkor történhetik, ha ezt a munkát valamiképen szervezzük és a szerepeket egymás
között kiosztjuk. Ez ismét erőteljes közszellemet tételez fel, vagyis a szolidaritás egészséges lelkületét,
egymás kölcsönös támogatását és munkánk megbecsülését.
A köz érdekének kell a theologiai munkások
kölcsönös érintkezésében is előtérben állania. Ez
természetesen nem zárja ki, sőt feltételezi a komoly
kritikát, a melyben egymás munkáját részesítjük;
hiszen az olvasó a kritika által hozzájárul az író
művének tökéletesítéséhez. A ki fázik a komoly és
méltányos kritikától, az voltaképen még mindig az
elszigetelt írói működés álláspontján áll. De ha a
szolidáris munka e kritikát meg is kívánja, mindenesetre kizárja a kicsinyeskedést, az irigykedést, kivált
ennek legundokabb fajtáját, a kenyéririgységet. Önzetleneknek kell lennünk e téren is és igazi nemes
lelkülettel örvendenünk kell annak, ha jeles munka
hagyja el a sajtót, még ha ez a jeles munka nem
volna is a mi tollúnkból való. Óvakodnunk kell attól,
hogy mást nemes szándékai tekintetében gyanúsítással keserítsünk, ha esetleg eredményei nem vágnak
is egybe a mieinkkel. Kivált óvakodnunk kell a fölületes ítélkezéstől akkor, mikor oly területről van
szó, melyen más valaki szakember, mi pedig csak
dilettánsok vagyunk és az illető kérdésben csak általános theologiai műveltséggel rendelkezünk. Az
általános műveltség sokszor nagyon is általánosít,
nivellál és schematizál; épen ezért könnyen megtörténik, hogy a szakavatottak szemüvegén át a dolgok képe kissé mást mutat. Nincsen dolog, a mely
ellen erélyesebben kellene tiltakozni, mint mikor a
dilettantizmus tolja fel magát kritikus gyanánt. Épen
1

Grundlagen. 271.
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ezért monográfiákat nem illik és n e m szabad kompendiumok mértéke szerint megitélni. Óvakodnunk
kell az iróra nézve megbélyegző kitételektől és
gyanúsításoktól. Méltányolnunk kell a különböző
utakat, ha ezek elférnek az egyház hivatalos tekintélye által szabott keretek közt. Mert amekkora hiba
m i n d e n e n kapva kapni, a mi új, csak azért, mert
új ; ép oly hiba mindent eleve elvetni, a mi új, csak
azért, mert új. Az újság magában véve teljesen közömbös az igazság tekintetében.
Ilyesfajta szűkeblűségek mindig az ügy rovására
esnek, mert az irót elkedvetlenítik, elszigetelik és
kezéből kiütik a tollat, pedig az szintén azt az ügyet
szolgálja, a melyet mi. Erőteljes szónak csak az
igazi kontárokkal szemben van helye, a kik csak
élősdiek m ó d j á r a üzérkednek a theologia területén
és a kiknek megbélyegzését a komoly munkásoknak
és az egész ügynek becsülete kívánja. Kivált sok
könnyelműséget űznek ma azzal, hogy derüre-borura
megtesznek mindenkit modernistának, a ki bizonyos
kézikönyvnek egyik-másik betanult és megkedvelt
tételét tagadásba veszi. Ehhez pedig mindenkinek
érvei arányában joga van. Mert n e m minden dogma
és n e m m i n d e n kötelező, a mi X-nél vagy Y-nál
olvasható. A modernizmus bölcseleti részét a Pascendi,
történet-kritikai részét a Lamentabili oly szorosan
körvonalozta, hogy a modernizmus fogalma teljesen,
vagyis egészében és részleteiben, hivatalos kidomborítást nyert. Néha azonban modernizmusnak
neveznek egyesek oly állításokat, a melyekről ebben
a két o k m á n y b a n szó sincsen. Az illetők ilyenkor
mindig elárulják, hogy az említett okmányokat el
sem olvasták, vagy régen elfelejtették tartalmukat.
Voltaképen n e m ezek az okmányok beszélnek belőlük, h a n e m az a hangulat, melyet fönnebb úgy jellemeztem, hogy a p á p á n á l is p á p á b b akar lenni.
Minden t u d o m á n y b a n átkosan hat a szobatudósság, az elméletieskedés. Kétszeresen átkosan hat ez
a theológiában, a melynél a gyakorlatiasság már
azért is elemi követelmény, mert Krisztus nemcsak
igazság, h a n e m út és élet is és a kereszténység is
nemcsak elmélet, h a n e m kiválóan gyakorlat. Ez a
jelleg megköveteli a theologustól, hogy mindig eleven
érintkezésben legyen az élettel. Ennélfogva a hittudós
ne felejtse, hogy az ő korának, melyben él, kevés
fogékonysága van a száraz elméletek, a finom spekulációk iránt. Ez baj és részben a theologus van rá
hivatva, hogy ezt a metafizika-iszonyt gyógyítsa.
Azonban ne feledje azt, hogy ugyancsak az ő korán a k kiváló érzéke van a természettudományok, a
lélektani fejtegetések és a történelmi tudományok
iránt. A theologusnak mindent el kell követnie, hogy
kihasználja tárgya részére mindazt, a mit ez a három
tudomány n y ú j t ; viszont védekeznie kell mindazon
nehézségek ellen, melyeket támaszt. Észre fogja
venni, hogy a kik metafizikájára nem igen hallgattak, szem és fül lesznek, mihelyt a kereszténységet
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a másik h á r o m oldal valamelyikéről mutatja be.
Kivált nem lehet eléggé hangsúlyozni a történelmi
módszernek a theologiai m u n k á b a n való belterjes
alkalmazását. Mindenekelőtt m a tényleg erről az
oldalról tornyosulnak a legnagyobb nehézségek,
melyekkel csak a történeti módszer segítségül vétele
ú t j á n lehet megbirkózni. E téren minden bölcselkedés a történeti módszer mellőzése mellett, teljesen
lehetetlen és céltalan. Észrevették ezt m á r a XVII.
és XVIII. század nagy bencései és jezsuitái. De ezek
elnémultak, m e r t eljött a racionalizmus korszaka,
m e l y más oldalról okozott nehézségeket. A jelen
olyan, hogy csak a maurinusok nagy eszményképeihez
való visszatérés és az ő m u n k á j u k n a k a mai kor
eszközeivel való folytatása nyújthat szebb jövőre
kilátást. A természettudományos módszer inkább a
ker. bölcseletet és a dogmatika egyik-másik részét
támogatja. Maga a kereszténység pedig elvégre történeti tény, a melynek kutatásában a történet-kritikai
és történet-bölcseleti módszernek kell a vezérszerepet
vinnie. 1
Innen van, hogy teljes erővel rá kell vetnünk
magunkat a történeti theologiára, kiváltképen pedig
a Kr. e. utolsó h á r o m és a Kr. u. első h á r o m századn a k tanulmányozására. Ezen századok középpontjáb a n a Szentírás áll, de ezen kívül gondosan kell
t a n u l m á n y o z n u n k úgy a zsidó, a hellén és zsidóhellenisztikus, mint a keresztény (katholikus és
akatholikus) irodalmat ; mert ezen tanulmányok
adhatják csak meg a feleletet arra a kérdésre, a
mely ma az elméket izgatja. Eredeti-e a kereszténység vagy csak m á s o l a t ? isteni-e vagy e m b e r i ? természetfölötti-e vagy természetes? Mi ismerjük e
pontban az egyház álláspontját és bizunk benne,
hogy feleletét győzelemre is fogjuk segíteni. De el
n e m titkolhatjuk magunk előtt, hogy óriási anyagon
kell itt magunkat keresztül dolgoznunk és hogy ez
a m i különleges feladatunk, a XX. század theologusaié.
Ezen a téren pedig csak egy segít: a gondos forrástanulmány, mely minden tizedkézből vett adatot
a forrásokig visszamenőleg kiván tanulmányozni.
Természetes dolog, hogy a magyar theologusok
m u n k á j u k b a n kiváló figyelemmel lesznek hazájuk
viszonyaira, a magyar néplélekre, a magyar irodalom
jelenségeire és a mi nemzetünk szellemi igényeire.
Ez bizonyos i r á n y b a n talán könnyebbségükre lesz,
m e r t megmenti őket attól, hogy ködös német filozófiák
ellen hadakozzanak, a melyek a magyar szellemben
soha talajra n e m találtak; m á s irányban azonban
különös nehézségeket is fog nekik okozni. E mellett
1

A maurinusok hagyományához való visszatérésnek
hangsúlyozása által eléggé kidomborítottam, hogy a történeti
módszer alatt nem értem a szélsőséges evolúciót, melyet
Weiss Albert Mária mutatott be a Linzer Quartalschrift utolsó
számában. Ne öntsük ki a gyermeket is a dézsavizzel, hanem
különböztessünk józan és veszedelmes történeti módszer
közt.
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egyre jobban ki fogják építeni a magyar theologiai
műnyelvnek kincsét, melyre oly nagy szükségünk van.
Végül bizni fognak munkájok sikerében, ámbár
tudják, hogy szebb reményeik csak hosszabb idő
múlva válhatnak be. Nem lehet mindent a mától
várni, de azt el lehet várni, hogy legyen végre
Magyarországon is számottevő és a külföldről is
észrevett magyar theologia.
Zubriczky Aladár dr.

A bibliai őstörténet modern
története.

értelmezésének

I.

A klasszikus ókor geologiai nézetei.

A «Religio» utolsó számában a bibliai őstörténet
forráskritikai elemzésével foglalkoztunk és ennek
alapján próbáltuk feltüntetni, miért kell a teremtéstörténetet az első]ember történetétől különválasztanunk s ettől függetlenül tárgyalnunk.
Ezen előzetes megbeszélés után térjünk át tulaj donképeni tárgyunkra, t. i. melyek a bibliai őstörténet
azon értelmezései, melyeket a «Commissio Biblica»
döntvényei közvetlenül érintenek?
Hogy e kérdésre szabatos választ adhassunk,
szükségesnek látjuk olvasóinkat mindazokkal az értelmezésekkel megismertetni, melyek a XVIII. század
végétől kezdve a hexaëmeron, a teremtés hat napjának értelmezését illetőleg felmerültek. 1 Igaz ugyan,
hogy ezen értelmezési kisérletek javarésze ma máitisztára csak történeti értékkel bir és velük tudományosan foglalkozni anachronismus volna; de
soha sem szabad felednünk, hogy ezek a különböző,
olykor teljesen értékteleneknek látszó elméletek
mindmegannyi láncszemet képeznek abban a nagy
szellemi munkában, a melynek mai napság a bibliai
teremtéstörténet a régihez képest tisztultabb és tudományosabb megértését köszönhetjük. Az egyik értelmezési elmélet a másiknak útját készítette elő; és
így nincs jogunk egyiket sem fölényesen lenézni,
1
A hexaëmeron-kérdés tudományos állásáról következő
művek nyújtanak általános tájékoztatást: Werner, Geschichte
der apologetischen und polemischen Literatur der christlichen
Theologie, B. V., Schaffhausen, 1867. 483—490 11. — Reusch,
Bibel und Natur*, Bonn, 1876. 213—269. 11.— Güttier, Naturforschung und Bibel, Freiburg, 1877. 71—112 11. — Zoeckler,
Geschichte der Beziehungen zwischen Theologie u. Naturwissenschaft, Gütersloh, 1877—1879. — Motais, Origine du Monde
d'áprés la tradition. Ouvrage posthume. Avec introduction
sur la Cosmogonie biblique par Ch. Robert Paris, 1888. —
Székely István, A szentírás apologiája, Nagyvárad, 1891. 382—
408 11. — Hummelauer, Commentarius in Genesim (Cursus
Scripturae Sacrae I.), Parisiis, 1895. 49—74 11. — Houtin, La
question biblique chez les catholiques de France 2 , Paris, 1902.—
Kuringer, Das naturwissenschaftliche Hexaëmeronproblem
und die katholische Exegese. (Festgabe Alois Knöpfler zur
Vollendung des 60. Lebensjahres, München, 1907. 25—45 11.) —
Reusch művét a 2. kiadás után magyarra fordították a budapesti magyar egyházirodalmi iskola növendékei 1870-ben ;
Güttlerét a csanádi növendékpapok 1887-ben.
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annál kevésbbé, mert még a mai napig sem sikerült
e nehéz problémának oly megoldását kitalálni, a
melyet minden hivő keresztény teljes megnyugvással
magáévá tehetne.
*

A hexaëmeron modern magyarázataihoz az
impulzust a geologia adta. A míg geologia nem
volt, senkinek sem jutott eszébe a hexaëmeron leírásában tudományos nehézségeket keresni és így nagyon
természetes, hogy a keresztény ókor csaknem kivétel
nélkül a szentírási őstörténetet betű szerint értelmezve azt vallotta, hogy Isten a világot hat természetes nap alatt teremtette. Elvétve akadtak allegoristák is (Origenes, szent Ágoston), a kik a teremtéstörténet betűszerinti értelmezését feladták, de ezeknek
értelmezési módszere részben bölcseleti praemissákból, részben pedig harmonizáló törekvésekből
indul ki. Egyrészt ugyanis a neoplatonikusok felfogása szerint az allegorikus értelmet a szerző által
szándékoltnak fogták fel,1 másrészt a hexaemeron
elbeszélését oly szentírási helyekkel akarták összeegyeztetni, melyek látszólag a világ pillanatnyi teremtését tanítják.
Tévedés volna azonban azt hinni, hogy az ókor
klasszikus népei a Föld mélyeiben rejtőző ásatag
lényekről mit sem tudtak volna. Kőbányákban, tárnákban akkortájt ép úgy találtak óriási csontvázakat,
csodálatos növénylenyomatokat, mint mai napság;
és az is nagyon természetes, hogy nekik is voltak
többé-kevésbbé naiv feltevéseik, melyekkel az ilyen
leletek eredetét megfejteni igyekeztek. És érdekes,
hogy a régiek geologiai nézeteit egyesek még a
modern idők kellő közepén is föl újították ; ép azért
nem lesz felesleges, lia a tárgytól némileg eltérve,
az ókor geologiai tudását rövid megbeszélés tárgyává tesszük.2
A mennyire a görög bölcselet régibb irodalmi termékeit ismerjük, legeh'íszörXenophanes,kolophoni bölcselő foglalkozott geologiai problémákkal. Hippolytus
«Philosophumena» c. művében említi, 3 hogy «Xenophanes a föld és a tenger keveredését tanította és,
1

V. ö. Hatch, Griechentum u. Christentum, deutsch
v. E. Preuschen, Freiburg i. B. 1892, 41—57.
2
V. ö. k. v. Lasaulx, Die Geologie der Griechen u.
Römer. Ein Beitrag zur Philosophie der Geschichte. (Abhandlungen der K. bayr. Akad. d. Wissensch. I. Cl. B. VI. Abth.
III). München, 1851. Handbuch der klassischen AltertumsWissenschaft, lisg. v. Iwan Müller, B. V. 1. (Geschichte d.
alten Philosophie von Windelband) 291. 1.
3
Ed. Cruice, Parisiis 1860 p. 29: '0 8s Ssvocpavyjs |iT&v -riji
f i j j repös Tíjv Q - a X a a a a v - f s v s a â m 8 s ê â Ç s t
XósaS-ai, cpáaxcov x o i a ù x a ç sx&'.v
s&plaxovxat,

xó-fXali

x a l tip
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hogy az előbbi az idők folyamán a nedvességtől
feloldódik; és erre nézve érv gyanánt azt hozta fel,
hogy a föld és a hegyek közepén kagylók találhatók
s elbeszéli, hogy a Syrakusai kőbányákban halak
és fókák lenyomatát találták, Paros-ban, a szikla
mélyében egy kis hering lenyomatát, Melite-ban
(Malta) pedig mindenféle tengeri állatok lemezeit.
Szerinte ez akkor történt, midőn egykoron mindent
iszap borított, a lenyomat pedig az iszapban megszáradt ; de elpusztulnak az összes emberek is, a
mikor a földet a tenger elnyeli és iszappá lesz ; pedig
ez volna az összes világok keletkezése.» Herodotos is
tudomást szerzett arról, hogy a Nílust szegélyező
hegyekben kagylók fordulnak elő s ebből azt következtette, hogy Alsó-Egyptom, a Nilus ajándéka, valaha
tengerfenék lehetett. 1 Aristotelesnél előfordul a következő hely: 2 «A halak közül sok a földben él, persze
m o z d u l a t l a n u l ; ezeket kiásva találják.»
De nemcsak ősvilági halakról tudtak a régiek.
Epületek alapjainak ásása közben előkerültek mindenféle praehistorikus szörnyek, m a m m u t o k és mastodonok csontjai, melyek természetesen furcsábbnálfurcsább feltevésekre és találgatásokra szolgáltattak
alkalmat. Az általános vélemény, úgy látszik az volt,
hogy e csontok a gigászoké, a régi óriásoké; akadtak
azonban olyanok is, a kik ezeket az ásatag maradványokat Deukalion vízözönéből magyarázták. 3
Augusztus császárnak Capri szigetén Suetonius
szerint egész gyűjteménye volt ilyenféle csodás tárgyakból, melyekről azt tartották, «hogy az óriások
csontjai és a hősök fegyverei.» 4 A mint látjuk, ez
még elég határozatlan beszéd; de vannak rá példák,
hogy az ilyen csontokat egyes mythologiai alakokkal
azonosították, koporsóba tették és buzgó tiszteletben
részesítették. Herodotos beszéli, hogy egy tegea-i
kovács, midőn kutat ásott, hét könyök hosszú koporsóra és benne ugyanolyan hosszú csontvázra akadt,
melyet Orestesének tartottak 5 Plinius maior hasonló
esetet m o n d el Q. Metellus r ó m a i hadvezérről, ki
Kr. e. 68—67-ig Kréta szigetén hadakozott s ott egy
hegyomlás alkalmával napfényre került óriási csontvázat volt alkalma megcsodálni, mely egyesek szerint
33, mások szerint 46 könyök hosszú lett volna. Metellus
szakemberei a szörnyű leletet, mely valami ichthyosaurus földi maradványa lehetett, n e m tudták azonosítani. Egyesek Orion, mások Otas csontvázának vélték. 0
1

Hist. II, 12.
De Respiratione 9., idézve Lasaulx-nál a 7. 1.
3
Apuleius, De Magia 41. idézve Lasaulx-nál a 14. 1.
4
De Caesaribus, II, 72 : Et neptis quidem suae Juliae
profuse ab ea exstructa etiam diruit ad solum ; sua vero
quamvis modica non tam statuarum tabularumque pictarum
ornatu, quam xyslis et nemoribus excoluit, rebusque vetustatc
ac raritate notabilibus, qualia sunt Capreis immanium belluarum ferarumque membra praegrandia, quae dicuntur
Gigantum ossa et arma Hcroum.
s Hist. I, 68.
0
Hist. Nat. VII, 16, 73.
2
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A keresztény írók alkalomadtán szintén megemlékeznek az ilyen ásatag leletekről. Tertullianus
azon vád ellen tiltakozva, hogy bölcseleti nézeteit
h a m a r megváltoztatta és kereszténnyé is könnyelműen lett, hangoztatja, hogy a világon minden, de
m i n d e n változik, 1 még a föld is; «mutavit et totus
orbis aliquando aquis omnibus obsitus; adhuc maris
conchae et buccinae 2 peregrinantur in montibus
cupientibus Piatoni p r o b a r e etiam ardua fluitasse».
Ennél jóval érdekesebb Eusebius krónikájának
egyik helye, 3 ahol a bibliai vízözön valóságát ásatag
leletekkel bizonyítja; « . . . q u o d illa a q u a r u m alluvies celsissimum q u e m q u e montent exesserit, nos
ipsi, qui haec scribimus, rei veritatem oculis
speculati sumus. Nostra enim aetate pisces aliquot
in excelsis Libani montis fastigiis reperti sunt. N a m
cum lapides aedificiorum causa e summis j u g o r u m
latomiis exciderentur, varia maritimorum piscium
genera in montanis cavernis petassonum instar deprehensa s u n t ; atque adeo nobis contigit antiquae illius
históriáé perspicuum testimonium oculis contemplari».
Sz. Izidor is ásatag leletekre hivatkozva érvel a
vízözön történeti jellege mellett. 4
Említenünk kell végtére szent Ágostonnak azt
a helyét, 5 ahol a régi emberiség magas korát és
óriási nagyságát szintén az ásatag leletekre való
hivatkozással bizonyítja: hogy igen sokszor véletlenül
megnyilt ősrégi sirokban óriási nagyságú csontvázakra b u k k a n n a k , hogy ő maga is látott többedmagával az uticai parton oly hatalmas zápfogat,
hogy ha azt valaki az emberi fogak m i n t á j á r a apróra
szétforgácsolná, talán százat is elő tudna belőle állítani. 6 Sed illum gigantis alicuius fuisse crediderim,
teszi hozzá a szentatya, a ki alighanem valami
mammutfogat láthatott s azt nézte emberi fognak.
Ne csodálkozzunk ezen a tévedésen. Megesett az
másokkal is, a mint alább látni fogjuk. Hiszen még
a XVII. században is sokféle kalandos feltevéssel
magyarázták az ilyen ásatag leletek eredetét. Egyesek
az «aura seminalis»-nak, egy nehezen meghatároz1

De Pallio 2.
Alighanem valami ásatag nautilusra kell gondolnunk ;
annak van trombitaformája.
3
Chron. I, 12. Migne, P. G. XIX, col. 153 sg.
4
Etym. XIII, 22: (Diluvii) indicium videmus in lapidibus, quos in remotis montibus conchis et ostreis concretos,
saepe etiam cavatos aquis visere solemus. Cf. Reusch,
i. m.4 187. 1.
5
De Civitate Dei XV, 9. Cf. Lasaulx i. m. 15. 1.
0
Migne, P. L. XLI, 448 : Sed de corporum magnitudine
plerumque incredulos nudata per vetustatem sive per vim
fluminum variosque casus sepulcra convincunt, ubi apparuerunt vei unde cleiderunt incredibilis magnitudinis ossa
mortuorum. Vidi ipse non solus, sed aliquot mecum in
Uticensi littore molarem hominis dentem tam ingentem, ut
si in nostrorum dentium modulos minutatim concideretur,
centum nobis videretur facere potuisse. Szent Ágoston különben Pilinius-ra is hivatkozik, mint a természet ilyen csodáinak tudós leírójára.
2
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ható hylozoikus fogalomnak tulajdonították eredetüket, mások a «föld szellemét» tartották alkotójuknak, ismét mások az ásatag leleteket egyszerűen
a természet bizarr játékának nyilvánították. Igy tett
a nagytudományű Athanasius Kircher is «Mundus
subterraneus» c. 1664-ben megjelent művében. 1
Kmoskó Mihály dr.

M katholikus tanítóképzők

államsegélye.

Ii.
Ezzel napirendre került és napirenden is maradt a felekezeti tanítóképzők állami támogatásának
eszméje; de egy évtizednek kellett elmúlnia, míg az
eszme általános elfogadásra talált. Kezdetben megelégedtek a fölvetett gondolat időszerűségének és
kivihetőségének elméleti fejtegetésével. Igy az 1896.
évben tartott II. Országos és Egyetemes Tanügyi
Kongresszuson ugyancsak Simkó Endre, az eszme
fölvetője, foglalkozott a felekezeti tanítóképzők állami
támogatásának kérdésével. A kongresszus tanítóképzési szakosztályában ugyanis egyik előadója volt a
«Tanítók képzése» című tételnek. Ez alkalommal az
ox-szágos gyűlés színe előtt hangoztatta azokat az
elveket, a melyeket előbb felekezete intéző köreinek
ajánlott. A tanítóképzés fejlesztése és egysége céljából kívánja, hogy «állapíttassék meg, minőnek kell
lennie egy, a kor színvonalán álló tanítóképzőnek ;
a hol a felekezet ilyet anyagi okok miatt fölállítani
nem képes, állami segéllyel kell pótolni a hiányt,
természetesen megfelelő számú állami tanárok alkalmazása és kellő ellenőrzési, illetve felügyeleti jog
biztosítása ellenében». Ezeket az állami támogatás
fejében fölajánlott jogokat határozati javaslatában
megtoldotta azzal, hogy a tanítóképesítő vizsgálatok
társelnökségét az államnak ajánlotta föl.
Ezzel a kérdés kibontakozott az akadémikus
fejtegetések szűk köréből és országos üggyé lelt.
Azzá tette azon tény, hogy a Tanítóképzőintézeti
Tanárok Országos Egyesülete hivatalosan foglalkozott
vele és a felekezeti képzők állami támogatását magáévá téve, annak a nép- és középiskolák mintájára
törvénnyel való biztosítását kívánta. Az ide vonatkozó határozati javaslatok elfogadása azonban nem
ment simán, mert a túlzó államosítók és a felekezeti jogokat védők ellentétes fölfogását kiegyeztetni,
mérsékelni, a nemzeti eszmének, mint a hazai tanítóképzés egyik legfontosabb föladatának megvalósításához szükséges közmegnyugvást biztosítani, nem
volt könnyű dolog. Sajnos, hogy a katholikus álláspontnak egyetlen képviselője volt a gyűlésen: Karácson Imre dr., akkor a győri kir. kath. tanítóképző
igazgatója. 0 nyíltan kifejezte, hogy az állami támogatás gondolatától nem idegenkedik, de jogokat eladni nem hajlandó. Az állam felügyeleti joga ele1
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gendő a tanítóképzés nemzeti szellemének biztosítására. Vele bizonyos tekintetben egy véleményen volt
Kiss Áron dr., a ki szerint «egyszerűen kötelessége
az államnak, hogy segítse azokat, a kik érdemes
munkát végeznek». Viszonzás fejében nem kíván
jogokat. Az állam főfelügyeleti jogát ő is elegendőnek tartja, de kívánja, hogy ezen jogát erős kézzel
érvényesítse olt, a hol nemzeti szempontból annak
szüksége mutatkozik. Ezekkel szemben a túlnyomó
többségben lévő állami tanárság szükségesnek tartotta kimondani, hogy a tanítóképzés és képesítés
az állam kizárólagos joga, egyéb tényezők csak az
államtól nyert engedély alapján állíthatnak képzőintézeteket. A nem állami képzőintézetek állami támogatását senki sem ellenezte ; azért a szakosztály
határozatilag kimondotta, hogy «az állam tanítóképzőintézetek fölállítására engedélyt, föntartására
pedig segélyt adhat községeknek, felekezeteknek, társulatoknak és egyeseknek ; de ezt az engedélyt,
illetőleg segélyt meg is vonhatja tőlük. Az állítási
engedély, illetőleg föntartási segély akkor adható
meg, ha a képző országos szempontból szükséges és
a törvényes követelményeknek minden tekintetben
képes eleget tenni ; az engedély, esetleg segély, akkor
vonandó el, lia a képző országos szempontból fölösleges, a törvényes követelményeknek nem képes
eleget tenni, avagy működése államellenes irányt
vett. Az állam által adott segély fejében és annak
arányában a kormánynak befolyás biztosítandó az
illető intézetek vezetésére és kormányzására ; ezeknek föltételei törvény által állapítandók meg és
esetről esetre szerződésileg biztosítandók».
E határozati javaslatokban az állami képzőintézeti tanárság az állami befolyás gyarapítása céljából
nem habozott megragadni a felekezeti részről fölajánlott baráti jobbot, sőt gondja volt rá, hogy jól
meg is szorítsa, mert azzal a fölfogással, hogy a
tanítók képzése és képesítése kizárólag az állam
joga, a felekezetek pedig csak az állam tetszésétől
fiiggő engedély alapján képezhetnek tanítókat, egyszerűen törlendőnek nyilvánította az 1868 : XXXVIII.
törvénycikkben biztosított és százados gyakorlaton
alapuló szabad tanításjogot és így az államsegély
fejében olyan ellenértéket kívánt, a mely felekezeti
szempontból igen drága ár volna. Ezt az árkülönbözetet a liberális vizeken evező tanügyi kormány
hamar észrevette és sietett a maga számára biztosítani, azért Berzeviczy Albert az 1904. évben benyújtott törvényjavaslatában, mely a népiskolai közoktatásról szóló 1868. évi XXXVIII. és a népiskolai hatóságokról szóló 1876. évi XXVIII. t.-rikk módosítását
foglalta magában, teljes egészében magáévá tette
az egyetemes tanügyi kongresszus határozatát és a
84. §-ban a kizárólagos államosítás elvét szolgáló
föltételek mellett törvénnyel akarta a felekezeti tanítóképzők állami támogatását biztosítani. Az államsegély legsúlyosabb föltételei a tanítóképesítés álla-
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mosítása, az államsegélyből fizetett tanárok kormányi
kinevezése és az államsegély bizonyos összegénél az
illető intézetnek a tanügyi k o r m á n y rendelkezése
alá vonása. E javaslatból — miként ismeretes — a
bekövetkezett politikai zavarok m i a t t nem lett törvény. Szerencse! Mert ha törvénnyé válik, vagy
lehetetlen lett volna az állami támogatást igénybe
venni, vagy ha a szükség kényszerítő nyomása alatt
az államsegély kérését nem lehetett volna kikerülni,
el kellett volna mondani, hogy adtál Uram esőt, de
nincs köszönet b e n n e ; mert az ilyen államsegély,
ha talán külsőleg emelte volna a katholikus tanítóképzést, de a belső függetlenséget mindenesetre meggyöngítette és a katholikus szellem érvényesülését
akadályozta volna.
A felekezeti tanítóképzők állami segélyezése a
Berzeviczy-féle javaslat visszavonása következtében
tehát nem nyerte meg a törvénybe iktatást; de azért
meg n e m akadt. Sőt ellenkezőleg. Az állami támogatás eszméje a nép- és középiskolák m i n t á j á r a
annyira természetessé vált már a javaslat elkészítése és benyújtása előtt, hogy sem a felekezeti iskolaföntartók nem idegenkedtek az államsegély igénybevételétől, sem az állam nem vonakodhatott a mindig
gyakrabban kért támogatás megadásától. Nyolc évvel
a Berzeviczy-féle törvényjavaslat előtt, vagyis m á r
1896-ban, a II. Egyetemes és Országos Tanügyi Kongresszus évében szerepel először, m i n t az állami költségvetés teljesen új tétele, a felekezeti képzőintézeti
tanárok illetményeinek kiegészítése cimén csekély
6000 korona. Csekély összeg, de a kezdet kezdetén
n e m kicsinylendő és a még a k k o r támasztott igényeknek mindenesetre megfelelő. N e m tudom, melyik
felekezeti iskolaföntartó hatóság kérte, de valószínű,
hogy valamelyik protestáns volt az első, mert ők
előbb vették igénybe az állami támogatást, mint a
katholikusok. Nem is ez a fontos a dologban, han e m az a tény, hogy a tanügyi k o r m á n y méltányolni
kezdte a nem állami tanítóképzőintézetek működését
is és megértette a felekezeti oldalról elhangzott ó h a j tást. Az eszmét fölfogta és megvalósításához az első
lépést is megtette, még pedig egy érdekes indokolás
kíséretében, a melyet érdemes ide igtatni: «A tervezett segélyezést nemcsak az illető felekezetek iránti
méltányosság szempontjából tartom indokoltnak, h a n e m egyenesen a hazai tanítóképzésnek jól fölfogott
érdekében is mellőzhetetlenül szükségesnek, mivel a
nemzet művelődésének ezen alapvető s mint ilyen,
egyik legfontosabb tényezője tekintetében a szellemi
élet r o h a m o s fejlődése és annak elodázhatatlan igényei dacára, mai napság még azon követelések sem
elégíttettek ki, a melyeket m á r közel h a r m i n c év
előtt a törvényhozás megállapított. Indokolttá teszi
a segélyezést még a tanítók nagy hiánya s a felekezeti képzőintézetek számának m á r ez ideig öttel
történt csökkenése, minek következtében a felekezeti
hatóságok még kevésbbé v a n n a k abban a helyzet-
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ben, hogy mint törvényességi és közművelődési okokból föltétlenül kívánatos volna, minden megüresedő
vagy n e m képesített egyénnel betöltött tanítói állomást okleveles tanítókkal töltsenek be».
E b b e n az okadatolásban n e m az az érdekes és
fontos, a mi benne van, tudniillik az egyes felekezetek kulturális munkásságának a méltánylása, a
hazai tanítóképzés érdeke és a népoktatás fejlődésének szakképzett tanítókkal való biztosítása; hanem
különösen fontos az a tény, hogy a tanügyi korm á n y n e m azonosította magát egyes liberáliskodó
pedagógusok agresszív irányával, n e m lépett a kizárólagos államosítás ösvényére és n e m kötötte az
anyagi támogatást olyan föltételekhez, a melyek
alkalmasak lettek volna a felekezeti képzők önállóságának megbénítására és esetleg elfogadhatatlan
föltételek fölállításával magát az óhajtott fejlődést
akadályozták volna. A tanügyi kormány részint jogtiszteletből, részint okos előrelátásból megmaradt az
állami főfelügyelet korlátai között és hatalmi törekvések helyett megelégedett az országos érdek kielégítésével, a hazai tanítóképzés szellemi színvonalának emelésével. Ilogy e méltányos magatartás
bölcs és helyes volt, mutatja az a tény, hogy az
állami támogatásra fölvett összeg évről évre emelkedett és vele p á r h u z a m o s a n évről évre fogyott
azon n e m állami iskolaföntartó hatóságok száma, a
melyek az államsegély elfogadásától a felekezeti
tanítóképzés függetlensége érdekében idegenkedtek.
Sőt m i n t az 1902. évi költségvetés indokolása m o n d j a :
«az 1901. év folyamán több ág. hitv. evangelikus és
ev. református tanítóképző-intézet részéről is egyházi
főhatóságaik kérelmezték a csekélyebb javadalmazási! tanerők fizetésének kiegészítését, kijelentvén
egyúttal, hogy kérelmük teljesítése esetén az intézeteknél is az állani ilynemű képzőintézetek tanulmányi rendjét léptetik életbe», vagyis más szavakkal
az illetékes felekezeti főhatóságok az államsegély
viszonzásaképen nemcsak nem ellenezték az állami
főfelügyelet kiterjesztését, h a n e m inkább még maguk
ajánlották föl egyes, a lényeget n e m veszélyeztető, a
célt azonban elősegítő jogokat.
Ily körülmények között érthető, hogy az állami
költségvetés évről évre nagyobb összeget irányzott
elő a n e m állami tanítóképző-intézetek segélyezésére,
úgy hogy a kezdő 6000 koronából 1902-ben már
20.000, az utolsó, 1909. évben pedig m á r 206.780 korona
lett, a mennyiben az 1908. évben a költségvetés indokolása szerint «olyan újabb intézetek is folyamodtak
tanerőiknek államsegély útján való
fizetéskiegészítéseért, a melyek az államsegélyt eddig egyáltalában
n e m vették igénybe». Ezen összegből bátran lehet
következtetni, hogy az állami támogatás igénybevétele
m a m á r általános gyakorlattá lett. De hogy azzá
lehetett, a tanügyi k o r m á n y méltányos magatartásán
kívül különösen két k ö r ü l m é n y n e k köszönhető, Egyik
az anyagi helyzetében messze hátra m a r a d t felekezeti
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tanári testületek sürgető föllépése, a másik a Tanítóképzőintézeti Tanárok Országos Egyesületének e törekvést támogató állásfoglalása.
IV.
A felekezeti képzőintézetek tanárai hosszú időn
keresztül a legkülönbözőbb forrásokból nyerték legtöbbször nyomorúságos fizetésüket. El voltak halmozva különféle mellékfoglalkozásokkal. Idejüket és
tehetségüket nem fordíthatták osztatlanul és teljes
lelki összeszedettséggel a mindinkább fejlődő tanítóképzés kizárólagos szolgálatára. A képzőintézeti tanári
állás a legtöbb egyházmegyében nem számított. Csak
átmeneti foglalkozás volt, a melyből ki-ki törekedett
biztos és végleges exisztenciát nyújtó állásba jutni.
Nem egyszer történt, hogy egy évben kétszer, sőt
többször is megváltozott egy-egy intézet tanári testülete, mert a tanárságra kárhoztatott egyházi férfiak
örömmel ragadták meg a kínálkozó plébániákat, sőt
nem egyszer a kápláni állomásokat is. Ilyen viszonyok
között óraadókkal, vagy a káplánságot előléptetésnek
tekintő tanárokkal egy rohamosan fejlődő kulturális
intézményt sikerrel szolgálni, a kívánt színvonalra
emelni, tökéletessé tenni teljes lehetetlenség. E kedvezőtlen helyzethez járult az állami és nem állami
tanártestületek anyagi ellátása közötti nagy és mindinkább növekvő ellentét, a mely a felekezeti intézetek munkáját azon arányban tette kétségessé, a
mily mértékben keltette föl az anyagi helyzettel való
elégedetlenséget. A nyomasztó anyagi helyzet, mely
a felekezeti tanártestületeket és a szegénység, mely az
intézeteket sújtotta, bírta rá egyik-másik iskolai hatóságot az állami támogatás igénybevételére. Eleinte
csak szórványosan, később mindig többet és többet.
A felekezeli tanártestületek törekvését nagy mértékben elősegítette az állami tanárok kollegiális támogatása. A Tanítóképzőintézeti Tanárok Országos
Egyesületének hivatalos közlönye : A Magyar Tanítóképző 1903. évi júliusi számában (407. 1.) fölvetette
azt az eszmét, hogy az országos egyesület támogassa
a felekezeti kartársak törekvését, «a mikor — úgymond — mindenfelől megindul a mozgalom a felekezeti tanítók javára, a tanítóképző tanárság egyetemét képviselő országos egyesületünk sem maradhat
hátra a felekezeti intézetekben működő kartársak
fizetésrendezésének erőteljes fölkarolásában. Erre
nekünk különös okunk van, mert nincs Magyarországon egyetlen tanítói testület sem, a melynek
kebelében a felekezeti tanárok fizetési ügyeit annyira
elhanyagolták volna az illetékes tényezők, mint a
tanítóképző tanároknál. Sürgősen és erélyesen kell
akcióba lépnünk, ne hogy elkéssünk!» Az országos
egyesület magáévá tette a felekezeti tanárok ügyét
és 1906. évi december 6-án fölterjesztést intézett a
tanügyi kormányhoz a felekezeti tanítóképzők tanárainak fizetéskiegészítése tárgyában.
Ezen fölterjesztésben különösen három szem-
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pontot emel ki az országos egyesület és ajánl a közoktatásügyi miniszter figyelmébe; először is hivatkozik arra a tényre, hogy a felekezeti képzők tanítóképesítése törvényeink szerint teljesen egyenjogú az
állami intézetekével, az azokból kikerülő tanítóság
ép olyan munkása és harcosa a közművelődésnek,
mint az állami intézetekben képesített tanító, a miből
természetszerűleg következik, hogy ezen képzőintézetek a közművelődés érdekében szükségesek, másodszor a tanítóképzés nívójának emelése céljából szükségesnek mondja, hogy az állam segítőkezet nyújtson
azon felekezeteknek, a melyek önerejükből nem
képesek a tanítóképzést a szükséges szintájon tartani és harmadszor hangsúlyozza, hogy a nem állami
képzők tanárai ugyanazt a munkát végzik sokszor
nehezebb viszonyok között, mint az állami tanárok,
a miért is emezekkel teljesen egyenlő elismerést és
bánásmódot érdemelnek. Mindezekre támaszkodva a
Tanítóképzőintézeti Tanárok Országos Egyesülete azt
a kérelmet terjesztette a miniszter elé, hogy tekintettel a felekezeti képzőintézeteknek a nemzeti m ű velődés szempontjából fontos, szükséges és nélkülözhetetlen működésére, valamint a tanítóképzés emelése
érdekében «kegyeskednék a nem állami tanító(nő)képzőintézetek tanító személyzetének fizetését személyi
pótlékokkal oly összegre kiegészíteni, a minőt az
állami tanító(nő)képzők tanító személyzete az 1893.
évi IV. t.-cikk és az 1904. évi I. t.-cikk alapján élvez» ;
egyben megjelölte a nyújtandó segélyezés egyes föltételeit is, a melyek közül különösen a képzőintézetek
nemzeti szellemét és értelmi színvonalát biztosító
következő két föltétel érdemel figyelmet : «A nem
állami tanító, tanítónőképző-intézetekben alkalmazott
tanerők az államsegélyt illetőleg csak az esetben
vehetők tekintetbe, ha nem állanak külföldi felügyelet alatt és magyar állampolgárok. Csakis a magyar
állameszme szolgálatában álló és a magyar nyelvet
teljes sikerrel tanító képzőintézetek tanító személyzete részesülhet állami támogatásban. Ezen körülmények megállapításánál az állam joga föltétlenül
biztosíttassék. A segélyezés alkalmával a jövőre kikötendő, hogy ezentúl csakis az 1906. évi 76.629. sz.
alatt kiadott rendelet alapján képesített képzőintézeti
tanár alkalmazható és segélyezhető».
Ezzel a hivatalos és a tanügyi kormány előtt
nagy tekintélynek örvendő országos egyesület részéről jövő fölterjesztéssel a felekezeti tanítóképző-intézetek állami támogatása országos üggyé lett, egyetemes jelleget nyert, a mennyiben a tanügyi kormány
indíttatva érezte magát, hogy a hazai tanítóképzés
egységes fejlődése érdekében alkalmat adjon a segélyre
szoruló összes felekezeti képzőintézeteknek az állami
támogatás igénybevételére, a felekezeti intézetek tanártestületei pedig bátorítást nyertek, hogy a már több
évi gyakorlatra és a többi intézetek példájára hivatkozva főhatóságaikat az állami támogatás elfogadására bírják. Szóval az idő és a rohamos fejlődés
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fokozatos igényei megérlelték a felekezeti tanítóképzők állami segélyezését is, úgy hogy az eszme általános érvényesítése elől sem a tanügyi kormány, sem
a felekezeti intézetek föntartó hatóságai ki nem térhettek, a m i n t kitérni n e m is akartak. Igy történt,
hogy alig néhány hét múlva az oi'szágos egyesület
fölterjesztése után a m. kir. vallás- és közoktatásügyi
miniszter 1907. évi j a n u á r 8-án 117.757. szám alatt
hivatalos megkeresést intézett valamennyi egyházi
főhatósághoz, a kiknek fönhatósága alatt óvónő,
tanító- vagy tanítónőképző-intézet van, a mely megkeresésben fölajánlja a felekezeti képzőintézetek
tanárainak államsegéllyel való fizetéskiegészítését és
egyben közli azokat a föltételeket, a melyekhez az
államsegély igénybevétele kötve van. E miniszteri
rendelet a hazai tanítóképzés történetének egyik legfontosabb okmánya és kiinduló p o n t j a annak a fejlődésnek, a melyet a közművelődés rohamos emelkedése a tanítóképzéstől vár.
Guzsvenitz
Vilmos.

A szubjektivizmus.

(vi.>

16. A szkepticizmus logikai s fizikai lehetetlenségét ezennel nem bizonyítjuk. Alig lesz ember, a ki
helyesnek vagy csak elgondolhatónak is tartaná,
hogy 2 x 2 = 5 , hogy a rész nagyobb mint az egész,
hogy valami egyszersmind létezhetik is, meg n e m is.
Pedig mégis itt rejlik az egész ismeretelmélet
kulcsa, a k á r furcsának is tűnjék fel a dolog s
hevallom, hogy én t a n u l m á n y a i m b a n nem végeztem
oly h a m a r a szkepszissel mint a szubjektivizmussal.
Mindemellett erről most szó ne essék s a feltétlen
szkepticizmus ész-és természetellenességét tegyük fel
mint nyilvánvaló dolgot.
Tételünk másik részét, hogy a szubjektivizmus
csak rejtett szkepticizmus, még n e m bizonyítottuk.
Azt ugyan kimutattuk, hogy az értelem alanyosítása a tévely s az igazság között fekvő fal ledöntéséhez, az általános kételyhez vezet-, de most azt vitatjuk, hogy a szubjektivizmus a feltétlen szkepszishez
nemcsak vezet, h a n e m azt ismeretelméleti
tételénél
fogva mint anya gyermekét m é h é b e n hordja és az
erkölcspszichologia
elvei alapján feltétlenül követeli.
A szubjektivizmus tétele, lia itt tételről általában még szó lehet, azonos a szkepticizmus tételével, melyet azonban az alanyi álbizonyosság arany
köntösébe burkol és a látszat megismerésének k o n cessiójával takar be.
Ha ugyanis azt állítom, hogy 2 x 2 r á m nézve = 4 ,
tárgyilag azonban vagyis a gondolat világán túl talán
= 7 , ha m o n d o m , ezt állítom, akkor «eo ipso» m e g engedem, hogy lehetséges a gondolat, mely szerint
2 x 2 n e m = 4 . Mert bizony azt is, hogy 2 x 2 a tárgyi
világban talán nem = 4 , csak gondolkodásommal
foghatom fel. A ki pedig el tudja gondolni, hogy
2 x 2 n e m = 4 , arra nézve az ellenmondás törvénye
nem áll fenn, az feltétlen szkeptikus.
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«E fogalom» — gondolatbeli kényszerűség —•
semmikép sem tűri meg a szubjektivisztikus értelmezést : Úgy vagyok alkotva, hogy gondolnom kell
p = q , — a reservatio mentalis'-sal, hogy magában
véve talán mégis máskép áll a dolog».
«Mihelyt ezen ,reservatio'-t megteszem, ép az
által kijelentem, hogy n e m kell gondolnom p = cj,
mert hiszen bátorkodom azt gondolni, hogy máskép
is lehet. De ha komolyan gondolnom kell, hogy
p = q és ha n e m is birok másképen gondolkodni
mint így — akkor azt sem mondhatom, hogy p
m a g á b a n véve talán n e m = q . Azaz m o n d a n i természetesen mondhatom, de nem gondolhatom, addig
legalább nem, a míg gondolkodás alatt m á s dolgot
értek mint puszta beszédet». 1
Ugyanabban a pillanatban, melyben lehetséges
Ítélnem: A tárgyi világban a lét egyszersmind n e m lét is lehet — a szkepszis mérföldes csizmájával
áthágtam a lét és a nem-lét közötti űrt, lehetségessé
tettem a lehetetlent. — De ez képtelenség.
Mi következik belőle ? Se több se kevesebb,
mint hogy a szubjektivizmus ép úgy logikailag és
fizikailag lehetetlen, mint az általános szkepticizmus.
Mily boldogság! — fizikailag lehetetlen szubjektivistává lennem. De hisz ez nyilvánvalólag ellenm o n d a legszembetűnőbb tényeknek, ez ökölcsapás
a tapasztalat szemébe ! Már miért nem gondolhatnám
el, hogy a megismerés törvényei csak alanyi érvényességüek? Nem elég sok tudós tartja azt v e l e m ?
Hol van a fizikai lehetetlenség?
Csak lassan, b a r á t o m ! Elgondolhatom mindezt,
ha állításom értelmét nem tartom világosan szemem
előtt, így feltétlen szkeptikus is lehetek — elgondolhatom, ha nem vizsgálom meg eszemmel, hogy mit
m o n d o k ; de ha beszédemet nagyító alá veszem, a mint
azt a szubjektivisták sok igazsággal teszik, saját tapasztalatomból fogom megtudni, hogy ily agyrémet
elgondolni még őrült ember sem képes.
17. Menjünk még egy lépéssel tovább ! Nem csak
mint téves állítás vezet a szubjektivizmus a feltétlen
szkepszishez, n e m zárja csak magába a tárgyi világ
fölött való ismeretelméleti kételyével az emberi ész
e r é m a l a k j á t : legbensőbb létforrásánál, életének
mozdító erejénél, erkölcspszichologiai elveinél fogva
oda céloz, hogy az emberi nemet az értelem nirván á j á b a taszítsa. A szubjektivizmus életforrása nem
annyira a kétely, mint az önkényesség, az autonom i z m u s : az egész mindenség a világot mozgató Én
körül forog.
N e m a kételyből érvelünk tehát most, hanem
az alanyelvűség életének legbensőbb gyökeréből
melynek a kétely csak természetkövetelte sarja, az
autonomizmusból — hogy önmaga végleges kivégzésére kényszerítsük a szubjektivizmust, mint ezt
1

Busse, Philosophie
1894 33 o.

und Erkenntnistheorie,

Leipzig
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Kinában a mandarinokkal szokták megtenni, ha
bűntettet követtek el.
Feltéve tehát, hogy valóban minden megismerés
csak a látszat megismerése, az a nagy kérdés merül
fel a szubjektivizmus előtt: miért ép ez a látszat s
nem más? Már e kényszerűség magában véve oly
fnlánk, mely nem hágy békét a szubjektivistának.
Hozzá járul, hogy azt kell kérdeznie magától: hogyan
jutok én ahhoz, hogy önmagamból törvényeket s
eszméket merítsek, melyek ellenem harcolnak, kívánságaim ellen járnak, életemet keserítik?! — Vagy
talán hatalmamban áll más törvényeket szabnom ?
Szabad ura vagyok talán értelmi-erkölcsi elveimnek ?
IIa nem füg a szubjektivistától a törvényszabta
kényszerűséget megszüntetni, ügy ezen kényszerűség
az ő világnézetében vagy megmagyarázhatatlan,
vagy — mi több — legalább is alanyosított teremtő
elismeréséhez vezet.
Miért?
A gondolat törvényei — akár szubjektivek akár
nem — teremtő elismerésére kényszerítik az értelmet,
hacsak szubjektív teremtő elismerésére is. Egy isteni
lény elismerésére kényszerítik az értelmet, mely ugyan
csak tünemény, de rád nézve, a ki következetes
szubjektivista akarsz lenni s azért magad is csak
tünemény vagy s tünemények világában élsz, igaz
és való Isten, tüneményes életed tüneményes teremtője, fentartója, kormányzója — tüneményes akaratod tüneményes törvényhozója — birád és urad !
Ha nem akarod elismerni a tárgyi világot, igazodjál az alanyi világ szexint. De az alanyi
világnak is megvannak törvényei, xxxelyeket, ha következetes akarsz lenni, el kell ismerned s melyek
abszolút és legfőbb lényt követelnek, lényt, mely
téged s mindent, a mi körülötted van, teremtett,
kormányoz és vezet.
Ám de akkor az alanyi vallás és erkölcs tanai
szerint kellene igazodnoxxx s ez még seixx j á r j a ! Miért
nem j á r j a ? Én tárgyi létem mellett alanyi, fikciós
törvényektől hagyjam ixiagam kormányozni ? Puszta
látszat rendezze életemet?
Igen? Tehát elismered saját léted tárgyi voltát?
Következetes szubjektivista többé nem vagy! Különben pedig önmagad fölött mondtad ki az ítéletet. IIa
léted tárgyi valóság, az ellenxxxondás elve s vele
együtt a gondolat összes törvényei tárgyi érvényességűek s éxx saját létedből az elégséges alap elvével
következtetem Isten létét, következtetem az erkölcs
szabályait, következtetem a természetes vallás összes
tanait. Vagy ha nem akarod elismerni saját léted
tárgyi valóságát, újra kérdem: miért nem igazodol
az alanyi világ törvényei szerint? Mert
mert
mert hát bizony kellemetlenek, habár csak szubjektive kellemetlenek, ü édes, aranyos következetlenség, te zaklatott lelkek szende nyugvóhelye !
Nem, nem ! oly következetlen nem vagyok. Nem
ismerem el, hogy mindig s mindenütt ugyanazt a
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látszatot kell gondolnom, maga a látszat is tőlem
lügg, akaratom kormányoz mindent szabadon, a mit
akarok, az igaz ! 1
Helyesen beszéltél, barátom! A szubjektivizmus
lelkéből szóltál. Te egyszer következetes vagy. Korlátlan, radikálisan következetes szubjektivizmus csak
az lehet, mely az igazságot szabad akarati ténytől
teszi függővé: sajátabb s szubjektivebb birtokom
nincs, mint szabad akaratom.
E korlátlan szubjektivizmus vagy szolipszisztikus
(solus ipse), vagy panteisztikus. Saját egyéni akaratától teszi függővé az igazságot a szolipszista, általános világakaratot ismer el a panteista, világakaratot,
melynek az egyéni akarat csak kis szilánkja s vele
kormányoztatja az igazság oószágát.
A Fichte-k, Schelling-ek, Hegel-ek Ttavvuôç-a, —
a világész — helyébe lép a uavéÀnj^ia, a világakarat;
a Schubert-ek szolipszizmusa az akaratelvüség (voluntarizmus) köntösét ölti magára, akaratot mutat föl —
akarat a világ mozdító ereje —• egyéni vagy világakarat — szabadsággal fölruházva és teremtő erővel
parancsol s az igazság ott terem — parancsol s lelép a színpadról. «Dixit et facta sunt, mandavit et
creata sunt». 2 Az igazság az alany teremtménye,
szabad akaratának gyártmánya.
Ez a szabadakaratelvi szubjektivizmus — la
vérité libre !3
18. És most ismét elmerülök a szkepszis örvényében ! Valóban, ha azt állítom, hogy minden igazság akaratom szabad döntésétől függ, akkor azt
mondom, hogy akaratom elsajátíthatatlan joga a
lehetségest lehetetlenné s a lehetetlent lehetővé tenni,
igazat hamisnak s hamisat igaznak deklarálni, a gondolkodás törvényeit eltörölni s helyükbe másokat
tenni.
Ha azt állítom, hogy én teremtem az összes
igazságot, akkor az alanyi és a tárgyi világ közötti
különbséget is eltörlöm —- én, a szubjektivista y.ax'
è&yjqv, az önkényesség netovábbjának megtestesülése,
eltörlöm magát a szubjektivizmust, saját létem alapját ásom alá, önmagamat ledisputálom a föld színéről. 4
1

Münsterberg : «Es muss uns logisch wertvoll sein, die
Welt als wertfrei zu denken, und unser freier Wille entscheidet, dass w i r die ursprünglich als Willensmotiv erlebte
Wirklichkeit in ein Universum verwandeln, in dem w i r
selbst nur ein winziger unfreier Teil und unser Wille ein
notwendig ablaufender Vorgang ist». (Grundzüge der Psych.
1900. I. 52. f.) — Ugyanaz: «The world we will is the reality ; the world we perceive is the deduced, and therefore
unreal system». (Psychology and Life 1899. 29. sq.)
s XXXII. zsolt. 9. v.
3
Az akaratelvi szubjektivizmus védői többé-kevésbbé :
Schopenhauer, Hartmann, Wundt (ellene lásd Willems 89. o.
és a kk.), Nietzsche, Schiller, James, Bergson, Le Roy (ellene
Tonquédec, La nation de vérité dans la «Philosophie nouvelle», Paris, 1908).
4
Tudtommal nincs bölcselő, a ki a saabadakarati alanyelvűség e végletéig menne, hogy t. i. saját létét is akaratától
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Magában véve n e m nevezhetem ezen álláspontot
szkeptikus álláspontnak, ellenkezőleg, ez valamennyi
között a legdogmatikusabb ; hiszen teremtem az igazságot s a míg föntartom, létezik és megmarad.
A szubjektivizmus egyáltalán elvileg dogmatikus,
szkepszise csak is arra irányul, hogy az alanyt a
tárgy befolyása alól fölszabadítsa, m e r t az alany korlátlan függetlensége a tárgy efféle befolyása mellett
meg nem állhat — a szubjektivizmus dogmatizmusa
autonóm és önkényes.
A korlátlan önkényesség csakis a dogmatizmus
azon abszurd álláspontjára vezethet, hol önmagamat
vetem föl az igazság birájává s teremtőjévé — azon
dogmatizmus álláspontjára, mely még az abszolút
szellemnek se lehet tulajdona, mivel h á r o m tátongó
ellenmondást rejt magában.
Ezen értelemben még az Isten sem lehet «szabad
ember», a mint azt Descartes akarta.
Különféle forrásból folyik a föltétlen szekpticizm u s és a korlátlan szubjektivizmus: kételyből ered
az első, őrült önistenítésből és az alanynak végtelen
fölmagasztalásából és önvédelméből a másik, és ezen
önfelmagasztalásában képtelenebb lesz, mint az első.
Különféle a kiindulópont, egy a végcél: az emberi
értelem n i r v á n á j á b a n kezet fognak az égbe emelt
emberisten és az őrült. Talán ép ebben leli magyarázatát, hogy az őrültség itt-ott oly szimpátiára talál
a «modern szellem»-nél ! A rendkívüli, az excentrikus
varázserővel hat ideggyenge nemzedékünkre.
Nagyon is kétértelmű és kényes a becsület,
mellyel egy modern iró — nem tudom, vájjon k ü l ö n ben szubjektivista-e — szent Pált tiszteli meg: «Ö —
szent Pál — âxeyyibç gondolkodott ; ha a fölmagasztalt
Krisztusról szólott, nem volt abban a tudatban, hogy
most a történet talaját elhagytam és más „teriilet"-re
léptem, ellenkezőleg, ami őt naggyá tette, krisztusi
hitének egységes energiája, abban gyökerezett, hogy
a föltámadt, élő Krisztus történeti valóságáról oly
rendíthetetlenül volt meggyőződve, mint a történeti
függővé tegye, vagy azt állítsa, hogy minden pillanatban
megváltoztathatja gondolkodása törvényeit. De ez a cél, melyhez a következetes szubjektivizmusnak vezetnie kell. Különben halljuk egy férfiúnak szavát, ki a «szabad igazság» bölcselőit kitűnően ismeri :
«An moins, dira-t-on, la contradiction met une limite
à l'arbitraire. Ne venous-nous pas de voir que les nouveaux
philosophes retiennent — et il le faut bien — comme une
loi de l'esprit, l'impossibilité de penser les contradictoires ?
C'est orai. Mais gardons-nous d'étendre outre mesure le
domaine où cette loi s'exerce. La nécessité d'accepter certaines conséquences sous peine de contradiction n'est qu'une
nécessité hypothétique, due elle-même à un exercice antérieur de la liberté, laquelle a posé certains „décrets", ou
choisi spontanément certaines attitudes mentales, certaines
directions où elle veut s'avancer. Ce sont les habitudes
individuelles et les habitudes de la race qui ont ensuite
solidifié en nécessités rigides ce qui était d'abord l'oeuvre
souple et plastique de lft liberté». (Tonquédec, La nation
de vérité, Paris, 1908. 12.)
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tényről, hogy Jézus a kereszten meghalt, vagy hogy
ö n m a g á n a k krisztusjelenése volt». 1
N e m látja, hogy így szent Pált fanatikussá és
őrültté bélyegzi; vagyis inkább látja, mert hát az
őrült is eredeti személyiség és excentrikus, r e n d kívüli megjelenés.
«Talán még sikerül egyszer merész és önálló
szellemnek magát az eddig használt gondolatformákt ó l . . . . függetlenné tenni és másféléket kitalálni,
melyek ugyanazon, vagy talán jelesebb szolgálatot
tesznek . . . »
«De arra irányított kísérlet vakmerőség v o l n a ;
m e r t h a sikerül, a kutató talán többé n e m képes
gondolkodásának előbbi utaira visszatérni. Akkor
nagyon is könnyen elveszthetné a hátramaradt társaival való megértetés lehetőségét és az „ideggyógyintézet" volna azontűl sorsa e földön». 2
Nietzsche, kinek e kisérlet talán a legkönnyebben
sikerülhetett volna, ő, az «Übermensch», ugyancsak
az őrültek házában lelte végét.
A szabadakarati alanyelvűség általános világakarata lényegnélküli akarat, személytelen szabadság, alanytalan járulék, létnélküli valamiség. Ha nem
lenne lényegtelen akarat, ismét léteznék szükségesség s m á r megint n e m függne minden az alanytól.
Lényegtelen akarat, m i az ? Semmi. És mégis valami,
mert hisz akarat ! T e h á t egyszersmind semmi is, meg
valami is — megérkeztünk ismét a régi állomáshoz,
a kalauz nevét k i á l t j a : Föltétlen Szkepticizmus!
19. Ez az objektivizmus utolsó szava : logikai
és fizikai lehetetlenség, hogy valaha a szubjektivizmuskövetelte föltétlen szkepticizmushoz jussunk.
A szubjektivizmus nem álláspont — helytelenül
neveztük így eddig — örvény, egy és ugyanaz az
örvény a föltétlen szkepszis örvényével. Ugyanabban
a pillanatban, melyben a szubjektivizmus sziklájának magaslatáról a mélységbe vetem magamat, m á r
is ellenállhatatlan erővel magával ragad a szubjektivizmus forgataga és irgalom nélkül a mélységbe
sodor, míg a föltétlen szkepticizmus feneketlen víztölcsérében elmerültem. Ez utóbbi áll egyedül az
objektivizmussal szemben áthidalhatatlan ellentétével — mint tengerár és szárazföld — a szubjektivizmus csak széle a rettenetes forgatagnak.
Megismerés terén középutat n e m ismerünk objektivizmus és általános föltétlen szkepticizmus között.
Ez az első alapkő, melyet a mélységbe bocsátunk,
hogy a megismerés hidját fölépítsük az értelem és
az igazság között. A másik, h o g y : föltétlen szkepticizmus őrültség és az emberi szellem értelmi és
erkölcsi megsemmisülése — szellemi nirvána.
E két alapkövön emelkedik föl a tárgyi megismerés hídja a szubjektivizmus örvénye fölött.
1

Deissmann, Die neutestamentliche Formel «in Christo
Jesu». Marburg, 1892. 81. o.
2
Ostwald, Vorlesungen über Naturphilosophie, 1902.
308. oldal.
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Lényeges különbség választja el az értelmi és az
érzéki megismerést. Az idealizmus és a szubjektivizmus sajátos jellemző vonása, hogy e különbséget
igyekszik eltörölni. Ha mindjárt értelmi objektivista
vagyok is, azért még távolról sem kell elismernem
érzéki ismereteim, még kevésbbé valamennyinek
tárgyi érvényességét. 1
Az érzéki megismerések értelmem Ítéletének
vannak alávetve : ha ellenmondást fedezek föl abban,
hogy tárgyi érvényességet tulajdonítok nekik, e kiváltságukat letagadom; ha azt látom, hogy tárgyi
érvényességüeknek kell lenniök, elismerem jelentőségüket a lét világában is.
De tilos és esztelen eljárás, ha ily módon akarnám bírálgatni értelmi megismerésemet is. Fogalmat
fogalommal, Ítéletet ítélettel, gondolkodást gondolkodással igazolni szizifus-munka. A Danaidák hordóját
kísérelném megtölteni, ha értelmi megismerésemmel
kezemben egyenes utón ugyanezen megismerés háta
mögé akarnék jutni.
Legyen hát — ha érzékeim széles, nagy világa
fölséges jelenségeivel és változataival; ha a mennyboltozat és a mezők pompás színjátéka, a nap szívderítő fényözöne és a csillagok ragyogása ; ha a
virágok édes illata és az erdős hegyek üde lehellete;
lia a madarak zenéje, a csermelyek dallamos csobogása és a lombok susogása; ha az emberi művészet teremtményei sziliben, hangban és alakban csak
szellemi tehetségem szemfényvesztő tüneményei is:
értelmem mégis fényével behatol a lét legbensőbb
szentélyébe, behatol az igazság országába — ragyogó
tekintete előtt szétfolyik a ködös fátyol — és önmagam fedezem föl érzékeim ámítását, ha már ámításnak kell lennie és ezzel megszűnt rám nézve
ámítás lenni.
Legyen, érzékeim nem léphetnek ki önmaguk
köréből: értelmem áthágja az alanyinak határait;
megismerése maga a híd, mely En-em birodalmából
kivezet a dolgok világába.
Csávossy Béla S. J.

, , .
Boroszló. A hittérítés ügyében — tudvalevőleg —
•gynazi a z j t t e n j katholikus nagygyűlésen több felszólalás történt.
HágA német katholikusok, kiknek igen kifejlett érzékük
róni ka. v a n a z e §yház szükségletei iránt, észrevették azt, hogy
katholikus világiak távolról sem fordítanak annyi gondot és költséget a kath. vallás terjesztésére a pogány
népek között, mint a protestánsok az ő, az evangéliumhoz
ragasztott ferde magyarázataik megkedveltetésére. A világ
összes katholikusai statisztikai kimutatások szerint összesen csak mintegy 20 millió márkát áldoznak évenkint
1

Nem állítom, hogy valóban minden érzéki megismerésem alanyi ; csak azt hangoztatom, hogy értelmi megismerésem tárgyi jellegéből érzéki ismereteim tárgyi érvényességét nem következtethetem. S ép azért megfordítva : ha
igaz volna, hogy érzéki megismerésem alanyi, még távolról
sem következnék, hogy értelmi megismerésem is az.
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missiói célokra, míg a protestáns áldozatkészség ugyanily
célokra évenkint amaz összegnek ötszörösét vagyis 100
millió márkát ad össze. Mindez, továbbá az is, hogy
a francia katholikusok az egyházat ért rablás következtében a vallás és a papság anyagi ellátására az elrabolt
állami dotáció 40 milliónyi frankját kénytelenek évenkint
összeadakozni, eltekintve attól a rengeteg másik tehertől,
mely vállaikra a mellett, hogy az állami iskolákra is
adóznak, saját vallásos iskoláik fentartása céljából nehezedik — mindez, mondom, Bachevv dr., Erzberger birod.
képviselő, Lövenstein Alajos herceg és más szónokok
részéről tüzetesen ki lett fejtve. A konklúzió minden
szónoknál az volt, hogy a német katliolikusoknak a hitterjesztés ügyét fel kell jobban karolniok, mint eddig.
A buzdításnak nagy hatása volt a nagygyűlésre és e hatásnak gyümölcsei kezdenek nagy fejlődésnek indulni
Németországban országszerte. Ki van mondva a jelszó,
hogy a missió-ügyet az egész birodalomban rendszeres,
nagyszabású szervezés alá kell fogni s meg kell indítani
a mozgalmat a missiók ügyének lelkes felkarolása céljából lent, lent és mindenfelé, a templomokban, a társaskörökben, a sajtóban, hogy így a hittérítés ügye Németországban a katliolikusoknak népszerű közügyévé legyen.
Az ezidei boroszlói katholikus nagygyűlésnek meglesz
minden valószínűség szerint az a hatása, hogy a német
katholikusok, mint sok másban, a missiók pártolásában
is első helyre kerülnek s a többi országok katholikusainak szeme elé mintát állítanak.
-K
Montréal. (Canadában.) Bruchési Pál montréali
érsek főpásztori levele a huszonegyedik nemzetközi eucharisztikus kongresszus ügyében, bár a kongresszus jövő
évi szeptember hó 7—11-ig lesz megtartva, már f. évi
aug. hó 25-én jelent meg. Mgr. Bruchési montréali érsek
jelen volt a mult évi londoni eucharisztikus kongreszszusoii s ott pendítették meg előtte az eszmét, hogy miután
Franciaországban, Belgiumban, Svájcban, Angliában, sőt
már Törökországban — Jeruzsálemben t. i. — már volt
eucharisztikus kongresszus, legyen már egyszer ilyen
kongresszus Amerikában is, még pedig úgy, hogy a jeget
a canadai katholikusok törjék meg, a kiknek hitbuzgósága
világszerte híres és elismert.
Miután a montréali érsek nem idegenkedett az eszmétől, sőt azt azonnal lelkesen leikarolta, ünnepélyes köszönő
irat ment Canadába, a kongresszusokat előkészítő állandó
bizottságtól, melynek feje mgs. Heulen namuri püspök
Belgiumban. Ebben a köszönő iratban következő közérdekű nyilatkozat található : «Az eucharisztikus kongresszus állandó bizottsága azt az óhajt táplálta, hogy
szeretne ilyen nemzetközi kongresszust Canadában látni.
Hála kegyelmességed beleegyezésének (Bruchési montréali
érsekről van a szó), a bizottság óhaját nemsokára megvalósítva fogja látni. Egyúttal sietek kegyelmességednek
teljes hálámat kifejezni azért a nagylelkűségért, mellyel
kérésemet, dacára az ily válalkozással járó nehézségeknek,
fogadni szives volt. Az állandó bizottság teljes erejéből
fogja önöket támogatni ; s reméli, hogy a montréali eucharisztikus kongresszus semmiben sem fog az eddigi kongresszusok mögött hátramaradni és fényes diadala lesz
az Oltáriszentség Istenének». A montréali érsek főpásztori levele «au clergé séculier, a régulier, au communantés
religieuses et à tous les fidèles», szóval az összes papság-
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hoz, szerzetesekhez és hívekhez van intézve. Utal korunk
két nagy lelki betegségére, melyeknek egyike a hitetlenség,
másika az érzékiség elhatalmasodása. Ez ellen a két nagy
csapás ellen Isten az emberiség javára buzgóságot támasztott a k a t h . egyházban az Oltáriszentségben, a hitélet
izmosítására s az érzékiség és anyagiasság fékezésére.
Ez isteni ébresztésnek gyümölcse a nemzetközi eucharisztikus kongresszus, mely minden esztendőben világhódolatot rendez, majd egyik, majd másik nemzet körében a szent ostyában rejlő Isten iránt. «Les manifestations grandioses, mondja az érsek, qui couronnent
chaque congrès sont véritablement une marche triomphale du Christ à travers le monde». Hirdetik, úgymond
tovább és előkészítik az emberiség keblében nyilvános
uralmát annak, ki minden nemzeteket örökségbe kapott.
Ez eme kongresszusoknak első feladata. A második feladat szintén isteni feladat, hasonló az elsőhöz : a kereszténység megújhodása s az emberiség meggyógyulása az
őt nyomorító kettős bajából, a hitetlenségből és anyagiasságból. Bármily nehézséggel járjon az ily vallásos világkongresszus rendezése és megtartása, az érsek szívesen,
lelke egész erejével vállalkozik az első amerikai eucharisztikus világkongresszus előkészítésére és rendezésére,
mert máris lelkesítő nyilatkozatokat és csatlakozásokat
kapott a canadai, az angol és francia püspöki kartól.
Az amerikai Egyesült-Államok püspökei különös szerencséjüknek fogják tartani a közreműködést. O szentsége megígérte, hogy követet a latere fog küldeni. Emberileg véve minden a legjobb sikert igéri. A siker főbiztosítéka azonban Istennél van. Hogy ezt a montréali érseki
főmegye megnyerje, buzgó imádkozásra és sűrű áldozásra
hivja fel mgr. Bruchési papságát és hi veit.
Rendeleteit 7 pontba foglalja össze: 1. A papság 1910.
jan. 1-től szept. 12-minden misében mondjanak imát az
Oltáriszentségről. 2. Minden templomban és kápolnában
az Oltáriszentség minden vasárnap ki legyen téve és áldásra emelve. 3. Szerzetesek, szerzetesnők, a papnevelő
és más intézetek növendékei, az iskolás ifjúság és minden
hive a főegyházmegyének a szentatya szándékára szaporítsák szentáldozásaikat és kérjék Istent, hogy gyümölcsözővé tegye a kongresszust. 4. Különös figyelembe
ajánlja a pápától előirt imát a gyakori áldozás terjedéseért. 5. A kongresszust triduum előzi meg. 6. A kongresszust körmenet zárja be. 7. Külön tervrajz fog megjelenni. Ha lehetett orvosi világkongresszust tartani Budapesten : miért ne lehetne nemzetközi eucharisztikus
kongresszust is tartani?
*

V e l e n c e . Egy polgármeter hitbátorsága. — Velence
város polgármestere, Grimani gróf, hogy bátor ember
azt f. évi szeptember hó 27-én fényesen beigazolta. Az
olasz tanító-egyesület kongresszusát kellett üdvözölnie,
azokét a tanítókét, kik az antiklerikalizmus és szociáldemokrácia szenvedélyes, vad előharcosai. Elnöke ennek
a tanítóegyesületnek, a mely ellen a katholikus olasz
tanítóság «Niccolo Tomoseo» cím alatt külön egyesületet alakított, a republikánus szocialista Commandini.
Grimani gróf polgármester üdvözletében kimondotta,
hogy az ő kívánsága szerint az iskolaügy megoldásában
minden tényezőnek közre kell működnie. «De, úgymond,
én nem volnék őszinte, ha önöknek, uraim, meg nem

LXVIII. évf. 1909.

mondanám azt is, hogy én olyan iskolát, melya természetfölöttit félretolja, elképzelni nem tudok».
E szavaknál a hithagyó tanítóság körében rengeteg
zúgás támadt, mert ilyet ők szem tői-szembe még nem
hallottak. Percekig tartott a zavar. Midőn csendesség állott
be, tetszés kezdett nyilvánulni, a mely rohamosan terjedt.
A kongresszus rendezői nagy zavarba jöttek. Nyilvánvalóvá lett előttük, hogy az egyre szaporodó kilépéseknek
mi az emeltyűje és hol van a nyitja. Grimani gróf bevárta
a teljes csendet s így folytatta : «Velence város büszke
arra, hogy tanítóit jobb bánásban és fizetésben részesíti,
mint a minőt a tanító-kongresszusok kívánnak. Ilyen
pártolásban részesíti a tanítóságot egy klerikális város
kormánya...» Ilyen férfiak termettek ott, a hol X. Pius
főpásztor volt.
—y —la.

R e v u e d e H o n g r i e . Organe de la Société Littéraire J r o J a
Française de Budapest. Megjelenik havonta. (Jelenleg
már a második évfolyamban.) Szerkeszti Huszár
Vilmos dr.
Kifelé való kulturális erősödésünknek egyik jelentékeny mozzanata e folyóirat. Még jelentékenyebb azáltal,
hogy nemzetközi műveltségi viszonyainkat a németekhez kötött egyoldalúságukból kiemeli, igyekezvén bennünket odakapcsolni a francia műveltséghez, mely bizony
Európában s egyáltalán az egész művelt világon legalább
is ép oly jelentős, mint a németeké. Azonkívül még
magával hozza a Revue de Hongrie a magyar-francia
társadalmi és bizonyos tekintetben politikai szimpátiák
erősödését. S legfőkép a francia nyelv nemzetközi volta
által a nagyvilággal tudomásul véteti életünk folyását.
Már az óceánjáró nagy gőzösök olvasószobáiban is olt
van a többi világfolyóirat közt.
Mögötte a Budapesti Francia Irodalmi Társaság
áll, melynek programmját már jeleztük — ugyan szűkebb
formában — e folyóirat programmjának bemutatásával.
Az eddig megjelent cikkek gazdagon tárják elő
nemcsak tárgyilag a magyar kulturai, gazdasági és
politikai életnek a külföld figyelmére is érdemes annyi
mozzanatát s e mellett több előkelő francia irónak cikkével a francia kultura életlüktetéseit is, hanem annyi
írói, társadalmi és politikai előkelőségünk buzgólkodását is, mellyel ez utóbbiak segítenek bennünket bemutatkozni a nagyvilágnak. Azonkívül a velünk rokonszenvező francia érdeklődésnek irodalmi tettekre váló
momentumait is láthatjuk itt egy-egy nagyobb remekművünk lefordításában.
A cikkezők közt Apponyi Albert gróf, Wekerle
Sándor, Andrássy Gyula gróf, Kossuth Ferenc, Berzeviczy
Albert, Mailáth József gróf, Wlassics Gyula, Darányi
Ignác, Elischer Vilmos, Vay Péter gróf, Marczali Henrik,
Huszár Vilmos, Angyal Dávid, Szterényi József, Gopcsa
László és több ily név erősen mutatja azt, hogy kik
tájékoztatják rólunk a külföldet, hol bizony még nagyon
is tótul voltunk eddig bemutatva.
Szépirodalmunk ujabb jelentős alakjait is látja a
nemzetközi érdeklődés, így a többek közt Mikszáthot,
Herczeget, Ambrus Zoltánt, Gárdonyit hosszabb vagy
rövidebb lélekzetü műveik gondos fordításában.
Nagy remekműveink közül pedig már teljesen le van
közölve a Bánkbán s most folyik a «Proletárok» fordítása.
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A francia cikkezők : Anatole France, Émile Faguet,
de Vogiié, F. Masson, E. Pilon, G. Hanotaux, L. Landouzy
nevei azt jelentik, hogy a szerkesztői izlés, gondosság
és ügyesség meg tudta nyerni a francia szellemi élet
legelőkelőbb alakjait az ügynek s a folyóiratot ezáltal a
franciák számára is még érdekesebbé tette.
Ne felejtsük még el jelezni, hogy előkelő francia
poéták eredeti versei között ott van egy Petőfi, Vajda
János is sikerült műfordításokban.
Szóval a legjobbakat látjuk összehozva a szellemi
érintkezés ápolására, hovatovább minél nagyobb mértékben való fejlesztésére.
Az egész folyóirat általában mérsékelt, sőt nem egyszer konzervatív irányát is konstatálhatjuk s azonkivül
még megjegyezhetjük, hogy a hol a többek közt egy
Apponyi Albert grófot, Mailáth József grófot, Vay
Péter grófot szívesen és gyakran kérnek föl cikkírásra,
az a folyóirat a katholikus érdeklődés középpontjába
van már helyezve. És szeretnők katholikus életünk kiválóságait minél több cikkükkel szerepelni látni a Revue de
Hongrieban, hová őket a szives fogadáson kivül hivja
a művelt katholikus közönség érdeklődése is, mely a
francia kulturához s ez utóbbinak a politikai efemér
elvadulásokon fölül álló, rég kipróbált nemes finomságaihoz mindig szívesen közeledik minél közelebbi s
minél tartósabb érintkezésre.
Kőszegi László.
*

A d a l é k o k M á r a m a r o s t ö r t é n e t é h e z . Irta ifj.
nagysomkuti Pap József. Máramarossziget, 1909. 368 1.
A huszti vár képeivel.
Forrástanulmányokon alapuló munka, Máramarosmegye története Huszt vára körül csoportosítva. A megyebeliek megismerhetik belőle multjok egy jelentékeny
részletét, a sok küzdelmet és szenvedést, mellyel a haza
közös sorsában annyi századon keresztül résztvettek.
A nemes Pap-család egyik sarja írta, egy tehetséges
fiatal pap, ki mintha született volna a történetírásra,
bújja a poros levéltárakat s a felkutatott anyagot oly
kedvesen tudja elbeszélni, hogy a más «fàrabeli», a nem
máramarosmegyei ember is élvezettel olvassa.
Ha, mint bevezetésében olvassuk, a vármegyéje
története nincs még megírva, akkor a jelen kis monográfiájában már is kimutatta, hogy megírására ő van
hivatva. Igy csak a magyar ember, abból a régi veretből, tudja szeretni szülőföldjét, mint a milyen e könyvön
átömlik s ez a szeretet majd megmondja neki, mi a
további teendője.
Ezt a munkáját tehát csak bemutatkozásnak nézzük s mint ilyenről is csak dicsérőleg nyilatkozhatunk,
különösen, hogy újból kiemeljük, ritka kedves előadási
modoráért. De érezzük nagy tanultságát is, annak
dacára, hogy forrásait meg nem jelöli, a minek egyediili oka, hogy a dolgozat először a «Máramarosi Független Újságban» jelent meg s onnan nyomták le költségkímélés okáért, pedig megérdemelte volna, hogy a külön
kiadásban a forrásokat is megjelölje. Ezek mutatták volna
a szerző munkájának komoly és valóban történeti értékét.
Ezt a jövőt tekintve, midőn majd nekiáll a vármegye története megírásának, volna egy-két megjegyzésünk jelen munkájáról, melyeket jó lesz a szerzőnek
figyelembe vennie, hogy szép tehetsegét igazán a tudomány javára értékesítse.
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Értem azt, hogy a nemesi sarj elsősorban, sőt csaknem kizárólag a megyebeli nemesség, különösen pedig
a Husztot környező falvak nemessége iránt érdeklődik.
Monográfiájának a tárgya, Huszt vára története is elsősorban erre utalta. A vármegye történetében azonban
látókörét jóval ki kell szélesítenie, hogy történetet írjon.
Ma a történet szélesebb keretben dolgozik, mint még
csak 50 év előtt; felöleli az összes néprétegeket s nemcsak a hadászati, hanem a kulturális, közgazdasági,
ipari, társadalmi stb. viszonyokat is. Ez ma a nemzeti
történet, mint a minek megírására jeles példa Acsády
története (persze a történetíróban nagyon kárhoztatandó
vallási elfogultságától eltekintve.) Látnunk kell : miként
élt és miként dolgozott a nemzet vagy csak egy vármegye is a múltban; micsoda tényezők hatottak összállapotára, miben emelkedett, miben hanyatlott?
Csak ilyen teljes keretben értjük meg és méltányoljuk
a multat s látjuk meg nemcsak bűneit, hanem erényeit
is. Szóval csak úgy szolgálhatjuk a történeti igazságot,
a mint azt a mult, melynek vállain emelkedünk, tőlünk
megérdemli.
Pap József jelen müve, ezekből a szempontokból
tekintve, nagyon egyoldalú, inkább a régi iskolához tartozik, melynek történeteit csupa háborúk s azok leirása
tölti be. Épen azért talán észre se vette, liogy milyen
sötét könyvet írt, pedig igazán meleg szeretettel eltelve
szülővármegyéje iránt, a mult dicsőségét akarta zengeni.
Nem dicsőség ám a mi szemünkben a csupa vérengzés,
gyilkolás, álnokság és örökös vagyoneltulajdonítás !
Nemesekről beszélve csupa nemtelenséget hord össze !
A történelem így nem lehet magistra vitae, de nem is
lehetséges, hogy csupán ilyenekből állott volna a máramarosi nemesség élete. Nincs ember, a kinek jó tulajdonsága
is ne volna; azért, ha embert akarok jellemezni, mindent
el kell róla mondanom, nemcsak gyarlóságait.
Igaz, hogy háborúk között minden elszilajosodik ;
de ennek dacára bizonyára akkor is voltak valaminemű
nyugvópontok, mikor az emberek visszatértek rendes
foglalkozásaikhoz. Lám, a mint ki-kitér ezekre a mozzanatokra, pl. Rákóczi idejében a bányaművelésre, majd
a szigeti piaristák kulturális működésére, mindjárt más
levegőben érezzük magunkat, mint a csupa «kulturbestiák» közölt.
A szerző, volt tanítványom, meg fogja ezekből érteni,
mit kívánnék tőle jövő történetírói működésében. Mert,
hogy állásbeli hivatása mellett, ennek szentelje erejét,
forró óhajtásom. Nagyon kiérzem ebből a bemutatkozásából rátermettségét ; még nagyobbakat van hivatva
alkotni. Kedvvel kutat, tud tárgyilagos lenni, szépen és
könnyen ír: a biztató jövőnek kedvező előjelei. Dudek.

Békefi dr. Horváth

Mihályról.

Az ujabb búvárkodással ujabb történeti tankönyvek léptek be a középiskolába. A mai deák már nevét is
alig hallja, nekünk még a legnagyobb történetírónk
volt Horváth Mihály. Nemcsak iskolai «Magyarok történetét», hanem a 14 kötetes nagy magyar történelmét is forgattuk. Ma már ő maga is a történelemé.
Ennek a neves történetírónknak emlékét ünnepelte mult csütörtökön a Történelmi Társulat az
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Akadémia fölolvasó termében. Épen születésének
100-ik évfordulóját választották. Az emlékbeszédet
Békefi Rémig dr. egyetemi professzor tartotta nagyszámú közönség jelenlétében ; szülővárosa Szentes is
volt képviselve. Békefi történetírásunk fejlődésének
keretében domborította ki Horváthnak, mint történetirónak jellemző képét.
Az igen változatos életű férfiúnak egyik unokatestvére Császka érsek volt, a még élő unokatestvére:
Samassa egri biboros-érsek.
Szerk.
D. P a l o n c a . A kérdezőnek az ujabb szerzők kellettek.
1$. B u d a p e s t . Rómába a bélyegtöbblet 3 kor. 60 fill.
M. S z e g e d . Még az egész 1909. évre.
D . B u d a p e s t . Hogy ki a szabadgondolkozó? Úgy látom,
hogy emberfajta, a ki, mivel ember, mit tegyen egyebet, gondolkozik is, szabadon is gondolkozik, mint minden ember,
mert máskép gondolkozni nem lehet. Csak, úgy látszik, az a
hibája szokott lenni, hogy szabadon ugyan, de nem helyesen
gondolkozik. Az előbbi olyan természetes az embernél, mint
az ökörnél a kérődzés ; a helyes gondolkozás ellenben nem
minden embernek a tulajdona s különösen olyannál hiányzik
az rendesen, a ki olyasmiről szeret beszélni, a mihez vagy
semmit, vagy keveset ért. Hogy mi jutott némelyeknek eszébe,
hogy «szabadgondolkozóknak» nevezték ki magukat, azt bajos
volna megmondani, mint bajos megérteni, hogy sokszor a
legcsunyább e m b e r miért tartja magát szépnek ? Az életnek
és az őrültek házának sok titka van, a mit halandó ember
nem képés megoldani.
K. B u d a p e s t . Nem úgy van ám a dolog ! Markos Gyuláért tessék magát Markos Gyulát felelősségre vonni és ne
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tessék érte mást okolni, a kinek a dologhoz semmi köze.
Az «Esti Újság» levelében, meg más, épen a mult héten megjelent közleményekben olvashatta, hogy az egyházi hatóság
ettől is, meg attól is letiltotta és mit csináltak ugyanakkor
a világi u r a k ? Egy kerület országos képviselőjévé választja,
annak a másiknak pedig, a kit levelében emleget, plébániát
szavaznak meg. És kérem ön mégis azt lobbantja szemünkre,
hogy «miért nem tisztogatja magát a klérus» ? Hát nem önök
fogják mindjárt az ilyeneknek pártját? A világ rontja a könynyebb kaliberű papot és mikor elrontotta s csúnyának találja,
kiáll a fórumra és teli torokkal kiáltja : ime, ilyenek a papok !
Csodálom azt a logikát, mely az ön módja szerint itél a dolgok felől s mindenkinek tesz szemrehányást, csak annak nem,
a kinek kellene, elsősorban önmagának. Nem emlékszik már
pl. annak a bizonyos budapesti hitoktatónak a két év előtti
esetére, mit csináltak a támogatói az egyházi hatóság illetékes
eljárásával szemben ? Oh világ, világ, beh hamis a te Ítéleted !

TARTALOM. Őszi gondolatok. Pinzger Ferenc S.
J.-től. — A theologiai év kezdetén. IV. (Vége). Zubriczky
Aladár dr.-tól. — A bibliai őstörténet modern értelmezésének története. Kmoskó Mihály dr.-tól. — A kath.
tanítóképzők államsegélye. II. Guzsvenilz Vilmostól. —
A szubjektivizmus. VI. (Vége.) Csánossy Béla S. J.-től. —
Egyházi világkrónika. —y —/a-tól. — Irodalom. Revue
de Hongrie. Kőszegi Lászlótól. — Pap József : Adalékok
Máramaros történetéhez. Dudektől. — Rékefi dr. Horváth
Mihályról. Szerk.-tö\. — Telefon.
Laptulajdonos és kiadó :
DUDEK JÁNOS

Slephaneum

dr. egyetemi ny. r. tanár.

nyomda r. t. Budapest. VIII., Szentkirályi-utca
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Az élet, a növény- és állatvilág s végül az ember a maguk legelső kezdeteiben, amint a palaeontologia a
Föld legősibb rétegeiben először találkozik maradványaikkal, valamint további fejlődésükben, érdeklődésünk legkiválóbb tárgyai. Honnan lettek, miként keletkeztek, mi volt sorsuk a mai napig? Nemcsak tudásvágyunkat ingerli,
hanem keresztény világnézetünket is a legmélyebben érinti az e kérdésekre vonatkozó felelet. A jelen mű feladata
az olvasóval megismertetni azokat az eredményeket, melyekre a természettudomány és a tcrmészetbölcselet e tekintetben a mai napig jutott; illetőleg kimutatni azt, hogy a származástan és a keresztény világnézet nemcsak nem
zárják ki egymást, hanem a legszebb összhangzatban állanak egymással, míg ellenben a manap annyit hangoztatott
«természettudományos világnézet», természettudományilag megvizsgálva, minden meggyőző alap nélkül szűkölködik.
A könyv jó szolgálatot fog tenni a modern kérdések iránt érdeklődő nagy közönségnek, kivált azoknak,
kik, menten minden egyoldalúságtól, az emberiség polgáriasitó munkájában ép oly fontos tényezőnek tartják
a vallást, mint a tudományt.
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KQYKTKMI TANAK

moril

Mindszentek estéje van. A temetőben járok.
Végre oda simulok a szomorúfűz hatalmas törzséhez.
Oly jó ott lenni észrevétlenül. Jönnek-mennek az
emberek. Kigyulladnak sorban az apró gyertyák, a
hatalmas fáklyák, az egyszerű mécsek és a pazar
lámpák. A gyenge szél lágy fuvalmára tűzben hullámzik a temető. S a temető mégis hideg marad. Sok
tüzet, de kevés szeretetet hoztak az emberek. Sok
füst száll az égnek, de csak kevés fohász. Itt-ott a
könny is fölragyog. Ennek a fénye ezer fáklyánál
szebben tündököl. És hull a könny, lobog a tűz,
csapkod a láng, száll a füst, járnak-kelnek az emberek. Ám mindebből én keveset látok. Elfogódik
lelkem s borongva elmereng. Egymást iizi benne a
sok gondolat.
Ó, a holtak kis otthona az élőknek nagy iskola
s a nagy mester benne a Halál. Tanítélettudományt,
tanít bölcsészetet, theologiát, erkölcstant, csak érteni
kell szavát. S tanaira nincs cáfolat. Társadalmi tudományából szegezzünk le egy-két hatalmas vezérgondolatot. «Ámítás a világ kápráztató fénye, a melyért
versengni nem érdemes», ez az első tétele és «a különféle rang dacára is csak testvérek maradnak az
emberek, a kiknek tehát viszálykodni nem szabad»,
ez a második.
1. O, mondjátok csak, nem tűnik föl nektek,
hogy az emberek félreismerik az életet? A nemes
pályatérből véres csatateret alkotnak.
Ha porba hullt egy korona, ha egy pásztorbot
letört, ha egy hivatal megüresedett, bár egy az csupán,
mégis ezren kapnak kapzsian utána. Hej, pedig a ki
két kézzel kap a rózsa után, félő, hogy ép az ő
kezébe nem való, mert ha tudná, hogy nemcsak
virágja, de tövise is van, óvatosan fogná. Félő, hogy
a ki közülünk leginkább kap a rang után, ép a
legkevésbbé méltó rá, mert hiszen nem jól ismeri.
Ilyenek közül később csalódva hányan m o n d j á k :
Ha tudtam volna!... Ha tudtad volna, hogy kétvégű
s törékeny a vezérpálca, hogy a kétélű kard egyik
élével véd s sebez a másikkal, hogy a pásztorbot
támasz és teher egyszerre, hogy földhöz nyom a
fényes arany súlya s hidege szivet fagyaszt; ha tudtad

dr.

vasárnapon.
SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL

Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 27.

volna, hogy a puha ágyban álmatlanná lesz sok
hosszú éjszakád ! 0, ha tudtad volna, úgy-e, nem
kapkodtál volna utána !
Ám, mint mondtam, ezren kapnak a porba hullt
zsákmány után s mire kézhez ragadta egy, hajh,
mennyi becsület, hírnév, barátság veszett el örökre
s mennyi szív maradt miatta agyontiporva ! Avagy
hisszük, hogy másban semmi jó s mibennünk nincs
hiba, hogy mindenki elnézéssel tartozik nekünk s
mi senkinek semmivel ? Ah, dühöngő testvériség s
vészthozó szeretet ! De úgy-e nem baj ! Megvan elvégre is a szines szappanbuborék, bár miatta kincsek
vesztek el. Hog}7 üres a fényes buborék, ti nem tehettek
róla s a magatok kincseit nem tapostátok, úgy-e?
így rögtönözzük a háborút s a békében meg
emígy okoskodunk : Miért vagyok én koldus, a másik
miért gazdag ? Én miért szolga és úr amaz ? Az egyik
miért dicsőítve, a másik elfeledve? Miért? Miért?
És a rövid kérdések miatt újra messze szakadnak
egymástól a szivek, a rokon szivek nem értik meg
egymást s az emberek nagy családja ellenségek tanyájává válik. A békés tűzhelyet földúlja a társadalmi
harc. Az egyik követeli, a másik védi jogait. Adja
mindkettő az igazságért küzdő hőst, ő nem a hibás,
a másik az elfogult !
De jön a Halál. Csontos arcán sem hízelgés, sem
ellenérzés nincs. Hidegen bár, de fönséggel osztja az
igazságot: Nézzétek, ti panaszkodók! A szoborra s a
diadalkapura teszem kezem és elporhadnak. Megérintem s porba hull a korona, elhervad a babér.
Jöttemre törik a lándzsa, törik a kard. Leheletemre
minden földi fény volt és — nincs. Méltó-e hát a
szappanbuborékért egymásra irigykedni ? !
Ti hatalmasok meg beszéljetek: adott a szívnek
meleget a hideg pénz? Könnyebb volt-e a bibor az
egyszerű ruhánál ? Több örömben, boldogságban
volt-e osztályrészetek ? Jutott-e néktek annyi a szeretetből, mint a hizelgésből? Tudtátok-e legalább, ki
a hízelgő s ki a jó barát? S mindazzal, a mivel
büszkélkedtetek, mit nyertetek? Lehet-e abból bármit is sírba vinni, avagy könnyebb így most a halál?
0, a morzsát a szegénytől tehát miért irigyeltélek?
Szertelen vágyaitoknak bár szűk vala a nagy világ
s a szűk sír is mily tágas lesz nektek !
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2. Tovább szövöm gondolataimat. Igazán csak
egy igénytelen kis fal von határt az élők és a holtak
között s e védtelen sánc is mennyire elég arra, hogy
semmi hatalom, s e m m i fény, p o m p a , rang, vagy kincs
át ne hatolhasson rajta. Egyenlően lépünk az élet
szinterére, hogy egyenlően t ü n j ü n k is le onnan.
Avagy mi a különbség a tornyos vár s a födetlen
kunyhó, a büszke ú r n ő és az igénytelen p ó r n ő újszülöttje között? H a j h ! születésünk tüntetve hirdeti,
hogy csak testvér m a r a d a testvér, hogy egyenlő volt
a származásunk s ősszülőnk valaha egy vala. A sok
ember csak egy család és az emberiségnek egy a
földi célja: a közös boldogulás. Csak kinek-kinek
m á s - m á s m u n k a k ö r t jelöl ki osztályrészül az élet,
kívánva, hogy legyen testvér, a ki uralkodik, hogy
legyen testvér, a ki m u n k á l k o d i k ; ésszel az egyik,
kézzel a másik ; hogy legyen testvér, a ki törvényt
szab, a másik, a ki kenyeret, a harmadik, a ki védelmet, a ki a lelkeknek vigaszt nyújt stb. Az élet követelménye ez s neve: munkafelosztás. Szabálya pedig:
összetartásban van az erő, civódásban a pusztulás.
Sok kőből készül a hatalmas vár, sok láncszemből
a hosszú lánc s vékony fonalakból lesz az erős kötél.
A sok kő egymásra támaszkodik, a sok láncszem
egymást tartja fönn s egymást erősíti a sok fonal.
Méltányosak legyünk tehát. A sok m u n k a k ö r nem
fölösleges. Hogy meglegyenek, a társadalom közös
üdve követeli. Igy n e m is az a fő, ki mit betölt, de
hogy a maga körét ki miképen tölti be. Hiszen a
gazdag lelke hányszor koldus, míg a szegénynek
szive hányszor kincsekkel tele? S a durva szűr mily
sokszor takar nemes szivet !
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senki. A ki engedelmeskedni soha nem tanult, még
az is követi némán. S kinek bár egész életén át mi
sem sikerült, legyen az is nyugodt, remekül sikerül
neki is — meghalni.
Igy halomra döntve az emberek között minden
különbséget, rendben helyezi el őket a sírba egymás
m e l l é : a barátot az ellenséggel, szolgával a nagy
urat, a tudóst a tudatlannal. S nem vonja felelősségre a Halált egy se, jogtalansággal egy sem vádolja.
Igy lesz a temető az emberiség közös családi sírboltja, a mint a születésük is közös bölcsőjük vala.
A kiknek az élet önzése földúlta otthonukat, a temetőben újra lesznek nagy, békés család, örökre kibékítve a Halál hideg csókjával.
-K
Színpadhoz hasonló az élet, hatalmas színpadhoz.
Benne mindenkinek kijut kisebb-nagyobb szerep.
A szétosztott szerepek szerint mindegyikünk másm á s jelmezt ölt. Új személyek, új szin. Új korszak,
új felvonás. Mire eljátszottad szerepedet, leteszed a
jelmezt. Es n e m aszerint, mit játszottál, de miként
játszottál, tapsot kapsz avagy füttyöt, a k á r királyi
volt a szereped, akár egyszerű kézi munkásé.
Kóza
György.

Miért nincs virágzó

Mi hát a különféle m u n k a k ö r r e l j á r ó rang, pompa,
f é n y ? Hivatalos, külső ruha. Nem is a mienk, csak
a hivatalunknak a tulajdona. Már megvolt, mielőtt
mi valánk, meglesz akkor is, ha mi m á r nem leszünk.
Urat cserél csupán. Úgy van, hogy az élet m u n k a k ö r ü n k n e k megfelelőleg m á s - m á s mezt is akaszt
reánk. Egyre bibort, sokra darócot ; egynek kardot
nyújt és kormánypálcát, m á s n a k munkáskönyvet s
így tovább.
H a j h ! de mi rövidlátók vagyunk. Okoskodni igen,
de természetesen gondolkodni n e m tudunk. Bölcsességünkben az igazságot keresni elfelejténk. A lényeget
semmibe sem vesszük s ü n n e p e l j ü k a külső mezt,
bár n e m is a mienk. A cifra külső miatt a tulajdon
testvérek többé n e m ismerik egymást.
De j ö n a bölcs Halál. Könyörtelenül föltárja
nagy tévedésünket. Letépi r ó l u n k a mezt s megrendítő részrehajlatlansággal oda kiáltja n e k ü n k : «Add
vissza, a mit kölcsön kaptál, a mivel jöttél, menj
azzal. A külső jelmez nem neked, csak a hivatalodnak volt tulajdona. Te csak a szerepedet játszottad
el benne». Azután hosszú kezével sorba int. S nem
m o n d j a senki: «Nem megyek én, nagy ú r vagyok.
Engem ne bánts, vannak kincseim. Hozzám ne nyúlj,
én vagyok a leghatalmasabb király.» Hajh, n e m m o n d j a

theologiai irodalmunk?

I.
Sokszor merült föl ez a kérdés, sok választ hallottunk rá ; egyik ebben, a másik a b b a n keresi a baj
okát. Érdemes a kérdéssel foglalkozni és magyar
theologiai irodalmunk diagnózisát megállapítani.
Abban az egyben mindenki megegyezik, hogy
magyar theologiai irodalmunk alig van. Evenkint
alig egy-két theologiai m u n k a jelenik meg, jelentékenyebb csak elvétve akad közöttük. Az általános
szabály alól egyedül a magyar egyháztörténelem
képez kivételt, melynek évtizedek óta vannak hivatott művelői, akik az okmánytáraknak és a tudós
monográfiáknak nagy számát bocsátják közre. Azonb a n m á r az általános egyháztörténelemnek alig van
művelője. Sőt Karácsonyi könyvének megjelenéséig
a magyar katholikus egyház összefoglaló történetének is teljes hijával voltunk, még csak vezérfonállal
sem bírtak tanáraink, amelynek alapján a magyar
egyháztörténelmet előadták volna. Az, hogy a magyar
egyháztörténelem mégis virágzik nálunk, okát részben abban birja, hogy a világi történetírással érintkezésben lévén, közönsége nagyobb és részesedik
mindazokban az előnyökben, amelyek nyújtása által
tudományos köreink a történetírást általában előmozdítják. Az egyháztörténelmi forrásművek kiadóra
találnak az Akadémiában, a Szent-István-Társulatban,
mecenásra azokban, akiket a kiadvány közelebbről
érdekel. Az is bizonyos, hogy egyes kiváló történetírók föllépése a kisebb csillagoknak egész raját indította meg a történelemkutatás mezején.
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Sokan azok közül, akik az irodalom pangásáról
beszélnek, a dolgot úgy látják, hogy a hanyatlás
ujabb keletű. Azt mondják, hogy két évtized előtt a
magyar papság többet írt és több könyvet vett, a
hanyatlás épen a fiatal papi nemzedék terhére esik,
a melytől épen a jobbrafordulást vártuk. Azt hiszem,
hogy ez a felfogás optikai csalódás. Vegyük föl vízválasztó határvonalnak az 1890-ik esztendőt és nézzük, mit írtak 1870-től 1890-ig és mit írtak 1890-től,
most már mondhatjuk 1910-ig, a mérleg erősen az
utóbbi húsz esztendő javára fog billenni, még az
egyháztörténelemben is, annál inkább a többi szakban. Ex uno disce omnes. Vessük össze a budapesti
tudományegyetem hittudományi karának irodalmi
műveit a megelőző és az utolsó húsz évben, látni
fogjuk az óriási különbséget. Egyben lehet visszaesést megállapítani : a katholikus folyóiratokban. De
ennek megvan a maga speciális oka, erről mindjárt
lesz szó.
A panasz másik fele az, hogy a fiatalabb papi
nemzedék kevésbbé képezi magát, mint az előző,
kevesebb könyvet vesz. Számszerinti adatok nem állnak rendelkezésemre, nem is olvastam a tételt számokkal bizonyítva, de mivel magánkiadók hangoztatják a panaszt, elhiszem, mert nekik tudniok kell.
Tehát elfogadom, hogy a magánkiadók kevesebb
könyvet adnak el, mint azelőtt, mert a Szent-IstvánTársulatnál hasonló panaszt nem hallottam. Mi ennek
az o k a ? Talán a fiatalabb nemzedék nembánomsága? Azt hiszem, másban kell a bajt keresni. Egészségtelen volt az a nagy forgalom, a mit a magánkiadók régebben az intenciók révén csináltak.
A panaszok csak azóta merülnek föl, a mióta félre
nem érthető módon meg van tiltva az intenciók felhasználása forgalmi célokra. Tudjuk, hogy hogyan
történt abban az időben az irodalomterjesztés, milyen
könnyű és könnyelmű módon történt a könyvbeszerzés. Sokan könyveket vettek, nem azért, hogy elolvassák, hanem azért, mert jutányosán jutottak
hozzá. El sem olvasták, sőt sokan az intenciókat
sem végezték, mert nem is miséztek máskor, mint
mikor «pro populo» kell misézni, mint a görögöknél
egyes egyházmegyékben még m a is szokás. De nem
akarom a magyar egyháztörténelemnek egyik máilezárt dicstelen fejezetét fölfrissíteni, még mindnyájan
emlékszünk rá. Röviden csak annyit állapítok meg,
hogy mivel a könyvvásárlás megcsappanása az intenció-tilalommal esik össze, az nem a fiatal papi
nemzedék rovására irandó, hanem az előbbi forgalom egészségtelen állapotát mutatja.
Összefügg ezzel a kérdéssel több folyóirat megszűnése is. Ezek is mind körülbelül ugyanabban az
időben szűntek meg, tehát ugyanabból az okból.
Sajnálatos ezek megszűnése, mert ezáltal sok iró,
a ki ezekbe szokott dolgozni, tért vesztett.
Abban az alakban is hallottuk már az említett
vádat a fiatalabb papság ellen hangoztatni, hogy a
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papság az utóbbi időben oly mohósággal vetette
magát a szociális térre, hogy ez legjobb erőit teljesen kimeríti és elvonja az irodalom művelésétől.
Van ebben valami igaz. Az utóbbi időben a papság
munkaköre oly rohamosan szélesedett ki, hogy minden valamirevaló erő nem is egyszer, hanem legtöbb kétszer, háromszor le van foglalva. Az összehasonlításnál maradjunk most is az előbbi határpontnál, bár néhány évvel közelebb is kezdhetnénk.
Mi volt a magyar papság hitbuzgalmi, szociális,
charitativ tevékenysége 1890 előtt? Minden az egyszerű százados keretekben mozgott. Minden azóta
lett, a mi ma büszkeségünket képezi : a Mária-kongregációktól, a tanoncotthontól a fogház-misszióig, a
katholikus naggyűléstől, néppárttól a népszövetségig.
Maga a lelkipásztorkodás is elevenebb tempóban jár,
a hitoktatás is másként történik, mint azelőtt. Erre
mindenre ember kell, még pedig egész ember.
Szabad-e emiatt panaszkodni? Ha ez mind nem
volna, a papság kétségtelenül néhány könyvvel többet írna, de bátran merem azt mondani, most sem
ír kevesebbet, mint azelőtt. Ne legyünk egyoldalúak.
Szükség van könyvekre, irodalomra, írókra, de szükség van tevékeny apostolokra is. Nagy munkát végez
a tudós, a ki a szent tudományt továbbviszi, vagy
annak eredményeit összegezi ; de nem kisebb a lelkipásztor érdeme, a ki a modern lelkipásztorkodás kiszélesített országutain dolgozik. Ne vonjuk el a tudóst
az ő könyveitől, de azon se sajnálkozzunk, ha valaki
nem papirosra ró betűket, hanem eleven szivekbe
vési be Isten gondolatait.
Nein vagyok kritikátlan bámulója a papság
ujabb irányú tevékenységének. Mint minden új mozgalomnak, ennek is vannak kinövései, gyermekbetegségei. Igy főkép a szövetkezetek terén mintha több
történt volna a jóból, mint kellett volna. De minden
egészséges mozgalom hamarosan megtalálja a maga
helyes medrét, csak meg kell várni. Az igazság
türelmes.
De ha nem is fogadhatjuk el, hogy theológiai irodalmunk épen az utóbbi időben hanyatlott volna le,
nem zárkózhatunk el a sajnálatos tény elől, hogy alig
van theológiai irodalmunk. Kutassuk ennek okait.
Egy általános ok, a minek hatása theológiai
irodalmunkon mindig meg fog látszani, az, hogy
olvasóközönségünk elenyészően csekély. Mai laicizált
kulturánk mellett világi közönségre csakis népies,
legföljebb még apologetikus könyveknél számíthatunk. A többi iró csak magára a papságra számíthat. A magyar papság pontos számát nem ismerjük,
de hozzávetőleg megállapíthatjuk. Latinszertartású
plébánia az országban körülbelül 3000 van. Nem
sokat fogunk hibázni, ha az összes latin papság számát, a szerzeteseket is beleszámítva, ennek kétszeresére, körülbelül 6000-re tesszük. Már most az
összes theológiai irodalmat ennek a papságnak kell
fentartani, mert a görög papságra családos állapota
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letünk, önként kínálkoznék a gondolat, hogy alapítés szegénysége miatt, a románokra azonkívül nemzetisunk egy könyvkiadó egyesületet. De a Sajtóegyeségi irányuk miatt csak nagyon kis részben lehet szásület, Pázmányegyesület, Szent-István-Társulat és a
mítani. De még ebből a számból is le kell ütni
többi egyesület és társulat mellett hogy férne el még
magas kor, szegénység és hasonló címeken körülegy egyesület, a m e l y megint csak annak a kevés
belül 2000-et, úgy hogy 4000-nél alig tehető többre
p a p n a k pénzére volna alapítva, a kik a theologiai
azok száma, a kikre a theologiai irodalom pártolásákönyveket is vásárolják. így tehát egyelőre alig van
nak feladata nehezedik. Kétségtelen, hogy ha 4000
m á s kivezető út, m i n t az, a melyet a «Religio»
pap minden magyar theologiai művet megvehetne és
szerkesztője követ és prédikál, hogy a theológiai iró
meg is venne, még mindig virágzó irodalmunk
ne csak tudományát és idejét, hanem pénzét is
lehetne. De a legtöbb m ű a 4000-nek csak egy réáldozza a közérdeknek. A ki ezt n e m teheti, annak
szét, sokszor kis részét érdekli és a 4000-ből legtöbb
körülbelül le kell arról mondania, hogy theológiai
csak nagyon kimérten költhet pénzt könyvekre és
Hanauer A. István dr.
szakmunkát írjon.
abból a kevésből még folyóiratokra s jelentékenyebb
külföldi m u n k á k r a is kell telleni. így maga az olvasóknak szűk köre is sokat megmagyaráz. Mégis két- Az
egyházi büntetőjog az apostoli kortól
ségtelen, hogy a papságnak sokkal nagyobb érdekJÇonstantinig.
a.)
lődést kellene tanúsítania a theologiai tudományok Nagy
iránt és az irodalmat, úgy a hazait, mint a külföldit,
Még a legkisebb emberi társaság is, ha létét
sokkal nagyobb mértékben kellene tanulmányoznia.
biztosítani akarja, él azzal a természetadta jogával,
hogy büntetendő cselekményt elkövető, vagy a tárA hol nincs olvasóközönség, kiadó sem vállalsaság céljával ellentétes magatartást tanúsító tagjaikozik valamely m u n k a kiadására. Ezért nálunk theoval szemben a kebeléből való kizárás hatásos módlógiai szakmunkára egyáltalán n e m lehet kiadót
ját használja. 1 E jogosultság a társas viszony mitalálni. Mutatja ezt az a körülmény is, hogy legtöbb
voltából következik, mert többek együttműködése
theologiai m u n k a az iró saját kiadásában jelenik
egy közös cél érdekében csak úgy lehetséges, ha
meg, az iró maga kénytelen m u n k á j á n a k forgalombam i n d e n egyes tag működése összhangban van a
hozatalával vesződni. Ennek a rendszernek folyoközös céllal. Szinte magától értetődő tehát, hogy az
mánya az a helytelen dolog is, hogy az iró igen
egyház, e tökéletes társaság, is él e legalkalmasabb
sok esetben még könyve megjelenése előtt előrendfönntartó eszközzel. Természetfölötti céljának
fizetést nyit még ismeretlen értékű m u n k á j á r a , mint
valósulhatása a legteljesebb összhangot kívánja s
valamely újságra vagy folyóiratra. A különbség könyv
ezért az összhangot zavaró makacs, megátalkodott
és folyóirat között igen nagy. Mert a folyóirat irátagjaival szemben kénytelen a kiközösítéshez nyúlni.
nyát és értékét m á r meglehetős pontosan ismerem a
Különben is e büntetés, miként látni fogjuk, isteni
megelőző évfolyamból, míg a megjelenő könyvet
p
a r a n c s o n alapszik s így lényének megtagadása volna,
csak a bírálatokból vagy megtekintésből ismerhetem
ha e legmagasabb parancsnak n e m tenne eleget.
meg, azért arra okosan előfizetni csakis mecenási
hajlamból lehet. Sajnos, hogy a mecenási h a j l a m
Ha az ókori államok történetén végigtekintünk,
egyre j o b b a n tünedezik. Ma is m é g van mecenásm i n d e n ü t t azt láthatjuk, hogy az egyes államok bizofőpap, a ki szívesen viseli papjai irodalmi m u n k á s nyos cselekedetek elkövetőit kizárással büntetik. Az
ságának költségeit, de már kevesebb, mint azelőtt.
ókori pogány államok institutióiban a sacralis elem
Különben is irodalmat mecenásokra alapítani nem
egybeolvadt a világi elemmel. Azért a kizárás, kilehet. A hazai szerzetesrendek egyike-másika azáltal
közösítés is sacralis jellegű. így a gallok azt, a ki a
mozdítja elő tagjaik irodalmi tevékenységét, hogy
d r u i d á k parancsainak nem engedelmeskedett, kizárnekik a szükséges pénzösszeget előlegezi addig, mig
ták az áldozat bemutatásán való részvételből. Náluk
az a könyv elárusitásából megtérül. Ez mindenesetre
ez a legsúlyosabb büntetés volt, az illetőt a gonoszigen becses támogatás, a minek a világi papság
tevők közé számították, mindenki kerülte s még a
híjával van. Ebben a dologban egyetlen katholikus
vele való beszédtől is tartózkodtak. 2 A régi germákönyvkiadóvállalatunkra, a Szent-István-Társulatra
noknál annak, a ki pajzsát elhagyta, nem volt szabad
sem támaszkodhatunk. Egy kérdezősködő a társulataz isteni tiszteleten megjelennie, a tanácskozásban
nál azt a választ kapta, hogy csak oly mű kiadását
tilos volt részt vennie s ezt oly súlyos büntetésnek
vállalják el, a mely legalább 3000 példányban készül.
tartották, hogy sokan gyalázatuknak öngyilkossággal
Világos, hogy Magyarországon n e m lehet theologiai
1
szakmunkát 3000 példányban eladni. így tehát arról,
Az államok a legrégibb időktől mind mai napig élnek
hogy az irók munkáikat a Szent-István-Társulat
e joggal. Az exilium, az infamia, a rabszolgaságba való taszítás, a későbbi szabadságvesztés-büntetés, a relegatío, deporsegélyével adják ki, le kell m o n d a n u n k . Különben
tatio, a politikai jogok gyakorlásának felfüggesztése stb.
sem lehet ezt rossz néven venni, mert a társulat
mind a kizárás, elkülönítés más-más formában való megfeladata az iskolakönyvek és népies, olcsó, jó könyjelenése.
2
vek kiadása. Ha nem volna már túlostúl sok egyJulius Caesar: Ue bello gallico. L. VI. c. 13
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vetettek véget.1 A római alkotmány tudvalevőleg
telítve volt sacralis elemmel. Magának az államnak
keletkezését is isteni eredetűnek tartották. A köz- és
magánélet tele volt sacralis cselekményekkel. A patrónus és cliens közti familiaris viszonyt is sacralis
institúció védte. Azt ugyanis, a ki patrónusa, avagy
a ki cliense ellen pereskedett, tanúvallomást tett,
vagy más módon az illető ellenségei mellé állott, a
törvény árulónak nyilvánította, minden emberi társaságból kiközösítette s mint az alvilági isteneknek
áldozatul szántat, bárkinek szabad volt büntetlenül
megölni. 2
A zsidó theocratiában a világi elem teljesen eltűnik, úgyszólván minden cselekedet sacralis jogi
jelentőségű volt. E theocratia használja a legbővebben a kiközösítés büntetését. Már Esra X, 8. említi
a kiközösítést. Több foka volt: TiJ,3 D"i~4 és Nnüt^.5
1
HJ a többiek társaságától való elkülönítés, kizárás
volt, még a feleségtől és többi otthoniaktól is, négy
lábnyi távolságra. Harminc napig tartott, ha azonban
az elkülönített nem javult meg, az elkülönítés először hatvan, azután kilencven napra volt meghoszszabbítható. A TiJ huszonnégy esetben szabható ki.6
A kiközösített a kiközösítés ideje alatt se nem nyiratkozhatott, se nem borotválkozhatott. Tíz személy
rendes gyülekezetébe nem mehetett. Ha a kiközösítés
ideje alatt meghalt, úgy a birák követ tesznek koporsójára, annak jeléül, hogy méltó lett volna a megkövezésre. A Talmud megengedi a llJ-al sújtottnak,
hogy a templomba menjen, de úgy, hogy kiközösített volta fölismerhető legyen. A kiközösítés e legenyhébb fokával sújtott taníthatott s tanulhatott is.7
Ha a kétszeri meghosszabbítás dacára a kizárt meg
nem javult, úgy a kiközösítés második, súlyosabb
fokát alkalmazták, ez a Din. Ez a szent gyülekezetből
való kizárás, a zsinagógából kiátkozással 8 kapcso1

Tacitus : Germania, c. VI. : «Scutum reliquisse praecipuum flagitium, nec aut sacris adesse, aut concilium inire
ignominioso fas, multique superstites bellorum, infamiani
laqueo iinierunt.» C. Cornelii Taciti opera o m n i a 549. o.
Amsterodami 1701.]
2
Dionys. Halicarnass : Antiquit. Rom. Lib. II. c. 10.
3
Nidduj = àçosiÊEiv 1. Luc. VI, 22.
4
Cherem = äxßaXXsiv 1. Luk. VI, 22. áTioauvá-jofov rcoistv.
Joan : XVI, 2.
B
Shamata. Hogy a kiközösítés e foka önálló-e, vagy
pedig azonos a niddujjal, arról alább lesz szó.
« L. Berach. fol. 19. col. 1. : „ 1 1 YQJ fy p J Ö p l ITO
niî31pî3 Y ' p T huszonnégy helyen (értsd 24 okból) communicátnak a birák a Rabbi, illetőleg mester iránti tiszteletből,
ha a köteles tiszteletet nem adta meg. A huszonnégy esetet,
melyek egytől-egyig rabbinusi megállapodások, Majmonides
egyenkint leírja a m i n n a ^ P ! PlWH 6- és 7. cap.-ban ; Sulhan aruk Jore dea részében num. 334. és Chosen Hammishapt num. II. Majmonides a huszonnégy esetről bővebben
a 7. cap.-ban szól.
7
Buxtorf Joli. : Lexicon Chaldaicum, Talmudicum et
Rabbinicum. Basileae 1640. sub verbo : iHJ8
Ez az átkozás mindenféle testi és lelki baj kívánása a
kiközösítettre. Ily formulát találunk Buxtorf i. m. s. v. DIU
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latos kitaszítás volt. A kiközösített sem másokat nem
taníthatott, sem másokkal együtt nem tanulhatott.
Egymagában tanulhatott, nehogy az igét elfeledje.
A Din-ben levővel semmiféle ügyletet nem volt szabad kötni. Sőt még vele együtt enni, vagy inni is
tilos volt.1 A DlPt-et csak a gyülekezetben és pedig
a gyülekezet, vagy annak legalább tíz tagja mondhatta ki. Ha az illető megjavult, ugyanazok, kik a
Din-et kimondották, azt vissza is vonták. 2 Ha azonban a Dl~-el sújtott nem javult meg, a régibb irók
szerint, 3 a kiközösítésnek harmadik, legsúlyosabb 4
foka következett, ez a WlttlP. Ez szintén a zsinagógából való nyilvános kitaszítás volt, heves átkozódással egybekapcsolva s az lett volna a jellemzője,
hogy a vele sújtott mindörökre kizáratott a zsinagógából. 5 Ma azonban már az a vélemény az uralkodó, hogy a KDtttP alól is volt föloldozás s úgy
látszik, hogy, bár több átkozódással (exsecratio) van
egybekötve, lényegében azonos a llJ-al, avagy annak
egy súlyosabb neme. 6
1

Majmonides in libro Madda cap. 7. így szól : «Cum
tali excommunicato non licet edere nec bibere». (Erre céloz
szent Pál apostol is I. Cor. V. 11 : «xffi xoioúxip ivrçdè auvsa&teiv.)
2
3

L. Buxtorf i. m. s. v. Dirt-

L. Buxtorf i. m. s. v. SÎIIEtt?. Buxtorf nézetét követi
az ujabb irók közül Kober : Der Kirchenbann, Tübingen
1863. 6. s köv, o.
4
a
Hogy a
kiközösítésnek egy súlyosabb faja,
R. Salamon glosszájából tűnik k i : Pesachim fol. 52. col. 1.,
hol azt mondja, hogy a bölcset, ki valami rosszat követett
el, megvesszőzték, de nem közösítették ki, mert a Shammata
a legsúlyosabb dolog. U. o. fol 130, col. 2. : (Nem közösítünk
ki shammataval senkit, csak nagy dolgok miatt». A régibb
irók, mint Buxtorf, Seiden véleményüket még Elias Levita
egy mondására alapítják. Ez ugyanis így szól: «Très sunt
species anathematum sive excommunicationum: Niddui, Cherem et Schammata. Niddui profligationem signiflcat. Vide in
radice sua. Ubi vero quis non resipiscit, hunc anathematizant, quod vocatur Cherem. Quod si adhuc non poenitentiam
agit, reum mortis judicant, ut sit sensus
id est, ibi
m o r s est, quae absit a nobis». L. Seiden : De Sydneriis L.
I. c. 7.
5
L. fönti idézet végét.
6
Majmonidesnél olvassuk (Madda cap. f. sect. 2.) :
«Hogy történik a N i d d u j ? Azt m o n d j a : N. N. legyen shammatában s ha jelenlétében közösítik ki (ez a H U [naddi]
tővel van kifejezve) ? azt mondja : N. N. shammatában van».
Világos tehát, hogy a nidduj és shammata,illetve azok gyökereit
( m ; és nöttO fölcserélve használták, miből arra következtethetünk, hogy a XniSw* és a ^HD azonosak. E fölfogást még
R. Asher is támogatja: «Barah schammatizavit Meroz (Birák
k. 5, 23)», a mi niddujt és maledictiót jelent s az azur (IHK)
szóban foglaltatik. Ugyancsak R. Asher: «Anathematizant
dicendo, Sit sub anathemate. Et hoc longe gravius est, quam
vet Niddui vet Shammata, nam in hoc est excommunicatio
et nialedictio et prohibitio usus quorumvis hominum, nisi
in iis rebus solum, quae ad vitam sustentandam pertinent,
et non anathematizant, nisi cum se obduraverint contra
Consessum semel iterumque. Lightfoot: Harmónia, Chronica
et Ordo Novi Testamenti. Amsterodami, 1686. 17., Matth.
XVIII., 15—18. : «IIa pedig vétkezik ellened az atyádfia, menj
el és fedd meg őt te közötted és őmaga kőzött. Ha meghallgat téged, megnyerted az atyádfiát. Ha pedig meg nem
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Az egyház már kezdettől fogva használta az excommunicatiót, a kiközösítést. Az egyháznak excommunicatiója Krisztus Urunk rendelkezésén alapszik,
tehát isteni eredetű jog. Hegyi beszédében Krisztus
'Eàv 8à â.\xopxipri eîç aè ô
Urunk ugyanis így szól
ÀSsXcpwç; aou, V.AI IXeyÇov aùxàv |.T£xaçù aou, xai aùxoO JJIÓVOU.
'Eáv aou dy.oùaYj. sxépSrjaaç xov aSeÀcpwv aou. 'Eàv Sè |xr(
áxoúoTí), mxpeXaße [isxá aou exs Iva, YJ SÚO é'va ÍTCÍ arôfjiaxoç
Súo [iapxúpwv, r; xpefijv araD^j mxv pïj|).a. 'Eàv o5 -apaxoúafl
aùiwv, eîrce xi) 'ExxÀïjata eàv où xai xfjç 'Exx/rjaiaç rcapaxoûar). Saa eaxw aoi &anep ô 'Efrvixôç xai ô zs/mvyjç.
'AjiTjV Ààya) ójuv, eàv ŐYjarjxe f-i xfjc; yfjç, eaxat SsSe[iéva èv
X(jj oupavff» • xal Saa èàv Àùarjxs ârci zfjç y fje, s axai XeXujJteva
Iv X(jj óupavcp.
A hegyi beszéd e passzusa derogált a régi zsidó
Ítélkezési törvénynek s a «correptio fraterna»-nak,
«charitativa» vagy «canonica admonitio»-nak (testvéri feddésnek) nevezett űj intézményt hozta be. Az
isteni akarat e parancsa szerint csak akkor volt
igénybe vehető a kiközösítés súlyos büntetése, ha a
felebaráti szeretetnek s az egyház közvetítésének
minden m ó d j a sikertelennek, hiábavalónak bizonyult.
Azonban az «eaxw aoi üamp ó 'Eft-vcxôç xaî 6 XEAWVYJÇ»
kifejezésnek nem az az értelme, hogy : ha az egyházra
sem hallgat, úgy vonulj vissza tőle, mint gonosz
embertől; h a n e m az, hogy az egyházi elüljáró Ítéleténél fogva kötelezett az egyes az érintkezés megszüntetésére, mert a b b a n a percben, a melyben a
magános ügye az egyház fóruma elé kerül, megszűnt a magánegyén tevékenysége. Helyébe az egyház eliiljáiói lépnek, ők feddik meg a bűnöst, ők
szólítják föl javulásra, végül, ha n e m akar megjavulni, ők m o n d j á k ki a végérvényes ítéletet. Az
aktiv részvétel tehát az egyházé, a passzív a magánegyéné. Más szóval, n e m a magánegyén tetszésétől
függ az érintkezés megszüntetése, hanem az jogi
kötelesség.
A passzus ilyetén értelmezésének helyességét
világosan mutatja a közvetlenül következő 18. vers:
«... Saa ëàv S^aifjxs èra iffi y/jç, ëaxat. SeSejiéva svexö
oüpavcp •. •». Itt a «U[ALV» kitétel p á r h u z a m o s az ezt megelőző versben az «'ExxÁY]aía»-val s így a tágabb értelmű
«'ExxXrjaía» alatt is az apostolokat kell értenünk.
Az «Saxü) aoi warcep ô 'E&VLXOC xaE ô XEÀAWJÇ» kifejezés megérthetése végett szükséges a pogányoknak
és a vámosoknak a zsidó államban elfoglalt jogi és
társadalmi helyzetét vizsgálnunk. E vizsgálat eredményeként azt látjuk, hogy a zsidók a pogányoktól
teljesen különválva éltek, azokat megvetették, 2 a
hallgat téged, végy magaddal még egyet, vagy kettőt, hogy
két vagy h á r o m tanú szájában álljon minden ige. Hogyha
meg nem hallgatja azokat, mondd meg az egyháznak, ha
pedig az egyházra sem hallgat, legyen néked mint a pogány
és a vámos».
• Zsidóul :
(goü).
2
A pogányt a zsidók kutyának nevezték. L. Lightfoot :
i. m. Sect. L.
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velük való érintkezéstől tartózkodtak, 1 úgy, hogy a
végszükségben levő pogány még a felebaráti szeretet
tényeire sem számíthatott, 2 sőt ellenkezőleg, a zsidók
őt teljesen sorsára hagyták. A vámosokat is általános megvetés és gyűlölet vette körül. Oka ennek
egyrészről a farizeusi «legális institia» volt, mely szerint a ki "HJ-val (goï) érintkezik, rögtön köteles az
előírt rituális mosakodást végezni. A vámos, az adószedő ezt nem hajthatta végre, ezért mint tisztátalant
kerülték. A sok visszaélés és csalás miatt pedig,
melyet a vámosok az adó beszedése körül elkövettek, 3 általános gyűlölet tárgyai voltak. Sőt mint
szakadárok, kik a zsidók ellenségét segítették, átokkal sújtattak s a zsinagógából kiűzettek. 4
Krisztus Urunk, midőn a régi zsidó lex iudicialis
parancsa helyébe új intézményt alkotott, tanítványai
egyszerű emberek lévén, kénytelen volt a végből,
hogy őt megérthessék, az űj intézményt m á r ismeretes fogalmakkal jelölni, vagyis analógiát alkalmazni.
Ez analógia az érintkezési pont a régi zsidó kiközösítés s a keresztény e x c o m m u n i c a t o között. 5 E forráshely értelme tehát az, hogy az egyház elüljárói,
az apostolok, az engedetlen, megrögzött bűnösöket,
kik még az egyház intelmére sem hallgatnak, zárják
ki az egyházból, a hivők a velük való érintkezést
kerüljék s ezzel a kizártaknak a többi hivőhöz való
viszonyát tegyék hasonlóvá ahhoz, a melyben a
pogányok s vámosok állottak a zsidókhoz.
Az apostolok Krisztus parancsához híven s annak
szellemében gyakorolták az oldás és kötés hatalmát
s éltek, a hol m á r minden egyéb eszköz hiábavalónak bizonyult, az excommunicatióval. 6 Az excommunicálás — a kiközösítés — jogát és h a t a l m á t az
1

M a j m o n i d e s : «Prohibitum est Judaeo solum esse cum
Ethnico, itinerari c u m Ethnico». Lightfoot: «Horae hebraicae»
in Matth. XVIII. 17. L. még T a c i t u s : Historiarum L. V. c. 5.
2
Majmonides : «Prohibitum est reducere d e p e r d i t u m
quid Ethnico». Lightfoot i. m.
8
Majmonides: Lightfoot i. m. V, 46.
4
Lightfoot i. m. : "Religiosus qui évadit publicanus
p e l l e n d u s est a societate religiosa».
5
Vitringa : De synagoge veter. Leucopetrae 730. o. azt
a nézetét nyilvánítja, hogy a keresztény excommunicatio
s e m m i egyéb nem volt, mint a zsidó kiközösítésnek tudatos
utánzása s történeti továbbfejlesztése. Ezzel természetesen
t a g a d j a az institutio önálló voltát s isteni jogú jellegét.
E nézet helytelensége a fönti fejtegetésből kitűnik.
8
Így erről szólnak : I. Cor. IV., 21. ; I. Cor. V. ; II. Cor.
II., 5—11.; I. T i m o t h I., 20.; II. Cor. XIII, 10.; I. Joan. V,
15—17.; III. Joan. 10.; II. Tliessal. III., 14.; Tit. III., 10, 11.
Igen nevezetes ezek között a I. Cor. V, 1—11. E forráshelyben szent Pál egy incestuosust (vérfertőzőt) excommunicál.
Hinschius (Kirchenrecht der Katholiken und Prot. c. müve
IV. k. 692. o.) szerint e forráshely azt bizonyítja, hogy az
excommunicáló hatóság nem az egyházközség vezetője, han e m maga az egyházközség. Csakhogy Hinschius nem veszi
figyelembe azt, h o g y itt nem a j ö v ő b e n k i m o n d a n d ó birói
Ítéletről van szó, h a n e m arról a jogszabályról, melyet ma
p o e n a latae sententiae-nek nevezünk. Szent Pál ugyanis e
levél irása előtt m á r j á r t Corinthusban s ott tartott beszédei-
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apostolok Krisztustól kapták 1 s azt Krisztus nevében gyakorolták. 2 Mivel pedig e jog az egyház constitutionális jogának (alkotmányának) része (vinculum poenae), e hatalom az apostoli jogutódlás 3 folytán átszállott az apostolok utódaira, a püspökökre. 4
Már az apostoli korban kétségtelen nyomait találjuk
ben bizonnyal elmondotta, hogy a corinthusiak mely cselekedetek elkövetőit tekintsék kiközösítetteknek. Máskép nem
feddné meg őket, hogy az incestuosust miért nem különítették el maguktól. Szent Pál apostol tehát csak az érintkezési tilalom áthágása miatt leddi meg a corinthusiakat. Világosan mutatja ezt a 2. vers : «Kai ûjieî; ítspuaicojjiévoi èaxè, y.at
àt>xl ôiXXov lnsv&vjaaTS, Uva è^apS-jj èv. jièaou 6p.(ôv 4 xô ip-fov xoöxo
7taivjaa;ï. Ha itt az egyházközség excommunicáló hatóságáról
volna szó, úgy szent Pál semmi esetre sem használná az
ájjapíH) igealakot. Igy e forráshelyen nem az excommunicatio
iudicialis aktusáról történik említés, hanem annak az egyházközségi tagok passzív magatartása által való végrehajtásáról. E r r e mutat a 3. vers is : «"E-fcu |ièv fàp rá; áitráv xqí orájiaxt,
xapráv §s xcj) 7ivsú(iaxt, vjSyj y.sy.ptxa rá; napráv, xov oűxw xo'jxo xaxsp-faaá(isvov». Hogy Ítélhetett (xéxpixa) volna fölötte szent Pál, ha
az egyházközség lett volna az excommunicationális fórum ?
A xéxptxa igealak pedig világosan mutatja fönti értelmezésünk
helyességét, vagyis azt, hogy itt azon institúcióról van szó,
melyet ma poena latae sententiae-nek nevezünk. Másként
nem állhatna perfectumban az említett ige. A II. Cor. II,
6.-ban Hinschius (i. m. i. h.) szintén az egyházközség kiközösítési hatóságát látja. Tévesen, mert az idézett vers csak a
correptio fraternáról, illetve annak második fázisáról szól.
1 Matth. XVIII, 18.; XXV1I1, 19.; Joan. XX, 23. Ezzel
ellentétes Hinschius (i.m. 692. o. 6. j.) nézete. Szerinte ugyanis
nem az apostolok, hanem az egyházközség volt a kiközösítő
hatóság, e véleményével csak megismételve a gallikán Quesnel (1. Denzinger: Euchiridion III. kiad. 359. o.), Van Espen
(Tractatus de Censuris, c. II. §. 1.) és Eebronius (De statu
Ecclesiae, c. I. §. 6.) elméletét. Azonban a Hinschius idézte
forráshelyek egészen másról szólnak, mint a mit Hinschius
imputál nekik. Igy a I. Cor. V, 2—4., f., miként m á r láttuk
(24. j. a.), nem az egyházközség kiközösítési hatóságát, hanem
az ipso facto excommunicatio egy esetét mutatja. A II. Cor.
II., 6., miként már említettük, csak a fraterna correptióról
szól, illetve annak második fázisáról, midőn a feddésnek
többek előtt kell történnie. A II. Thessal. 111, 14. idézésével
pedig csak önmagának mond ellent Hinschius, mert alig egy
oldallal előbb (691. o. 3. j.) azt állítja, hogy e forráshely nem
szól excommunicatióról. Nézetünk szerint a II. Thessal. III.,
14.-ben csak az apostol parancsának az engedetlennel szemben való vérehajtásáról lehet szó. Az apostolok a nekik adott
hatalommal teljes mértékben éltek. Mutatja ezt Act. VI, 1—6
(hivatal betöltése), Act XIV, 22 (presbyterek konstituálása),
Act. XV, 29 (disciplina megszabása).
2 L. I. Cor. V., 4, 5.
3
Az apostoli jogutódlásról, successióról több forráshely szól. Kifejezetten a I. Petri V., 2, 3., implicite a II. Timoth.
IV.," 2. és Tit. II., 15.
4
Hinschius már több izben (I. f. 25. j.) emiitett álláspontjával azt a protestáns tant támogatja, hogy a püspöki
iurisdictio csak az apostolok utáni korban fejlődött ki, az
egyházközség hatalomátruházásából. IIa ez igaz volna, úgy
ezzel megdőlne az apostoli successio tana. Miként azonban
már láttuk, egyrészről az az alap, melyre Hinschius egész
okoskodását építi, megdőlt, másrészről pedig világos bizonyítékaink vannak úgy arra, hogy az apostolok a Krisztustól nyert hatalommal éltek, mint arra, hogy e hatalmat utódaikra is átszállították. Ennélfogva Hinschius álláspontját
tarthatatlannak kell mondanom.
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a kiközösítés olyatén alkalmazásának, melyet ma
ipso facto avagy latae sententiae excommunicatiónak
hivunk. 1 Ez ugyanis abban áll, hogy valamely jogszabályt sértő hivő, birói itélet kimondása nélkül,
magával az illető tett elkövetésével az excommunicatio büntetése alá esik. A kiközösítést az apostoli
korban is csak a legvégső esetben alkalmazták,
midőn a charitativa admonitio minden módja hiábavalónak bizonyult, vagyis midőn a tettes többszöri
figyelmeztetés és feddés dacára sem javult meg.2
Krisztus p a r a n c s á t 3 tehát e tekintetben is hiven
követték az apostolok. Az excommunicatiót az apostoli korban csak igen súlyos bűntettek elkövetőire
alkalmazták. 4 Oly bűnök elkövetőire, kik azzal az
Istent sértik s így egyúttal az egyházközség tisztességét bemocskolják. Ha a kiközösített őszinte bűnbánatot tartott s ezzel a megjavulás biztos jelét adta,
újra fölvették az egyház közösségébe. 5 A bűnösöket
a presbiterek kötelességükhöz hiven figyelmeztették,
feddték. 6
Lutter János dr.

A bibliai őstörténet modern
története.

értelmezésének
(ii.)

II. A z ú j a b b g e o l ó g i a e l m é l e t e i .

Az előbbi számban a régiek geológiai nézeteivel
foglalkozva, említettük, hogy az a vélemény, melynek
értelmében az ásatag leletek a deukalioni, illetve a
keresztény irók szerint a bibliai vizözön hatása alatt
keletkeztek volna, még a mult században is talált
követőkre.
Első tekintetre ez a jelenség szinte érthetetlen ;
de nem szabad felednünk, hogy a tehetetlenség törvénye a szellemi életre bizonyos tekintetben ép úgy
áll, mint az anyagvilágra: az ember ugyanis nehezen
válik meg megszokott nézeteitől és — nem az egyeseket, hanem a nagy közönséget értjük — erős impulzusokra van szüksége, a míg a tudományos kutatás
által teremtett új helyzettel megbarátkozik. Ép azért,
ha valamely tudományszakban új nézetek merülnek
1

I. Cor. V., 4—5.; Tit. III., 10, 11. Sőt m á r Krisztus
Urunk mondásában (Joan. III., 18.) is megtaláljuk ennek
nyomát. Ugyanis az idézett helyen így szól Krisztus : «'0 raaxeúwv el; aüxiv, öo xpívexai • ö 5s JJLTJraaxeúcov,YJSÏ) xéxpixai. ..»
2
Tit. III., 10.
3
Matth. XVIII., 15—18.
4
A I. Cor. V., 11. a fornicatort. fösvényt, részegest,
islenkáromlót, rablót, bálványimádót sújtja excommunicatióval. Ugyanerről szól még I. Cor. VI., 9—10. és I. Joan. V.,
15—17. Az utóbbi forráshely azért igen fontos, mert megkülönböztetést tesz a «á|iapxía jzpà- 3-ávaxov» és «où up6; 8-ávaxov»
(a halálos és nem halálos b ű n ) között. Említi még a Gal.
VI., 1. is, hol a kisebb bűnöknek a fráter spirituális előtti
bevallásáról s az Isten bűnbocsánatának a fráter spirituális
imája állal való kikönyörgéséről van szó. A súlyos és enyhébb bűnök közti különbséget az egyházatyák részletesen
fejtegetik.
& II. Cor. II. 7, 8, 10.
« I. Thessal. V., 14.
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föl, n e m elégséges azokat gépiesen előszámlálni, h a n e m
k u t a t n u n k kell a belső és külső okokat, melyek az
illető elméletek keletkezését és elterjedését teszik
érthetővé.
A bibliai teremtéstörténet értelmezésének fázisait
is csak úgy értjük meg igazán, h a előbb a geologia
tudományos kialakulását vesszük szemügyre. E célra
n e m kell szakembereknek lennünk. Ma nincs az a
dolog a világon, melynek népszerű irodalma nem
volna s abból minden józan eszű ember különösebb
erőfeszítés nélkül is megtanulhat annyit, a mennyi
szükséges ahhoz, hogy egy tudományág fejlődésével
tisztába jöjjön. 1
A tudományos geológia első nyomaival m á r a
XVII. század második felében találkozunk. Néhány
évvel Kricher fantasztikus «Mundus subterraneus»
cimű művének megjelenése után a toszkánai herceg
u d v a r á b a kerül Niels Stensen, latinosított nevén Nicolaus Steno, ki 1666-ban mint a herceg udvari orvosa
kezdi működését, nemsokára katholikussá lesz, pappá
szentelteti magát és mint püspök fejezi be életét.
1669-ben megjelenik «De solido intra solidum naturaliter contento dissertationis prodromus» cimű műve,
melyben kifejti a toszkánai hegyek között tett tapasztalatainak eredményét: hogy az Apenninek ama része
több p á r h u z a m o s rétegből áll, hogy e rétegek a nehézkedés törvényei szerint eredetileg vízszintesen
helyezkedtek el, a nehezebbek alul, a könnyebbek
fölül és jelen ferde helyzetük földalatti tűz akciójára
vezethető vissza. Steno pontos különbséget tesz a
vulkánikus és a vízszintesen sztratifikált rétegek
között; megkülönbözteti az elsődleges, ásatagok hiányában szűkölködő rétegeket a másodlagosaktól, a
melyekben élő organizmusok nyomait találni : az
utóbbiak kialakülásában több periódust különböztet
meg" és meglepő éleslátással r á j ö n arra is, hogy az
Apenninek lábánál elterülő; síkság jóval későbbi a
fölötte emelkedő hegység magvánál. 2
Ha a geologusok Steno nyomdokain jártak volna,
az általa megjelölt módszer nagyszerű eredményekre
vezetett volna. De a XVII. század még nem volt elég
érett Steno kutatásainak kellő fölhasználására. A helyett, hogy Steno empirikus módszerét követve anyag1
Igen használható a bécsi theológusnak, Wernernek
Gesch. d. apol. u. pol. Lit. V. kötetében olvasható áttekintése.
A geologia újabb történetét röviden, de azért igen kimerítően
ismerteti S. Günther, Geschichte der anorganischen Wissenschaften. Berlin, 1901. 264—318. 11. Ennél jóval rövidebb, de
igen alapos Lapparent, Traité de Géologie (Paris 1885.) bevezető részében «Coup d'oeil sur l'histoire du développement
de la science géologique» cimü fejezete (7. köv. II.), mely
Saint-Claire Deville, Coup d'oeil historique sur la Géologie.
Paris, 1878. hasonnemű müvének kivonata. Legalaposabb
Zittel nagyobbszabású műve, (Geschichte der Geologie und
Paläontologie bis Ende des 19. Jahrhunderts, München und
Leipzig, 1899) mely a geológia történetével tüzetesen foglalkozik. Az életrajzi adatok egy részét az «Encyclopaedia
Britannica» megfelelő fejezeteiből merítettük.
2
Lapparent, i. m. 10. 1. Zittel, i. m. 33—36. 11.
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gyűjtéssel foglalkoztak volna, az új tudományt vall á s i s p e k u l á c i ó k m e d r é b e terelték. Néhány évvel Steno
után Woodward (1695-ben) és Whiston 1 (1698-ban)
az ásatag leleteket a bibliai vizözönnel magyarázzák,
sőt Scheuchzer, zürichi mathematikus nemsokára föl
is «fedezte» a vizözönben elpusztult emberiség egyik
példányát. 1725-ben ugyanis a bódeni tó p a r t j á n
fekvő Öningen közelében kiástak egy csontvázat,
melyet a rákövetkező évben a tudós mathematikus
diluviális emberi csontváznak minősített és Ulmban
1731—5-ben megjelent «Physica sacra» cimű négykötetes művében «homo diluvii testis» cím alatt
körülményesen ismertetett. Az akkori kor ízlése szerint a m ű egyes fejezeteit Miller diakónus rigmusokkal cicomázta föl ; a nevezetessé vált csontváz megbeszélésénél meghatva zengte :
Betrübtes Beingerüst von einem alten Sünder,
Erweiche Stein und Herz der neuen Bosheitskinder.

Utóbb Cuvier kimutatta, hogy a harlemi m ú z e u m ban mostanáig is látható csontváz 2 nem valami b ű n ö s
vizözöni emberé, h a n e m egy tertiär-korbeli szalam a n d a r é , melyen azóta rajtaragadt az «Andreas
Scheuchzeri» csúfnév. 3
így azután ne csodálkozzunk, hogy a XVIII.
század első felében a geológia m i n t tudomány jóform á n teljesen elakadt fejlődésében és inkább hátrafelé haladt, mint előre. Az encyklopedisták, a kor
e m e nagyképűsködő ignoránsai, egyáltalában semmit
sem lendítettek rajta, sőt egyenesen azt m o n d h a t j u k ,
hogy fölületes anyagelviségükkel és elhamarkodott
elméleteikkel az ú j tudományt oly kátyúba juttatták,
a h o n n a n jó sokáig n e m tudott kievickélni.
E b b e n nagyrésze volt G. L. Leclerc-nek, a kit
bourgone-i birtokai után rendesen de Buffon-nak
neveztek kortársai és a ki főleg zoologiai művei
révén lett híressé. 4 Buffon is a kor materialista nézeteit osztotta 6 és főleg az élet eredetének problémáj á v a l foglalkozott. 1778-ban adta ki «Époques] de la
nature» cimű művét, a melyben az élő lények legelemibb részét, a m i n t m o n d a n i szoktuk, a biophorokat, ősnemzésre vezette vissza és élő organizmusok
keletkezését ezeknek az organikus molekuláknak
összetevődéséből származtatta.
Az elméletet Buffon nagyszabású tudományos
k e r e t b e n mutatja be, melyben csapongó fantázia,
1
V. ö. Rosenberger, Ideen über den Anfang und das
Ende aller Dinge, Natur u. Oflcnb. 1900. évf. 513—524. 11.
Zittel, i. m. 38. kövv. 11.
2
Zittel, i. m. 25. 1.
3
Reusch, i. m. 4, 190. köv. 1. ; Güttier, i. m. 59. köv. 1.
4
V. ö. Burckhardt, Geschichte der Zoologie. Leipzig,
1907. (Sammlung Göschen 357) 83. 1. ; Fraas, Vor der Siindtluth. Stuttgart, 1866. 93. köv. 1. Zittel, i. m. 64—70.
5
De nagyon óvatosan ! Mikor művének gyanús kitételeit egy 120 tagból álló bizottságnak bírálat végett kiadták,
a bizottság 30 tagja bennük semmi kivetni valót nem talált.
V. ö. La Grande Encyclopedie-ben «Buffon» a.
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éles megfigyelés, ragyogó stilus és irói charlatánság
csodás összevisszaságban találkoznak. Buffon nem
elégszik meg az élet kérdésének megfejtésével : ő magának a Földnek lassú kialakulását akarja megmagyarázni. Elméletének alapgondolatát Tyclio de
Brahe-től nyerte, ki 1572-ben a Kassziopeia csillagzatában egy hirtelen keletkezett ragyogó csillagot
vett észre, mely néhány hónap múlva lassan-lassan
veszítve ragyogását, 1574-ben teljesen eltiint. E tünemény alapján Descartes és Leibnitz arra a meggyőződésre jutottak, hogy Földünk is egy ilyen kialudt
csillag és Buffon ugyancsak ezen az alapon próbálta
a Föld kialakulását érthetővé tenni. Szerinte a Föld
eredetileg cseppfolyó üvegtömeg volt párás légkörbe
burkolva. E tömeg 2936 év múlva megmerevedett. 1
Ez alkalommal keletkeztek a hegyek; 34270 év múlva
a földben levő ércek kicsapódtak és a kihűlés alkalmával keletkezett repedésekbe hatoltak. A Földet
körülvevő gőzök egy része is ekkor lelt cseppfolyóssá
és lecsapódva, tengerré. Majd a tenger vize is lassankint lehűlt annyira, hogy a Föld szabadon maradt
részén dús növényzet kezdett diszleni. De akkor meg
a Föld őstüze kezdett viaskodni a tenger vizével,
miközben a hülési folyamat annyira előre haladt,
hogy már az állatvilág is megélhetést talált felületén.
Végre Tatárország magas hegyei között, a Föld
tüze és az áradások rohanó habjai elől védve, megjelent az első ember is.2
Buffon nagyszerű elmeéllel és látszólag exakt
kísérletek alapján megkonstruált elmélete óriási hatást gyakorolt kortársaira és u. n. plutonisztikus geogoniájával Francia- és Angolországban megakasztotta
a «neptunista» elmélet diadalát, mely a XVIII. század
vége felé Németországban lett divatossá és egyideig
teljesen uralta a német geológusok tudományos fölfogását. Hogy e két fogalom alatt mit kell értenünk,
legott látni fogjuk.
A geológiai tudomány igazi alapítójának Abraham
Gottfried Werner-t, a freiburgi bányászati akadémia
tanárát kell tekintenünk, ki Steno empirikus módszerére visszatérve, a fölkéreg történetét a rétegek
pontos vizsgálata alapján próbálta meghatározni.
Werner volt az első, ki 1780 óta «Geognosia» cím
alalt rendes előadásokat kezdett tartani a geológia
köréből. A kozmológikus bölcselkedések sikamlós
talajától távol, tisztán és kizárólag a földkéreg empirikus vizsgálatával foglalkozva, arra az eredményre
jutott, hogy a Föld talajának alapját gránit képezi,
melyet az ősidőkben tenger fedett. A gránitot borító
rétegek e tenger fokozatos lecsapódásának eredményei ; a tenger és a szárazföld fokozatos szétválása
után a víz eroziv hatása alatt alakult ki bolygónk
szerény külseje úgy, a mint azt szemeinkkel mai
1

Az alább olvasható számokat BulTon olvasztott vasgolyókon végzett kísérletek útján nyerte. Zittel, i. m. 66. 1.
2
Fraas, i. m. 93. köv. 1.
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nap is szemléljük. Werner tehát a földfelület lassú
kialakulását a víz hatásának tulajdonította; innen
nyerte elmélete a «neptunizmus» nevet, a tenger
istene, Neptunus után. Ennek az elméletnek volt sok
jó oldala, de volt egy nagy hibája is: az, hogy a Föld
belsejében működő vulkanikus erők hatását leljesen
figyelmen kivül hagyta, azonfölül a földkéreg rétegeinek korát tisztán csak petrographiai alapon akarta
megállapítani és a bennük rejlő kövületek vizsgálatával egyáltalában nem törődött. 1
Werner geológiájának egyoldalúságait különösen
az angol geológusok tették éles birálat tárgyává.
Legerősebb ellenfelének James Hutton skót orvost
és természettudóst tekinthetjük, a kit hazája hegyeinek, nevezetesen a Grampian-hegynek vizsgálata arról
győzött meg, hogy a Föld őskőzetét képező gránit
eredetileg cseppfolyós tömeg volt és csak később
szilárdult meg; utóbb tenger borította el, melynek
lecsapódása folytán a gránit fölött kevésbé tömör
kőzetek helyezkedtek el. E lazább tömegek a Föld
tüzének behatása alatt összerepedeztek, mire az alattuk rotyogó cseppfolyós massza a repedésekbe behatolt és benne éralakban elágazott. 2 Ezt az elméletet a geológiában plutonizmus-nak nevezzük, az alvilág
istene, Pluto után, mert a neptunizmussal ellentétben a földkéreg kialakulásában a legnagyobb szerepet a Föld őstüzének tulajdonítja. A plutonizmus
legszenvedélyesebb híveit az angol tudósok között
toborozta ; a németek hosszú ideig Wernerrel tartottak s a plutonisták támadásait ép oly izgatottan verték vissza, a milyen hévvel amazok támadtak. 3 Igaz
ugyan, hogy a két iskola szellemi harca temérdek
érdeklődőt csalt a geológiai küzdőtér porondjára, de
az is bizonyos, hogy az olykor csúnya és személyeskedő viták a fiatal tudományt erősen kompromittálták és nagyban hozzájárultak azon balvélemény
elterjedéséhez, hogy a geológia egyáltalában nem
tudomány, hanem merő hipotézis minden reális alap
nélkül.
Szerencsére, a plutonisták és a neptunisták mérges tollharcai között sem szűnt meg a pozitív kutatás, mely megfigyelt, anyagot gyűjtött és meddő föltevések helyett a rendelkezésére álló adatokból vonta
le a helyes tanulságot.
Nagy haladás gyanánt jegyezhetjük föl, hogy
William Smith (vagy a mint kortásai nevezték, a
«stratum Smith»), angol mérnök már 1799-ben 4 az
ásatag leletekre is kiterjeszti figyelmét, rájön arra
1 Fraas, i. m. 95. 1. i. m. 23. 1. Zittel, i. m. 85—92. 11.
Főműve : Theory of the Earth, or an Investigation of
the Laws Observable in the Composition, Dissolution and Restoration of Land upon the Globe, Edinburgh, 1785. Cf. Encyclopedia Britannica, XII, 414. Zittel, i. m. 100. kövv. 11.
3
Megjegyzendő, hogy a két iskolának nyomaival már
a XVIII. század elején találkozunk. V. ö. Günther i. m. 22. 1.
4
Ebben az évben jelent meg «Order of the Strata and
their Embedded Organic Remains» cimű műve. V. ö. Encycl.
Brit. XXII, 178. Zittel, i. m. 157. kövv. 1.
2
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az óriási h o r d e r e j ű tényre, hogy a földkéreg különböző rétegeiben más meg más kövületek fordulnak
elő és a rétegeket jellemző ásatagok alapján próbálja
meghatározni korukat.
A paläentologia terén különösen nagy érdemeket szerzett, továbbfejlesztette George Cuvier, az
ú j k o r legkiválóbb természettudósainak egyike, Linné
rendszerének makacs hive, a kit rendkivül széles
botanikai és zoológiai ismeretei tettek arra illetékessé,
hogy az ásatag organizmusokat a botanika és zoologia
tudományos módszere szerint osztályozza. 1 Cuvier
az első, a ki az ősvilág emlőseinek csontvázait a
«correlatio» elve alapján 2 ritka éleslátással rekonstruálja és főleg a diluviális kor f a u n á j á n a k beható
ismertetésével tesz nagy szolgálatokat a geológiának. 3
Cuvier kutatásai egy ujabb tudományos kérdést
lettek aktuálissá: hogyan magyarázható az a tény,
hogy a Föld különböző rétegeiben m á s és más flórát
valamint f a u n á t találni? Említettük, hogy Cuvier
természettudományi módszerével teljesen Linné nyomdokain haladt; ez utóbbinak pedig az volt a felfogása :
«Species tot sunt diversae, quot diversas formas ab
initio creavit infinitum ens». A fajok állandóságának
elve alapján Cuvier n e m magyarázhatta máskép a
régi organizmusok eltűnését és ujabbak keletkezését,
mint bizonyos nagy elementáris katasztrófák föltevésével, melyek szerinte bolygónkat időnkint végigrázták, konvulziókba hozták s a rajta élő lényeket
eltemették. Ez volt Cuvier hires kataklysmos-elmélete,
mely, mint látni fogjuk, a mult század apologetikus
irodalmában is nagy szerepet játszott. Ezen elmélet
hiveit egyidőbenkonvulzionistáknakhivták, ellentétben
az ú. n. quietistákkal, a kik ezekről a tisztán hypothetikus kataklysmosokról mit sem akartak tudni s
a földkéreg lassű, békés fejlődését tanították.
A quietisták iskoláját Lyell angol geológus segítette győzelemre, a kinek munkáival 4 i m m á r a modern
geológia küszöbére jutottunk. Lyell n e m győzi hangsúlyozni, hogy a földkéreg kialakulása sohasem volt
más, mint azt saját szemeinkkel most is szemléljük.
Azok az okok, melyek a talajviszonyok átalakulását
bolygónk felületére előidézik, az ősidőkben is csak
1

V. ö. Burckhardt i. m.
Értve alatta az állati csontok egymáshoz való szigorú
arányosságát.
3
Főművei : Recherches sur les ossements fossiles des
quadrupèdes, ou l'on a rétabli les charactéres de plusieurs
animaux dont les révolution du globe ont détruit les espèces.
Paris, 1812. 4. kötet. — Discours sur les révolution de la
surface du globe et sur les changements qu'elles ont produit
dans le régne animal. Több kiadást ért.
4
Buckland tanítványa. Főművei : 1830. Principles of
Geology ; 1838. Elements of Geology. Klasszikus az ember
őstörténetéről írt munkája, melyet majdnem minden európai
nyelvre lefordítottak. V. ö. Enc. Br. XV. 101 s köv. 1. Burckhardt, i. m. 94. 1. Zittel, i. m. 288—297. Lyell főérdeme abban
áll, hogy a földkéreg átalakítását eredményező erőket tette
kutatása tárgyává és ezzel megvetette a «dynamikus geológia»
alapjait.
2

LXVIII. évf. 1909.

úgy működtek, m i n t most. E fölfogás Lyell-t óriási
túlzásokra is ragadta, a mikor a víz ma észlelhető
erosiv hatása alapján a geológiai periodusok korát
próbálta kiszámítani. 1 Szerencsére, akadtak higgadtabban gondolkodó fők is, a kiknek nem volt nehéz
Lyell számításainak illuzórius voltát kimutatni. Ezek
közé kell soroznunk Lapparent-t, a párisi Institut
catholique volt tanárát, a ki számos és igazán alapos
művével becsületet és elismerést szerzett a katholikus
tudománynak és Lyell fantasztikus számításait kellő
értékükre redukálta.
Jól mondta al-Beiruní a manicheusok hasonló
spekulációiról : «Allah gondoskodik róla, hogy a fák
az égbe ne nőjjenek». A geológia sem többé az a
nehezen ellenőrizhető, föltevésekkel telített tudomány,
m i n t volt száz évvel ezelőtt. Ha egyes részletei még
most is homályosak, nagyjában i m m á r biztos alap o n áll.2
Kmoskó Mihály dr.

A katholikus tanítóképzők

államsegélye. (ín.)

Érdemesnek és érdekesnek tartom, hogy azok
után, amiket a felekezeti tanítóképző-intézetek állami
támogatásának lassú és fokozatos kifejlődéséről mondottam, a katholikus közvélemény ezt a nevezetes
okmányt főbb pontjaiban megismerje és lássa azokat
a változásokat, a melyeken az állami támogatás fölvetett eszméje tíz esztendő alatt keresztül ment.
Bővebb ismertetését okadatolja az a körülmény is,
hogy eltérőleg a többi hasonló tárgyú rendeletektől
még a minisztérium «Hivatalos Közlönyében» sem
jelent meg és igy a katholikus közönség előtt egészen
ismeretlen.
A rendelet h á r o m kárdinális ponton nyugszik.
Ezek a következők: a felekezeti tanítóképzők fontossága, a bennük végzett kulturális munka tökéletességének biztosítása és az erre vonatkozó állami
ellenőrzés gyakorlása. Ezek az alapelvek érvényesülnek
a rendelet részleteiben is, a minők pl. «a képzőintézetnek önállóvá tétele azaz szervezet, igazgatás és tanári testület dolgában teljes elválasztása
az illető felekezetnek ott helyben levő más tanintézeteitől», azután «a képzőintézet ellátása a szükséges
és kellően felszerelt helyiségekkel, tanszerekkel,
gyakorló iskolával, valamint a törvényben megkövetelt gazdasági kerttel» ; továbbá elegendő számú
tanárok alkalmazása, vagyis a nagyszámú óraadó
tanárok megszüntetése, a tanári minősítés szem1
L. Székely István, Az emberi nem kora történelmi és
őstörténelmi szempontból. Budapest, 1889. 99. s köv. 11.
2
Erről Pohle (Lehrbuch der Dogmalik, 4 Paderborn,
1908. 414. 1.) ezt írja : «Jene Theologen oder Naturforscher,
welche die Fossilien oder Petrefacte nicht für Überreste
wirklicher Pflanzen- und Tierschöpfungen, sondern f ü r blosse
Naturspiele halten, geben das Wort Gottes grundlos der Verachtung und Lächerlichkeit
preis». V. ö. sz. Ágostonnak De
Genesi ad literam c. m. I, 18, 37.
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pontjából «a segély engedélyezésétől számítva csakis
megfelelő — első sorban tanítóképzőintézeti, esetleg
középiskolai, de legalább polgári iskolai—képesítésű
tanárok alkalmazása» magától értetődve, bogy államsegélyben csak olyan tanár részesülhet, a ki magyar
honos és magyar nyelven képes tanítani». Végül «a
tanításnak és a tanítói képesítésnek az állami tanterv és képesítő vizsgálati szabályzat alapján való
berendezése, felügyelete a királyi tanfelügyelő,
vagy miniszteri szakfelügyelő részéről, a kinek a
használandó tankönyvek jegyzéke a munkabeosztás
és tanterv tudomásul vétele végett minden iskolai
év elején bemutatandó». Ezekhez járul az állami
főfelügyelet kellő gyakorolhatása végett a királyi
tanfelügyelő vagy az őt helyettesítő miniszteri biztos
jogának részletes megállapítása a képesítő vizsgálatok alkalmával, valamint a tanügyi kormány befolyásának biztosítása az államsegélyes tanárok alkalmazása és az ellenük esetleg indítandó fegyelmi
eljárás ügyében.
Ezek lévén az államsegélyt felajánló tanügyi
kormány főbb feltételei, természetszerűleg fölvetődik
az a kérdés: mit várhat a katholikus tanítóképzés
az államsegélytől, vájjon annak elfogadása a vele
járó feltételek miatt nem veszélyezteti-e a katholikus tanítóképző-intézetek önállóságát, belső működését, erkölcsi szellemét stb. ? Mielőtt azonban e
kérdésekre felelnék, a történeti teljesség kedvéért
röviden jelezni szándékozom a legilletékesebb tényezőnek : a nmlt. püspöki karnak a föntebb részletesen
ismertetett miniszteri rendelettel szemben tanúsított
magatartását; mert természetes dolog, hogy a tanügyi kormány hivatalos ajánlatával érdemileg csak
az a tényező foglalkozhatik, a melynek jogkörébe tartozik a katholikus tanítóképzés. A felajánlott államsegély és a vele kapcsolatos föltételek elfogadása
vagy el nem fogadása fölött dönteni tehát egyedül
csak az illetékes iskolai főhatóság jogosult ; azért
mondja maga a szóbanlörgó miniszteri rendelet is,
hogy «az államsegély engedélyezését nem az érdekeltek, hanem mindenkor csak az intézetet fenntartó
egyházi főhatóság kérheti».
A nmlt. püspöki kar a tanügyi kormány ajánlatával 1907. évi április 18-án tartott konferenciáján
foglalkozott testületileg és hivatalosan. Véleménye
szerint a tanügyi kormány föltételei a katholikus
tanítóképzés eddigi önállóságát nem veszélyeztetik,
következéskép a felajánlott államsegély elfogadásának nincs elvi akadálya; mindazonáltal, mielőtt e
kérdésben végérvényesen döntene, Széchenyi Miklós
gróf, győri püspök indítványára kimondotta, hogy
előbb több pontra nézve megnyugtató felvilágosítást
kér a nmlt. vallás- és közoktatásügyi minisztertől.
E pontok vonatkoznak a működésben lévő tanári
testületek approbálására, a jövőben alkalmazandó
papi tanárok képesítésére és a katholikus kántorképzés akadálytalan eszközlésére, a mennyiben erre
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az egyháznak föltétlen szüksége van. Apponyi
Albert gróf miniszter nem késett a bibornok-hercegprimáshoz intézett válaszában a nmlt. püspöki kart
megnyugtatni az iránt, hogy a hangoztatott óhajokat
kész a maga részéről teljesíteni. E miniszteri kijelentés
után megszűnt az államsegély elfogadásának minden
akadálya és azóta évről-évre kevesbedik azon katholikus tanítóképző-intézetek száma, a melyek tanáraik anyagi helyzetét a maguk erejéből, az állami
támogatás igénybevétele nélkül képesek a kivánt
színvonalra emelni. Sőt a tanítóképzők minden
irányú fejlődését kivánó tanférfiak kifejezési adtak
már annak a gondolatnak is, hogy ha az állam az
igazságnak megfelelően elismeri azt, hogy «a felekezeti tanító- és tanítónőképző-intézetek ugyanazt a
szervezeterősítő és népművelő feladatot vannak
hivatva teljesíteni, mint az állami hasonló intézetek»
és ha országos érdek azoknak az intézeteknek a
teljes kifejlesztése, a melyeken nyugszik a hazai
tanítóképzés és a vele összenőtt kulturális fejlődés
súlypontja, akkor a tanügyi kormány ne szorítsa
támogatását egyedül csak a tanárok fizetésének a
kiegészítésére, hanem támogassa a felekezeti iskolafenntartó hatóságokat a modern követelményeknek
megfelelő épületek emelésében és szükséges felszerelésében is.
A Katholikus Tanügyi Tanács kebelében hangzott
el e kívánság 1907. évi július 3-án Pécseit tartott
gyűlésén, A midőn a Tanács képzőintézeti szakosztálya elfogadta dr. Bilinszky Lajos nagyszebeni
tanítónőképzőintézeti igazgató következő határozati
javaslatát: «aszakosztály égetően szükségesnek tartja,
hogy képzőink megfelelő elhelyezésére és fölszerelésére is nyújtson segélyt az állam és ép azért mély
alázattal kéri a nagyméltóságú püspöki kart, hogy
kegyeskedjék ez irányban is lépéseket tenni a kormánynál». Hasonló kívánság nyert kifejezést protestáns részről is. A Tanítóképzőintézeti Tanárok
Országos Egyesületének 1908. évi október 5-én tartott
választmányi ülési jegyzőkönyve szerint ugyanis a
soproni lutheránus tanítóképző-intézet igazgatója,
Papp József «vázolja a felekezeti képzőkre súlyosodó
nagy anyagi áldozatot, a mit az állam épületben,
fölszerelésben kiván annak fejében, hogy a felekezeti
tanárok fizetését kiegészíti. Kéri a választmányt, hogy
nevezett célokra szolgáló (egyelőre rendkívüli segély)
összeg megnyerését mozdítsa elő. Elnök megnyugtatja felszólalót, hogy hasonló esetekben az egyesület soha nem mulasztotta el segítséget nyújtani a
felekezeti kollégáknak, a jövőben is kész örömmel
nyújt segítőkezet».
Ezzel elérkeztünk azon határponthoz, a melyre
a felekezeti tanítóképzőintézetek állami támogatásának eszméje alig egy évtized alatt tényleg és óhajtás
szerint eljutott.
Még egy kérdéssel kell foglalkoznunk: az államsegély hatásáról tanítóképzőinkre. Guzsveniíz Vilmos.
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Egyházi

Altötting. (Bajorország.) Auracher Benno atya
esete — nagy port vert fel e napokban az egyházellenes
_°
sajtóban. Mint minden bajon, a mi az egyházban lörkrónika. ténik, kapva kap a szabadelvű sajtó és a szálkából
gerendát, a szúnyogból elefántot csinál az egyház gyalázatára.
Auracher Benno atya a kapucinus ferences rend
bajor tartományában mint nagyhírű szónok és kormányzó
elévülhetetlen érdemeket szerzett. Ez érdemei alapján
a rend egyetemes főnöksége mellé került rövid idő előtt
definitornak, tanácsosnak. Ebben a minőségben bejárta
visitatio, vizsgálat, céljából az orosz birodalmat és Éjszakamerikát s ez utóbbi útjáról nem rég tért vissza Rómába.
Most egyszerre azt a hírt kezdték róla terjeszteni az
egyházellenes lapok, hogy meghasonlott önmagával, kilépett a kapucinus rendből, sőt elszakadt nemcsak a
szerzetesi élettől, hanem magától az egyháztól is.
Ezzel a célzatos rágalommal szemben a következő
tényállást lehetne megállapítani : Benno atya tény, hogy
elhagyta Rómát és most még nem tudni hova ment és
hol van. Miért és hogyan hagyta el a szent várost, a
hova hivatalos állása kötötte le, még nincs egészen kiderítve. Két felfogás, illetve vélemény kering az Aurachert
ismerő és tisztelő német katholikus sajtóban. Az egyikkel
a luzerni «Vaterland» lépett fel, jelentve Rómából kapott
jó értesülés alapján azt, hogy Benno atya valami tekintetben beleütközött a rendi fegyelembe vagyis fegyelmi
eljárás alá esett. Ezt nem tudta elviselni s azért elhagyta
állását és Rómát. A másik, Benno atyára nézve kedvezőbb felfogás, illetve vélemény a bajor katholikus sajtóban van elterjedve és azt mondja, hogy Benno atya nagy
beteg. Régóta ismert idegbaja vett rajta erőt és most
zavaros elmével tanácstalanul neki ment a világnak,
azzal a szándékkal, hogy pihenjen.
Ilyes valamit lehet kiolvasni saját leveléből is, melyet P. Zeno tartományi főnöknek írt, ide Altöttingbe,
mielőtt Rómából távozott. Ebben a levélben a «miért»-re
nézve a dolog lényegét az a hely látszik érinteni, a hol
Benno atya azt mondja : vannak az ember életében helyzetek, a midőn az ember se ki, se be nem tud kerülni,
«in denen man nicht aus und ein wisse». Ezért nem
bírt ő Rómában maradni s midőn ezt a hivatolt levelét
Zeno atya olvassa, ő már a vizeken fog úszni. De hogy
hová megy, nem mondja meg senkinek. Kötve érzi
magát a rendhez, bár most külsőleg elvált tőle. Ebből a
leveléből azok, a kik Auracher atya előző életét jól ismerik, azt következtetik, hogy a mit előre láttak, bekövetkezett. Benno atya idegrendszere felmondta a szolgálatot és pedig két oknál fogva, a melyeknek egyike
az, hogy Benno atya, virágzó egészségére támaszkodva
az önmegtagadást a táplálkozásban és nyugalomban évek
óta túlzásba vitte. Oly csekély táplálékot vett magához
és annyit éjelezett szakadatlanul, hogy az idegrendszer
megbomlásának be kellett következnie. Volt idő, mikor
Benno atya hetekig nem feküdt ágyba, éjjeli nyugalomra.
Most közvetetlenül közbejött oroszországi és északamerikai vizitációs utjának fáradalma. S ennek hatása
alatt tört ki a rég előre látott baj . . .
A két verziót vagyis véleményt úgy is lehet felfogni,
hogy azok kiegészítik egymást. Bármiként legyen egyébiránt a dolog: az egyház ellenségeinek öröme ebben az
esetben legalább is korai volt.

Madrid. A katholikus erők egyesítése Spanyolországban. — Ha eddig" nem tudta volna valaki, hogy
Spanyolország s mellette Portugál, jelenleg a világon
szerte lappangó, de nem szétszórt, hanem egységes életet
élö oltár és trón ellen törő összeesküvésnek felforgatás
céljából elsősorban célpontjai, azt a Ferrer-eset teljesen
felvilágosíthatja és meggyőzheti erről. Mintha egy villamos
szikra nyilall volna végig az egész szabadelvű világon,
úgy hatott ez az eset világszerte. A szabadkőművesség
és az ő szolgálatában dolgozó tudós és tudatlan szabadelvüség, szóval az egész keresztényellenes radikalizmus
minden árnyalatában azoktól a golyóktól, melyek Ferrer
furfangos és gonosz szándékú agyát keresztül járták,
szivén találva érzi magát. Innen a tömeges tüntetés
európaszerte.
Ki volt ez a Ferrer? Tényekből lehet megállapítani,
hogy ő egyike volt korunk legveszedelmesebb anarchistáinak, a most Spanyolország ellen konspiráló szabadkőművességnek és pedig közvetetlenül a franciának,
Spanyolországban a vallási és politikai iigyek felforgatása
céljából ad hoc exponált ágense, mondhatni kincstárosa, innen magyarázható a milliónyi hagyaték, a mely
utána maradt s a melyet nem gyermekeire testált, hanem
«egy barátnő»-jére. Innen magyarázható mindaz, a miben
a hadi törvényszék a szerencsétlen «eszközt» bűnösnek
mondotta ki : a királyi nászkor rendezelt bombavetésben
s a cataloniai, névszerint barceloniai gyilkoló és romboló
fölkelésben való részessége.
Ferrer ezekben az égbekiáltó bűntényekben mint
értelmi szerző és felbujtó jön tekintetbe. 0 a sajtó és
az iskolaügy terére vetette magát. A nyilvánosság előtt
úgy szerepelt, mint egy anarchisztikus kiadóhivatal
főnöke s tulajdonosa s mint az anarchisztikus u. 11.
szabadiskola áldozatos előharcosa. Iskola és sajtó : ez
most a szellemi világuralom kulcsa. Ezt akarja kezébe
kaparintani a szabadkőművesség és az anarchia.
Ferrer halálával lehullt az álarc elsősorban a francia
szabadkőmívesség arcáról. Mert a pénz Spanyolország
fellázítására az oltár és a trón ellen első sorban
Parisból áradt át a pyrenei hegyeken. így állván a
dolgok, a spanyol katholikusoknak vaksággal kellene
megverve lenniök, ha nem látnák meg teendőik sorozatát. Minden erejöket össze kell szedniök, hogy a felforgatás áramlatát hazájuktól távol tartsák, vagy a
mennyiben az már itt-ott betört vagy beszivárgott, hathatósan ellensúlyozzák. Konstitucionisták, legitimisták,
katholikusok és konzervatívok végre egyérlelemre
jutottak az iránt, hogy ha egy antiblokk, a mely ezt a
négy katholikus politikai árnyalatot egyesíti, most létre
nem jön, akkor Spanyolország a dynaslia és egyház
romjain rettenetes válságba kerül.
—y —la.
*

S z o m b a t h e l y . P. Szabó Szádok, Ord. Praed.,
egyetemi rektor Rómában. Az új római Domonkosrendi
pápai nyilvános egyetem első rektorává a Domonkos1
Nagyon jól jellemezte a quirináli spanyol (szabadelvű) nagykövet
Ferrer kettős irányú, működését : «A Kerrer-féle propagandának két
iránya volt : egy felől antiklerikális lázítást folytatott — és azért !
eszményi téren ellene mi (szabadelvűek) a hatalom eszközeivel nem
küzdöttünk ; más felől valóságos erőszakos anarchizmust űzött a szó
legádázabb értelmében.»
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rend Generálisa — a pápa jóváhagyásával — nagyképzettségű tudós hazánkfiát, P. Szabó Szádokol, Ord.
Praed., nevezte ki, a ki díszes állása elfoglalására máiRómába utazott. Az új pápai egyetem három fakultásból áll, úgymint : bölcsészeti, jogi és hittudományi karból. Az új pápai egyetemmel egyidejűleg épült — az
innsbrucki és freiburgi (svájci) konviktusok mintájára —
nagyszabású konviktus is, melybe az egész világ megyéspüspökei, épp úgy mint Innsbruckba és Freiburgba,
kíspapjaikat küldhetik s a mely konviktus is a domonkosrendiek vezetése alatt áll. A Domonkosrend kispapjai
azonban kiilön épületrészben teljesen külön vannak,
külön kápolnával. Ezen új pápai egyetem tanárai, egykettő kivételével, külföldiek lesznek, különféle nemzetbeliek, és pedig a pápa határozott kívánságára.
(M.)

ida-

G. L. Perrier, The Revival of Scholastic Philosophy in the nineteenth century, New-York (The
Macmillan Company), 1909. 344 lap. Ára vászonkötésben 1.75 dollár, körülbelül 8.50 kor.
Rendkívül érdekes és kivált miránk magyarokra
nézve figyelemreméltó és igen tanulságos munka. Régi
panasz, hogy tudományos mozgalmainkról és irodalmunkról a külföld tudomást nem vesz. Ime egy
könyv, mely Amerikában jelent meg s a magyar keresztény filozófiai mozgalmakról elég jól van tájékozva
és a magyar uj-scholastikus irodalomról, ha nem is
teljes, de oly részletes kimutatást nyújt, amilyet magyar
nyelven is alig találunk. A könyv a scholastikus bölcseletnek a XIX. században történt újjászületését tárgyalja. Két részre oszlik. Az első rész az újjászületés
tényének és jelentőségének rövid méltatása után a scholastikus bölcselet alapelveit fejtegeti. Teszi ezt nem tankönyvszerű részletességgel és szárazsággal, hanem szemlét
tartva a bölcselet egyes részein (a logikán, metafizikán,
világtanon, lélelktanon, észtheologtán, erkölcsbölcseleten)
megismertet a schola alaptanaival, azoknak a modern
bölcseleti elvekhez való viszonyával, a lényeges scholastikus tanok és a természettudomány összhangjával, a
tarthatatlan vagy módosítandó scholastikus tanokkal ;
mindezt pedig teszi a szerző, alapos tájékozottsággal,
higgadt tárgyilagossággal, röviden és igen világosan.
A második vagy történelmi részben az új-scholastikus
bölcseleti mozgalmakat és irodalmat ismerteti az egyes
nemzeteknél ; nem politikai nemzetek szerint, hanem
faj és nyelv szerint: olaszoknál, európai és amerikai
spanyoloknál, birodalmi és osztrák németeknél, franciáknál, Belgiumban, Magyarországban (Ausztriától külön),
továbbá a cseheknél, hollandoknál, Angolországban, az
Egyesült-Államokban és Canadában.
A szerző erősen vitatja és alaposan bizonyítja, hogy
az új-scbolastika nem theologia, nem is pusztán dogmatikai rendszerek vagy egyházpolitikai törekvések szolgálatára született (mint ujabban is Paulsen és sokan
mások vitatták) ; hanem valódi önálló bölcselet, bár a
keresztény vallással megegyező és többi közt a theologiának is szolgáló bölcselet. Ez a filozófia — mely
különben sem veszett ki soha teljesen az iskolákból, csak
mesterségesen háttérbe szoríttatott — korunkban is fölujítható, mert örök és változhatatlan igazságok vannak
benne, melyek teljesen összhangban állnak a mai ter-
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mészettudományi felfedezésekkel is. Nagy hiba volna
azonban a scholastikát változatlanul felébreszteni akarni ;
ez csak kompromittálná az egész törekvést. Szent Tamás
sok tanítása elavult; az ujabb bölcselet sok új gondolatot vetett fel, sok fogalmat tisztázott; a természettudomány sok kérdést új világításba helyezeit. Mindezen ujabb igazságokat tudomásul kell venni, fel kell
használni és a régi igazságok épületébe beilleszteni.
Azonkívül korszerű módszerre van szükség és a modern
bölcselet nyelvére, hogy bennünket megértsenek; máskép elszigeteljük magunkat és kizárjuk a modern bölcseleti mozgalmakból.
Említésre méltó, hogy a szerző a scholastikus anyagalak-elmélettel (hylomorphismussal) nem rokonszenvez.
Szerinte önkényes rendszer az és nem egyeztethető össze
a természettudományi tényekkel. Igazat ad neki abban,
hogy a testekben van passzív és aktiv, maradó és változó elem. S a mai természettudomány is megkülönbözteti a testekben az anyagot és annak csoportosulásait
meg erőit. De az utóbbiak részint kész állagok összetételei, részint járulékok, nem pedig állagi alakok. A természettudomány alapanyaga — álljon az akár az electronokból, akár valami még kezdetlegesebb alkotó elemekből —
kész, tényleges, konkrét lény. Ellenkezőleg az aristotelesischolasztikus bölcselet anyagtanának főhibája az, hogy
a testeket két potentialis eszmei lényből akarja fizikailag
összerakni, melyek sem nem állagok, sem nem járulékok,
tehát nem is valóságos létezők.
A szerzőnek ebben teljesen igaza van, miként azt
magam is már tizenöt év előtt bőven kifejtettem.1 Most
is azt tartom, hogy lehet a testekben anyagról és alakról, mint metafizikai elemekről beszélni, de lényegesen
más értelemben, mint a schola tanítja. Az anyagi elem
valami tényleges és valóságos ősanyag. Az úgynevezett
állagi alak pedig vagy valami előttünk rejtett, s a vegytani folyamatok mélyén vagy még mélyebben fekvő
csoportosulások, járuléki alakok és folyamatok összege
és eredménye, vagy pedig csakugyan külön alkotó elem,
valami összetartó és alakító erő, talán tökéletlen egyszerű lény, mely az anyagban székel, mint a lélek a
testben. (Nem látom be, miért ne lehetnének az emberi,
állati lelken és növényi életerőn túl alsóbbrendű és
tökéletlenebb egyszerű lények.)
Most pedig halljuk, mit ír a szerző rólunk magyarokról.
«Azon országok közt — mondja szószerint — melyekben a thomismusnak derék képviselői akadtak, Magyarország kiváló helyet foglal el. Már a XVI. században
virágzott a scholastikus bölcselet a papnöveldékben,
melyeket Oláh Miklós és Pázmány Péter a trienti zsinat
szellemében emeltek. Az a befolyás, melyet így a scholastikus elvek a magyar gondolkozásra gyakorollak,
még erősebb lett, mikor Magyarország a török uralom
alól felszabadult. így történt, hogy a XVIII. században,
míg Európa más részeiben a scholaslikus bölcselet rohamosan vesztette a talajt, addig Magyarországban azt a
magasabb nevelés szükséges kiegészítő részének tekintették'.
«Azonban a XIX. században a francia forradalom
és a német rationalizmus befolyása a magyar gondol1 Székely, Erő és anyag, Budapest, 1894.
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kozásmódban jelentékeny változást okozott, mely, mint
előre látható volt, nem kedvezett a hagyományos keresztény bölcseletnek. A Scholastika csakhamar elvesztette
előbbi becsületét és utoljára kiszorult a gymnasiumokból,
sőt a szemináriumokból is».
«Ez volt a dolgok állapota, mikor az «Aeterni Patris»
encyclica, mintegy villámszikra, hirtelen változást hozott
létre a magyar katholikusok magatartásában. A scholastikus bölcselet lényeges része lett az egyházi tanulmányoknak. Ebben a figyelemreméltó mozgalomban a budapesti
központi papnevelő és az esztergomi szeminárium vezettek. 1 Ezeket csakhamar mások követték, úgy hogy ma máiigen kevés theologiai intézet van bölcseleti tanszék
nélkül».
«Nemsokára Szent - Tamás - Társaságot alapítottak
Budapesten (1893-ban) és dr. Kiss János, a bölcselet
tanára a temesvári papnevelőben, értékes folyóiratot
létesített, a Bölcseleti Folyóiratot (1886-ban). A B. F. alapítása óta buzgón és sikeresen szolgálta a neothomismus
ügyét.2 Legkiválóbb munkatársai közül megemlítendők :
Kozáry Gy., Székely I., Prohászka O., Szilvek L. és
Ochaba I.».3
«De a magyar katholikusok nem szorítkoztak a
Bölcseleti Folyóiratban foglalt cikkekre és értekezésekre.
Az új-scholastikus irodalmat számos önálló munkával
is gazdagították, melyek — fájdalom épen a nyelv miatt,
melyen irvák — nem ismeretesek Magyarországon kivül
úgy, a mint megérdemelnék. Legértékesebbek ezek közt
Székelynek «Ösztön és ész» cimü műve (1897.), mely
valószínűleg egyike a legjelentékenyebb tanulmányoknak, melyeket valaha tettek az állati ösztönről továbbá
két figyelemreméltó kötet Prohászka püspöktől, egyik
«Isten és a világ» (1891), a legfőbb lény léte melletti
érvekkel foglalkozik, míg a második «Föld és ég» (1901.)
a világtannal.»
«Az üj-scholasticismus magyarországi védői közt
legismeretesebb Pécsi Gusztáv, az esztergomi papnevelő
tanára. Ennek okai első sorban az ő némely theoriájának eredetisége, másrészt azon tény, hogy legfontosabb
művei latin nyelven vannak írva.» Következnek Pécsi
életrajzi adatai és «Cursus brevis philosophiae» cimű
művének ismertetése és méltatása.
Az angol szerző szerint Pécsi filozófiájának súlypontja az ő világtana, «mely igen jelentős mozzanatot
képez az új scholasticismus fejlődésében». Különösen
Pécsi két tanát ismerteti : az anyag és alak theoriáját
és az energiáról vallott nézeteit.
Azt azonban, hogy «az új scholastikusok közt elö1 Ugy látszik itt a szerző egyetemünk hittudományi karát összetéveszti a központi papnevelővel. Utóbbiban nem tudjuk, hogy
bölcseleti előadásokat tartottak volna; de a hittudományi karon előbb
dr. Kanyurszky, m a j d később dr. Kiss bevezették a keresztén} 7 bölcselet előadását, melynek 12 év óta szervezett tanszéke van.
A nagyváradi papnöveldében pedig m á r az «Aeterni Patris»
encyclica előtt évekig előadta dr. Karsch Lollion tanár a scholastikus
bölcseletet. Igy lehetett ez több más papnevelőben is.
2 Szerencsére a könyv szerzője nem említi, hogy a folyóirat
azóta pártolás és támogatás hiányában megszűnt s így a magyar
katholikus tudomány ezen szégyenét nem híreszteli el a külföldön.
3
Ez a névsor nagyon hiányos ; meg egy sereg névvel kellene
kiegészíteni.
4
Az ismertető ezt a reá vonatkozó dicséretet itt ki akarta
hagyni, de én nem akartam az angol munka szövegét megcsonkítani.
Szerk.
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ször Pécsi fogalmazta az ősanyag theoriáját úgy, hogy
azt a természettudomány emberei elfogadhatják», nem
írhatjuk alá. Az, hogy Pécsi az ősanvagot azonosítja az
aetherrel s ekként konkrét lénnyé teszi és hogy az állagi
alakot az atomközti energiának tartja, több tekintetben
helyesés természettudományos gondolat, de nem új dolog.
Hasonló theoriákat állítottak fel már Gutberiet, Hagemann,
Dressel és Magyarországban Prohászka, Kiss és e sorok
írója is. Sőt az anyag és alak már Scotusnál is Suareznél is közel állnak ahhoz, hogy konkrét fizikai elemekké
legyenek.
Azután a szerző ismerteti Pécsinek az energia megmaradása, az entrópia törvénye és Newton törvényei ellen
intézett támadásait. Megjegyzi azonban, hogy «Pécsi
theoriáját e pontban nem fogadták el egyértelmüleg az
új-scholastikusok... Pécsi azonban újra kifejtette azt
egy külön értekezésben, melyet először magyarul írt s
azután latinra fordított ily cimen : «Crisis axiomatum
modernae physicae».
Pécsi filozófiai tankönyve csakugyan sok tekintetben megérdemli a dicséretet. De már a fizikai elvek
kritikájában aligha lesznek sokan a keresztény filozófusok közül vele egy véleményen. S még ha valamennyi el is fogadná Pécsi álláspontját, ezáltal sem az
bebizonyítva, sem a kérdéses fizikai elvek megingatva
nem volnának. Mert fizikai kérdésekről van szó, melyeket csak az illetékes szakemberek a kisérlet és számítás módszerével dönthetnek el, nem pedig bármily
éleseszű, de a fizikában mégis csak idegen téren
mozgó és tekintély nélkül szűkölködő filozófusok vagy
bármily szellemes és eredeti speculátiók. Ebben a kérdésben csak a fizikusok szavazata dönt, nein a filozófusoké. Azért ilyen vitákat fizikai szaklapokban kell
elintézni, nem a filozófiában. S addig, míg a fizikusokat
meggyőzni nem sikerül, nem is szabad a bölcseletben
az elfogadott fizikai elvektől eltérni. A filozófusok szava
a fizikában csak annyit ér, mint a természettudósoké
a filozófiában vagy theologiában.
Perrier könyvét bőséges irodalmi tájékoztató fejezi
be, mely felöleli az összes nemzetek keresztény filozófiai
működését. Örömmel látjuk, hogy itt, ezen a nemzetközi kiállításon, a magyar irodalom egész tekintélyes
helyet foglal el. A szerző összesen csaknem 1200 szerzőt
sorol fel s ezek közt körülbelül 60 magyart. (Igaz, hogy
néhány olyat is említ, a kit mi itthon nem sorozunk a
keresztény filozófusok közé; de ilyenek a felsorolt külföldiek közt is vannak.) Pedig a könyvben az utóbbi
évtized irodalma már igen hiányosan van feldolgozva ;
sőt a keresztény filozófiának régibb nagyérdemű művelői
közül is többen nincsenek említve. (Pl. Zafférv, Bognár,
Platz B., Dudek, Kovács Sándor stb.)
Az adatok ezen hiányossága dacára is az amerikai
munkából világosan kitűnik, hogy ha tekintetbe vesszük
nemzetünk kicsiségét, nyelvünk elszigeteltségét és tudományos eszközeink hiányosságát, nincs okunk magunkat a keresztény nemzetek sorában szégyenleni. Látszik,
hogy kellő eszközök és támogatás mellett a magyar ész
is nagymértékben közre tudna működni az emberi gondolkodás munkájában. Szükséges volna azonban hazai
tudományos mozgalmainkról és irodalmunkról a külföldet minél részletesebben tájékoztatni. Hadd látná a külföld, hogy mi is vagyunk, gondolkodunk és dolgozunk.
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Mert a hol megismernek bennünket, ott talán több jót
találnak bennünk, mint mi önmagunkban.
Székellj István dr.
*
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talan bus és zsírtömeg lett belőle, ülni és feküdni nem
tudott, fészkében állva vagy térdelve élte le remeteségét.
Meghalt 1426 október 2-án. (Lásd: Huysmans : Ste
Lydivine de Scliiedam. 16 ed. 1909. A 228—233. oldalakon
foglalkozik kölni Gellérttel).
Könyvünk második része a közkedvelt kármelliegyi skapulárét, eredetét és társulatát ismerteti. A «haza
bölcse» Deák Ferenc is viselte a skapulárét, tehát nem
volt olyan szörnyű «liberális», mint sokan akarják.
P. Fülöpnek lelkiismeretes, forrástanulmányokon
alapuló munkája nemcsak tudományos mű, hanem hasznos lelki olvasmány is. Előadása friss, keresetlen és
meleg; nagyon ritkán válik kenelteljessé, nyelvezete
egyszerű, sima és folyékony; itt-ott egy kicsit hétköznapiasés bőbeszédű, no de népszerű munkában a tömörség nem mindig erény. A könyv kiállítása tetszetős ;
képei sokszor sikerűitek.
Lám Frigyes.

P. Fülöp Cyrill. A k á r m e l l i e g y i s z e n t Szűz
s k a p u l á r é j á n a k e r e d e t e és Stock s z e n t S i m o n
élete. 253 lap. Ara 2 korona.
Az első részben (1 — 171.) szerző szent Simon éleiét
állítja elénk s vázlatosan ismerteti a karmelita rend
fejlődését is. A kármelliegyi remeték Illés prófétáig vezetik vissza történetüket ; ezeknek a remetéknek 412-ben
János jeruzsálemi püspök adott szabályokat. 1150 körül
szent Berthold, a kinek anyja árpádházi királyleány
volt, kolostori életmódban egyesíti a szétszórt remetéket. 1210-ben keletkezett az a szabály, a melyet a
sarutlan karmeliták még ma is követnek. 1212-ben csatlakozott szentünk 20 évi remeteélet után az Angliába
is beszivárgott karmel testvérekhez. Akkor volt az interdictum gyászos kora Földnélküli János király uralkoJl Pázmány-Egyesület
vándorgyűlése "Eszdása alatt.
P. Fülöp szépen kidolgozott képét adja annak a tergomban.
sivár időszaknak. Említi a rémes zsidóüldözésekel is,
Ma-holnap nálunk is érdemes lesz már kath.
melyeket többek közt Walter Scott is megrajzolt
irónak
vagy hírlapírónak lenni. Kezdik őket meg«Ivanhoe» regényében. Scott ideális mártíroknak mutatja
becsülni. A tavalyi veszprémi vándorgyűlés után ezt
be a szerencsétlen zsidókat, kikre a regényben, mint
Rembrandt képein, minden fény esik; így természetes,
láttuk újból a mult vasárnap, a magyar prímások
hogy a mai zsidók fajuk apotheozisát látják az «Ivanszékvárosában, Esztergomban. Hogy magyar képet
hoe»-ban.
használjak: az új főispánt se lehet szebben fogadni.
Szent Simon, Mária hü fia, e zivataros időben,
Igy akarta ezt a biboros-hercegprimás és jobb keze,
1215-ben európai vikárius generális lett, mivel a messze
a szeretetreméltó Kohl Medárd püspök, a házi úr
keleten lekvő Kármelhegyről szinte képtelenség volt a
intencióját nemcsak hogy pontosan végrehajtotta,
nyugati zárdáknak kormányzása. A lateráni zsinat (1215.)
hanem a maga szívjóságával még meg is aranyozta.
után nagy vihar tört ki a Karmel ellen ; a világi papság
Végre tehát a még nemrég kevésbe vett kath. «skribleregy része nem tartotta törvényes szerzetnek ; ráfogták,
csapat» is a sajtót megillető tiszteletben kezd részehogy a zsinat után jött létre az ismeretes határozat
sülni,
ellenére. Szent Simon imáira és buzgólkodására
III. Honorius megerősíti a rendet 1226-ban ; ennek
Nyomban azonban meg kell állapítanom, hogy
örömére rendeli el Simon a Kármelliegyi bold. Szűz
a «Pázmány-Egyesület» serege is mintha jobban és
ünnepét (julius 16.) Ezek után a Szentföldre megy, hét
jobban rászolgálna erre a tiszteletre. Mintha a nagy
évig remetéskedik a Kármelhegyen ; Cornwallisi Richárd
Pázmány dolgos és a nagy ügyért áldozatos szelleme
keresztes vitézeivel visszatér Angliába ; 80 éves korában
mind jobban és jobban átjárná. Ime számban is az
1245-ben általános főnök lesz. Bordeauxban halt meg
eddigiekhez képest legnagyobb volt a kiránduló
1265-ben 100 éves korában s azonnal szentnek tisztelték.
sereg, fellépésében is valóban imponáló. Pázmány
P. Fülöp két helyen (58. és 167. old.) egész hatászobrának megkoszorúzása a bazilikában festői ecsetre
rozottsággal az Adventtől Gyertyaszentelőig mondott
méltó szép jelenet volt, a matiné tartalma is az
«Alma Redemptoris Mater» antifonát Stock Simonnak
eddigieknél kiemelkedőbb. Komoly, korszerű és tatulajdonítja. Guido Maria Dreves, az «Analecta Hymnica
nulságos. Prohászka elnök a szokottnál is inspirálmedii aevi» (50 nagy kölet) egyik szerkesztője, a középtabb volt és azt gondolom, Pázmány is ugyanúgy
kori latin költészet alapos ismerője, Hermanus Contractus-! tarlja minden valószínűség szerint ezen hexameteres
itélt volna a mai irodalmunk kerülendő hibáiról.
antifóna költőjének. A púpos és köszvényes Heriman
Igy történik, hogy ugyanaz a «Religio», melynek
(1031 — 1054) szerzője a «Salve Regina»-nak is. (E. M. két év előtt néhány komoly szava volt a «PázmányDreves : Die Kirche der Lateiner in ihren Liedern.
Egyesülethez», ime ma szíves-örömest tekint rá a
78—79. lap.)
mai fejlődésében. Hát ugy-e mibelőlünk is lehet
A 36. oldalon P. Fülöp említi Suriusnak Lydwináról
valami ; ugy-e a mi munkánk is lehet tiszteletreszóló müve alapján kölni Gellértet, aki 17 évig lakott
méltó? Tőlünk függ teljesen; hiszen, mint a vasáregy kis «fába vájt» cellában, «szűkölködve földiekben,
napi vándorgyűlés mutatta, a közönség is tudja mélde annál inkább bővelkedve égiekben».
tányolni az érdemet, csak lásson érdemet : munkát
Gellért cellája nem volt fába vájva; cellája olyan
és elvhűséget A Pázmány-Egyesület tagjait hassa át
madárfészek féle volt a fa ágai közt magasan a föld
fokozottan a tudat, hogy ők Pázmányról nevezett
felett. Nem «szűkölködött» semmiben sem ; csuda tápegyesület tagjai; a nagy név tisztességet jelent szálálta, 17 évig élt a fán s annyira meghízott, hogy idom-
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inukra, igyekezzenek ezt tiszteletreméltóságukkal
viszonozni, úgy mint a szobra tövében fogadták.
Mihályfi Ákos dr., az alelnök, rátermett vezetőnek bizonyult.
Szerk.
"Nyilatkozat.
A «Religio» 34-ik számának szerkesztői üzenetében
foglalt rám vonatkozó észrevételre van szerencsém tisztelettel kijelenteni, hogy az engem ért ottani vádakra
én már 1902 jul. 20-án teljes elégtételt kaptam.
A ki felőlem mást vél vagy állít, azt én egyszerűen
visszautasítom.
Tisztelettel
Markos Gyula,
szerk., orsz. gy. képv.

.

M. B u d a p e s t . Úgy látom, hogy másoknak is föltűnik
az a fölujuló kanapé-pör ; m á r több hozzászólást félretettem,
mivel jobb, ha az efféle érzékenykedések nem kerülnek
papirra. Az önét is félreteszem, mert az előttem tisztelt férfiakat nem szeretem látni ilyen kicsinyes szerepben. Jó a
tertiarius, jó a kongreganista, örüljünk, ha ide is, meg oda
is minél több kerül. Én mindenfölött örülök annak az üdvös
megújhodásnak, mely szerzeteinkben észlelhető ; de vigyázzunk, hogy a régi vetélkedés vissza ne térjen s hogy ne
kerüljön «Az Újság» hasábjaira is, mert az mindig elszomorító látvány. IIa már az egész világ ideges és nem tűr semmiféle kritikát, legalább a papi férfiak legyenek erős lelkűek s
ebben is adjanak jó példát a világnak.
I). T ö r ö k s z e n t m i k l ó s . A «Szabad Lyceum» jó vagy
rossz lehet a szerint, hogy kik vezetik és mit olvasnak föl.
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Egy nem is középiskolával biró város azonban alig rendelkezhetik a r r a alkalmas erőkkel s lia olyanok erőltetik, a
kiknek maguknak is jó volna előbb tanulni, ott jó résen
állani, hogy mi is akar az lenni tulajdonkép? Lehet szabadkőmíves expositura is, arra pedig Deák Ferenc azt mondotta,
hogy : a becsületes ember nem titkolódzik. Az ilyen nem kultivált fejű felvilágosodásnak útjába kell állani, ne rontsa
hiába a levegőt.
H . V á y s z i k l á s . Még 2 korona.
I. Irsa. Az előfizetés 1910. júliusig szól. Nyugtatványul
a postai föladó vevény szolgáljon.
P . E s z t e r g o m . Tessék csak beküldetni.
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tanára.

Kapható a Szent-István-Társulat

könyv-

kereskedésében (IV., Kecskeméti-utca 2. szám). Ára 2 korona 50 fillér.
Az élet, a növény- és állatvilág s végül az ember a maguk legelső kezdeteiben, amint a palaeontologia a
Föld legősibb rétegeiben először találkozik maradványaikkal, valamint további fejlődésükben, érdeklődésünk legkiválóbb tárgyai. Honnan lettek, miként keletkeztek, mi volt sorsuk a mai napig? Nemcsak tudásvágyunkat ingerli,
hanem keresztény világnézetünket is a legmélyebben érinti az e kérdésekre vonatkozó felelet. A jelen mű feladata
az olvasóval megismertetni azokat az eredményeket, melyekre a természettudomány és a természetbölcselet e tekintetben a mai napig jutott ; illetőleg kimutatni azt, hogy a származástan és a keresztény világnézet nemcsak nem
zárják ki egymást, hanem a legszebb összhangzatban állanak egymással, míg ellenben a manap annyit hangoztatott
«természettudományos világnézet», természettudományilag megvizsgálva, minden meggyőző alap nélkül szűkölködik.
A könyv jó szolgálatot fog tenni a modern kérdések iránt érdeklődő nagy közönségnek, kivált azoknak,
kik, menten minden egyoldalúságtól, az emberiség polgáriasító munkájában ép oly fontos tényezőnek tartják
a vallást, mint a tudományt.
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EGYETEMI TANÁR

theológiai irodalmunk ?

II.
Mivel theológiai könyveket csak nagyon kis
számban lehet nyomatni, azok ára is meglehetős
magas. A mai nyomdai viszonyok mellett 1000 példányon alul nem lehet egy könyvet elfogadható áron
kiállítani. Pedig tudunk esetet, hogy nagy theológiai
munkát csak 100 példányban nyomattak, másokat
300-ban, sok, ha egy művet 5—600 példányban
nyomnak. Természetes, hogy mennél drágább egy
könyv, annál kevesebb kel el belőle.
Magyar theológiai műnek nincs kiadója és nincs
olvasója. Már ez is eléggé megmagyarázná az irodalom pangását. De nincs is elégséges számú irónk,
a ki a kiadóra és olvasóra váró műveket megírhatná.
Ennek egyik általános oka az, hogy theologiai
szakoktatásunk egészen a legújabb időkig nem állott
a kellő színvonalon. Örömmel látjuk, hogy a legutóbbi időben szakoktatásunk szemmel láthatólag
emelkedik, nem is fog ennek jó hatása elmaradni.
De az irodalom pangásának más okai is vannak.
Nagyon kevés papnak van alkalma a tudományok szakszerű művelésére. Attól, akinek egész idejét a lelkipásztorkodás köti le, nem lehet jogosan
várni, hogy tudós munkákkal lepje meg a világot.
Kétségtelen, hogy a lelkipásztornak is állandóan
művelnie kell magát és szoros érintkezésben kell
állania a theológiai irodalommal, de tőle legfeljebb
a nép számára való munkák irását lehet várni, a mi
mintegy a lelkipásztorkodásnak egy ágát képezi.
A tudományok szakszerű művelésének pályája a
tanári pálya, ha nincs tanítással túlhalmozva. A theológiai irodalom szempontjából itt a középiskolai hittanárság és a theológiai tanárság jönnek tekintetbe.
A középiskolai hittanárság elég alkalmat és ösztönzést nyújt a tudományos munkásságra, mint azt a
számos külföldi munkán látjuk, melyek középiskolai
hittanároktól származnak. Azonban ilyen állás az
esztergomi egyházmegyét leszámítva az egyes egyházmegyékben nagyon kevés, legtöbbnyire csak 1 —2
van, mert a középiskolák egy részét tanítószerzetek
látják el. Sajnos, hogy a tanintézetek még ma sem
alkalmaznak mindenütt szakképzett hittanárokat,

vasárnapon.
SZERKESZTOSEG

ES

KIADÓHIVATAL

Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 27,

hanem a hittani szakot könnyítésképen osztják ki a
többi tanárok között. Ez annál nagyobb baj, mert a
középiskolai hittanárság volna a theológiai tanárságnak legtermészetesebb előiskolája.
A theológiai tanárnak egyenes feladata a theológiai tudományok művelése. Ebből úgy, ahogy ki is
veszik részüket, hisz a megjelenő munkák, kevés
kivétellel, az ő tollúkból kerülnek ki. Azonban nem
lehet tagadni, hogy tőlük elevenebb irodalmi tevékenységet lehetne várni.
Mi ennek az oka? Nagy részben a túlterheltség.
A theológiai tanárok sok szemináriumban elöljárói
és más teendőkkel oly mértékben vannak igénybe
véve, hogy tőlük méltányosan több munkát kívánni
nem lehet. A nehéz irodalmi viszonyok is sokat
elkedvetlenítenek, melyekről fentebb volt szó.
Tagadhatatlan, hogy itt-ott a rátermettség is
hiányzik. Hogyan lehelne ennek elejét venni? Nem
hiszem, hogy a dolgot azáltal lehetne orvosolni, hogy
pályázat útján töltenék be a tanári állásokat. Nem
vagyok a pályázat ellensége, de úgy látom, hogy a
legtöbb esetben pályázat útján is csak azok nyernék
el az állásokat, akiket a mostani rendszer mellett
pályázat nélkül kineveznek. Miért? Mert a legtöbb
egyházmegye nagyon szűkében van olyan papoknak,
akik tanári állásnál figyelembe jöhetnek, közülök
pályázat nélkül is ki lehet azt választani, akitől legtöbbet lehet reméleni. Arra, hogy valakit csak megelőző irodalmi munkásság után nevezzenek ki tanárnak, még csak gondolni sem lehet; jó ha az, akit
kineveznek, már tanulmányait befejezte. Hol is nyílnék alkalma annak a fiatal papnak irodalmi munkásságra? Különben is túlhajtott dolognak tartom
fiatal embertől más irodalmi munkásságot, mint egy
doktori disszertációt és esetleg egy-két cikket várni.
Irodalmi munkásságot a tanult idősebbektől, nem
a kezdő fiataloktól kell várni.
Vájjon javulna-e a helyzet, lia a mai egyházmegyei
semináriumok helyett kevesebb, nagyobb semináriumunk volna, majdnem olyanféleképen, mint a II.
József-féle generális szemináriumok? Azt hiszem,
csak rosszabbodnék. A nevelési szempontokat, a melyek
a szeminárium-kaszárnyák ellen felhozhatók, most
egészen figyelmen kivül hagyva, a tanárok számá-
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nak csökkentetésével az irodalom művelésére hivatottak száma csökkenne. Magának a tanításnak sem
válnék előnyére, ha 50—60 theológus helyett 200
volna egy intézetben. Az előadásnál talán mind-egy,
20 vagy 100 hallgatónak ad-e elő a tanár, h a n e m a
szemináriumi gyakorlatok már teljesen lehetetlenné
válnak nagyszámú hallgatóság előtt. 50—60 theológus részére m á r érdemes theologiai intézetet fenntartani. Egyes kisebb egyházmegyékre természetesen
nagy teher a szeminárium fentartása ; ezek egyesítéséről még lehetne beszélni.
Különben is n e m szabad szem elől téveszteni,
milyen hatalmas kulturális tényező, egy egyházmegyében a szeminárium. Némely egyházmegyében a
theológiai tanárság az egyedüli állás, a melyben
néhány p a p n a k alkalma nyilik a theológiával tudományosan foglalkozni. Ha ezeket is elvesztené az
egyházmegye, semmi tere sem lenne a papságnak
tudományos munkaságra, ami az egész egyházmegye
szellemi életére bénítólag hatna. Azért annak sem
vagyok szószólója, hogy szemináriumainkat valamely
szerzet vezetésére bizzuk. Egyik vagy másik szerzet
erre készséggel vállalkoznék, azért is, mert ebben a
szerzet megtisztelését látná, de azért is, mert a szerzetesek által vezetett szemináriumokból az illető
szerzetek természetszerűleg igen sok szerzetest k a p nának. Ám, ha a szeminárium átadása a szerzetre
megtisztelő, az illető egyházmegyére annál kevésbbé
megtisztelő. Inkább szaporítani kell azokat az állásokat, ahol a pap a tudományok művelésére van
utalva, n e m pedig kevesbíteni. Franciaországban a
szemináriumoknak m a j d n e m fele a sulpicianusok,
igen sok a lazaristák kezén volt. A szemináriumok
jók voltak és a világi papságból mégis egészen kiveszett a tudományos szellem, csak legutóbb kezd
ismét éledni.
A theológiai tanárok megválasztását az által
lehetne könyebbé tenni, ha az egyházmegyék lehető
nagyszámú növendékének a d n á n a k módot, hogy kiváló
képesítést szerezzen. Az egyetemre küldött növendéknek az egyetemi kurzus befejezése után módot kell
adni, hogy vizsgálatait is hamarosan befejezhesse.
Nagyon jó volna több fiatal papot külföldi egyetemre küldeni. Eddig nálunk a külföldi iskoláztatásnak j ó f o r m á n csak azt az alakját ismerik, hogy egyeseket növendékkorukban küldenek külföldi egyetemre,
Rómába, Innsbruckba, Fribourgba. Ennek is megvan
a maga nagy haszna, bár ez az eljárás sok esetben
n e m vált be. Abban a fiatal korban magának az
egyénnek megválasztása is nagyon nehéz. Részben ez
magyarázza meg azt, hogy sok külföldön végzett
fiatal ember n e m váltotta be a hozzáfűzött reményeket. A fiatal klerikus a külföldi tanulmányi éveket még nem is tudja teljesen kihasználni, nincs
annyi gyakorlati érzéke, hogy meg tudná különböztetni: minek veszi hasznát és minek nem. Haza jön
kitűnő neveléssel és talán szép elméleti tudással, de

LXVIII. évf. 1909.

sok kiforratlan külföldi gondolattal, a mi a mi körülményeink között n e m megvalósítható, idegennek érzi
magát saját hazájában, ellensége sok olyan dolognak, amivel meg lehetne barátkozni és jó egy pár
évbe kerül, míg megint bele találja magát az itthoni
körülményekbe. Ezzel szemben jobb volna fiatal
papokat kiküldeni, mikor ezek itthon m á r elvégezték egyetemi tanulmányaikat. Az elvégzett theológiai
tanulmányok m e g a d j á k neki a kellő alapot, hogy
t u d j o n megfigyelni, összehasonlítani, ne tartson minden külföldi dolgot jobbnak a hazainál és n e akarj o n minden idegen országbeli növényt n á l u n k meghonosítani. Viszont a fiatal p a p sokkal szabadabban
mozoghat, mint a klerikus, nincs a szemináriumhoz
kötve, érintkezhetik a papsággal, tanulmányozhatja a
lelkipásztorkodást és a katholikus életet. Mindenesetre többet lát, mintha mindezt csak a szeminárium
ablakán át nézi. Milyen j ó élesztő volna az, ha minden egyházmegyének volna egy-egy papja, aki egykét évet töltött az egyik Svájcban, a másik Kölnben
vagy Münsterben, a harmadik Belgiumban, a negyedik
Angliában (1. Swoboda Groszstadtseelsorge) és nagyon
j ó volna, ha m é g egy ötödik is volna, aki az újvilágban gyüjtené tapasztalatait. Egy ilyen fiatal pap egy
évi tanulmányútja legfeljebb 2000 koronába kerülne,
amennyibe a vallás alapnak egy fiatal p a p augusztineumi éve kerül.
Nem régiben beszéltem egy rendkívül agilis
amerikai lelkipásztorral a magyarországi és amerikai
pasztorációról. Egy ismerős lakatos-tanulóra mutatott
és azt m o n d t a : Nézze ez a fiú oly eszközökkel dolgozik, a melyek Berlinben, Londonban és Amerikában készültek, és lia ott valami ujat találnak fel.
2—3 h ó n a p múlva m á r ezek is kezében vannak.
Milyen jó volna, ha szellemi téren is gyorsabb volna
az érintkezés és a mi az egyik helyen j ó n a k bizonyul,
azt a másik helyen is hamarosan alkalmazásba vennék.
Igaza van, miért is van még ma is úgy, hogy lilii
huius saeculi prudentiores sunt filiis lucis, a lakatos
a maga mesterségében életrevalóbb, mint az apostol
a magáéban.
A theologiai tanárok kérdésével kapcsolatban
mindig fölmerül azok anyagi ellátásának kérdése is.
Méltán, m e r t nálunk minden fejlődik és előbbre
megy, a legtöbb egyházi intézmény is, csak a szem i n á r i u m van sok egyházmegyében ott, ahol 100 év
előtt volt és a theologiai tanárok fizetése. Ilyenkor
összehasonlításképen fel szokták hozni a külföldi
theologiai tanárok fizetését, a mely ott a kanonoki
stallumok jövedelmével (nem a magyarokéval) van
egy vonalban. Teljesen méltányosnak tartom n á l u n k
is ugyanazt a magasabb fizetést, de ugyanazt a m a gasabb kvalifikációt is meg kellene kívánni. A theologiai tanároktól ugyanazt a képesítést lehetne megkívánni, a mit pl. az állam megkíván a jogakadémiák o n ; de akkor méltán elvárhatnák ugyanazt a j a v a dalmazást. A jogakadémián kétféle t a n á r van, r e n d -
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kívüli és rendes; rendes tanár csak az lehet, a ki az
egyetemen magántanári képesítést szerzett. Ha szemináriumainkhoz a kezdő fiatal embereket kezdetben
csak néhány évi próbára és csak ha beválik, neveznék ki rendkívüli tanárnak és csak akkor rendes
tanárnak, ha tudós kvalitásokat mutat, mindenesetre
magasabb nivóra emelkednék a theologiai oktatás és
sokat nyerne vele az irodalom.
Az eddig mondottakat röviden összefoglalhatjuk:
nincs virágzó theologiai irodalmunk, mert nincs olvasó közönségünk, nincsenek kiadóink és kevés az
irónk. Az első bajt megszüntetni egyáltalán nem lehel,
de lehetne egy kissé mérsékelni a papság tudományos
színvonalának emelésével ; a másodikon segíthet valamit az áldozatkészség és egy életképes katholikus
irodalmi egyesület; a harmadikon pedig a papság
számbeli szaporodása fog segíteni, ha nem lesz mindenki munkával kétszeresen túlterhelve és főkép az
által kell segíteni, hogy a papság továbbképzését
lehetőleg előmozdítjuk.
Hanauer A. István dr.

«Nemzeti

egyház» ?

A «Budapesti Szemle» folyó évi juliusi füzetében
«A görög katholikus magyarság és a nemzeti kérdés»
cimen egy tanulmány jelent meg Szabó Jenőtől. Szerző
benne a magyar liturgia ügyét tárgyalja és pedig
annak legutóbbi évtizedét.
1896-ban a szentszék dönt a magyar liturgikus
nyelv ügyében, a mennyiben a Congr. S. Off. IX. 2.
kelt előterjesztésére a római pápa szept. 4-én jóváhagyta a magyar nyelvnek az egyházi szertartásokban
való használatáról szóló tilalmat. A véletlen úgy hozta
magával, hogy majdnem ugyanaznap a magyar kormány is nyilatkozott ez ügyben, a mennyiben Bánffy
Dezső, akkori kormányelnök, a képviselőház szeptember 5-ki ülésében egy «kormányi megállapodás»
alakjában hirdette ki, hogy a gör. kath. magyarok
külön egyházmegyére (püspökségre) mindaddig nem
számíthatnak, míg a római szentszék a magyar liturgiát nem engedélyezi.
Természetes, ez súlyos csapás, minek következtében az országos bizottság eljárása is módosult
annyiban, a mennyiben ma azt az alapelvet kívánja
követni, hogy előbb az egyházi könyvek magyar
nyelven meglegyenek és hogy azok fordításának hitelességét az illetékes megyéspüspökök elismerjék. Ezen
álláspontjának a b. e. XIII. Leo pápához 1900-ban
föl terjesztett memorandumában kifejezést is adott, a
mennyiben a benyújtott emlékiratában nem az elvi
engedély megadását, hanem a fennálló gyakorlat
törvényes elismerését és szentesítését kérelmezte.
Minden fáradozás ellenére azonban eddig még
nem lehetett célt érnie, miért is a szentesítendő eljárás előföltételéül azt véli, hogy a lelkiszükséglet
követelményéhez szívósan ragaszkodjanak.
Ezekkel kapcsolatban Szabó az egész törekvést
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összefüggésbe hozza a nemzetiségi kérdéssel és azt
mondja, hogy a magyar nyelv használatát már csak
azért is kell törvényesen rendezni, nehogy annak
mellőzése a nemzetiségi célokat szolgálja és hogy
egy gör. kath. se legyen kénytelen vallását megváltoztatni, ha magyar akar lenni.
A mi illeti a magyar nyelvnek oltári használatra
való emelését, lássuk e törekvésnek a görög egyház
fegyelméhez való viszonyát.
E kérdést a görög egyház kánonszerüleg nem
részletezi és tételesen nem rendezi. A történelem
tanúsága szerint a keleti részeken az egyházi szertartásoknál már az apostolok idejétől kezdve több
nyelvet hoztak be, a mi alkalmat adott azon vélemény kifejlődésére, hogy a keleti fegyelem szerint a
nép anyanyelvén kell végezni az istentiszteletet.
így állítva föl a téléit, azt nem írhatjuk alá,
mivel azt semmiféle tételes jogszabállyal nem lehet
bebizonyítani. Maguk az apostolok azon a nyelven
hirdetik ugyan az evangéliumot, a mely az illető
ország nyelve, tételesen azonban nem szabályozzák
e kérdést. így fejlődött ki a keleti részeken az egyetemesen használt görög nyelv mellett a szir, az örmény, a kopt, az aetiop stb. E nyelvhasználat századokon át megfelelő határok között van, míg végre
több esemény fejlődést ad az elvnek, vagyis inkább
lökést ad a dolog részleges rendezésének.
A IX. században e téren nagyfontosságú akcióval találkozunk. Szent Cyrill és szent Method görög
származásuk dacára a hitterjesztés külső körülményei mellett a görög nyelv helyett az ószláv nyelvet
hozzák be és pedig a pápának, mint az egyház fejének közvetlen és előzetes jóváhagyása nélkül. Nincsen
ugyan előzetes pápai jóváhagyás, nem mondhatjuk
azonban, hog}' a vezető püspöki hatóságnak nem
lett volna arról tudomása. E kettőben véljük összeegyeztetni a görög fegyelmet, a mennyiben azt kell
mondanunk, hogy a keleti egyház fegyelmi fejlődése
szerint ha nem is követi az egy nyelvnek használatát, mindamellett felsőbb hatósági intézkedés nélkül
nem hagyja az ügynek fejlődését. Akár határozat
alakjában, akár pedig puszta hallgatás mellett is,
mégis tudomással bir a módosításról, melynek szentesítése után különböző eszközök alakjában nyilvánulhat meg.
Ennek bővebb megértése végett gondolnunk kell
arra a viszonyra, melyben a Kelet a pápasággal szemben volt. Nincs idő, melyben e viszony teljesen azonos
lett volna azzal, melyet találunk a latin egyházban. Ma
is, lia a valóságban tényleg nem is találjuk azt oly
fokban, mindamellett azt kell mondanunk, hogy az
a régi keleti autonómiaszerű berendezés napjainkban
is fennáll. Legalább csekély részben, de tényleg találkozunk vele, még pedig magának a szentszéknek
eljárása mellett, a mely állandóan szemei előtt tartja
a keletieknek úgy a szertartásra, mint a fegyelemre
való féltékeny őrködését. Csakhogy ez az autonomia
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az első századokban még hosszú ideig nagyon is
széles mederben folyt. Aranyszájú szent János 60-nál
több püspök fölött mondhatni korlátlan hatalmat
gyakorol, miről ma m á r szólni sem lehet. Ez az oka
annak, hogy a régi századokban n e m mentek minden
üggyel Rómába. Sokat rendeztek a keleti püspökök,
pátriárkák maguk is.
De változtak az idők. E felsőbb rendezés hovatovább tisztán a római pápa kezében összpontosul,
úgy, hogy i n k á b b az eredetileg általánosságban engedélyezett é s tettekben megnyilvánuló ilyen főegyházi intézkedésekre lassan-lassan elvész az alap.
E törekvésnek teljes kifejlődését találjuk m a a latin
egyházban, a hol a pápaság viszonya m á r kezdettől
fogva is m á s volt. A görög részekre azonban még
sokáig csak iniciativ jelleggel birt.
Hatalmas lökést ad neki az ószláv nyelv használatának a bevezetése, úgy hogy VIII. Kelemen pápa
m á r ki is jelenti, hogy annak használatát helyesnek
találja. Hozzájárul később a nagy keleti egyházszakadás, a mi végleg megérleli a p á p á k felfogását,
hogy a Kelettel szemben történetileg is elismert nagyfokú önálló vezetésnek nincs m á r tényleges gyakorlati alapja. A régi igazhitű keleti egyház megszűnik.
A fegyelem területe elvész, el kell lassan tűnnie
tehát a régi joghatálynak is. Annyira fejlődik a dolog,
hogy a későbbi századok folyamán az egyes országokban megkötött unió sem változtat m á r azon s a
Kelet régi autonomikus berendezése n e m is gyakorlati tétel többé. Onnan van, hogy míg a régi századokban n e m is kértek volna a pápától engedélyt
egy nyelv liturgikus használatára, n a p j a i n k b a n oda
fejlődtek a dolgok, hogy a XIX. század folyamán
igénybevett magyar nyelv szentesítéseért a görög
katholikusok Rómához fordulnak.
Helyesen tették-e ezt vagy sem, látjuk fejtegetésünk soraiból. Csak röviden megjegyezzük, hogy
Aranyszájú szent János idejében az ügyet nem így
rendezték volna, hanem ő maga vette volna kezébe
azt és véglegesen szabályozta volna is.
De a történetet visszacsinálni n e m lehet. A nyugati
egyház összpontosító működése m i n d szélesebb tért
foglal, úgy hogy ma m á r mi sem vonhatjuk ki magunkat az alól. Ennek kell tulajdonítani a görög katholikusoknak a magyar nyelv használatára vonatkozó
törekvésének olyatén fejlődését, a mely a pápai
szentesítést nélkülözhetetlenné teszi.
Nem tesszük kérdés tárgyává, vájjon megnyilvánul-e ebben a régi görög fegyelem, de egyet el kell
ismernünk : m a addig, míg Róma nem szentesíti a
magyar nyelv használatát, elvi fontosságában állást
n e m foglalhatunk. A felsőbb hatóság intézkedése, a
mennyiben ez joghatóságának határai közt forog,
m i n d e n k o r megfelel az igazságnak. Meg lehetünk
nyugodva, hogy Róma ezúttal sem tesz semmi oly
lépést, mely akár a hitnek, akár az egyesek lelki
szükségleteinek kárával járna. Maga a törekvés, mely-
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nek célja a lelki szükségletekre való hivatkozás mellett a magyar nyelv használatának szentesítése,
ö n m a g á b a n nemes kívánság, melynek a R ó m á b a fölterjesztett m e m o r a n d u m a l a k j á b a n kifejezést adni
n e m ütközik semmi fegyelmi szabályzatba. Kérni
szabad minden nemes dolgot, a kéréssel azonban nem
z á r h a t j u k le az aktákat, mert azokra elintézés
várakozik.
Ily értelemben, mint a magyar nyelv használatát
célzó törekvést szolgáló cikkel szemben szerző tanulm á n y a ellen nincs is megjegyzésünk ; de kifogásoljuk
az a b b a n található egyes kifejezéseket, állításokat,
mint olyanokat, melyeket katholikus szempontból
n e m lehet aláírni.
Mindenekelőtt helytelen a «nemzeti egyház» kifejezésének használata. Szerző a nemzeti egyházat a
katholikus egyház keretében létjogosultsággal ruházza
föl, m á r pedig nemzeti egyház, a mely egyúttal katholikus is legyen, ö n m a g á b a n való ellentmondás. Vagy
nemzeti és akkor nem katholikus, vagy katholikus
és a k k o r nem lehet nemzeti.
Azt mondja, hogy «a katholikus egyház az egyházi unió kedvéért itt-ott kénytelen volt kibékülni
a nemzeti egyházak eszméjével». Ezen kifejezés és
állítás a mellett, hogy contradictio in adiecto, még
magára, a magyar nyelvnek oltárnyelvvé való fölemelésére is káros következtetésekre adhat alkalmat,
mert ebből a kérelem teljesülésének lehetetlensége
következnék. Ha ugyanis a hazai nyelvnek használata
elég volna a «nemzetiségi egyház» fogalmának valósulásához, akkor a magyar nyelvnek használatát
R ó m a soha sem engedhetné meg, mivel templomait
«a denationalisatio eszközévé» n e m teheti. Ezt azonb a n n e m lehet állítani, mert a magyar nyelv igenis
kanonizálható.
Teljesen ily lehetetlen eszme az is, m i d ő n : «a
görög katholikus vallás keretében még csak most
kialakulóban lévő nemzetiségi egyházak» törekvéséről beszél.
Helytelen szégyent keresni a görög szertartásban
azért, mert ott m á s nyelvet használnak. Ez legföljebb
alanyi gyöngeség. A ki ilyet tesz, az távozzék tőlünk,
abból hasznunk nincs, de az ilyenekből a latinoknak
sem lesz hasznuk, az bizonyos. Nem is ö r ü l n e k ők
az ilyeneknek. Lehetetlenné teszi ezt a józan és
egészséges tárgyi fölfogás.
Ugyancsak m i n d e n alapot nélkülöz az a kijelentése is, melyben a latin egyházat «hatalmasabbnak,
fényesebbnek és előkelőbbnek», valamint szemben a
görög katholikus egyházzal «jellegében egyetemesnek»
nevezi, mert mindezen jelzők ránk ép úgy illenek,
mint a latin egyházra. Lehetnek gazdagabb templomai, drágább fölszerelései, tehetségesebb tagjai az
egyiknek, vagy a másiknak, de az előkelőség, az
egyetemesség szempontjából különbség a kettő között
m á r csak azért sem lehet, mert a katholicitást tekintve,
a keleti és nyugati egyház n e m két egyház, h a n e m
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csupán egy. Ha a benső hatalom, a nagyok működése, a szentatyák műveiben kifejtett katholikus szereplés megnyilatkozásait tekintjük, úgy
nagyon könnyen megtaláljuk e kérdésre az igaz feleletet.
Gondoljunk a görög egyház szertartásainak gazdagságára, fényére; jusson eszünkbe a görög szentatyák
nagysága. Egy aranyszájú szent János, Nagy szent
Vazul, szent Gergelyek, szent Athanáz, dam. szent
János stb. oly fénypontjai a görög egyháznak, hogy
azt, a mely oly nagyok nevelésére képes, szemben a
latin egyházzal kevésbbé fényesnek, kevésbbé előkelőnek nevezni, teljes lehetetlenség. Hisz azok nagyságát elismerik a latinok is, csak az a baj, hogy mi
magunk nem vagyunk képesek a mi fényes történetünk megbecsülésére, mely minket is oly magasztos
cselekedetekre sarkalna.
Még érintem a statisztikai adatokat. A munkácsi
egyházmegyéről nem szólok, mert ott személyes
tapasztalatokkal nem rendelkezem. De a mi az
eperjesi egyházmegyét illeti, ott a magyar egyházaknak egyházmegyék és vármegyék szerint való jelenlegi megoszlásának táblázata nem kor- és nem történethű.
Az eperjesi püspökség területén ily magyar községet legföljebb a következő megyékben találunk.
Abaujban: Csabád, Homrogd, Abaujszántó, Baskó,
Boldogkőváralja, Tornabarakony és Tornahorváti.
Borsodmegyében : Felsőzsolca, Görömböly, Heőkeresztur, Miskolc, Sajópálfalva és Sajószöged. Zemplénben meg egyáltalában nincs oly hitközség, a
mely ide volna sorolható, mivel Zemplénmegyének
csak az a része tartozik az eperjesi püspökséghez, a
mely északon fekszik.
Ezeket csak azért jegyezzük meg, mert tisztelettel
vagyunk a magyar nyelv használatával szemben,
melynek súlyt és tekintélyt csak való történeti adatok
adhatnak.
Még egyet és ez már nem annyira a tanulmánynak szól. A mily nemes önmagában a kérelem, ép
oly helytelen, hogy azzal az egyháziak mellett kelletlen mértékben foglalkoznak a világiak. Szép ez
érdeklődés magában véve, de ha a világiak túllépik
a határokat, az eszme szenvedi azt meg. Ez az oka
annak, hogy oly régi kérelem még ma sincs rendezve, pedig a lelkiismeret hangosan kiált rendezés után.
Addig is pedig azt kell mondanunk: melior
est obedientia, quam victimae. •
Az ily kifejezésekkel nem használunk az ügynek,
de az ellentéteket élesebbekké tesszük, sőt a gyönge
lelkiiekben megingathatjuk az egyensúlyt és őket
valami beteges észjárásba dönthetjük. Szokjuk meg,
hogy katholikus módon, katholikus értelemben és e
mellett föltétlenül katholikus érteményben helyes
szavakkal és kifejezésekkel éljünk.
Busznak Miklós dr.
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Az egyházi büntetőjog az
Nagy J^onstantinig.

apostoli

kortól
(n.>

Áttérvén az apostolok utáni korra, minden nagyobb merészség nélkül azt állíthatjuk, hogy a püspökök a kiközösítési ítélet kimondásánál nem voltak
szigorúan megszabott formalitásokhoz kötve. Mindazáltal a püspök az excommunicatió kimondása előtt
meghallgatta klérusának véleményét s az excommunicatiót az egész hitközség jelenlétében mondta ki.1 Az,
hogy a püspök az egész hitközség jelenlétében mondja
ki a kiközösítési Ítéletet, az apostoli parancshoz 2
való hűséget mutatja; az pedig, hogy a püspök excommunicálás előtt meghallgatta klérusának véleményét is, azt bizonyítja, hogy a püspökök nem
akartak elhamarkodva határozni oly súlyos ügyben,
mint a kiközösítés. Annak azonban nyoma sincs,
hogy a püspök klérusának a véleményéhez kötve
lett volna.
Az az apostoli elv, hogy az egyházból való kizárás csakis súlyos, halálos bűnök elkövetése esetén
alkalmazható, a következő korban is érvényben maradt. 3 Az egyes excommunicationalis okok nem voltak pontosan meghatározva s így a püspökök az
apostoloktól nyert hatalmukat minden külső korlát
nélkül gyakorolhatták, csakis saját lelkiismeretüknek
voltak felelősek. A kiközösítést csak az esetben alkalmazhatták, ha a bűntett elkövetése bebizonyult. 4 Az
apostoli s az azt közvetlenül követő korban a megtérő
bűnösnek az egyházba való visszavételét egy esetben
sem tagadták meg. A Kr. u. második században
1

Cypriani epist. 14. c. 4., epist. 63. c. 1. (ed. Härtel.)
2 I. Timoth. V., 20. Hinschius (i. m. 693. o. 2. j.) szerint
az, hogy a püspök az egész hitközség jelenlétében mondja
ki az excommunicatiót, az egyházközségi hatalomátruházásnak maradványa s annak a fejlődési processzusnak, mely
alatt az excommunicálás hatalma az egyházközségtől lassan
a püspök kezébe ment át, közbenső stádiuma. Mivel azonban
az excommunicálhatás joga — miként már láttuk — sohasem
volt az egyházközség kezében, azért azt nem is ruházhatta
át a püspökre s így Hinschiusnak ehhez fűzött okoskodása
sem állhat meg.
3
Origines comment, in Matth, series c. 89. (Migne :
Patrologia graeca latina ed. 10. no. 1120.): «Propter hoc enim
et in ecclesiis consuetudo tenuit, ul qui manifesti sunt in
magnis delictis, eiiciantur ab oratione communi.» Homil. in
Levit. 15. c. 2. (Migne 9., no. 487.)-ben már a «crimen mortale» elnevezést használja.
4
A bűntett elkövetését kétféleképen lehetett bizonyítani:
vagy a tettes maga, önszántából vallotta be, vagy pedig rábizonvosodott. Augustinus homil 50. de poenitent. (Migne
patrol. 39., no. 1546.)-ban ugyanis így szól : «Nos a communione prohibere quenquam non possumus, quamvis haec
prohibitio nondum sit mortalis, sed medicinalis, nisi aut
sponte confessum aut in aliquo sive saeculari, sive ecclesiastico iudicio nominatum atque convictuni.» E forráshely
ugyan már a következő korszakba tartozik, de aránylag oly
kevés idő választja el a szóban forgó korszaktól, hogy ha
az apostolok utáni korban más lett volna az irányadó szabály, az kétségtelenül éreztette volna hatását szent Ágoston
idézett liomiliájában is.
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azonban helyenkint az a szigorú fölfogás kapott lábra,
hogy a súlyos bűn miatt egyszer m á r excommunicáltat, ha az visszavétele után visszaesik, többé nem
veszik vissza az egyházba. 1 Azonkívül — kétségtelenül montanista elvek hatásaként — az afrikai provinciának némely helyén az vált jogszokássá, hogy
bizonyos minőségű súlyos bűnök 2 elkövetőit a visszavétel minden reményének kizárásával közösítették
ki s ha az ily m ó d o n kiközösített b ű n b á n a t o t is tartott, az egyház kebelébe még sem vették többé vissza. 3
Abban azonban senki sem kételkedett, hogy az ily
módon kiközösített is elnyerheti az Úristen bocsánatát. 4
1

Origenes homil. in Levit. 15 c. 2. : «In gravioribus
tamen criminibus semel tantum poenitentiae conceditur
locus: ista vero communia, quae frequenter incurrimus,
semper poenitentiam recipiunt et sine intermissione redimuntur.»
3
E bűnök : idololatria, emberölés, fajtalanság. L. Tertullian: De pudicitia c. 12. (Migne : patrol. 2. no. 1002.,
1054. o.) : «Hinc est q u o d neque idololatriae, neque sanguini
pax ab ecclesiis redditur», mondja a montanista Tertullian ;
továbbá : «sufficit et hic servatum esse moechiae et fornicationi locum honoris sui inter idololatriam et homicidium.»
Kober: Deposition und Degradation c. munkájában (595. o.)
Tertullian fönti citátumáról azt a véleményt nyilvánítja,
hogy ez csak annyit jelentene, hogy az illető bűnös élethossziglan köteles vezekelni, ha azt akarja, hogy halála órájában az eucliaristiát magához vehesse. Vagyis, hogy a halálveszély beállta esetén sacramentalis absolutiónak s az oltáriszentség kiosztásának van helye. Arról nem is szólván, hogy
ily kérdést csak úgy incidentaliter, miként azt Kober teszi,
nehezen lehet eldönteni, meg kell jegyeznünk, hogy a szóhangzat Kober fölfogása ellen szól s Kober e nézetét maga sem
képes pozitív adattal támogatni. Ezért vélekedését nem tehetjük magunkévá. E jogszokást említi Cyprian, ep. 55. (ed. Härtel., ad Antonianum) : «apud antecessores nostros quidam
de episcopis istic in provincia nostra dandam pacem moechis
non putaverunt, et in totum paenitentiae locum contra adulteria
c l a u s e r u n t . . . Miror autem quosdam sic obstinatos esse, ut
dandam non putent lapsis paenitentiam aut paenitentibus
existiment veniam denegandam.» (Lapsi alatt azokat kell
értenünk, kik a keresztényüldözés alkalmával keresztény
voltukat a kínzástól való félelmükben megtagadták.) Cyprian
e leveléből egész világosan kitűnik az, hogy még az afrikai
provinciának is csak némely helyén volt jogszokás a fornicatorok és hittagadók mindörökre való kiközösítése. Egyáltalában az egész institutio, miként ezt Cyprian levelének
második passzusából láthatjuk, igen szűk keretek között
mozgott.
3

Ezzel ellentétes a római provincia praxisa. Tertullian
1. c. (Migne 2., no. 980., 1032. o.) : «Audio enim edictum
(Kalixt pápáé) esse propositum et quidem peremptorium,
pontifex seil, maximus, quod est episcopus episcoporum,
edicit : Ego el moechiae et fornicationis delicta poenitentiae
functis dimitto.» Hinschius (i. m. 695. o. 5. j.) e forráshely
dacára azt tarja, hogy a római provincia is a szigorú praxist
követte s csak Cyprian óta enyhült meg teljesen a római
provincia praxisa is. E nézetet fönti citátum után nem fogadhatjuk el. (Tertullian «De pudicitia» müvét montanista korában írta, azért a három főbűn föntartása nem a kath. praxist,
hanem a montanistákét jellemzi. Szerk.)
4
Augustini ad Macedón, ep. 153. c. 3. : «Quamvis eis in
ecclesia locus humillimae paenitentiae non concedatur, deus
tamen super eos patientiae suae non obliviscitur.»
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A nyilvános vezeklés volt az az eszköz, mellyel
a b ű n ö s a kiközösítési ítélet alól való föloldásra
jogot nyert. Csak a nyilvános vezeklés kiállása űtján
juthatott vissza az egyház közösségébe. Igy tehát a
nyilvános vezeklés büntetést föloldó, elhárító hatású
volt s természetével ellentétes az a föltevés, hogy a
vezeklés jogi kötelesség 1 s kikényszeríthető lett volna. 2
Ugyanis az egyház azért hozta be a nyilvános vezeklés intézményét, hogy a b ű n b á n ó kiközösítettnek utat
s módot nyújtson, melynek követésével az egyház
kebelébe visszatérhessen.
Az kétségtelen, hogy a nyilvános vezeklés a legrégibb időktől fogva az Istennek és egyházának adott
elégtétel 3 az okozott sértésért. Ebből azonban merész
dolog volna azt következtetni, hogy a nyilvános
vezeklés büntetés. 4 Már pedig, lia a nyilvános vezeklés kikényszeríthető lett volna, úgy kétségtelenül
büntetésnek kellene azl tekintenünk. E r r e pedig
hiányzik a kellő alap. Sőt ellenkezőleg, h a a nyilvános vezeklés természetét vizsgáljuk, azt kell mond a n u n k , hogy az a büntetést, a kiközösítést elhárító,
föloldó eszköz.
Igen feltűnő azonban, hogy a «charitativa admonitio»-t, mely a kiközösítés előföltélele, az apostolok
utáni korban még csak meg sem említik. Úgy tetszik, mintha e fontos institutio feledésbe m e n t volna.
Ez azonban n e m valószínű, mert a következő korszakban annak használatát teljes frisseségében találjuk
meg újra. Valószínűbb tehát, hogy az apostolok közvetlen tanítványai s azok utódai olyannyira magától értetődőnek tartották, hogy fölemlítését szükségtelennek vélték.
Magának az excommunicatiónak főcélja a javítás s mihelyt a kiközösített valóban megjavult, az
egyházi elüljáró, a püspök, köteles a megjavultat
föloldani az e x c o m m u n i c a t o alól. Igy tehát a nyilvános vezeklés sem egyéb, mint a megj avulás külső
nyilvánulása ; a b ű n b á n ó kiközösített a földön való
fekvés, bőjtölés és alamizsnaosztogatással önmegalázkodásának nyílt jelét adja s ezzel javulását bizonyítja.
Csak a b b a n az esetben, ha a kiközösített megátalkodott, szolgál a kiközösítés arra a célra, hogy
a többi hívőt a contagiumtól óvja. 5 Ezt az excommunic a t o reflex hatásának nevezhetjük, mivel önmagától
beáll, ha a kiközösített meg n e m javul.
1

E nézetet vallja Biener : Beiträge zu d e r Geschichte
des Inquisitions-Prozesses. Leipzig. 1827. 16. o. s Holtzendorif :
Handbuch des deutschen Strafrechts. Berlin. 1871. I. k. 43. o.
3
Meurer: Die rechtliche Natur der Pönitenzen az Archiv
f ü r Katholisches Kirchenrecht» 49. évf. 184. o.
3 Meurer i. m. 181—183. o.
4
Miként azt Schmitz tartja : Die Bussbücher und die
Bussdisziplin der Kirche. Mainz. 18i>3. 19. oldalon.
5
Már szent Pál is ezt mondja II. Cor. II, 7., 8. versben.
Szent Ágoston is ezt az elvet hangoztatja : Contra Epist.
Parmen. L. III. c. 2. : «... Ut inimicum non e u m aestimetis,
sed corripite ut fratrem : non enim ad eradicandum, sed ad

corrigendum.»
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Azt, hogy az egyes konkrét esetekben mily minőségű és mérvű vezeklés volt megtelelő a kiközösített
visszavételére, a püspök egyházközsége jelenlétében
s klérusának a meghallgatásával döntötte el.1 A föloldozás a bűn nyilvános beismerése után a püspök
kézföltételével történt. 2 A püspök a föloldozásnál
csakúgy, mint a kiközösítésnél mint az apostolok
utódja, Krisztustól nyert hatalmuk örököse, járt el.3
A végzett vezeklés, miként már említettük, Istennek
nyújtott elégtétel volt.4
Az excommunicatio jogi tartalma már az apostoli
kortól fogva abban állott, hogy egyrészről minden
hivővek kötelessége volt a kiközősítettet kerülni, vele
még a magánéletben sem érintkezni, 5 másrészről
pedig a kiközösítettnek tilos volt bárminő vallásos
cselekvénynél jelen lennie, más szóval kizáratott a
templomból. 6
1

I. Cor. V, 6. Cyprian ep. 62. (ad Poniponium) : «Quod
si obstinate persévérant nec se ab invicem séparant, sciant
se cum bac impudica obstinatione n u n q u a m a nobis admitti
in ecclesiam posse, ne exemplum caeteris ad r u i n a m delictis
suis facere incipiant.»
2
Cypriani ep. 16. c. 2. «nam cum in minoribus peccatis
agant peccatores paenitentiam iusto tempore et secundum
diseiplinae ordinem ad exomologesin veniant et per m a n u s
impositionem episcopi et cleri ius communionis accipiant.»
L. még Cypriani ep. 64. c. 1. — Hinschius szerint (i. m.
696—697. o. 9. j.) annak, hogy eredetileg az egyházközség
volt az abszolváló hatóság, illetve hogy az egyházi hivatalnokok az egyházközség hatalomátruházása következtében
lettek excommunicationális s abszolulionális fórummá, jele
még Cypriani ep. 18. c. 1., mely szerint végső szükség esetén,
lia a p ü s p ö k nincs kéznél, a presbyter vagy diakon is föloldozhat az excommunicatio alól. Hinschius azonban itt nem
veszi tekintetbe azt, hogy ez csak az általános szabály alól
való kivétel. Az általános szabályt Cyprian ep. 17.-ben találj u k : cPoenitentia agitur iusto tempore, et exomologesis fit,
inspecta vita eius, qui agit poenitentiam, nec ad communionem venire quis potest, nisi prius illi ab episcopo et clero
manus fuerit imposita.»
3

Cypriani ep. 15. c. 1. : «ante actam paenitentiam, ante
exomologesim gravissimi atque extremi delicti factam, ante
m a n u m ab episcopo et clero in paenitentiam impositam,»
L. még Cypriani ep. 17.
4
Firmilian Cypriani ep. 75. c. 16.-ban : «potestas ergo
peccatorum remittendorum apostolis data est et ecclesiis,
quas illi a Christo missi constituerunt et episcopis qui eis
ordinatione vicaria successerunt.»
6
Cypriani ep. 16. c. 2. : «ut qui possunt agentes poenitentiam veram deo q u a patri et misericordiam precibus et
o p e r i b u s suis satisfacere, seducantur, ut magis pereant.»
o I. Cor. V, 2, 11.; II. Thessal. III, 14.; II. Joan. 10, 11.
E forráshelyek szerint a kiközösítette! sem együtt étkezni,
sem őt házban fogadni s neki ave-t mondani nem volt
szabad ; röviden : tilos volt a vele való mindennemű érintkezés. Az érintkezési tilalom tartalmára igen frappáns példa
az a történet, melyet szent Irenaeus (Contr. Haeres. L. III. c. 3.)
mond el szent János apostolról. A történetet szent Irenaeus
szent János tanítványának szent I'olycarpnak tanítványaitól
hallotta, mely is így szól :» «'Eiaiv oí áxijxoóxs; àu-oô, Sxt 'Iwavvijj
6 xoű xoplou |ia3-7jTÍ]s, év Tg 'Eifiaip nopsu9-sls Xóuaaaí)-«) xal ISröv §a<o
Kijpiv9-ov, È£ijXaxo xoù ßaXavslüu |ÍV) Xouaá|i£voj, áXX'lnsmu>v. tfúfto|j.sv,
[vi] xal TÖ ßaXaveiov auiMièixj), ëv8ov óvxoj Krjptvâ-ov, xoù xíjj àXï)9-sla;
èX&poû.» Hasonlóan szól Szent Cyprian is : de unit. Eccles.-
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A klérus tagjait igen súlyos bűntények elkövetése esetén csakúgy kiközösítik, mint a laikusokat. 1
Ha a püspök kegyelmet akart gyakorolni, akkor az
esetben, midőn a laikust az excommunicatio sújtja,
a klerikust egyházi hivatalának s méltóságának
örökre való elvesztésével, a depositióval büntette. 2
Kezdetben a püspökök, bár az apostoli successiónál fogva kétségtelenül megvolt a joguk hozzá, 3 nem
éllek a deponálás jogával, hanem annak gyakorlását
az egyházközségnek engedték át.4 Azonban ez csak
ideig-óráig tartó állapot volt; már a harmadik század első felében azt látjuk, hogy a püspök az egyházközség minden részvétele nélkül deponál. 5
A letétel jogi tartalma az volt, hogy a deponált,
hacsak kegyelmet nem gyakoroltak vele, egy és
mindenkorra elvesztette a méltóságának megfelelő
címzést s már a harmadik század második felében
jövedelmét is,° a stallumot pedig, melyet a deponált
betöltött, üresnek tekintették. 7
Végül a harmadik században már azt a bünteben : «Recedendum est a delinquentibus vei imo fugiendum,
ne d u m quis male a m b u l a n t i b u s iungitur, et p e r itinera
erroris et eriminis graditur, a via veri itineris exerrans,
pari erimine et ipse teneatur.»
1
L. Kober : Kirchenbann. 320—321. o.
2
Cypriani ep. 3. c. 3. : «ut eum (diaconum) deponas aut
abstineas.» Cypriani ep. 64. c. 1.: «significasti de Victore
q u o n d a m presbytero, quod ei a n t e q u a m paenitentiam plenam
egisset . . . temere Therapius collega noster . . . p a c e m dederit.
Quae res nos satis movit, r e c e s s u m esse a decreti nostri
auctoritate, ut ante legitimum et plenum t e m p u s satisfactionis et sine petita et conscientia plebis nulla infirmitate
urgente ac necessitate cogente pax ei concederetur.»
3
Legrégibb példáját római szent Kelemennek a Corinthusiakhoz írt I. levelében találjuk. A corinthusiak ugyanis
egyes presbyterek ellen fellázadtak (c. 47.) s azokat hivataluktól megfosztották. A c. 45.-ben pedig így szól erről :
«'Opràjisv -jap, Sxi èviou; 6|J.el; iiEXTj^áiexe xaXtô; 7toXixsuo|iévou; èx xfjg
à|ié(i7txo; àuxoîj xsxt[iïjjxévïjg Xsixoup-jía;.» Miként láthatjuk római
szent Kelemen a corinthusiakat n e m azért feddi, m e r t deponálták az egyes presbytereket, hanemjmert ártatlanokat tettek
le. Ezért meg is parancsolja nékik (c. 57.), hogy a letetteket
állásaikba visszahelyezzék s a viszályt okozók magukat
nekik alávessék. A másik bizonyíték a depositio használatára
Origenes esete. A nagy egyházi férfiút ugyanis b. Demetrius
alexandriai patriarcha a 231.-ben tartott alexandriai zsinaton
állására méltatlannak Ítélte s e r r e egy az elsőt közvetlenül
követő második alexandriai s y n o d u s formálisan deponálta
Originest. L. Hieronymus L. II. in Rufin. c. 5., Photii Biblioth.
Cod. 118. Hefele : Conciliengesehichte I. 106. 1.
4
I. Timoth. V. 19—21.
5
A mint azt római szent Kelemen idézett leveléből
láttuk. L. f. 5. j.
0
Demetrius Origenes letételekor még a presbyterek
részvételét is mellőzte. L. f. 5. j.
7
Igy samosatai Pált a 269.-Í antiochiai s y n o d u s megfosztotta püspöki székétől. Mivel pedig a püspöki lakásból
nem akart távozni, egyházközsége Aurelian császárhoz fordult, ki úgy határozott, hogy az antiochiai püspöki lakást csak
az birhatja, a kivel a Szentszék és az italiai p ü s p ö k ö k érintkezésben állanak. E r r e samosatai Pálnak ki kellett vonulnia
a püspöki lakásból. L. Eusebius : História Ecclesiastica.
Lib. VII. c. 30.
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tést is látjuk, hogy a klerikustól az egyházi bevételek havi részesedését megvonják, 1 ellenben az e
büntetéssel sújtottak hivatalos funkcióikat zavartalanul gyakorolhatják.
Lutter János dr.2

A bibliai őstörténet modern
története.

értelmezésének
(in.)

A bibliai őstörténet periodista értelmezése.

Az apologetika hazája Franciaország. A modern
korban e szép és gazdag föld volt először színhelye
annak az ádáz küzdelemnek, melyet a «fölvilágosodottság» mezébe b u j t hitetlenség és libertinizmus az
egyház ellen indított. Nagyon természetes tehát, hogy
Franciaországban lett először aktuálissá a kérdés:
mi a biblia viszonya a természettudományokhoz,
vannak-e ütköző pontok a kettő tanítása között és
ha igen, mik volnának azok a módok, melyek segítségével ezeket a bizonyos ütköző pontokat el lehetne
hárítani.
E kérdések ugyan már a XVIII. század közepe
táján kezdtek fölmerülni, a mikor az encyklopedisták az egyház hagyományos tanítása és szentirásmagyarázata ellen az ellenvetések egész özönét zúdították és metsző gúnnyal igyekeztek tanait nevetségesekké tenni a világ szemében. Sajnos, a francia katholicizmus egy ideig szinte apathikusan szemlélte ezeket
a támadásokat és mielőtt összeszedte volna szellemi
fegyvereit leverésükre, bekövetkezett a nagy forradalom és vele a teljes társadalmi fölfordulás, mely
a francia nép figyelmét egészen más kérdésekre
terelte. Az egyház, mint erkölcsi személy, rövid időre
megszűnt létezni; a papságnak az új pogányok üldözései elől el kellett bújnia, a kolostorokat fölprédálták, gazdag könyvtáraikat fölperzselték, szétharácsolták, a theológia tudományos művelése egyidőre teljesen megszűnt.
De m á r a r é m u r a l o m bukásával és a társadalmi
rend helyreállásával újból megkezdődött a papság
rendes szellemi élete és ép a forradalomban átélt nehéz
megpróbáltatások megérttették a francia klérussal,
hogy az illuminatisták által fölvetett problémákkal
komolyan kell számolnia s azokkal behatóan foglalkoznia.
A legégetőbb kérdések közé tartozott a Genezis
teremtéstörténetének viszonya a geológiához. Ez képezte az újkori pogányság támadásának fő-fő célpontját. Jellemző, hogy a teremtéstörténet apologetikus értelmezésének első kísérleteit a francia katholikusok egy genfi hivő kálvinista ox'vosnak, l)eluc-nek
köszönhetik, a ki azon föltevés alapján, hogy a
teremtéstörténet napjai nem természetes napok, hanem
1

Cypriani ep. 34 : «Interim se a divisione mensurna
tantum se contineant, non quasi a ministerio ecclesiastico
privati esse videantur, sed ut integris omnibus ad nostram
praesentiam differantur.»
2
Üdvözöljük a fiatal szerzőt e téren !
Szerk.
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határozatlan időközök, először próbálta összhangba
hozni a bibliai hexaëmeront a geológiai tudomány
vívmányaival. 1
Deluc nézeteit a francia katholikus irodalomba
E m e r y vitte be, a sulpiciánusok főnöke, ki 1798-ban
Deluc «Lettres sur l'histoire physique de la terre»
cimű müvét a szerző engedélyével kiadta. A m ű
előszavában E m e r y a következő aggodalmának ad
kifejezést: «Egyes igazhitűek (orthodoxes) talán meg
fognak ütközni M. Deluc leveleinek két föltevésén:
1. azon, hogy a teremtés napjai, melyekről Mózes
beszél, nem 24 órából álló napok voltak, mint a
mieink, hanem meg n e m határozható időközök ;
2. hogy a földgömb egyes részeinek hegycsúcsait a
vízözön hullámai vagy egyáltalában nem, vagy csak
pillanatra érintették.» 2
E föltevéssel Deluc a n n a k az elméletnek vetette
meg alapját, melyet ma «concordismus»-nak, avagy
«periodismus»-nak 3 szoktunk nevezni. Magától értetik,
hogy Deluc k o r á b a n a bibliai teremtéstörténet és a
geológia tökéletes összhangjának kérdése még szóba
sem j ö t t ; a Föld rétegeinek ismerete azon időtájt
m é g annyira n e m haladt előre, hogy e kérdést fölvethették volna. Akkoriban főleg arról volt szó,
helyes-e a bibliai időtan, vagy sem ? Mivel pedig a
XVIII. század fölvilágosultjai a Föld korát a hagyom á n y o s fölfogás ellenére magas számokban állapították meg, a Deluc-féle periodizmus elsősorban a biblia
kronológiáját ezekkel a számításokkal valahogy igyekezett megegyeztetni.
Deluc elmélete kezdetben rideg fogadtatásban
részesült. 1818-ban Clausel de Montais abbénak még
erős aggályokat okozott a «nap» szó természetes
értelmének önkényes megváltoztatása és csak az
nyugtatta meg, hogy az új elmélet hivő emberektől
származott. 4 Frayssinous, a restauráció közoktatásügyi minisztere, hires szónok, kiváló apologéta,
1825-ben m á r sokkal enyhébben itéli meg és egyenesen szabadjára hagyja olvasóinak, mit akarnak
érteni a hexa'émeron napjai alatt. 5
1

Ueluc ide vágó nagyszabású müve : Lettres physiques
et morales sur les montagnes et sur l'histoire de la terre et
l'homme, La Haye, 1778—80. Hat kötet. Már e művében fejtegette, hogy a bibliai DJ"1 meghatározatlan időközt jelent.
Ugyanezt tanítja rövidebb alakban «Lettres sur le christianisme adressées á M. Teller» (Paris, 1801.) cimü művének
ötödik szakaszában. (Lettre V. n. 55—110.; 1. Migne, Démonstration Evangéliques XII., 965—995. hh.) E r v e i : 1. a Nap csak
a negyedik napon teremtetett (?), tehát az előző három csak
képletes értelemben vehető (n. 57.) ; 2. Gen. 24, Lev. 258, Hebr.
37—g-ben a «nap» szó határtalan időközt jelent (nn. 59—61.).
2
L. Hontin i. m. 11. 1.
8
A «periodismus» elnevezést Hummelauer ajánlja (Comm.
in Gen. p. 60.) a kevésbbé helyes «concordismus» helyett,
«cum omnia tandem systemata concordiam intendant», t. i.
a hit és a tudomány között.
* L. Houtin i. m. 12. 1.
5
Vertheidigung des Christenthumes, oder : Vorträge
ü b e r Religion. Pesth, 1830. II. k. 121. s köv. 11.
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A mint látjuk, ez az elmélet francia földön terjedt el először és így nem csoda, hogy francia földön aratta legnagyobb diadalait. Ebben nagy része
volt Cuvier-nek, a ki a Deluc jöm-elméletét magáévá
tette és ezzel a természettudomány nevében mintegy
szentesítette. 1 A periodizmus tudományos megalapítója azonban sem Deluc nem volt, sem Cuvier —
mind a ketten hivő protestánsok — hanem a katholikus Marcel de Serres, montpellieri tanár, a ki
1838-ban megjelent «De la cosmogonie de Moïse
comparée aux faits géologiques» cimû négykötetes
művében 2 a bibliai teremtéstörténet s a geológia
között tökéletes összhangot akart teremteni.
Szerinte a hexaëmeronban előforduló DV nem
természetes napot jelent, hanem periódust; «este és
reggel» = a periodusok kezdete és vége, a mit Dániel
könyvéből vél beigazolhatónak (8I4). Az első nap a
a fény és a meleg megjelenése, mert a bibliában
olvasható "ilN \ T («legyen világosság») azt is jelentheti : legyen tűz. Mózes tehát már a modern fizikusok előtt be volt avatva Isten titkaiba, mert hiszen
csak isteni sugalmazásból tudhatta, hogy a fény és
tűz (meleg) egy és ugyanazon ágens eredménye.
A második bibliai nap a vizek lecsapódását, a tengerek s az atmoszféra keletkezését ecseteli. 2pp"l
(«firmamentum») a légkört jelenti. A harmadik bibliai
nap a geológiában annak a korszaknak felel meg, a
mikor a szárazföld a tenger alól ki kezdett emelkedni és csakhamar dús növényzet borítá talaját. Igaz
ugyan, hogy az első növényi organizmusok az ásatag
leletekben egyszerre lépnek föl az állatvilággal, de
Mózes a teremtés történetének csak főbb eseményeit
akarta ecsetelni; már pedig az első ásatag organizmusok kisebbfajta tengeri állatok maradványai és
szinte eltűnnek az ősvilág hatalmas erdei mellett,
melyek keletkezését és gyors fejlődését a levegő dús
szénsavtartalmának tulajdonítja. A hexaëmeron negyedik napja nem az égitestek teremtésének leírását
adja, hanem azok új hasznát, a melyre őket Isten
rendelte. Az ötödik nap a geológiában az óriási
saui'usok (hüllők) korának felel meg. Hiszen a biblia
is említi, hogy az Úr nagy cethalakat (D^JJI) teremtett; e szó ép úgy jelenthet nagy hüllőket, mint hatalmas halakat. Az ötödik nap művei között a biblia
említi a madarak teremtését is. Madarak előfordulnak a régibb ásatag rétegekben is, de aránylag ritkán; ennek oka alighanem az, hogy a Föld katasztrófaszerű revoluciói közben a madarak lazább szerkezetű
csontjai előbb pusztultak el, mint a többi állatokéi.
A hexaëmeron hatodik napja bámulatosan egyezik
azzal a geológiai ténnyel, hogy az emlősök csak a
hüllők után jelentek meg a Föld felületén, az ember
1

Discours sur les révolutions de la surface du globe
et sur les changements qu'elles ont produit dans le régne
animal. Hatodik kiadás, Paris, 1830. Németre fordította Steck,
Tübingen, 1841.
2
Paris, 1838. V. ö. Migne, Dem. Ev. XV., 215—222. hh.
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pedig még később, az emlősök különböző fajtáinak
teljes eltűnése után.
Marcel de Serres elmélete katholikusok és protestánsok között temérdek követőre talált. Legkiválóbb képviselői : Pianciani, 1 Pfaff,2 Ebrard, 8 Hugh
Miller,4 Reusch, 6 Zöckler,6 Meignan, 7 Lükén, 8 Seisenberger, 9 Bourdais, 10 C. Braun (a kalocsai observatorium egykori igazgatója), 11 Brücker, 12 Waagen 1 3 és bizonyos restrictiók mellett Kaulen. 14 Ezek révén a
periodizmus behatolt a tudományos apologetikába 15
és a középiskolai hittanokba is, olyannyira, hogy
népszerűség dolgában, nem hinnők, hogy a hexaëmeron egyéb értelmezései a periodizmussal kiállnák a
versenyt.
Mindezek az előbb fölsorolt szerzők csak két
dologban értenek egyet: 1. abban, hogy a hexaëmeronban előforduló DT («nap») szó meghatározatlan
időközt jelent ; 2. valamennyien fölteszik, hogy a
bibliai teremtés-napok és a geológiai periódusok
között valamelyes párhuzam kell hogy legyen ; a
1
In históriám creationis Mosaicam commentatio. Neapoli,
1851. Cosmogonia naturale comperata col Genesi. Roma, 1862.
2
Schöpfungsgeschichte mit besonderer Berücksichtigung
des biblischen Schöpfungsberichtes. Frankfurt, 1855. V. ö.
Magyar Sion 1878. évf. 682. 1.
3
Der Glaube an die hl. Schrift u. d. Ergebnisse der
Naturforschung. Königsberg, 1861.
4
The Testimony of the Rocks, or Geology in its bearings
on the two Theologies natural and revealed. Edinburgh, 1861.
5
Natur u. Offenbarung. Első kiad. 1862. Második kiad.
1866. Ekkor még Reusch is periodista volt. I. m. későbbi
kiadásaiban már idealista állásponton áll.
6
Die Urgeschichte des Menschen. Vorträge gehalten zu
Hamburg mit ergänzenden Anmerkungen u. Beilagen. Gütersloh, 1868.
7
Le monde et l'homme primitif. Paris, 1869. V. ö. Magyar
Sion, 1870. évf. 395. 1.
8
Először a Natur u. Offenbarung 111. (1857.) évfolyam
153—166. 11. ; külön munkában : Die Stiftungsurkunde des
Menschengeschlechts
oder
die Mosaische Schöpfungsgeschichte, erläutert und bestätigt durch die Sagen der
Völker u. d. Naturwissenschaft. Freiburg, 1876. V. ö. Theol.
Quartal sehr. 1877. évf. 168-172. 11. (Schanz). Magyar Sion,
1877. évf. 387. 1.
9
Der biblische Schöpfungsbericht, 2 Freising, 1882.
10
Le j o u r génésiaque a «Science catholique» 1889. évf.
550. s köv. 11.
11
Először «Über Kosmogonie vom Standpunkte christlicher Wissenschaft» a Natur u. Offenbarung 1885. 1886. évf.
majd «Betrachtungen über die Ergebnisse wissenschaftlicher
Kosmogonie» eimen u. o. az 1887. és 1888. évf., mely cikkeit
«Über Kosmogonie . . . stb.» cím alatt önálló munkában adta
ki Münsterben. I. kiadás 1889-ben, II. kiadás 1895-ben, III. kiadás 1905-ben jelent meg.
12
Questions actuelles d'Ecriture sainte, Paris, 1895.
13
Natur u. Offenbarung, 1898. évf. 641. s következő 11.,
720. s köv. 11.
14
Der biblische Schöpfungsbericht. Freiburg, 1902. V. ö.
Natur u. Offenbarung 1903. évf. 57— 64. 11.
15
Hogy csak néhány ismertebb nevet említsek, periodisták : Hettinger, Apologie des Christenthums, 1 Freiburg,
1885., II., 1. 184—220. 11. ; Dudek, A keresztény vallás apológiája, Budapest, 1893., 33—35. 11»
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mint azonban arra kerül a sor, hogy ezt a föltételezett p á r h u z a m o t közelebbről meghatározzák, beáll
az a helyzet, a melyet a latin úgy szokott kifejezni :
«quot capita, tot sensus». A régibb plutonista konkordisták Marcel de Serres-el élükön a h e x a ë m e r ő n
napjai és a geológia periódusai között tökéletes párhuzamot, teljes kongruenciát tanítottak. Mikor Lyell
Cuvier kataklysmoselméletét s a konkluzionisták
kalandos föltevéseit megcáfolta és a földkéreg lassú,
egyenletes fejlődésének tanát diadalra juttatta, a
periodisták r o p p a n t kényelmetlen helyzetbe jutottak.
A régi konkluzionista fölfogás mellett lehetett állítani, vagy legalább is föltenni, hogy a földkéreg története bizonyos katasztrófák által pontosan határolt
periódusokból áll és egy kis fantázia mellett n e m is
volt nehéz a hexaëmeron «napjait» ezekkel a problematikus értékű geológiai periódusokkal összhangba
hozni ; de Lyell quietismusa kihúzta a gyékényt ezen
elmélet alól, mert kimutatta, hogy a konkluzionisták
által föltételezett katasztrófák a mesék országába tartoznak és hogy bizonyos élesen határolt geológiai
periódusokról szó sem lehet, mert noha a különböző
földrétegekben más és m á s kövületekkel, tehát különböző flórákkal és faunákkal találkozunk, ezek
n e m lépnek föl egyszerre, átmenet nélkül, h a n e m
lassan-lassan egymásba olvadnak.
Innen van, hogy az újabb periodisták nem is
ragaszkodnak többé a bibliai hexaëmeronnak ahhoz
az értelmezéséhez, mely a CV («nap») szóval kifejezett « periódusokat» egymástól időlegesen elválasztotta, hanem az egyes «napok» részleges synchronismusát tanítják. Braun erre vonatkozólag ezt í r j a :
«Indess h a b e n die Tage des biblischen Berichtes
doch mit den geologischen Perioden eine etwas
auffallende Eigenschaft gemein, dass sie nämlich
in einem gewissen Sinn verstanden — ü b e r h a u p t
nicht einmal zeitlich scharf getrennt sind, sondern
vielmehr ineinander übergreifen können. Aehnlich
wie nach d e m Geständniss der Geologen beispielsweise in einem Welttheil noch die J u r a - oder
Kreide-Formation herrschen konnte, w ä h r e n d in
einem anderen bereits das Tertiär seit langem begonnen hatte, so konnte auch in der Schöpfungsgeschichte z. B. der 5. oder 6. Tag beginnen, bevor
noch der 3. vollendet w a r . . . »
«Aber obgleich hienach die biblischen Schöpfungstage nicht in einem so strengen Sinn aufzufassen sind, wie es sonst bei den für eine Zeitmessung dienenden Einheiten der Fall ist, so ist
doch festzuhalten, dass sie wirkliche Zeiträume sind,
welche wenigstens im Allgemeinen aufeinander folgten, und zwar in derselben Reihenfolge, wie in der
Genesis berichtet wird. Sie s i n d . . . entschieden im
geschichtlichen Sinn aufzufassen und nicht etwa
bloss als ideale Eintheilungs-Momente.. .»*
1

Über Kosmogonie 8 334. s köv. 1.
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Braun szerint továbbá a hexaëmeron n a p j a i n a k
következő geológiai mozzanatok felelnek meg :
1. «nap». A Földet sűrű köd borítja, melyen a
Nap sugarai csak nagy nehezen törnek át.
2. «nap». A k ö d egy része lecsapódik, másik
része felhőalakban a levegőben lóg. A «firmamentum» a «felső vizeket» a magasban tartja.
4. «nap». A felhős ég kitisztul; Nap, Hold és
csillagok láthatókká válnak.
«Was d a n n noch weiter in der biblischen
Erzählung berichtet wird, gehört eigentlich m e h r in
das Gebiet der Paläontologie als der Kosmogonie.
Die Beihenfolge aber, in welcher die Vorgänge in
der Genesis erwähnt werden, dass nämlich zuerst die
Pflanzen, dann die niedriger organisierten Seethiere,
die Vögel, die Landthiere u n d endlich der Mensch
aufeinander folgten, ist so sehr in der N a t u r der
Dinge mit Nothwendigkeit begründet, dass d a r i n ein
ernster Widerspruch mit den Ergebnissen w a h r e r
Wissenschaft gar nicht zu f ü r c h t e n ist.»1
Mutatványul ideiktatjuk W . Waagen, a bécsi
tudományegyetem palaeontologia tanárának elméletét, ki a bibliai «napok» és a geológiai periodusok
között a következő párhuzamot állítja f ö l : 2
Az
A
A
A
Az
A

1. «nap» megfelel a felső-situr képződményeknek
2.
«
«
« devoni
«
3.
«
«
« kőszenes
«
4.
«
«
« permi
«
5.
«
«
« mesozoikus aerának
6.
«
«
« kainozoikus
«

Waagen konstatálja, hogy a hexaëmeron napjai
s a geológia periódusai átlag megfelelnek egymásn a k és fölveti a kérdést, hogyan tett szert a teremtéstörténet szerzője oly tudományos tények ismeretére,
melyeket a geológusok oly nehezen, annyi fáradság
á r á n állapítottak meg ? Szerinte céltalan dolog volna
a hexa merőn elbeszéléseit a k á r egyiptomi, akár
babyloni befolyásból magyarázni.
«Es muss also wohl ein anderer Weg gewesen
sein, auf welchem der Verfasser des Schöpfungsberichtes Kenntniss von j e n e n Vorgängen, wie sie
bei der Entstehung und Entwicklung des Erdkörpers
thatsächlich sich einstellten, erhielt. Ich m u s s da auf
j e n e auffallende Thatsache hinweisen, die Clemens
Brentano von der Katharina Emmerich berichtet.
Jene arme N o n n e von Dülmen hatte gewiss keine
Vorstellung von einem Mammut, und dennoch sah
sie eine ganze Heerde solcher Tiere, als sie ohne
davon unterrichtet zu sein, ein winziges Stückchen
eines Mammutzahnes in die Hand gegeben erhielt.
So m a g auch der Verfasser die Vorgänge der Schöpfung
geschaut haben, vermöge einer gewissen Kraft, welche
in der menschlichen Seele schlummert, die u n s noch
1 U. o., 337. 1.
2 Natur und Offenbarung, 1898. évf. 732. 1.
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nicht näher bekannt ist und die nur selten und
unter besonderen Umständen in Wirksamkeit tritt...»
«Ernstweilen haben wir für Vorgänge, wie sie
den Verfasser des Schöpfungsberichtes in den Stand
setzten, die Thatsachen in der Entwicklungsgeschichte
der Erde seinem Verständnisse entsprechend richtig
zu erkennen, kein anderes Wort als — Offenbarung.»
Minden esetre érdekes nyilatkozat egy modern
tudós szájából. Csak az a kérdés, mit szól ehhez a
liexaémeron szövegének tudományos értelmezése. Hic
rodus, hic salta 1 Erről a jövő számban.
Kmoskó Mihály dr.

A katholikus tanítóképzők

államsegélye.

(v.>

Hátra van — mint a mult számban jeleztem —
annak a kérdésnek a megoldása, minő hatással lesz
az államsegély a katholikus tanítóképzésre és menynyire érinti intézeteink önnállóságát, minő mértékben gyakorol hatást azok szellemi m u n k á j á r a ? Az
állami támogatás természetének és várható következményeinek helyes megítélése ezeknek a kérdéseknek a kielégítő megoldásától függ, mert intézeteink természetüknél és hivatásuknál fogva a katholikus szellem, a katholikus felfogás és törekvések
megvalósításának szolgálatában állván, működésükben
és más tényezőkhöz való viszonyukban a katholikus
egyház szelleme szerint itélendők meg.
A ki a hazai katholikus tanítóképző-intézetek
anyagi ügyeit, felszerelését, meg nem felelő épületeit
ismeri, az előtt nem szükség hangoztatni, hogy e
tekintetben nem állunk a kor követelményeinek
színvonalán. A mit az 1902. évi katholikus nagygyűlés pedagógiai szakosztályában tartott előadásban
mondottam, mindaz még mai nap is érvényes.
«Épületeink sok helyen rongyos viskók, felszerelésünk
semmis, tanártestületeink nem állandók, intézeteinknek sokszor fennmaradása is bizonytalan». És
ha a nagygyűlés határozata szerint már akkor indokolt volt a katholikus tanítóképzők modern színvonalra emelését elodázhatatlan szükségnek hirdetni,
akkor ma sincs máskép, mert a fejlődés folytonos
és nagyarányú, a szükségletek sokak és sokfélék,
ki nem elégítésük egyenlő az intézetek elmaradásával,
fokozatos hanyatlásával. Nagyon is elérkezett tehát
annak ideje, hogy e téren üdvös változás álljon be.
A felajánlott államsegély épen ezt az üdvös, minden
tényező által elismert és óhajtott változást van hivatva
eszközölni, a mennyiben nemcsak föltételül tűzi ki
a képző intézetek szükséges fejlesztését, hanem határozottan kimondja azt is, hogy «az egyes képzőintézeteknél ez idő szerint még meg nem lévő feltételek
foganatosítására az első államsegély utalványozásától számított négy évi időtartam tűzetik ki.» Midőn
tehát a katholikus tanítóképző-intézetek fenntartó
hatóságai a meghatározott feltételekben kötött állami
támogatás elfogadására határozták magukat, termé-
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szetszerűleg következik, hogy elfogadták és magukra
nézve kötelezőknek tekintik az államsegélyhez kötött
feltételeket is és kötelességüknek ismerik azokat a
kitűzött négy évi határidő alatt tényleg meg is valósítani. Be fog következni tehát a külsőségekben is
az az állapot, a melyet a katholikus tanférfiak épen
a katholikus képzőintézetek szükséges fejlődése,
életereje és versenyképessége szempontjából már
régóta sürgettek. Az eddigi szegényes állapot nem
csak nehezítette a tanári testületek helyzetét, nemcsak
akadályozta a hiányos felszereléssel dolgozó intézetek szellemi munkáját, hanem a mi különösen
bántó és igazságtalan volt, alkalmat adott a katholikus intézetek lekicsinylésére, a bennük folyó képzés
szakszerűségének kétségbevonására is. A legutóbbi
időkig olvasni lehetett a legjelentéktelenebb pedagógiai lapocskáktól kezdve a legkomolyabb tudományos folyóiratokban az állami tanítóképzés fölényét
és kiválóságát a felekezeti képzés fölött, úgy annyira,
hogy Berzeviczy Albert miniszter az országyűléshez
benyújtott javaslatában a tanítóképesítő vizsgálat államosításának szükséges voltát is azzal okadolta, hogy
«a képesítés jelenlegi módja mellett (a mennyiben
t. i. a felekezeti képzők is jogosítva vannak tanítókat képesíteni) az állami és nem állami képezdék
képesítésének egyenjogúságát és egyenértékét a
gyakorlatban fenntartani alig volna lehetséges».
Ez az okadatolás, amennyire gyenge és tárgyi
alapot nélkülöző, annyira igazságtalan a felekezeti
képzőintézetek iránt és különösen méltatlan egy
vezető államférfiúhoz, a kinek legjobban kell tudnia,
hogy a tanítóképzés jósága nincs és nem is lehet az
épület nagyságához és a felszerelés gazdagságához
kötve, mindazonáltal el kell ismerni, hogy a külsőségek után induló, a lényegtelen tulajdonságok alapján
ítélkező világ előtt igen könnyen valószínűnek és
elfogadhatónak tűnik fel. Azért már ebből a szempontból is örömmel kell üdvözölnünk azt a törekvést, mely a katholikus képzőintézetek anyagi fejlesztésére irányul és el akarja tüntetni azokat a lényegbe
nem vágó hiányokat is, a melyek az állami és a
felekezeti képző intézetek egyenlő munkájának igazságos értékelését gátolják. Ebből a szempontból
teljes elismerés illeti a tanügyi kormányt, mert
mindaz az áldozat, a melyet a felekezeti képzők
szükséges fejlesztéséért, különösen pedig azért hoz,
hogy a felekezeti tanító- és tanítónőképző-intézeti
tanári állás is lehetőleg kívánatossá tétessék a magasabb fokú szakképzéssel biró tanárok előtt is, nem
az állami hatalom térfoglalása, hanem a nemzeti
közművelődés érdekében történik, a melyet előmozdítani és minél tökéletesebben megvalósítani
a katholikus egyház sem akar kevésbbé, mint az
állam. A miért is természetes dolog, ha a felekezeti
képzőintézetek tökéletes munkáját célzó támogatását
olyan feltételekhez köti, a melyek a kivánt cél elérése szempontjából nagy mértékben szükségesek.
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Megfelelő épület, kellő felszerelés, állandó és szakképzett tanári testület n e m csak n e m akadálya a
katholikus felfogás érvényesülésének; sőt ellenkezőleg
kivánni, kérni és az ügy érdekében szünet nélkül
kell szorgalmazni, ha hiányzik. Hasonló szempontból
kell megítélni az állami tanításterv és a képesítő
szabályzat elfogadását, valamint az állami főfelügyelet gyakorlására vonatkozó feltételeket. Nincs
b e n n ü k semmi, a mi a katholikus képzők önállóságát, a képzés katholikus szellemét sértené, vagy
csak távolról is emlékeztetne az előbbi kormányok
liberális tanügypolitikájára. Az egész rendeleten
egyedül az ügy szeretete, a felekezeti és vele
a hazai tanítóképzés fejlesztésére való törekvés uralkodik és azok a feltételek is, a melyek az állami
fölügyelet gyakarlását részletezik, a tanítóképzés fejlesztését, nemzeti szellemének biztosítását célozzák.
Az állami tanításterv elfogadása a katholikus
képzőintézetekre nézve n e m jelent új dolgot, részint
azért, mert t ö b b egyházi hatóság eddig is az államit
fogadta el, részint azért, mert a katholikus tanításterv épen a nmélt. püspöki kar egyenes meghagyása
alapján alig különbözik valamit az államitól. Intézeteink katholikus szellemét, erkölcsi feladatataink
megvalósítását tehát az állami tanításterv nem gátolja,
különösen, h a tekintetbe vesszük, hogy a tanításterv
az egyes intézetek helyi viszonyai és különös célja
szerint módosítható és a tankönyvek megválasztása
az egyházi hatóság tetszésétől függ, tekintettel természetesen a nemzeti szellem érvényesülésére. Mindaddig tehát, mig az állami tanításterv a hazai tanítóképzés szakszerűségének a biztosítására, szellemi színvonalának szükségszerinti emelésére irányul, mindaddig, mig a hazai népoktatás erkölcsi alapjait sértetlenül megőrizni, fentartani és megszilárdítani törekszik, addig a katholikus képzőintézetek értelmi és
erkölcsi m u n k á j á t nem fenyegeti semmi veszély,
addig az államsegély ezen feltételének elfogadása
n e m ütközik nehézségbe. Ha azonban az állami
tanításterv b á r m i k o r letérne arról a térről, a melyen
a képzés szakszerűsége és a nemzeti szellem korlátai
között szabadon mozoghat és a katholikus felfogástól eltérő, esetleg azzal ellenkező erkölcsi és szellemi
irányzat szolgálatába szegődnék és a n n a k révén a
katholikus intézetek erkölcsi hatását t á m a d n á meg,
akkor azonnal beállna az államsegély elfogadásának
erkölcsi lehetetlensége. Akkor i n k á b b jöjjön a szegénység, de szabad mozgással, mint a gazdagság, de
szolgasággal.
Ami áll az állami tanítástervre, áll a képesítő
szabályzatra is. E kettő szervi összefüggésben van
egymással. Azért a katholikus tanítóképzés önállóságát az elvégzett anyag számonkérésének semmiféle
m ó d j a sem veszélyezteti, míg maga az elv, t. i. a
katholikus képzőintézetek tanítóképesitési joga épségben van. Amíg a katholikus egyháznak joga és törvényes szabadsága van tanítókat képezni és képesí-
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teni, addig a képesítés módja egészen mellékes. Ránk
nézve tehát teljesen mindegy bármiként reformálja
is a tanügyi k o r m á n y a képesítés teknikáj át. H a j ó n a k
látja a képesítő vizsgálatot megosztani alap- és szakvizsgálatra, elfogadása ellen nincs ellenvetésünk. Ha
pedig továbbra is fenn akarja tartani a képesítés
mostani módját, az ellen sincs elvi kifogásunk, nem
tekintve itt a kérdés célszerűségét érintő fejtegetések
szabadságát, mert a képesítés m ó d j á n a k a bírálati
jogát úgy sem veheti el senki. Az állami és katholikus képzők képesítő gyakorlata között nincs lényeges különbség. Az egész eltérés abban áll, hogy a
katholikus képzőkben a természettudományi tárgyakból és a gazdaságtanból Írásbeli vizsgálatot tesznek
a jelöltek, az állami képzőkben pedig ezekből is
szóbeli vizsgálat van. A különbség tehát tisztán külsőség és így az állami képesítőszabályzat elfogadásának sincs semmi akadálya. Több katholikus képzőintézet eddig is az állami szabályzat szerint képesítette növendékeit.
A mi az állami felügyelet gyakorlásának a m ó d ját illeti, erre nézve a tanügyi kormány föltételei a
mi intézeteinkre nézve semmi u j a t sem tartalmaznak.
A királyi tanfelügyelőnek vagy az őt helyettesítő miniszteri biztosnak semmivel sem kíván a tanügyi korm á n y több jogot az államsegély után, mint a mennyit
eddig is gyakorolt minden államsegély nélkül. Sőt —
a mi csaknem hihetetlenül hangzik — vannak katholikus képzőintézetek, a melyekben a kikötött feltételek
alapján kevesebb joga lesz a királyi tanfelügyelőnek,
mint a mennyit eddig önként megadott neki egyikmásik felekezeti hatóság. E n n e k oka igen egyszerű.
Mi az állami főfelügyelettől soha sem féltünk. Elismertük mindig, hogy az államnak joga van figyelemmel
kisérni és megvizsgálni, minő m u n k a folyik a hazai
közoktatási intézetek falai között. Ezt annyira természetesnek találtuk, hogy ennek a jognak gyakorlását
soha sem tartottuk sértőnek. Sőt, mivel éreztük, hogy
lelkiismeretes m u n k á t végzünk, mivel tudtuk, hog)7
intézeteink szellemét, erkölcsi irányát illetőleg nincs
semmi rejteni, semmi takarni, semmi titkolni valónk,
nemcsak n e m féltünk az állami ellenőrzéstől, sőt
i n k á b b kívántuk, hogy lássák és ítéljék meg m u n k á n kat, hogy legyen hivatalos tényező, a kinek illetékes
tanúságára bátran hivatkozhatunk, lia a tudatlanság
vagy a rossz akarat gyanúsításai találnak érni bennünket. Mi tehát az államsegély fejében nagyobb és
kiterjedtebb állami felügyeletben nem részesülünk
ez u t á n sem, mint eddig. Sőt ! Nem így a protestáns
tanítóképzők, a melyekben a királyi tanfelügyelők
és miniszteri biztosok hatásköre a puszta ellenőrzésen
túl n e m terjedt. Az ő képesítő vizsgálataikon a királyi
tanfelügyelőnek vagy miniszteri biztosnak joga volt
úgy a vizsgálaton, mint a vizsgálatot követő osztályzáson hallgatni és a történteket csendesen figyelni,
közbeszólni, kérdezni vagy pláne az egész képesítő
vizsgálat vezetését magához ragadni, mint sok katho-
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likus intézetben megtörtént az egyházi hatóság képviselőjének elnézése, gyengesége és gyakran járatlansága miatt, ott a jogok éber őrizete mellett egyszerűen
ki volt zárva. Nekik tehát a tanügyi kormány ellenőrző jogának részletes megállapítása sok tekintetben
teljesen új dolog. Lehet, hogy nehezükre esik nekik
a miniszteri rendelet ezen szavait hallani : «a királyi
tanfelügyelő, vagy a miniszteri biztos a szóbeli vizsgálaton a jelöltnek feleltetésében és osztályozásában
részt vesz; a vizsgálóbizottság értekezletein minden
irányban szabadon nyilváníthatja véleményét», de
mi az állami beavatkozás ily mértékét már régen
megszoktuk. Nem ütköztünk meg rajta eddig sem,
annál kevésbbé ütközünk meg rajta most, ha a tanügyikormány azt a jogot kívánja közege számára, hogy
ellenőrizhesse, nem fordul-e elő valamely szabálytalanság akár az írásbeli vagy szóbeli vizsgálat vezetése, akár a jelöltek osztályozása körül. A ki igaz úton
jár és igazságot akar, annak nincs oka félni a vizsgálatok komolyságát célzó állami ellenőrzéstől. Többet a tanügyi kormány nem kiván. És mi az ügy
érdekében ennyi jogot szívesen megadunk neki mindaddig, a mig működésünk szabadságát nem bántja.
Hátra van még annak a kérdésnek a megoldása,
minő befolyást kiván az állam a nyújtott segély fejében az intézeti tanárok alkalmazásában ? Ezt a kérdést azért kell fölvetnünk, mert úgy a Berzeviczy-féle
javaslat, mintáz állami hatalom terjeszkedését kivánó
liberális tanférfiak súlyos követelményeket állítottak
fel a tanárok alkalmazására nézve, sőt maga az állami
támogatás eszméjét fölvető lutheránus Simkó Endre
tanár is olyan engedményeket tett és olyan jogokat
ajánlott fel, a melyeknek révén az állam a felekezeti
képzők önállóságát veszélyeztető befolyást nyert volna
és az ellenőrzésből egyszerűen állami vezetés, állami
rendelkezés lett volna. Az államsegély elfogadása
egyszerűen erkölcsi lehetetlenség volna a katholikus
képzőintézetekre nézve, ha akár a tanítóképesítésnek,
akár a tanárok kinevezésének jogát kellene áldozatul
hozniok az iskolafentartó egyházi hatóságoknak.
A tanítóképzés a képesítés joga nélkül annyi, mint
a fa gyümölcs nélkül. A tanítás szabadságának csak
a látszatja lényeg nélkül. Intézeteink hanyatlása és
elnéptelenedése a képesítés jogának elvesztésével
kikerülhetetlen volna. Ha pedig a tanárok kinevezési
joga és állami alkalmazása még a tanári testületek
szellemi és erkölcsi egységét is veszélyeztethetné,
akkor az államsegély haladás, fejlődés és virágzás
helyett inkább romlásunkra, erkölcsi és szellemi
hanyatlásunkra volna. Ezeket bölcsen mérlegelte a
tanügyi kormány, azért nem a maga hatalmi térfoglalását, hanem a hazai tanítóképzés általános érdekét tartotta szem előtt, midőn az államsegélyes tanári
állások betöltésénél sem lépte át az ügyet tekintő
ellenőrzés jogos koilátait. Megállapítván tehát az
államsegélyes képzőintézet tanári állásának kvalifikációját, teljesítésére a következő kikötést teszi: «ha
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valamely államsegélyben résztvett tanszéken személyváltozás fordul elő, erről az egyházi hatóság késedelem nélkül jelentést tesz és az új tanárra vonatkozó
iratokat a vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszterhez fölterjeszti és pedig 1. tudomásvétel végett, ha az
illető tanszék államsegélye 500 (ötszáz) koronánál
kevesebb ; 2. jóváhagyás végett, ha az államsegély
500—1000 (ötszáz—ezer) koronát tesz. Azonban, ha
a betöltendő tanszéknél az államsegély az 1000 (egy
ezer) koronát meghaladja, akkor az intézetet fentartó
hatóság hármas jelölést terjeszt a vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter elé. E jelölésnek itteni részről
való jóváhagyása után az egyházi főhatóság belátása
szerint szabadon eszközli a kinevezést a hármas
jelöltek közül». A tanári alkalmazhatóságnak ezen
feltételei az államsegély elfogadását nem akadályozhatják, mert azzal, hogy az állam az alkalmazandó
tanár szakképzettségét kívánja, az egyházi főhatóság
kinevezési jogát nem érinti, hanem csak arra ügyel,
hogy a hazai tanítóképzés kivánt és szükséges színvonalra emelkedését a tanári testületek szakképzettsége hathatósan előmozdítsa. Nincs is kétség benne,
hogy ilyen körülmények között a felajánlott és elfogadott államsegély hathatósan elő fogja mozdítani a
katholikus képzőintézetek eddigi kifogástalan működését, mert az anyagi gondoktól megmentett, tisztán
az ügynek élő, állandó és megelégedéssel dolgozó,
lelkes és meggyőződéses katholikus tanártestületek
fokozottabb mértékben fogják megvalósítani a katholikus tanítóképzéshez fűződő nagy erkölcsi és nemzeti érdekeket. Ebben az eredményben egyenlő elismerés illeti meg úgy a tanügyi kormányt, mint az
egyházi hatóságokat. Ezt az elismerést a figyelemre
méltatott tanártestületek háláján kivül leginkább az
a nagyjelentőségű munka fogja az illetékes tényezőknek nyújtani, a melyet a fejlődés kivánt fokára
emelt katholikus képzőintézetek a nemzeti közművelődés érdekében teljes erővel és igaz lelkesedéssel
fognak végezni.
Guzsvenitz Vilmos.
Bécs. Emlékünnep Hofbauer szent Kelemen tisztele- J^gyházi
téré. Bécs és Ausztria egy kiváló védőszentet nyert fr,
Hofbauer szent Kelemenben. Azt lehet mondani, hogy v t i a g ~
múltja, jelene és jövője a bécsi kath. hitéletnek a krónika.
szentté avatott liguoriánus vagyis redemptorista atyához van fűződve. Ö volt az az egyházi férfiú, a ki a
XIX. század elején Bécs hitéletét azok alól a romok
alól, melyeket az egyháznak jozefinisztikus rabszolgasága reá fölhalmozott, megújhodásra hivta elő.
Hogyan ? — azt a szenttéavató bulla tette Isten egyházában ünnepélyesen közhirüvé.
Most Bécs ünnepet rendezett a szenttéavatás emlékére. Ez az ünnep október 10—17-ig tartott. Szintere az
ünnepnek a redemptorista atyák Maria am Gestade
nevű szép gótikus temploma volt. Mindennap főpapi
mise és vesperás volt és két szentbeszéd, reggel és délután, kiváló szónokoktól, kik szent Kelemen erényeit
és érdemeit dicsőítették korszerű utalásokkal és buzdí-
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tásokkal. A gyönyörű templom, hol a megdicsőült
szentnek testereklyéje nyugszik, egyszerűen, de igen
Ízlésesen volt földíszítve. Jelen volt az ünnepen a rend
egyetemes főnöke is Rómából. Befejezte az ünnepet egy
nagyszabású körmenet, az úgynevezett Männerprocession, melyen Bécs kath. egyesületei voltak igen számosan és népesen képviselve. A résztvevő férfiak számát
10,000-re becsülik. A világi és szerzetes papság is tömegesen vett részt. Jelen volt a tudomány-egyetem néhány
tanára és a bécsi városi tanács néhány tagja egy
alpolgármester vezetésével. A körmenetet dr. Gottfried
Marschall fötsz. püspök, általános érseki helytartó
vezette. A menet, nagy uton, a szent István-templomba
ment át. Szent Kelemen gazdagon díszített koporsóját
4 templomi díszbe öltözött áldozópap vitte, kik előtt
Murray Patrik atya egyetemes rendfőnök lépdelt. Minden utca, melyen a menet áthaladt, föl volt lobogózva. Rend és komolyság uralkodott.
A szent István-templomban Anton Gruscha bíborosérsek várta és fogadta a szent ereklyét és a körmenetet. O eminenciája az oltár elé vonult s ott a lorétomi
litánia után szent Kelemenhez szóló imákat végzett
Oltáriszentséggel való áldással. Ezután ő eminenciája a
szent ereklyéje elé térdelt és sokáig csendesen imádkozott. Hol volt a császár és hol volt Lueger? A császár
otthon volt; Lueger pedig csak a templomba jött el,
kialvó szemevilága miatt. A körmenet vissza rövidebb
uton ment s Te Deummal végződött.
*

L o u r d e s . Lourdes veszedelemben és más veszedelem. — Kevesen tudják még itt Franciaországban is,
hogy Lourdest nagy veszedelem fenyegeti. Arról van szó
kormánykörökben, hogy a lourdesi szentélyt, hasonlóan
a montmartrei nemzeti fogadalomtemplomhoz, az állam
tulajdonába tegyék át. Az elkobzás, rabló francia nyelven «dévolution» rendelete már készen ott van az elnök
asztalfiókjában. Lehet, hogy Falberes aláírásával legközelebb megjelenik. Tehát Lourdes, barlangja, szentélyei, javai a községre, vagyis a jótékonyság helyi
irodájára szállnak át. Ez a szentségtörő merénylet
bizonyára az egész világon keserves fájdalmat fog
okozni ; mert ez a merénylet az egész világ minden
népének vallásos érzése ellen lesz intézve.
S vájjon hát lehetséges lesz-e az ujabb szentségtörés? Hogyan? Hiszen Briand miniszterelnök csak
nemrég is perignenti beszédjében tele torokkal hirdette
a békét és megnyugtatást. Úgy van. De nem a kath.
egyház számára. Erre ki van mondva a halálos Ítélet.
Van «törvény» az egyházi vagyonra nézve és nem kell
egyéb, csak annak végrehajtása. Ebben az ügyben
az uralkodó szabadkőművesség a törvény végrehajtását
sürgeti s a minisztériumnak engedelmeskednie kell.
Jaj annak az országnak, jaj annak a népnek,
melyet a papság a szabadkőművesség mibenlétéről föl
nem világosított s ennek folytán az szabadkőműves
uralom alá kerül ! De a szabadkőművesség itt Franciaországban egyeben is töri az eszét, nem csupán az egyházi vagyon saecularisatióján. Az ezidén Nantesben
tartott szabadkőműves kongresszus kimondotta, hogy
el kelhtörölni minden törvényt, a mely a katkolikusoknak szabadságot ad a közoktatás, felső, közép és
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elemi fokán iskolák fönntartására. Ne legyen, csak
állami iskola kötelező istentelenséggel. A XX. század
—y —la.
ugyancsak jól kezd festeni !

A m ű v é s z e t k ö n y v e . A képzőművészetek törté- jf-çj^
neti és technikai fejlődése. Irta Lyka Károly. A zene .
fejlődéstörténete. Irta Kacsóh Pongrác. Budapest, Athe- , o m naeum. 1909. Ara kötve 24 korona.
Nagy csapás érte a modern művészeti irodalmat ez év
június havában. Meghalt Muther Richárd,breslauiegyetemi
tanár, a XIX. század művészettörténészeinek legzseniálisabbja. Életében ugyan elég támadásnak volt kitéve,
mert hiszen a zsenik sorsa, hogy az apró élősdiek rajtuk
rágódjanak; sőt egy obscurus irócska plágiummal is
vádolta, a kivel szemben oly kiváló tekintély, mint Gurlitt 1
védte meg Muther becsületét. Műveinek nagy sorozata 2
nem csupán az önálló kutató szellemnek acre perennius
monumentuma, hanem a német modern próza legremekebb terméke. Annyi tudás, zseniális meglátás, művészi
összefoglalás, elragadó ékesszólás, gyönyörű nyelvezet,
elbájoló közvetlenség, sziporkázó szellemesség, előkelő
gavalléria aligha egyesült egyhamar a tudomány emberei
közül egyikben is, mint Mutherben. A modern német
művészeti irodalom még ma is Muther szuggeszciója
alatt áll s állni fog igen sokáig: a modern impresszionista műtörténelem atyamestere.
Aligha kell lejebb fokoznom azt, a mit Mutherről
mondottam, ha Lyka Károlyról beszélek. Mutatis mutandis a magyar viszonyokra, az elsők legeleje a magyar
művészeti modern irodalomban Lyka. Nem csupán a Művészet szerkesztésével, az abban megjelent mély tudású
és szellemes cikkeivel, azonfelül közvetlen hangú előadásaival, hanem eddig megjelent munkáival 3 vezérszerepet tölt be modern művészeti életünkben és irodalmunkban. Most meg egyenesen oly hatalmas munkával
lepte meg hű olvasóközönségét, hogy el kell némulnia
az irigy kisszerűségnek, amely Lykát sem általolta egyszer-másszor kikezdeni. A «Műveltség Könyvtárának»
legújabb vaskos kötete (nagy ívrét, 688 o.) javarészt
Lyka munkáját a képzőművészetekről foglalja el.4 Kétszeres az örömünk e fölött, inert ismét megcáfolva látjuk bizonyos rövidlátó retrogád szellemek unalomig
hajtogatott, igazságtalan ráfogását, mely szerint a modern
művészet tabula rasat akar csinálni a mult minden
remekéből, a régi nagy mesterek ikonoklasztája s a
mult kellő ismerete nélkül szűkölködvén, vakon imád
1 Gurlitt C„ Die deutsche Kunst des XIX. Jahrhunderts. Berlin,
1899. 564. o.
2 Muther, Geschichte der Malerei in XIX. Jahrhundert. 3 kötet.
München, 1893—94.
Geschichte der Malerei. 5 kötet. Leipzig, 1900.
Studien u. Kritiken. 2. kötet. Wien, 1900.
Die deutsche Bücherillustration der Gothik u. Frührenaissance. Leipzig, 1883.
Ein Jahrhundert französischer Malerei. Berlin, 1901.
Geschichte der englischen Malerei. Berlin, 1903.
Die belgische Malerei in XIX. Jahrhundert. Berlin, 1904.
Die Kunst cimü vállalat 80 kötetje, Azonkívül számos cikke
a. Zeit, Umschau, Eule, NeueDeutsche Rundschau, Tag, Woche
cimü lapokban.
3
Lyka : Kis könyv a művészetről. Budapest, 1905. — A képirás
u j a b b irányai. Budapest, 1906.
4
Kacsóh müvét nem méltatom, mert szakomon kívül esik.
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minden hóbortos újítást. Muther is mintha folyton
érezte volna ezt az igazságtalan vádat. Miután egyremásra adta ki a modern művészetet tárgyaló műveit,
végre elhatározta, hogy elnémítja üresfejű ellenfeleit s
azért hatalmas munkába fogott, a festészet egyetemes
történetének megírásába. Mintegy preludiumul megírta kis ötkötetes művét, a mely tájékoztató akart lenni
kiadandó nagy hasoncimű munkájához. A halál megakadályozta őt tervének kivitelében, bár magam láttam
íróasztalának fiókjában a rengeteg kéziratot nyomás alá
elkészítve. Reméljük, hogy özvegye kiadja és lesz ünnep
a világon.
Ugyanezt teszi most Lyka. Nem ludom, szándékában
volt-e saját reputációjának megvédése. A műtörténelem
vakondokjai annyiszor hányták már szemére, hogy hiányzik belőle a régi művészetnek alapos ismerete, azért
lelkesedik a modernért : végre megragadja a kedvező
alkalmat, a melyet a «Műveltség Könyvtáráénak szerkesztői neki nyújtanak s megirja az egész művészet
szerves történetét. Teszi ezt annál szivesebben, mert
megmutathatja a szerves összefüggést és kifejlődést a
régi és új művészetek között. Ez pedig nála sem hüszteron-proteron, mint nem az egyikünknél sem, akik
kellő kiválasztással készségesen meghajlunk a modern
nagyok előtt. Mindnyájan a régi iskolából jöttünk, mindnyájan a klasszikus művészet tiszteletében és tanulmányozásában nevelődtünk. De nem csontosodtunk bele.
A szerves kifejlődés isteni törvényét követve, előbbre
jutottunk s megyünk tovább előre. Lyka legelői. E tábor
meggyőződése és vezérelve : evolúció és tradíció, de nem
conventio.
Természetesen Lvkának nem lehet ambíciója a
művészet lexikonját megszerkeszteni. Az anyag egységes
felölelése, világos tagolása képezi célját, a melyet nem
akar materializálni, hanem átlelkesíteni. Azért keresi a
szempontokat, a melyekből a csoportosítás a legvilágosabb és leghathatósabb. Mélyrehatoló szelleme meg is
találja az archimedesi pontot, a melyet előtte senkinek
sem sikerült kitapogatnia. De ne gondoljuk, hogy új
szisztemagyártóval van dolgunk, a ki az eredetiség kedvéért mindenáron egy kaptafára huzza az eseményeket,
csakhogy bebizonyítsa elméletének igazát. Lyka szeme
előtt lebeg a műkedvelő nagyközönség, a melyet már
annyiszor elriasztottak a nagytekintélyű szakemberek. Az
olvasók e köre ugyanis rossz helyütt kereskedett ; tűikomprimált táplálékot vett magához. Ezt a jóindulatú
nagyközönséget kell a művészetek szeretetének megnyerni.
Lykánál a szaktudás csak eszköz e nemes cél elérésére.
Azért bele áll a modern művészeti elv sodrába és abba igazítja bele az egész művészettörténelmet. Nincs külön történelem és külön esztétika; nincs külön elmélet vagy
magyarázat ; hanem lüktető élei, fönséges művészi szintézis. Ahogy egy raffaeli kép gondolati tartalmával emel,
művészi alakításával elragad, szellemi kincseivel gazdagig
a szin és vonal művészetével elbájol : úgy Lyka müvében
a legteljesebb harmóniában van a történelmi folyamatosság, művészi evolúció és pragmatika, régi és modern
esztétikai vezérelvek, anyag és technika. Nem hiába járt
Lyka a legnagyobb mesterek iskolájába, a művészi
összefoglalás akadémiájába.
Az első varázslatos ige, a mely ezredévek művészeti kulturáját összefoglalja : az anyag és annak helyes
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alkalmazása. Ez manap a modern művészet sok ágában
a megváltó tan. Sőt már annyira túlhajtják, hogy a
jeles német esztétikus, Lange Conrad, szükségesnek látta
e tan túlhajtásai ellen sikraszállani. 1 Lyka beilleszti
művészettörténetébe és csodát művel. Először szemügyre
veszi a művészet anyagát, a szövés-fonás, fa, kő, agyag,
fémek, üveg, festékanyag természetét s ezeknek primitiv,
majd monumentális megmunkálása révén mutatja be a
művészet egyes korszakait. Az anyagelmélet tehát nem
befejező fejezet, mint eddig szokásos, hanem a történelmi anyag íöltagolását nyújtó szempont. Ebben áll
Lyka eredetisége. E látószögből nézzük a történelmi
idők előtti emberiség művészetét, majd az ázsiai és
egiplomi népek bámulatos tömegű alkotásait. Az anyag,
a cél és a faj ezen nemzetek művészetének magyarázata,
a mely egyelőre megrögződik és általánossá válik. Majd
a művészi lélek és viszonyok finomodásával föllép a
stilus (görögök és rómaiak művészete), midőn az anyagon
és célon kívül a korszak is rányomja bélyegét a műalkotásokra; ekkor áll be a vidékek és korok hatása:
a stilus. Természetesen minél tovább fejlődik a művészet, a stílusnak annál több tényezője íoly be a műtárgyakra s annál gazdagabb elváltozásokat hoz létre.
Egyik leghatalmasabb stilus-tényező : a mecenás, a ki
előszörpregnánsan a kereszténységben lép föl, mint irányt
szabó faktor s az ó-kori keresztény, a román és csúcsíves korban örökké bámulatos művészeti irányokat és
műtermékeket hoz létre. A renaissanceban egy ujabb
stilusalkotó elem nyomul előtérbe: a művész egyénisége s vele a művészet sokfélesége pazar gazdagságban
virul. Majdnem azt mondhatnók, minden művész külön
stilus. Hatalmas egyéniségek lépnek a műtörténelem
színpadára, a kiket a kisebb tehetségek statiszta-kara
(irányok, iskolák) vesz körül. Ez isteni színjátékban hol
a naturalista, hol az idealista irányzat jut túlsúlyra úgy,
hogy minden egészséges és nagy művészetnek alapja a
realista irányzat, a melyből kellő energiával teleszivódva
a művészet crémje, az idealista irányzat virágzik ki.
Majd beáll a művészet váltógazdasága (késő renaissance,
barokk stb.), midőn váltakozó rendben a művészeti
irányokból levonják a végső következtetéseket. Végül az
összes művészeti tényezők kezdetben bizonytalan zűrzavarban, majd mindegyre tisztuló harmóniában egyesülnek a modern művészetben, a mely tulajdonképen a
művészetek egységének diadalmas fináléja. A modern
művészet már túl van az alapvető realista korszakon s
most mind erőteljesebben fejlik ki idealista irányzata.
Innét a vallásos művészet föllendülése.
A művészetek történetének ily szempontokból való
tárgyalása egészen szokatlan a műtörténelmi irodalomban. Mindenesetre jogosultak egyéb fölosztások is, sőt
bizonyos célokra mások talán alkalmasabbak. De tagadhatatlan, hogy a nagyközönség számára soha sehol ily
szellemesen, művésziesen és szépen még nem irtak,
hasonló munkát s a művészet úgy elméleti, mint történelmi részéi il}7 gazdagon még senki sem zsákmányolta
ki aránylag ily kis keretben. Lyka a szintézis nagymestere. Azonfelül előadásmódja egyenesen meseszerű.
Míg a külföldi modern műtörténészeknél csatazaj lölii be
1 Lange : Schön und praktisch. Eine Einführung in die Aesthetik der angewandten Künste. Esslingen, 1908.
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a levegőt; a polémia hevesen foly; a Bahrék,1 Hevesiék2
véres karddal járják be a világot, hirdetve a fölszabadító harcot a konvencionalizmus ellen : Lyka a modern
ím presszionisla stílust klasszikussá csiszolja. Lázasságnak,
heveskedésnek, kirohanásnak, ízléstelenségnek nyoma
sincs művében. Lelkesedését, rajongását, művészi sze^
relmét előkelő higgadtság mérsékli. E mű a legnemesebb
értelemben arisztokrata és klasszikus.
E föltétlen harmóniába nem akarok disszonáns
hangokat keverni. Van Lykának több állítása, a melyet
alá nem írhatunk. E lap olvasóközönségének meg van
arra való kvalifikációja, hogy e korrekturát magától
elvégezze. A mindenáron való okvetetlenkedés nem
mesterségem.
Fieber Henrik.

egész pszichológiájukban, reflexióikban, gyakorlati alkalmazásaikban kell különbözniök a fiúknak elmondandó
beszédektől.
Magdics dr. a Ranolder-intézet igazgatója; művéből
is látom, hogy komolyan veszi föladatát s gondosan
készíti beszédeit is, melyeknek kartársai szintén hasznát
vehetik. Az itjúság lelki világa külön módszer szerint
kezelendő ; ezekhez máskép beszélünk, mint a felnőttekhez s csak akkor beszélünk hasznosan, ha ezt a különbséget szem előtt tartjuk.
A hitoktatók a két műben alkalmas segítőeszközt
nyertek egyjk fontos föladatukhoz ; ajánljuk is nekik
használatra.

Szent beszédek, melyeket leányiskolái növendékeknek tartott Magdics Ignác dr., tanítónőképzőintézeti
igazgató. Budapest, 1909. 367 1. Ára 3 korona 60 fillér.
Predigten und Ansprachen zunächst für die
Jugend gebildeter Stände. Von Msgr. Dr. Paul Baron de
Mathies. Freiburg, 1909. I. Band. 222 1. M. 250.
Nem ok nélkül állítjuk ezt a két munkát egymás
mellé. Az egyik magyar, a másik német termék. És a
magyar nem szégyenül meg a német mellett, sőt az
előbbi tartalmasabb az utóbbinál. A német könyvön
csak abból vesszük ki, hogy az ifjúsághoz van intézve,
mivel könnyed elmefuttatásokból áll és lendületes ; máskülönben ép úgy el lehetne mondani a felnőtteknek is,
semmi különös- tekintettel nincs az ifjúság lelki szükségleteire.
Az előbbi beszédeket más is utánmondhatja, van
központi gondolatuk, van olykor egy-egy beszéd keretét
szinte meghaladó eszmetartalmuk ; a németeket máinehezebb volna elmondani, nehezebb bennök megragadni valamit. Poétikus hajlamú szónok elszavalhatja —
a szerzőn kívül is.
Az előbbi beszédsorozat jobban neveli a lelket s
egy éven át igazán megtölti tartalommal; igen helyesen
az evangéliumból indul ki s ahhoz köti tételét ; a német
jobbára a mise valamely imádságából indul ki s e körül
csoportosítja könnyed gondolatait.
A magyar műben azt szerettem volna még jobban
kidomborítva látni, ha nemcsak az intézet falain belül
tekinti növendékeit ; hanem ha többször van tekintettel
azokra a nehézségekre is, melyek később, az éleiben
kisérik a leányt a különböző állapotok között. Nem
árlott volna egy-egy perspektívát nyitni az életre s
egyik-másik különös példa helyett erre hozni föl nemcsak a szentek életéből, hanem a mai reális-- életből is
példákat. így nevel az iskola az életnek. Afféle «drasztikus» meséket, mint pl. a 151. oldalon a kutyáról szóló,
meg egyáltalában nem használnék.
Magdics dr. jól tette, hogy kiadta beszédeit ; sok
nálunk a leányiskola, tanítónőképző is, jó, lia a hitoktatók rendelkezésére áll az ilyen beszédsorozat. A
nőnevelésre igen nagy gondot kell fordítani, hiszen oly
nagy regeneráló föladatok várnak ma a jól, vallásosan
nevelt keresztény nőre. Ép azért az ilyen beszédeknek

H . U n g v á r . Még 6 korona.
Telefi
S t . P a n n o n h a l m a . Láttam m á r püspököt és kanonokokat meghalni, szerzetes főapátot most először. Azért
nagyon-nagyon meghatott a kétféle halottas ház között mindjárt az első tekintetre jelentkező különbség. A monostorban
nem botlogott idegen, se rokonok, se igényttartók futkosva
nem verték fel a ház csendjét; a birvágy kaján szeme nem
szimatolt jobbra-balra, mit vihetne el; szóval nem lett
gazdátlan préda a ház, nem részvétlenül magára hagyatott
a tetem, afféle senki embere : a neves főapát ott feküdt a
halálában is tisztelő szerzetestársai körében, a kik imádkoztak
érte. Minő más kép volt ez azokhoz viszonyítva, a miket a nemszerzetes főbb papok halálakor láttam ! Ott a kegyelet gyászolt,
volt min épülni, — emitt a profánkodás kegyeletlenkedett és
zsákmányt keresett. Volt eset, hogy a halott körül imádság
helyetl káromkodtak — a rokonok, pedig kezét csókolhatták
volna. Minő más kép volt az Pannonhalmán, a szerzetesek
között ! Meghalt emberhez méltó kép, kit emberek s nem hiénák
vettek körül. így fest szépen a coelibatus; hogyan lehetne azt
számunkra is széppé tenni a halál esetére? Hogy bennünket is,
más emberekhez hasonlóan, emberi részvét, emberi kegyeletes
érzelem vegyen k ö r ü l az utolsó uton. Hisz mi is emberek
volnánk, vagy mi ! A ki észlelte a papok halálát, láthatta, hogy
ez is egy rendezetlen s nagyon bántó pont a mi életünkben.
V. B u d a p e s t . Igen örvendek azon, hogy olyan magas
színvonalúnak találta Trikál dr. fölolvasását a Philosophiai
Társaságban. A magyar katholikus papságnak igen képzett
tagjai vannak.
T . Budapest. Tisza István gróf beszédével nem foglalkozom. IIa egy tételes szervezetnek, egy eklézsiának élén álló
főgondnok a pozitívumok ellen beszél és a tekintély ellen
való «fellázadást» magasztalja, az maga a legkiáltóbb cáfolat
az ilyen beszédre.
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TARTALOM. Miért nincs virágzó theologiai irodalmunk ? II. (Vége.) Hanauer István dr.-tól. — «Nemzeti
egyház» ? Rusznák Miklós dr.-tól. — Az egyházi büntetőjog az apostoli kortól Nagy Konstantinig. II.
(Vége.) Lutter János dr.-tól. — A bibliai őstörténet modern
értelmezésének története. III. Kmoskó Mihály dr.-tól. —
A kath. tanítóképzők államsegélye. IV. (Vége.) Guzsvenitz
Vilmostól. — Egyházi világkrónika. —y -/a-tól. — Irodalom. Lyka—Kacsóh: A művészet könyve. Fieber
Henriktől. — Magdics: Szentbeszédek, Mathies: Predigten. — Telefon.
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meghalt emberekről írnak, én jobban szeretek írni élőkről az élőknek.
Í ^ I W ^ Legszívesebben pedig szemtől-szembe. Ha tévedek, hadd igazítsa ki az élő ; ő ismeri
y E S ä s l egyedül lelkének szándékait, ő igazíthatja ki, ha félreértették szavait vagy tetteit. Viszont,
ha én kételkedem benne, az élőt a magam szemeivel figyelhetem meg, újból és újból utánanézhetek, már t. i. a mennyire látóköröm engedi. Nem szeretem ugyanis a hamis nagyságokat,
a mint ki nem állhatom az emberi igazságtalanságot se. Pedig történelmünknek legalább
is a fele ilyen lapokkal van telve. Valamennyit meghalt emberekről írták; sokszor
magasztalták már föl a gonoszt és még többször taposták sárba a jót, a mint az önző párt-,
rokoni- vagy felekezeti érdek hozta magával. Csupa eszményítés, hazudozás, ferdítés. Legtöbb
ember igazság szerint nem volt olyan, mint a minőnek tartjuk.
Zichy Nándor gróf a mi időnk férfia, előttünk játszotta le szerepét nagy válságok és
mozgalmas idők közepett, vagy legelöl, vagy az elsők között. 1870, vagyis az első autonomiai
mozgalmak óta az országos közpálya embere, a kath. ügy harcosa; sokáig haladt Sennyey
báróval és Cziráky János gróffal együtt, ezek halála óta pedig egyedül, de a nagy Czirákynak
szellemében. Igy éri meg jövő csütörtökön a nagy munka után születésének 80. évfordulóját.
Jó ideig csak távolból, vidéki perspektívából szemléltem működését, az autonomiai
napló föl jegyzéseitől a nyilvánosság orgánumainak híradásáig; az utóbbi években azután
közvetetlen közelségből néztem, egész a személyes érintkezésig. Olykor ő kéretett magához,
máskor én kerestem föl s azok az órák, melyeket nála töltöttem, tárták föl előttem egész
egyéniségét, nagy lelkének óhajait és törekvéseit. A messzi perspektívát így egészítette ki
számomra, Ítéletemre a közeli megfigyelés és tette teljessé.
Legbelsőbb meggyőződésem ezek alapján az, hogy Zichy Nándor gróf a mai magyar
katholicizmus legnagyobb férfia. Legnagyobb ő egyéniségében éppen úgy, mint véghezvitt nagy
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munkáiban. Ez a kettő sajátszerű valósággal olvad benne össze, a mi nem mindig jár együtt
a felmagasztalt nagy férfiakban. Gyakorló katholikus ö magánéielében ép úgy, mint
bármelyik nyilvános szereplésében. Soha nem tapasztaltam, hogy valakiben annyira vérré
vált volna egyháza tanainak, ügyeinek, érdekeinek szeretete, mint ö benne, egészen oly
módon, mint ahogy Mindszenty m o n d j a :
Ne bántsatok, egyházamért
Ha szivem dobog ;
Nevével felkelthettek,
Ha meghalok.

A mit egyháza rendel, azt ö elsősorban magára nézve tartja kötelezőnek. Mint a nagy
Windhorst, sokszor áldozik s lia olykor gyengélkedik, gondoskodik a szentmise hallgathatásáról. A malaszt eszközeiben keresi azt a lelki erőt, melyre az élet harcaiban szüksége van,
a mely harcokból neki ugyancsak bőven kijutott. Bizonyára innen van az a rengeteg türelme
és az a kifogyhatatlan buzgalma, mellyel, szinte elhanyagolva a saját magándolgait, az egyház
ügyeinek szenteli minden percét. A nagyközönségnek ugyanis sejtelme sincs arról, hogy
hogyan esinálódik a politika, nevezetesen azok a részletei, melyek az egyház érdekeivel
bogozódnak össze; nem is sejti, sokszor hová nyúlnak el szálai s hogy mi és mik befolyásolják a politikai időjárást. A mit az újságokból vagy az országgyűlés lefolyásából olvasunk,
az sokszor már csak egy-egy akkord abból a zenebonából, mely a kulisszák mögött játszódik
le. Hej pedig mi mindenféle intéződik el azok mögött előre és azután mily másképen lép elő
sokszor a nyilvánosság elé, mint a hogyan kezdődött. Egy őrlőmalom a politika, melyre nagyon
sok embernek van befolyása a tekintetben, hogy tiszta lisztet adjon-e, vagy csak polyvát.
Ebben a sok vallású és nemzetiségű hazában folytonos érdekösszeütközések vannak
napirenden, nem annyira a nyilvánosság előtt, mint inkább az intéző körök budoárjaiban.
S ebben a forgatagban, jó szívvel mondhatom, Zichy Nándor gróf folyton ott mozog, folyton
őrködik, folyton kapacitál, hogy az egy-két évtized előtt bizonyos körökben még nagyon
ellenszenves katholicizmuson legalább nagyobb kár ne essék. Ha ő nem lett volna, higyje
el mindenki, még amúgyabban alakull volna sok tekintetben sorsunk, mint ahogy alakult;
mert a magyar katholikusok még a közeli múltban is a legkényelmesebb egyház voltak
épen a saját érdekeik szemmeltartásában.
Még mindig nem tudják megérteni azt, a mire már 1848-ban Kossuth Lajos amúgy
szelíden figyelmeztette őket akkor, midőn szemére vetették, hogy a katholikusok autonomiapeticiója miért «késett el», mikor két napra rá a görög-keletiek autonómiáját mégis
törvénybe iktatta? Csak ennyit mondott: hiszen senki sem keresett fel! Nem tudják t. i.
megérteni azt, hogy nem elég szép beszédekben nagy elveket hirdetni, hanem mozogni is
kell, utána is kell járni oda, a hol azokat az elveket az életbe szűrik le, a hol megvalósíthatják
őket, vagy el is vághatják az élettől. Katholikus vezetőink még mostanáig se tanulták meg
azt az elemi igazságot, hogy ha a hegy nem megy Mohammedhez, akkor menjen el Mohammed
a hegyhez, a miben — köztünk legyen mondva — a felekezetek sok ujabb sikerének titka rejlik.
Zichy Nándor gróf az utolsó ideig, míg csak birta, folyton mozgott és mozgatott;
semmi sem kerülte el figyelmét; példákkal tudnám illusztrálni, hogy sok esetben hány
nyugvó embert pótolt ő munkájával és utánjárásával. Ezt csak a beavattottak ismerik.
De nem is tartotta önmagát elégnek a nagy munkára, hanem belátta, a mit Palásthy
Pál, itt ebben a «Religio»-ban, már 1866-ban a szilajodó liberalizmus hajnalán hétről-hétre
hirdetett, belátta, hogy az erők egyesítésére s egy határozottan keresztény alapon álló párt
alakítására nagy szükség van; mert a mai parlamentáris világban minden elv és minden
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törekvés csak annyit ér, a mennyire tud érvényesülni a parlamentben. Felállította tehát a
néppártot és megalapította az «Alkotmányt». A politikai nézetek hullámzása szerint — nálunk
mindenki pártember — Ítélhet erről valaki, a hogyan neki tetszik, egyet azonban senki sem
tagadhat el, a k i ismeri, hogy hogyan bántak el a 70-es években a katholicizmussal a képviselőházban, nem tagadhatja, hogy a mióta ez a párt helyet foglal az országházban, a katholicizmusról
senki sem ejthet ki szidalmazó szót megtorlás nélkül és senki sem tagadhatja, hogy ma az
országban a katholicizmus esztimáeiója egészen más, mint még csak a közeli múltban volt.
A fölállított keretet azután tartalommal, szellemmel kellett megtölteni. E célra
ugyanazon időben meghonosította a kath. nagygyűlések intézményét, a széles kath. néprétegek nálunk addig ismeretlen modern katechizálását, felvilágosítását és érdeklődésének
ébresztését. Az ő patriarchal alakja, az ő konfesszori nyilatkozatai adtak e gyűlések legtöbbjének súlyt és ható erőt. Tartatott politikai népgyűléseket és — minden megmozdult.
Közben alakultak a kath. körök, a fogyasztási s más egyletek, úgy hogy a még nemrég a
liberalizmus szekerét toló papi és világi katholikusok lassan kezdtek nem ismerni önmagukra. Oh, hogy az a száz éve penészedő nagy massza, melyet a kárörvendő felekezetek
már kadávernek néztek, mégis meg tudott ennyire mozdulni ! Ne csodálkozzunk tehát azon,
ha protestáns polgártársaink folyton nyugtalankodnak; ha a saját ügyes-bajos dolgaikról megfeledkezve, folyton ránk kiabálnak: nem tudnak hová lenni ámulatukban, hogy mi történik
nálunk, a kik között még nem is oly régen olyan világi katholikus, ki nyíltan is meg merte
volna vallani, hogy ő katholikus, olyan ritka volt, mint a fehér holló. Nem tudják megérteni, hogy akiket ők nem is oly régen még járszalagon vezettek, hogy ugyanazok most már
mernek igazán katholikusok l e n n i s m e r i k , nem az idegen, hanem a saját érdekeiket szolgálni!
Hogy ez mind így lett és szépen lett: ki lehetne-e ebből a mozgató lelket, ki lehetne-e
Zichy Nándor grófot felejteni? És ennek tetejébe oda kell még gondolni a kath. irodalmi
centrumot, a Szent-István-Társulatot, mely az ő áldozatkészségével erősödött meg anyagilag,
irodalmilag pedig oly magasra emelkedett, mint soha még fennállása óta. Forgalma oly
nagy, mint kevés magyar irodalmi vállalaté. De minden ülésén ott is elnököl Zichy Nándor,
minden ügye az ő kezén megy keresztül.
S még ez az egész országra kiható működés sem merítette ki Zichy Nándor grófnak
munkakörét. Ebben csak az eszét, a nagy alkotásokra hivatott tetterejét érvényesítette. Az ő
nemesen érző szive, az ő emberbaráti lelkülete ezzel nem elégedett meg, még külön foglalkozást keresett. Látni kellett őt az emberi nyomorúság enyhítését célzó Szent-Vince-Egyesületben és az alsóbb néprétegekben, kivált a fővárosban annyira elterjedt vadházasságok
megszüntetésére törekvő Regisi Szent-János-Egyletben ! Sohasem felejtem el az utóbbinak
egyik közgyűlését, melyet a Szent-István-Társulat egy nagygyűlése után tartott. Rajta és a
titkáron kívül alig voltunk jelen egypáran. Micsoda szép évi munkáról számoltak be és az a
munka mégis csak akkora részvételt — érdemelt. Az elnöklő Zichy Nándor azonban nem
panaszkodott, hanem ajánlotta az ő árva ügyét továbbra is a szives hallgatóságnak. Hát
hiszen ha nem segítették mások, dolgozott ő és — fizetett.
Hogy mennyit dolgozhatott ez a nagy férfiú, magam is csak sejtettem olykor; meri ő
soha sem panaszkodott, soha nem mondta, hogy már fáradt, hogy már elég. Hogy amellett
egyúttal mennyit áldozott is a nagy célokra, csak az Ég tudja, meg a megfogyatkozott birtoka.
És ezzel megint eljutottam az ő nagy egyéniségéhez, mely, mit is tagadnám, oly
rendkívüli benyomást gyakorolt reám, főképen azért, mert mindazt észleltem rajta elevenen,
a mit rendesen a keresztény ethikában, a könyvekben hirdetünk. Mint említettem, 1870 óta
figyelem és ez a férfiú ilyen hosszú idő alatt az elvek dolgában semmit sem változott.
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Mindig és következetesen ugyanaz a kath. jellem. Változtak körülötte és mellette az idők és
az emberek; voltak, akik egy ideig vele haladtak, majd elhagyták: ö mindig ugyanaz,
ugyanaz a lángoló lelkű katholikus. És semmi hivalkodás rajta. Halad a maga útján, senkit
nem támadva, keserű tapasztalatait magába fojtva, tovább is becsülve az embereket. Reményét
sohasem veszti, nem csügged, hanem tovább működik. Mindennek elmondták már a túloldalon
és sajtójukban; elmondták aulikusnak, elmondták hazafiatlannak; elfelejtették azt, a mit
pedig Jókai oly szépen megírt, hogy a 60-as évek elején, amikor még kissé veszedelmesebb
volt hazafinak lenni, Zichynek egyik hazafias cikkeért együtt ültek a budai börtönben.
Zichy a csufolódásokra soha nem válaszolt, soha nem reflektált; mert a ki így szenvedett
és a ki annyit dolgozott, az nem keres mentséget az elfogultságból ma Hosannát, holnap
Crucifigét termelő uj ságpapirossal szemben.
Ezért mondom Zichy Nándor grófot a mai magyar katholicizmus legnagyobb férfiának.
Micsoda 80 esztendő az tehát, amit ő átélt, micsoda bámulatosan gazdag tartalommal van az
megtöltve! Csupa tett, csupa lángolás, csupa fáradozás az emberiség legmagasabb érdekeiért!
És a hosszú fáradozások után, Isten vezérlő keze alatt, ime ma ketten találkoznak.
Egyik oldalon a 80 éves ősz férfiú, megtört erővel, de Istenbe vetett bizodalommal, mint a
ki hivalkodás nélkül mondhatja: Zelus domus tuae comedit m e ! A másik oldalon a fölébredt,
a dolgozó, az életképes magyar katholicizmus. Es a kettő örvendező jubileumot ünnepel e
héten: nagy férfiú ünnepel tennen magzatod! A magára eszmélt katholicizmus az elismerés
koszorúját hozza, hogy fölékesítse vele a 80 éves aggastyánt, mint életrekeltőjét, mint jótevő
Atyját! Hogy a nagy napon, melyet Isten megélnie engedett, hálájának adóját lerójja előtte!
Ünnepel az egész ország, mert igenis van még hála a világon.
Az ünneplők sorába odalép a «Religio» is, nemcsak mint a magyar kath. irodalmi
mozgalmak egyik résztvevője, hanem azon szeretetteljes köteléknél fogva is, melyben az
ünnepelt nagy férfiúval állni szerencsés, a ki az utóbbi időben cikkeivel többször méltatta
arra, hogy benne mondja el gondolatait, figyelmeztetéseit a katliolikusoknak.
A szintén 70 év felé járó «Religio» ime meghajtja lobogóját előtted, ősz vezér! A nagy
időket átélt folyóirat szívből üdvözöl! Áldjon meg az Isten mindenért, a mi jót tettél. Koronázza meg tiszta lelkedet a szentek jutalmával és édesítse meg öreg napjaidat azon boldog
tudattal, hogy a mag, melyet elvetettél, szépen kél, hogy termés lesz belőle, lelkednek óhaja :
a nem tespedő, hanem eleven, a nem megvetett, hanem immár tiszteletreméltó magyar
katholicizmus! Élj tovább és örvendj még sokáig örvendező seregednek!
Dudek János dr.

Árpádházi

szent "Erzsébet látomásai.
I.

A középkori misztika női képviselőinek s o r á b a n
helyet foglal árpádházi szentjeink drágagyöngye, szent
Erzsébetünk is. Ámde a misztika eddigi történetirói
épen csak hogy nevét említik meg, látomásairól azonban nem számolnak be.
A hagiograíikus irodalomban is csak elvétve esik
szó Árpádházi szent Erzsébet látomásairól. Egyedül
Montalambert szent Erzsébet életrajzának német
fordítója, 1 Städtler, szentel néhány oldalnyi tanul1
Montalambert-Städtler, Leben der heiligen Elisabeth
von Ungarn. Aachen und Leipzig, 1845. S, 475—481.

m á n y t szent Erzsébet látomásainak. Montalambert
maga is értékesítette a látomásokat szent Erzsébet
életrajzában ; Städtler azonban magából az életrajzból kikapcsolta a látomásokat s függelék gyanánt
külön közli német fordításban szent Erzsébet látomásainak azon kéziratát, melyet a bollandisták őriznek brüsszeli gyűjteményükben. Ez a brüsszeli kézirat a bollandisták használatára készült XVII. századbeli másolat, melynek eredetije ezidőszerint lappang
valahol. Cime : Revelationes beatae Mariae factae
beatae Elisabeth, filiae Regis Hungáriáé.
A minthogy szent Erzsébet legendájára, úgy látomásaira vonatkozólag is a tudós bollandisták publikációitól v á r u n k teljes világosságot.
1. Szent Erzsébet látomásairól először a «Doctor
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seraphicus», szent Bonaventura (12*21—1274.) egyik
munkájában esik szó. «Meditationes Vitae Christi»
cimü munkája III. fejezetében szól1 a boldogságos
Szűznek nevelkedéséről a jeruzsálemi templomban s
közben ezeket m o n d j a : «Quid autem ibi fecerit, scire
possumus ex revelationibus suis, factis cuidam suae
devotae. Et creditur quod fuit S. Elisabeth, cuius
festum solemniter celebramus. In quibus hec inter
alia continentur...» Erre két részletet közöl Erzsébet
látomásaiból. A közölt részletek föltalálhatók abrüsszeli
kézirat látomásaiban is és azokkal, csekély szövegbeli eltéréseket leszámítva, egyezőek.
Figyelemreméltó, hogy Bonaventura nem mondja
határozottan, hogy ezek szent Erzsébet látomásai,
hanem csak azt, hogy szent Erzsébetet tartják ezen
jelenségek részesének.
A Ferencrend történetéi összegyűjtő Wadding
szent Erzsébetről szóltában szintén közöl 2 a szentnek
látomásaiból egyet-mást, de kivonatosan. Összesen
öt részletre terjeszkedik ki. A négy első látomás
föllelhető a brüsszeli kéziratban is, az ötödik máinem. Wadding megjegyzései elárulják, hogy ezt az
ötödik részletet nem találta forrásaiban, hanem ő
maga biggyesztette Árpádházi szent Erzsébet látomásaihoz. Szól pediglen ez a látomás szűz Mária
mennybemeneteléről. Nyilvánvaló, hogy itt Schönaui
szent Erzsébet látomásával van dolgunk.
Schönaui Erzsébet bencés apáca (f 1164.) szent
Hildegárd apátnő mellett a XII. századi misztikának
legjelentékenyebb női képviselője. Látomásait fivére
(germanus ancille dei), Ekbert, szintén szerzetes
jegyezte föl. Nevezetesebb iratai: Visiones (libri 3)
és Liber viarum Dei. Schönaui Erzsébet látomásait
ujabban kiadta Roth, 3 életrajzát pedig megirta Ibach. 4
Schönaui Erzsébet vízióinak legnevezetesebb
passzusa épen a boldogságos Szűz mennybemeneteléről szóló látomás. A középkori irók, a mint erről
alantabb még szó leszen, ezen részletet gyakorta
mondják el Árpádházi szent Erzsébet látomása gyanánt. A két névrokon összetévesztésén alapul az egész.
Ilyen tévedésnek esett áldozatul Wadding is.
Wadding, mint forrására, Marianusnak valamiféle munkájára hivatkozik. Ki légyen ez a Marianus?
Marianus Florentinus, avagy eredeti olasz nevén Fra
Mariano da Firenze, (f 1523.) Ez a Fra Mariano szorgalmas krónikás volt ; munkái azonban — sajnos —
javarészt elkallódtak. Waddingnak még rendelkezésére állottak Fra Mariano kéziratai Flórencben.
Manapság már csak iratainak címét ismerjük. Ro1 S. Bonaventurae Operum T. VI. Lugduni. MDCLVII1.
pg. 336.
2
Annales Minorum seu trium Ordinum a S. Francisco
institutorum. T. II. Romae MDCCXXXII. pg. 169.
3
Die Visionen der hl. Elisabeth und die Schriften der
Äbte Ekbert und Emecho von Schönau. Brünn, 1884.
4
Das Leben der heiligen Jungfrau Elisabeth von Schönau.
Limburg, 1898.
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dulphius, 1 ferencrendi krónikairó mondja róla egyebek közt : «collegit vitas Sanctarum mulierum Secundi Ordinis 159... habentur eius scripta Florentiae in bibli. S. Crucis». A harmadrend női szentjeinek és boldogainak életét tárgyaló munkájában szent
Erzsébet életét is földolgozta Fra Mariano s abba
szöhette bele a látomásokat is.
Akadtak, a kik Wadding hivatkozásai nyomán
azon véleményen voltak,hogy Árpádházi szent Erzsébet
látomásait ez a Fra Mariano szedte volt össze. Ez a
nézet azonban óriási tájékozatlanságra vall. Szent
Erzsébetünk látomásai Fra Mariano koránál sokkal
régebben Íródtak össze.
Szent Erzsébet látomásaira lépten-nyomon hivatkoznak m á r a XV. századbeli prédikátorok. Olasz
földön Gabriello Barletta (f 1470 körül). A németeknél Joannes de Werdena. Nálunk meg a nagyhírű
Temesvári Pelbárt (-J-1540.).
Sőt mi több, van valamelyes tudomásunk arról
is, hogy szent Erzsébet látomásai a XV. század második
felében olasz nyelven nyomtatásban is megjelentek.
Sajnos, a könyv maga nem maradt ránk, csupán a
cime, de még az sem teljesen pontosan. Adjuk a
cimet Hain 2 szerint: S. Antonio da Padova. Vita e
Miracoli, aggiuntevi le Bevelazioni a S. Elisabetta
figliuola del Re d'Ungheria. (Hely- és évnélküli
ősnyomtatvány, a nyomdász nevének feltüntetése
nélkül.) Ez az ősnyomtatvány eszerint Páduai szent
Antal életiratát tartalmazta, függelékében pedig Árpádházi szent Erzsébet látomásait. Hogy ebben a kapcsolatban látnak napvilágot szent Erzsébetünk látomásai, annak magyarázatát akár abban is találhatnók,
hogy szent Erzsébet ugyanazon évben költözött az
örökkévalóságba, mint Páduai szent Antal.
Akadnak kéziratok is, melyek szent Erzsébetünk
látomásait tartalmazzák, szintén a XIV. századból.
A szerencsés kezű Zsák I. Adolf jutott nyomára a
Vatikán Ottoboni-könyvtárában szent Erzsébet látomásainak kéziratára. 3 A kézirat a XIV. századból
való és 13-as számot visel. A 37b—51a levélen találhatók a látomások: «Revelationes domine nostre facte
beate helisabeth filie regis ungarie». A kézirat cime
és kezdőszavai egyeznek a brüsszeli kézirattal. Valószínűleg ugyanazon kézirat-családhoz tartozik, mint
a brüsszeli kódex nélkülözött eredetije. Ezt a kérdést
azonban csak a két kézirat tüzetes egybevetése fogja
tisztázni. Természetes, hogy ezen XIV. századi kézirat fölfedezése után a brüsszeli XVII. századbeli
másolat jóformán értéktelennek tékinthető.
Fölmerül a kérdés : ki volt légyen szent Erzsébet
látomásainak összeírója?
Wadding magát szent Ei'zsébetet tartotta a látomások Írójának s ennek alapján föl is vette szent
1

Historiarum Seraphicae Religionis libri très. Venetijs,
MDLXXXVI. fol. 329a.
2
Repertórium Bibliographicum. n. 1275.
3
«Magyar Könyvszemle» 1909. évf. 245—246. 1.
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Erzsébetünket a ferencrendi írók sorába. Érdekesen
számol be 1 W a d d i n g szent Erzsébet látomásairól :
«S. Elisabetha, Hungáriáé Regis fdia, Ludovico Lantgravio Thuringiae nupta, Tertii Ordinis S. Francisci
(cuius vitám, res gestas, miracula, et canonisationem
a Gregorio Nono factam, nos Tom. prim, nostrorum
Annalium enarravimus)RevelationibusDivinis assveta,
Duodecim praecipuas Revelationes scriptas reliquit,
de quibus nos egimus aliquas, et q u i n t a m circa
tempus assumpti corporis Virginis sacratissimae
Mariae in Coelum examinavimus. Ipsas autem Revelationes cum alijs pijs meditationibus eiusdem sanctae
Heroinae nos h a b e m u s Mss.» (olv. manuscriptas).
Wadding vélekedése azonban nem állja meg
helyét. Szent Erzsébet semmiesetre se írta le látomásait maga. Ezen látomások íróját a Ferencrend
kebelében kell keresnünk. Többnyire ferencrendi
irók azok, kiknek munkáiban utalások találhatók
szent Erzsébet látomásaira. Ezeket a látomásokat a
r e n d mindig nagyratartotta. Wadding állítása szerint
a rend megőrizte a látomások kéziratát. Mindezen
körülmények egybevetése arra késztet bennünket,
hogy a látomások Írójának valamelyik ferencrendi
szerzetest tartsuk.
A látomások irásidejének megállapítására némi
támpontot nyújt szent Bonaventura idézett műve.
Abból a körülményből, hogy a látomásoknak Bonaventuránál található részletei csaknem szószerint
egyeznek a brüsszeli kézirat megfelelő helyeivel, az
következik, hogy m á r Bonaventurának rendelkezésre
kellett állania a látomások valamilyen kéziratának.
Bonaventura hivatkozása a látomásokra különben
is egészen úgy hangzik, mintha könyvcímet idézne.
Á m d e mivel a látomásokat nem tulajdonítja határozottan Árpádházi szent Erzsébetnek, az előtte fekvő
kézirat cimében is hiányoznia kellett a n n a k a kitételnek, hogy azok szent Erzsébetünk látomásai. Bonaventura hivatkozása nyomán bátran rekonstruálhatjuk
a kézirat eredeti címét: Bevelationes beatae Mariae
factae cuidam suae devotae. Csak későbben, miként
a XIV. századi kéziratnál láttuk, tulajdonították ezen
látomásokat határozottan szent Erzsébetnek. Már most,
a k á r hitelesek ezek a látomások, akár költöttek, annyi
bizonyos, hogy szent Bonaventura korában, a XIII. században, már össze voltak gyűjtve ; írójuk pedig minden
valószínűség szerint szent Ferenc rendjéhez tartozott.
Timár
Kálmán.

A legrégibb
eredete.

magyar

apátság

birtokainak

A p a n n o n h a l m i apátság birtokainak eredete
összeesik az apátsági népek eredetével, mert hiszen
birtokot nép nélkül és népet birtok nélkül nem igen
adtak, hiába is adtak volna.
1

Scriptores ordinis Minorum. Romae, 1650. pg. 105—106.

LXVIII. évf. 1909.

A legrégibb birtokok természetesen főleg királyi
adományból származtak, de kezdettől fogva kimutathatunk sok magáneredetű adománybirtokot is a
p a n n o n h a l m i apátság okleveleiből.
Bármennyire tagadják is a p a n n o n h a l m i alapítólevél hiteles, eredeti voltát, az kétségtelen, hogy körülbelül a legrégibb oklevél Magyarországon s a legrégibb hagyományt foglalja magában. 1 Ez oklevél
szerint szent István király tíz birtokot adott Szent
Márton apátságának, a melyek közül h á r o m h a m a rosan elveszett és sokáig megmaradt hat birtok.
(Pannónia és közelében Hirnád, Varsány, távolabb
Füzitő és Tömörd, legtávolabb a deáki Vág terület.)
Ez utolsó helyen m á r szent István korában kapott az
apátság m a g á n a d o m á n y t is.
A szent László levelében foglalt ú j birtokok közül
Salamon király a d o m á n y a a tiszai Kanizsa és szent
Lászlóé Vének, Ravazd, közel a szenthegyhez, távol
a zalai Hegymagas és Kapolcs, a somogyi Zseliczierdőség kanászaival s az alföldi Bodrog. Egy adományának nevét s helyét nem ismerjük. Magánadomány kettő van megkülönböztetve. Ismeretlen az
adományozója tizenhárom birtoknak.
A XII. század folyamán csupán h á r o m királyi
adományt ismerünk : a templomszenteléskor Vak
Bélától adott Tarjánt egyharmad részben és a
II. Gézától elkéri Száva s kölcsönért kapott Belid
(Billeg) nevű kis birtokot; ellenben huszonhárom
azon birtokok száma, a melyek megnevezett magánemberektől származtak. Két új birtok az apátság
régibb birtokából fejlődött ki (Udvari és Sztara) s
csupán a Kápolna-birtok eredetét n e m tudjuk.
A XIII. század első felében II. András király
1
A legújabb támadás Klinda Teofilnak «Tractatus de
abbatibus et praepositis titularibus» c. műve (Strigonii, 1909.)
V. lapján a pannonhalmi alapítólevélben említett szandálkiváltságra irányul. Ez csak megismétlése dr. Böhm János
azon érvének, a melyet «A mitra» (Eger, 1905.) c. munkájában
fejtegetett. Egyik támadó sem vett tudomást az immár kilenc
nagy kötetben megjelent pannonhalmi rendtörténetről, nevezetesen ennek I. kötetéről, a mely már 1902-ben kiemelte
(63. 1.) egy 998. évi császári oklevélnek azon adatát, a mit
Böhm hivatkozása eltüntet, hogy a szandálviselés a római
apátok szokása. Már pedig Anasztáz, első pannonhalmi apát,
néhány évvel előbb Rómából került Csehországba s onnét
Pannonhalmára. A Cassinóéhoz hasonló kiváltságon nem a
főpapi díszjelek használata értendő, hanem az, a mi Cluny
alapítását is jellemzi s Cassinónak még régibb kiváltsága :
a közvetlen pápai joghatóság alá tartozása, vagyis későbbi
műszóval, a nullius (dioceseos) kiváltság. A főpapi diszjelekre
vonatkozó adatok mind többről szólnak, nem csupán a
szandálokról, mint a pannonhalmi oklevél. Ha a pápák, s
épen elsősorban a német származásúak, 1000 körül korlátozni
kivánják az apátokat a főpapi díszjelek használatában, ez
épen azt bizonyítja, hogy az apátok igen is megkezdték már
az usust, de valami új elmélet ebben épúgy, mint a tizedszedés terén a clunyekkel szemben, harcot indított az apáti
jogok fejlődésének visszaszorítására. De ez csak rövid időre
sikerült, vagy inkább csak egyes zsinati tiltakozásokban, elvi
kijelentésekben merült ki, aztán sűrűn osztogatták a pápák
apátoknak a főpapi kiváltságokat.
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adott templomszentelésre ajándékul és három szabaddá tett jobbágyért három birtokot (Gönyő, Béla,
Udvarcz), de IV. Béla vagy ispánjai csakhamar visszafoglalták mind a hármat. Andrásnak csupán két kis
adománya, a vityai remeteség Somogyban és a veszprém-sári birtok egy része maradt meg egészen a
török időkig. Magánadományból származott tizenegy,
régi birtokokból kiválással keletkezett ugyanannyi;
végre csere, adásvétel s egyéb uton-módon szerzett
jószág huszonkilenc merült föl.
A XIII. század második felében tűnnek elő az
utolsó királyi adományok: Porva, várépítésre rövid
ideig Szigliget, aztán ezért, meg a királyi várul régen
lefoglalt Küszénért és a tatárjáráskor adott 800 márka,
vagyis négy régi mázsa ezüstért kárpótlásul két birtok.
Ezeket tulaj donkép csere- és vételeknek minősíthetjük, Szigliget átvételét pedig az apátság részéről
tetemes áldozatnak. Füzitőre nagy szabadságokkal
maga a király telepít be új lakósokat s ezek kedvéért
ad még Füzitőhöz némi területet (Sár). Magánadomány öt merül föl. Vétel, csere s egyéb cimeken két
birtokot ismerünk ez időből.
A XV. században egy pozsonyi polgár házadományán kívül a többi új birtok mind csere, vétel s
egyéb, nem ismert cimeken merül föl. (13.)
A XIV. század új birtokokat nem szerzett, csak
veszített nagyon sokat; ellenben a Tolnai Máté főapáttal jelentkezett reform és lendület idején ismét
két birtokon nyer a monostor új adományokat, csere,
vétel s egyéb cimeken pedig kilenc új birtoknevet
ismerünk meg. 1
Lássuk ez adatokat táblázatosan összehasonlítva:
Kiválás,
Beolvadt,
vétel,
Összesen elveszett Maradék
csere, stb.

XI. sz.
XII. »
XIII. »
XIV. »
1514-ig
Összesen

18

(1)2

3
4+7

23

32

16
1
2
44

13
3
57
14
8
95

33
29
84
15
10
171

3
11
44
22
19
99

30
18
40
—7
—9
72

Okleveleket legkorábban írtak a királyi adományokról s legkevésbbé maradt emléke az irtássaltelepítéssel történt terjeszkedésnek. Azért mondhatjuk,
hogy aránylag legbiztosabb a királyi adományok
eredete, a melyeknek száma érthetően legtöbb a
szent királyok első századában és IV. Béla idejében.
Csakhogy ez utóbbi királynak adományai már nem
áhítatos buzgalomból eredtek, hanem jogérzetből,
cserébe és kárpótlásul. A királyi adományok ezen
visszafejlődése mindenesetre érdekes, mert e forrás
épen akkor apad el és válik egyszerűen üzletté, a
mikor leginkább uralkodóvá lesz nálunk Magyarországban a hűbéres fölfogás, ámbár ez itt teljesen
sohasem érvényesült.
1

A pannonhalmi Szent Benedek-Bend tört. I. 564—569.
269. III. 426—427, 1.
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A magánadományok kissé hátrább követik a
királyok nyomdokait. Legszembetűnőbb az ilynemű
buzgalom emelkedése a XII. században, míg később
ez is megapad s mindinkább vegyül üzleti kötésekkel.
Erdélyi László dr.

Jl bibliai őstörténet modern
története.

értelmezésének

A p e r i o d i s t a e l m é l e t t u d o m á n y o s é r t é k e . 1 IV.

A periodizmus a Genezis első fejezetének egyik
értelmezési elmélete. Értéke tehát attól függ, megfelel-e a bibliai szerző által szándékolt gondolatnak ;
azaz más szavakkal : csakugyan azt akarta-e a
bibliai szerző mondani, a mit a periodisták szövegébe belemagyaráznak? Az értelmezés célja ugyanis
a hallgatóban, vagy az olvasóban a szerző gondolatait reprodukálni, a mint azokat szóval vagy Írásban ki akarta fejezni. 2 Ilyenformán az értelmezés
annál értékesebb, mennél közelebb áll a szerző írásban kifejezett gondolataihoz; viszont ha ezekkel
ellentétbe helyezkedik, föltétlenül elvetendő.
Azt hisszük, senki sem fogja a hermeneutikának ezt a nyilvánvaló alapelvét kétségbe vonni ; de
akkor azután ne álljunk meg a félúton, hanem minden habozás nélkül alkalmazzuk a periodizmusra is,
bármennyire szivünkhöz nőtt legyen, mint a bibliai
írásmagyarázat egyik nagy nehézségének látszólag
egyszerű megoldása. Lehet, hogy cikkünk sok olvasó
lelkében bizonyos kellemetlen érzést fog kelteni, ha
talán úgy érzik majd, hogy egy kedves illúziójukat
gyöngédtelenül széttéptük, de, sajnos, ez nem megy
máskép. És bizonyára a keserű igazság mégis csak
többet ér, mint a legkedvesebb ábránd, ha hamis. 3
A «Commissio Biblica» utolsó döntvénye szerint
a hexaemeron napjait szabad tetszés szerint akár
természetes napoknak vennünk, akár határozatlan
időközöknek. Eszerint tehát a római biblikus bizottság a periodista elmélettel szemben teljesen közömbös
álláspontot foglal el, mi pedig azt tárgyilagos bírálat
alapján el nem fogadhatónak Ítéljük.
Érveink a következők :
1. A periodizmus legevidensebb cáfolata saját
múltja. Az egész elmélet története csupa ingadozás,
toldozás-foldozás. A mint a geológia változott, úgy
változtattatták a periodisták is nézeteiket és dacára
annak,hogy aneptuniznusuralma idejében neptunisták
voltak, azután plutonistákká, később convulzionis-tákká, végül quietistákká lettek, csodálatosképen
1

Utolsó cikkünkben több helyen konkluzionisták helyett
konvulzioiiisták
olvasandó.
2
Székely, Hermencutica Biblica, 4. 1.
3
A periodista értelmezés bírálatához v. ö. Reusch, i. m. 4 ;
121. köv. 11., 244. köv. 11. Güttler, i. m. 91. 1. ; Székely, A szentírás apológiája 391—339. (A periodizmust nem veti el ugyan,
de elismeri, hogy sok benne a «non liquet».) Hummelauer,
Comm. in Gen. 60—65. 11.
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mindig ki tudták mutatni, hog}' Mózes is azt tanítja, a
mit ők vallanak. 1 Hisz' ez maga is logikai lehetetlenség.
Ha a teremtéstörténet igazi értelme = x és a periodisták
elméleteit a, b, c . . . hetükkel jelezzük, a következő lehetetlen egyenlethez j u t u n k : x = a = b = c = d . . . dacára annak, hogy a, b, c mind különböző nagyságok.
2. A periodisták a geológiai periódusokat a teremtéstörténet napjaival állítják párhuzamba. De
kérdjük : akadt-e eddigelé ember, a ki biztosan meg
tudta volna m o n d a n i , micsoda geológiai periodusok
azok, melyek az egyes bibliai napoknak megfeleln e k ? Egyébként ez a párhuzam maga is fikció.
A biblia szerint a növényvilág az állatvilág előtt
teremtetett; a geológia ellenben úgy tudja, hogy a
kettő egyszerre jelenik meg a secundár-kor ásatag
rétegeiben. 2 A biblia a Nap és Hold teremtését a
negyedik napra teszi, 3 a kozmikus geológia ellenben
azt tanítja, hogy bolygónk kisded satellesével együtt
a Nap testéből vált ki és tőle vette eredetét. A biblia
a halakat és a m a d a r a k a t a szárazföldi állatok előtl
lépteti föl a Föld szinén: a geológia ilyen sorrendről mit sem t u d ; a kőszénformációk idejében a
pókok, skorpiók, termiták, sáskák és egyéb bogarak
m á r nagy számban és a fejlődés j ó magas fokán
fordulnak elő,4 pedig a bibliai terminológia a bogarakat a
fogalma alá fogja, a mikor Gen. 124
szerint a szárazföldi állatokat barmokra, csúszómászókra és v a d a k r a osztja. 5
Azt sem szabad elfelejtenünk, hogy lia a geológia
«periódusokról» beszél, esze ágában sincs alattuk
élesen határolt időközöket érteni, a mint azt egykor
a katasztrofista-elmélet hivei képzelték. A geológiában a «korszakok» n e m fejeznek ki egyebet bizonyos
synehronistikus képződmények szabályszerű egymásutánjánál. Maga a természet azonban a bibliai teremtéstörténet állítólagos «periódusaira» emlékeztető, szorosan határolt időközöket egyáltalában n e m ismer,
úgy hogy a bibliai napok és a geológiai korszakok
p á r h u z a m j á r ó i voltaképen szó sem lehet. A természetben végbemenő fejlődési folyamatok oly lassan
zajtalanul m e n n e k végbe, hogy azok minden néven
nevezhető taglalása voltaképen tudományos konvenció; az ember legalább nem t u d j a belátni, miért
n e m lehetne a most divatos négy geológiai korszak
helyett négyszer négyet mondani.
1
Találóan m o n d j a Hummelauer Geneziskommentárja
65. 1. : Periodistae textum s. audacius quam verius interpretati testimonium stratorum ad sua detorquent placita confir,
manda; quod testimonium cum tandem sit incompletum atque
in dies compleatur et corrigatur, Periodistae circumferuntur
omni vento, quo pelagus hypotheseon geologicarum et
palaeontologicarum agitatur.
2
Fraas, Geologie, 57. köv. 1.
3
A biblia azt m o n d j a : Legyenek világítók, alkota Isten,
lielyezé a z o k a t . . . de teremtésről nem beszél.
Szerk.
' * U. o. 67. 1.
5
V. ö. Lev. 1129—46, Ez. 3820. Kinzel, Biblische Naturgeschichte, Calw u. Stuttgart, 1884. 5. és 143. 11.
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3. De a periodisták sehol sincsenek annyira
megakadva, mint a második és a negyedik bibliai
n a p értelmezésénél.
Hogy a tényállás szembetűnőbb legyen, ide iktatjuk először a bibliai szöveget, azután előadjuk a
periodisták hozzáfűzött értelmezését.
Gen. 1 6 : «És mondá az Isten: ,Legyen ráki a ' a
vizek közepén és legyen választóközeggé vizek és
vizek között' 1 . ,És az Isten megcsinálta a räki a t -t és
elválasztotta a vizeket, melyek a ràkî aC alatt vannak
a râki aC fölött levő vizektől 8 . És nevezé az Isten a
räki aC -t égnek. És lőn este és lőn reggel, második
nap...»
« 14 És mondá az Isten: ,Legyenek világítótestek
az ég ráki a t -ján, hogy elválasszák a nappalt az éjjeltől és szolgáljanak jel és meghatározott idők és
n a p o k és évek gyanánt 15és szolgáljanak világító
testek gyanánt az ég r a k K - j á n , hogy a földet megvilágítsák'. És úgy történt. 16 És megcsinálá az Isten
a két nagy világítótestet: a nagyobbik világítótestet
a n a p p a l u r a l m á r a és a kisebbik világítótestet az
éjjel u r a l m á r a és a csillagokat. 17 És az Isten az ég
r á k i a ' - j á r a 2 helyezé őket, hogy a földet kivilágítsák
18
és u r a l k o d j a n a k nappal és éjjel fölött és elválasszák
a fényt a sötétségtől. És az Isten látta, hogy j ó 19és
lőn este és lőn reggel: negyedik nap.»
A bibliai szerző fölfogása szerint az egész mindenség, ég és föld, tenger és kontinens kezdetben
egj' nagy, chaotikus tömeget képezett, melyben az Ur
m i n d e n h a t ó szava fokozatosan rendet teremt. Először a räki a '-t alkotja, majd a vizeket két részre
osztja: egyik felüket a räki aC alá, másik felüket a
raki a ' fölé helyezi. így keletkezik a légkör a második
n a p o n ; a h a r m a d i k napon a tenger és szárazföld
elválasztására kerül a sor és ezzel befejezést nyer
az «opus distinctionis», a rendezés, szétválasztás
műve, hogy helyet adjon az «opus ornationis»-nak,
az elválasztott és rendezett részek fölékesítésének,
fölszerelésének, benépesítésének, mely a h á r o m utolsó
teremtésnapon megy végbe.
Kérdés azonban, mit kell a ráki a ' (JTp" a-uepéwna,
f i r m a m e n t u m ) és az «égi vizek» alatt értenünk ?
A J?pl ige annyit tesz, mint «kiterjesztett», 7 «ráhágott, taposott», 3 «szétkovácsolt» ; CJ7p"l Num. 173
pléhet jelent; következőleg a szó etymológiájából
azt kell következtetnünk, hogy jrp-| valami kifeszített, kiterjesztett dolgot kell, hogy jelentsen. 4
Ámde az etymológiánál sokkal biztosabban eligazodunk az előbb idézett szövegek elfogulatlan és tárgyi1 Ex. 393. Num. 174. Iz. 425, 4424.
J T p I S tulajdonképen a rakiac-ba; értve alatta az
égboltozat felénk eső oldalát.
3
Ez. 256.
4
V. ö. Schiaparelli, Die Astronomie im A. T. libers, v.
Lüdtke, Giessen, 1904. 27. 1., a ki Stoppani Cosmogonia
Mosaica c. műve nyomán helyesnek tartja a héber râkîa'-nak
a Vulgátában olvasható értelmezését (firmamentum) a szyr
rejja' «erősíteni» alapján. A szó értelme tényleg bizonytalan.
2
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lagos vizsgálata révén a J?"p~i jelentését illetőleg. Csak
egy kissé bele kell tanulnunk a szerző gondolatkörébe.
Mindenekelőtt jegyezzük meg jól, bogy a szentiró szerint a Nap, Ilold és a csillagok a firmamentumban (JTp"0) vannak elhelyezve és hogy az égi
vizek a firmamentum fölött lebegnek.
Mik tehát az égi vizek? Felhők? Szó sincs róla.
Ilyen primitivizmust már még sem tulajdoníthatunk
a szentirónak. Mert ha az égi testeket a firmamentumban (Jpp-D) helyezte az Úr és az égi vizek a firmamentum fölött vannak, lehetetlen, hogy a bibliai
szerző a felhőket tartotta volna égi vizeknek. Hiszen
még a legvadabb pápua is észreveszi, hogy borús
napokon a felhő a Napot eltakarja és ha csak egy
szemernyi ész van tollakkal fölcicomázott fejében, e
jelenségből okvetlenül azt fogja következtetni, hogy
a felhők alacsonyabbak a Napnál, Holdnál és a csillagoknál. Már csak senki sem mondhatja, hogy ehhez
a következtetéshez tudja a jó Ég micsoda lángész
kell! Kivált oly hegyes-völgyes országban, mint a
Szentföld, a hol január és február havában a köd
majdnem minden nagyobb eső után a hegyek ormára
ereszkedik és módot ad bárkinek rájönni arra az
igazságra, hogy a felhő is csak köd!
De ha az «égi vizek» nem felhők, micsodák ?
Megmondja a zsidó 1 és a keresztény 2 hagyomány,
mely ritka egyértelműséggel a firmamentum alatt
szilárd, kristályszerű testet ért, mely a fölötte elterülő
égi vizeket tartja. E nézetnek első mythosszerű
nyomaival a bábeli teremtéstörténetben találkozunk, 3
1 Zsolt. 7723, 1032 köv. 1484. Liber Henoch 14 n , 173, 547.
Liber Jubilaeorum 24—8. Midras Beresîfr Rabbá, par. 14.
(Wünsche ford. 15. 1.)
2
Joannes Clirysost. In Gen. Honi. IV, 3. (ed. Montfaucon
IV. 14. sq.) Severianus Gab. De mundi creatione Or. II. 5.
(Migne, P. G. LVL, 442.) Theodoretus Cyrensis, Quaest. in
Gen. XI. (ed. Schulze I., 15.) Beda Venerabiiis, De rerum
natura cap. VII., sq. (ed. Coloniae 1612. II., 7.) Rupertus,
Comm. in Gen. 1. I. capp. 22—25. (Migne P. L. CLXVII.,
218—221.) Egyéb helyeket is találni Lippomanus Geneziscatenájának (Lugduni 1557.) 29—39. 11. A szyr szerzők közül
főleg Ja'kűb serûf-i püspök foglalkozik ezzel a kérdéssel a
«Teremtésről» írt költeményeiben. (Br. M. Add. 12, 162; 14,
584. és Vat. Syr. 115. nyomán.) A második nap műveinek
megéneklésénél elbeszéli, hogy az égboltozat (rekf) mint
valami sátor lebeg a levegőben Isten mindenható erejétől
fönntartva. Árnyéka okozza az éjjelt. Fölötte tiszta víz van
s az égiek lakóhelye. Ott nincs éjjel, hanem örök nappal.
(71—82.) Elmondja, hogy az égi vizek a nehezedés törvénye
ellenére szállnak a magasba, a hová őket Isten parancsa
rendelte. (15—42.) Az ember tehát e földön mintegy barlangban lakik, melynek boltozatát a firmamentum képezi. (57—70.)
Az égboltozatot szilárd testnek tartja basszorai Selemön is
Ke(Hißa-d-lukkäte c. művének VII. fejezetében. (Book of the
Bee, ed Budge, p. s' = p. 12.)
3
IV. tábla 138. kövv. : mislussa iskunämma samáma
usallil; isdud barku massaru u s a s b i t ; mésa là sûsâ sunuti
umta'ir. L. Dhorme, Choix de textes religieux assyro-babyloniens, Paris, 1907., p. 56. V. ö. Ilölszky, Monda és Sugalmazás c. cikkét Hittud. Foly. 1905. 8. 1. és Balits «Észrevételeit» u. o. 556. 1.
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mely a dolgot ügy adja elő, hogy Marduk isten
Tiamat legyőzése után a szörnyeteg testét két részre
hasította; egyik részét «elhelyezte befödve vele az
eget, reteszt húzott, őrt állított, meghagyta, hogy vizeit
ki ne engedjék». E hely alapján Gunkel és társai az
egész bibliai teremtéstörténetet a bábeli teremtésmythosra akarták visszavezetni. Nikel breslaui katholikus biblikus azonban kimutatta, hogy Gunkel-ék
érvelése teljesen helytelen, mert a két elbeszélés
bizonyos hasonlóságaik dacára annyira eltér egymástól, hogy a kettő között bárminemű irodalmi
összefüggésről szó sem lehet. A mi nevezetesen az
«ég fölötti vizeket» illeti, ezeket Nikel bizonyos kozmologikus spekulációkból magyarázza, melyek alighanem egész Előázsiában el voltak terjedve és valószínűleg a Marduk-Tiámat-mythos keletkezésére szolgáltak alapul. Szerinte az ilyen kozmologikus nézetek egy vonalba állíthatók az ószövetségben többször
kifejezett fölfogásnak a Nap mozgásáról: die Anlehnung an solche vulgäre Vorstellungen, úgymond,
widerspricht dem Begriff der Inspiration nicht. 1
Mi ugyan a nehézség ilyetén való megoldását
nem tartjuk egészen kifogástalannak, de tény az,
hogy a régi zsidók és keresztények kevés kivétellel
szentül meg voltak győződve, hogy a firmamentum
szilárd test és fölötte víz van és az is tagadhatatlan,
hogy ez a gondolat magában a Szentírás szövegében
gyökeredzik.
De térjünk vissza tárgyunkra és lássuk, hogy is
magyarázzák a periodisták a teremtés második és
negyedik napját. E pontnál nagyjában mind egyetértenek. Szerintük a firmamentum a légkör, az égi vizek
a felhők. A Földet hosszú ideig nehéz felhők borították, olyannyira, hogy a Nap sugarai még a kőszénkorban sem tudtak áttörni a Föld felületén úszó
felhőzeten. A Nap csak akkor lőn láthatóvá, a mikor
a Föld fokozatos lehűlése következtében a légkör
párájának jó nagy része lecsapódott. Ekkor lett a
csillagos ég láthatóvá és kezdett a Föld számára
létezni abban az értelemben, hogy a nappal és éjjel,
napok és évek «jelévé» lőn.
Ez az értelmezés tagadhatatlanul nagyon szellemes, de az a baj, hogy a szentírási szöveggel merőben ellenkezik. Mert a biblia nem azt mondja, hogy
a Nap, Hold és a csillagok a negyedik napon lettek
láthatókká a Földön és akkor kezdtek számára
mintegy létezni, de a lehető legvilágosabban kifejezi,
hogy az Úr azon a napon «csinálta» GPJP1) a két
nagy «világítótestet» (nniKtt) a csillagokkal' együtt,
utána pedig a firmamentumra helyezte, hogy uralkodjanak az éjjel és nappal fölött stb. A szentírási
szöveg napnál világosabb fogalmazásán megdől a
periodista értelmezés, mely e szerint ép olyan «allegóriát» csinál belőle, mint azt Origenes avagy szent
Ágoston tették.
1

Genesis u. Keilschriftforschung, Freiburg
1903. 75. lap.

(Herder),
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4. Hátra van még a periodistáknak az az érve,
mellyel a teremtéstörténet elbeszélésében előforduló
héber DT szó «periódust» jelentő értelmét igyekeznek
megokolni.
Azt m o n d j á k : az Úr a Napot a negyedik napon
teremtette. 1 Ámde a 24 órából álló természetes n a p hoz, mint a nappal és éjjel váltakozásához az égi
N a p föltétlenül szükséges, ez azonban a teremtés
első h á r o m n a p j á n hiányzott. Ha tehát a biblia m á r
az első h á r o m napot a DT szóval jelzi, hallgatagon
tudtunkra adja, hogy e szót nem betűszerinti, 24 órás
napot jelentő értelmében veszi, h a n e m átvitt értelemben, a melyben a DT meghatározatlan időközt
tesz. És ha az első h á r o m DT-nak ez az értelme, a
h á r o m utolsóé is az kell, hogy legyen. Hivatkoznak
továbbá az a r a b ^ j a u m u n ( = DT nap) szóra, mely
szerintük olykor szintén hosszabb időközt jelentő
értelemben használatos.
Mit szólunk ehhez? Erre az ellenvetésre a periodista érvelés megfordításával válaszolunk. A h á r o m
utolsó napon a Nap m á r megvolt, következőleg ott
a DT szó m i n d e n esetre 24 órából álló természetes
napot jelent, de ha a h á r o m utolsó n a p n a k ez a
jelentése, a k k o r a h á r o m elsőé is csak az lesz. Igaz,
hogy a héber DT olykor határozatlan időközt is
jelent, de ebben az esetben rendszerint többesben
áll; ha pedig a bibliai szerző periódusokról akart
volna beszélni, bizonyára érthetőbben fejezte volna
ki magát és n e m ismételte volna annyiszor a teremtés napjainak előszámlálásakor: «és lőn este és lőn
reggel» stb.
Mit szólnak ehhez a periodisták? Elővesznek
egy héber szótárt és o n n a n próbálják eldönteni, mi
mindent jelenthet a héberben az «este» mj? és a
«reggel» "|pS szó, és pedig igetöveik jelentéséből következtetnek a megfelelő főnévi alakok jelentésére.
Az 31JJ tőnél a Gesenius-féle szótárban azt olvassák,
hogy jelentése: keverni, kicserélni, valakiért kezeskedni stb.; a 1p3 tőnél pedig azt találják, hogy ez
az ige azt teszi : hasítani, kutatni stb. és ezen az
alapon azt következtetik, hogy f äreb = kavarodás és
b ö k ä r = nyilás, megnyilatkozás. 2 E szerint «és lőn
este és lőn reggel» voltaképen azt jelentené: és lőn
kavarodás (az isteni m ű kezdete) és lőn megnyilatkozás (az isteni m ű befejezése).
Csakhogy, sajnos, e módszer célhoz sehogy sem
vezet. 1. a héberben n y soha sem teszi azt, hogy
«keverni», h a n e m csakis az a r á m i dialektusokban.
Ugyanez áll a "ipn igéről is, mely szintén csak az
a r á m i b a n és arabban teszi azt, hogy «hasítani».
2. Sem a héberben, sem az a r á m i b a n nem találunk
oly főnévi alakot, mely az
szónak csak meg1

Ezt aligha mondják mindnyájan, mert a barah szót ott
nem találják.
Szerk.
2
Csodálom, hogy a különben józanul gondolkodó Pohle
is felült ennek a linguisztikus fantazmagóriának. (Lehrbuch
d. Dogmatik 4 421. 1.)
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közelítően is megfelelne és «keveredést» jelentene,
Ugyanaz áll a "ipD-ról is. A periodisták lexikális
érvei tehát n e m állják meg a sarat, mint az egész
elmélet sem. A szentírási elbeszélés higgadt és elfogulatlan olvasása erről mindenkit meggyőzhet.
Kmoskó Mihály dr.

I velehrádi

kongresszus.

Ez évi julius 31-én d. ti. 4 órakor nyilt meg és
augusztus 3-án d. u. V2 5-kor záródott le ezen kongresszus, melynek célja az uniő előmozdítása. E napok alatt úgy állott előttem a nemegyesült egyház,
mint valami nagybeteg. Nein m i n t gyógyíthatlan, de
mint sok, igen sok sebből vérző beteg. E nagybeteg
gyógyítására jöttek össze a szakorvosok, theologusok,
tekintélyes része. Konziliumot tartottak. A n a p krónikásai hűséges bulletinben számoltak be a konzílium lefolyásáról. Erre tehát újból visszatérni nem
akarok. Fölösleges. Legfeljebb a teljesség kedvéért
egész röviden utalok erre.
A kongresszus a velehrádi jezsuiták kolostorában
és pedig szent Cyrill és Methódról elnevezett teremben tartatott. Nagy, tágas t e r e m ; szláv reminiscentiákkal. Körülbelül 130 részvevőt kényelmesen fogadott be. Védője Bauer olmützi hercegérsek. Elnöke
gróf Septiczky lembergi gk. érsek. Ismertebb tagok :
Palmieri atya, ki — mint ezt könnyekig megható
pohárköszöntőjében említette - egész életét az unió
kérdésének szentelte. Mint ifjú, lángoló lelkesedéssel
fogott a m u n k á h o z és most, őszült hajszálaival fején,
ö r ö m m e l látja, hogy nem hiába remélt, n e m hiába
dolgozott.
Ott látjuk a hires orthodox theologust, berlini
követségi prépostot, Malczert, a követségi pappal,
Goekennel. Malczer tudvalevőleg különösen a liturgikus irodalom terén elsőrendű tekintély. Olt van
Jugie, a fiatal, de m á r is tekintélyes assumptionista.
Legutolsó m u n k á j á b a n az ó-szövetségi deuterocanonikus könyvekkel foglalkozott. Kimutatta nemrég,
hogy a keleti nemegyesült egyház — sajnos — már
e kérdésben is eltávolodott a kath. állásponttól. Nem
hiányzott a kongresszusról az örökké fürge és érdesen disputáló F r a n k ó sem. Jelen volt az egész mozgalom megindítója, a «Slavorum litterae theologicae»
alapítója, Spoldák jezsuita atya és mások.
A kongresszus a teljes üléseken kívül négy osztályban tárgyalt: keleti, nyugati, gyakorlati és elméleti osztályban, á m b á r a tárgyalt kérdések között
a szoros határvonal nem volt mindig megvonva.
A maga egészében, a kongresszus igazán mindig
tudományos színvonalon mozgott. Két dolgot azonban n e m lehet említés nélkül hagyni. Az egyik az,
hogy a kongresszusnak egyes kérdések alaposabb
megbeszélésére n e m volt kellő ideje. A tagokat a rendezőség tüntetésszerű felvonulásokra és más, inkább
helyi jellegű gyűlésekre is igénybe vette. Ilyen volt
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pl. a hitvallásos iskolák tanítóinak gyűlése, egyes
karitatív egyesületek gyűlései. így történt meg azután, hogy példát is említsek, a következő dolog.
Kittig egy nehézséget veteti fel, mely szerint 1908.
évi kongregációi vélemény szerint az ordo megismétlendő, ha csak kézrátétellel volt kiszolgáltatva. Az elnök
e kérdés megbeszélését nem engedte meg és pedig
azzal az egyszerű indokolással, hogy arra nincs
most érkezés. Mellékesen megjegyzem, hogy itt
hosszadalmas vitára nem is lett volna szükség. A hatalom jelvényeinek átadását a görög egyház is tényleg megtartja. Elméletileg mást tart ugyan, de ez
szabad, hisz az egyház e pontnál ünnepélyesen nem
döntött. Ama kongregációi határozatnak pedig van
értelme. A midőn ugyanis a szentség érvényességéről
van szó, mindig a biztosabb eljárás választandó. És
még egyet meg kell említenem. Egyes kérdések megvilágításánál nem láttunk kellő tárgyilagosságot. És
ha nem is nyíltan, de titokban ott volt a nemzetiségi nézőpont, mely alól a szláv elem különösen oly
nehezen tudja magát emancipálni. Ezt különben alább
még érinteni fogom.
Nézzük csak ezek után, hogy a konzílium minő
betegséget, minő sebeket talált és minő orvosságot
ajánlott? Vagyis bíráljuk a kongresszus tárgyalását
és vonjuk le abból a tanulságot.
Dogmatikus és rituális kérdéseket egyaránt tárgyalt a kongresszus. Az előbbiek inkább a teljes üléseken tartott felolvasásokban jutottak érvényre. A felolvasások a nyugati és keleti egyház között fennálló
dogmatikus különbségeket részben általánosan, részben pedig különlegesen tárgyalták. Az egyik felolvasó görög egyházatyákkal bizonyította a pápai primátust. Az epiclesist illetőleg kimutatta, hogy azt az
egyház nem veti el, csak annak helyes jelentőségét,
értelmét védi. Két felolvasó az epithymiákról szólott,
vagyis arról, hogy az opera poenitentiae elégtétel erejével is bírnak. Más felolvasók az orthodox theologiában fellépő mysticizmust fejtegették. Egy felolvasó szent Cyrill és Method katholicitását védte meg
a nemegyesületekkel szemben. A lithurgikus kérdéseknél a felolvasó a történeti módszer követését ajánlotta. így ismerjük meg a lényeges és nem lényeges
részeket. Ez a módszer adja meg a helyes irányt esetleges reformoknál.
Ime ezek a főbb kérdések szolgáltak felolvasások tárgyául. És ismét hangsúlyozom, mindeme
kérdések tárgyalásánál a felolvasók megőrizték a szoros tudományos alapot, ha valami ujat nem is
nyújtottak. Az egész argumentáció járt utakon haladt.
A görög egyházatyák iratai, a liturgikus könyvek, a
hét első egyetemes zsinat az arzenál, honnan a védelem fegyverei merítendők. így vélekedett a kongresszus ; felolvasásaiban ezt tette. És ez igen helyes.
Ez ugyanis argumentacio ad hominem ; ennek pedig
erejét készséggel elismerjük. De mindez — mondom —
tényleg nem új dolog. Nem először teszik ezt a
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katholikus theologusok. Mégis mondja meg valaki,
hány orthodox tért már meg egy-egy ilyen könyv
behatása alatt? Ha a szentírásra alkalmazzák ama
mondást: «Hic liber est, in quo quaerit sua dogmata
quisque», ugyanezt tehetjük az egyházatyák irataival is. A ravaszság itt is talál kibúvót. Elég példát
szolgáltatnak erre az eddigi uniókisérletek. Mindezzel
azt akarom mondani, hogy a zsinat a hasznosabb
munkát a szekciókban végezte.
A mint a szakadásnak indítóoka nem dogmatikus
différencia volt, úgy az unió sem ezeken fordul meg.
A kongresszuson jelen volt két élő példa állításom
mellett: Malczer és Goeken. Oly kifogástalan kath.
gondolkozású mindkettő, mint bármelyikünk. Malczernek minden sorát aláírhatjuk, mit a kongresszuson mondott. Pl. az epiclesisre vonatkozólag azt mondotta, hogy Krisztus szavai elegendők a consecratióra.
Az epiclesis — így szólt — csak a consecratio rítusa.
Ez utóbbi kifejezés ugyan némi magyarázatra szorul,
homályos; de az egész világos, ha azt mondja valaki,
hogy az átlényegüléshez elegendők Krisztus szavaiGoeken a kongresszuson nem beszélt, de ennek hatása alatt írt a berlini «Germania» augusztus 22. számában. És pedig ilyen cím alatt: «Die Möglichkeit
einer Wiedervereinigung der orientalischen und occidentalischen Kirche». Ebben történeti visszapillantást
vet a két egyház között fennálló differenciákra. Már
a legrégibb időben — így szólt — különbség volt a
húsvét megülésének idejét illetőleg a nélkül, hogy
ebből szakadás támadt volna. Később különbség támadt a böjtöt illetőleg. Az utolsó volt a «Filioque».
De mit mond itt ? «Es ist fraglich, ob diese Differenzen eine kirchliche Trennung zur Folge gehabt haben
w ü r d e n . . . wenn nicht die polit. Verhältnisse einen
ungünstigen Einfluss ausgeübt hätten.» A későbbi
fejleményeket — így folytatja — nagyrészben megmagyarázza Konstantinápoly bevétele. A töröknek az
európaiaktól való tartózkodása egyenesen elzárta a
latinok és görögök közeledését. A szerencsétlen szituáció csak növelte a válaszfalat. Goeken különben —
ha azt nem is jelzi kifejezetten — elfogadja Damasceni szent János kifejezését : «a Patre per Filium».
A tisztítóhelyet illetőleg — így szól — a különbség
inkább a kifejezésre, mint a tartalomra vonatkozik.
A keleti egyház is imádkozik a halottakért, tehát
hiszi a tisztítóhely létezését. Ezt azonban a római
missalénak (Missa pro defunctis) megfelelőleg gehenna, pokol (Hölle) szóval jelöli. A szeplőtelen fogantatás dogmájára vonatkozólag ezt olvassuk nála :
«Bezüglich des Dogmas von der unbefleckten Empfängnis der hl. Gottesmutter steht die orthodox-orient.
Kirche auf demselben Standpunkte, wie die römischkatholische bis zum J. 1854; sie lehrt dieses nicht,
aber sie bestreitet es auch nicht. Doch findet sich
im Oktoichos, am Sabbath Abend zur kleinen Vesper ein Lied zur Mutter Gottes, in welchem es heisst :
Du allein erschienest als unbefleckt von Ewigkeit
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her. Der Verfasser dieses, in den Gottesdienst der
orthod. Kirche aufgenommenen Liedes muss also an
die unheileckte Empfängnis geglaubt haben».
A főkülönbségre, t. i. a primatusra vonatkozólag
megjegyzi, hogy a szakadás előtt az egész keleti egyház meg volt győződve, hogy a p á p a i határozatok
ellen m á s fórumhoz n e m szabad felebbezni. Ezen
vitás p o n t élessé vált a vatikáni zsinat után. Ezt az
orthodox theologusok hibásan bűnnélküli (ávafiápirjTog)
értelemben fogják fel. Mi mellett bizonyít mindez, ha
nem a mellett, a mit előbb m o n d o t t a m ? A mellett
t. i., hogy a mint a szakadásnak n e m dogm. differencia az indítóoka, úgy az unió sem ezen fordul
meg. Az unió t. i. a gratia mellett a helyes taktikának lesz a következménye. Hiszen ezen két orthodox
theologus előtt is oly világos a kath. álláspont, és
lám mindkettő az ortliodoxia szolgálatában áll. Mi
az oka e n n e k ? Nem kutatjuk mi. De biztos, hogy
nem a dogmatikus differenciák. Mint másoknál sem,
vagy legalább legtöbbnél. Itt az ok ez, ott amaz.
Talán gyávaság, talán előítélet, ki tudná pontosan
megmondani. Ezért mondottam előbb, hogy a hasznosabb m u n k a a szekciókban folyt. Itt ugyanis a módozatokról, m o n d j u k taktikáról esett szó. Nézzük csak.
Részemről azt is fontosnak tartom, hogy a kongresszus a «schismaticus» jelzőt elveti és helyébe a
«nemegyesültek» kifejezést használja. Az elnök ezen
határozat fölött rendkívüli nagy buzgalommal ő r k ö dött. Mihelyt valaki elszólta magát, azonnal félbeszakította. A hibát jóvá kellett tennie.
Palmieri indítványára a kongresszus kimondotta,
hogy m i n d e n vitás pont tárgyalásában az irenikus
módot kell követni. Óvakodni kell a dogmatikus kifejezések túlságos előtérbetolásától. A scholastikus
módszer nem alkalmas a nemegyesültekkel való
vitatkozásban. Történeti alapra kell helyezkedni az
ütközőpontok megbeszélésénél. A míg az egyház
határozott tanításába nem ütközünk, mindaddig a
nem egyesültek által használt kifejezéseket kell elfogadnunk. Igy történetileg több jogosultsága van a
«Per Filium»-nak, mint a «Filioque»-nak. A meggyőződés lehetősége mit kíván m é g ? Kívánja, hogy ism e r j ü k az ellenség fegyvereit. Ebből mi következik?
Világosan az, hogy tanulmányozni kell a nemegyesültek iratait. Csak így ismerhetjük meg érveiket. De
itt is vigyázva kell eljárni. Nem mindegy, bármelyik
íróval foglalkozni. Tudnunk kell, kik vezetnek. És
ennél a pontnál helyesen állapította meg a kongreszszus, hogy Makarius a nemegyesülteknél is elavult
theologus. Helyette Malinovszkyt kell tanulmányozni.
Igen fontos a karitativ tevékenységnek a nemegyesültekre való kiterjesztése. E fölött elég hosszú disputa indult meg. Az egész azonban inkább elméleti
i r á n y b a n mozgott. És nem láttunk erre praktikus határozatot. Pedig ez igen fontos pont. Miért? Egyszerűen azért, mert az uniónak első sorban az elhidegülés, elfogultság, bizalmatlanság állja útját. Ezen
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akadályokat csak a szív melegsége képes elhárítani.
Hosszú, évszázados szakadás a testvérek között. Gondoljuk csak Ézsaunak és Jákobnak történetére. Az
Isten áldásával megerősített Jákob Ézsau elé siet,
sírva borul nyakába. És a haragos testvérek békecsókkal ölelkeznek össze.
N e k ü n k is a karitativ tevékenység ajándékaival
kell bizalmatlankodó testvéreink elé sietni. Melegséget kell előbb a szívben keltenünk és világosságot
gyújtunk akkor az észben is. Mert részben igaza van
Tomakev orosz irónak, hogy sokan az egyházban
m e r ő juridikus formákat látnak. Ezért ő elkeseredésében így kiált föl : «Az egyház igazi fogalma föl van
dúlva. És a legnagyobb akadálya az uniónak az igazi
szellem hiánya. Ezért menekül Solvjev is a myszticizmushoz és az intellektualizmusról semmit sem
akar hallani».
Miről volt még szó a szekciókban ? Fölvetették
egyes tagok, hogy a görög-katholikusokkal szemben a
latin szertartásuak n e m j á r n a k el sokszor lojálisán
és az egyházi törvények szerint. Ezt természetesen
látják, tudják a nemegyesültek és mindez csak növeli a bizalmatlanságot. Igy pl. — így szólt egy
h a n g — ilyen nyilatkozatok hangzanak el : «Én nem
ismerek görög rítust, csak latin ritust». Mások szerint
a latin szertartásuak elősegítik a szertartásváltoztatást. A latin szertart. kath. iskolákban a hitoktatók
n e m tanítják a görög szertartásuakat saját szertartás u k r a ; nem szerettetik azt meg velük. Palmieri is
fölszólalt ennél a pontnál. Az egész disputának röviden azzal akart véget vetni, hogy az egyház mindig
védi a görög szertartást. A többség azonban szükségesnek látta e pont részletesebb megbeszélését. Tényleg minden panaszt nem tanácsos ily rövidesen elhallgattatni. Ennek semmi haszna sincs. Annál is
inkább, mivel sok tag egész pozitív f o r m á b a n tette
meg vádjait. Személyek, helyek megnevezésével. És
az érintettek között olyanok voltak, kiknek állásbeli
hivatása lett volna őrködni a visszaélések fölött.
Vagyis mit jelent e z ? Azt, hogy az a védő egyház
valami theoretikus fogalommá zsugorodott össze. Más
szóval : aliter in theoria, aliter in praxi. Hiszen hogy
a vádak nem mindig alaptalanok, annak maga Palmieri szolgáltatta a legfényesebb bizonyítékát utolsó
m u n k á j á b a n : «La chiesa Russe». Palmieri m u n k á j á t
m á r ismertettem. Ezúttal tehát csak egy mondatát
idézem «Il clero palazzo é un ostaculo al riavoicinam e n t o fra la Russia ed il cattolicismo». 1 0 valósággal
hűvösnek m o n d j a a lengyel klérust. Úgy, hogy ez alkal o m m a l Palmieri önmagával jött ellenkezésbe. Mint
mondottam, a nagy többség n e m is osztotta véleményét. A dolgot eléggé részletesen megtárgyalták. Határozatkép kimondották : a vidéki szemináriumokban
a két szertartás jogi viszonyát alaposan kell ismertetni. A latin szertartású iskolába j á r ó görög szertar1 723. oldat.
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tásuak katechizációjánál nagy gond fordítandó a szertartás ismertetésére és hacsak lehetséges, saját szertartásbeli hitoktatást kell alkalmazni.
A most nálunk aktuális kérdések, minő a naptáregyesítés, új kultuszok (pl. Rózsafüzér, Jézus szent
szivének tisztelete), a latin egyház szentjeinek tisztelete, szintén szóba jöttek. Ezen utolsó kérdésnél
Malczer kezdte a vitát. így indult ki körülbelül : Berlinben az udvari kápolnában a többi között ott látta
szent Vladimír és Olga képét. A szentek általános
tisztelete hozandó be. Ez nagyban emelné a közösség érzetét. «Ivét fej egy járomba leszünk», így szólt.
Azonban a kérdés ennyiben maradt. Legfeltűnőbb
eredménye volt Malczer íölszólalásának azon békecsók, melyet az elnöklő érsek kétszer is váltott vele.
Implicite szóba került a naptárkérdésnél. Itt azonban
egy-két megjegyzést kell előbb tennem. Az egyik az,
hogy itt is kitűnt, hogy a kongresszus nem volt kellő
gonddal szervezve. A naptárkérdésre vonatkozólag
ugyanis a következő propositumok voltak előterjesztve: 1. Ut conventus agnoscat utilitatem et desiderium exprimat, ut Orientales slavicae orthodoxae
ecclesiae Kai. Gregorianum recipiant, sed sine ullavi et
omnino libere ; 2. improbat consilium introducendi
idem Kai. — um in ecclesiis Orientalium unitorum,
priusquam ab ecclesiis orthodoxis receptum sít;
adeat Sedem Apostolicam, cui exponat sibi ad unionem ecclesiarum aliquando restituendam non videri
opportunum, ut Kalendarium a particularibus ecclesiis unitis recipiatur, et petat, ut eiusmodi conatus a
S. Sede prohibeantur. És mindezen indítványokról a
nagy többség csak akkor tudott, midőn előterjesztették. Természetesen készülés nélkül alaposan semmihez sem lehet hozzászólni. Nem csoda, ha a vita
nem mozgott azon a színvonalon, melyen mozognia
kellett volna. Inkább a szenvedélyek dolgoztak. Itt
van azon pont, melyről följebb azt mondottam, hogy
még egyszer érinteni fogom. A galíciai moszkoviták
felvonultak és kevés reális argumentummal, de annál
nagyobb szenvedelemmel tárgyalták a kérdést. Mindenáron keresztül akarták erőszakolni, hogy a kongresszus helytelenítsen minden olyan törekvést, mely
a naptáregyesítésre irányul. Ez annyi, mint a pápánál is nagyobb pápának lenni. A kérdés teljesen
megért. Csakhogy ép az előkészítése időt, munkát
igényel. Csak legújabban is a duma tett ezen irányban kezdeményező lépést. A duma is már tarthatatlannak tartja az állapotokat. 1 A többség az egészet
nyilt kérdésnek hagyta. Új kultuszok behozatala ellen
is sorompóba léptek ugyanazok. De hiszen ez már
talán post festa van. Hiszen tudjuk, hogy hazánkban
pl. a rózsafüzér-imádság apostoli buzgalmú püspökünk útján egyre jobban terjed. És a mi mindenütt
igen jól bevált. Galíciában a basiliták igen sokat tettek e téren. És ime mégis létezünk. Pedig hát azzal
1
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is érveltek, hogy azonnal elvész a görög ritus. Dehogy vész el. Ellenkezőleg, bensőségesebb szellemet
nyer. Dehát ha valaki a szoros vallási kérdéseket is
a politika csalóka szemüvegén nézi. Kár. Nagy kár!
Ime, körülbelül ezekben merült ki a kongresszus
háromnapos tevékenysége. Kívánjuk, hogy a legközelebbi összejövetel alkalmával a sok szép határozat
életbeléptetéséről is halljunk. Ezidén ugyanis nem
hallottuk, hogy a mult kongresszus 28 határozatából
hányat valósítottak meg. Vagy legalább hánynak megvalósítását kísérelték meg.
Még egyet. Nem volna-e lehető, lia katholikus
nagygyűléseink keretében az unió kérdésével is foglalkoznánk ? Hiszen nekünk is vannak nemegyesülteink. A kérdés elég fontos, hogy mi is érdeklődjünk
ezen irányban.
A velehrádi kongresszusnak eddig is megvan az
a nagy eredménye, hogy az unió ügye iránt széleskörű érdeklődést keltett. És hogy nagyban hozzájárult egyes fogalmak tisztázásához. A kis Velehrád —
alig 600 lakosa van — európai hirre tett szert; bár,
mint két felolvasótól hallottuk, régi fekvése mainapig
sincs tisztázva. Remélem, hogy a kongresszus nálunk
is visszhangra talál. És ez a jövőben nálunk is eredménnyel fog járni.
Hadzsega Ggida dr.
Budapest. A Zichg-jubileum. — Hetek óta olvas- Egyházi
suk az esperesi kerületek és a különféle egyletek üdvöz- ..,
leteit ősz pátriánkhoz a közeledő 80 éves születésnapja
»
alkalmából. Zichy Nándor gróf működése mélyen véső- kfótlikddött be a lelkekbe, azért önként nyilatkozik meg most
a hála iránta minden oldalról. A főünnepséget magán a
napon, jövő csütörtökön, itt Budapesten tartjuk a Vigadóban a főváros és a vidék katholikusainak részvétele
mellett. Szónokok: Városy Gyula dr. kalocsai érsek,
Rakovszky István képviselő és Radnai Farkas besztercebányai püspök. A «Religio» első cikkében teszi le a
hódolat és elismerés koszorúját a nagy kath. férfiú előtt,
ama forró óhajjal : vajha nyomában minél több hozzáhasonló férfiúnk támadna egyházunk javára, hazánk
dicsőségére !
— k.
*

London. Protestáns vattásról katholikus vallásra. —
A világ egyik leghíresebb operaénekesnője, miss Mary
Gardner, most készül a protestáns vallásról a kath.
vallásra, melyei minden protestánsnak őse századok
előtt még vallott, visszatérni. Ez a hir Parisban természetszerűleg nagy feltűnést keltett és a szemfüles újságírók személyesen óhajtottak a hir valóságáról meggyőződni. A művésznő elfogadta az interviewt és elmondta,
hogy legközelebb katekizmust fog tanulni, akár egy 15
éves gyermekleány és ő ennek örvend s lelke mélyén
vágyódik az Úr asztalához járulni. A «Temps» tudósítója a többi között azt a kérdést intézte hozzá, hogy
nem fél-e a gyónástól ? «Egy cseppet sem félek — feleié a
művésznő — sőt nekem ez az intézmény igen szépnek és
jónak látszik, mert bűneimtől, bár szerencsére nem sok
nyomja a lelkemet, általa megszabadulhatok». Egy másik
kérdésre, hogy különösen mi vonzza őt a katholiciz-
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niushoz, miss Gardner azt felelte, hogy öt ehhez a
valláshoz egyáltalában minden vonzza, még pedig azért,
mert a katholikus vallás igazi vallás, mely a háborgó
szivet és a gondokodó elmét ellenállhatatlanul meghódítja.
«Az én életem — így folytatta szórul-szóra — ezentúl szebb
lesz, mert lelkem nyugalmát megtaláltam.» Mielőtt az
újságírók távoztak, még egy kérdést intéztek a művésznőhöz : igaz-e, hogy kolostorba szándékozik lépni ? «Ü
nem, válaszolá, nem szándékozom kolostorba lépni,
egyszerűen azért, mert erre nem érzek magamban
hivatást. A kath. vallás nem akadályoz abban, hogy a
művészi pályán maradjak. Valódi művészet és jámbor
hit nem zárják ki egymást». Ime tehát egy szépérzésü
lélek szerint a kath. vallásban nemcsak meghalni jobb,
mintegy bizonyos mondás tartja, hanem élni is szebb
és jobb is.
*

M ü n c h e n . Első főpásztori levél a Ferrer-eset kapcsán támadt forrongás alkalmából. — Csaknem egyszerre jelent meg Spanyolországon kívül a barcelonai
káptalani helynök felhívása a világ katholikusaihoz
adakozásra, hogy a Ferrer-szitotta gyújtogatások és
rombolások folytán tönkre ment kath. templomok,
zárdák és iskolák felépítését meg lehessen kezdeni,
csaknem egyszerre jelent meg mondom, ez a felhívás
a müncheni érsek főpásztori levelével, mely főegyházmegyéje papságának és híveinek figyelmét arra a
Krisztus- és egyházellenes gyűlöletre, mely a Ferrereset alkalmából az egész «művelt» világon, mondhatni
orgiáit ülte és tombolni meg nem szűnik. Gyűlölet
feszítette keresztre Jézust, gyűlölet kínozta és gyilkolta
meg az apostolokat és vértanúkat. Ez a gyűlölet, úgymond Bettinger Ferenc új münchenfreisingeni érsek,
Krisztus és az ő egyháza ellen nem szűnt meg soha.
Ennek a gyűlöletnek lángját napjainkban is nyiltan és
titokban szítják a keresztény hit, erkölcs és társadalmi
rend ellenségei, valóságos világszövetsége keletkezik
mindazoknak, kik különféle elnevezések alatt a Krisztustól való elszakadáson, az egyház tönkretevésén, a
keresztény fegyelem és erkölcs ostromlásán, a fennálló
rend felforgatásán fáradoznak. Gyűlöletes jelszavakkal,
célzatos koholt vádakkal, igazságtalan szemrehányásokkal, szánt-szándékosan törnek a szenvedélyek fellázítására terjesztenek gyűlöletet és elkeseredést, bontanak békét és nyugalmat, szítanak lázadásokat és
harcokat. Keresztény nép körében Krisztus kíméletlen
és szemtelen gyalázás tárgya, nép körében, mely Krisztust
hivő alázattal és szeretettől sugalt hálával mint Istenét
és megváltóját imádja. Isten parancsolatait a keresztény
erényt és fegyelmet nyilvánosan megvetik és kigúnyolják.
S a mint Istentől megvonják a köteles tiszteletet és
engedelmességet, úgy bánnak az ő helyetteseivel a
földön, az egyházi és világi hatósággal . . . És ez az
izgalom most már átmarkol hozzánk is és Krisztus
ellenségei nálunk sem tartanak bizonyos tartózkodást
szükségesnek. 1 Nyiltan lázítanak a Krisztustól való
elszakadásra, az egyházból való kilépésre a Krisztusés egyházellenes társulatokba való belépésre, az egyháznak és államnak egymástól való elszakítására, a
keresztény nevelés és iskola elnyomására. Eddig

' Hát még nálunk !
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esetleg tévedhetett valaki a különféle törekvések és
egyesülések igazi céljai tekintetében; most azonban a
szivek és szándékok megnyilvánultak és nem lehet
senkinek tagadni azt a nagy veszedelmet, mely bennünket f e n y e g e t . . . Ez a helyzet. Mi a teendő ? Mit köt
München, korára nézve ifjú föpásztora híveinek és papságának a szivére? Első a hit őszinte, nyilt és bátor
megvallása. Második a keresztény kötelességek teljesítése: a mindennapi ima, a vasárnapi és ünnepnapi istentisztelet, a szentségek gyakori élvezése, hogy erőre kapjon
mindenki a hit védelmére, az egyház ellenségeinek tántoríthatatlan visszautasítására, őrizkedni kell a báránybörben járó farkasoktól. A főfő kötelesség pedig az, hogy a
jelenkor mozgalmaiból levonja mindenki a tanulságot.
Honnan eredt a szellemi felfordulás ? Nézzétek, úgymond
a főpásztor, mindazt, a mi szemeink előtt elviharzik, a sajtó
és társulási szervezkedés csinálta. Itt, ezen a két téren
kell a katholikus elveknek érvényt szerezni. Nem sopánkodás, nem kath. intézményeinknek meddő kritizálása,
hanem csak az segít rajtunk, ha mindenki kiáll a küzdelem terére tudásával és áldozatos tevékenységével.
«Rücksichtsvolle und werkthätige Mithilfe hat einen
weit höheren Wert, als herber Tadel». 1
—g —la.

A s z o c i o l ó g i a elvei. Irta : Franklin Henry Giddings J r o d a
Társadalomtudományi könyvtár. 548 oldal. Ára 7 K. 1908. .
Franklin Henry Giddings müvét 1896-ban adta ki
New-Yorkban. Mint előszavában mondja, előzetesen
megjeleni értekezéseit foglalta össze és egészítette ki e
terjedelmes művében, melyet Comte és Spencer szellemében írt. Comte hatását látjuk a szociológiának, mint
tudományágnak a tudomány «tartományá»-ban való
elhelyezését illetőleg. Spencer befolyását a halmozódásról és differenciálásról szóló elméletébe vésve. Ezek
nyomán megállapítja, hogy a tudományágak rangfokozatában a legfelsőbb fok a szociológiát illeti. A tudományágak sorrendje szerinte ez: kémia, asztronómia, geológia,
biológia, pszichológia és szociológia. Ezeket keresztezi a
mathematika, a fizika, az ekonómia, elika és a politika.
(56. 1.) A szociológia problémáit két csoportra osztja:
első- és másodrendüekre. Az elsőrendüekhez tartoznak
a társas szerkezet és a növekedés, a második osztályhoz
a társas folyamat, törvény, ok (82).
A II. könyv a társadalom elemeivel és szerkezetével foglalkozik. A társadalom elemeit a népesség, annak
halmozódása, társulása képezi. Az összegyűlt nép társul.
A társulásból megszületik a társas tudat, melyet a
szerző nemtudatnak nevez. A társas élet azután meghozza
a maga elveit, szokásait, formáit, viszonyait, szóval
felépül a társadalom úgy, a hogyan most látjuk.
A szerző e téren lényeges tévedésbe esett. A halmozódást, a tömeg összecsődülését teszi első helyre és
ebből származtatja a társulást, a társulásból a társas
tudatot. A maga valóságában pedig a dolog megfordítva áll. Az a körülmény vagy tény, hogy az emberekből tömeg alakul, hogy a népség összeverődik, okát
1 Comme chez nous. Pap, a ki még m o s t is alszik s nem jár
iskolába gyermekeket nevelni s nem gyűjti össze népét szövetségbe,
az megérdemli, hogy nihilisták alágyujtsák feje alatt a kényelem
párnáját.
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valamiben bírja. És ez a valami nem más, mint az,
hogy az ember társas lény. Társas lénynek születik, ez
és nem a társas élet teszi azzá. A társas élet lételének
conditio sine qua nonja. Giddingset erősen befolyásolja
Spencer, a midőn megszokásra, hagyományokra stbre
hivatkozva, akarja a társulást kimagyarázni. E téves
nézetéért honfitársai is erősen támadták, miként azt
előszavában elismeri, azonban dacára a sok argumentációnak megmaradt téves felfogásánál, Hogy szerzőnk
a spenceri elvet vallja, magyarázata, hogy a nagy szociológussal a «természetes evolúció» hive. Erről még jobban
meggyőz III. könyve, melyben a társadalom történeti
fejlődéséről szól s vallja az állati átmenetet. Nem változtat a dolgon az a körülmény sem, hogy Kropatkinnal tartva a létért való küzdelem éles, kegyetlen
elvét szelídíti a kölcsönös segítség természetes törvényével (236—240). De halljuk magát a szociológust. 242-ik
oldalon ezeket mondja : «Nincs kétség, hogy az állali
és emberi társadalmak között folytonos az átmenet . . .
A leszármazás elmélete oly bizonyítékokon alapszik,
melyek a biológia és geológia köréből valók. A szociológia elfogadja és kutatja. Az egyetlen pár elméletére
nézve nincs semmiféle bizonyíték . ..» Hogy ezekután
a jog, a vallás stb. eszméit miként magyarázza, hogy a
vallást a totemizmusra vezeti vissza, hogy a jogban, míg a
legelemibb dolgokban sem engedi meg az ú. n. természeti törvényt, azon nincs mit álmélkodni.
A civilizáció fejezetben a művelődésnek három
fokát különbözteti meg : a katonai és vallásos, a liberális
jogi s a gazdasági és etikai fokot. A katonai a hódítások korára esik, a liberális a ius gentium idejére, a
gazdasági pedig az iparra. Az első időtartamban az
erősebb joga érvényesül, a másodikban a ius naturale,
a harmadikban osztoznak a szellemi és részben az
anyagi javakban. Bár e felosztásban sok a valószínűség,
mégis, főleg az utolsóra, van nagy aggályunk. Maga a
szerző elismeri, hogy a jelen korban, tehát a gazdasági
és etikai időben a nagy vagyonok szomszédságában ott
van a kiáltó szegénység, hogy maga a szerző elfajulásról beszél (404) és ez ellen segítségül hívja az erkölcsöt (407).
A mű negyedik részében ismét spenceri hibába
esik, a midőn a fizikai törvényeket akarja alkalmazni
a társadalomra. A fizikának túlsók erőt tulajdonít, ellenben az akarat és az értelem jóformán csak mint másodlagos tényezők szerepelnek.
A mű sok aprólékos dologra kiterjeszkedve épül
fel s habár ujat alig mond, mégis adalék a szociológia
elveinek kiegészítéséhez. Az, hogy a munka a szerzőnek
már előbb megjelent értekezéseiből készült, a felosztás
szempontjából előnyös, azonban az egység rovására van.
Fontos jelenségként szögezzük le, hogy elismeri az
etika jelentőségét a szociológiában, habár szülőanyjának
a társadalmat tartja.
Csepela Lajos dr.
*
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ben és szöveg alatt s hozzá oly szokatlan észjárással
és stílusban megfogalmazva, hogy az egészből aztán se
Tárkányit nem ismeri meg alaposan, se az egri érseki
könyvtár értékes ritkaságait (ezek foglalnak el nagy
helyet a könyvben), hanem megismer egy sajátszerű
írói egyéniséget, a minővel nem mindennap lehet
találkozni.
Kezdi mindjárt «Mindszentynek és Tárkányinak
egybevetésén», pedig még csak azután mutatja be Tárkányit és működését ; ebben is inkább élete külső
viszonyait, mint írói fejlődését s költészetének belső
értékét. Legtöbbet foglalkozik és pedig «felelősség teljes súlyának félő érzetével» Tárkányi Biblia-fordításával
(51. laptól végig). Hogy mi légyen az a «lelő érzet», azzal
sokszor találkozunk a jegyzetekben, a hol minduntalan
visszatér a támadásra, mely a «Budapesti Szemlében» érte.
Sőt e miatt a «Religiora» is reflektál, (48. lap), hogy
valamit nem jól mondtam egyik iratáról. Szóval teli
van panasszal.
Nehogy tehát újból bántsuk ezt a félő érzetét, elisismerjük róla, hogy művében csakugyan «szomorúság
helyett eröt-nevelö mosollyal gyürközik neki a maga
körében módszere és tehetsége szerint, hogy homályt
oszlasson (33. 1.); valóban homályt igyekezett oszlatni,
csak a módszere ne volna olyan furcsa, a mi aztán —
a mi a furcsaságot illeti — igazán tetőpontját éri el
a Koburger-féle Biblia bemutatásánál, midőn teljes
esküformában elmondja saját egész genealógiáját s azt
hiszi, hogy az olvasó erre már csakugyan szivéből-lelkéből meg lesz győződve, hogy az a biblia nemcsak hogy
Luther előtt létezett, hanem hogy Egerben tényleg meg
is található. Ilyen hahotára gerjesztő eredeti módszer
helyett jobb lett volna a ritkaságot szépen irodalmilag
megismertetni, a mint valóban érdemes volna azokat
az egri könyvtári ritkaságokat külön műben komolyan
bemutatni, mivel Huttkay előadásából sejtjük, hogy csakugyan értékesek.
Csakhogy erre rendes észjárású ember kell, a ki
tudja a könyvírás kellékeit és követi is azokat s a ki két
külön könyvre való anyag összekeverésében nem keres
valami eredeti új módszert. Továbbá olyan, a ki a tárgytól nem vonja el minduntalan az olvasó figyelmét s
nem téríti rá hol különös kifejezéseivel, hol érzékenykedésének mutogatásával folyton a saját becses személyére, hanem úgy ír, mint pl. az általa idézett Bellaagh
ír Káldiról.
Ha nem vette volna annyira a fejébe, hogy irnia
kell, azt tanácsolnám neki: ne írjon; inkább Babik
József írna az egri könyvtárról, meri az tud írni, sajnos,
azonban nem ír. Mert ha Huttkay tovább is ír és ily
módon ír: ime ilyen kritikák miatt (mit is mondjak
egyebet?) mindig nagyobb lesz a keserűsége s akkor
már a legközelebbi műve felerészben panaszkodó jegyzetből fog állani, a miből a nyomdának igen, de az
irodalomnak nem lesz haszna.
Uudek.
*

T á r k á n y i élete, kisebb müvei és biblia-fordítása.
Irta Huttkay Lipót dr., egri jogakadémiai tanár, Eger.
1909. 132. 1. Ara 3 kor.
Ilyen cim alatt az olvasó természetesen Tárkányi
ismertetését keresi; ebben a munkában ellenben sok
más mindenfélét talál kedves összevisszaságban, szöveg-

Téli E s t é k . A keresztény családok lapja. Megjelenik minden vasárnap. Szerkeszti Bodnár Gáspár
Szatmár. Előfizetési ára 4 hónapra (nov.-febr.) 2 kor.
Erről a jó lapocskáról szívesen emlékezünk meg
és melegen ajánljuk a keresztény családoknak téli
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olvasmányul. Vagy tíz évig szünetelt, az idén újból
megindította a mi páratlanul népies írónk Bodnár
Gáspár. Abból a fajtából való, mint egykor a SzentIstván-Társulat kiadásában megjelent s Ágoston által
szerkesztett «Katholikus Hetilap», vagy Luga László
«Egri Ujság»-ja. Ma a tömérdek laptermelés dacára
ilyen lapunk többé nincs; a mi van, az egyik sem
olyan. A «Hetilap» a műveltebb emberek igényeit szolgálta, ezeknek úgy írni, mint ott Maszlaghy Ferenc írta
elbeszéléseit, rajzait, novelláit, ma senki se tud. Pótolhatatlan veszteség volt tehát a kath. szépirodalomra,
hogy Maszlaghyt kanonokká tették, azóta letelte tollát.
Luga László meghalt, él még a harmadik, Bodnár
Gáspár; e kettőnél kedvesebben és olvashatóbban a
népnek írni ma nem tud más, talán csak a SzentIstván-Társulat füzeteibe iró Horválli Ev. János.
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Gyulai Pál.

Az egykor szépen művelt terület eszerint ma árva,
a miért is azt valahogy újból müvelés alá kellene fogni.
Kár volt nem fejleszteni; ezek a lapok művelték igazán
a nép értelmét, szivét és érzelmét; szinte észrevétlenül
csepegtették bele a keresztény gondolkodást, a mihez
oly kevés iró ért. Erre valósággal születni kell. És épen
azért kár volt másodszor Bodnár Gáspárt Szatmári
hagyni, annak számára itt a központban kellett volna
tehetségének megfelelő teret teremteni, a mint a mi
részünkről egyáltalán össze kellene gyűjteni minden ilyen
tehetséget és foglalkoztatni az irodalom javára.
Igy teszik ezt ott a túloldalon. Észrevették pl.
Mikszáthot Szegeden s Budapestre hozták ; íme milyen iró
fejlődött ki belőle ! Singer- Wolfner észrevette Herczeg
Ferencet, Pósa Lajost és egy-egy lapot alapított számukra, hogy dolgozzanak, hogy használjanak tollúkkal
a közönségnek és persze talán legjobban magának a
kiadó-cégnek. Bodnár Gáspár ellenben Szatmári maradt
képezdei tanárnak, a mire száz más ember is alkalmas
volna; Domonkos István maradt plébánosnak, Kertész
Kálmán karkáplánnak s igy tovább. Pedig nálunk
főkép a szépirodalommal lehet lelkeket hódítani,
nagy átlagban sokkal sikeresebben, mint a komoly,
tudományos müvekkel. De ehhez aztán különös tehetség
is kell ; mert prédikációkat írni sokan tudnak, de szépirodalmilag ugyanazoknak az eszméknek megnyerni a
közönség lelkét, kevesen. Ezt a keveset tehát egyesíteni
kellene, bárhol találjuk is fel.
Ezek a «szép lelkek» persze többnyire el szoktak
zülleni, mint ahogy az a művészi pályán majdnem
mindennapi jelenség. Ez nehezen egyeztethető össze
a reverendával. De hát ennek okvetlenül igy kellene
történnie ? Én azt hiszem erre nézve is volna :
modus in rebus. Bármiként álljon is azonban a dolog,
a szépirodalmat erősen kellene felkarolnunk; nem száraz,
unalmas, mesterkélt lapokkal, hanem olyan termékekkel, a minőket az említett írók tudnának teremteni.
Ismétlem, a Szent-István-Társulat egykori «Kath. Hetilapját» eddig semmivel sem tudta pótolni.
Ezek után újból visszatérve a «Téli Esték»-re, felhívom rá a magyar nép között működő lelkészek
figyelmét, mutassák azt be népüknek, meg fogja szeretni.
És keresztényiesen művelődni fog még ebben a felfordult szociálista világban is. Bodnár nagyon jóízűen
és szellemesen (nem parasztosan) tud írni.
Szerk.

A magyar irodalomnak nagy gyásza van. Mult
csütörtökön hantolták el Gyulai Pálnak, a legnagyobb
magyar kritikusnak, a Vörösmarty-Arany-korszak
utolsó nagyszabású írójának, földi maradványait a
Kerepesi-temetőben. Vörösmarty életrajzával és Emlékbeszédeivel sokáig fog tanítani arra, miként kell a
magyar irodalmat művelni s m i k é n t kell a magyar
irodalmat magasra emelni. Vájjon támad-e, ki pótolni
fogja helyét? Gyászolni velem együtt egy egész
tanítvány-nemzedék gyászolja.
P. S z i l i a l o m . Köszönöm. Most azonban jó lesz szüneteltetni minden ilyenféle kutatást; mélyedjen inkább bele jól
a theologiába, talán még jobban azért, mert, mint sejtem, történetirónak termett. Multunk ugyanis, Guizot szerint, a tlieologián épült fel ; azt a multat szellemében felfogni, fejlődését
és intézményeit valódi történeti érzékkel méltatni csak a képzett theologus képes. Különben csak a mai szellemet, a mai
gondolkozást ülteti át a múltba s anélkül, hogy tudná, érezné,
meghamisítja a régi fejlődés igazi mivoltát. Ez a hibája többnyire a mai történetiróknak, egészen az egyetemi professzorokig.
O. N a g y k a n i z s a , D. KiVloz. Intézkedtem. Nem is értem, hogyan történt az az elmaradás ? Annyi bizonyos, hogy
tudtomon kívül, legfelebb valami expeditionális hibából történhetett. Én nem szoktam a lappéldányt mindjárt beszüntetni, mint ez a gazdag napilapoknál szokásos. Várok, míg
az előfizető ráeszmél, hogy talán fizetnem is kell a nyomdára
és elküldi, ha későn is, a pénzt. Ez a kath. szerkesztő helyzete. Pedig a «Religiónak» minden jövedelme az ő előfizetői.
S c l i . E g e r . Igen, úgy, a mint írja.
E . P a n n o n h a l m a . Az ilyen rövidebb cikkek a leghasznosabbak. Köszönöm ezt és a következőket. Ágoston Péter
tanulhat belőlök, mivel eddigi írásaiban teljesen járatlannak
bizonyul a magyar jogtörténetben.
V. Budapest. Származástanom — nagyon eltalálta —
igazi magyar könyv, vagyis elsősorban a hazai talajon, a mi
irodalmunk körében mozog. Ne mindig azt kutassuk csupán,
mint m o n d ez vagy az a külföldi iró ; hanem azt nézzük első
sorban, a külföldi eszmék kik által és hogyan szűrődnek le
itt m i n á l u n k ? Szóval első sorban magunkat illik ismernünk.
Ilyen szempontból kell nézni az általam említett magyar
Írókat is, a kik közül természetesen magában nézve egyik
nagyobb, másik kisebb, már a milyenek találhatók nálunk.
Igen helyesen látott be tehát szándékomba és módszerembe.
A könyvnek úgy veszem észre van keletje.
K. T r e n c s é n . Piacebit.
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T U D O M Á N Y O S , T Á R S A D A L M I ÉS IRODALMI KATHOLIKUS F O L Y Ó I R A T
Megjelenik - július és augusztus hónapot kivéve - minden
ELOFIZETESI

FELELŐS

ARA

Egész évre
Félévre

Ä chapelle-aux-saints-i

K 12.—
« 6.—

DUDEK

JÁNOS

EGYETEMI TANÁR

ember palinodiája.

Bégi latin mondás: habent sua fata libelli; de
a ki az ásatag ember időről-időre napfényre kerülő
csontmaradványainak viszontagságait
figyelemmel
kiséri, bátran így travesztálhatja e latin közmondást:
habent sua fata ossa. A neandervölgyi lelettől a
heidelbergi-ig mindegyikben megtalálták az antropologusok a várva várt «missing link»-et, az ember
és állat összekötő láncszemének maradványait, de
kis idő multával mindig megjött a kiábrándulás,
kijózanodás s a többé-kevésbbé burkolt palinódia
(visszaszívás). A jávai Pithecantropus palinodiáját
előadtuk a «Religio» jan. 31-iki számában, ugyanakkor, midőn a Franciaországban oly nagy port vert
chapelle-aux-saints-i leletet méltattuk.
A chapelle-aux-saints-i ősember dicsősége jóval
hamarabb szétoszlott, mint a jávai majomemberé,
melyről kisült, hogy csak majom, de semmikép sem
ember, sőt csak még nem is őse az embernek. Nem
elég, hogy kisült a chapelle-aux-saintsi emberről,
hogy vallásos lény volt 1 s így psychikai tekintetben
ember a szó legnemesebb értelmében, de mint azt
a «Beligio» március 28-iki számában kifejteltük,
agyának űrtartalma felülhaladta az 1300 köbcentimétert, a mi a jelenleg élő európai embernél is elég
tekintélyes szám.
Az idei nyár újabb szenzációt hozott. Pontosabb
mérések még nagyobb számot eredményeztek, s
1

SZERKESZTŐ

Nem tehetünk róla, de újból hangsúlyozzuk nagy apologetikai jelentőségét annak a kettős ténynek, hogy mind a
chapelle-aux-saints-i, mind a moustier-de-peyzac-i ember
kétségtelenül vallásos lény volt ; tehát hogy a legrégibb
ismert ember már vallásos. Még az evolucionista Klaatsch
is hangsúlyozza ezt. A moustier-de-peyzac-i ifjat a neandervölgyi típushoz sorozza és így szól : «Der Neandertalknabe
war bestattet und die rohen Beweise liebevoller Sorgfalt,
mit der man ihn gebettet hat, müssen unsere Sympathie
erregen . . . Wir lernen aus dieser für das Palaeolithikum
zum erstenmal erfolgenden Feststellung eines wirklichen
Begräbnisses, dass die Neandertalmenschen die Unsterblichkeitsidee hatten. Diese ist ebenso alt, wie die Menschheit.» Milyen nagyfontosságú megállapítás ez a vallás eredetének nagy kérdését illetőleg ! Ez bizony semmikép sem
kedvez a vallásos fogalmak durva kezdetekből való származtatásának.

dr.

vasárnapon.
SZERKESZTŐSÉG

ÉS

KIADÓHIVATAL

Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 27.

hogy a kiábrándulás a lelet bestiális jellegéből teljes
legyen, az augusztusi francia lapok már azt a hirt
terjesztették világgá, hog}' a chapelle-aux-saintsi
ember koponyája analog Bismarck herceg, a vaskancellár koponyájával, mint azt maga Boule, a nagy
francia antropologus, a leletről tartott akadémiai
fölolvasásában megállapította.
«A koponya emberi jellegét mi sem bizonyítja
jobban, mint a mit nemrég mondtak róla az Akadémiában, hogy tudniillik egészen analog alkotású
az Bismarck kancellár koponyájával», írja Gaston
Bonnier, az Institut tagja. 1 «Valóban, folytatja ugyanott, ha Fi anciaország diplomáciai veresége s a
«szörnyű esztendő» csapásai (l'année terrible) olyan
majomforma lénytől erednek, a mely analog az
illusztrált lapokban közzétett restaurációjával a chapelle-aux-saints-i csontváznak, akkor bizony kegyetlenül meg vagyunk alázva.» 2
A chapelle-aux-saints-i koponya tehát nemcsak
tekintélyes köbtartalmú (újabb mérések már 1600
köbcentimétert emlegetnek), hanem alkotására nézve
analog, teljesen analog a XIX. század legnagyobb
politikai, diplomáciai lángelméjének, a német egység
megalkotójának, Bismarck hercegnek koponyájával !
Szegény chapelle-aux-saintsi ember, te se szerepelhetsz többé az evolúció propagandájában.
Maga Gaston Bonnier az idézett cikkben a heidelbergi lelettel vigasztalja a chapelle-aux-saintsiből kiábrándult evolucionistákat. Mais laissons ce
crâne, úgymond. Ott van a heidelbergi lelet, a harmadkor végéről való ember maradványa. Vastag,
bestiális, majomi állkapocs, melybe kicsiny emberi
fogak vannak beágyalva. Nos, mi megvalljuk, nem
csekély türelempróba árán áttanulmányoztuk a heidelbergi lelet szerencsés megtalálójának, Otto Schoetensacknak a hires állkapocsról szóló díszmunkáját, 3
1

Les Annales politiques et littéraires, 22 Août 1909.
Si la défaite diplomatique de la France, puis nos
désastres de l'année terrible sont dus à une sorte de singe
analogue à celui, qu'on a représenté dans les journeaux
illustrés pour «restaurer» le squelette de la Chapelle-auxsaints, nous devons être cruellement mortifiés.
8
Der Unterkiefer des Homo Heidelbergensis aus den
Sanden von Mauer bei Heidelberg. Ein Beitrag zur Palaeon2
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de nem tudtuk megérteni, hogy miként szerepelhet
bestiális őshöz vezető családjában olyan alak, a
melynek fogazata semmi közeledést n e m mutat bestiális fogazathoz, n e m is említve azt, hogy egyetlen
egy állkapocs mily gyenge alap arra, hogy az egész
csontvázat rekonstruáljuk.
Úgy látszik, hogy Schoetensack vérmes r e m é nyeivel ellentétben, szinte Haeckel-iesen merész k ö vetkeztetéseivel szemben, evolucionista körökben is
megdöbbenést keltett a heidelbergi fogazat emberies
gyöngesége. A lelkes darwinista Bölsche Vilmos a
berlini zeneakadémia nagytermében tartott fölolvasásában, 1909 márciusában azt hirdette, hogy a H o m o
Heidelbergensis fogazatának gyöngesége a bibliai
paradicsomkert igazvoltának bizonysága. Ilyen gyenge
fogazatú lény ugyanis n e m maradhatott fenn máskép, minthogy elszigetelten élt egy a paradicsomkerthez hasonló vidéken, a hol fenevadak, melyekkel semmikép sem tudott volna megküzdeni, n e m
háborgatták s így lassanként kifejlődött benne az
ész, mely aztán fegyvereket gondolt ki, pótlékait az
emberi természeti fegyvertelenségének, melyek segítségével ott hagyva biztos édenét, i m m á r úrrá lehetett a természettől felfegyverkezett állatvilágon.
Eszünk ágában sincs, hogy készpénznek vegyük
Bölsche 1 fantasztikus fejtegetéseit, de nekünk úgy
tetszik, m i n t h a ezek legalább is előhangjai lennének
a heidelbergi ősember palinodiájának.
Némethi/ Gijula dr.

Árpádházi

szent "Erzsébet látomásai.

(ii.>

Említettük már, hogy Schönaui Erzsébet nevezetes látomását Boldogasszony mennybemeneteléről
sokszor tüntetik föl a középkori irók Árpádházi szent
Erzsébet látomása gyanánt. Lássunk erre néhány
példát.
S. Antonino avagy latinosan Antoninus (13891459), flórenci érsek, krónikájában — Chronicon
sive Opus historiarum, (Nürnberg 1491.) P. III. tit.
XIX. cap. 11. Árpádházi szent Erzsébet életrajzába
belefoglalja a mennybemenetelről szóló látomást is.
Hasonlóképen egy XV. századi német prédikátor, Joannes de W e r d e n a is Nagyboldogasszony
napjára írt egyik szentbeszédében — Sermones de
Sanctis «Dormi secure». (Nürnberg 1489.) S. 17. in
tine — Árpádházi szent Erzsébet látomása gyanánt
adja Schönaui szent Erzsébet látomását szűz Mária
mennybemeneteléről. Ámde Joannes de W e r d e n a
tologic des Menschen von Otto Schoetensack. Mit 13 Tafeln,
davon 10 im Lichtdruck. Leipzig. Verlag v. Wilhelm Engelmann, 1908.
1
Az ősember. (Budapesti Hirlap, 1909. márc. 28.). A «Budapesti Hirlap» úgy tünteti fel Bölsche felolvasását, mint a
tudomány és hit közeledését egymáshoz. «A vallás és tudomány harcában, úgymond, a heidelbergi e m b e r új korszakot
jelent. A tudomány ismét közeledett a valláshoz, az elmélet
a régi életigazságokhoz.»
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egy másik beszédében, Gyümölcsoltó Boldogasszony
ünnepén, egész fejezeteket közöl Árpádházi szent
Erzsébet látomásaiból ; ezek megfelelnek a brüsszeli
kézirat látomásainak.
Középkori irodalmunk legkimagaslóbb alakja,
Temesvári Pelbárt, szintén összekeveri egymással
Árpádházi szent Erzsébet és Schönaui Erzsébet látomásait. Legnevezetesebb m u n k á j á b a n , a «Stellarium»ban (Stellarium corone benedicte virginis Marie.
Lugduni 1483.) ismételten hivatkozik szent Erzsébet
látomásaira. A Mária mennybenetelere vonatkozó
látomást két helyütt is elmondja. 1. Stellarium. Li.
X. ]). 1. art. III. E n n e k a részletnek megfelel Schönaui Erzsébet látomásaiban: de resurrectione beate
virginis matris domini. (ed. Both pg. 53.) — 2. Stellarium. Li. X. p. 3. art. 2. Megfelelője Schönaui
Erzsébetnél: De secunda assumptionis (festivitate)
beate virginis. (Both. pg. 153 et 54.) Van azonfölül
Temesvári Pelbártnál még két részlet Árpádházi
szent Erzsébet látomásaképen, melyek már n e m találhatók föl Schönaui Erzsébet látomásaiban; de
viszont a brüsszeli kódex látomásaiban se kerülnek
elő. Érdekes, hogy Temesvári Pelbárt egy helyütt
(Stellarium. Li. III. p. 3. art. 3.) csupán emlékezetből idéz : «Legitur n e m p e in quibusdam revelationibus et memini legisse me idipsum excerptum
fore ex libro revelationum sanete Elisabeth.» Ebből
azt lehetne talán következtetni, hogy a Mária m e n n y bemeneteléről szóló látomást is csak úgy emlékezet
után m o n d j a el. Csakhogy ennek ellene m o n d a
«Stellarium» szövegének egy bevezetése Schönaui
Erzsébet íátomásainak párhuzamos helyeivel. Temesvári Pelbárt ugyan kivonatosan a d j a elő a látomást,
de ugyanazon kifejezések találhatók nála, mint
Schönaui Erzsébet látomásaiban.
Temesvári Pelbárt rend- és kortársa, Laskai
Ozsvát (f 1511.) szintén hivatkozik Nagyboldogaszszony ünnepére írt szentbeszédében — Biga salutis
de Sanctis. (Hagenau 1497.) S. 73. — a m e n n y b e m e netelről szóló látomásra. Nála m á r határozottan meg
van nevezve Árpádházi szent Erzsébet. Laskai Ozsvát utalása szószerint így hangzik :« Tertio hoc idem
p r o b e m u s revelationibus factis diversis sanctis, puta
beato Bernardo beate Elisabeth vidue ac b. Antonio
de ordine fratrum minorum.» Következik az a kódex-irodalmunkból is ismeretes legenda
Páduai
szent Antalról, miért «nem a k a r a az veternyére bemennie». (Tihanyi-kódex 368—9. 1. Horvát-kódex
174—5. 1.) Laskai Ozsvát azonfölül a szent Erzsébetről szóló prédikációiban (Serm. 108. et 109.) ismételten is hivatkozik ezen árpádházi szentünk látomásaira, anélkül azonban, hogy mutatóba közölne
belőlük valamit.
Az olasz egyház egyik legjelentékenyebb szónoka a XV. században, Gabriello Barletta, több ízben
közöl szentbeszédeiben
Sermones quadragesimales et de Sanctis. (Brixie 1497.) — egyes részleteket
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Árpádházi szent Erzsébet látomásaiból. Barletta csupán erkölcsi példák gyanánt vette föl beszédeibe
ezeket a látomásokat.
A Barlettánál előkerülő látomások
egyikére
a z o n b a n nagyon is emlékeztet a stigmatizált cisztercita apáca, Elisabeth de Erkenrode, látomásainak
egy passzusa. Ezen tiszteletreméltó Erzsébetnek
életiratát (Vita Elisabeth sanctimonialis in Erkenrode, Ordinis Cisterciensis, Leodensis dioecesis.)
XV. századi brüsszeli kéziratból kiadták a bollandisták. 1 Barletta látomása arról szól, hogy szent Erzsébetnek megjelenik az Ur Jézus, úgy ahogy az oszlophoz kötözve megostoroztatott. A tiszteletreméltó
Erzsébetnek azonban nem az Úr Jézus jelenik meg,
h a n e m ő maga jeleníti meg, mintegy átéli, az oszlophoz kötötten ostorozott Jézus Krisztus szenvedéseit. Csupán ennyi a különbség a két látomás között.
Vájjon szent Erzsébetnek látomása Barbettánál nem
vezethető-e vissza esetleg a másik Erzsébet jelenéseinek homályos ismeretére?
A Barletta prédikációiban meglevő többi részletnek n e m találtam megfelelőjét se Árpádházi szent
Erzsébet, se Schőnaui Erzsébet látomásaiban; se
egyebütt. Pedig a p á r h u z a m b a belevontam még
Elisabeth Bona (Elisabeth von Beute 1386—1420.)
látomásait is. Ezen boldog (1766 óta) Erzsébet
szintén tagja volt szent Ferenc h a r m a d r e n d j é n e k ;
életiratát Kugelin (Konrad von Waldsee) hagyta az
utókorra. 2
Barletta többi látomásai is, melyeknek forrásait
eddig n e m sikerült meglelnünk, határozottan Árpádházi szent Erzsébetre vannak vonatkoztatva. Mutatóba közöljük az egyik látomást, a melyik szent
Erzsébet asszony özvegységével kapcsolatos. «Exemplum in visionibus s. Elisabet regine ungarie. Cui
demon apparens hortabatur earn ad duo. U n u m :
ut 2. virum acciperet. A l t e r a m : ne confiteretur.
Cum quererei m u l i e r : quia siiadebat ei ne coníit e r e t u r ? Respondil. Quod nihil est quod tantum me
tcrreat sicut confessio delictorum. In qua peccata
per a n n u m congregata perdo in momento.» (Fol.
12 b ) Barletta ezen és hasonló rövidke látomásainak a nyitjára legföljebb Árpádházi szent Erzsébet
látomásainak XV. századi olasz kiadásában avagy
valamelyik kézirati szerkezetben lehetne rájönni.
Figyelemreméltó, hogy Barletta prédikációiban
egyéb magyar vonatkozások is találhatók. így egyhelyütt szó esik Gizella királynénkról. Igaz ugyan,
hogy Gizella helyett Galla-t m o n d Barletta; á m d e
ez csak a Gizella rövidítésének helvtelen föloldása •
erre egyebütt is találtunk példát. Azt sem írhatjuk alá, a mit Gizellánkról állít: «Domina Galla
1
Calalogus codicum hagiographicorum bibliothecae regiae Bruxetlensis. P. I. T. i. Bruxellis 1886. pg. 362—378. Az
említett részlet : pg. 369.
2 Kiadva: Alemannia IX. (1881.) S. 275. H. —X. (1882.) S.
81. u. 128. ff.
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regina ungarie que virum Stephanum cum omni
regno suo convertit.» (Fol. 8 7 b )
Vissza kell térnünk Joannes de W e r d e n a prédikációihoz. Említettük már, hogy Joannes de W e r dena hosszabb részleteket, egész fejezeteket is ad
Árpádházi szent Erzsébet látomásaiból. Az Annuntiaitó ünnepére írt prédikációjának (Sermones de
Sanctis «Dormi secure.» S, 19.) m a j d n e m a felét teszik ki a szent Erzsébet látomásaiból közölt részletek. Két részletet olvaszt bele prédikációjába szent
Erzsébet látomásaiból. Az első részlet arról szól,
milyen életmódot folytatott a Boldogságos Szűz a
jeruzsálemi templomban. Szent Erzsébet látomásainak ezt a fejezetét m o n d j a el Bonaventura is. Csak
hogy míg Bonaventura h ű e n ragaszkodik az eredeti
szöveghez, addig Joannes de Werdena helyenkint
kurtít a szövegen; azonkívül Joannes de W e r d e n a
a Bonaventuránál előkerülő részletnél az elején meg
a végén is egy-egy kikezdéssel többet közöl a látomásokból. Joannes de W e r d e n a másik részlete a
látomásoknak azon fejezetét adja, melyben el van
mondva, hogyan készült elő a Boldogságos Szűz az
Istenanyaságra. Ezt a fejezetet azonban Joannes de
W e r d e n a a brüsszeli kódexhez viszonyítva m á r
nagyon is kivonatosan m o n d j a el.
Joanness de W e r d e n a folyton ezzel a rejtélyes
hivatkozással él: «Hieronymus ex libro revelationum
elisabeth dicit.» Hogy szent Je»omosnak nem szólhat ez a hivatkozás az nem szorul magyarázatra.
Legföljebb még Savonarola Jeromosra vonatkozhatnék a hivatkozás, Girolamo Savonarola (1452—1498.)
a középkornak ezen kétségkívül legérdekesebb alakja,
szintén hagyott r á n k látomásokat: Compendio di
revelatione dello inutile servo di Jesu Christo frate
Hieronymo da Ferrara dello ordine de frati predicatori. (Firenze 1495.) Ámde
Savonarola-nak
kezemügyébe eső m u n k á i b a n hasztalan keresem
szent Erzsébetünk látomásait. Nyilván valami konfuzio rejlik Joannes de W e r d e n a föntebbi hivatkozásában.
Lám, érdemes volt egy keveset behatolnunk
a középkori irók szuette fóliánsaíba ; n e m egy eleddig ismeretlen adattal gazdagodtunk szent Erzsébet
látomásaira vonatkozólag.
Tímár
Kálmán.

Adalok Velsőszelestei Gosztonyi János püspök
életéhez.
I.
Vas vármegyének északi részén dombos vidéken
van Felsőszeleste, a köznemes, de előkelő, kiválóbb
családokkal, mint az Ákosházi Sárkányokkal 1 is rokon
Szelesteyek birtoka, melyet a család későbbi neves
1

Ezt a rokonságot Akosházi Sárkány Ambrus végrendelete mutatja, melyben övéit védelmébe ajánlja Gosztonyi
Jánosnak, mint rokonnak s vele belső viszonyban levő férfiúnak. Tört. Tár 1901. 142. és 145. 11.
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ivadéka, Gosztonyi János szülőfalujának mond. 1 Goszlonyi atyja Szelestey Miklós, anyja pedig Gosztonyi
Erzsébet volt 2 s János az atyai és anyai neveket
egyesítve nevezte magát Felsőszelestei Gosztonyi
Jánosnak ; sőt testvérei Miklós, Ferenc és Gergely is
Gosztonyi néven kerülnek elő.3
Gosztonyi János születése, későbbi pályafutását
tekintve, 1460 táján vagy pár évvel utóbb történt.
Mikor a szülői ház m á r elégtelenné vált nevelésére,
idegenbe kellett mennie, hogy tanulmányait folytassa.
Ezek megválasztására, irányára alighanem befolyással volt az a körülmény, hogy a családból, illetve a
rokonságból már többen voltak az egyházi pályán,
mint anyai nagybátyja, Gosztonyi András, kivel a
század vége felé mint esztergomi szentistváni préposttal találkozunk 4 és Kövesszarui másként Gosztonyi Tamás, ki 1467-ben pécsi őrkanonok s ekkor
Miklós és Gáspár nevű testvéreivel s nagybátyjával
Orbánnal együtt Mátyás királytól cimeres levelet
kap. 5 Az egyházi pályára irányult tehát Gosztonyi
János figyelme s tanulmányai elvégzésére a bécsi
egyetemre m e n t ; legalább alig kétséges, hogy ő az a
Szelestey János, kivel 1489-ben az egyetemen találkozunk. 0 A bécsi egyetemet olasz iskolával cserélte
föl s talán itt szerezte meg a mester címet. 7 Bizonyára
ezen években gyűjtötte gazdag történelmi ismereteit,
szerezte csillagászati tudását, mely akkora volt, hogy
később azt mondták róla, úgy ismeri a csillagokat,
mint a saját körmeit. A zenében is kiváló jártasságra
tett szert. Tanulmányait a párisi egyetemen fejezte
be vagy legalább végül ezt az egyetemet is meglátogatta s rövidebb ideig hallgatta az ott levő mesterek
előadásait. 8
Párisi tartózkodása alatt bensőbb érintkezésben
volt Clichtoveus Jodok chartresi kanonok, párisi
theologussal, ki ekkor Elucidatnrium
ecclesiasticum
ad officium ecclesie pertinentia
planius exponens et
quatuor libros complectens cimű m u n k á j a anyagának
összehordásában fáradozott. A francia pap nagyra
becsülte Gosztonyit, akivel n a p - n a p után találkozott
1
Schönvisner István, Antiquitatum el históriáé Sabariensis ab origine usque ad praesens tempus libri novem
(Pestini, 1791.), 274. 1.
2
Deesényi Gyula : Gosztonyi János püspök származásához. Turul, 1891. 194—195. 11.
3
Guary-levéltár 1693. sz.
4
Kollányi Ferenc : Esztergomi kanonokok 115.1. Ennek
hagyatékával is Gosztonyi János foglalkozott.
5
Egyszerű másolat a Gosztonyi-családnak a Magyar
Nemzeti Múzeumban elhelyezett levéltárában.
8
Schrauf Károly : A bécsi egyetem magyar nemzetének
anyakönyve, 139. 1.
7
Doktori cimét említi Guidoto. L. Firnhaber Frigyes :
Vincenzo Guidoto's Gesandschaft am Hofe K. Ludwigs von
Ungarn, Quellen und Forschungen für vaterländ. Geschichte
(Wien, 1849.) 135—137. 11. Maga azonban, pl. 1506-ban csak
magisternek írja magát. Magy. Tört. Tár XII. 138. 1.
8
Igy lehet érteni Clichtoveus szavait : . . . cum apud celeb e r i i m a m Parisiorum academiam diversaretur ad t e m p u s . . .
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s akiben együtt találta az erkölcsi kiválóságot s
tudást s bizalmasabb beszélgetéseik alkalmával munkája tervét is megismertette vele, adalékokat kért
hozzá tőle. Gosztonyi szívesen adott neki fölvilágosítást a magyar dolgokban, hogy mentől teljesebbé
legyen a m u n k a , melynek az volt a célja, hogy
magyarázatul szolgáljon azon himnuszokhoz, melyeket
az egyház az ünnepélyes karimák alkalmával énekeltetni szokott. 1
Tanulmányainak ideje lassanként letelt, visszatért hazájába. Pályája ki volt tűzve s most csak a
helyet kellett megtalálnia, hol tudását gyümölcsöztetheti. Mint annyi más magasabb tudományos kiképzésben részesült egyházi férfiú, ő is udvari szolgálatba lépett, a kancelláriánál nyert alkalmazást s
mint ilyen esztergomi k a n o n o k lett. A kancelláriában
Szatmári György váradi püspök, a király első titkára
mellé került s ennek kíséretében járt 1502 tavaszán
Prágában. Erről tulaj d o n k é p e n ő maga ad számot,
amennyiben Aeneas Silviusnak Ad Alphonsum
Aragoniae regem de história Bohemiae cimű, Rómában
1478 j a n u á r 10-én megjelent művébe ezt a bejegyzést irta : Gosztonyi János esztergomi (kanonok)
György váradi püspöknek, a győzhetetlen Ulászló
magyar, cseh stb. király első titkárának szolgálatában
és klientélájában szerencsésen elolvasta Prágában
1502 március 8-án. 2
1502. szeptember 27-én ért Kandaléi Anna francia
hercegnő, II. Ulászló arája Fehérvárra, hol két n a p pal utóbb megtörtént a királyi p á r esküvője s Anna
királyné megkoronázása. Ezek az események Gosztonyi fejlődésére is jelentékeny befolyással voltak.
T u d o m á n y o s képzettsége, alkalmasint a francia nyelvben való jártassága miatt is, azt a tisztes megbízást kapta,
hogy a királyné tolmácsa és titkára legyen. Új hivatalával kapcsolatosan káptalani javadalmában is emelkedett s 1503-ban esztergomi őrkanonok lett.3 Ebben
az állásban van 1506 folyamán is, mikor j a n u á r
23-án családi ügyek kapcsán van említve mint
esztergomi őrkanonok s királynéi titkár, 4 majd
f e b r u á r 1-én, II. Ulászlónak a budai káptalan
érdekében előterjesztést tesz, melynek alapján a
király a káptalan sok szerencsétlenségen keresztülment mezővárosát, a csongrádmegyei Szentát városrangra emelte, pecsétet adományozott neki és Szeged
jogaival ruházta föl. 5 Ugyanezen év március 21-én
azonban m á r emelkedéséről hallunk, mit egyszers m i n d annak a jeléül vehetünk, hogy a királyné
1

Ezeket Clichtoveus mondja cl Elucidatoriuma ajánlásában. Lásd Dankó József: Vetus hymnarium ecclesiasticum
Hungáriáé, 45—50. 11.
2
Aeneas Silvius ezen műve a győri papnevelő-intézet
könyvtárában van. A bejegyzést közölte Magyar Könyv Szemle
1884. 219. 1.
3
Kollányi, id. m. 123. 1.
4
Forgách-levéltár a Magyar Nemzeti Múzeumban.
5
Knauz N á n d o r : A budai káptalan regestái, Magy. Tört.
T á r XII. 136-138. 11.
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melleit viselt hivatalát buzgón, jutalomra érdemesen
töltötte be. A mondott napon II. Ulászló a budai
prépostságot adományozta
neki, mely Losoncy
Zsigmond prépost lemondása következtében üresedett
meg. Ez volt az utolsó kedvezés, melyben a királyné
kedvelt titkárát részesíthette, mert pár hónappal utóbb,
július 26-án meghalt.
A királyné halála után Gosztonyi mint királyi
titkár működik, mely tisztjében korábbi javadalma
élén találjuk. Préposti működésének azonban csak
kevés emléke van. Mindössze annyit tudunk, hogy
folytatja azt a pert, melyet még elődei indítottak a
budai és pesti hajósmesterek ellen, kik azonban
jobbnak látták, ha nem jelennek meg a bíróság
előtt, hanem akár birságterhek árán ujabb határidőre
tolják el a pert. Gosztonyi ezen már nem is volt
föl peres, mert II. Ulászló az év végén a Báthory
Miklós halálával megüresedett váci püspökségbe
ültette. Elfoglalhatta tehát Báthorynak csak imént
megépült, kertben emelkedő szép palotáját, átvehette
a püspökségnek Nógrád-, Hont-, Pilis megyékben fekvő
terjedelmes javait, melyek jövedelméből könnyen
megfelelhetett azon kötelezettségnek, hogy 200 főnyi
bandériumot tartson.
Püspöki méltóságában is folytatja a királyi titkári
tisztet s fölhasználja az alkalmat, hogy magas állásában nemesi nevének diszét gyarapítsa, magaválasztotta nevéhez megfelelő címert szerezzen. Ezen
célból cimerbővítésért folyamodott a királyhoz, ki
szívesen s igen elismerő szavak kíséretében teljesítette a kérelmet. Az adományozó levélben a király
elmondja, hogy most a cimeradomány a régi, előkelő
nemesi családok fiainál a jobb időkben szokásos birtokadományozást pótolja. Majd folytatólag magasztalva
emlékezik meg Gosztonyi érdemeiről, melyekért
nagyobb jutalomra tarthatna ugyan számot, míg
azonban erre kerül a sor, kéri, elégedjék meg a kitüntetés e nemével, hogy t. i. cimeradományban
részesíti, mely különben a felé irányuló különös
királyi kegyelemnek nem csekély jele. A család régi
címere kék mezőben arany koronából kiemelkedő
vörösruhás kai-, mely markában ezüstkardot tart.
E helyett a címer helyett most, csak a maga személyére s nem egyszersmind családja más tagjai részére,
új címert kap, mely atyjáéból s anyjáéból van kombinálva s ily formát mutat : a kék paizsfa alatt hasított
paizs első, vörös mezejében arany koronából kiemelkedő páncélos kar látható markában magasra tartott
ezüst kürttel ; a hátsó aranymezőt zöld talajon álló
farkas foglalja el, mely szájában malacot hurcol.
A mitrával fedett paizsot jobbról és balról egy-egy
oroszlán tartja. Címertakaróul különböző szinű virágok
szolgálnak. 1
Hivatalos, politikai működésének több emléke
1
Decsényi Gyula : II. Ulászló korabeli címeres levelek,
Turul, 1891. 59., 61. 11., v. ö. 1887. 49. 1. melléklet.
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maradt ránk. 1507. május 28-án az ő nevét is ott
olvassuk azon egyezség-levélen, mely a magyar és
Zsigmond lengyel király közt a törökkel, a moldvai
vajdákkal s a két ország lakói részéről támadható
viszályok tekintetében intézkedik. 1 Június 28-án a
vázsonyi pálosok javára tett előterjesztést a királynak. 2 Augusztus közepén a királyi tanácsban van,
hogy az ország fontos ügyeiről tárgyaljon. 3
Ügybuzgósága a következő évben a királyi alkancellári tisztségben talált jutalmat; 1508 június
2-án már ezen tisztjében tett előterjesztést a királynak, midőn arról volt szó, hogy Beriszlo Ferenc és
fia, János birtokaikra új királyi adományozásban
részesüljenek. Ez a hivatal csak szaporította az udvari
szolgálat gondjait s annyira lekötötte, hogy püspökké
való felszentelését is el kellett halasztania. A szentszékhez fordult, hogy erre engedélyt nyerjen és
II. Gyula pápa 1508. október 15-én kelt bullájával
bele is egyezett, 4 hogy, mivel Gosztonyi nag)7 elfoglaltsága miatt a fölszentelés könnyen nem történhetik meg, az egyházjogilag megállapított fölszentelési
idő után még két esztendeig ne kelljen magát püspökké
szenteltetnie, a nélkül, hogy e miatt a váci püspökség megüresedettnek volna tekinthető. 5
Mire ez a határidő elkövetkezett, Gosztonyi m á r
új püspökség élén állott. Mikor Erdődy Ferenc győri
püspök meghalt, II. Ulászló 1509. február 9-én Brünnben kelt rendeletével úgy intézkedett, hogy a győri
püspökség üresedésben maradjon, illetve az Erdődvtől birt javadalmakat Bakóc Tamás tartsa kezeiben,
kit a püspökség betöltésének jogával is fölruházott.
Bakóc még az év folyamán Gosztonyinak juttatta a
püspökséget, mert a király a következő év első napjaiban Prágában már írásba foglaltathatta, hogy megjelenvén előtte Bakóc megbízottjai, János esztergomi
nagyprépost, unokaöccse és Ipolthffy Gergely, ezek
által a győri püspökséget Gosztonyi Jánosnak részignálta. 6 Gosztonyi a püspökséggel kapcsolatban Győr
megye örökös főispánságát is megkapta. 7
II.
A győri püspökség javadalom dolgában nem
igen volt jobb Vácnál; mint ez, úgy az is 13—14000
1

Katona István : História critica regum, XVIII. 53. 1.
Relatio domíni Johannis episcopi Vaciensis, secretarii
regie maiestatis. Országos levéltár: dipl. osztály, 21.728. sz.
3
Kovachich Márton : Supplementum ad Vestigia comitiorum, II. 343—344. 11.
4
Országos levéltár: dipl. osztály, 34.322. sz. Relatio
reverendi domini Johannis Gozthon episcopi Vaciensis, vicecancellarii regie maiestatis.
5
Theiner Ágoston : Vetera monumenta Slavorum meridionalium históriám illustranlia, I. 555. 1.
6
Másolatok Fraknói Vilmos gyűjteményében a Magyar
Nemzeti Múzeum könyvtárában, III. k. 1277/fol. Hung. V. ű.
Fraknói Vilmos : Erdődi Bakócz Tamás élete, 175. 1.
7
Fehér Ipoly : Győrmegye és város egyetemes leirása,
614. 1.
2
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aranyat hozott s nem anyagi, h a n e m személyi,
családi okok miatt történhetett, hogy Gosztonyi
püspöki székét megváltoztatta. Győrött közvetlen
közelségbe jutott szülőföldjéhez, hiszen még Szombathely is javadalmához tartozott; könnyebben, közelebbről érintkezhetett családja tagjaival, fölkereshette,
amint hogy föl is kereste a helyet, h o n n a n pályafutását megkezdte.
A váci új palotát, melybe Báthory m á r belevitte a renaissance kényelmét, az ódon, csúcsíves
vagy inkább átmeneti stilben épült győri várpalotával
kellett fölcserélnie. Ez a palota a győri belső várban,
ennek északi részében, a Duna, Rába s Rábca összefolyásánál volt. 1 Javadalma Győr s a szomszédos
megyékben feküdt, miként püspöki joghatósága is
kiterjedt a Győrrel szomszédos összes megyékre.
Epen abban az időben, mikor Gosztonyi győri
püspök lett, erősebben foglalkoztatta a magyar politikai
világot az az európai politika, melynek ütközőjét az
olasz föld tette s melyben Magyarországot a német
birodalom feje s Velence egyaránt a maguk részére
akarták megnyerni. Gosztonyi, aki a királyi titkár
állását folytatólag is betölti, 2 szintén szerepvivő tag
ezekben az alkudozásokban, tervezgetésekben.
Miksa német császár és XII. Lajos francia
király a köztük még 1508. végén létesült cambray-i
ligába akarták Magyarországot bevonni, hogy segítsen
Velencét megsemmisíteni. Mikor az agnadelloi ütközet megtörtént s maga II. Gyula is csatlakozott a
ligához, 1509. augusztus havában Budán is tanácskozás folyt, ne használja-e föl az ország Velence
szorongatott helyzetét Dalmácia
visszaszerzésére.
A helyzet azonban kényes volt ; mert bizonyosra
lehetett venni, hogy, ha Velencét megtámadják, a
török n y o m b a n megindítja hadait Magyarország ellen.
Tehát előbb arról kellett bizonyságot szerezni, számíthat-e az ország a török ellenében a keresztény
hatalmakra s csak annak biztosítása után lehetett a
ligához csatlakozni.
Velence, mely a hatalmas Bakóc s az őt követő
csoport támogatására számíthatott, Pasquiligo Péter
előkelő patríciust küldte II. Ulászlóhoz követül, hogy
ellensúlyozza a köztársasággal szemben, igaz, nem
annyira meggyőződésből, mint inkább hogy Bakóc1

Az alább részletesen tárgyalt 1519-i o k l e v é l b e n : . . . in
arce Jauriense in palatio episcopali, quod est maius in
eadem, ad septemtríonem versus ad coincidentiam íluviorum
Danubii, Rapcza et Raba vocatorum. V. ö. Villányi Szaniszlú :
Győr-vár és város helyrajza, erődítése, háztelek- és lakossági
viszonyai a XVI. és XVII. században, 9. I.
2
A Podmanini l'odmanicky János főkancellár és
Korlátkőy Oszváld komáromi főispán, tatai és komáromi
várnagy, meg ennek lia Péter királyi tárnokmester közt folyó
birtokperben Gosztonyi az egyik fogoll biró s midőn az ügyről 1510 augusztus 17-én királyi okirat készült, ez alatl a
következő jegyzés olvasható : Lecta per me reverendum
dominum Johannem Goszton electum ecclesie Jauriensis,
secretarium regie maiestatis. Országos levéltár: dipl. osztály
22.058. sz.
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cal ellenkedjenek, ellenséges magatartást m u t a t ó
Perényi Imre n á d o r és Szatmári György pécsi püspök,
kancellár törekvéséit.
Gosztonyi, m i k é n t később, most sem volt ugyan
hive a köztársaságnak, mint gyengédebb, a párttusákat n e m kedvelő természet azonban inkább elnyomta
személyes érzelmeit, mérsékelte a maga fölfogását.
Már csak Bakóc miatt, ki az imént járt kezére
a győri püspökség adományozásával, sem akart e r ő sebben föllépni a köztársaság ellen. Azt meg tudhatta, hogy Szatmári nem fogja személyes kérdésnek
tekinteni, hogy n e m az ő magaviseletét veszi irányítónak. Igy azután, legalább azzal, hogy mentől kevesebb kellemetlenséget okozott a köztársaságnak, még
akkor sem használta föl kedvező helyzetét az ellene
való izgatásra, m i k o r 1510. végén, 1511. elején maga
volt a magyar u r a k közül a király mellett, megfelelt
azon ígéretének, melyet Pasquiligonak még tatai tartózkodása alatt tett, hogy a köztársaság érdekében
fog működni.
Mialatt a m a g y a r országgyűlések a cambray-i
ligához való csatlakozással foglalkoztak, oly fontos
esemény jött közbe, mely lényeges hatással volt rá,
hogy a csatlakozás meg ne történjék. Török követ
érkezett Budára s a szultánnal való béke meghoszszabbítását kérte. Az országgyűlés akkorra m á r csak
részben volt együtt, a nemesség távozott, a főpapság
s a főurak meg Velence és Oláhország belefoglalásával kötötték m e g a törökkel a békét. Gyakorlatilag
ezzel meg is volt oldva a kérdés, belép-e Magyarország a Velence ellenes szövetségbe. Különben olasz
földön rég tisztában voltak vele, hogy Magyarország
irányadó köreinek a tervezett szövetség n e m kell.
Igy történhetett csak meg, hogy, mikor II. Gyula
p á p a 1511. október havában Spanyolországgal s
Velencével megkötötte a franciák ellen a szent szövetséget, h a m a r o s a n pápai követ érkezett Magyarországba, aki egyenesen azt kérte Ulászlótól, lépjen
be a szent szövetségbe.
Hosszabb tanácskozás után határozattá is lőn,
hogy Magyarország belép a szent szövetségbe s a
szövetkezés részleteinek megállapítása végett a fehérvári prépost megy Rómába. Ezzel Magyarországnak
a cambray-i szövetséggel való szakítása forma szerint
is bekövetkezett. Magyarország azonban a szent szövetségnek sem tett tényleges szolgálatot; legföljebb
azzal vált hasznára, hogy ellenfeleit sem támogatta.
Gosztonyi a tárgyalások végső fejlődése idején,
még decemberben is a király mellett volt. Itt találta
Zsigmond lengyel király követe, ki azért jelent meg
az udvarnál, hogy a királyt s udvara több tagját,
köztük Gosztonyit is, meghívja Zsigmond királynak
1512. február 8 - á n Zapolyai Borbálával tartandó
esküvőjére. Gosztonyi azonban sem az esküvőn nem
ielent meg, sem képviselőjét nem küldte el. 1
1

Tóth-Szabó Pál : Szatmári György prímás, 147—148. 11.
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A politikai tárgyalások közepette egy izben megtörtént, hogy Gosztonyi anyagi ügyei miatt rövid időre
püspöki székhelyére utazott; közelebbről azonban
nem ismerjük, miféle ügy foglalkoztathatta. Régebbi
időből való ugyan, de 1510. táján alig volt folyamatban az a pere, mely miatt II. Ulászló 1512. szeptember 16-án a pannonhalmi konventnek írt. Gosztonyi
János és Csajthay Bálint előadták neki, hogy ők
pereskedésben voltak Hidasi Rác Fülöppel, meg
Ta j nay Jánossal s fogott bírákra bizták a döntést.
A püspök és társa meg voltak róla győződve, hogy nyert
ügyük lesz, prókátoruk vigyázatlansága azonban
azt okozta, hogy a birák kötelezték őket, hogy
igazukat esküvel bizonyítsák. Elfogadták ezt a döntést, de ha már esküdniük kellett, azt akarták, hogy
az itélet királyi oklevélben legyen kiállítva. Ezért
fordultak Ulászlóhoz, ki azután a pannonhalmi konventhez intézett meghagyást, küldjenek konventi
hites bizonyságot az eskütételhez, tegyenek róla
jelentést, hogy ítéletét meghozhassa. 1 Egyéb peres
ügyét mostanában nem ismerjük.
Egyházi ügyekben való eljárásának több emléke
maradt fönn. Igy mikor II. Ulászló arról értesült,
hogy a somlyóvásárhelyi bencés apácák, akik közt
alighanem Gosztonyinak is volt rokona, 2 a régi
fegyelemtől eltérve erkölcseikkel botrányt okoztak
és e miatt vizsgálatot indíttatott, majd az ügy a
pápai széknek is tudomására jutott, II. Gyula pápától Gosztonyi püspök kapott megbízást, orvosolja a
bajokat. A pápai rendelet következtében Gosztonyi,
illetve Bakócz Tamás, már mint pápai követ, az
Esztergom-szigeti bencés apácákhoz küldte a somlyóvásárhelyieket, ezek helyére pedig premontrei apácákat helyeztek. 3
Az év végén, december 18-án a pápa abban a
kedvezményben részesítette a püspököt, hogy három
miséhez, melyek közül az egyiket a király előtt
lógja elmondani, búcsút engedélyezett. 4 Az ily formájú búcsuengedélyeket fölszenteléssel kapcsolatban
szokták kérni s így azt gyanítjuk, hogy Gosztonyi
ebben az időben vette föl a püspöki rendet.
A következő évnek egyik búcsuengedélye mint
főpásztort érdekelte. Az új pápa, X. Leó búcsúban
részesítvén Bakóc Tamás kérelmére az ettől nagy
költséggel megépített Mária-kápolnát, 1513. szeptember 6-án a győri püspöknek is meghagyta, hogy az
engedélyezésről szóló pápai bullát hirdesse ki.5
Bakóc nevével a következő évnek oly eseménye
függ össze, melyből Gosztonyinak is ki kellett vennie
1

Pannonhalmi hiteleshelyi levéltár 105. sz.
U. o. a 177. sz. oklevélben a már áttelepített apácák
közt Gosztonyi Borbála nevét olvassuk.
3
Győri történ, és régész, füzetek, IV. 412. 1.; Rupp
Jakab : Magyarország helyrajzi története, I. 341. 1.
* Történ. Tár 1895. 250. 1.
5
Theiner : Vetera monumenta historica Hungáriám sacram illustrantia I. 608. !.
2
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a maga részét s mely alkalmat ad rá, hogy gyöngédebb természetéről, emberies gondolkodásmódjáról bizonyságunk legyen. Bakóc 1514. folyamán
visszaérkezett Rómából, hol az új pápa, X. Leo
megválasztásából megtanulhatta, mily ingatag alapra
épített, mikor a cambray-i liga idején azért is ellene
volt, hogy Magyarország ebbe belépjen, mivel a köztársaság Ígéreteit birta, hogy a pápaválasztáskor számíthat a támogatására. Kudarccal érkezett székhelyére, Esztergomba, honnan némi pihenés után
március 23-án indult Budára. Mint pápai legátus
tartotta a bevonulást s ez valóban fényes voll : a
király, Frangepán Gergely kalocsai érsek, Gosztonyi
János győri,1 Podntaniczky István nyitrai, Szálkái László
váci, Keserű Mihály boszniai püspökök, Buda és Pest
összes világi és szerzetes papsága, sok főúr és nagy
néptömeg élén fogadta.2 A következő napon Bakóc min t
pápai legátus, mely méltósága nemcsak Magyarországra, hanem egész Keleteurópára kiterjedt, pápai e n gedély alapján keresztes hadat hirdetett a török ellen.
Az a reménység, melyet a keresztesekhez fűztek,
nem valósult meg. A vezérré nevezett Dózsa György
zászlai alá gyülekezett tömeg nem a török vérében
fürösztötte meg a fegyvereit, hanem az ország urainak s birtokainak gyilkosa és zsákmányolója lett.
Erővel kellett lehetetlenné tenni Dózsa hadait s még
leverésük után sem pihentek el a pórok, hanem az
ország egyes részein kisebb-nagyobb csapatokba
verődve pusztítottak. Gosztonyi székhelyének vidékén
nem volt ugyan valami erősebb csoportosulás, de
azért itt is kellett küzdeni a pórok ellen, kik Sós
Demeter vezérlete alatt dúlták, ölték a nemességei,
rabolták a templomokat. Zapolyai János Sitkev
Gotthárdot, Somlyó és Pápa várak kapitányát küldte
ellenük, ki a pápai őrségen kívül a fehérvári polgárokból is vitt magával fegyvereseket s ezeket egyesítette Gosztonyi győri püspök és főispán csapataival.
A rossz vezérlet, mely még őrszemekről sem gondoskodott, megbuktatta az ágyúkhoz különben sem
szokott parasztok ügyét. Gosztonyi kímélni akarta a
tömeget s azért nem golyókkal lövetett rá, hanem,
lehet mondani, vaktöltéssel, szalmával, fűvel, rongygyal töltött ágyúkból. Ez is elég volt. A tömeg nagy
része vad futásnak eredt, magát a vezért is a futók
gázolták össze. Gosztonyi jószívűsége azonban, mely
menteni akarta magát a félrevezetett, fölizgatott népet,
célt ért, a nagyobb vérontás elmaradt. 3
1

Stephanus Taurinus igy emlékezik meg Gosztonyiról :
ihat Joannes Goston veterum atque novorum
Históriás, sacramque Chelim, qui sidera coeli
Novit ceu proprias u n g u e s . . . .
Stauromachia, id est cruciatorum servile bellum, Endrichernél : Monumenta Ungrica, 216. 1.
2
Szerémi György emlékirata, Magyar töri. emlékek :
irók, 1. 56-57. 11.; Tóth-Szabó id. m. 167-168. II.
8
IstvánlFy Miklós: História regni Hungáriáé (1751-iki
bécsi kiadás) 47. 1.; Márki S á n d o r : Dózsa György és forradalma, 200—201. 11.
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A véletlen úgy hozta, hogy Gosztonyi irataiból
a pórlázadás elnyomása után, mikor a jobbágyból a
törvényhozók akaratából igazában röghöz kötött
«becses marha» lett, egy jobbágy elvivése miatt
támadt per irata következik. Lósy Mihály locsmándi
föesperes, Gosztonyi győri várgazdája, elvitette Tolnai
Máté pannonhalmi főapát egyik füssi jobbágyát.
Ebből per támadt, melyben Sárfői F e r e n c rábai f ő esperest, Baráti Csege Jánost, Bánki Ferencet, Vasdinnyei Vas Jánost, Szávai Miklóst, Felpéci Ökeri
Albertet és Nagyécsi Felpéci János deákot kérték
föl bíráknak. Ezek 1514. november 26-án 200 a r a n y
forint birságra Ítélték Lósyt; ítéletüket azonban n e m
közölték egyik hiteleshellyel sem s így Tolnai n e m
tudta törvényes erővel biró f o r m á b a n fölmutatni.
E miatt a királyhoz kellett fordulnia, aki azután
1515. március 24-én Budán kelt rendeletével meghagyást küldött az említett fogott bíráknak, hogy
ítéletükről a csornai konvent előtt vallomást tegyenek. 1
Az év folyamán még valamelyes része volt
Gosztonyinak az Ulászló gyermekei s a Habsburgok
közt létesített kettős házasság előkészítésében, 2 de
inkább a maga ügyeivel foglalkozik. Erre vall egy
Rozgonyi Istvánhoz intézett, 1515. m á j u s 8-án B u d á ról keltezett levele, melyet egyszerűen mint királyi
titkár írt alá. Ebben bevezetőleg biztosítja Rozgonyit,
hogy m i n d e n igyekezettel iparkodott előmozdítani
ügyes-bajos dolgait, m i r ő l Pálócy Mihály tói is meggyőződhetik s igéri, hogy tehetsége szerint a j ö v ő b e n
is megtesz mindent, amit csak tehet. «Értesültem
róla, Nagyságos Uram, folytatja levelét, hogy birtokai
közelében bőségben van nyestbőr, m i r e nekem most
nagy szükségem volna s ott m a j d n e m olcsóbban
adják, mint másutt. Legyen szíves, küldjön n e k e m
néhányat. Ha valamelyik Budához közelebb eső birtokán fölös gabona volna, igen kedves és hasznos dolgot cselekednék nekem, ha a mostani szükségemben,
mint ilyen új lakosnak, küldetne». E szerint tehát
Gosztonyi házat szerzett Budán 3 s m é g nem is r e n dezkedett be egészen, mikor ezen sorokat Rozgonyinak írta. Bizonyára hivatalos, titkári állása s az a
körülmény, hogy mint főpapnak s ű r ű n kellett az
udvarnál tartózkodnia, tették s z á m á r a kívánatossá,
hogy B u d á n állandó lakásról gondoskodjék. 4
Szomorú körülmények közt lakott a következő évben budai házában. Hiszen eddigi előmenetelének kegyes mozgatóját veszítette el. 1516. m á r c i u s
10-én Ulászló király oly rosszul lett, hogy halálát
várták. Összegyűltek körülötte a püspökök, az urak,
1

A pannonhalmi Szcnt-Benedek-Rend története, III.
663—664. 11.
2
Pray György: Annales regum Hungáriáé IV. 363.,
368. 11.
3
E r r e vonatkozik levelének ez a r é s z e : . . . esset mihi
summe gratum et utile, si in liac presenti mea necessitate
veluti hospiti novo mihi aliquam provisionem faceret.
4
Országos levéltár : dipl. osztály 25.562. sz.
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hogy utolsó óráiban mellette legyenek. De még magához jött, pár napig élt. 13-án délután négy órakor
azonban ú j r a rosszul lett. Bakóc föladta neki a haldoklók szentségeit s utána az u r a k haza mentek ;
néhányan azonban, köztük Gosztonyi, a király mellett m a r a d t a k . Imádkoztak fölötte s midőn a Salve
Regina-t mondták, épen este hét órakor, Ulászló
nagyot sóhajtott és meghalt. 1 Gyönge, sőt tehetetlen,
befolyásolható fejedelem volt, de vallásos, kegyes és
egyénileg" bizonyára sokan szerették még olyanok is,
kik gyengeségével vissza nem éltek. Néhány nappal
halála után, március 17-én F e h é r v á r r a vitték temetésre. Anna királyné testét is kivették ideiglenes
nyugvóhelyéről s azután a királyi p á r tetemeit együtt
tették ravatalra a Boldogasszony egyházában. Március
19-én ünnepélyes istentiszteletet tartott a prímás,
majd a kalocsai érsek, a győri, pécsi, veszprémi
püspökök elvégezték a beszentelést s utána közös
sírba helyezték a királyi pár tetemeit. 2
É p e n két hónappal halála előtt, j a n u á r 13-án
Ulászló még rendeletet adott ki Gosztonyi érdekében. Hogy miről volt közelebbről szó, nem tudjuk,
csak annyit látunk, hogy Gosztonyinak Péter szentgyörgyi és bazini grótfal volt valami elvégzendő
ügye, melyben a gróf Máté p a n n o n h a l m i főapátot
választotta birának, kijelentvén, hogy amit ez megítél, elfogadja, teljesíti. 3 Talán h a m a r o s a n meg is békültek, mert június 3-án Péter szentgyörgyi és bazini
gróf m i n t országbíró m á r Gosztonyi érdekében küld
rendeletet a p a n n o n h a l m i konventhez. Tudatja vele,
hogy Gosztonyi előadta neki, hogy ő az egész
Szentbereck-alapja, másként Rétalap birtokba, mely
Batthyány Benedek bevallása alapján zálog címén
megilleti, be a k a r j a magát vezettetni, tehát küldjenek
a királyi ember mellé konventi bizonyságot. A bevezetést, mint a konvent jelentése elmondja, Koroncói
Jób királyi ember András p a n n o n h a l m i szerzetes
jelenlétében j ú n i u s 10-én minden ellenmondás nélkül elvégezte. 4
Az év végén István, az Ágoston-rendű remeték
tartományfőnöke Gosztonyinak valamely égetően fontos ügyét emlegeti. 5 Lehet, hogy arra a két ügyre
vonatkozik, mely hosszasan foglalkoztatta a püspököt : az egyik a somlyói uradalomért folytatott pere,
a másik a káptalanával való viszálykodása. 8
Sörös Pongrác.
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Neustadt Lajosnak az Ungarische Revue 1884. januári
füzetében levő közleménye után, Századok, 1884. 177—179. II.
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Marino Sanuto elbeszélése, Magyar Történelmi Tár,
XXV. 42. 1.
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U. o. 114. sz.
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Wagner Károly, Diplomatarium comitatus Jarosiensis
547. lap.
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A bibliai őstörténet modern
története.

értelmezésének

V. A helyreállítási elmélet.
A periodista elmélet gyöngéi nem kerülték el
a hivő tudósok figyelmét. Különös nehézség tárgyát
képezte a harmadik és az ötödik teremtési nap időleges egymásutánja, melynek értelmében a növények
az állatvilág előtt keletkeztek volna. A szentirás ezen
elbeszélése több geológus meggyőződése szerint nem
felel meg az ásatag leletek nyújtotta evidenciának,
mely inkább a mellett szólna, hogy az állatok és a
növények egyszerre léptek fel bolygónkon. Ily körülmények között önkénytelenül felmerült az a kérdés,
nem helytelen-e a periodisták szentirás-magyarázata
és nem lehetne-e a hexaëmeron más, jobb értelmezése révén a szentirás elbeszélését a geológia
tanításával valahogy összhangba hozni?
Cuvier periodista iratai különösen William Buckland-ot, az oxfordi egyetem első geológia-tanárát, ejtették gondolkodóba, a ki már 1820-ban megjelent «Vindiciae geologicae» cimü inauguracionális dolgozatában
a periodisták elméletét elvetve Chalmers nyomán 1
azt a gondolatot kezdte szellőztetni, nem kell-e a
Genezis első két versét a szorosan vett hexaemeron
történetétől elválasztani olyképen, hogy7 a «kezdetben
teremté . . .» szavakata geológiai periódusokra vonatkoztatva az elbeszélés hátralevő részét az ember
teremtésével lehetne szorosabb összefüggésbe hozni
és így a Föld korának kérdését az emberi nem
régiségének problémájától elkülöníteni?
Buckland ezt az elméletét «Geology and Minaralogy Considered with Reference toNaturalTheology»
c. müvében 2 fejtette ki bővebben. Szerinte a bibliának «kezdetben teremtette Isten az eget és a földet»
szavai nem a teremtés pillanatnyi tényére vonatkoznak, hanem arra a mérhetetlen időközre, mely
alatt a földkéreg geológiai kialakulása ment végbe;
a mikor továbbá a biblia elmondja, hogy a «föld
puszta és üres lőnr>, egy világrengető katasztrófára
céloz, mely a földfelület teljes pusztulását okozta;
e katasztrófa képezi a földkéreg őstörténetének végső
határát. A mi rajta addig véghezment, arról a biblia
hallgat, úgy hogy a geológia és a hit között ellenmondás egyenesen lehetetlen, mert a hexaëmeron, a
teremtés hat napja nem a geológiai rétegek kialakulására vonatkozik, hanem a tőhú wäßöhü-vä lett
földfelület helyreállítására, tehát egészen új események sorozatára, a világ ujjáteremtésére, mely
Isten mindenható parancsára hat nap, azaz hat meghatározatlan időszak alatt ment végbe. A hexaemeron
első napja az újjáteremtett világ hajnala; ekkor
1

Evidence of the Christian Revelation, Edinburgh, 1817.
chap. 7. L. Migne, Démonstrations évangéliques, XV, 201.
2
London, 1836. L. Migne, i. m. XV, 197—215. és u. o.
Introduction aux démonstrations évangéliques par Chassay,
102-114.
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szűnt meg az a sötétség, mely az óvilág romjait egy
ideig borítá. A teremtés hat napja a földkéreg legújabb történetébe esik; következőleg a geológia sem
cáfolhatja meg a Szentirás kronológiáját, mely kizárólag az ember teremlésétől számitódík és a Föld
geológiai történetére és korára egyáltalában nem
vonatkoztatható.
A helyreállítási elmélet csakhamar nagy népszerűségre tett szert. Franciaországban Dasdouits, 1
Jéhan, 2 Guiraud 3 és Fahre d'Envieu 4 álltak melléje.
Angliában főleg Wiseman, a későbbi westminsteri
érsek révén terjedt el, a kinek Lectures on the
Connection between Science and Religion c. müve
úgy eredetiben, 5 valamint másnyelvű fordításokban
számos kiadást ért. Wiseman teljesen magáévá teszi
Buckland fejtegetéseit, azzal a csekély különbséggel,
hogy a hexaemeron napjait hajlandóbb betűszerinti
értelmükben természetes napoknak venni, mert azt
tartja, hogy a mindenható Istennek nem volt szüksége hosszú időközökre a világ rendjének helyreállításához. Uj nála továbbá néhány patrisztikus érv,
melyeket Buckland elmélete mellett hoz föl, valamint
bizonyos ázsiai néphagyományokra való hivatkozása,
melyek szerinte a helyreállítási elmélettel azonos
gondolatokat tartalmaznának. 6
Buckland elmélete legnagyobb sikereit azonban
nem Angliában, hanem Németországban aratta. Ebben
legnagyobb része volt Baader fantasztikus theologiai
irányának, melynek merész szárnyalása, mysticismusának látszólagos mélysége, gnosztikus pantheismusának mindent felölelő és nagyszabású concepciója a mult század negyvenes éveiben nem egy
(heologust vett le lábáról.
Idősebb kortársaim talán emlékezni fognak arra,
hogy katholikus és protestáns theológusok még a
nyolcvanas években is sokat emlegették a sexínah-t,
a rabbinikus theológiának ezt a sajátságos theológumenonját, 7 melyről azt se tudni, micsoda voltaképen: maga Isten-e, a ki jelenlétét az ószövetségi frigyszekrény fölött lebegő felhő által nyilvánította a zsidóknak, vagy valamelyes isteni hypostasis,
mint a mémrá d-jj, az isteni ige, avagy a metatron,
ki a későbbi zsidó hitbölcseletben oly nagy szerepet játszik.
Első pillanatra sehogy sem tudjuk megérteni,
miféle jelentősége lehet ennek a rabbinikus foga1

Les soirées de Montlhéry. Entretiens sur les origines
bibliques. Paris 1836.
2
Nouveau traité des sciences géologiques considérées
dans leur radports avec la religion etc. Paris, 1840.
3
Philosophia catholique de l'histoire, on l'histoire
expliquée, Paris, 1841.
4
Les origines de la terre et de l'homme d'après la
bible et d'après la science etc. Par/s, 1873.
5
1. kiadása London, 1836-ban jelent meg.
0
Migne, Déni. Év. XV. 155-171.
7
V. ö. Weber System der altsynagogalen palästinischen
Theologie, Leipzig, 1880. 179. kövv. 11.
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l o m n a k az ószövetségi szentkönyvek értelmezésénél. Pedig a dolog igen egyszerű. A se/inah eszméjét egy sereg m á s kabbalisztikus fogalommal
együttesen Baader iskolája elevenítette fel a mull
század közepe táján. Baader gnosztikusan kabbalisztikus hitbölcselete oly mély benyomást gyakorolt
kortársaira, hogy még azok is, a kik teljesen távol
állottak theológiai irányától, egyes gondolatait öntudatlanul átvették és azoknak oly nagy jelentőséget tulajdonítottak, hogy az e m b e r alig képes e
sajátságos jelentőséget megérteni, ha számba n e m
veszi a kortörténeti milieu szuggesztív befolyásának
óriási horderejét.
Baader theosophiája abból az alapgondolatból
indult ki, hogy «nincs szellem természet nélkül és
nincs természet szellem nélkül». Szerinte ez a d u a lizmus oly általános és örök érvényű, hogy még az
Isten sem képez alóla kivételt. Istenben is meg kell
különböztetnünk az örök természetet és az örök
szellemet, értve az utóbbi alatt az isteni aocpía-t, az
isteni bölcseséget. Az isteni örök természet az a
cliaotikus valami, a minek mélységes örvényében
született meg emanació útján a látható világ. Az örök
természet és az örök szellem ugyanis Istenben
differenciálódik, egymással ellentétbe lép és ennek
következtében bizonyos mozgásba megy át, mely
úgy Isten immanens, a Szentháromság személyeiben
nyilvánuló életének lett okává, valamint forrása a
belőle kisugárzó, emanáló teremtmények létének
is. A teremtmények ugyan nem azonosak Istennel,
mert csak képmásai és hasonlatosságai, de n e m is
állanak kívüle. Isten ugyanis örök ténylegességénél
fogva a világ fölött áll ugyan, de egyúttal benne
immanens, mert hiszen az isteni immanentia föltétele és forrása a világ ténylegességének.
Baader szerint a látható világ eredetileg nem
volt oly durva, oly anyagi, a mint azt jelenleg érzékeinkkel tapasztaljuk, hanem bizonyos egyszerű, átszellemült állapotban leiedzett. Elanyagiasodásának oka
volt az angyalok bukása, a kik a helyett, hogy Isten
közösségében m a r a d t a k volna meg, tőle elszakadtak
és e miatt a pokol chaotikus sötétségében megnyilatkozó örök természetbe sülyedtek vissza. Az angyalok
bukása visszahatott az anyagi világra is, mert ép az
angyalok képezték azt a kapcsot, mely a látható
világot a szellemi világgal egybekötötte ; a mint e
kapocs elszakadt, a látható világ kivált eredeti egységéből, összetetté, durvává lőn és igy i m m á r csak
rom, az ősvilág szomorú, kétségbeejtő romja. 1
Látni való, hogy ez a bizarr, fantasztikus theosophia fölségesen beleillett a Buckland által felvetett
helyreállítási elmélet keretébe. Ilogy is ne, mikor
az addig levegőben lógó elmélet hitbölcseleti megalapozását látszott biztosítani ! Nem csoda, hogy csak1

L. Stöckl, Lehrbuch (1er Geschichte der
Mainz, 1888, II, 333—344.
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h a m a r akadtak emberek, a kik Baader theológumenáit a hexaëmeron értelmezésénél értékesíteni próbálták. A legnagyobb sikereket közülük Kurtz, dorpati
protestáns theológiai t a n á r aratta, a ki Baader tanait
a Genezis második versével kombinálta össze. E vers
héber szövegét; 1H21 Hfi pNÜ HÍTÍTl szerinte n e m
szabad a megszokott m ó d o n úgy fordítani, hogy «a
föld puszta és üres vala», h a n e m ((pusztasággá és
ürességé lón» ; a Föld ugyanis, melynek teremtését
a Genezis első verse a d j a elő, eredetileg az angyalok
lakhelyét képezte. Bukásuk után Isten a Föld elhagyására kényszerítetle őket, mire bosszúból az egész
Földet elpusztították. Igy letl a földkéreg azzá a nagy
temetővé, mellyel minket a geológia megismertet.
Ám Isten n e m akarta a világot a pusztulás e szomorú állapotában meghagyni. Isten örök tervei szerint
az angyalok helyét az embernek kellett felváltania,
hogy a pusztító démonokkal a harcot felvegye és
Isten tervét velük szemben megvalósítsa és győzelemre vezesse; ez okból Isten a r o m m á lett világot
hat n a p alatt helyreállította, hogy ezentúl az emberiség lakóhelyét képezze.
E fantasztikus theológiai tant Kurtz «Bibel u n d
Astronomie» c. művében fejtette ki. A mű első kiadása 1842-ben jelent meg és 1865-ig öt kiadást ért,
a mi eléggé mutatja, mily élénk visszhangot keltett
mindenfelé. Kurtz hívei között világi tudósokkal is
találkozunk; többek között Andreas Wagner m ü n cheni palaeontológus is magáévá tette nézeteit. 1 Katholikus részről is talált itt-ott követőkre ; ezek közül különös említést érdemel Westermayer, müncheni plébános, a ki j o b b ügyhöz méltó buzgalommal egész
kötetet irt e különös elmélet érdekében. 2
Az olvasók remélhetőleg elengedik nekünk e n n e k
az elméletnek tudományos cáfolatát. Quod gratis
asseritur, gratis negator. Hogy az angyalok valaha a
Földet lakták volna, arról a hagyomány mit sem
tud. IIa valaki a bibliai óriásokat a bukott angyalok leszármazottjainak akarja tekinteni, — ám
tegye, de ezzel a jelen esetben n e m sokra megy,
mert a Genezis az óriások megjelenését az Á d á m
teremtését követő időbe leszi. IIa pedig ettől eltekintünk és a helyreállítási elmélet régibb alakjára
megyünk vissza, akkor is m e g m a r a d n a k mind azok
a nehézségek, melyeket utolsó cikkünkben a p e r i o dista elmélet ellen felhoztunk volt.
Hibás különben a helyreállítási elmélet philológ'iai indokolása is. Igaz ugyan, hogy a ,TÏÏ ( = l e n n i )
ige olykor annyit is tesz, mint valamivé lenni, de a
jelen esetben ki nem mutatható, hogy a Genezis első
fejezetének szerzője tényleg azt a gondolatot akarta
1

Geschichte der Urwelt, mit besonderer Berücksichtigung
der Menschenrassen und des mosaischen Schöpfungsberichtes,
Leipzig. 1845. II. k. 1857-8.
3
Das Alte Testament und seine Bedeutung, dargestellt
mit Rücksicht auf die Behauplungen des modernen Unglaubens
I. k. Schaifliausen, 1861. Bővebbet 1. Reusch-nál i. m. 88. 1.
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volna kifejezésre juttatni, hogy a Föld pusztasággá
és ürességé lőn. Mert 1. ebben az esetben a szerző
előbb jelezte volna, hogy a világ eredetileg nem voll
puszta és üres ; 2. a héber nyelv szabályai szerint a
szerzőnek módjában lett volna gondolatát minden
kétséget kizárólag kifejezni, ha a 1,1 H (=pusztaság)
szó elé 7 praepositiót teszi.1 Csakhogy ennek se a
héber kéziratokban, sem a régi fordításokban nincsen
nyoma és így Kurtz elmélete egyszerű phantom,
minden reális alap nélkül.
Kmoskó Mihály dr.

A kegyúri jogok érvényesítési

módja.

(i-)

1. Minden jognak lényegére nagyon fontos befolyást gyakorol az érvényesíthetőség lehetősége és
az érvényesítés módja is. A köz- és magánjogok oly
sokat vitatott határvonalának megállapításánál pl.
nem csekély szerepet játszik azon körülmény, hogy
az illető jog érvényesítése a magánjogok érvényesítésének szokásos módja: a polgári per — vagy a
közjogok érvényesülésének rendes útja : a közigazgatási eljárás vagy közigazgatási per lefolytatása által
történhetik-e ?
Az egyén közjogának elismertetése az állam és
mások által, a közjogok érvényesítése az állammal
és a polgártársakkal szemben, a közjogokat sértő
közigazgatási tények megtámadása ép úgy nem közpolgári úton szokott történni, a minthogy a közjogi
helyzetből folyó kötelezettségek elismertetése és teljesítésükre való kényszerítés sem. A közjogok és közkötelességekre vonatkozó jogvita egyik rendszerinti
alanya : az állam a polgári bíróság elé ép úgy csak
magánjogi (szerződési és kártérítési) kötelmek alapján vonható, mint az egyes.
Az egyén közjogának, pl. választói jogának érvényesítése, közkötelességének pl. a katonáskodásnak
teljesítése csakis közigazgatási uton érhető el. E jogok
és kötelességek iránt hozott és az egyénre sérelmes
közigazgatási határozatok ismét csak közigazgatási
uton : az ú. n. közigazgatási felebbvitel vagy vitás
közigazgatási eljárás útján orvosolhatók. E határozatok ellen a rendes bírói út általában soha, a közigazgatási birói út pedig csak kivételesen, takszativ
felsorolt esetekben vehető igénybe.
A közjogok érvényesítésének és közkötelességek
teljesítésének ezen tipikus módja azonban korántsem
mondható kizárólagosnak. Mert a míg a bíráskodás
és közigazgatás elválasztása nem teljes oly irányban,
hogy a magánjogi bíráskodás a közigazgatási szervek
hatásköréből egészen ki lenne zárva, addig másrészt
igen gyakori, hogy a törvény vagy a birói gyakorlat
egyes közigazgatási vitákat polgári bíróságok hatáskörébe vesz fel vagy közvetlenül vagy közigazgatási
eljárást követőleg.
1
A H ilyetén való használatát illetőleg I. Gen. 48,9 49,5
Ex. 43 7,0 92CJ 2333 34,2 .lózsue 7]5 16,0 Zsolt. 118,4 .lób 303l.

Nézetünk szerint semmi veszély nincs abban, ha
a rendes bíróság közigazgatási vitákat is elintéz vagy
közigazgatási határozatokat felülbírál, hiszen a közigazgatási határozatok ellen rendezett jogállamban
birói jogorvoslásra mindenkor szükség lesz. Mindazonáltal a külön közigazgatási és külön hatásköri
bíróság" felállításában kifejezésre jutó magyar jogi
közfelfogás azon határozott irányban vezet, hogy
közjogi kérdések kizárólag közigazgatási uton nyerjenek elintézést és a jogtalan és sérelmes közigazgatási határozatok a pártatlan, független, jogi képzettséggel biró, de a közigazgatási érdekek méltánylására is képes közigazgatási bíróság előtt legyenek
panaszolhatok. Az egyéni közjogok kereshetőségének
ezen modern módja a közigazgatási bíróság hatáskörének általánosítása és alsóbbfokú közigazgatási
biróságok szervezése esetén a tudományos és gyakorlati kívánalmakat teljesen kielégítheti.
Más kérdés azután azokban az esetekben, mikor
a közjog vagy közkötelesség tartalma kizárólagosan
anyagi szolgáltatás (pizetum-szedési jog", adózás),
továbbá, a mikor a közviszonylatokba anyagi szolgáltatások kapcsolódnak (hivatali viszony, kegyuraság),
megtalálni azon helyes határvonalat, a mely a közpolgári vagy a közigazgatási hatáskör és eljárás szigorú elkülönítését képezhetné. Birói és közigazgatási
hatóságainknak egyes különleges ügycsoportban, mint
ép például az egyházi ügyekben (lelkészi javadalom,
kongrua, párbér, egyházi adók, kegyuraság stb. iránt)
hozott hatásköri határozatai egymással ellentétesek
s minden egységes szempont híján csak igen kevéssé
képezhetik a szabályozás alapját.
A határozatok egy részében azon nézet nyilatkozik meg, hogy ha a közigazgatási jogon alapuló
követelésnek, illetve kötelezettségnek már az alapja:
tehát maga a közjog jogvitás, a kérdés közigazgatási
uton döntendő el; ellenben ha a közjog fönnállása,
alanya vitán kívül van s csak a jogosítvánnyal kapcsolatos anyagi szolgáltatás természete, mérve kétséges: a biróság intézi el a vitát.
Másutt az az irányadó szempont, hogy ha a
kereset vagy panasz a közjog igénybevételére irányul,
a közigazgatás; ha pedig a közviszonyokból eredő
vagyonjogi teljesítésekre irányul, a biróság bir hatáskörrel. Némely határozat ismét azt emeli ki, hogy
közjogi vitás kérdés csak törvény rendelése alapján
vonható a polgári biróság elé. És így tovább.
A kérdés lényege mindenesetre elsősorban a
vitás jog természetén fordul meg; de eldöntésére
egyéb körülmények is befolynak. A mennyiben pl. a
közigazgatási határozatok minden faja ellen közigazgatási birói védelem állana rendelkezésre, nem
lenne olyan veszélyes a közigazgatás hatáskörét egyes
a közjogokkal összefüggő magánjogi kérdésekre is
megállapítani-. A meddig azonban a közigazgatási
biróság hatásköre általánosítva nincs, a meddig egyes
közigazgatási ügyágak : mint éj) az egyházi ügyek is
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(az 1896. évi XXVI. t.-c. 48., 49., 50. §§. és az 1898.
XIV. t.-c. 9., 13., 14., 15., §§-ban körülírt esetek kivételével) j ó f o r m á n teljesen ki v a n n a k a közigazgatási biróság hatásköréből zárva, addig nem szabad
megakadályozni polgári bíróságaink azon törekvését,
hogy hatáskörüket a jogrend föntartása érdekében
még az anyagi vonatkozású közjogi kérdésekre is
kiterjeszthessék vagy közvetlenül vagy legalább a
közigazgatási határozatot követőleg.
2. A magyar államban a kegyúri jogok egyeteme,
az úgynevezett főkegyuraság (ius s u p r e m i patronatus)
a király kezében van összpontosítva. A király hatáskörébe tartozik 1. egyházi stallnmok (püspökségek^
érsekségek) fölállítása, eltörlése, egyesítése, megosztása, területi átszervezése; 2. egyházi stallnmok betöltése (érsekek, püspökök, kanonokok, apátok, prépostok kinevezése, áthelyezése); 3. szerzetesrendek
behozatala, korlátozása, eltörlése, kitiltása; 4. egyházi alapítványok jóváhagyása, felügyelete; 5. lelkészi
javadalmak iránt való intézkedés (szabályozás, nyilvántartás, zár alá vétel). A magyar király főkegyúri
jogait alkotmányos módon, felelős minisztérium útján
gyakorolja; a minek következtében a jogok gyakorlása a minisztérium hatáskörén belül egy külön ügvágnak : a vallásügyi közigazgatásnak kifejlődését tette
szükségessé (vallás- és közoktatásügyi minisztérium).
A király, illetve a vallásügyi miniszter által gyakorlandó főkegyúri jogoknak minden esetre lényeges
korlátozása a magánkegyuraság, a mely szerint egy
magánszemély a főkegyúri jogok m ó d j á r a és rovására egyes egyházi stallum betöltésére (ius praesentandi), javadalmazására és j a v a d a l m á r a bizonyos
pozitiv jogokat gyakorol, a fő kegy úr módjára és
rovására bizonyos tiszteleti jogokat élvez (ius listrae,
sedes in choro, honor thuris, ius processionis, ins
intercessionum, etc.). A magánkegyuraság továbbá
az alapításon kívül csakis a főkegyuraság által való
adományozás, vagy az attól való elbirtoklás útján keletkezhetik. 1 Már ezekből is kétségtelen, hogy a magánkegyuraság egy közjogi helyzet, a magánkegyúr jogai
és kötelezettségei közjogi jogok és kötelezettségek.
Azonban a tiszteleti jogokon, bemutatási jogon,
felügyeleti és ellenőrzési jogokon és kötelezettségeken
kívül, melyek a kegyuraság pozitiv közjogi tartalmát
megadják, a kegyúri helyzet bizonyos anyagi jogokkal és kötelezettségekkel kapcsolatos. Az egyház és
hozzátartozó épületek j ó k a r b a n tartása, szükség esetén
újjáépítése, a leolvadt javadalmazás kiegészítése stb.,
mint kötelezettségek; inségbejutás esetén a javadalom
fölöslegéből segélyre való igény és más ilyenféle
jogosítványok a kegyuraság intézményét a magánjogok fölött magánjogi alapon Ítélkező polgári bíróságok hatáskörének egyik tárgyává tették.
1
Kollányi szerint ellenben «az általános királyi kegyuraságot úgy, ahogy azt iróink ma tanítják, a középkorban
nem ismerték». A magánkegyúri jog hazánkban a középkorban. 1906. 137. 1.
"
Szerk.
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A kegyurasággal kapcsolatban felmerülhető jogvitás természetű kérdéseket a következőkben elkülönítve tárgyaljuk.
3. Az első jogvitás kérdés, a mely a kegyuraságra vonatkozólag fölmerülhet, az, hogy v a n - e egyáltalában magánkegyuraság? Tehát az képezi a vita
tárgyát, liogy valamely kegyúri j o g gyakorlása kivált-e
adományozás vagy elbirtoklás révén a főkegyurasági
jogok köréből, keletkezett-e eredeti módon m a g á n kegyuraság ?
Ezen kérdés szinte klasszikus tisztaságban került
1897-ben a minisztertanács, mint hatásköri biróság elé.
A veszprémi megyés püspök előterjesztéssel éli
a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez, engedélyt
kérve, hogy a szentkirályszabadjai római katholikus
plébániára vonatkozó kegyúri j o g á n a k megállapítása
iránt a polgári bírósághoz fordulhasson; nézete szerint
a közigazgatási hatóságok előtt csak a fönnállásukra
nézve kétségbe nem vont kegyúri jogokból és kötelezettségekből származó viszonyok megállapítása szorgalmazható, míg magának a j o g fönnállásának vagy
elenyésztének k é r d é s e : a jogper a bíróságok hatáskörébe tartozik. A vallás- és közoktatásügyi miniszter a kért engedélyt megtagadta s a kegyuraság létének megállapítását a saját hatáskörébe tartozónak
nyilvánította ; százados szokás szerint ugyanis a király
mint legfőbb kegyúr a kegyúri kérdésekben őt régi
törvények szerint megillető személyes birói hatalmát
m i n d e n k o r k o r m á n y a s az ennek alárendelt közigazgatási hatóságok ú t j á n gyakorolta.
A veszprémi püspök erre a királyi törvényszék
előtt rendes pert indított a r ó m a i katholikus vallásalap ellen a plébániára vonatkozó kegyuraság, valamint az ebből folyó jogok és kötelezettségek elismerése iránt. A törvényszék hatáskörét megállapította és
végzését a kir. ítélőtábla helybenhagyta, mert a vitás
magánjogi vonatkozású kérdést semmiféle törvény
vagy rendelet a bíróságok hatásköréből ki nem vonta.
A vallás- és közoktatásügyi miniszter és polgári
bíróságok között ily módon fölmerült hatásköri
összeütközés az 1869. évi IV. t.-c. 25. §-a alapján eldöntés végett a minisztertanács elé került, mely 1897.
évi j ú n i u s hó 23-án 32.915. I. M. szám alatt hozott
határozatával az ügyet közigazgatási hatáskörbe tartozónak mondotta ki.
A határozat indokolásában elsősorban a régi
magyar törvényekre támaszkodik (1553. évi IX. t.-c. ;
1569. évi XXXVI. t.-c.), a melyek azt rendelik, hogy a
magán kegyúri jog megszerzését a király, mint a
legfőbb kegyúr előtt kell bizonyítani. A bizonyítóeljárás régebben deputatum i u d i c i u m : azaz a király
által tetszés szerint egyháziakból vagy világiakból,
vagy vegyesen egyháziakból és világiakból kiküldött
Ítélőszék, ujabb időben pedig a király k o r m á n y a
előtt volt lefolytatandó. De fölhozza az indokolás azt
is, hogy a magánkegyúri jogok eredeti keletkezését
bizonyító tények kizárólag közjogi természetűek s
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igy a kérdés kizárólagos közjogi vitás ügy, melyet
semmiféle törvényünk sem utal a polgári bíróságok
hatáskörébe.
A minisztertanács ezen határozata bizonyos köztekintélyre tett szert s a bíróságok részéről is más
hasonló esetekben annak értelmében történt a döntés
(a Kúria 7117/1905., a budapesti tábla lg. 107/1898.,
a kassai tábla g. 52./1897. számú döntései), bár a
Kúria kijelentette, hogy a minisztertanács határozata
csak a konkrét esetre mérvadó s a bíróságokat nem
köti (5896/1907. számú határozat).
Már az I. részben kifejtettük, hogy a kegyuraság
közjogi helyzet, ennélfogva szerény nézetünk szerint
a magánkegyuraság eredeti módon való keletkezésének megállapítása közigazgatási útra tartozik; természetesen szintén közigazgatási uton döntendő el,
hogy az így keletkezeti magánkegyuraságnak ki az
alanya ? (V. ö. a 32.915/1897. 1. M. sz. minisztertanácsi
határozatot.)
Egyed István dr.
L ••
Madrid. A Ferrer halálbüntetése kapcsán keletkezett
'Sy zt világkavarodás. — A napilapokból a Ferrer-ügynek minden
világrészlete eléggé ismeretes. Mi itt most csak három dolkrónika. got, három jellemző adatol akarunk leszögezni. Az
első : — bizonyíték, hiteles bizonyíték a mellett, hogy
Ferrer szabadkőműves volt ; a másik adat világraszóló
bizonyíték a mellett, hogy a sok helyen véres lefolyásúvá fajult Ferrer-lázt a világuralmi nagyzásban
hánykolódó francia szabadkőművesség keltette föl.
A harmadik adat bizonyíték a mellett, hogy a Ferrerféle «szabad iskola» tanai oly anarchiát hirdetnek,
a melyet sehol a világon, a hol a közerkölcsök egészségesek, a közhatalom el nem tűrhet. Lássuk az első
adatot. A «Répertoire maçonnique»-ban a 85. 1. következő adat olvasható : «FERRER (Francisco), encien
professeur d'espagnol au G.-. ().-., anarchiste, directeur
de l'école moderne à Barcelone. T.-. G.-. O.-. mars-mai
1902.» Ehhez nem kell magyarázat. A második adat az,
hogy a párisi N. O. tanácsa «à toutes les puissances
maçonniques du monde», tehát a világ összes szabadkőműves hatalmasságaihoz (!) és valamennyi páholyához tiltakozást küldött Ferrer kivégeztetése miatt. Ebben a
kiáltványban a francia N. O. kimondja, hogy «Ferrer azért
lett szabadkőműves, mert tudta, hogy a szabadkőműves
lélekben a legfőbb eszmény, melyet ember megvalósíthat,
jut kifejezésre. O élete végéig a testvériség, a szabad gondolat, a türelem elveit hirdette.1 Jellemző a szabadkőműves kiáltvány további része, mely álljon itt francia
eredetijében: «Le Grand-Orient de France fidèle a sa
mission civilisatrice (!), proteste hautement au nom
de ses cinq cents ateliers répandus sur toute la turface
de la Terre, contre ce sursont de barbarie. Je affirme
son inébbrantable confiance dans la victoire définitive
de la science sur le dogme, de la raison sur la crédulité et salue en Ferrer «très grand et très bon» un de
martyrs de la Libre Pensée».
I A testvériségét, a mely gyilkol, a «szabad» gondolatát, a mely
az emberi nem józan gondolkodását üldözi, a türelemét, a mely
pusztulásuk!-? esküdött össze mindazoknak, kik máskép gondolkodnak, mint ők, az anarchiát keblükben melengető szabadkőművesek.
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Ime tehát világos, honnan és milyen szél fúj az
emberiség lelki világában. Legújabb francia hír szerint
a troyesi páholy azt indítványozta, Ferrernek Rómában,
a Vatikánnal szemben állítsanak szobrot s erre adakozzék az egész világ szabadkőművessége; ő erre a célra
200 frankot szavaz meg. A harmadik dolog, a mit itt
még leszögezni akarunk, az, hogy milyen tanokat hirdetnek a Ferrer-féle «szabad iskola» tankönyvei. Ezek
szerint minden bajnak, például a vagyonkülömbségnek
és annak, hogy az emberiség nagy tömegei szükséget
és éhséget kénytelenek szenvedni s munkára és megvetésre vannak kárhoztatva, az Istenben való hit és
az ő közvetítői (Krisztus, egyház, papság) az okai.
A papok még a vadállatoknál is veszedelmesebbek,
mert az emberiséget zsenge gyermekkorától kezdve
erkölcsileg megmérgezik. A fejedelmek, kik hadseregeket
tartanak, hóhérai az emberiségnek... A fegyvereket azok
ellen kell fordítani, kik azokat a nép fiainak a kezébe
adták. Egyedül helyes felelel valamely hadüzenetre az
egyetemes katonai sztrájk... Kell még több?! De nem
ezeknek az elveknek a hirdetése vitte Ferrert a halálba,
hanem az, hogy a királyi pár elleni merényletben és a
barcelonai vérengzésekben, mint a spanyol anarchisták
feje, intéző részt vett. S ezt az embert hirdeti a párisi N. O.
«très grand»-nak és «très bon»-nak. A XX. század homlokára ezzel rá van sütve a szabadkőműves Kainbélyeg.
*

Bruxelles. Mercier bibornok beszéde a meclielni
kath. kongresszuson — valóságos világító torony a mai
élet zivataros tengerén. «Mikor majd, így szólt, ennek
a nagygyűlésnek 2000 lapra terjedő jelentését nyugalmasan fogjuk olvashatni és mérlegelni, meglehet, hogy
füleinket annak a voltairei gúnyolódásnak hangja fogja
megütni: «Mind hiába; a hit, a kereszténység kialvóban,
halófélben van mindenfelé!» Nyugodtan azt felelhetjük
ennek a voltairei gúnyolódásnak : «Boldog ember az,
kiben az Úr félelme él ; az ő szive nyitva áll a reménynek, törekvésében nem hátrál meg mindaddig, míg ellenségei lábai előtt nem fekszenek». Voll-e kor a mainál
csodákban gazdagabb ? ! Ha hazánk északi határait átlépjük, ott látjuk a hollandiai katholikusokat, a mint
a szocializmus áramlatának gátot vetnek és keresztény
(protestáns) testvéreik segítségével,1 oly szociális törvényalkotást végeznek, a mely az oktatásszabadságot igazságos védelemben részesíti, melyet, sajnos, sok kath.
ország irigyelhet a németalföldiektől. Látom német testvéreinket, kik fegyelmezettségük erejével éltelenné tették
a vaskancellár gyilkos fegyverét és kezükben tartják a
birodalom jövőjének döntő bíróságát (l'arbitrage!) Testvéreink az Egyesült-Államokban és Angliában hódító
működésükkel vigasztalásunkra szolgálnak más országok
katholikusai sikertelenségének láttára ! Francia testvéreink, kik tiszteletre, csodálatra és szánalomra méltók,
a világnak a történelemben páratlan látványát nyújtják,
olyan népnek, a mely szent Péter utódjának egyetlen
jeladására lemond 36 millió jövedelemről, egy pillanat
alatt, nem átkozva üldözőit, papnevelő intézeteinek,
templomainak, misealapítványainak elrablását és nyugodt
nagylelkűséggel fölveszi újra félbeszakított munkáját,
mint a fecske béketűréssel újra építi fészkét, melyet egy
1 Mikor fog ez nálunk bekövetkezni?!
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szívtelen arramenő szeszélye szétdúlt». Il t a világhírű
főpap szavát sokáig tartó viharos tetszészaj szakította
félbe, jeléül annak, hogy a hivő belga katholikusság
szivének legérzékenyebb húrját érintette, melynek életeleme a kath. hithez való ragaszkodás. «Minden században, így folytatta Mercier bibornok, a hitetlenség
sikere a jövő század számára diadalt visz át, melyet az
bevált. A kicsinyhitű emberek zavarba, kétségbe esnek
a jövő fölött. Mindig voltak aggályos lelkiismeretek, kik
nem látnak csak összeomlásokat megoldásul idejük
zavarainak végéül. Fensőbb, még szenteknek is mondható lelkek, az első keresztények példájára, gyakran
gondoltak arra, hogy a világ vége közeledik, nem látva
maguk előtt, csak a baj növekedését mindenfelöl. És
ki ne ismerné azt a keserves tekintetet, melyet X. Pius
vetett a világ fékevesztett hullámaira, a midőn szent
Péter hajójának kormányrúdját kezébe vette? Hanem
azonnal, talpra állva s átvéve az uralmat a világ és a
történelem fölött, meglátta, hogy az a barázda, melyet
a századok élete szánt, teljesen át van termékenyítve a
népek nyugtalanságának verítékével s meg van öntözve
az ő vérükkel ! Akkor, megragadva a kormányrudat,
félelme eltűnt, mert a tegnapi nap vitézkedő egyháza
mindig bevált a holnap győzelmes egyházának».

LXVIII. évf. 1909.

itt is kikelt a felekezetieskedés konkolya. Ki ne hallott
volna az ú. n. mariavitákról, kik a kath. egyházból
szakadtak ki s kik különös máriatiszteletüktől kapták
nevüket is. Az egész orosz államegyháznak, kezdve a
cári udvartól le egész a legutolsó pópáig és dászkálig,
nagyon kedvére van az, hogy úgy mondjuk, katliolikus-egyliázbeli szakadárkodás. Az állam kegyének
buzdítása vakmerőkké telte a mariavitákat. «Püspök»-öt
választottak maguknak Kowalski János Mária Mihály
áldozópap személyében, a ki magát az utrechti janzenista érsektől püspökké szenteltette fel. Az orosz kormány, névszerint a belügyminiszter kapva kapott a
katholikus egyház elleni akció alkalmán és a mariavita
«piispök»-öt ez utóbbi hivatalában megerősítette és
«episcopus regionum ecclesiae catholicae Mariavitarum,
quae est in regno Poloniae, Magno Ducatu Lithuaniae
et Imperio Russiae» cimmcl a birodalom tiszti karába
beigtatta. Körutain Koslowskit «kisanyá»-nak nevezett
Koslowska nevű nő követi, a ki azt hirdeti, hogy ő a
B. Szűztől kap sugallatokat. Egy templomszentelés alkalmával Koslowski hivei annyira vetemedtek, hogy megtámadták a katholikusokat, még védtelen nőket és gyermekeket is és vért ontottak. Ilyen felekezetet vett pártfogásába a cári uralom. Ilyen a szakadárság türelme. —y—la.
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V a r s ó . Sajátságos

türelem.

— M u s z k a o r s z á g az a

sajátságos ország, a hol vallásügyi minisztert nem
ismernek. Az ú. n. orthodox egyház ügyei az ú. n. szent
zsinattól függnek, a melynek elnöke ugyan a szentpétervári érsek, de tulajdonképeni vezető szelleme az
ú. n. egyetemes gondnok, procurator, Iswolski, az ő cári
udvarmesteri minőségében. Semmi sem mutatja kézzelfoghatóbban az orosz szakadár egyház szolgaságát, mint
ez a jellemző körülmény. A másvallásuak ügye, melyeket
idegen vallásoknak neveznek, a birodalom belügyminiszterének joghatósága alá van rendelve. Ez a miniszter
jelenleg Haruzin, a ki szintén udvarmestere a cárnak.
A mi a hivatalos szakadár orosz egyházat illeti, a
mely államvallás, ennek rengeteg szakadékai voltak
minden időben. Már Péter cár ideje óta ismeretesek az
ú. n. raszkolnikok, kik orthodoxabbak akarnak lenni a
hivatalos orthodoxoknál. Számuk tévedéseik szaporodásával szaporodott. Tanaik gyakran a legérthetetlenebb s
legirtózatosabb értelmi és erkölcsi tévedések. Hogy a
törvény sújtó erejét kikerüljék, a képmutatáshoz fordulnak ezek a raszkolnikok (eretnekek) és a hivatalos
vagyis az államegyház istentiszteletére járnak. Az ily
szakadár eretnekek számát 20 millió főre lehel becsülni.
Egy-egy ilyen szektának a feje gyakran közönséges
parasztember. A filipponzi felekezetnek például alapítója is parasztember volt. Ettől kapta a felekezet a nevét.
Ez a felekezet nem isner papságot, mert hite szerint
minden ember maga magának a papja. A fedosejewskick
felekezete nem ismer szentségeket. A straunickiak felekezete kommunismust vall még a házasság körében is.
A chlislyek felekezete azt vallja, hogy körükben Krisztus,
Mária és a próféták szakadatlanul megtestesülnek. Még
a föníciai moloch-kultusz is talált követőkre. Még az
istentelenek felekezete is vallás-felekezetnek tartja magát.
Orosz-Lengyelországban, a hol tudvalevőleg a kath.
egyház hívei vannak többségben, a felekezeti szétszakadozottság eddig ismeretlen dolog volt. De újabb időben

C u r s u s b r e v i s p h i l o s o p h i a e . III. Theodicaea. j r 0 ( j a
Auctore Gustavo Pécsi. 1909. Esztergom. 317 1. Ara 5 K.
Mikor Pécsi jelen müvét olvasom, valóban átlátom, lom.
mennyire igaz a «Bölcsesség Könyvé»-nek vádja : Hívságosak mind az emberek, kikben az Isten tudománya
nincsen és a látható jókból nem ismerhették meg azt,
a ki vagyon. Mert ha annyit tudhattak, hogy ismeretei
nyerhettek a világról, mennyivel könnyebben megtalálhatták volna annak Urát. S ezért menthetetlenek, mint
szent Pál hozzáteszi.
Pécsi először is jó alapot készít elménkben a
természetes istentan szent temploma számára : de
causa efficiente, finali, de infinito. Azután bemutatja a látható világot, hogy határolt számban, térben,
időben; időben született, öregszik, készül a halálra.
Ezek már egy hallgatag érv: kell Isten. Bemutalja
a csodálatos rendet a világon. Honnét ez az anynyira előrelátó, ez a legapróbb kicsiségekbe ható, ez a
megszámlálhatatlan sokféleséget csalhatatlan okossággal
összekombináló rend? Ez egy más hallgatag, de annál
hatalmasabb istenérv. Ezután átmegyja főtárgyra: Isten,
annak megismerhetősége, az isteni érvek száma. Hozza
a régismert metafizikai érveket, de az elsőt ex motu,
elveli. Csodálom. Szent Tamás szerint ez a via manil'estior. Ezek után hat fizikai érvet léptet föl. Ezek már
egészen a modern istentudás gondolatait tartalmazzák,
bár részben benfoglaltatnak a régi érvekben. Azután
következnek az ismert erkölcsi érvek. Velős, rövid,
világos, tanulságos thesisek ezek mind.
A mi ezt a részt érdekessé és tanulságossá teszi,
az a helyes modernség, mely nem annyira a metafizikát
szerepelteti itt, a mint ebhez eddig szokva voltunk, hanem
inkább a fizikát, kémiát, asztronómiát és az összes
természettudományok kincseit. Pécsi inkább érzékelhető
lépcsősoron akarja olvasóit az Isten mindenekfölött álló
trónjához fölvezetni; szinte kezeinkkel akarja a világon
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kívüli nagy Ismeretlent mcgtapintlalni. Ha magyarul
volna írva, ezt a részt nagy haszonnal tanulmányozhatná a mi világi intelligenciánk.
A II. és III. rész természetszerűleg elvontabb: de
natura Dei, de operatione Dei. Szép istentemplomban
vezet körül. Kár, hogy ő maga sokszor nagyon megfeledkezik erről és olyan nagy hangon beszél, a mint
ilyen templomban nem illik beszélni. Kíméletlen és
igazságtalan módon szenvedélyeskedik a thomistákkal
szemben, e templom nagy szentjével szemben sem ismer
tiszteletet.
Roppant megvetéssel lesajnálja az ipsum esse subsislens tételt. így érvel ellene: per esse nihil proprie perfectum exliibetur de Deo, neque tanlum' quod ultimae
formicae competit. Ergo. Ez ilyen tudóshoz igazán
méltatlan, ha szabad mondanom, nyelveskedés. Mert vagy
nem érti mit beszél, vagy érti és akkor tudnia kell,
hogy esse vagyis existere est ultima et maxima perfeclio
rerum. Ha Pécsinek igaza volna, miért mutat maga
Isten az ő esse-jére, mikor azt mondja Mózesnak: sic
dices íiliis Israel, qui est, misit me ad vos? «Qui est»,
ez Pécsi szerint nihil proprie perfectum?! Isten e feleletén «qui est» méltán elgondolkodhatunk. Itt Isten
valóban az ő esse, existere-jéra mutat és azzal akarja
magát megkülönböztetni nemcsak a hamis istenektől,
mint Pécsi ráfogja, hanem általában minden más létezőtől ; Isten maga azt veszi önömaga számára lényeges
megkülönböztetőnek minden mással szemben, a mi
nem ő. Ez méltán meglep, de megértjük ezt az isteni
szót, mert voltaképen csak az az esse, existere, mi
Istenben van, igazi esse; mig az az esse, mi a teremtményekben van, az inkább a non esse felé, a megszűnés
felé való sietés ; az isteni esse a valódi katexochen esse,
mert benne minden teremtett és lehető esse tökéletessége, mintegy feneketlen tengerben hennloglaltatik ; az
isteni esse az igazi hatalmas esse, mert szükségképen
van, nem úgy a teremtményekben levő esse és existere.
Végre is az «aseitas», mi, úgy tetszik Pécsinek, szintén az isteni esse-t tekinti és azt mondja arról: az az
esse, mely nincs mástól, hanem önmagától. Mi meg azt
mondjuk, hogy ez az isteni esse oly hatalmas, oly tökéletes, hogy minden tökéletességet magában foglal és így
maga ez az isteni esse az Islen lényege, azért mondjuk :
esse subsistens. Ez bizonyára nem nevetséges, hanem
mélységes fölfogása az Isten lényegének és nagyon találó
megkülönböztető Islen és minden más között, mi nem
Isten ; a Mózeshez intézett isteni szó : «qui est», szintén
ezt fejezi ki.
Pécsinek a természetes isten tan határai szűkek,
átcsap külön fejezetekben a praedestinatio és gratia
egészen égi sferáiba. Szükség erre nem volt, ez a dogmatika világa, de Pécsi valami új utat akart ezekbe a
ködös alpesi világtömkelegekbe vágni.
Semmiképen nem tudja szívlelni a praedestinatio
ante praevisa merita-t, mert ez szerinte igazságtalan
praedilectio. Pedig hát ez a szerinte igazságtalan
praedilectio megvan a praedestinatio post praevisa meritaban is. Hisz ez apraevisum meritum maga is praedilectiót
föltételez, vagyis gratia efficax-ot, melyet Isten azzal a
tudattal és kegyességgel, más szóval praedilectioval adott,
hogy ezzel az illető közre fog működni. Tehát így is, úgyis
ott vagyunk a szerinte igazságtalan praedilectiónál.
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Ha a praedestinatio ante praevisa mérita igazságtalan praedilectio, akkor az is igazságtalan praedilectio,
mikor Isten Péternek gratia efficax-ot ad, vagyis olyan
kegyelmet, melyről biztosan előrelátja, hogy azzal közre
fog működni, mig Pálnak, ki esetleg épen olyan jó, ad
gratia sufficens-t vagyis olyat, mellyel Pál közreműködhetnék ugyan, ha akarna, de Isten előre látja, hogy
nem log közreműködni. Világos, hogy ez a praedilectio
Petri prae Paulo, de semmiképen sem igazságtalanság,
mert Isten az ő igazságosságánál fogva csak olyan
gratiat tartozik adni, mellyel az ember közreműködhetnék, ha akarna, nem pedig olyat, melyről előrelátja,
hogy az ember vele közre is fog működni.
Pécsi támad bizonyos molinistákat, kiket pseudomolinistáknak és kryptothomistáknak címez és pedig azért
mert azt tanítják, hogy azok az emberek, kik a mostani
kegyelemrendszer meglevő kegyelmeivel üdvözülnek,
azok esetleg egy más lehetséges kegyelemrendszerben,
a melyben más körülményekben volnának és más
kegyelmeket kapnának esetleg nem üdvözülnének. Ezt
a tant tagadja és azt állítja, a kik e kegyelem rendszerben üdvözülnek, azok bármi más lehetséges kegyelemrendszerben is üdvözülnének biztosan. Ezt az állítását
azzal bizonyítja, hogy az ember megtartaná bármiféle
kegyelemrendszerben az ő sajátos arbitrium individualeját. Ez nagyon igaz. De hát nem tudja Pécsi, minő
roppant gyönge, hajlékoy, változékony, törékeny az a
mi arbitrium individualenk ! Hogy lehet erről a gyönge
tácskáról, erről a törékeny edényről azt állítani, hogy
bármiféle viharok közt, bármiiéle csapások alatt is
föltétlen biztosan, sértetlenül niegállana, csak úgy,
mint esetleg abban a jelenlegi kegyelemrendszerben
megáll. Azt feleli, hogy mégis, mert különben verba
Apostoli: Deus non sinit vos tentari ultra vires, non
verificarentur in omni ordine. Dehogy nem. Biztos,
Isten minden lehető kegyelemrendben mindenkinek
megadná a szükséges kegyelemerőket, de nagy kérdés,
hogy mi azokkal a kegyelemerökkel közreműködnénk-e
a bármiféle kegyelemrend kitudja miféle nehézségei
között? Ne felejtsük el, a mi arbitrium individuale-nk
egy valódi mysterium miserabilitatis. Ha azonban Pécsi
mindezek dacára megmarad ez állítása mellett, akkor
azt kell mondanunk, hogy soha sem létezett nagyobb
thomista, praedeterminista, mint most ő, mert akkor azt
lanítja, hogy Isten az embert azzal az individuális szabad
akarattal, a mit neki adott, föltétlenül praedeterminálta
az üdvösségre, a mennyiben szerinte azzal az individuális szabadakarattal minden lehető kegyelemrendben
biztosan üdvözülni fog és semmiféle körülmények között
el nem kárhozhatik.
Pécsi erre a láthatóan egészen hamis állításra akarja
az új hidat építeni, a melyen szerinte a molinisták
és thomisták találkozhatnának, hogy végre a probléma
praedestinationis cum omnium consensu solvi posset.
Nem, ezzel az okoskodással nem lehet az antecedens
praedilectiót megszüntetni, ez benne van és benne marad
a molinista gratia efficaxban és praedestinatio post
praevisa merita-ban is. Mert végre is csak az üdvözül,
kinek Isten különös kegyességében végig olyan kegyelmeket ad, a melyekről előre látja és pedig et ante et
post praevita mérita előre látja, hogy azokkal közre log
működni.
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Ez a praedilectio végre is nem okoz semmiféle
nehézséget. Hiszen a ki üdvözül, végre is csak azért
üdvözül, mert szabadakaratával közreműködött azokkal
a kegyelmekkel, a melyeknek ép úgy ellentállni is tudott
volna : és az, a ki nem üdvözül, csak azért nem
üdvözül, mert szabadakaratávál ellentállt a kegyelmeknek, melyekkel ép úgy közreműködhetett volna, ha
akart volna.
Az igazi nehézség a kérdésekben mind a molinistáknál, mind thomistáknál az marad : minő a concursus
divinus a kegyelmi cselekedetekben? Hiába állítják a
molinisták: «homo entitatem operationis suae liberae a
Deo accipit, directionem vero a voluntate propria. Sicut
navicula entitatem motus a remigantibus, directionem
a gubernatore accipit». Ez nem lehet igaz, mert ők
maguk is Pécsivel az ellenkezőt bizonyítják, 250. 1.
Répugnât ut quaelibet nova realitas oriatur in mundo,
(juae non procedit immediate (etiamsi non unice) a
Deo Creatore omnium. Ergo Deus immediate et phisice
influere debet in omni operalione creaturarum. Pécsinek és az összes molinistáknak ez érvéből szükségképen
következik, hogy mivel a szabadakarattal végzett jócselekedet egy nova realitas, ennek a nova realitasnak teljes
egészében elejétől végig ép úgy kell a caus prímából,
Istenből erednie, mint a causa secundaból, a szabadakaratból, következőleg az a kivételezett «directio» is
föltétlenül Istenből is ered, mert különben volna egy nova
realitas nem Istenből, már pedig ez a «directio» itt
forealitas nova. Ezt a nehézséget, valljuk be alázatosan,
sohasem fogják megfejteni se a thomisták, se a molinisták,
ezt magának az Urnák kell megmagyaráznia, mikor
majd megjelenünk szine előtt, et videbimus eum sicuti est.
Krammer

György dr.

*

I n d e x B i o - B i b l i o g r a p h i c u s . CC. RR. PP. Matris
Dei Scholarnm Piarum qui in universo ordine pietatem,
litteras ac scientias scriptis suis loventes ornaverunt a
P. Thoma Vignas a S. Aloysio redactus et digestus.
Volumen I. (452. 1.) — volumen II. (479. 1.) Romae
1908. 1909.
Jeles adalék e két kötet a piarista rend érdeméhez.
A könyv szerzője, P. Vignas spanyol piarista, hazánkban is megfordult, mint a rendi generális titkára, és
pedig két alkalommal. Útjában elkísérte Mistrangelo
florenci érseket, mint apostoli vizitátort és P. Rrattinát,
a rend általános főnökét. Célja szép és dicséretes : feltüntetni kalasanti szent József fiainak irodalmi munkásságát, kezdve a szent alapítótól napjainkig; Ez okból
elősorolja az olasz, osztrák, magyar, morva-cseh, lengyel
és spanyol rendtartományok író tagjait, a kiknek száma
épen kerek 700.
Kezdi a szent alapítóval, a ki ugyan rendszeres
nevelési utasításokat nem írt szerzetesei számára, de a
rendi szabályokban s főképen nyolc kötetet kitevő leveleiben sok nevelési utasítást adott. Kai. szent József
nevelési elveit igen szépen összefoglalja Prónai A. dr.
k. rendi tanár «A piarista iskolák kezdete» c. művében.
Végig tekintve a 700 írón képviselve van ott minden
tudományág kisebb nagyobb mértékben.
Hibája a könyvnek, hogy a müvek cimeit kizárólag
csak latin nyelven közli s az írók abc-rendben való
összeállításánál a kereszt-, illetve a szerzetesi nevet veszi
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irányadóul; a végén azonban megtaláljuk az írók betűrendes jegyzékét a vezetéknév szerint is.
A munkát hiányosnak is találom, mert sok jeles
piarista író kimaradt a könyvből. Igy a hazai piaristák
közül: Dugonics, Somhegyi, Nagy Péter, Purgstaller,
Szepesi, Budaváry, Bolla, Erdélyi, Pintér, Lutter, Jallosich. A most élők közül : Tölcséry7, Tőkés, Szölgvémi,
Jászai, Suták.
A külföldiek közül is sok jeles író elkerülte a
szerző figyelmét. Igy p. o. Odobrina Ágoston, a ki
Leibnitzcal sokat levelezett, Rauch Adorján, a historikus,
P. Leonetti, a ki három kötetes művet írt VI. Sándor
pápáról (Bologna 1880.), Endl wieni piarista, a ki igen
szakszerű értekezésben ismertette a régi piarista drámákat. (V. ö. Die Schuldramen u. Komödien der Piaristen.
Wien 1895.) Reméljük, hogy müvét még folyatatja s a
hiányokkal is megismertet bennünket. Az első kötet
P. Sanchez Emmánuelnek, a rend jelenlegi generálisának, a második kötet pedig Rómában élő hazánkfiának,
Váry Gellértnek, a rend generális kormánysegédjének
van dedikálva.
Krasznyánszky
János.
B. S z a m o s u j v à r . Vergilius IV. Eklogájának megfelelő
verseit (Magnus ab integro saeculorum nascitur ordo etc..)
a szentatyák ugyan sokszor az Üdvözítőről magyarázták, de
kétség nem lehet benne, hogy ez az álláspont ma tudományosan tarthatatlan. Ha bővebbet kiván e pontban tudni, olvassa el Székely István egyetemi tanár füzetét a Sibylla-könvvekről, vagy Pfüttisch cikkeit a Hist. Pol. Bl. 139. kötetének
(1907.) 9. és 10. füzetében (Der prophetische Charakter der 4.
Ecloge Vergils bis Dante). Z.
E. L ő c s . Átadtam.
K . B u d a p e s t . Oh igen, olvastam Piklernek Harkányi
fölött tartott búcsúztatóját; a «Huszadik Század» mostani
száma hozta. Szokatlan, alacsony, anyagias gondolkozása ez
«az e m b e r i állatfaj» eme sajátszerű összetételű egyéniségének.
Úgy értelmezem, hogy valami szegényes kis szatócsboltban
élve le gyermekkorát : kulimász, ostornyél, héring, só, pálinkás üveg s hasonlóknál nem látott egyebet, meg a bejövő
pénzt. Ezek a benyomások hatnak reá bénítólag most is, eszmei
világba nem tud fölemelkedni. Harkányiban is csak azt látja,
hogy «virágzó ügyvédi irodát nyithatott volna, hogy fölemelkedhetett volna idővel egy nagy részvénytársaság igazgatójává»,
de ő szociológus akart lenni. Anyag és csak anyag az, a mit
az ő szeme lát és azonfölül még nagyon el lehet keseredve,
olyan ecetes izű a beszéde. Alexander Írásait nem lehet hozzá
hasonlítani.

TARTALOM. A chapelle-aux-saints-i ember palinodiája. Némethy Gyula dr.-tól. — Árpádházi szent Erzsébet
látomásai. II. Timár Kálmántól. — Adatok Felsőszelestei Gosztonyi János püspök éleiéhez. I. Sörös
Pong ráctól. — A bibliai őstörténet modern értelmezésének története. V. Kmoskó Mihálg dr.-tól. — A kegyúri
jogok érvényesítési módja. I. Egged István dr.-tól. —
Egyházi világkrónika. —y —la-tói. — Irodalom. Pécsi:
Cursus brevis philosophiae. Krammer György dr.-tól.
Vignas : Index bio-bibliographicus piaristarum. Krasznyánszky Jánostól. — Telefon.
I . a p t u l a j d o n o s és kiadó :
D U D E K JÁNOS

Stephaneum

dr. egyetemi ny. r. tanár.

nyomda r. t. Budapest. VIII., Szentkirályi-utca

28.

37. szám.
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T U D O M Á N Y O S , T Á R S A D A L M I É S I R O D A L M I KATHOLIKUS FOLYÓIRAT
Megjelenik - július és augusztus hónapot kivéve - minden
ELŐFIZETÉSI

FELELŐS

ÁRA

Egész évre
Félévre

K 12.—
« 6.—

DUDEK

SZERKESZTŐ

JÁNOS

EGYETEMI TANÁR

Jl modernizmus hite.
A katholikus egyház tanítása szerint az isteni
hit természetfölötti erény, mellyel igaznak tartjuk
mindazt, a mit Isten kinyilatkoztatott és az egyház
által elénk ad. «Isteni és kath. hittel mindazt igaznak
kell tartani, a mi Isten irott vagy áthagyományozott
szavában foglaltatik és az egyház azt akár ünnepélyes ítélettel, akár rendes és egyetemes tanítóhivatala által, mint istenileg kinyilatkoztatotlat terjeszti elő a hivésre.» (Vat. zsin. III. 11. 3. fej.) A katholil<us hit a tanítóhivatal meghatározása szerint oly
kinyilatkoztatott igazságokra vonatkozik, melyeket
Isten az egész emberiségnek adott, az egyes emberekkel pedig azokat az egyházi tanítóhivatal közvetíti.
Ezen kinyilatkoztatásnak hirdetője, föntartója, magyarázója az egyház, mint Istentől egyenesen e célra
rendelt csalatkozhatatlan közeg. A hit tartalmához, a
depositum fideihez csakis ezen kinyilatkoztatott igazságok tartoznak. Az egyház további tanításai szerint
a hit előföltételeit (Istent, Isten csalatkozhatatlan
tekintélyét, a pozitív kinyilatkoztatás tényét) az ész
útján biztosan meg lehet ismerni. A kinyilatkoztatás
történeti tény; a hit indítóoka pedig a kijelentő Isten
tekintélye.
A következők könnyebb megértése és áttekintése végett tartottam jónak előzetesen emlékezetünkbe idézni és kiemelni az egyháznak a kath.
isteni hitre vonatkozó ezen főbb tanait.
A modernizmus s annak a vallási immanenciáról szóló tana a kath. isteni hitet ezen eredeti,
egyedül helyes jelentéséből forgatja ki.
A modernizmus általában a Kant-féle és az
agnosztikus bölcselet emlőit szívta, annak szubjektivizmusával táplálkozott, annak tejével nevelte föl a
vallási immanencia elméletét. Bár állítólag nem bölcseleti elvekből, előítéletekből kiindulva, hanem
történetkritikai és excgetikai utakon haladva jutott a
vallásnak és kereszténységnek immanens fölfogásához, 1 mégis ha ezen szellemi épület alapjáig leásunk,
azt látjuk, hogy az egész rendszert az agnoszticizmus,
Igy állítják ezt t. i. a modernisták. Programm der
italienischen Modernisten. Jena 1908. 84. 1.
Szerk.

SZERKESZTŐSÉG

dr.

ES

KIADÓHIVATAL

Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 27,

Kant fenomenalizmusa hordozza. X Pius pápa enciklikája is az agnoszticizmust tünteti föl a modernisták
tanának negativ oldala gyanánt : «a modernisták
vallásbölcseletüket arra a tanra építik, a melyet közönségesen agnoszticizmusnak nevezünk». Mivel tehát
a modernizmust a modern protestantizmus bölcselete, Kant bölcseleti szelleme élteti, hogy a modernizmus hittanát megértsük, ezt a forrást kell közelebbről megismernünk.
Kant elválasztja egymástól az elméleti és gyakorlati észt. Az elméletivel szerzi meg az ember a
tudását, a gyakorlati pedig arra tanítja meg őt, hogy
mit kell tennie. Amannak területe a természet, emezé
a gyakorlati élet. De a természetben is csak a jelenségeket ismerjük meg, az érzékfölöttit nem. A gyakorlati ész megteremti az erkölcsösséget, az erkölcsi,
vallási rendet s elhiteti velünk az érzékfölötti valóságokat. A tudásnak, a tudománynak határain túl
csak hit juthat. De ezen gyakorlati észen alapuló
hit nem tudás. A tudomány nem jut el a dolgokig
úgy, a hogy azok önmagukban vannak; az erkölcsi
rend azonban föltételezi, hogy úgy vannak, jóllehet
semmit sem tud tárgyairól s épen azért hit. A gyakorlati észnek ezen fensőbbsége az elméleti fölött
egészen jogos, mert az ember első sorban erkölcsi
lény, arra való, hogy jól cselekedjék, nem pedig,
hogy tudjon. 1
Ha semmi érzékfölöttit, következőleg Isten létét
sem tudjuk biztosan; nem tudjuk, hogy valóban
létező, személyes lény, hanem a gyakorlati észnek
követelménye. Istenről a gyakorlati ész követelményeként azt tartjuk, hogy a mi létünk, boldogságunk
célja, a vallás-erkölcsi életnek nélkülözhetetlen
támasza ; nélküle nem volna összhang az erkölcsös
élet és boldogság között; de mindezen Ítéleteknek
csupán csak alanyi, de nem tárgyilagos értékük van.
A vallás csak érzelemügy, az isteninek alanyi módon
való érzete belső tapasztalat, bizalom, minden tárgyilagos elméleti ismeret nélkül. 2 Kant vallási szubjektivizmusa tehát a hit szóval a szívnek önkénytelenül
1

1

vasárnapon.

Ollé-Laprune, De la certitude morale. Paris, 1905. 151. 1.
V. ö. Dudek : A modernizmus és a katholicizmus,
1908. 63. 1.
2
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föltörekvő érzelmeit, alanyi hangulatait, érzelmi rendi
indító okokra támaszkodó meggyőződést fejez ki.
Elvetve a hit szónak eredetét, természetes jelentését,
mely lényegileg m á s iránt való személyes bizalmat
foglal magában, nem a hitismeret ú t j á n szerzett
tárgyat, nem is a tanuságot tevő személy érveit veszi
figyelembe, h a n e m a bizonyosságnak, ragaszkodásnak
csak alanyi jellegét s azon bizalom kifejezését, mellyel
bebizonyíthatatlan, belső igazságok iránt viseltetik az
e m b e r s a melyeket önmagában találhat föl. Röviden :
Kant szerint a hit köre arra terjed ki, a mit senki
sem tudhat, a mit bizonyítani, módszeresen közölni
nem lehet, a mi, hogy meggyőződéssel legyen állitható, az akarat erejét tételezi föl, mely pótolja az
észérvek hiányát, elégtelenségét. Természetes dolog,
hogy a hitnek ilyen alanyi, egyéni tapasztalatot
jelentő fölfogása ellenőrizhetetlen belső misztikus
homályba zárja az embert s elvet minden történeti, külső kinyilatkoztatást, tanuságtételt, külső,
tekintélyi kioktatás révén szerzett vallási ismeretet.
Ez a dogma, a tárgyilagos igazság nélkül szűkölködő vallás, hit.
Kant mindazt, a mi a valláshoz tartozik, a
gyakorlati ész területére teszi át s szerinte, ha azt
m o n d j u k , hogy hiszünk, akkor olyasmit fogadunk el,
a m i t és mert azt a gyakorlati ész követeli. Hiszünk
az erkölcsi világrendben, jutalmazó és büntető Istenben,
m e r t akarjuk és azért akarjuk, mert az a gyakorlati ész követelménye.
Kant nyomdokain haladva mások (pl. Schleierm a c h e r ) a hit szóval a végtelentől való függésünk
érzetét, belső, vallási alanyi élményünket jelölik meg
a mely kedvre, akaraterő-kifejtésre, serkent, a nélkül,
hogy tudnók, vájjon valóság-e az, a miről élményünk
van, vagy csak csalóka képzelődés, mely reánk
egyénileg épen jótékonyan hat.
A bölcseleti kriticizmus s a nyomában j á r ó
(protestáns) hitfelfogás gondolkodó és vallásos lényre
osztja az embert. Mert szerinte a vallási hit szükségességéből s erkölcsileg jótékony hatásaiból ezen
hit tárgyainak valóságához jutni logikai következtetésekkel n e m lehet, de nem is szabad, mert az
intellektualizmus volna, az elméleti ész használata,
m á r pedig az teljesen illetéktelen a hit területén.
A tudomány a hitet úgysem tudja bebizonyítani, de
megcáfolni s e m ; azért csak éljünk úgy, mintha
m i n d a z igaz volna, a mit s úgy a hogyan a hit
m o n d j a ; ne is törekedjünk azt elméleti ésszel
igazolni,
m a r a d j o n az csak alanyi szükséglet és
élmény.
A modernista vallási immanencia-elmélet hátterét az agnoszticizmus bölcselete képezi, mely abban
áll, hogy az ész az érzékelhető jelenségek körén túl
n e m terjed. A mi az ember tapasztalati körén kivül
esik, fölismerhetetlen ; a mi transcendens, metafizikai,
Kantnak «Ding an sich»-je, abszolút, isteni, arra
következtetni n e m lehet; a dolgokról, úgy a mint
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ö n m a g u k b a n vannak, semmit sem tudhatunk. Következőleg Isten sem ismerhető meg ésszerűen, mert nem
érzékelhető ; s így Istenről, isteniről semmit sem
tudhat az ember. A kik Istennek biztos észszerű megismeréséről beszélnek, azokat mint elavult intellektuálistákat lekicsinyli. Ez a rendszer a vallás megokolásában és magyarázatában külső befolyást, természetfölötti okságot nem ismer el. Teljesen meghaladott
álláspontnak tartja azt is, hogy a tárgyilagosan adott
isteni kinyilatkoztatás következtetés útján biztosan
fölismerhető.
Mindamellett a modernisták nemcsak hogy n e m
a k a r n a k vallástalanok, a vallás ellenségei lenni, hanem
vallásosságukkal, illetőleg a n n a k bensőségével és
mélységével a régieket túl akarják szárnyalni. Mert
ők vallásukat nem a tudás hideg, átlátszó edényében
hordják, hanem mély és lángoló érzelmeikben valósul
az meg, nyer kifejezést, a mely érzelmek teljesen az
övéké, külső ismereti tárgyaknak közvetítése nélkül.
Nem szivelik, hogy az igazság kívülről legyen reájuk
kényszerítve történeti és elvont spekulatív érvekkel,
hanem önmagukból fejtik ki a vallást. Ezen belső
életfolyamat, érzés, melyet az e m b e r b e n egy szükséglet, az isteni szükséglete kelt, a legfőbb, s ha azt
átéljük, akkor hitünk van. A hit szerzője, tárgya,
indító oka Isten, a ki az ész által megközelíthetetlen
és ismeretlen m a r a d az emberre nézve, de mégis, ha
az e m b e r öntudatában valami kimondhatatlan érzete
áll be, akkor kinyilatkoztatást n y e r s lia ezt hiszi,
akkor magát az Istent birja önmagában, a végtelennel
van összeköttetésben. Mivel pedig ez az érzés, az
ismeretlen érzete e/e/jelenség a hivő emberben, mivel
azt át kell élnie, azért nevezik vallásosságuk alapját
vitális i m m a n e n c i á n a k . Azt akarja ez mondani, hogy
a vallási jelenség magyarázatát n e m önmagán kívül,
hanem önmagában kell keresni, belső világában van
az adva s úgy, a m i n t érzésben átéli.
Mi tehát a modernizmus lelke, pozitív oldala
szemben a negativ agnoszticizmussal ? Az a vezető
gondolat, mely végighúzódik benne, abban áll, hogy
a hivő lélek hitének tárgyát és indító okát ö n m a gából és csakis önmagából vegye. Vagyis elveti az
igazságnak külső kinyilatkoztatás ú t j á n való közlését,
a mely kívülről lép eléje s hozzájárulást, elfogadást
követel tőle; n e m ismeri el a Krisztustól rendelt
egyházi tanítóhivatalt sem. Már pedig, ha az igazhivő azt a kérdést veti föl magában, hogy mit és miért
kell hinnie, azt kell felelnie: azt, a mit az egyház
tanítóhivatala hirdet, s azért, mert ő a Krisztus által
adott kinyilatkoztatott tanoknak a közvetítője. Következőleg azon elvek, melyek a modernista tan és hit
kiindulópontját képezik, végelemzésben protestáns
talajban gyökereznek, mely tudvalevőleg tagadja az
egyház azon jogát, hogy Krisztus tanát, mint annak
egyetlen meghatalmazott közvetítője, hirdesse, föntartsa, magyarázza.
Wiedermann
Károly dr.
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Árpádházi

szent "Erzsébet látomásai.

(in.>

3. Szembeötlő, hogy miért nem találtak utat
szent Erzsébetünk látomásai az ő életirataiba. Életrajzai csak egyetlenegy látomását mondják el. Ez a
látomás utóbb bekerült, természetesen csak kivonatosan, egynémely breviáriumi lectióba. így föltalálható az például a gróf Battyány József kalocsai
érsek által közrebocsátott officiumban, 1 hol következőképen hangzik a látomás : «Dum autem die
quodam, defixis in coelum oculis, contemplationi vacaret, ut quasi de humanae conversationis consortio videretur abstracta: Dei filium,
dulcem Jesum, ad se inclinatum, coelis patentibus
vidit, inter alia sibi consolationis lenimenta, dicentem: Si tu vis esse mecum, ego ero tecum, et a te
nullatenus separabor». Megjegyzendő, hogy az életrajzokban előkerülő ezen látomás nincsen fölvéve
a látomásoknak brüsszeli kéziratába.
Nevezett látomás körülményesebben el van
mondva például a Libellus de dictis quatuor
ancillarum-ban, még pedig Ysentrudis vallomásaiban.
Ez az 1236-ban összeírt Libellus igen fontos történeti forrás szent Erzsébetünkre vonatkozólag. Ysentrudis, a mint ezen látomást elmondotta, azt is
vallotta, hogy több ilyetén látomása is vala szent
Erzsébetnek, de azokat szorgosan eltitkolta. 2 «Rcvelationes autem, visiones et consolationes diurnas
frequenter bábuit multas, in diurnis et nocturnis
orationibus constituta; quod tamen ipsa módis
omnibus supprimens et dissimulans, quantum poterat,
occultabat, asserens in hujusmodi summopere esse
cavendum, ne species superbiae surrepat, ut ait
Apostolus: Ne magnitúdó revelationum extollat me».
Ysentrudis ezen vallomása alapján alkotja meg
Städtler 3 a maga nézetét szent Erzsébetünk látomásairól. Szerinte Erzsébet csupán meghitt körben,
mint szent Ferenc harmadrendjének tagja, néhány
ferencrendi szerzetes előtt tette szóvá látomásait.
A ferencrendiek azután összeírták ezen látomásokat
és Olaszországba küldték, hol azok a rendi levéltárban őriztettek. így férhetett e látomásokhoz Bonaventura és Era Mariano. Azonban Städtler maga is
érzi ezen föltevésének gyöngéit. Határozottan ellentmond ezen föltevésnek Bonaventura tanúsága. Bonaventura szent Ferenc rendjének generálisa volt s így
nyitva állott előtte a rendi levéltár. Hátha ilyen
módon Íródtak egybe a látomások, mint a hogy
Städtler véli, s ezúton jutottak azok Bonaventura
kezeügyébe, hogy lehetett ő bizonytalanságban a
fölött, vájjon azok valóban Árpádházi szent Erzsébet
látomásai-e? Bonaventura nem meri ugyanis hatá1

Nova officia Sanctorum . . . Colocae, 1772. pg. 180.
Mencken : Scriptores rerum Germanicarum. T. 11.
Lipsiae 1728. pg. 2020.
3
Montalambert-Städtler : Leben der Iii. Elisabeth von
Ungarn. Aachen und Leipzig, 1845. S. 478—479.
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rozottan állítani, hogy azok szent Erzsébetünk látomásai. Bonaventura tanúsága tehát nem kedvez se
Städtler vélekedésének, se a látomások hitelességének.
Szent Erzsébet legelső életirói épen ferencrendiek
voltak. Celanoi Tamás irta az első Erzsébet-Vitát.
Ott van továbbá ugyancsak a XIII. századból az a
Vita, melyet egy toskanai franciskánus írt. Náluk se
akadunk rá szent Erzsébetünk látomásaira. E körülmény megint csak Städtler véleménye ellen szól.
Szent Erzsébet gyóntatója, marburgi Konrád
levelében (Epistola Conradi), melyet egy évvel
Erzsébet halála után, 1232-ben IX. Gergely pápához
intézett, említi ugyan Erzsébetről, hogy szemlélődőbb
nőt sohasem látott; ámde látomásairól ő se ad közelebbi fölvilágosítást. Ysentrudis és Konrád tanuskodása csak annyit bizonyíthat, hogy gyakorta voltak
szent Erzsébetnek jelenései meg látomásai; de hogy
mifélék voltak ezek a látomások, a felől kétségben
hagynak bennünket.
Határozottan megállapítható, hogy szent Erzsébetnek forgalomba hozott látomásai már a XIII. században össze voltak írva. Annál föltünőbb tehát,
hogy még a XIII. évszáz végéről származó életiratok se használták föl ezeket a látomásokat. Pedig
ezek az életrajzok, mint a szentek életiratai a középkorban egyáltalán, nem annyira történeti hűségre
törekedtek, hanem elsősorban a hivek lelki épülésére
íródtak. Kapva-kapnak ennélfogva a középkori életirók mindenen, a mi csodálatos avagy rendkívüli.
Honnan van, hogy szent Erzsébet látomásaiból mégse
olvasztottak be egy meg mást életirataiba?
1289-ben írja Theodoricus de Apolda, erfurti
dominikánus, Erzsébet-életrajzát: Vita S. Elisabelhae
viduae. Nála se kerülnek elő szent Erzsébet látomásai.
Pedig ismerhette azokat, lia máshonnan nem, hát
Bonaventura művéből. Theodorikról azt tartják, hogy
ő már bizonyos kritikát gyakorolt; különösen a
franciskánus Menge 1 kardoskodik ezen nézet mellett.
Theodorik határozottan hangsúlyozza, bog}' csak azt
vette föl életrajzába, a mit hitelesnek talált. Miért
nem vette föl tehát szent Erzsébetünk látomásait is ?
Talán nem tartotta azokat teljesen hiteleseknek?
Theodorik eljárása, hogy hallgatással mellőzi a
látomásokat, nem vet valami kedvező fényt azoknak
hitelességére.
Theodorik Erzsébet-Vitájának idegen kéztől származó toldalékaiba már belekerült egy meg más
szent Erzsébet látomásaiból. Montalambert akadt rá
Theodorik supplementumainak kasseli kéziratában
a látomásoknak egy fejezetére; egy angyal jelenik
meg szent Erzsébetnek s buzdítja a földi dolgok
megvetésére. Továbbá Schönaui szent Erzsébet ismeretes látomását szűz Mária mennybemeneteléről is

3

1

Theologie und Glaube. 1909. S. 383. Szintúgy munkájában : Ilaben die Legendenschreiber des Mittelalters Kritik
geübt ? Münster i. W. 1908.
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fölvette a kasseli supplementum Árpádházi szent
Erzsébet látomásaként. 1
Talán azt fogja valaki kérdezni: hogyan, hát
elvessük Árpádházi szent Erzsébet látomásait? Ezt
nem mondottam ki. Jómagam csupán ismertettem
Städtler véleményét a látomásokról s evvel szembeállítottam egyetmást, a mi Städtler fölfogása s közvetve a látomások hitelessége ellen szól. A látomások
felől nem rendelkezünk még ezidőszerint a teljes
anyaggal s az a kevés is, a mit birunk, sok helyütt
meglehetősen kuszált, úgy, hogy n e m láthatunk e
kérdésben teljesen tisztán. A meddig a látomásokra
vonatkozó minden összekuszált fonál ki nincs bogozva, nem lehet j ó lélekkel döntő Ítéletet m o n d a n i
se a látomások hitelessége mellett, se pediglen ellene.
Részemről a bollandisták publikációjától várom a
döntő szót szent Erzsébetünk látomásainak dolgában.
Ti már
Kálmán.

Adatok Telsőszelestei Gosztonyi János püspök
életéhez.
(ii.)
Gosztonyi 1517-ben azon a cimen, hogy Garai
László a somlyói uradalmat egykor a győri püspökségnek adományozta, meg akarta szerezni ezt a
Somlyóvár körül csoportosuló uradalmat, Veszprémmegye egyik legszebb birtokát. Május 28-án Sághi
Mihály győri kanonokkal emeltetett óvást a budai
káptalan előtt az uradalomnak elajándékozása s a
győri püspökségtől való elidegenítése ellen, 2 maga
pedig Írásos bizonyítékokat keresett, hogy jogát biztosítsa.
Gosztonyi követelésének volt a múltban jogi
alapja, de ezen most m á r bajos volt mozogni. 1457-ben
Garai László, Somlyó ura, a maga és a lia, Jób halála esetére örökösen fölvallotta Somlyó várát a
győri püspökségnek, hogy így eleget tegyen atyja
fogadalmának, ki kárpótlást ígért a gyrőri egyháznak
azért, hogy a püspökség birtokait huzamosabban használta. Azonban m á r 1478-ban vagy 1479-ben Mátyás
király szerezte meg az uradalmat Garai Jóbtól s azt
Kinizsi Pálnak adományozta. Ez meg később elzálogosította a Zapolyaiaknak, kik 1495-ben királyi
adományt is szereztek az uradalomra. A Zapolyaiak
alig bírták Somlyót, mert Zapolyai István és fiai
még 1495-ben 12.000 forintért és szolgálatai fejében
tanúsítandó hálából Bakóc Tamásnak adták. Hasztalan tiltakozott Gosztonyi, hogy Bakóc erőszakkal
vette el a birtokot, melyet azután Erdődy Péternek ajándékozott, hasztalan próbálkozott irásos bizonyítékokat szerezni, melyek nem is mindig voltak
megbízhatók, miként abból is látszik, hogy m i k o r a
p a n n o n h a l m i konvent levéltárából királyi rendelet
alapján kivett bizonyos bevallásokat, melyek a s o m \Montalambert-Stâdtler i. m. 224. és 341. 1.
Knauz id. közt. Magy. Tört. Tár XII. 144. 1.
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lyói vár jövedelmére vonatkoztak, a pannonhalmi
szerzetesek 1518. m á j u s 29-én a b u d a i káptalan előtt
óvást tettek, hogy ők elhárítják maguktól a felelősséget, ha az irat hamissága kiderül, ők ennek n e m
okai, m e r t lehetséges, hogy az elmúlt időkben, mikor
világiak kormányozták az apátságot, csaló szándékkal hetyezték el a levéltárban. 1 Somlyóvár és uradalma megmaradt Bakóc és örökösei birtokában. 2
A másik fontos ügy, mely mostanában Gosztonyit foglalkoztatta, káptalanával való összeütközése
volt. Bégebbi nehézségek halmozódtak föl, melyek
1518. nyarára, mikor Gosztonyi az év tavaszán tartott országgyűlésről hazatért, 3 m á r perbeli kereset
tárgyai voltak. II. Lajos 1518. j ú l i u s 15-én Budáról küldött levelével meghagyta a pannonhalmi konventnek, hogy a mellékelten, a győri káptalan érdekében küldött irását adja át Gosztonyi püspöknek s
arról, amit erre felel vagy tesz, küldjön jelentést
Bakóc Tamás esztergomi biboros, velencei patriarkának, az apostoli szék oldalkövetének és titkos
kancellárnak, mint akit ebben az ügyben királyi
hatalma teljességéből birónak rendelt. 4 Ugyanaz az
összeütközés, peres ügy forgott ekkor szóban, mint
amelyben 1519. j ú l i u s 30-án a p ü s p ö k és káptalana
közt megegyezés jött létre.
A püspöki nagyobb palotában megjelent Gosztonyi,
a káptalan részéről Nilkai Albert sebastei püspök, a
győri nagyprépostság s éneklőkanonokság k o m m e n dátora, Ladányi Péter éneklőkanonok, Győri Balázs
őr, Tandallo János székesegyházi, Kajári István soproni,
Csanádi János mosonyi, Galgócy Miklós pápai, Sárfői
Ferenc rábai főesperes, Mész lény György a k á n o n o k
doktora, főesperes, kik egyszersmind a bolognai egyetemen levő Szelestey Tamás olvasókanonokot és
Gersei Pethő Gergely pápóci prépostot, valamint a
párisi egyetemet látogató Nardai J á n o s szentadalberti
prépostot és Kisvárday Balázs locsmándi főesperest s
általában az egész káptalant képviselték s közjegyzők
előtt kijelentették, hogy a köztük fönnforgó ellentétekben, perekben, melyek már a r ó m a i szentszék előtt
is megfordultak, főleg a X. Leó pápától b i r ó n a k
rendelt Arezzói Miklós az egyházjog s a r ó m a i jog
doktora, anconai prépost, pápai k á p l á n és ügyhallgató
intésére testvéri szeretetből megbékülnek.
A perlekedés tárgyát tették az a malom, melyet
Gosztonyi a Győr mellett levő Pinnyéden részben
püspöki, részben pedig káptalani területen emeltetett;
a felkési tizedkéshez tartozó sopronmegyei Kiszsidány
bordézsmájának a püspöktől történt lefoglalása, noha
az emberemlékezet óta a k á p t a l a n asztaltartására
1

A pannoni). Szent-Benedek-Rend tört. III. 700—701. II.
Csánki Dezső : Magyarország tört. földrajza a Hunyadiak
korában III. 211. 1.; Fraknói : Bakócz Tamás prímás birtokszerzeményei, Századok, 1886. 116. 1.; Békefi Bemig: A Balaton környékének egyházai és várai a középkorban, 266. 1.
8
Kovachich, id. m. II. 416. 1.
4
Pannonhalmi hiteleshelyi levéltár, 129. sz.
2

2(5. szám.

RELIGIO

szolgált; a püspöki Rábaközkésbe eső Bodon és
Szovát faluk gabonából bejövő tized-negyedének
elfoglalása; egy darab a várhoz tartozó föld, mely a
sokorói szőlőhegy felé a káptalani Győr területén
egy kőkereszten túl (pecsétkép néven emlegették ebben
az időben) terült el s melyre két vagy négy év óta
szintén rátette a püspök a kezét ; a püspöknek a
káptalani Győrött levő bormérése s végül, kisebb
dolgokon kívül, hogy a püspök az egész Rábát halásztatja, noha ennek azt a részét, mely a vár közelében
levő hídtól fölfelé folyik, a káptalan használta halászó
helynek. Ezen anyagi kérdések mellett jogi, a káptalan szervezetére vonatkozó dolgokban is voltak
nehézségek.
Az anyagiakban a következő megállapodásokra
jutottak. Mivel az említett malomnak fele része, egy
délnek eső háza részben püspöki, részben káptalani
területen van, tehát a molnárrész lecsapása után
maradó malomjövedelem fele is a káptalané lesz
mindaddig, míg a püspök — miként igéri, hogy
hamarosan megteszi — a malmát át nem viteti a
a Dunára, hol a püspöki malom korábban forgott.
Az egyik malomházat azonban új helyen is káptalani
területre kell építeni s azért a káptalan kiköti, hogy
a szombati első vecsernyétől a vasárnapi nagymise
végéig befolyó jövedelmet úgy Gosztonyitól, mint
utódaitól a győri hidon kívül alapított Szent Katalin
kápolna, illetve ennek igazgatója fogja megkapni.
A püspök jóakaratúlag még többet telt, mint amennyit
kívántak tőle; mert megígérte, hogy ezt a szombati
jövedelmet Mária Magdolna napjától (július 22-étől)
kezdve a mostani, még át nem helyezett malomból
is megadja az ispotálynak. Kiszsidány bordézsmáját
visszaadta a püspök káptalanának, de kikötötte, hogy
ha a jövőben talál írást, mely az ő jogait biztosítja, keresetet indíthat érette. Visszaadta továbbá a
pecsétkép táján elfoglalt területet s lemondott a
káptalani városban való bormérésről, mivel ez sok
baj oka volt, többi között azé, hogy az oltárigazgatók,
kiknek jövedelme többnyire szőlőkből került ki, ezek
művelését abbahagyták s így elpusztultak. Belenyugodott a püspök, hogy a Rába káptalani részén nem
halásztathat ; ha azonban a királyi fölség vagy valami
mágnás jönne hozzá, a káptalan tisztje a püspök
tudósítására fogat annyi halat, amennyire szükség
lesz. Püspöki jobbágy csak úgy kaphat engedélyt az
itt való halászatra, ha előbb a káptalan tisztjének
megesküszik, hogy halászata harmadát pénzben vagy
természetben a káptalannak adja. Az előző évben
okozott halászati károkért a püspök a káptalani
város polgárainak 100 forint értékig kárpótlást ad.
Ugyancsak kötelezi magát a püspök arra is, hogy a
káptalanbeliek eddig tőle visszatartott jövedelmeit
megadja s jövőben a káptalant jövedelmeiben, jogaiban sem maga nem háborgatja, sem tisztjeivel nem
háborgattatja.
A kiegyezés második részében a jogi, szervezeti
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kérdések tekintetében történtek megállapodások. Ha
a kanonokok valamelyikéről rossz hir járna s ez
nem rosszakaratú, gonosz, hanem megfontolt, becsületes emberek szavával a püspök fülébe jut, ha az
illető kánoni büntetésben még nem részesült, nem
bünteti mindjárt a vádlottat, hanem az írás szavai
szerint jár el: Leszállok és megnézem, valóban elkövette-e azt, amiről panasz jutott hozzám. Kánoni
vizsgálatot rendel el s csak így, a megtartandók megtartása után fog büntetni. Az eddig történt viszálykodások, perek miatt soha, egy kanonokot sem fog
elnyomni, terhelni, zavarni. A püspök a káptalannal
együtt kánonilag reformálj a a győri egyház konstitúcióit,
melyek nagyobb részével szemben, mondották a félek,
ellenkező szokások kaptak lábra, hogy igy azután
mindegyik világosan lássa, mi a jövedelme, mi a
kötelessége. A püspököt illető negyedeket, gabonát s
más efélét a püspöki, a káptalant illetőket a káptalani területen mérjék meg, adják el, vegyék meg.
Ha valamikor (hiszen az emberi természet oly hajlandó az ellenkezésre) a püspöki és káptalani jobbágyok között bármiféle összeütközés támadna, a
püspök jobbágyai a püspök, a káptalanéi a káptalan
tisztje elé terjesszék panaszukat, mint akik előtt a
tárgyalás le fog folyni. Ha a püspöki jobbágyot a
káptalanival szemben elítélik, az a püspöki tisztnek
fizesse meg a sértett fél részére eső bírságot vagy a
bíráskodásért kiszabott összeget, a káptalani jobbágy
meg a káptalani tiszt kezébe szolgáltassa, ha püspöki
jobbággyal szemben pervesztes lesz. Mindkét rész
tisztjei tartoznak a fölmerülő pereket, viszálykodásokat
lehető gyorsan elintézni.
Azok a jogok, melyek az egyezkedő feleket.más
tekintetben megilletik s melyekről itt nem volt szó,
mindkét fél részére sértetlen épségben megmaradnak
s azok tekintetében szabadon keresetet indíthatnak
egymás ellen. Az ebben az egyezségben kimondott
megállapodások azonban mindenha épségben maradnak és tartandók s ha e tekintetben akár a maga
egészökben, akár valamely részökben a püspök vétene
ellenök, 2000 forintot fizet a káptalannak, ha pedig
a káptalan járna el a megállapodások ellenére, 1000
forint bírságot kell adnia a püspöknek s ezen egyezségileg" kikötött büntetés lefizetése után is érvényben
marad az egyezség.1
A káptalan tagjai között említett Szelestey Tamás
bizonyára rokona volt a püspöknek, kinek, miként
egj' másik peres ügyéből kiderül, győri várnagya is
a rokonságból került ki. II. Lajos 1519 november
9-én megírja a pannonhalmi konventnek, hogy Mérgesi
Poky Boldizsár, Menyhért, Gáspár, Máté és Ferenc
panaszt tettek előtte, hogy szeptember 8-a táján Guari
Szelestey Ferenc győri várnagy, Babóti Ispán Márton,
Gosztonyi győri gazdatisztje és Pásztori Nagy Benedek,
Kanizsay Lászlónak kapui várnagya eg)' sereg job1

Győri káptalani magánlevéltár : Cimeliotheca.
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bágyot uraik megbizásából Téthre küldtek s ez itt a
Pokyak jobbágyait kirabolták, elvittek 204 forint
készpénzt, a házakból 200 forintot érő portékát,
elhajtottak egy csomó marhát, néhányat le is öltek
belőlük ; sőt mindezzel be n e m érve, a Pokyak mérgesi majorságára rontottak, ott lakó megbízott emberüket, Ihász Benedeket összeverték, félholtan hagyták,
elraboltak 500 sajtot s a panaszosok saját házából
is elvitték, amit benne találtak, összesen pedig több
mint 500 forint kárt okoztak. Meghagyja tehát a király
a konventnek, küldjön ki bizonyságot, kinek jelenlétében a királyi ember tájékozódást szerezzen a
panaszról s ha ezt a nyomozás igazolja, akkor a
győri püspököt s vele Kanizsayt, Szelesteyt, Nagy
Benedeket, Ispán Mártont harmincad n a p r a személye
elé idézze. 1
A perbefogottakat n e m igen zavarta ez az idézés;
mert a következő évben valamennyien új vád alatt
vannak, hogy hatalmaskodást követtek el, erőszakosan
foglaltak, illetve foglaltattak. A panaszt 1520 j a n u á r
folyamán Kisfaludy Mihály emelte a püspök és
emberei ellen. Sopron vármegye Sebeházy János
szolgabírót küldte ki, nézzen utána, mi igaz az említett
vádakból. Ez f e b r u á r 4-én azt tudta meg, hogy j a n u á r
6-án Gosztonyi püspök himodi jobbágyai Szelestey
Ferencnek és Benedek papnak, a püspök k á p l á n j á nak külön megbizásából fegyveresen támadást intéztek a panaszosnak Kisfaludon levő részjószága ellen,
ott levő erdejét kivágták s a fáját Himodra vitték. 2
Bizonyára felelet volt erre Kisfaludy támadása, aki
meg a himodi jobbágyokra küldte rá a maga embereit
s mikor épen halásztak, összefogatta és Kisfaludra
vitette őket. 3
Sörös Pongrác.

A bibliai őstörténet modern
története.

értelmezésének

A d i l u v i á l i s h e x a ë m e r o n é r t e l m e z é s . VI.

A periodisták és restitutionisták sikertelen értelmezési kísérletei két irányban keltettek visszahatást.
A progreszista hittudósok, látva az addig felmerült
hexaëmeronmagyarâzatok gyarlóságát, a biblia és a
természettudomány megegyeztetésének eszméjéről
egyszerűen lemondtak és visszatértek szent Ágoston
allegorizáló értelmezési módszerére, kimondva azt a
fontos tételt, hogy a Genezis kozmogóniája nem történeti és tudományosan igazolható tényeket ad elő,
h a n e m a világ teremtésének idealizált, a zsidó nép
értelmezéséhez szabott leírását, melyet ilyenformán
a geológiai kutatás eredményeivel összehasonlítani
n e m is szabad, miután a bibliai elbeszélés és a geológia
között összefüggés egyáltalában nincsen. Igv keletkezett az ú. n. idealista értelmezés.
1
2
3

Pannonhalmi hiteleshelyi levéltár 134. sz.
Magyar Nemzeti Múzeum : Kisfaludy család levéltára.
U. o".
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Az aggályosabb theológusokat azonban a nehézség ilyetén való megoldása sehogy sem elégítette ki.
Az idealisták allegorizáló szentirásmagyarázata a
hagyományos felfogással oly éles ellentétben állt,
látszólag oly végzetes következtetésekre vezetett, hogy
a konzervatív theológusok egy része készebb volt
síkra szállani az egész geológiával, az egész természettudománnyal, elvetni a földkéreg idáig megállapított
egész tudományos történetét, mint feláldozni a
teremtéstörténet betűszerinti értelmezését.
Ma az e m b e r szinte álmélkodva szemléli ezt a
don-quixote-i harcot, melyet a mult század hatvanas
éveiben n é h á n y erős hitű theológus a természettudomány ellen intézett. Nagy hiba volna azonban
e nemes szándékból eredő kísérletek fölött szánakozó mosollyal napirendre térni. Mentségükre szolgáljon az a fontos körülmény, hogy az ötvenes évek
közepétől fogva a Lyell-féle geológiai quietismus a
convulzionisták képzelődéseinek megdöntésével teljesen megzavarta a geológiai tudomány dilletánsainak felfogását. Szinte úgy látszik, mintha egyesek a
konvulzionista elméletek rombadőlte után azt hitték
v o l n a : no most m á r szabad a vásár! A geológusok
a földkéreg történetéről annyit tudnak, mint mi !
Konstruáljunk egy oly geológiai elméletet, mely
mellett a bibliai teremtéstörténet hagyományos értelmezése szépen megfér és ne törődjünk ezekkel az
ingatag természettudományos feltevésekkel, melyek
hivei máról holnapra változtatják nézeteiket.
Tévedés volna azonban azt hinni, hogy a Lyellféle quietisztikus geológia nyomában támadt konzervatív reakció eredeti gondolatokkal rendelkezett
volna. Szó sincs róla! Egyszerűen átvette a restitutionisták elméletét, a melynek alapeszméjét kiforgatva,
kieszelte a jelenben diluviálisnak nevezett elméletet.
Mint láttuk, a restitutionisták a geológiai k o r szakokat a bibliai teremtésnapok elé helyezték. Szerintük az Úristen hosszú évezredek, nem, évmilliók
alatt teremtette a látható világot, mely aztán valami
elementáris katasztrófa révén teljesen elpusztult. Mivel
pedig Isten terve szerint a Földnek lakóhelyül kellett
szolgálnia az ember számára, az Úr a r o m m á lett
világot hat nap, esetleg hat időköz alatt a történeti
idők kezdetén helyreállította.
A helyreállítási elmélet ezt az alapgondolatát a
diluvialisták olyképen módosították, hogy szerintük
a bibliai hexaëmeron a teremtés kezdetére esnék, a
geológiai periodusok ellenben a történeti korba, az
ember teremtését követő időkbe egészen a vízözön
bekövetkeztéig; a vízözön ilyenformán záróköve
volna a földkéreg kialakulásának. Ettől fogva felületén lényeges változások többé nem mentek végbe.
Magától értetődik, hogy az új elmélet, melynek
hivei az ásatag lények alakulásában a vízözönnek,
a diluviumnak tulajdonították a főszerepet és onnan
nyerték a diluvialisták nevét, a gelógiával teljes ellentétbe helyezkedett ; és így követőinek n e m maradt
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más hátra, mint elvetni mindazt, a mit Werner, W.
Smith, Cuvier, Buch, Humboldt, Lyell és mások a
földkéreg történeti kialakulására vonatkozólag empirikus módszerrel megalapítottak és egy egészen
új «funkel-nagel-neu» geológiai rendszert kitalálni.
Az új rendszernek az lett volna azután a feladata,
hogy a földkéreg kialakulását a bibliai vízözönnel
összefüggésbe hozza és dynamikus hatásait igazolja.
Hogy e kísérlet szintén kudarccal végződik, előre
volt látható. A diluvialista elmélet hivei az általuk
megindított vitában egyszerű dilettánsoknak bizonyultak, túlságos buzgóságuk pedig a katholikus
ügynek csak kárára szolgált, mivel egyházunk ellenfeleit abban a téves felfogásban erősítette meg, hogy
a katholikus egyház hitrendszere kedvéért kész szembeszállni az emberiség összes kulturjavaival és kész
kétségbe vonni az emberi szorgalom és kutatás legfényesebb eredményeit is, ha azok hagyományos
nézeteivel a legkisebb ellenkezésbe kerülnek.
Még az a szerencse, hogy a diluvialisták elmélete nagy visszhangra átlag nem igen talált; követőinek száma kezdettől fogva igen korlátolt volt és az
egész exegetikai próbálkozás rövid tengődés után
dísztelenül kimúlt.
A diluvialista elmélet első nyomaival Glaire-nél
találkozunk; 1 tulajdonképeni megállapítójának Sorignet abbét tekinthetjük, a ki 1854-ben a geológiával
szemben offenzívába ment át és elméleteinek radikális elvetése mellett a földkéreg kialakulását a
bibliai vízözönre vezette vissza. 2
Németországban ugyanilyen gondolatokat Keil,
a hívő protestáns biblikus, kezdett fejtegetni Rudelsbach, «Zeitschrift für lutherische Theologie» c. folyóirata 1857. és 1861. évfolyamaiban. Hasonló irányú
értekezése a Dieckhoff és Kiefoth által szerkesztett
«Theologische Zeitschrift» 1860. évf. is megjelent és
egyes katholikus körökben is élénk visszhangra
talált.
A hatvanas években katholikus részről diluvialisták: Franciaországban P. Laurent, 3 a kapucinusok
provinciálisa ; Ausztriában Veith 4 és Bosizio S. J. ; 5
Olaszországban Gatti. 0
Veith egyike volt kora leghíresebb embereinek.
1787-ben született Csehországban. Atyja rabbi volt.
1

Les Livres Saints vengés ou la vérité historique et
divine de l'Ancien et du Nouveau Testament de'fendue contre
les principale attaques des incrédules modernes etc. 2 k.
Paris, 1845. E munkáról 1. Iloutin i. m. G5. köv. 11. Glaire
nyomdokaiban haladnak : Maupied (Dieu, l'homme et le
monde connus par les trois premiers chapitres de la Genèse
etc., Paris, 1851.) és Debreyne (Théorie biblique de la Cosmogonie et de la géologie. Paris, 1849.)
2
La Cosmogonie de la Bible devant les sciences perfectionnées, ou la révélation primitive demonstrée par
l'accord suivi des faits cosmogoniques avec les principes de
la science générale, Paris, 1854.
3
Études géologiques philologiques et scripturales sur
la Cosmogonie de Moise, Paris, 1863.
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Ö maga fiatal korában lett katholikussá. Négy doktori oklevelet szerzett. 1816-ban a bécsi állatorvosi
akadémiának volt tanára; pappá 1821-ben lett. Egy
ideig a redemptorista rendnek volt tagja, de mesés
szórakozottsága és az ebből eredő rendetlensége
miatt nem igen tudták hasznát venni és így a rendet elhagyva világi papnak ment. Utóbb a bécsi
Szent-István székesegyház szónokává lett, ahol nagy
sikereket aratott. Szónoklataiban a nyelv bámulatos
mesterének, az emberi szív zseniális ismerőjének
bizonyult. Tudományos sokoldalúsága a lehető legkülönbözőbb kérdések felvetésére, alapos megbeszélésére, magas míveltsége pedig világos és plasztikus
előadására tették hivatottá.
1863-ban a bécsi kapucinusok templomában
tartott nagyszabású böjti előadásokat, melyek keretében az emberiség őstörténetét tette megbeszélés
tárgyává. E beszédsorozatban, mely utóbb magyarázatokkal bővítve könyvalakban is megjelent, részletesen kitér a bibliai teremtésnapok értelmezésére
is és következő felfogásának ad kifejezést.
A hexaëmeron napjai alatt természetes napokat
kell értenünk; a három utolsó teremtési nap legalább is annak veendő és így valószínű, hogy az
első három teremtési nap is természetes napokat
jelent, bár a Nap még akkor a biblia szerint külön
nem létezett ; mivel azonban a Szentírás ezeknél is
estéről és reggelről beszél, ezzel eléggé tudtunkra
adja, mit ért alattuk, t. i. a világosság és sötétség
váltakozását. Az azután egész más kérdés, hogy ez
miféle uton-módon jött létre. Veith különben hajlandó volna a bibliai teremtéstörténetet a restitutiónista Kurtz-cal hét látomásból álló retrospektiv
jövendőlésnek tartani, ha e felfogás a Szentírás elbeszélésének történeti jellegét nem veszélyeztetné.
A mi a geológiai periódusokat illeti, Veith a földkéreg kialakulását és az ásatag' lények keletkezését
abba a 2000 esztendőbe helyezi, mely Ádámtól a
vízözönig terjedt. Tény az, bog}' a mammut az emberrel egy időben élt, tehát nem igaz a konvulzionistáknak az a felfogása, hogy a praehistorikus ásatag lények egy más, a jelenlegitől különböző teremtésnek lettek volna művei. A geológiai korszakok
egymásutánja tisztán hypothetikus értékű és így azt
4

Die Anfänge der Menschenwelt. Apologetische Vorträge
über Genesis 1—11, gehalten in der Capuzinerkirche in Wien,
Frühjahr 1863 und sacligemäss erweitert. Wien, 1865. V. ö.
Natur u. Offenbarung, XI. (1865.) 261—282. (Schlüter megbeszélése). — Profezie und Glaube. Vorträge über die zwölf
Profezeiungen der Charwoche, Wien, 1866.
5
Das Ilexaemeron und die Geologie, Mainz, 1865. V. ö.
Natur und Offenbarung XI. (1865.) évf. 282-287. és 307-311.
11. (Schlüter.) Theologische Quartalschrift, 1866. 130—147.
(Probst). — Die Geologie und die Sündfluth, Mainz, 1877.
V. ö. Natur u. Offenbarung XXIII. (1877.) évf. 632—638.
11.; Katholik, 1877. évf. 90—104; Magyar Sion, 1878. évf.
611. 1.
0
Institutiones Apologetico—polemicac, Romae 1867.
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sem m o n d h a t j u k bebizonyított ténynek, hogy a
m a m m u t k o r s z a k előtt ember nem lakott volna a
földön. Igaz ugyan, hogy ásatag e m b e r i csontok
a régibb rétegekben nem fordulnak elő, de nem
szabad felednünk, hogy a legrégibb időben az európai
kontinens embertől vajmi gyéren lakott terület
volt; viszont az emberi nem bölcsőjének, Ázsiának,
praehistorikus történetéről oly keveset tudunk, hogy
az emberi csontoknak a földkéreg régibb rétegeiben
észlelhető hiányából semmiféle következtetést levonn u n k nem szabad.
A geológiai földrétegek keletkezést azon neptunikus avagy vulkanikus katasztrófákra vezeti vissza,
melyek az első ember bukását követték. A földkéreg
átalakulása Isten büntetése volt, mellyel a tőle elszakadt emberi nemet sújtotta. Az az időköz, mely az
e m b e r teremtésétől a vízözönig terjed, untig elégséges a földkéreg rétegeinek kialakulásához. A sok
millió évet kitevő geológiai korszakok, melyekkel a
m o d e r n geológusok oly könnyelműen dobálódznak,
Veith szerint csak arra jók, hogy a világ kezdetének, határolt voltának eszméjét elhomályosítsák.
Érdekes, hogy Veith-tal egyidőben P. Bosizio S.
J. csaknem azonos gondolatoknak adott kifejezést
«Das Hexaëmeron u n d die Geologie» c. művében.
P. Bosizio minket annyiban érdekel, a mennyiben a
tudós jezsuita atya élete utolsó napjait a kalocsai
kollégiumban töltötte és ott halt meg tiszteletreméltó
agg korban.
Bosizio szerint a földkéreg kialakulásában két
mozzanatot kell megkülönböztetnünk : első- és másodlagos kőzetek képződését. P r i m ä r kőzetek alatt érti
azokat az őskőzeteket, melyek a földfelület alapját
képezik és a magas hegyek csúcsain figyelhetők
meg leginkább. Ilyen volna pl. a gránit. A secundär,
másodlagos kőzetek azok a plasztikus (durva, szemcsés) és limatikus (iszapból keletkezett) rétegek,
melyek a p r i m ä r rétegek fölé rakódtak.
Szerinte a primär kőzetek az ősteremtés alkalmával keletkeztek, melynek leírását a bibliai hexaëm e r o n adja. A secundär kőzetek ellenben, vagyis
a geológia összes korszakai, az első kivételével, mind
a vízözön idejében alakultak ki. A biblia leírásából
világos, hogy a vízözön oly r o h a m o s hevességgel
lépett fel bolygónk felületén, hogy ezen óriási víztömeg mechanikus és dynamikus hatása teljesen
elégséges úgy a geológiai rétegek, valamint az ásatag
lények keletkezésének megfejtéséhez, annál is inkább,
mert a földrétegeknek a geológusok által megállapított sorrendje teljesen önkényes, ideális és mert a
rétegek petrographiai systematizálása szabálytalanságuknál és kuszáltságuknál fogva tiszta lehetetlenség.
P. Bosizio elméletének az a legnagyobb hibája,
hogy szerzője a régi konvulzionista geológia ellen
k ü z d 1 és a Lyell által inaugurált quietista felfo1

Die Geologie u. Sündfluth. 29, 140. 168, 182. 11.
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gást teljesen ügyeimen kívül hagyja. Az előbbit,
persze, n e m volt nehéz agyoncáfolni, de hogy műveinek pozitív fejtegetései mennyit érnek, arról ki-ki
meggyőződhetik, ha fejtegetéseit etfogulatlanul végigolvassa.
P. Hummelauer Genezis k o m m e n t á r j a még két
újabb diluvialistáról számol be; az egyik Trissl 1
a másik Burg. 2 Mind a kettő 1894-ben tört lándzsát
a diluviatista elmélet mellett. Műveikhez hozzáférni n e m volt m ó d o m b a n és így kritikát sem gyakorolhatok fölöttük. Minden esetre különös jelenség,
hogy még a legújabb időben is akadtak katholikus
theologusok, akik állhatatosan kitartanak ama szkepszis mellett, mellyel az idősebb nemzedék a geológiával szemben viselkedett. Lehet, hogy mindez
nemes szándékból ered ; sajnos azonban a n e m e s
szándék még nem igazolja ezt a túlhajtott szkepszist
a m o d e r n természettudományokkal szemben. ZfjXov
6eoö lyouaw, áXX' où v.ax' èrayvwatv. Kmoskó Mihály dr.

A kegyúri jogok érvényesítési

módja.

<n.)

A kegyuraság keletkezésének
megállapítására
vonatkozó eljárás a megállapítási eljárások sorába
tartozik. A megállapítási eljárások dogmatikai r e n d szere a polgári p e r r e n d b e n fejlődött ki. A Kúria 36.
sz. teljes ülési döntvénye 1886-ból kimondja, hogy
jogviszony létezésének vagy nemlétezésének birói
elismerését mindenki, a ki erre nézve jogi érdekeltségét beigazolja, önálló keresettel szorgalmazhatja.
De m á r az 1893. évi XVIII. t. c. 16. §-a szerint valamely jogviszony létezésének vagy nemlétezésének
birói megállapítása iránt kereset csak akkor indítható, ha a megállapítás felperes jogviszonyainak
biztosítására alperessel szemben szükségesnek m u t a t kozik. A kegyúri viszony fennállásának vagy fenn
n e m állásának birói megállapítására tehát rendszerint nem is volna alap, hisz a kegyúr jogviszonyai
teljesen biztosítva vannak, ha a kegyúri igényeinek
érvényesítésére általa indított perben bizonyítja csak
a kegyuraságnak az ő személyében való keletkezését és kegyúri kötelességek teljesítése végett ellene
indított perben tagadja csak, hogy ő lenne a kegyúr.
Ellenben a közigazgatási eljárásnak ép az az
egyik jellemző ismérve, hogy m á r a közjogok tisztázása, a közjogi helyzet megállapítása tárgyát képezi,
sőt épen ez főtárgya, hisz a közjogokkal kapcsolatos
magánjogi kérdést m á r rendszerint nem is tárgyalja,
h a n e m polgári perútra hagyja. A polgári ügyekben
Ítélkező államot a magánjogi viszonyok tisztázása
különállóan rendszerint nem érdekli, hanem csak
az a célja, hogy a tisztázott jog érvényesüljön; a
közjogi ügyekben ellenben az állam nemcsak biró,
de alperes, a kivel szemben valamelyes közjog (kegy1
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uraság) fennállása képezi vitatás tárgyát s így máimagának a közjognak léte is eljárás tárgyává tehető.
A mig" tehát a polgári per — azon kivételes esetektől eltekintve, m i k o r a törvény felperes jogviszonyainak biztosítása érdekében megállapítási keresetnek
ad helyei — csakis a jogok érvényesítésére, a kötelezettségek teljesítésére irányul, addig közigazgatási
eljárás tárgya első sorban a jogok és kötelezettségek
megállapítása.
Amiképen tehát valaki annak megállapítására,
hogy neki választói joga van, hogy ő közhivatalnok,
polgári keresetet nem indíthat : azonképen a kegyuraság léte sem lehet polgári per tárgya. Mert ha
egy bíróság a kegyuraság közjogi kérdését a saját
hatáskörébe tartozónak jelentené is ki, eljárását
mégis kénytelen lenne azon okból megszüntetni,
hogy a kegyuraság létének megállapítása a kegyúr
jogviszonyai biztosítására magánjogi szempontból
n e m szükséges.
A mikor a kegyuraság eredeti módon való keletkezésének kérdését logikai és gyakorlati okokból
közigazgatási eljárás alá tartozónak valljuk, n e m
a k a r j u k ezzel ezen kérdést a jogi szemponton kívül
egyéb szempontok által is vezetett k o r m á n y arbitrarius hatalma kénye-kedvére bizni. A k o r m á n y egyrészt ugyanis érdekelt a kérdés eldöntésénél, hiszen
a r ó m a i katholikus vallásalap felett— a mellyel szemben a magán - kegyuraság keletkezése az általunk
ismertetett esetben is vitattatott — a vagyonkezelő
főhatóságot ép a vallás- és közoktatásügyi miniszter
gyakorolja; de másrészt a kérdés tisztán jogi kérdés, pervitás jellegű ügy, a mely a jogilag vitás kérdések m ó d j á r a birói ellenőrzés alá bocsátandó.
A míg tehát egyrészt a kegyuraság eredeti m ó d o n
való keletkezésének és az így keletkezett kegyuraság
alanyának vitatott kérdése közigazgatási útra tartozik, addig másrészt biztosítani kell, hogy az ezen
kérdésekben hozott közigazgatási határozatok a közigazgatási bíróságnál legyenek panaszolhatok. A mai
helyzet, a mely e jogvitás természetű kérdések végleges elintézését közigazgatási hatáskörben tartja,
sem a logikai, sem az alkotmányos követelményeknek meg nem felel.
4. A kegyuraság származékos módon való szerzése, helyesebben a kegyuraság átruházása is jogvita
tárgya lehet. A személyes kegyuraság (patronatus
personalis) ép úgy ruházható át, mint m á s személyes
jogosítvány (visszteher nélkül vagy visszterhesen, élők
közt vagy halál esetére) ; a dologi kegyuraság (patronatus reális) valamely fekvő birtokhoz van kötve
s a n n a k jogi sorsában osztozik. A dologi kegyuraság lehet örökös (hereditarius), lia minden örökösre
átszáll, és lehet nemzetiségi, családhoz kötött (gentilitius v. familiaris), ha csak bizonyos család tagjai
örökölhetik.
A Térfi-fele hatásköri határozatok tára a kegyuraság átruházásának jogvitás kérdésére vonatkozó-
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lag a következő gyakorlati esetet adja elő: Felperes
annak megállapítására indította keresetét, hogy alperesek bizonyos kegyúri kötelezettségek teljesítésére
(templom és paplak fentartása) kötelesek, mert a
r. kath. plébániára vonatkozó kegyuraság az ottani
volt közbirtokosságról a közbirtokossági ingatlanokat jelenleg tulajdonukban biró alperesekre h á r a m lóit át. Az alsóbiróságok a 32915/1897. sz. minisztertanácsi határozatra való hivatkozással helyet adtak
alperesek hatáskörhiányból tett pergátló kifogásának.
A Kúria 1902. szept. 9-én 5574. sz. határozatában a
keresetre a rendes bíróságok hatáskörét megállapította, minthogy tisztán magánjogi természetű kérdés
az, hogy az ingatlanon nyugvó kegyuraság' a közbirtokosságról alperesekre átháramlott-e ?
Azonos a Kúria 1883. május 8 án kelt 7318. sz.
határozata.
Mindenekelőtt kijelentjük, hogy kérdésünk teljes tisztaságban ritkán merül fel. Rendszerint a
kegyuraság csak a hagyaték egy része gyanánt, vagy
mint a kegyuraságból folyó teljesítések jogalapja
kerül birói megvitatás alá. Mert ha tisztán az a kérdés, hogy származékos módon valakinek személyében előállt-e a kegyuraság, ha tisztán annak megállapítására indul az eljárás, hog}' átszállt-e vagy n e m
szállt át a kegyuraság, akkor a vita eldöntése a mi
nézetünk szerint közigazgatási hatáskörbe tartozik.
A míg ugyanis a magánjogi kérdésekben bíráskodó állam előtt közömbös a jogok átruházása, h a csak az n e m egyúttal teljesítési alap a konkrét ügyben, addig a közjogok átszállása az állam szempontjából lényeges körülmény. Az, hogy a közjogi helyzet átszállása a magánjogok átszállásához hasonló
módon történik, magát az átszállást nem teszi m a g á n jogi kérdéssé; hisz a közjogi helyzet is a m a g á n j o gok létrejövetelének m ó d j á r a (adományozás, elbirtoklás) szokott keletkezni, helyesebben a jogok keletkezésének és átszállásának módjai ugyanazok. A közjogok
keletkezésében és átszállásában megnyilvánuló jogi
elem csak azt mutatja, hogy nem kormányzati, n e m
is célszerűségi szempontok által vezetett ú. n. diszkrecionárius közigazgatási aktussal van dolgunk,
hanem jogi szabályok által megkötött s ép azért
biiói ellenőrzés alá vonandó közigazgatási tevékenységgel. De a miképen a kegyuraság keletkezésénél,
úgy átszállásánál is megvannak a közjogi elemek is
(állami vagy egyházhatósági tudomásulvétel, esetleg
jóváhagyás, stb.) s így egy közjognak átruházása
m á r e szempontból sem vonható a polgári bíróságok önálló magánjogi hatáskörébe.
5. A kincstár egy konkrét esetben arra alapította
keresetét, hogy neki, m i n t a sz.-i. r. k. egyház kegyurának, az általa teljesítendő kegyúri építkezésekhez
a szükséges igás és kézi napszámot az egyház hivei
tartoznak szolgáltatni. (A Kúria 1907. szeptember
10-én 5896. sz. a. kelt határozatával eldöntött eset.)
A mennyiben a kereset pusztán a n n a k megálla-
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pítására van irányozva, hogy valamely konkrét jog
vagy kötelesség a kegyuraság körébe tartozik-e, a
mennyiben tisztán a kegyuraság tartalmának, illetve
terjedelmének megállapítása az eljárás tárgya, akkor
a vita eldöntése nézetünk szerint ugyancsak közigazgatási útra tartozik. Annak megállapítását ugyanis,
hogy tulaj donképen tartalmilag miből áll egy közjogi helyzet, hogy mely jogok és kötelességek foglalata teszi épen közjogi helyzetté, nem lehet magának
a közjognak megállapításától elkiilönözni s polgári
bíróságra bízni.
A kegyuraság mint közjogi helyzet keletkezésének, átruházásának, alanyának és tartalmának megállapítására irányuló s m á r eddig részletezett eljárásokon kívül közigazgatási útra kell tartoznia a
kegyuraság tartalmát képező egyes tiszteleti s m i n den anyagi vonatkozástól ment jogok és kötelességek
érvényesítésének is.
A kegyúri jogok és kötelességek egy része ugyanis
anyagi szolgáltatást nem von maga után (bemutatási
jog, felügyeleti és ellenőrzési jogok és kötelességek,
tiszteleti jogok). Hogy a kegyúr jogi helyzetének
birtokába is helyezkedhessék pl. az által, hogy
címerét a templomban kifüggeszthesse ; hogy ellenőrzési jogainak gyakorlására legyen kényszeríthető;
hogy bemutatási jogát sértő intézkedések ellen
védelmet találjon stb., ezek mind gyakorlati kérdések lehetnek még akkor is, lia a kegyuraság létében,
alanyában és terjedelmében már előzőleg tisztázva
volt. E kérdések pedig csak közigazgatási, illetve
közigazgatási bírói uton oldhatók meg.
Tehát nemcsak az összes megállapítási eljárások,
de egyes kegyúri jogok és kötelességek érvényesítésére irányuló tevékenységek is közigazgatási útra
tartoznak.
6. A kegyúri helyzetből folyó anyagi igények
érvényesítése n e m történik egységes elvek szerint.
A minisztertanács 1897. jun. 23-iki 32.915. sz.
határozata azon alapelvből indul ki, hogy a m a g á n kegyuraságból folyó vagyoni viszonyok oly szoros
kapcsolatban v a n n a k a kegyuraság közjogi tartalmával, hogy a vagyoni viszonyok bírói úton való
eldöntése prejudiciumot alkothatna a kegyúri jogok
igénybevételére is és így a biróság s e m m i vonatkozásban sem bocsátkozhatik a kegyuraság közjogi
oldalának vizsgálatába.
A Kúria 1907. szept. 10-én kelt 5896. sz. határozatában azt m o n d j a , hogy hazánkban a magánkegyuraság rendszerint ingatlanhoz lévén kötve, minden olyan esetben, mikor vitás kegyúri vagyonjogi
kérdések képezik a per tárgyát, tulajdonképen ingatlanokra vonatkozó dologi teherről, illetve a n n a k
terjedelméről van szó s így a vita eldöntése az ideiglenes törvénykezési szabályok I. részének 34. §.-a, az
1868. évi LIV. t. c. 18. i - a , illetve az 1881. évi LIX.
t.-c. 6. §.-a szerint a kir. törvényszékek mint birtokbíróságok hatáskörébe tartozik. Egyúttal a Kúria tilta-
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kozik a minisztertanács azon felfogása ellen, hogy
vitás vagyonjogi kérdések elbírálása közigazgatási
útra tartoznék, különösen pedig, hogy ez igények elbírálása még akkor is közigazgatási útra tartozzék,
ha a kegyuraság keletkezése és fennállása nem vitás.
A fenti i n d o k o k alapján a Kúria kimondta, hogy
birói útra tartozik a vitás kérdés, kötelesek-e a sz.-i.
r. k. egyház hivei a kincstár által teljesítendő kegyúri építkezésekhez megkívánt és általuk megtagadott
igás és kézi napszámok egyenértékét a kincstárnak
megtéríteni ?
A Kúria 1898. jun. 28-án 1093. sz. a. kelt határozata viszont azon alapelvből indul ki, hogy a jogalapjukra és természetükre nézve n e m vitás egyházi
követelések behajtása közigazgatási útra tartozik;
ennélfogva közigazgatási útra utalta felperes azon
keresetét, hogy a kegyúr a canonica visitatio szerint
felperesnek j á r ó 200 frt készpénz és 6 akó bor kiadására köteleztessék.
Valamilyen anyagi vonatkozású és a kegyuraságból folyó igény érvényesítése, amennyiben a
kegyuraság közjogi oldala tisztázva van, csak birói
uton t ö r t é n h e t i k ; ha tehát felek között n e m vitás,
hogy kegyuraság keletkezett, hogy átszállott, hogy
annak a felek egyike az alanya s hogy végre az
anyagi igény alapját képező jog vagy kötelesség a
kegyuraság tartalmát képezi, a mikor tehát csakis
az illető anyagi igény föltételei, terjedelme, tárgya
vitásak, a vita eldöntése nézetünk szerint birói útra
tartozik. Hiszen minden anyagi igény birói uton,
«közpolgári» uton érvényesítendő, ha külön törvény
külön forumot e célra ki nem jelöl. Az igény jogalapja a polgári pörben mintegy mellékes, a mely
csakis a k k o r kerül vizsgálat alá, ha a jogalap is
vitássá válik; de e vizsgálat prejudiciális jellegét el
nem veszti.
Ha tehát a kegyuraságból folyó anyagi igény
érvényesítése iránt indított pörben a kegyuraság
közjogi oldala is vitássá válik, a biróság az anyagi
igény fölött dönteni azért tovább is jogosult marad,
csakhogy a közjogi vonatkozású indokolása nem
emelkedik res judicata erejére. Hisz a polgári bíró
előzetesen sok hatáskörébe nem tartozó kérdést
kénytelen tisztázni, hogy eljusson a vitás anyagi
érdek fölött való döntés lehetőségéhez; ép csak a
kegyuraság lenne annyira közjogi, hogy a n n a k vizsgálatától még prejudicialiter is tartózkodnia kellene?
Több döntvény m o n d j a ki, hogy a birói útra
tartozó kereset alapján más hatáskörbe tartozó
kérdés előkérdésként megbírálható (Döntvénytár,
IV. f., IV. k , 10. sz., 20. ]., a Kúria 1903. szept. 29-én
kelt 7034. sz. határozata); arra is számos határozat
van, hogy m i n d e n magánjogi igény, ha tételes szabály
közigazgatási útra nem utalja, birói útra tartozik.
(1306/1904. sz. minisztertanácsi határozat, a Kúria
1904. máj. 13-iki határozata.) Ezekután n e m lehet
aziránt kétség, hogy a kegyuraságból eredő magán-
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jogi igény csakis közpolgári uton érvényesíthető; ha
pedig a polgári pörben valamely közjogi kérdés
merül föl, mely a felek közt vitás s mely előzőleg
közigazgatási úton még eldöntve nincs, a biróság a
kérdés prejudiciális vizsgálatába bocsátkozhatik a
nélkül, hogy ezirányú fölfogása kötelező erőre emelkednék.
A fönti gondolatmenet természetesen n e m akadálya annak, hogy a kegyúri helyzetből folyó, nem
vitás vagy bíróilag már jogerősen eldöntött követelések egyházi adók m ó d j á r a közigazgatási uton
hajtassanak be.
7. Fejtegetéseink eredménye a következő:
1. Vitás kegyúri közjogi kérdések eldöntése: így
a kegyuraság keletkezésének, átruházásának, alanyának és tartalmának megállapítása ; 2. továbbá anyagi
vonatkozással n e m biró kegyúri jogok és kötelezettségek érvényesítése ; 3. végre esetleg n e m vitás
kegyúri követelések behajtása közigazgatási útra tartozik, megfelelő birói jogvédelem biztosítása mellett.
Ellenben a kegyuraságból folyó vitás anyagi igények
birói uton érvényesítendők.
Egyed István dr.

:

pvházi

rónika.

B u d a p e s t . Zsilinszky,
Tisza és Réz Mihály —
vagyis három árnyalat a magyarországbeli protestantizmus vélekedésében a katholikus vallás irányában. Ezt
a három árnyalatot ugyanannyi beszédben volt alkalma
hazánk figyelő s a megfigyelt dolgok fölött kötelességszerűen elgondolkodó jobb közönségének megismernie. Zsilinszky Mihály és Tisza István gróf a Luther és
Kálvin követőitől együttesen fönntartott «Prot. írod.
Társaság» folyó hó 2-án «a kálvinisták budapesti öreg
templomában» lefolyt irodalmi estélyén mondottak beszédet, Zsilinszky bevezetőt, hangadót, Tisza István
gróf ünnepit és irányítót. A harmadik protestáns beszédet, mely külön árnyalatot képvisel, Réz Mihály mondotta az erdélyi református egyházkerületi értekezlet
f. hó 14-iki díszgyülésén.
Zsilinszky Mihálynak megnyitó beszédében tulajdonképen arról kellett volna, ki is jelentett föladata erejénél fogva szólni, hogy a «Prot. írod. Társaság» hogyan
illik bele a magyarországi magyar kulturtörekvések
keretébe. Magyarnak
a protestantizmust
eredetére
nézve csakis az igazság arcul verésével lehet mondani. De ő nem volna Zsilinszky Mihály, vagyis
nem lett volna önmagához köveikezeles, hogyha föladatától eltéröleg nem izgatott volna az ország többségének a vallása, az ősi magyar keresztény vallás, a
katholikus vallás ellen, emlegetve célzatosan holmi
«reakciós törekvések sötétségét», a mely «még a vallást is
pártpolitikává aljasítja.» Elértjük a célzást, de az aljasítás szóban rejlő sértést már nem számítjuk be Zsilinszky Mihálynak, mert ő vakbuzgó követője lévén felekezete alapítójának, Luthernek, a kath. vallás elleni
gyűlöletben, eme szenvedély elragadtatásában bizony
gyakran mondhatni rendesen nem rágja meg a gondolatot, a melyet tollal vagy élőszóval önt alkalmi szóba.
Nem

Más anyagból van gyúrva Tisza István gróf.
csoda tehát, ha más árnyalatot képvisel a
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magyarországi prolestántizmusnak a katholikus vallással szemben tanúsított magaviseletében. A «Protestáns Irodalmi Társaság»-nak ezidei közgyűlését megelőző említeti irodalmi estélyén Tisza István gróf
tudvalevőleg «A protestáns hitről és fölvilágosodásról»
tartott előadást. Tisza István gróf nagy és fényes elmének bizonyult ebben a beszédében is ott, a hol a hitetlenség oktondiságát oktatja ki a tükörről és a prizmáról vett remek hasonlatával. «Azt mondani, hogy én
nem hiszem azt, a mit én meg nem értek, annyi mintha
azt mondaná a tükör, hogy csak azok a napsugarak
léteznek, a melyek az ő maroknyi fölületére esnek,
mintha azt mondaná a prizma, nincs több, meleget és
fényt adó sugár, mint a mit az én testecském tör meg
a maga elemeire.» Villám erejével és gyorsaságával ható
bizonyítás a hit elkerülhetetlen szükségessége mellett.
Méltó Tisza nagy és fényes elméjéhez. De ebben és a
hitetlenség ellen fölvonultatott egyéb okoskodásaiban,
ki is merült ám ezúttal Tisza István gróf nagy elméjének a fényessége. Itt-ott a beszéd fonalán, ki-kivillant
ugyan még a fényes elmének egyik-másik sugara, például mikor azt mondja, hogy a «protestantizmus lényege» — lázadás, «föllázadás» ; ámde az ily fénysugarak is rögtön eltűnnek azok mögölt a sötét felhők
mögött, melyeket a protestáns elfogultság szakadatlan
széláramlala tornyosított föl és tart fönn az igazság
napja előtt. Ilyen a protestáns szemhatárra teljes napfogyatkozást, sőt sötétséget borító felhő Tisza István
grófnak az az állítása, hogy «minden dogma emberi
mű.» Fényes protestáns hallgatósága a gróf úrnak erre
a kinyilatkoztatására azzal duplázott rá, hogy «úgy
van!» A hit, a keresztény hit mellett kardoskodó atyafiak nem veszik észre, hogy ez az álláspont — az, hogy
«minden dogma emberi mű», a hitetlenség álláspontja s
hogy ilyesféle nagyon is «emberi» elv hangoztatásával ők,
a hivők, hitsorsosaivá lesznek a merő hitetlenségnek, a
mely épen csakis azért ragaszkodik a maga hitetlenségéhez a keresztény vallással szemben, mert minden vallási dogmát, a keresztényt is, «emberi mü»-nek tart, a
mely ellen «föllázadni», «haladás» és «fölvilágosodás»
címén minden jóravaló embernek, a mikor «véges, korlátolt» elméjével jónak látja, szent «protestáns» kötelessége. Szóval, Tisza István gróf nagy elméje ottan botlott a többi között nagyot igen nagyot, mikor «minden»
dogmát «emberi mü»-nek kiáltott ki. Többi botlásait
elméjének ez az alapvető botlása tette sötélben való
botorkálássá a keresztény vallásra vonatkozó eszmék,
gondolatok és ítéletek körében. Tisza István gróf és
tapsoló hallgatósága nem vették észre, hogy maguk alatt
vágják a fát, mikor «minden» dogmát «emberi mű»-nek
hirdetnek, melyek között bizony legemberibbnek, tehát
leggyarlóbbnak fogja tekinteni a hitetlenség a protestantizmusnak egyedülvaló isteni dogmáját, a szentírásban való korlátlan kutatás jogának a dogmáját.
No de itt most a címbe foglalt tétel erejénél fogva
tulaj don képen Tisza István gróf beszédében nem az ő
protestáns hite alapozottságának gyarlóságát kell kimutatnunk, hanem azt, hogy Tisza magatartása milyen
árnyalatát alkotja a protestáns vélekedésnek és állásfoglalásnak a katholikus vallás irányában.
Láttuk, hogy Zsilinszky a gyűlölet és pusztító vágy
álláspontját a kath. vallással szemben mily következe-

620

RELIGIO

lesen, de egyúttal mily szánalmas gyarlósággal képviseli. Tisza István gróf protestáns világnézlete és állásfoglalása a kath. vallással szemben megokoltabbnak s
emelkedettebbnek látszik. Igen is, csak látszatával bir
e két tulajdonságnak, nem valóságával. Mert miben
csúcsosodik ki a gróf úr protestáns vélekedése a katholikus vallásról másban, mint abban, hogy «minden
dogma emberi mű» lévén, tehát a kath. vallás isteni
eredetéről és küldetéséről szóló dogma is «emberi mű» :
tehát a protestáns «fölvilágosodás» és «haladás» vívmányának főnnhéjázó jogánál fogva egyszerűen lenézendő,
lesajnálandó.
Mi a különbség Tisza Istvánnak emez álláspontja
és Zsilinszky Mihálynak imént és főnntebb bemutatott
álláspontja között? Van köztük emelkedettségre, megokoltságra nézve különbség? A mi a megokolatlanságot
illeti, Besztercebánya iőpásztorának a Zichy-jubileum
ünnepén hatalmas szónoki erővel elmondott beszédében
van néhány utalás, néhány bibliai, tehát Tisza István
gróf lelke előtt szentül szenl isteni igazságra a tanító
egyház alapításáról és kiküldéséről az emberiség tanítására és magának a Krisztus után időközben létre jött
bibliának sértetlen megőrzésére és értelmének illetékes
magyarázására. Jó volna, ha protestáns atyánkfiai, a
kik oly fönnhéjázóan gondolkodnak a kath. egyházról,
mint Tisza István gróf, végre-valahára utána néznének
a dolognak s fölkutatnák a bibliában, vájjon ott van-e
csakugyan a «korlátlan kutatás» elve, s vájjon nem-e
inkább ki van az ott zárva a tanító egyház isteni tekintélyének a fölállítása révén. Mert valóság szerint, a biblia tanítása értelmében Tisza István gróf és Zsilinszky
Mihály vélekedése és állásfoglalása között a katholikus
vallás irányában a megokoltságra és emelkedettségre nézve
csakugyan semmi különbség sincsen, legfölebb az, hogy
Zsilinszky magaviselete szánalmas, Tiszáé igazán sajnálatos olyan nagy elme mellett, a milyennel Isten őt
megáldotta.
A ki azt hinné katholikus hitfeleim között, hogy
ezen az imént jellemzett két protestáns állásponton, a
gyűlöletén és lenézésén kívül a protestantizmus körében más, igazán figyelemreméltóbb állásfoglalás és viselkedés a kath. vallás iránt hazánkban jelenleg nincsen,
az röviden szólva csalódnék. Imént, f. hó 14-én hangzott el Kolozsvárott egy prolestáns ünnepi beszéd, a
Réz Mihály tekintélyes szociologusé, a ki megmaradva
ugyan mindakét lábával a protestáns gondolkodás álláspontján — annak kijelentésével, hogy a protestantizmus a
«fölvilágosultságért» való küzdelem produktuma és hogy
erre «a protestantizmus hivei büszkék» ; — mindazonáltal
a Tisza részéről is elméletileg megpendített ethika alapjára gyakorlatilag ráállva a keresztény felebaráti szeretetnek, legalább az egyik kezét, testvéri békejobbját
nyújtotta ki a protestantizmuson kívülre is, kimondva
és hirdetve azt, hogy a «protestáns uniónak» ugyan
«mind szorosabbra kell fűződnie», de egyúttal «keresnünk kell, úgymond, az egyelértést az ország más felekezeteivel is.» Ez ugyan szintén protestánsul van
mondva, mert a katholikus vallást szintén csak «felekezet»-nek, szektának, a kereszténység ilyen-olyan darabjának farija ; de mivel szeretet van benne irántunk
és megbecsülés Zsilinszky-féle gyűlölködés és Tisza féle
főnnhéjázó lenézés nélkül, mi itt azzal honoráljuk pro-
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testáns atyánkfiainak ezt a harmadik árnyalatú megnyilatkozását, hogy testvéri szeretettel szivünkre tesszük
a felénk nyújtott testvéri békejobbot, remélve, hogy
idővel protestáns atyánkfiai jobban megismerik majd
a katholikus vallást, amint az eddig nekik sikerült.
*

R ó m a . A legújabb pápai főiskolák. Szakadatlanul
azzal vádolja a hitetlenség az egyházat, hogy ellensége a fölvilágosodásnak, a haladásnak, a tudománynak. Csattanós cáfolattal szolgál e vádra a pápaság
újabb és újabb főiskolák alapításával, illetve azoknak
pártolásával. A legújabb két római pápai főiskola a
dömések nemzetközi tudomány-egyeteme, a melynek
hivatalos címe franciául «Collège international du Docteur Angélique», és a X. Pius pápától alapított «Institutum biblicum» vagyis a szentírási tudományok főiskolája. A mi az előbbit illeti már tudjuk, hogy annak
rektora magyar ember : Szabó Szádok dömés atya. Nov.
3-án fogadta külön kihallgatáson a Szentatya st. Cormier atyát, a dömésrend egyetemes főnökét, a ki a
pápának bemutatta az új főiskola tanártestületét. A mi
a második helyen említett új főiskolát, a bibliait illeti,
megjegyzendő, hogy az valóságos unicum, páratlan a
maga nemében. Protestáns atyánkfiai nagyra vannak az
ő állítólagos nagy tiszteletükkel a szentírás iránt. Nos,
annyira még nem vitlék az atyafiak, hogy külön főiskolát szenteltek volna a szentírási tudományoknak.
Erre különben is képtelen a protestantizmus. Eldisputált ő a szentírásban már minden betűt : annyira, hogy
két embert sem lehet a protestánsok körében találni,
a ki a bibliát illetőleg mindenben egy nézeten volna.
Protestáns bibliai főiskola, az egyenetlenség nem az
egyetértés iskolája lenne. De hagyjuk ezt most és lássuk röviden a pápai szentírási főiskola megnyitását,
mely f. hó 5-én volt a Collegium Leonianiim helyiségeiben. A megnyitó ünnepre oly sokan jöttek össze, kivált
tanítványok, hogy ez az intézet jövőjére nézve a legjobb
előjelül szolgál. A szent miseáldozatot ingre Prooveduti,
a Collég. Leonianum rektora mutatta be Istennek. Mise
után Fonck J. t. atya és a többi tanárok letették a hitvallást. Templomból az intézet dísztermébe vonult az
ünnepet űlő társaság és ott Fonck atya latin nyelven
kifejtette azokat az elveket, melyeket az Institulum
biblicum követni fog.
—y —la.

W o l f s g r u b e r C. : Kirchengeschichte ÖsterreichUngarns. Mit einer Kirchenkarte von Österreich-Ungarn.
Wien und Leipzig, 1909. Verlag von Heinrich Kirsch; lom.
Gcsellscliafts-Buchdruckerei Brüder Hollinek. 8.-r. V, 215
lap, 2 melléklettel.
Szokatlan meglepetést hozott számunkra a bécsi
tudományegyetem egyháztörténeti tanárának nemrég
megjelent munkája, mely a két társországban, az osztrákmagyar monarchiában, a katholicizmus történetét beszéli
el. A történeti kritika és a genetikus, sőt a pragmatikus
módszer teljes mellőzésével, elbeszélő modorban sorolja
fel a mult eseményeket időrend szerint. Az igy készült
egyes mozaikképeket azonban nem a máig kifejlődött
egyháztörténet tudományos kutatásaiból kialakult színes
kövekből rakja össze, hanem nagyobbrészt régibb mun-
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kák iöbbé-kevésbbé megbízhatatlan és jelentéktelen
adatait válogatja ki. Különösen elmondhatjuk ezt a
magyar részekről, melyeket ki kell hámoznunk a kronologiai rendszerben felsorolt események sovány és vérszegény összességéből. A legújabb vonatkozó magyar
irodalomból és egyháztörténeti publikációkból alig ismer
valamit, bár az ellenkezőjét vái-tuk, annál is inkább,
mivel hazánk sok tehetséges kispapja, a pázmániták,
Wolfsgrubertől hallják a magyar nemzet egyháztörténetét.
Osztrák írótól a paritas elvének sutba dobását megszoktuk ; de liogy a magyar kereszténység múltjának
torzképét adja elő, nem hagyhatjuk szó nélkül. Még
az sem vigasztaló, hogy hasonló kurtasággal és furcsasággal bánik el az osztrák tartományok népeinek
keresztény fejlődésével. Az egész munka, mely 130
oldalon végez feladatával, mivel a többi rész statisztikai, eléggé hibás kronologiai s fogyatékos irodalmi
táblázatokból és jegyzékekből telik ki, méltán azt a
színezetet viseli magán, hogy nem annyira címének
megfelelőleg a mai osztrák-magyar területeken a kereszténység történeti
fejlődését és kulturális hatásait
tekinti, mint inkább a Habsburg-dinasztia viszonyát
keresi az egyházhoz az idők folyamán. Csak így magyarázható meg az a szembeötlő aránytalanság is, hogy most
uralkodó királyunk alatt a katholicizmus helyzetének
ismertetésére munkájának majdnem felét szenteli (71—
130 II.), sőt itt már a magyar állapotokat külön tárgyalja. Noha dicső és buzgó királyunk uralkodása még
nem egészen a történeté, mégis Wolfsgruber munkájának ezen második fele a legértékesebb; a többi nyolc
fejezetben, a tarka-barka és kiáltóan hiányos adatok
összeloltozott egymásutánjában, csak reflex-képét látjuk
a kereszténység munkájának, mely áldásaival az emberek s az élet minden rétegét átáztatta és nemesítette.
Megvalljuk, hogy Wolfsgruber nehéz feladat megoldására vállalkozott ; de ha vállalkozott, máskép kellett
volna megoldania és jobb művet adnia közre, mert
evvel nemcsak mi magyarok nem elégedhetünk meg,
hanem maguk az osztrák németek, csehek, lengyelek,
szlovénok és ruténok is tiltakozó kifogást emelnek.
Hergenröther, Handbuch der allgemeinen Kirchengeschichte, I—III. (Freiburg i. Br., 1902-1909), terjedelmesebb formában és sokkal kielégítőbb kritikával foglalkozik Wolfsgruber speciális egyháztörténetének katholikus népeivel.
Az első fejezetben (1—6 11.) a kereszténység első
nyomait a Duna mentén a gyér történeti emlékekből
sorakoztatja egymás mellé Wolfsgruber, kinek figyelmét
a 482-ig terjedő eseményekből főleg szent Severin hitterjesztése ragadja meg. Költői lendülettel rajzolja meg
Eugippius után kedvelt szentjének csudákkal teli működését. Ha a fejezet élére lett irodalomból nem hagyta
volna ki Klein, Gesch. des Christentums in Österreich
und Steiermark (Wien, 1840) és Neuda, Über die Ausbreitung des Deutsch- und Christentums im heimischen
Ufer-Noricum (Krems, 1888), munkákat, bizonyára nem
mellőzné szent Valentint, kit I. Leo pápa küldött a
tiroliakhoz, és legalább megemlítené Agilus és Eustatius
luxeuili szerzeteseket, szent Emmerán
aii püspököt és Korbinian frank remetét, kik hithirdetés céljából e vidékeken megfordultak. Harnack, Mission und
Ausbreitung des Christentums in den ersten drei Jahr-
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hunderten, 2. Aufl. II. (Leipzig, 1906), 201—203, Mösia,
Pannónia, Noricum és Dal m alia országaiban már az
első három századból több keresztény nyomot talál,
mint Wolfsgruber. A Marcus Aurelius seregével a
marcomannok és quadok ellen viselt háborúban történt
csudás esemény a mai Hont- és Zólyommegyék vidékén
folyt le.
A második fejezet ( 6 - 1 2 11.) a 482-1073. évek történetéből készített kivonatot és szűkszavúsággal emlékszik meg a nyugatról beözönlött bajorokról és az avarokról, a szlávokról és szlovénekről, a csehekről és
morvákról, lengyelekről és magyarokról. Mindegyik
népnek megtéréséről is mond valamit. A pogányságból
ez időben lépnek be a kereszténység társadalmába nemcsak az említett nemzetek és népek, hanem a karantánok, Kärnten, Krain és Steiermark lakói, és a horvátok is, kiknek azonban még nevét sem említi. Szent
Rupert működéséről nagyon szépen írt Friedrich, Das
wahre Zeitalter des hl. Rupert (München, 1866) és Anthaller, Die Geschichte der Rupertusfrage und deren
Lösung (Salzburg, 1866). A milyen fukar szent Rupert
hittérítésének elbeszélésében, ép oly kicsinyes szent
Cyrill és Method működésének méltatásában, a kikről
többet mondhatna, mint 18 sornyit, a melyben még a
XIII. Leo pápa alatt ünnepük kiterjesztését is felemlíti,
a mit bizony jegyzetbe rakhatott volna. De Wolfsgrubernél nincs jegyzet. A XX. században német tudományos munka — feltételezem, hogy annak szánta —
magyarázó jegyzetek nélkül ! Az összevisszaság útvesztőjében igen sok felvilágosítást kellene adnia.
Wolfsgruber módszerében mit várhatunk a magyarok megtéréséről? A régi, meg nem kritizált adatok
szilánkjait ismétli meg. Gyula és Bulcs megtérésének
meséjét, Piligrim passaui püspök hiú dicsekvését és
Wolfgang magyar missióját hiszi, holott ezek már régóta a történeti lomtárba kerültek avval a balhiedelemmel együtt, hogy Gyécse fejedelem felesége Sarolta
volt (11. 1.). A ki Wolfsgruberrel együtt még ma is
hivatkozik II. Sylvester bullájára, a magyar újabbkori
történetírásról és kutatásról alig hallott. Nagy tévedés
annak állítása, hogy szent Istvánt 1000 augusztus 15-ikén
koronázták meg s így hazánk a Nagyboldogasszony
ünnepétől nyerte a «Regnum Marianum» elnevezését.
Az első magyar király koronázása Esztergomban 1001.
augusztus 17-ikén ment végbe. Magyarország a boldogságos Szűz országává akkor lett, a mikor a nemzet
jövőjéért aggódó szent István halála előtt az Isten anyjának különös pártfogásába ajánlotta. A mi keveset
Wolfsgruber a magyar kereszténység kezdetéről elmond,
hamis nyomokon jár. Szent Imre hercegről nem is tesz
említést. De helyette III. Béla leányáról, Konstanciáról,
ki mint Premysl I. Ottokár özvegye apáca lett, a német
lovagkor legendáját a kolostor portásnőjéről, történeti
tényként adja elő (17. 1.). Kritikátlansága egyszerűen
meglepő és keserű, melyet beszőtt szálló igéi és közmondásai sem képesek megédesíteni.
A milyen Wolfsgruber munkájának eleje, olyan a
folytatása. A krónikás száraz modorában fel-feljegyez
egy-két történeti eseményt, melyeknek okát és hatását
már nem vizsgálja. A jáki apátságot, melyet Szent-Jáknak
nevez, a ciszterciták alapításai közé sorolja (15. és 18. 11.),
holott a bencés rend hires monostora volt. A hézagos
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műnek hiányzó magyar részeit felsorolnunk majdnem
lehetetlenség, mert nemzetek és népek egyháztörténetének ily pongyola megírásánál a kihagyott fontos adatok raja — akár csak a magyarokat vegyem — hatalmasabb anyagot szolgáltat, mint maga e munka, melynek eklektikus, de nem történeti módszerben összehordott adatait is ki kell javítanunk. A mit Szent László
és Kálmán királyokról megjegyez, igaz ugyan, — kivéve
a nagyváradi püspökségről, — de oly csekély, hogy
törléneli alakjaink karrikaturákká lesznek (17. 1.). Wolfsgruber a kereszténységnek az államot és társadalmat
átalakító hatásáról sem nálunk, sem más országokban
nem szól; már pedig a keresztény szellem az, a mi az
emberiség kulturáját magasra emelte. Dátumok és nevek
egymás mellé illesztése nem történet. Az 1092-iki szabolcsi zsinat és a Kálmán idejében larlott esztergomi
zsinatok határozatairól tudomást sem vennünk lehetetlen: bennük tükröződik vissza a magyar katholicizmus első képe. A kereszténység tevékenysége templomok,
monostorok és zárdák építésében egy országban sem
merül ki, a minek pedig épen ellenkezőjét rajzolja meg
Wolfsgruber, a ki mindenütt csak építtet (64,-15, 18—21,
27 , 36, 40 - 4 1 . 11.).
Az 1279-ben tartott hires budai zsinatról mitsein
szól s nem említi Árpádházi boldog Margitot sem, kiről
latin munkák egész sorozata emlékszik; hogy IV. László
kúnos hajlamainak káros következményeiről tudjon,
nem is vártuk.
Nagy I. Lajos uralkodásáról pár sorban megemlékszik (23. 1.), de neki tulajdonítja az 1367. évben emelt
pécsi egyetem alapításán kívül a budaiét is, mely azonban sokkal utóbb létezett. Zsigmond király viselt dolgait a magyar egyházzal szemben, a hol egyházpolitikája legélesebben domborodik ki, szóra sem méltatja.
Azon már nem is csodálkozunk, hogy Capistranoi szenl
János halála helyéül Illokot nevez Újlak helyett (25 1.)
és a lutheranizmus «nemes hit» (deutscher Glaube)
nálunk (31. 1.). I. Mátyás királyunk emlékét nemcsak az
őrzi az egyháztörténetben, hogy humanistákat istápolt,
corvinákat készíttetett, egyetemet akart alapítani —
Wolfsgruber szerint (26. 1.) kettőt is emelt — és Bécset
elfoglalta, hanem nagyobb horderejű tettek is fűződnek
nevéhez.
A humanizmus bomlasztó vallási hatásának szomorú jeleit Magyarországon figyelmen kívül nem hagyhatjuk, mert nem értjük meg a vallásújítás előzményeit
és elterjedését, ha a XVI. század elején a társadalmi
ziláltságot, melyet a politikai zavarok növeltek, nem
ismerjük. Bakócz Tamásról, korának tipikus alakjáról,
minden egyháztörténetírónak tudnia kell. Wolfsgruber
nem hallott róla, sem az 1514-iki pórlázadásról. Színtelen vonásokban veti oda a magyarországi protestantizmus vívódását a katholicizmussal ; a bécsi, nikolsburgi, linzi és szatmári békekötések nyomait hiába keressük. Hogy Bethlen Gáborról és II. Rákóczi Ferencről
s törekvéseikről, valamint a Wesselényi-féle összeesküvés gyászos következményeiről szóval emlékezzék, várnunk hiábavaló. Teljesen a Habsburgok jó és rossz tetteivel foglalkozik, bár még II. József császár eljárásában sem talál megbélyegezni valót, a kinek rendeleteit
egytől-egyig időrendben mind felsorolja (47—51. 11.).
A sok adat száraz halmazában elfonnyad a korszellem
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és eszmék mozgató ereje, melyek nélkül még a kiadott
rendeleteket sem értjük.
Fráter (Martinuzzi) Györgyről (31. 1.) és Pázmány
Péter ellenreformációs harcáról s diadaláról (37. 1.)
aránylag szépen ír; de vájjon mi köze az egyháztörténetnek ehhez: «Ferdinand II. nannte ihn (Pázmány)
Freund» ? A zeneszerzőket több gondban részesíti, mint
az egyháznagyokat (68—70. 11.).
A XVII. század második felétől kezdve a legkisebb
bécsi mozgalom és mozzanat is érdeklik, de csak úgy,
a mint olvasta és hallotta másoktól; saját Ítéletét sohasem kockáztatja meg, hanem idézetekkel pótolja az
események szükséges elbírálását. Az idézetektől hemzsegő minden lapja (43. laptól kezdve) feltétlenül elül
a szokásos történetírási módszertől, mely az egyes adatok mindegyikének megtalálja a maga helyét, hogy
világos képet adjon. Wolfsgruber módszerében egyháztörténetet sem írni, sem előadni nem lehet s nem szabad, mert a tudományos történetírás kelléke nem a
mnemoteknika. A míg a bécsi templomok utolsó ablakfestményéről is beszámol, addig a többi országok és
népek vallási mozgalmain nem töri fejét, ha azok a
püspöki tanácskozások határait túllépik.
Az 1855. évi konkordátum áldásos hatását a vallási életre mindenki elismeri; de hogy a bécsi világhírű orvosprofesszorok kiválósága egyenest annak tulajdonítható, kétkedéssel fogadjuk (80. 1.). Különösen
II. Józseftől kezdve s főleg I. Ferenc József királyunk
uralkodásából, kinek a munkának majdnem felével
hódol, van annyi, sokszor lényegtelen adat egész garmadában, hogy méltán bámulhatunk rajtuk. Bámulunk
azért, mert csak fölhalmozódnak a nélkül, hogy fölélednének.
A XIX. századi magyar egyházi viszonyokai már
elkülönítve tárgyalja (121—129. 11.), de a nála sajátos
célzattal. Budnay Sándor hercegprímás alatt tartott
utolsó nemzeti zsinatot így említi: «Im nächsten Jahre
(1822.) hielt er (Rudnay) zu Pressburg ein Nationalkonzil zur Hebung der Disziplin im Klerus und des
Unterrichtes. Die Väter begrüssten in einer Akklamation
Franz I. als zweiten Konstantin». Nem volna azonban
kifogásunk e része ellen, ha figyelmét kiterjesztette
volna a hazánkban tekintélyes számban lakó román és
rutén görög katholikusokra, kiknek még unióját sem
méltatja. Bizony sok a pótolni való.
Wolfsgruber munkájához járulnak az osztrákmagyar monarchia országaiban lakók vallási statisztikája, a püspökségek és monostorok s zárdák különkülön alapításuk idősorrendjében (131—148. II.) és a
Tomek dr. által készített irodalmi jegyzék (148 —184. 11.),
melyről Wolfsgruber az előszóban (V. 1.) méltán mondja :
«ist ein Vorversuch». A név- és tárgymutató után az
1849. évi bécsi püspöki konferencia tagjai elhelyezkedésének rajza mellett második mellékletül egyházi térképet csatol, melyben nem nagy gyönyörűséget lelünk.
A monostorok és zárdák alapítási évszámait eléggé
helyesen állította össze; de a magyarországi régibb
püspökségek mind hamis évszámok alá kerültek. Wolfsgruber honnan vette idevágó forrásait, nem is sejtjük,
mivel nem jelzi; konstatáljuk azonban egész őszinteséggel, hogy helytelen és megbízhatatlan munkákból
merített. A sok hazai oklevéltár közzététele és levéltá-
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raink átkutatása nem tűrnek csupa hamis dátumot ;
ma már nem kell s nem lehet helye az önkényes kronológiának. A fölületesség fényes bizonyítékául szolgál,
hogy a 17. oldalon a zágrábi püspökség megalapítását
helyesen 1093-ra teszi, míg a táblázatban (135. 1.) 1085.
alá sorolja. Az eltérés okát Wolfsgruber talán megmondhatja. Ezen évszámok szerint történt táblázati
fölsorolásnak, különösen a kolostoroknál, semmi gyakorlati célja sincs, mivel a névmutató azt nem tekinti,
s így használata fölölte fáradságos, mert előre kell tudnom az alapítási évet, mely nélkül meg sem mozdulhatok a rengeteg helynév közepette. Azt kell ismernünk,
a mit tulajdonkép keresnénk.
Ha Wolfsgruber hiányos munkáját kiegészítenék
csak a magyarországi fontosabb egyházi eseményekkel
és hamis adatait kritikai alapon kijavítanók, nagyobb
művet kellene írnunk, mint Wolfsgruber közre adott.
Pár szemelvényt és izleltetőt mutattunk be.
Ki kell azonban jelentenünk, hogy bécsi kollegánk
művének megítélésében nem a gáncsoskodás szelleme
irányít, hanem szeretnők és óhajtjuk, hogy a magyar
katholicizmus történeti képe ne legyen torz a külföld
előtt, mely lássa tisztán és helyesen, hogy a magyar
nemcsak a csaták zajában, hanem a keresztény civilizáció oltáránál is megtette a magáét. Kérjük tehát
Wolfsgrubert, hogy mostanában megjelent kísérlete után
mihamar ajándékozza meg a katholikus világot jobb
és tökéletesebb osztrák-magyar egyház történetével, melyet kész örömmel fognánk magasztalni és ajánlani; a
mostanit azonban legföljebb kézírat gyanánt lehetett
volna kiadnia. Akárhogyan is sajnáljuk, a dicsérettel
fukarkodnunk kell.
Lukcsics József dr.
*

F o e r s t e r : A n e m i élet etikája é s pedagógiája.
Fordította Schütz Antal dr. Budapest, 1909. 199. 1. Ára 2
korona.
A nemi ösztön, akár a régi pogányvilágban, megvetve természetes célját, ismét orgiáit üli s a mi a legrosszabb a dologban, magában az irodalomban, sokszor
elég komoly irók műveiben is találjuk védelmét féktelenségeinek. A szabadság, a természeti jog, az egészség,
az egyéniség nevében — valamennyit félreértve — már
csaknem a szabad szerelem védelméig jutottak, a minek
folyománya, hogy a mi eddig a sötétság fátyolába burkolódzott, az ma már napfénytől sem riad vissza s elméletileg is igazolt jogosultságot követel. Őrültség, mely
megtölti a kórházakat és a tébolydákat !
Ily bomlott viszonyok között végre irodalmunkban
is megjelent egy könyv, mely a józan ész és a józan természeli poslulatumok nevében vétót kiált az őrületnek
s felvilágosít saját jóvoltunk érdekében a sokat és a sokféleképen vitatotl kérdésről. Foersternek Schütz tanár
által lefordított munkája ez, melyről igazán csak ismételni lehet, a mit első kiadásának megjelenésekor Paulsen
mondott: «Valósággal föllélekzik az ember, mikor kezébe
veszi Foerster e könyvét, mint mikor részegek közötl egyszer csak megszólal egy józan ember».
Végig vezet a nemi ösztön körül fölmerülő összes
kérdéseken és pedig a mint azokat a legszabadabb fékű
modern irók fölvetik, mindent megbeszél pro és contra ;
az olvasó vele halad, vele gondolkozik, vele mérlegeli a
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tényállást az íróval s a megbeszélés vége egy csontigvelőig ható meggyőzés: belátjuk, hogy egyéniségünk,
fajunk, boldogságunk egyedüli útja e téren is az, melyet
a régi etika kijelölt s melyet az önmegtagadás zománcával vett körül. A természetnek szava ez, mely magából
a helyesen értelmezett nemi ösztönből megszólal. Legyen
az élvhajhász, legyen az mások nyomorúságai! keresetlorrásnak néző orvos, legyen szabadgondolkodó, vagy
akármifia a mai tótágast álló eszmeáramlatoknak, be
kell látnia, hogy Foerster, a neves protestáns iró, bölcsen
beszél és hogy valódi emberszeretet vezeti fejtegetéseiben.
Tárgyi szempontból kimerítő, alapos és meggyőző
munka.
A másik szempont az alaki, a finom, előkelő tapintalú kezelése oly kérdéseknek, melyek szinte önként kínálkoznak trágárságokra. Mily más ez a beszéd, mint egy
Forel, egy Freud, Ehrenfels, Ellen Key s másoké nemű
tárgyalásai. Hiába, ilyen munkát és ilyen előkelő modorban
csak a keresztény állásponton lehet írni, ez még a vad
ösztönt is meghódolásra készteti. A legraffináltabb álokoskodásra is mindenütt világos feleletre találunk és
ez akkor is találó, akkor is követendő volna, ha az embernek pusztán csak földi célja volna: egészséges ember,
egészséges faj, egészséges társadalom akkor is a nemi
ösztön szükséges korlátozását követeli. Oly mélységesen
megvilágítja ezt az egyén és a család szempontjából, hogy
meggyőzőbben alig lehet.
Nálunk is sokat beszélnek ezekről a kérdésekről,
hol fölolvasásokban, hol a sajtóban. Ám itt a könyv,
melyből mindnyájan tanulhatnak és a zűrzavaros eszmék
világában kellő tájékozódást szerezhetnek. Schütz dr.
igazán szolgálatot tett az irodalomnak, mikor a német
terméket nyelvünkre lefordította ; a sok avatatlan hozzászólónak módot nyújt, hogy tanuljon, ha tanulni akar.
Egyebek között a nemi felvilágosítás kérdésében is találnak itt helytálló feleletet.
Maga a fordítás igen sikerült, nemcsak magyaros,
hanem annyira beleélte magát a fordító a szerző gondolatába, hogy szinte észre se vesszük a szép és komoly
munkán, hogy fordítással van dolgunk. Nem vásári
munka ez, mint a minők most halomszámra teremnek,
hanem értékes és a számottevő irodalmi termékek legjobbjai sorából való, mely nem veszti értékét. Élvezettel olvastuk, de nem azzal az élvezettel, mely érzékeket
csiklándoz, hanem azzal, mely okulásra vezet, tájékoztat, megnyugtat, testünk tiszteletére s az önmegtagadás
józan erényének szeretetére vezérel.
Dudek.
*

E p i z ó d a m o i i i z m u s k ö r é b ő l . Midőn P. Wasmann Erich S. J. 1907-ben Berlinben a leszármazás
elméletéről nyilt vitával egybekötött előadásokat tartott,
Plate és társai Haeckel érdekében alfélé kis Kulturkampfjeleneteket rögtönöztek a tudományos diszkusszió helyett,
beszélvén mindenféléről az egyház ellen, Hoensbroeck
még az index és a pápaság ellen is szitkozódott, csak
arról beszéltek keveset, a minek megcáfolására összegyülekeztek.
A folyó év októberében P. Wasmannt Innsbruckba
hívták meg, a hol általános tetszéssel fogadott előadásokat tartott a leszármazásról és ennek a monizmushoz
való viszonyáról. Még a liberális sajtó is teljes elisme-
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réssel adózott P Wasmannak, úgy hogy az előadó ezen
meglepő tárgyilagosságért nyilvános elismerésének adotl
kifejezést. Hanem — és a liberális harcmodor vizsgálójára
nézve ez a tanulságos — egyszerre eszébe jutott a
liberálisoknak nézetüket megváltoztatni, a mikor már
Wasmann eltávozott. A heves «Sonntagszeitung» a jenai
nionizinus-apostolhoz fordult s e «nagy tudós»-nak
nyilatkozatáért esdekelt, hogy mit kelljen P. Wasmann
tudományos nézetei felől tartani. Haeckel szokása szerint
nagyhangon leszólja a «jámbor urakat» — zárójelben
ódatéve: értsd jezsuitákat — a kik ellen, úgymond,
«hiábavaló fáradság felvenni a harcot».
Haeckel kegyes leiratára az «Allgemeiner Tiroler
Anzeiger» azt a megjegyzést teszi, hogy az excellenciás
úr nem annyira tudós, mint inkább kocsis szájába illő
szavakkal él, a nélkül, hogy Wasmannak csak egyetlen
érvére is felelne.
Míg az újságok így veszekedtek, csak felhívták az
épen megjelenő Wasmann-előadásokra 1 a figyelmet,
melyeknek szolid tartalma a legcsattanósabb cáfolat a
monisták tehetetlen vádaskodásaira. Wasmann, mint
máskor, úgy most is higgadtan, tényekkel és logikával
bizonyít s cáfol és valódi kis kézi arzenálját nyújtja e
füzetkéjével a monisztikus leszármazás ellen fegyverkező
apologétának. Nem csoda, hogy a füzetke oly rohamosan terjed a müveit körökben.
ß—cf.

n

Sz. K ó m a . A többlet egész évre 3 korona 60 fillér. Miként halad az alapvető m u n k a ?
T. B u d a p e s t . Az tény, hogy a személyi szempontoktól
eltekintő s tisztán tárgyilagos és lelkiismeretes kritika válik
egyedül az irodalom és a köz javára. Ezt szolgálta Gyulai
Pál. De nem kell elfelejteni, hogy volt egy, igen fontos körülmény, a mely megkönnyítette eljárását s ez az volt, hogy
folyóirata, a «Budapesti Szemle», az Akadémia költségén jeleni
meg. Nem voll rá befolyással az, hogy több vagy kevesebb
előfizetője van-e ? Gyulai nem törődött azzal, ki van-e fizetve a
nyomda vagy sem ? Irt a saját belátása szerint. IIa ön azt látja,
hogy a «Religio» is igyekszik objektiv lenni s azért becsüli,
ezt köszönettel tudomásul veszem ; de megvallom önnek, hogy
helyzetemben kezdem csak érteni Bartakovics egykori egri
érsek paradoxnak látszó mondását, a ki állítólag azt szokta
volt hangoztatni, hogy nehéz a szegény embernek hazafinak
lenni. Oly folyóiratnak, melynek háta mögött se valamely
Társulat pénztára, se a hirdetésekből befolyó jövedelem nem
áll, nehéz ideális objektivitásra törekedni vagy mint mondják : szókimondónak lennie. Csak a ki próbálta, érti meg ezt
teljesen. A szókimondás sokaknak tetszik, de ezzel a tetszéssel — lia nem nyomatékolja tetemes számú előfizető — nem
lehet nyomdát fizetni. De mindig akadnak, a kiknek nem tetszik s ez rendesen egy-két előfizetőbe kerül. Tehát ahhoz az
objektivitáshoz tessék odagondolni a folytonos ingyen munkát és tetejébe még a folytonos ráfizetést : ugyan mutasson
nekem egy ilyen objektivistát ! Ezt a helyzetet nem ismerte
Gyulai.
Cs. I n n s b r u c k . Üdvözlöm kollégámat, Donát tanár urat,
a «Tudomány szabadságáról» írt nagyszabású munkája alkalmából. Nagy szükség volt az ide vonatkozó fogalmak tisztázására. Nemsokára ismertetem.
K. P o z s o n y , iladzsega cikkében (588. 1.) olvasandó : It
clero polacco. Az «Uj Magyar Sion» volt szerkesztőjének
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érdeklődő figyelme mindig kedves nekem ; hisz csak a ki
ugyanabban a munkában izzadt, t u d j a másét is méltányolni.
Az anyagi részt illetőleg még hat korona.
K. T r e n c s é n . Szép dolog, de nem lehetem. Ön könnyen
megértheti, hogy miért nem.
F . B u d a p e s t . Furcsa kérdés, melyre tőlem vár feleletet ! Igaz-e, hogy egyetemi orvosi karunk szabadkőmíves
szövetkezet ? — kérdezi. Egyetemi tanártól ha egyetemi tan á r o k felől kérdezősködik, miért nem a tudományuk iránt
érdeklődik? Tanár és szabadkőmíves messze esnek egymástól ; az előbbiről kathedrájáról és műveiből lehet tudomáson],
az utóbbi kvalitását azonban csak úgy nem ismerhetem,
mint ahogy nem tudom, hogy az orvostanár mit eszik ebédre.
Ha önnek a gyanúja a «Budapesti Napló» valamiféle cikkén
alapszik, arról nem szavatolhatok, valamint arról sem, hogy
a gyógyszerészet tanára, Bókay Árpád, mit keresett a Ferrerösszejövetelen. Hogy valamiféle gyógyszert talált-e fel a
F"errer-féle alakok gyógyítására és vájjon azt közölte-e ott a
nyilvánosság előtt, arról nem tudok, azt tőle tudakolja meg.
Eszerint kérdésére nem tudok felelni, legfeljebb abban adok
önnek igazat, hogy az orvostanártól, mint minden profeszszortól, tudományt várunk, tudományos hírnévre való törekvést, nem pedig a szabadkőmívesek között való bujkálást ;
ennyit ugyanis a protekció ilyen fajtája után futkosó szegény
hivatalnok is tud megcselekedni. Azt azonban mondhatom,
hogy a kiket közülök közelebbről ismerek, azok komoly,
tudományos férfiak, kiket nagyrabecsülök.
S z . S z e g e d . Igazán épültem szép tevékenységükön.
Méltó Szegedhez, a legnagyobb magyar kath. városhoz.
A kath. öntudat ébredezése s alkotási vágya bearanyozza
minden téren. Ebből a hölgyek ép úgy kiveszik részüket,
mint a férfiak. Mennyivel szebb így az élet. Isten segítse !
Csak előre !
II. Egei*. Iratát pénteken kaptam kézhez, a legjobb
indulat mellett sem közölhettem, mert az késő volt. Csupán
konstatálom tehát, hogy ön védte az általam ismertetett
könyvét és hogy nincs megelégedve ismertetésemmel. Midőn
ebbeli jogát elismerem, egyet sajnálok, azt, amit irata végén
ír, midőn azt m o n d j a : mivel bizonyos láncolatos tények
nyilvántartása még nem panasz, megengedi szerkesztő úr,
hogy tanácsait az illetékesek, a kezdők körébe utalva: csendesen haladjak utaimon. Ehhez is joga van, haladjon csak
ú t j á n ; de aztán ön se vegye rossz néven, ha útját ezután is
hasonló kritikák fogják kisérni. Olvasta kérem Madarász és
Görcsöni hasonló ismertetéseit? Jó lenne azokat mégis
figyelembe venni. Mint dolgos ember hátha jobbat produkálhatna.

TARTALOM. A modernizmus hite. I. Wiedermann
Károly dr.-tól. — Árpádházi szent Erzsébet látomásai.
III. (Vége.) Timár Kálmántól. — Adatok Felsőszelestei
Gosztonyi János püspök életéhez. II. Sörös Pongráctól. —
A bibliai őstörténet modern értelmezésének története.
VI. Kmoskó Mihály dr.-tól. — A kegyúri jogok érvényesítési módja. II. (Vége.) Egyed István dr.-tól. — Egyházi
világkrónika. —g —la-tói. — Irodalom. Wolfsgruber:
Kirchengeschichte Österreich-Ungarns. Lukcsics József
dr.-tól. — Foerster-Schütz : A nemi élet etikája és pedagógiája. üudektől. — Epizód a monizmus köréből. B-dtől. — Telefon.
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i Entwicklungstheorie und Monismus. Die Innsbrucker Vorträge von Erich Wasmann. Verlag «Tvrolia», Innsbruck, 1910. VII u.
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Zsigmond király 1404. ápr. 6. decretuma és
a placetum.
(i.>
I. Zsigmond király 1404. évi április 6-án Pozsonyban kelt decretumában a pápa s követei és tisztviselői által Magyarországra nézve, főleg javadalmi
és peres ügyekben, végzett joghatósági cselekvényeknek, ezekről kiállított ügyirataiknak jogi hatályát
királyi beleegyezéstől és engedélytől tette függővé és
az ezen decretum ellen vétőket mint felségsértés
bűntettének elkövetőit rendelte megbüntetni.
A decretum szövegét közölték : Pray, 1 Kovachich 2
és Fejér ;3 az általuk közölt szöveg tizenhét helyen
az értelmet zavaró, vagy több esetben azt módosító
hibában szenved, a mi az okmányszöveg hibás
olvasásából keletkezhetett, akár Pray olvasta ilyen
hibásan, akár ilyen olvasásü újabb másolatok után
közölte ő is a szöveget ; Kovachich és Fejér szemmelláthatólag Pray szövegét reprodukálják.
Mivel a placetum kérdése a «Ne temere» fölött
keletkezett viták során ismét a napi kérdések homlokterébe került, a placetumnak eddig ismert legrégibb
magyarországi bizonyságaként pedig épen Zsigmondnak szóbanlevő decretumát szokás idézni : jó
lesz e decretum szövegét, a placetum szempontjából,
vizsgálódás tárgyává tennünk. E szöveg mérlegelése
adhatja kezünkbe a kulcsot, egyéb kérdések mellett,
azon, egyház- és közjogászok közt leginkább vitás
kérdés megoldásához : rendeletet avagy törvényt kell-e
ezen decretumban látnunk? és a mennyiben törvényt, van-e és mi lehet a magyarázata annak, hogy
ezen decretum nem lőn fölvéve a «Corpus juris»-ba ?
A decretumnak egy eredeti példánya fönmaradt
Esztergomban a primási világi levéltárban, 4 a mely1

JÁNOS

G. Pray, Specimen Hierarchiae Hungaricae (Posonii
et Cassoviae, 1776.). Pars I. p. 92—96. — Pray forrását csak
általánosságban, így jelöli meg: «Ex originali».
2
Kovachich, Vestigia Comiliorum apud Ilungaros, (liudae,
1790.) 199—203. 1.
3
G. Fejér, Codex Diplom. II. eccl. et civ., torn X. vol. IV.
(Budae, 1841.), p. 303—306. 1. — Fejér is «ex originali» jelzést ad.
4
Primási világi levéltár (Archívum Saeculare), fasc. 29.,
nr. 494. A középső összehajtásnál vízszintes irányban kiszakadt papiros-oklevél, kis folio, az ív hosszában írt sorokkal ;
a dátum alatt királyi pecsét országos címerrel és legendával.

vasárnapon.
SZERKESZTŐSÉG

dr.

ÉS

KIADÓHIVATAL

Budapest, IX. ker , Ferenc-körút 27,

nek nyomán a decretum szövegét ezennel közrebocsátjuk :x
«Nos Sigismundus Dei gratia Rex Hungie Dalmat.
Croat, etc. Marchioque Brandenburgén. Sacri Imperii
Vicarius gnalis et regni Bohemie gubernátor. Universis et singulis praesentes inspecturis praesentium
patentium serie volumus 3 fieri manifestum, quomodo
nonnulli, imo perplures regnicole nostri, ecclesiastici
videlicet et saeculares, creberrimis vicibus tribulationes, exactiones, dampna, nocumenta Iurium et
lurisdictionum ipsorum alterationes ac violationes
ipsis per Bullatos hactenus irrogatas et illatas fuisse
ac irrogari de praesenti lamentabilibus vocibus el
turbatis animis nobis propalarunt, adeo insuper se
per censuras ecclesiasticas, ut pote citationes extra
regnum, excommunicationes, interdicta, monitiones
pecuniarum, re[rum, bjonorum exactiones, extorsiones
el privationes gravatos, impeditos et molestatos
acclamarunt, quod nisi superinde eis remedium
relevationis et liberationis adhiberetur opportunum,
ad ingentem exinanitionem r e r u m el bonorum, imo
status, libertatis el iurisdictionis eorundem exterminium eos oportet devenire. Supplicantes nostro
culmini humiliter et devote, ut eis et eorum statui
[tot]i usque regni nostri utilitati et commodo, regali
praesidio et defensionis auxilio succurrere dignaremur».
«Nos itaque, qui cunctorum et praeeipue nobis
subiectorum inconnnodis subvenire et calamitates,
quibus gravantur, reprimere tenemur, eisque toto
Az oklevelet, kérésünkre, dr. Breyer I. primási levéltáros úr
volt szives a levéltárból előkeresni és használatra megküldeni.
1
A szövegben talált rövidítéseket rendszerint föloldjuk
és úgy közöljük. A szöveg régi, hibás helyesírási módját
megtartjuk, csak ott, a hol a rövidítések miatt valami kiírva
nem volt, írjuk a rövidített szó-részt mai helyesírással. —
Még megjegyezzük, hogy a kéziratban a szöveg bekezdések
nélküli, folytatólagos, de az áttekintés végett jónak láttuk az
egész szöveget 5 bekezdésre felosztani.
2
Pray, Kovachich és Fejér itt így olvasnak : «praesentes
inspecturis el tecturis praesentium serie volumus» etc. —
A kéziratban az «et tecturis« szóknak semmi nyomuk sincs,
hanem az «inspecturis» szó után ezen rövidítések olvashatók :
opsent. pntiu.». a mit, ha nem a «praesentium» szónak fölösleges duplázása, a fönti szöveg szerint kellett olvasnunk.
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nostra posse et voluntate obviare, auditis praemissis
lamentabilibus querelis et experientia nonnullis temporibus super eis recepta, oppressiones nihilominus
et huiusmodi tribulationes hucusque, praesertim his
proximis disturbiorum et regni nostri motionum
temporibus p e r Biülatos ac alios auctoritate Sedis
Apostolicae, q u a m ad nostri honoris, 1 status et gradus
deiectionem, regni nostri et corone in alium translationem ac alias ad nostri totalem depositionem
laborasse et a d h u c sentimus indefesse laborare,
Nobis 2 et regnicolis nostris illatas et irrogatas animo
ulterius tollerare non valentes pacienti, attendentes
potissime, n e f a r i u m iIIi obediencie debitnm debere
reddere, qui subditorum utilitati et paci repugnans,
eos dolosis machinationibus latentibus insidiis afficere et publicis nocumentis n o n desinit lacessere.»
«Omnium praelatorum, Baronum, procerum, militum, nobilium et universitatum dicioni (sic!) sacre
corone regie Hungar. atque nostro consilio et matura
deliberatione [diutius] praehabitis, e o r u m q u e utilitate, intentione, imo petitioné adhuc (ad hoc?) circa
nos laborantibus, praesentium serie 3 auctoritate eiusdem sacre corone et de plenitudine regie potestatis
volnmus, pronuntiamus, saneimus, decernimus et
declaramus, q u e m a d m o d u m pridem factum et dispositum fuisse recolimus, ut nullus 4 Bullatus aueto1

Pray, Kovachich és Fejér itt így olvasnak : «Sedis
Apostolicae, quoad nostri honoris». A kéziratban pedig világosan ez áll : «qua ad» ( = quam ad). Ezen helyes («quam ad»)
olvasás mellett van csak világos értelme a mondatnak ; de
viszont így az antipapális éle a kifejezésnek sokkal erősebbé
válik és így áll teljességében szemeink elé az a meghasonlás,
a mely Zsigmond és IX. Bonifác (f 1404. október 1.) között
1403. óta Bonifác haláláig fönnállott. Oka e meghasonlásnak
az volt, hogy IX. Bonifác elismerte Kis Károly magyar király
(f 1386.) fiának: Nápolyi Lászlónak (nápolyi király 1390. óta)
igényét a magyar trónra, minek alapján László 1403. aug.
5-én Zárában horvát királlyá is koronáztatott. Ekkor Zsigmond
fölmondta az engedelmességet IX. Bonifácnak. (Hefele, Conciliengeschichte, VI. köt. 868. 1.). Utódját, VII. Incét (1404-6.)
Zsigmond ismét elismerte és csak 1408. évben (pisai zsinat)
tette rövid időre magáévá a neutralitást ; majd XII. Gergely
mellé áll, 1410. óta pedig XXIII. János mellé. Hergenröther,
Kirchengeschichte, IV. kiad. II. köt. 830—850. 1., Fejér i. m.,
306. lap.
2

Pray a «nobis» szó helyett (talán sajtóhiba I) «/ios»-t
közölt, Kovachich és Fejér (helyesen) «nobis»-t.
3
Pray, Kovachich és Fejér itt igy olvasnak : «imo petitioné ad hoc nobis porrecta praesentium serie», pedig a
«porrecta» szónak nyoma sincs a kéziratban.
4
Pray, Kovachich és Fejér itt így olvasnak : «et dispositum fuisse (Kovachich : esse) voluimus, ut nullus». A «voluimus» és a «disposition fuisse» közti kapcsolat szembeszökőleg helytelen, mert a fejedelemnek akarata a múltra
visszaható (ilyen dologban) nem lehetett. A «recolimus « olvasás
mellett azonban (a mellett, hogy a betűolvasás ezt kivánja)
az értelem teljes, csakis az a nehézség, hogy ezen olvasás
mellett egy előttünk ismeretlennek látszó történeti tényre
utal Zsigmond, t. i. hogy ezen pápa vagy talán más elődje
ellen már hasonló megtorló rendszabályok hazánkban igénybe
vétettek volna ; de eloszlik ez a nehézség is, ha föltesszük,
hogy Zsigmond külföldi példákra utal ; mindenesetre joggal,
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ritate videlicet apostolica vei alia quavis praeterquam
nostra sine nostro speciali consensu et assensu bénéficia ecclesiastica curata vel n o n curata, cuiuscunque
valoris existant, abin, uti pro tempore, vigore liter a r u m 1 [Apostojlicarum et legatorum eius seu aliorum
q u o r u m e u n q u e praelatorum acceptarum assequi solita, 2 acceptare, assequi et etiam tempore disturb i o r u m proxime praeteritorum regni nostri assecuta
et obtenta possidere, retinere et habere, durantibus
instantibus 3 disturbiorum regni nostri temporibus
et praesenti decreto nostro immutato ecclfesiarum
vacantium percipere possessionejm, nec aliquis 4
praelatorum eorundem et ceterorum ecclesiasticorum, 5 cuiuscunque status, ordinis, gradus, conditionis
et praeeminentiae existât, praeter nobiles saeculares 6
mert ina már túlhaladott az az állítás, hogy a fejedelmek
a placetumot első ízben a nyugati egyház-szakadás idejében
és pedig maguknak a pápáknak (VI. Orbán, IX. Bonifác és
V. Márton) kezdeményezésére alkalmazták volna (v. ö. Hinschius, Das Kirchenrecht der K. u. Protest, in Deutschl.,111. kötet
750—1. 1.), mert II. Henrik idejében Angliában, II. Frigyes
alatt Németországban és Itáliában, IV. (Szép) Fülöp alatt
Franciaországban már gyakorlatban volt, mint preventív
rendszabály az, a mit később «placetum»-nak neveztek el, de
Zsigmond sem nevez még igy. Különben is a «factum» és
«dispositum» szók tartalma első sorban nem is a placetumra,
hanem általában a pápai beavatkozások (!) ellen jogosnak
vélt megelőző és megtorló rendszabályokra vonatkozik.
1
Pray, Kovachich és Fejér itt így olvasnak: «valoris
existant, olim vigore litterarum», holott a kéziratban világosan ez van írva : «abin, uti pro tempore, vigore literarum.»
Az «olim» mellett a mondat elveszti értelmét.
2
Pray, Kovachich és Fejér így olvasnak: «acceptari
(Kov. : acceptare) et assequi solita», pedig a rövidített «accept a i » szót a palaeographia és a contextus szerint: «acceptarum»nak kell olvasni.
3
Pray, Kovachich és Fejér szövegeiből hiányzik az
«instantibus» szó.
4
Pray, Kovachich és Fejér itt igy olvasnak : «regni
nostri temporibus
nec aliquis Praelatorum», tehát
hiányzanak náluk a világosan olvasható «et praesenti decreto
nostro immutato ecct.» szavak ; ők (kivéve Kovacliich-ot) a
hézagot vonalkákkal jelölik meg. Az «eccl.» szó után a papir
összeliajtása kikopott helyének szélein négy szó betűinek, e
hetük felső és alsó szárainak maradványai láthatók, a melyeket
ismételt sikertelen kísérletek után így véltem kiegészíthetőnek :
eeccl\esiarum vacantium percipere possessione]m» ; de ez az
olvasás is bizonytalan.
5
Pray, Kovachich és Fejér «virorum» szót olvastak a
«ceterorum» (így van a kéziratban) helyén.
8
Pray, Kovachich és Fejér itt így olvasnak : «pariter
nobiles saeculares», pedig egy sorral alább ők is «praeter»nek olvassák ugyanazon siglát (pte.). Ezen hiba folytán a
«nobiles saeculares» is alannyá lőnek téve, a mi a szöveget
teljesen kiforgatta értelméből és pedig úgy, hogy ezen hibás
olvasás szerint úgy hangzik a dolog, mintha Zsigmond megvonni akarta volna a világi patronusok jogait is a tőlük
függő javadalmak fölött, holott a «praeter» olvasás mellett
épen az ő kegyuraságaikat veszi ki Zsigmond a magának
vindikált egyetemes collatio joga alól. Ezen hiba volt az
okozója annak is, hogy a többes számú alanyra való tekintettel az említett közlők az alábbi állítmányt («valeat atque
possit») többes számba tették, illetőleg így olvasták («valeant
atefue possint»).
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ius patronatus eligendi et praesentandi habentibus
(sic!), bénéficia qualiacunque et q u o m o d o c u n q u e
vacantia vei vacatura cuipiam providere 1 et de eis
disponere in toto vei in parte praeter nostram Maiestatem, cuius dispositioni, collationi et provisioni ea
])leno Iure reservamus, nullasque literas apostolicas
et rescripta cuiuscunque tenoris, seu legatorum,
Cardinalium, auditorum ac Iudicum, officialium et
executorum quorumcunque, sive in Romana Curia,
sive extra eandem, cuiuscunque tenoris, roboris, firmitatis et coníirmationis 2 existant, tam in causis
beneficialibus, q u a m in aliis quibuscunque causis
litigiosis, curialibus vei p r o p h a n i s emanatas vei
obtenta valeat atque possit.» 3
«Auctoritate regia supradicta irritum decernentes
et inane, si quid contra per quempiam 4 scienter
vei ignoranter contigerit attemptari. Contradictores
denique et hiiic decreto repugnare attemptantes
crimen laesae maiestatis incurrere, et irremissibiliter
volumus condigna ulcione punire.»
«Qtiocirca vobis nniversis et singulis praelatis,
abbatibus, praepositis, prioribus, quardianis, capitulis ecclesiarum parochialium et capellarum rectoribus, aliis eciam cunctis viris ecclesiasticis, cuiusc u n q u e status, conditionis et dignitatis existant,
firmo regio sub edicto, necnon sub poena capitis
et privationis beneficiorum et r e r u m singularum
praecipiendo mandamus, quatenus amodo deinceps
nullas huiusmodi literas apostolicas, legatorum, Cardinalium, auditorum et aliorum q u o r u m v i s iudicum et
officialium Curiae Romanae, necnon citationes,inhibitiones, rescripta, executiones et processus, cuiusc u n q u e tenoris existant, tam in [recursibus] beneficialibus, quam in foro contentioso, 5 sive in dicta
1
Pray, Kovachicli és Fejér itt így olvasnak: «vacatura,
eisque providere» (Kov. : «eis providere»), pedig a kézirat
világosan: «cuipiam» (bár rövidítve), nem pedig: «eisque», a
mely szó megszakítja az összetartozó mondatrészek kapcsolatát
és hézagot tételeztet föl ott, a hol az, a kézirat szerint, nincsen.
3
P r a y és Fejér itt így olvasnak : «cuiuscunque tenoris,
roboris, íirmitatis et continenliae» (Kovachicli pedig e szavakat teljesen elhagyta), holott a «continentiae» helyett «co/ifirmationis» áll a kéziratban.
3
Pray, Kovachicli és Fejér itt így olvastak: «causis
litigiosis, sacris vei profanis emanatas (Kov.: «emanata») vei
obtenta, valeant atque possinl», holott a «sacris» szó helyett
«curialibus» (római kúria !) szó van a kéziratban. Az igének
(helytelenül) többes számba tételéről már fönt (16. j.) voll
szó ; az alany egyes számú : «nulliis bullatus», «nec aliquis
Praelatorum». Az «emanatas» (literas apóst.) «et obtenta»
(rescripta) szók után és a «valeat» szó előtt feltétlenül kimaradt
a kéziratból egy ige-infinitivus, és pedig az ezen anyagra
ismét visszatérő és azt büntető és rendőri szankcióval ellátó
utolsó bekezdés szóanyagából következtetve talán ezen ige:
«recipere», vagy «publicare», vagy «execution) mandare»,
vagy pedig «recipere, publicare et executioni mandare».
4
Pray, Kovachicli és Fejér így olvasnak: «si quid contra
liaec per quempiam». A kéziratban a «haec» szó hiányzik.
5
Pray, Kovachicli és Fejér itt így olvasnak : «tam in
causalibus beneficialibus, quam in i'oro contentioso», holott
úgy a betüalak, mint a contextus nem engedik meg a «causali-
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R o m a n a Curia sive extra per quoscunque iudices
principales et executores 1 emanatas et obtenta recipere, publicare et executioni d e m a n d a r e quovis
modo praesumatis sine nostro consensu et licentia
speciali. Et aliud sub poena praemissa facere non
ausuri. Praesentes eciam v o l u m u s in locis et aedibus
aptis publice facere proclamari.»
«Datuni Posonii dominico die in octava Pasche,
anno Domini millesimo quadringentesimo quarto.» 2
I.. S.
Hanuy Ferenc dr.
bus» szót. A «recursibus» olvasás ugyan valószínű, de azért
egészen biztosnak ez sem mondható (ezért van zárójelben).
1
Pray, Kovachicli és Fejér itt így olvasnak : «per quoscunque Iudices Papales et Executores emanatas», holott a
kéziratban a «papales» helyett világosan «principales» áll.
3
Mikor e szöveg már nyomdába volt adva, akkor tekintettem csak utána Fraknói «Oklevéltár a m. kir. kegyúri jog
történetéhez» (1899. é.) c. munkájában, valamint Kollányi
«A magán kegyúri jog hazánkban a középkorban» c. művében
decretumunknak, és akkor láttam, hogy Fraknói (i. m. 8—11.
lap) újból teljesen közli a decretum szövegét (a Kollányi által
eszközölt, az esztergomi kézirattal való egybevetés alapján)
és hogy e közlésben m á r több, általam is önállóan megtalált,
olvasással megjavíttatott Pray szövege; sőt Kollámji az ő
imént idézett művébe felvett szövegrészletben (i. m. 151. 1.)
még ennél is tovább ment, amennyiben a kéziratnak újabb
betekintése után helyreigazította Pray-nak
legvégzetesebb
hibás olvasását («pariter nobiles saeculares») úgy, mint a
kézirat alapján magunk is tettük : «praeter nobiles saeculares
personas». Az egyező olvasásoknál az elsőség ennek folytán
feltétlenül Kollányit illeti velünk szemben; ez természetes.
Kollányi olvasása és az általam lent közölt szöveg között is
vannak azonban még némi eltérések, de ezek csekélyebb
jelentőségűek, ilyenek : 1. Kollányi (i. m. 151.) : «olim uti percepimus» szókat olvasott, ahol mi igy olvastunk : «abin, uti
pro tempore». — 2. Kollányi: «vet revocato per
expressum»
szókat olvasott (i. li.), ahol mi igy olvastunk : «eccl[esiariim
vacantium percipere possessione]nv>. Ezen olvasás, véleményem
szerint, a contextusnak jobban felelne m e g ; de fentebb
megjegyeztem, hogy e helyen a papir el van rongyolódva és
a betűknek csak alsó és felső száraiból láthatók némi maradványok és igy az olvasás csakis konjekturális lehetett ; de
eléggé tisztán látható levén az «eccl(
)m» hetük, ezeknek
hézagát a jelzett módon véltük kiegészítendőknek, a vonásmaradványok és a distancia is ezen kiegészítésre vezettek.—
3. Kollányi (i. h.), közvetlenül ez után, igy olvasott : «nec
aliquis praelatorum eorundem et virorum ecclesiasticorum»,
ahol mi a «virorum» szó helyett «ceterorum» szót véltünk
olvashatni. — 4. Kollányi (Fraknói i. m. 10. 1.) valamivel
alább igy olvasott : «cuiuscunque tenoris, roboris, íirmitatis et
comminationis»
szókat olvasott, ahol mi a «comminationis»
szó helyett : «confirmatioms» szót olvastunk. — 5. Kollányi
(Fraknói i. m. 10. 1.) két sorral alább így olvasott : «quibuscunque causis litigiosis, criminalibus vei prophanis» szókat
olvasott, ahol mi a «criminalibus» helyett: «curialibus» szót
olvastunk. — 6. Kollányi két sorral alább, Pray-val egyetértve,
«contra haec» szókat olvas, ahol mi csak «contra» szót találtunk. — 7. Kollányi (i. m. 10. 1.) az okmány vége felé így
olvas : «tam in causibus (sic) beneficialibus, quam in foro
contentioso», ahol mi a «causibus» szó helyett (Kollányi is
«sic» által jelezte annak hibás alakját) e szót olvastuk : «recursibus». Pray, mint láttuk, «causalibus» szót olvasott itt.
A sok rövidítés és igen apró irás miatt nem lehet csodálkozni ezen eltérő olvasásokon. De a legfőbb helyeken
egészen önállóan és hosszadalmas munka útján Kollányi olvasásával egyező eredményre jutottam.
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De hát hogyan magyarázza meg az ismertetett
rendszer az emberek keresztény hitét, ha a vallás kiindulópontját alanyi szükségletek és élmények képezik?
Hogyan jutottak ezen az uton a keresztény isteni
hithez ? Mert a keresztény hit, a kereszténység történeti tényén, Jézus Krisztus történeti életén alapszik.
Már pedig ez a történeti eredet n e m a gyakorlati ész
követelménye, n e m is személyes élmény. A vallási
szubjektivizmus, hogy következetes legyen magához, a
szubjektivizmus és evolúció törvényei alapján nemcsak
az elméleti tanokat, hanem a történeti ismereteket is
kizárja a hitből, mint oda nem tartozókat. Az evolúció szerint a természet saját erőivel folytonosan tökéletesíti magát, halad, tökéletesebb és tökéletesebb
dolgokat létesít. Változatlan, föltétlen igazság nincs.
A dogma, a vallási tan csak külső elem, az ész term é k e s az emberi gondolkodás összes változatainak
alá van vetve. A vallás létrehozó elve, alapja, lényege
pedig a belső jámborság, érzés. Jézus Krisztus semmi
határozottat n e m tanított, senkit sem kötelezett arra,
hogy benne higyjen. 0 csak nagy kezdeményezője a
vallási mozgalomnak, a jámborság mintaképe, melyet
utánoznunk kell. Nem Krisztus története képezi a
hit tárgyát, n e m Jézus az imádásnak, kultusznak
tárgya, hanem csak ezen történet tartalma, a menynyiben az az emberekben vallási érzelmeket támaszt.
A hit nem foglalkozik megtörtént, elmúlt eseményekkel, h a n e m élményekkel; nem i m á d j u k Krisztust, a
történeti személyt, h a n e m úgy imádkozunk, a hogyan
Ó, úgy tiszteljük Istent, ahogyan O tisztelte. Csakis
ily értelemben O az igazság, út és élet. Az evangélium hirdetése közben az ember vallási meghatottságot
érez, az őt vallásosai! megihleti s azt Isten hatása
gyanánt fogja föl. Ezen hatás alatt úgy érzi magát Istennel szemben, mint a ki nemcsak az előtt nyilatkoztatta
ki magát másoknak így, hanem a ki most hozzá is
beszél. Ha a Jézus életéről szóló okmányok történeti
hitelessége megdől is, az semmit sem változtat azon
személyes vallási tapasztalatokon, melyekkel ezen történet hallása jár. Ez a hit tehát annyiban keresztény
hit, amennyiben a Krisztus életéről, tetteiről szóló
elbeszélések vallási megindultságot idéznek elő, másszóval az életével úgy egybe van kötve, a hogyan s
a mily mértékben az másutt n e m található, n e m
érezhető. A szentírás állítása egyesekre nézve csak
a k k o r lesz igaz, ha azt átélik, m e r t hinni annyi, mint
személyes átélése azon Istennek, a ki az ember bensejében kinyilatkoztatja magát. Az evangélium n e m
természetfölötti biztosítás hatása alatt plántálódik a
lelkünkbe, h a n e m belső erejével s saját tartalmával,
belső hatalmával igazolja magát. Azért az evangélium
egy mondását sem lehet másra kényszeríteni ; de
lehet, hogy a minek most valakire nézve vallási értéke
nincs, később talán föltárul az előtte. A hit tehát nem
az alávetettség, hódolat tette a tekintéllyel szemben,
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h a n e m vallási tapasztalat, érzelem. A bizonyosságnak
csak egy alapja v a n : a szentlélek benső tanúskodása.
«Egy föltétel szükséges az üdvösséghez, a hit. Az a hit,
mely tisztára erkölcsi diszpozicio, kizárólag érzelmi,
a bizalom tette, mely Istent érezhetővé teszi a szívben, ezen hit által megérintve, Isten szelleme száll a
szivbe s örök szövetséget köt, kinyilatkoztatván magát
a fiúi érzelem által, melyet inspirál». 1 A hit kétségkívül hasznát veszi pedagógiai szempontból az egyház
m i n d e n tanításának, de autonom lévén a vallási
tapasztalat, Isten közvetlen jelenléte a lélekben, meghallgatja mindazt, a mit a mult eléje tár a nélkül,
hogy valami idegennek, a mi szerinte a hitigazság
katholikus fogalmához tapad, magát alárendelné.
Mindent átvizsgál, mindent megítél s csak azt
tartja meg, a mi jó. Vagyis a keresztény hitben is
megőrzi a kritika elvét, melynélfogva joga van különbséget tenni egy dogmában a forma és alap, az esedékes, tökéletlen kifejezés s az áthasonitó tapasztalat
között. Mivel a személyes élmények változnak, változik
a hit is. Az igazság csak viszonylagos, egy-egy lélek, egyegy kor, egyes körülmények számára való. Azért pontosan n e m határozható meg, hogy mi tartozik a keresztény hithez. A vallásos lélek szüntelenül magyarázza
és átalakítja a hagyományos tanokat, táplálkozik a
b e n n ü k levő mézzel, de elhagyja az esedékes tudomány
elemeit s azt a köntöst, melybe régi tudósok öltöztették. A keresztény hit tehát annyiban keresztény, a
mennyiben azon gondolatok, melyeket Krisztus hirdetett és magában megvalósított, még ma is hatnak. 2
Tehát a ker. kath. hit is csak az általános vallási
érzelem természetes kivirágzása.
Ha pedig az e m b e r számon a k a r j a kérni ezen
alanyi keresztény jellegű vallási tapasztalatok vagy
élmények tárgyilagos értékét, akkor az életre hivatkoznak, azt mondván, hogy ezen föltevésünkre szükségünk van, mert nélkülök nem élhetünk, azokat
semmi mással n e m pótolhatjuk. Igy a vallás szolgáltat
olyasmit, a mit a tudomány nem képes adni, de a
mi az emberi élethez mégis szükséges.
Könnyen megállapítható ezek után, hogy a Kantra
támaszkodó protestáns vallásbölcselet és az i m m a n e r tizmus között igen közeli rokonság van, hogy a m o d e n nizmus asubjektivizmusleszármazottja.Mindkettő lelki
folyamatokból, belő igényekből,szükségletekből, élményekből indul ki, mindkettő szerint a vallás és hit
ugyanaz. A végtelenhez való csatlakozás szükséglete
mindkettőnek az értelme; erkölcsi akarati tett, melylyel az ember Istenhez való viszonyát rendezi, csupán
voluntarizmus az intellektualizmus kizárásával. Abban
megegyeznek, hogy a hitben a lélek Istenhez csatlakozik, sőt magára hatni engedi. A hit tárgya pedig :
az ember bensejében magát kinyilatkoztató Isten.
1
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Loisy szerint pl. a hit pszichológiai folyamai, melyben Isten a lélekre hat, a hit pedig ennek megfelelő
visszahatás, mellyel a lélek Isten felé tör; tehát nem
elméleti tanok kijelentése és elfogadása, h a n e m vitális
egyesülés Istennel. Ez a protestáns szellem ejtette
tévedésbe Tyrrelt is.1 Szerinte a kinyilatkoztatás nem
tanok összege az egyházra bizva, hanem j á m b o r lelkek
összeségének életnyilvánulása, a j ó a k a r a t ú emberek
idealizmusa. A míg a vallási élet a keresztény öntudat mélységeiben változatlan lefolyású, addig az ész
theologiai hitigazságokat képez, a pillanatnyi szükségletekhez alkalmazkodva meghatározott formákban
adja elő azokat. Az egyház dogmái a nemzedékek
szerint változnak, ha n e m is szavakban, legalább jelentésükben.
A modernizmusnak rövidesen kifejtett hitét
X. Pius p á p á n a k «Pascendi dominici gregis» kezdetű, a
modernizmust elitéltő nevezetes körlevele az első
részben a következőkép foglalja össze: «A vallás —
legyen akár természetes, akár természetfölötti — kell,
hogy mint bármely m á s tény, valamely magyarázatot
megengedjen. A természetes theologiának kikapcsolása
után, a kinyilatkoztatáshoz vezető útnak, a hit indokainak visszautasítása által történt elzárása után, sőt
egyáltalán bármiféle külső kinyilatkoztatásnak teljes
elvitatása után azonban az emberen kívül hiába
keresünk magyarázatot. Magában az emberben kell
tehát azt keresnünk : és mivel a vallás az életnek
valamely formája, teljesen az ember életében kell azt
megtalálnunk. Innét folyik tehát a vallási i m m a n e n c i á nak elve. Minthogy továbbá bármely vitális jelenségnek — a minőnek a vallást is tekintik
első kiinduló p o n t j a valamely szükségletben, vagy ösztönszerű
érzésben keresendő : a kezdet gyanánt tehát, szorosan
az életről lévén szó, a szívnek valamely mozgalmát,
azaz érzelmei kell fölvenni. Ugyanazért Isten lévén
tárgya a vallásnak, mindebből az következik, hogy a
hit valamely belső érzésbe helyezendő, a mely az
isteni után való szükségérzetből fakad. Minthogy
továbbá ez az isteni után való szükségérzet csak
bizonyos és alkalmas körülmények között jelentkezik,
nem tartozhatik magától az öntudat keretébe, h a n e m
kezdetben az öntudat alatt rejtőzik, vagyis a modern
filozófiától kölcsönvett szóval: a tudatalattiságban (subconscientia), a hol a gyökere továbbra is rejtve m a r a d
és megközelíthetetlen. Azt kérdezheti m á r most valaki :
miféle úton-módon válik ez a szükségérzet az isteni
után, melyet az e m b e r magában észlel, vallássá ?
Erre a modernisták így felelnek: A tudás és a történet két határvonal között mozog : az egyik külső,
t. i. a látható világ, a másik belső, azaz az öntudat.
Mihelyt valamelyikhez elértek, nincsen tovább hova
menniök, mert a határokon túl m á r a
megismerhetetlen van. Ez előtt a megismerhetetlen előtt - legyen
az akár az emberen kívül a látható természet rend1
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jén túl, a k á r magában az emberben a tudatalattiság
mélyén — az isteni u t á n való szükségérzet a vallásra
hajló lélekben — a íideizmus tantétele szerint az
észnek minden előzetes Ítélkezése nélkül, — valami
sajátos érzést indít föl ; és ebből bontakozik az isteni
valóság úgy is mint önmagának belső oka és az
embert valamiképen összeköti Istennel. Ebben az
értelemben veszik a modernisták a hitet és ebben
keresik a vallás kiinduló pontját.
Ebben az érzelemben találják a hitet; de a hittel
együtt és a hitben — a mint a hitet értik — a kinyilatkoztatást is. Avagy n e m m o n d h a t j u k kinyilatkoztatásnak vagy a kinyilatkoztatás kezdetének azt a
lélekben nyilvánuló vallásos érzést, n e m m o n d h a t juk-e, hogy ebben a vallásos érzésben, habár h o m á lyosan, ismét maga Isten nyilatkozik meg a lélekn e k ? Hozzáteszik még azt is, hogy a mint Isten
egyszerre tárgya és oka a hitnek, azonképen az a
kinyilatkoztatás Istenről szól és Istentől ered, vagyis
Isten a b b a n egyszerre kinyilatkoztató és kinyilatkoztatott... Igy keletkeztek az összes vallások, még a
természetfölötti vallások is: mert egyik sem egyéb,
mint a n n a k a vallásos érzelemnek kialakulása. A k a t h .
vallás is Krisztus öntudatában — a ki rendkívüli
természetű férfiú volt, a milyen n e m volt és nem is
lesz soha — a vitális immanencia elvéből született,
nem m á s k é p e n . . . Ma azt tanítják, hogy Krisztusban,
mint emberben, csak úgy, mint m i bennünk, a mi
szent vallásunk nem egyéb, mint a természetnek saját
és önkéntes gyümölcse. 1
Ez az enciklika s a n n a k főleg első része ú j a b b
nyilvánvaló bizonyíték a mellett, hogy az egyház
védelmezi az emberi ész jogait, erejét, a tudományt
ép azokkal szemben, a kik őt sötétségről, tudatlanság
terjesztéséről vádolják. Védelmezi a kereszténység
tárgyilagos alapigazságait oly fölfogásokkal szemben,
melyek m é g az elfogulatlan protestánsok nyilatkozatai
szerint is a kereszténység alapjait vetik szét s azért
tartják ők is az enciklikát a kereszténység alapjai
nagyszerű védelmének.
Wiedermann
Károly dr.

Adalok Velsőszelestei Gosztonyi János püspök
életéhez.
<m.)
Az össze-vissza, kölcsönös erőszakoskodásokból, foglalásokból t á m a d t perek még véget sem érhetlek, mikor Gosztonyi és emberei ellen új keresetet
adtak be. II. Lajos előtt Nagylncsei Demjén azon
panaszkodott, hogy ápril vége felé, Szent György-nap
táján Guari Szelestey Ferenc, ekkor Gosztonyi p ü s p ö k
gazdája és Szentiványi László győri várkapitány a
püspök parancsára egész kis csapattal támadtak az
ő szentvidi jószágára. Szebbnél-szebb magyarnevű
emberek voltak ezek: Nehéz Balázs és Szakái Balázs
1
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győri alvárnagyok, Győri Ispán Márton, Vasvári Tamás,
Vasvári Ispán Antal, Nagyécsi Tóth György a p ü s p ö k
nem nemes, de azért belső szolgái ; továbbá Vince
Máté, Parlag Mihály, egy másik ugyancsak Mihály
nevű, Baj esi István, Szántó Máté, Orros Benedek,
Fodor Péter, Bokor Kelemen, Bokor Barnabás, Bajcsi
Ferenc, Pál és Domonkos nagybajcsi prédiálisták ;
nemkülönben Orros Albert, Simon, János és György,
Kemény Mihály, Korlát Miklós, Nagy Miklós, Vince
Lukács, Nagy István és Vida, Nemes Albeit kisbaj esi
prédiálisták; egyéb népeiből, jobbágyaiból pedig a
Száván lakó Timár Jakab, Albert Tamás, Szávai Pál
és Miklós, Albert János, Fekete János, Frydel Miklós;
a Tákóban tartózkodó Hegedűs Gergely, Csuka Lőrinc,
Tóth István, a révfalui Kis Mátyás, Vég Tamás, Márton
Bálint, Miklóssá Máté, Bácsi Dénes, Mátyás Pál, Szekér
Gergely,Barbély Simon, Cseh Balázs; Füsi Antal, Deák
Ferenc, Csege Mihály, Debreceni István, Szabó János,
Nyirő Ferenc, Varga Mihály, Mészáros Tamás győri
jobbágyok, kik a Szombat-piacon l a k t a k ; Mészáros
György, Mácsai János, Tar Péter, Fekete Mihály, Orle
Balázs, Megyeri Barnabás, Hegedűs Egyed, Cime
János, Farkas Tamás, Kerék Antal, Farkas Mátyás,
Erses Kelemen, Csukás Ambrus, Szarka Pál, Szabó
Máté, Gyánti András, Farkas Bálint, Sudár Pál, Fias
Tamás, Kovács Antal, Kenyér Kelemen, Földes Bálint,
Tóth Gergely, Bereck Máté, Máté Domonkos, Ábrán
András, Andics Miklós, Biró Kálmán, Biró Balázs,
Cseth Máté, Nagycsukás Ambrus, N á d a s d i Antal, S u d á r
Mátyás, Keresztes Vince, Szőke András, Gyakó Balázs,
kik ugyancsak Győrött a Ivirályfölde-téren lakoztak.
A támadás célja messzebb ment, m i n t az előző fosztogató, jobbágy-áttelepítő erőszakoskodásoké. Igaz,
hogy itt is megtette a támadó csapat, hogy a p a n a szos majorsági házában megtámadta annak gazdáját
Németh Györgyöt s ezt szidalmazta, megverte, kifosztotta; a főcél azonban okiratok voltak s azzal is
kezdődött a támadás, hogy Nagylucsei lakásán föltörték az ajtókat, összeszedték a Szentvidre vonatkozó adományleveleket, a birtokba történt bevezetést
igazoló Írásokat, a megerősítő privilégiumokat. A király
Nagylucsei panaszára m á j u s 7-én a p m n o n h a l m i
konventhez külön idézőlevelet küldött s meghagyta
neki, hogy ezt adja át Gosztonyinak, illetve az erőszakoskodás főbb n e m e s ember részeseinek, Guari
Szelestey Ferencnek és Szentiványi Lászlónak. Az
idézés a levél vételének harminckettedik n a p j á r a
szólt, mikor egyszersmind a támadásban részes m á s
nemesek is tartoznak törvényt állani, a nem n e m e seket pedig uraik tartoztak a birói szék elé vinni.
A király idézőlevelét Lázi Mihály p a n n o n h a l m i
szerzetes a győri várban június 1-én adta át az é r d e kel teknko. 1
A perfolyam megindult, de lassan ment előre ;
mert még 1522-ben is idézések vannak, pedig e k k o r
1
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sem lehetett befejezni a pert, mivel az év végén
Gosztonyi n e m volt az országban.
A b b a n az időtájban, mikor ez a perlekedés megkezdődött, (iosztonyi jelentős birtokadományt szerzett
a királytól családja részére. A m a g a és testvérei,
Miklós, Ferenc, Gergely javára királyi adománylevelet
eszközölt ki, mely Szovágy másként Szovajk jószágot,
melynek emlékezetét a Hosszúpereszteg h a t á r á b a n
levő szajki erdő tartotta fönn, 1 juttatta a Gosztonyiaknak. Az adományból azonban alighanem per lett;
mert szeptember 11-én a kapornaki konvent előtt
Szovágyi András a maga, továbbá Szovágyi T a m á s és
Benedek, Tankó Miklósné Katalin asszony, Gyarmán
Péterné Apollónia asszony, Csay Ferencné Erzsébet
asszony és Henyei Antal özvegye Ilona asszony
(Szovágyi Miklós leánya) nevében óvást emelt a magszakadás cimén történt adományozás ellen és tiltakozott a Gosztonyiak birtokbaigtatása ellen. 2
Valószínű, hogy ez a tiltakozás Gosztonyi püspök
távollétében hangzott el. Egy 1520. augusztus 13-án
kelt királyi fölszólítás ugyanis a r r a figyelmezteti a
boroszlóiakat, hogy Gosztonyi János győri p ü s p ö k nek, királyi követnek fizessék meg az adót. 8 A királyi
levél kelte és a tiltakozás közt levő nem egészen egy
hónap alig volt elég arra, hogy Gosztonyi föladatát
teljesítse és vissza is érkezzék. Érdekelt testvérei
azonban bizonyára gondoskodnak róla, hogy a tiltakozásból káruk ne legyen.
Maradt Gosztonyinak ezenkívül is elég elintézni
való ügye. Megvoltak a régiek s n y o m o n jöttek újak.
1521-ben Kanizsay László, Vas megye főispánja Ikrény,
Szentmihály, Győr megyei jószágokat, Bodonhely,Cenk,
Pereszleg (!), Füles birtokok felét, Boz és Hidegség pusztákat, melyek Sopron megyében feküdtek, vissza akarta
szerezni, mivel ezek n e m teszik a győri püspökség örök
birtokait, h a n e m csak zálog cimén szerezte meg őket
Csupor Benedek, volt győri püspök. O a zálogösszeget
lefizeti s kezébe a k a r j a kapni az említett jószágokat.
Báthory István nádor Kanizsay kérelmére a p a n n o n halmi konvent bizonysága jelenlétében Koronczói
Jób n á d o r i emberrel föl is szólíttatta Gosztonyit,
vegye föl a zálogot, eressze ki kezéből a jószágokat.
A püspök azonban erre nem volt hajlandó és július
7-én a győri várában megjelent Koroncóinak azt
felelte, hogy tudomása szerint a kérdéses birtokok
nem zálog, h a n e m vétel útján kerültek a győri
püspökség birtokába. Közelebbit n e m tud s most
nem is h a t á r o z h a t ; a kérdéses j a v a k r a vonatkozó
írásokat ugyanis sok m á s irattal egyetemben Bakócz
Tamás érsek magával vitte. Gosztonyit augusztus
5-ére idézték a n á d o r elé 4 s ekkorra bizonyára
meggyőződött róla, hogy tévesen tartotta a vissza1

Csánki, id. m. II. 810., 859. 11.
s Guary levéltár, 1693. sz.
3
Schönherr Gyula : A boroszlói levéltári lelet magyar
vonatkozásai. Magyar Könyvszemle, 1892/3-i évf. (1893.) 289. 1.
4
Pannonhalmi hiteleshelyi levéltár, 148. sz.
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követelt javakat a püspökség tulajdonának, mivel
Csupor 1475-ben, illetve 1476-ban valóban csak zálogul kapta meg őket 1 Így azután további pör nélkül
kézhez vette a birtokokat terhelő zálogösszeget.
Az országos események kiragadták Gosztonyi t a
pörlekedések forgatagából s a török növekvő támadásai, melyek a szomszédságot is fenyegették, diplomáciai útra vittek. II. Lajos király Holicsból keltezett levelében március 3-án megköszönte a német
birodalmi rendeknek, hogy a török részéről fenyegető
veszedelemmel szemben a maguk jószántából segítséget akarnak nyújtani s tudatta, hogy kívánságuk
szerint követséget fog küldeni a nürnbergi birodalmi
gyűlésre. 2 Ennek a követségnek tagjait a király s az
augusztus 10-i budai országgyűlés állították össze.3
Gosztonyi János mint a király megbizottja vett részt
és szeptember 9-én 100 forintot kapott útiköltségül; 4
csak ötödét a többiek számára kiutalt összegnek.
A király 1522. szeptember 29-én állította ki a követi
utasítást, melynek legfőbb tartalma, hogy a török
ellen sürgős segítségei kérjenek, Gosztonyi János
győri, Macedóniai László szerémi püspök, Bélteki
Drágffy János tárnokmester, Yerbőci István, Gethei
János alnádor, Pogány Zsigmond és Kenderessy
Mihály tanácsosai számára. 5 Hogy pedig a követek
különös támogató nélkül se legyenek, a király október
3-án Prágában Brandenburgi Kázmérhoz írt számukra
utasítást, hogy előzetesen vele érintkezzenek és iparkodjanak a követség érdekeinek előmozdítására megnyerni. 8
A magyar követség november közepe táján ért
Nürnbergbe s a birodalmi gyűlés november 19-én
fogadta őket.7 Bármily eleven színekkel festette
Macedóniai László szerémi püspök Magyar- és
Horvátország nagy veszedelmét, bármennyire hangsúlyozta, hogy ezen országok elesnek, a török kezébe
jutnak, ha vigasztaló válasz nélkül kell a követségnek
hazatérnie, a gyűlés, főleg a birodalmi városok vonakodása miatt, csak jelentéktelen segítséget igért
Magyarországnak. 20.000 gyalogosra, 4000 lovasra
számított a követség s azt remélte, hogy ezeket egy
évre megkaphatja az ország, arzt is várta, hogy
hajókat, pénzbeli segítséget nyújt a gyűlés; de ez
csak 4000 gyalogost igért a következő évi május
25-től hat hónapra és ebből az időből is levont egy
hónapot a táborba szállásra s a hazatérésre. 8 A nagy
1

Nagy Imre : Sopron vármegye története. Oklevéltár II.
491-493. 1.
2
Károlyi Árpád : A német birodalom hadi vállalata
Magyarországon 1542-ben. Századok 1880. 274. 1.
3
Fraknói Vilmos : Werbőczi István életrajza, 178. 1.
4
Iványi Béla : Adalékok a nemzetközi jog történetéhez
a Jagello-korban, 13. 1.
5
Iványi, id. m. 75—81. 11.
6
• Történ. Tár 1905. 160. 1.
7
Janssen János : Geschichte des deutschen Volkes seit
dem Ausgange des Mittelalters II. (16. kiad.) 266—267. 11.
8
Iványi, id. h.

hadjáratról pedig csak annyit mondtak, hogy majd
tárgyalnak róla.
A királytól nyert követségi megbízás szerint
nem felel meg a valóságnak, hogy Gosztonyi,
kiről ez időben azt mondják, alacsony termetű s
m á r elhizottsága miatt is kissé nehézkes, lassú ember,
erkölcsileg azonban nem esik kifogás alá, az udvarnál
kevesebb becsülésre talált volna, mint a korábbi
időben. Az események n e m igazolják ezt a velencei
követi jelentést, melynek, különben n e m túlságos,
leszólása könnyen érthető abból, hogy a köztársaság
követe a püspököt hazája ellenségének tartotta. 1
Anyagi helyzetének emelése, követi megbízása a
király változatlanul élvezett jóindulatának, bizalmának jelei. A közel jövőben pedig mindkét tekintetben
foglalkozott az udvar Gosztonyival.
Az 1524. január 14-én megnyitott nürnbergi
birodalmi gyűlésre a pápa is elküldte követét, Campeggio Lőrinc bibornokot, hogy a német birodalomnak Luther Márton föllépése óta megoszlott vallásos
életében ismét egységet próbáljon teremteni s abban
az irányban se feledkezzék meg a munkásságról,
hogy a keresztény hatalmak közös ereje vessen gátat
a török terjeszkedésnek. Ne úgy tegyen a gyűlés,
mint 1522-ben, hogy ártól beszéljen, majd később
tárgyalnak a nagyobb vállalatról, h a n e m jelentékeny
és gyors segítséget adjanak Magyarországnak. Maga
II. Lajos is ezt óhajtotta, ezt várta. Pozsonyból írt
keltezetlen levelében, melyet Brandenburgi Kázmérhoz intézett, arra kérte az őrgrófot, fogadja szívesen
a nürnbergi gyűlésre m e n ő követeit, Gosztonyi János
győri püspök, királynéi kancellárt és Akosházi Sárkány Ambrus Zalamegyei főispánt, adjon hitelt szavainak s a maga részéről tegyen meg mindent, hogy a
követek mentől előbb a kellő válasszal érkezzenek
hozzá vissza. Hiszen magának a birodalomnak is
érdeke, hogy a segítséget megadja ; mert a gondosabb
szemlélő előtt nem kétséges, hogy itt nem pusztán
Magyarországról van szó, hanem Németoiszágnak,
sőt, lehet mondani, az egész kereszténységnek ügye
a török ellen való harc. 2
A nürnbergi birodalmi gyűlésen, hol a királyi
megbizottak mellett Dóci Ferenc, a magyar országgyűléstől választott követ is megjelent, Campeggio
híven teljesítette kötelességét és szót emelt a jelentékeny és gyrors segítség megadása céljából. A királyi
megbizottak, Gosztonyi és Sárkány hathatósan támogatták a bibornokot és Ferdinánd főherceg április
27-i levelében azt írja előterjesztésükről a császárnak, hogy «a követ is megindíthatta volna». A gyűlésre küldött császári biztosok szintén a támogatás
érdekében nyilatkoztak s kérték a gyűlést, hogy az
V. Károly római koronázási útjára kíséretül meg1
Magyar Történ. Tár XXV. 291. 1., v. ö. Guidoto jelentését, Firnhaber, id. m. 135—137. 11.
2
Történ. Tár 1905.162. 1. A keltezetlen levél kétségtelenül
ezzel a nürnbergi gyűléssel van összefüggésben.
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szavazott 20.000 gyalogost a török ellen küldjék.
A rendek többsége azonban csak ennek a felét volt
h a j l a n d ó átengedni, azt is csupán arra az esetre,
ha a török 1524. n y a r á n támadást intéz Magyarország
ellen. A végeredmény az lett, hogy a birodalmi gyűlés
ebben az értelemben határozott : lovasságról n e m
volt szó, hanem megajánlott 10.000 embert, illetve
akkora összeget, melyen akkora sereget féléven át
el lehet tartani, a támadó h a d j á r a t r ó l való intézkedést pedig megint a jövőben tartandó birodalmi
gyűlésre halasztották. Egyik jelenlevő különben m á j u s
13-án m á r megjósolta : «Dass davon Merkliches gar
nicht geleistet wird, wird man wohl in Zukunft zu
sagen wissen.» 1 Bizony a jóslat nagyon bevált;
annyira, hogy még a megszavazott seregből sem
látta egy katona sem Magyarországot!
A két gyűlés közt elmúlt i d ő b e n nem valami
sokat t u d u n k Gosztonyi dolgairól. 1523 folyamán,"
Győrött tartózkodása idején céhkiváltságot adott
a győri szabó, szűcs és posztómetsző legényeknek. 1524. január 15-én VII. Kelemen pápa Ilona
somlyóvásárhelyi apátnő parancsára meghagyta Gosztonyinak, továbbá Lábadi Pál és Kajári István győri
kanonokoknak, vizsgálják meg, volt-e igaz ok rá,
hogy néhai Bakóc T a m á s bibornok és pápai követ
megfosztotta az apácákat régi monostoruktól s jogosan
adta-e át a prémontrei apácáknak, illetve kanonisszákn a k ; mert ha nem, akkor a bencés apácákat vissza
kell helyezni monostorukba. 2 Gosztonyi ismerte ezt a
kérdést, n e m kellett külön foglalkoznia vele ; de meg
a rendes szokás is úgy hozta magával, hogy a másik
két, kisebb rangú megbízott foglalkozzék az üggyel.
A vizsgálat nem lehetett kedvező a bencés apácákra,
mert Ilona fejedelemasszony és alárendeltjei még négy
évvel utóbb is az Esztergom mellett levő dunai szigeten épült monostorban tartózkodtak. 3
Fontosabb kérdés volt mindezeknél az, m e g m a r a d - e Gosztonyi a győri püspökségben, vagy pedig
m á s egyházmegye kormányát veszi át. Ez a kérdés
Várdai Ferenc erdélyi püspök halála következtében
vált aktuálissá.
III.
Az udvar november 8-án a b b a n m á r megállapodott, hogy vagy a győri vagy a veszprémi püspököt
helyezi át Erdélybe. A végleges döntést azonban késleltette, hogy a pápai udvar, nevezet szerint annak követe,
Burgio báró épen most azon fáradozott, hogy B r o d a rics István pécsi prépostnak megszerezze az erdélyi
püspökséget, már pedig ez a terv n e m sikerülhetett,
ha a püspökséget áthelyezéssel töltik b e ; mert a k á r
Győr, akár Veszprém üresedik meg, az udvar m á r
Ígéretet tett Paksy Balázs budai prépostnak, hogy ő
1

Janssen, id. m. II. 333. 1.
Pannonhalmi rendi levéltár C. 40. litt. R.
3
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nyeri r el az így szabaddá váló javadalmat. 1 Az év
végére rendbe jött a betöltés kérdése s az udvar
választása Gosztonvira esett. 2
Győrből távozni nem ment oly hamar, hiszen
új javadalma messze elszakította szülőföldjétől,
rokonságától. Valóban, még a következő év elején
is régi püspökségében tartózkodott Gosztonyi, ki
1525. február 9-én szülőfalujában, Felsőszelestén mint
győri püspök s örökös főispán, kérelmezett erdélyi
p ü s p ö k erősítette m e g földesúri j o g á n a győri püspökséghez tartozó Szombathely városnak 1407-i kiváltságlevelét. 3 Másnap b e m e n t Szombathelyre s egy ideig
itt tartózkodott, i n n e n járt búcsúzni ismerőseitől, az
atyafiságtól. Még f e b r u á r 10-én is Szombathelyre
küldtek neki az udvartól egy királyi levelet. 4
Győr képzett s egyházmegyéje Ügyei iránt érdeklődő főpásztort veszített Gosztonyiban. Gyér nyomok
alapján m o n d j u k ezt, de nem puszta képzeletből.
Gosztonyi tudományos képzettsége csakúgy ismeretes
volt, m i n t erkölcsi feddhetetlensége s épen győri
püspöksége alatt történt, hogy Clichtoveus Jodok
szeretet, hála fejében s emlékezet okáért neki a j á n lotta Elucidatoriumát, melynek előszavában míg a
tudományos törekvések anyagi támogatójáról hálásan
emlékezett meg, egyszersmind a tudós p a p n a k is
emléket állított. A tudományok szeretete ösztönözte, hogy egyházmegyéjének képzett tagokat s
m a g á n a k a káptalannak magasabb iskolázottságit tagjaiban alkalmas tanácsadókat neveljen. Beleegyezése
kellett hozzá, hogy a káptalan tagjai egyetemekre
mehessenek s mert r o k o n á t is köztük találjuk, bízvást
elhihetjük, hogy buzdító tanácsa is ösztönzésül szolgált azoknak, kik Bologna, Páris tudósaihoz siettek
szellemi gyarapodásért. De nem érte be azzal, hog}'
egyházmegyéje képzett, tudós papokkal dicsekedhessék, hanem azt akarta, hogy ezek erkölcs, fegyelmezettség tekintetében is méltón töltsék be magas
hivatásukat. A káptalanával folytatott pörben egyenes
utalás v a n a püspök fegyelmező kezére s a káptalan
szabályainak a fogyatkozások megjavításával, az
ellenük lábra kapott szokások eltörlésével való megreformálása, új életre keltése, n o h a ez a káptalannak
m a g á n a k is óhajtása volt, egyben a főpásztornak
rend- és fegyelemszeretetére is világot vet. Jó szívvel,
jóindulattal Győr iránt, melynek másfél évtizeden át
volt főpásztora, indult új j a v a d a l m á b a s régi egyházának kövekkel, gyöngyökkel ékes főpásztori föveget hagyott a maga emlékezetére. 5
1
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Brodarics István, 22. 1.
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Az erdélyi egyházmegyét, mely közel mégegyszer
annyit jövedelmezett mint Győr (úgy 25.000 aranyra
teszik a jövedelmét), Gosztonyi 1525 tavaszán foglalta
el.1 Mikor május 23-án szövetség alakul Budán, melynek tagjai a m a g u k biztosítása mellett a királyi
tekintély fönntartását, az ország alkotmányának és
békéjének biztosítását tűzik ki föladatuknak, 2 Gosztonyi csak az erdélyi püspök címmel szerepel, tehát
ekkor m á r új j a v a d a l m á n a k birtokában volt. H a m a rosan tájékozódott az egyházmegye viszonyairól, úgy
hogy augusztus folyamán részletekbe m e n ő ügyek
elintézésére is vállalkozhatott. Erre vall, hogy 1525.
augusztus havában II. Lajos király elismervényszerű
iratot intézett hozzá, mely szerint azt a 8000 forintot,
melyet előde, Váradi Ferenc püspök egy torony fölépítésére s a bele való harang öntésére hagyott s
melyet ő a meghalt püspök végső akaratának végrehajtóitól fölvett, Gosztonyinak, mint Váradi utódának
a királyi jövedelmekből meg fogja fizetni. 3
Alig foglalta el ezt a j e b b a n jevadalmazott
püspökséget, u j a b b kitüntetése került szóba. Mikor
Szálkái László egri püspök, királyi kancellár esztergomi érsekké neveztetvén, egyszersmind főkancellár lett, a kancellári tiszt megüresedett. Mária
királyné mindenképen azon volt, hogy Gosztonyi, az
ő kancellárja, n y e r j e el ezt a megtisztelő és jelentős
állást. Sőt annyira ment, hogy azok előtt, kik mást
szerettek volna a kancellársághoz juttatni, úgy nyilatkozott, hogy maga a király is az erdélyi püspöknek
igérte ezt a tisztséget, neki pedig szavát adta, hogy
Gosztonyira ruházza. Ebben a nyilatkozatban azonban egy kis megtévesztés volt s bizonyára az volt a
célja, hogy mások érdekében ne is történjenek lépések ; mert a király felvilágosításából az derült ki,
hogy ő nem tett ígéretet, h a n e m a királyné adta
szavát az erdélyi püspöknek, hogy ő lesz a kancellár.
A király a pápa óhajtására és Burgio pápai követ
kérésére Brodarics István pécsi prépostnak akarta
adni a kancellárságot. Mivel pedig a királynét adott
szava kötötte, n e m maradt m á s hátra, mint Gosztonyit
rávenni, mentse föl a királynét ígérete alól. Az erdélyi
püspök minden vonakodás nélkül teljesítette a király
kívánságát,mire azután Brodarics elnyerhette a kancelSörös
Pongrác.
lári tisztet. 4

A bibliai őstörténet modern értelmezésének
története.
A z i d e a l i s t a h e x a ë m e r o n - é r t e l r n e z é s . VII.

A diluvialista hexaémeron-magyarázattal körülbelül egy idős a bibliai teremtéstörténet ú. n. ideaIpolyi Arnold: Magyar mű- és történeti emlékek kiállítása,
Századok 1876. 522. 1.
1
V. ö. Marino Sanutót, Magy. Történ. Tár XXV. 54., 153. 11.
és Guidoto említett jelentését.
2
Kovachich, id. m. II. 497-498. 11.
3
Történ. Tár 1893. 299. 1. * Sörös, id. m. 31. 1.
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lista értelmezése. Nevét az «ideális» (gondolati)
szóból vette, a m e n n y i b e n az «idealisták» elismerik
ugyan a bibliai teremtéstörténet hat n a p r a elosztott
eseményeinek a szó szoros értelmében vett történeti
ténylegességet, de a mellett azt tartják, hogy a Genezis szövegében olvasható történeti egymásutánjuk
nem felel meg a valóságnak, h a n e m annak ideális
leírása.
E n n e k az elméletnek apja Michelis volt, b r a u n s bergi theológiai tanár, a «Natur und Offenbarung» c.
tudományos katholikus folyóiratnak egyik legelőkelőbb munkatársa, ki a vatikáni zsinat idejében
az Egyházzal szakítva ókatholikussá lőn és mint az
új felekezett plébánosa halt meg a breisgaui F r e i burgban. Ugyanennek a folyóiratnak első (1855) évfolyamában jelent meg Michelis «Die sechs Mosaischen
Schöpfungstage u n d die Geologie» c. cikksorozata,
hexaëmeron-értelmezésnek
melyben
az «ideális»
vetette meg alapját. 1
Michelis mindenekelőtt konstatálja, hog}' a szentírási teremtésnapok betűszerinti értelmezése tarthatatlan és ép azért felveti a kérdést : kötelez-e minket az
egyház arra, hogy a biblia «napjai» alatt 24 órás
időközöket értsünk és, ha nem, kényszerít-e minket
a geológiai tudomány a teremtéstörténet betűszerinti,
természetes értelmének feladására ? A kérdés első felére
Michelis kategorikus n e m m e l felel, hivatkozva Marcel
de Serres, Pianciani és Wiseman irataira, a kik a b i b liai teremtéstörténet napjait vagy időközöknek m i n ő sitik, vagy pedig (mint Wiseman) e felfogást egyházi
szempontból kifogástalannak tartják. A kérdés m á sodik felére Michelis igennel válaszol. Szerinte a
bibliai teremtéstörténet a geológusok által megállapított tudományos tényekkel összhangba egyáltalában
nem hozható és ép e miatt a periodisták értelmezési kísérleteit sajnálattal bár, de a legnagyobb
elszántsággal elvetni kénytelen.
Egyúttal egy előreláthatóan nagyon valószínű
ellenvetést tesz m a g á n a k : nem veszélyezteti-e az
általa követett módszer a szentírási elbeszélés történeti jellegét? Olvasói megnyugtatására kijelenti,
hogy «egyáltalában n e m szándéka a bibliai elbeszélés ténylegességéből és realitásából bármit is feladni». A bibliai elbeszélés egyes eseményei szigorúan vett történeti tények, ellenben sorrendjük tisztára ideális. A történetíró, ki Nagy Károly u r a l m á n a k
eseményeit tárgyalja, ha kedve tartja, krónikaszerű
pontossággal ecsetelheti a nagy király tetteit a n a p t á r i
sorrend tökéletes betartásával, de megteheti azt is,
hogy uralkodói működését bizonyos szempontok
szerint csoportosítja, bemutatva őt mint hódítót,
mint államférfit, mint a kultúra terjesztőjét stb.
Michelis szerint a bibliai teremtéstörténet is
1
Nat. u. Offenb. Münster 1855. 1 - 1 3 ; 4 9 - 5 9 ; 101—116 11.
V. ö. Die Genesis u. die Botanik, u. o. VIII. k. (1S62 évf.)
206-219 ; Die Genesis u. d. Zoologie, u. o. 248—261 11.
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hasonló megítélés alá esik. Célja a látható világ
isteni eszmében gyökeredző alkotásának fő-fő mozzanatait előadni, lehetőleg egyszerű nyelven, egyszerű
gondolatokkal, egyszerű és könnyen felfogható szempontok szerint, t. i. úgy fogva fel a világot, a mint
jelenségeit az érzékek appercipiálják és ép azért
anthropomorphizálva Isten teremtő tevékenységét.
A biblia elbeszélés teremtésnapjai bizonyos
architektonikus egészet képeznek, melynek lényege
legott szembeszökik, ha a három első napot a h á r o m
utolsóval p á r h u z a m b a állítjuk :
I

II

Első nap : a fény teremtése
(ellentét a világosság és sötétség között).
Második nap : ég-fölötti és
ég-alatti vizek (ellentét a
«fönt» és «alant» között).
Harmadik nap : szárazföld,
növényzet (ellentét a tenger és
a kontinens között).

Negyedik nap : a fény concentratiója (Nap, llold, csillagok).
Ötödik nap : fönt, a levegőben, madarak ; lent, a vízbefi
halak.
Hatodik
nap : Emlősök,
ember (szárazföldi állatok),

E p á r h u z a m nyilvánvaló. Viszont e párhuzam
lehetővé teszi a tudomány és a biblia megegyeztetését is. A biblia szerint az idők kezdetén chaos
volt, melyet Isten terve szerint az opus distinctionis,
az elemek szétválasztása, m a j d a szétválasztott részek
feldíszítése követett, az opus ornatus. De a tudomány
is ugyanezt tanítja. «Da im jetzigen Zustand der
höchste, der Empirieu nübersteigliche Gegensatz, der
der ganzen jetzigen Ordnung der Natur zu Grunde
liegt, der Gegensatz der ponderablen u n d der i m p o n derablen Stoffe . . . ist, so können wir in letzter Instanz
unter dem chaotischen Zustande nur den Zustand der
Ungeschiedenheit des Ponderablen u n d des I m p o n derablen verstehen, und diese Scheidung, das Hervortreten dieses obersten Gegensatzes muss also als
der Anfangspunkt, als der terminus a quo zu der
jetzigen Entwicklung angesetzt werden». A biblia
szerint a teremtés végcélja az ember, de ugyanazt
tanítja a tudomány is, midőn a világot benépesítő
organizmusok fejlődésének határköve gyanánt ugyancsak az embert ismeri el.
A tudomány szerint az eleven organizmusok
fellépését h á r o m mozzanat előzte meg. 1. A p o n d e rabiliák és imponderabiliák szétválása. 2. A p o n d e r a biliák concentrációja. 3. Az aggregatumoknak a földfelületen való szilárd elhelyezkedése. E h á r o m mozzanatnak a teremtés első három napja felelne meg.
A teremtés h á r o m utolsó napjainak eseményei empirikus szempontból összeesnek és csak a bibliai
szerző ideális felfogása választja szét őket. Ennek a
felfogásnak, bár tán n e m felel meg az empíria
tényeinek, mély erkölcsi alapja van. A bibliai szerző
ép az empirikusan összeeső mozzanatok ideális
szétválasztásával szemlélteti a kinyilatkoztatásnak azt
a végtelen horderejű gondolatát, hogy a teremtés központja, célja, a teremtmények ura, az Ember.

LXV1II. évf. 1909.

Michelis fejtegetéseit kezdetben elég hidegen
fogadták. A n n a k oka j a v a részben az volt, hogy szerzőjük a k o r á b a n divatos német bölcselet alapján
értelmezte a bibliát, a mi teljes joggal, nagy visszatetszést keltett. Az új elméletet főleg Lükén támadta, 1
ki, mint m á r említettük, a rideg periodista elméletet
vallotta és Michelis theoriáját alapjában elvetette.
Azonban az idők nagyot változtak. Lyell quietisztikus gologiája a régi periodisták «kataklyizmuszait»
megdöntötte ; a periodista értelmezés elébe egyre
nagyobb és nagyobb akadályok tornyosultak és így
nem csoda, hogy Michelis eszméi lassan-lassan egyre
több és több követőre találtak. Közbe jöttek a vatikáni zsinat összeülését kisérő viták s az ókatholikus
schisma, mely a germanismus vizeinek á r j á b a n evező
hittudósokat összehozta. Michelis Döllinger-párti volt
és az volt az addig periodista bonni professor, Reusch
is. Alighanem ez volt egyik oka annak, hogy Reusch
Bibel u n d Natur c. művének harmadik, 1870-ben
megjelent kiadásában szakított régibb, periodista
felfogásával és idealistának vallotta magát. Reusch
nagy tekintélye számos követőt szerzett az idealista
magyarázatnak, a kik közölt a jelentősebbek: Güttler, 2
B. Schäfer, 3 Duilhé de St. Projet, 4 Hontheim, 5
Schanz 8 és legújabban Hetzenauer. 7
Az idealismus ú j a b b követői folyton azt vitatják,
hogy a bibliai szerzőnek n e m lehetet célja természettudományos igazságokat tanítani; ilyeneket tehát a
bibliában ne is keressünk, mert a biblia geológiai
szempontból «hors concours» áll : vallásos igazságokat tanít, melyek a természettudományok területén
kivül esnek. (B. Schäfer). A különböző teremtésnapok műveinek egy része összeesik. S o r r e n d j ü k
tisztára ideális és fő céljuk a zsidó sabbät előképét
adni. Ideális tehát a motívum is, a mely a bibliai
szerzőt a teremtés műveinek hat n a p r a való felosztásánál vezette s azért joggal nevezhető az egész
elmélet «ideálisnak» (Schanz).
Megvallom, hogy magamnak, mint Schäfer volt
hallgatójának ez az értelmezési elmélet mindig nagyon
tetszetősnek látszott, de az igazság érdekéhen konstatálnom kell, hogy v a n n a k bizonyos gyöngéi, melyek
miatt alig tartom elfogadhatónak.
Már P. Bosizio 8 megjegyezte volt, hogy az idealista elmélet kiindulási pontja helytelen és hogy
1

Natur und Offenb. III. (1857 évf.) 153-166 11. L. u. o.
Michelis válaszát 219—234 11.
3
Naturforschung u. Bíbel, 70—112 1.
3
Bíbel u. Wissenschaft, Münster, 1881. 235-240 11.
4
Apologie scientifique de la foi chrétienne, Paris 1885.
cliap. 5. E m ű 1897-ig négy kiadást ért. Németre Braig fordította (Freiburg, 1889), magyar kiadását a csanádi papnöven
dékeknek köszönhetjük (Temesvár, 1891).
s Zeitschr. f. kath. Theol. 1897.
8
Über neue Versuche der Apologetik, Regensburg, 1897
302-310 11.
' Theologia Biblica, Friburgi, 1908. pp. 498—601.
8
Hexaëmeron, 201 1.
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Michelis Nagy Károly-hasonlata ugyancsak sántít.
A biblia ugyanis egy árva szóval sem jelzi, hogy a
teremtés történet eseményeit n e m időrendi sorrendben adja elő és így, ha Michelis hasonlata mellett
m a r a d u n k , a dolog olybá tűnik fel, mintha egy történész azt állítaná, hogy Nagy Károly első évben
hadvezér, a második évben államférfi, a harmadik
évben a kultura előmozdítója stb. lett volna.
Azonfelül az idealisták értelmezése bizonyos
apriorismusból indul ki, mely esetleg végzetes következményekkel járhat. Szerintük a biblia feladata
n e m lehet természettudományt tanítani. Hát hiszen
szó sincs róla, hogy ez nem volna igaz. Csakhogy
ez teljesen m á s kérdés, melyei az
idealisták
h a j á n á l fogva r á n t a n a k elő a hexaëmeron értelmezésénél. Nem az a kérdés, mit van hivatva a biblia
tanítani és mit nem, hanem, mi a természetes, józan
értelme a bibliai szövegnek, mit akar a szerző
kifejezni. Ezt a kérdést nem lehet a bibliai szövegen
kivül eső előitéletek alapján eldönteni ; az ilyen eljárás
n e m egyébb theológiai opportunismusnál, melynek
a gyakorlatban némi haszna lehet, de m a r a d a n d ó
értéke bajosan.
Nagyon jól m o n d j a P. H u m m e l a u e r : Non élucidant textum íIli auctores (t. i. az idealisták) sed
é l i m i n a n t ; exanimantur terrore gigantum, qui in
geologorum finibus habitant . . . Idealistae Cosmogoniam accipiunt ut documentum mere religiosum
sen dogmaticum, d u m auctor sacer illud utique etiam
habebat pro documento historico. Nam praefixit
auctor Cosmogoniam, t a m q u a m libri Genesis prímám
pericopen, qui liber totus est historicus ; atqui libri
historici p r í m á m pericopen oportet esse etiam ipsam
aliquo vero sensu historicam. 1
Ha az idealisták értelmezési módszere helyes
volna, nem értem, miért ne terjeszthetnék ki a Szentírás egyéb történeti elbeszéléseire is azon elv
alapján, hogy a biblia csak vallásos igazságokat
tanít, természettudományt, történelmet nem. A mint
az «America» c. katholikus folyóiratból ép most
értesülök, 2 csak az imént jelent meg francia nyelven
«La vraie Science des Écritures» c. alatt egy névtelen röpirat, melynek szerzője nem kevesebbet állít,
mint azt, hogy a szent könyveknek nincs inspirált
betűszerinti értelmük, mert a Szentírás tárgyát természetfölötti igazságok képezik, melyeknek a betűszerinti értelem csak jelképe. Es kérdem : n e m tanítja-e
ugyanazt m á s szavakkal az idealismus is ? Tehát :
íiat applicatio. 3
Kmoskö Mihály dr.
1

Comment, in Gen. 67. k. 1.
Vol. II. N. 30. p. 99 : W. Drum SJ. A New Way of Interpreting. Drum az egészet modernista csalafintaságnak tartja.
B
A kik figyelemmel olvassák ezt a biblikus tanulmányt,
láthatják, mily óriási munkát végez a theologia, midőn a
vallás és a tudomány érintkező pontjait összeegyeztetni
iparkodik és láthatják egyúttal, hogy ezekről a kérdésekről
tanulmányozás nélkül, csak úgy gondolomformán nyilatkozni nem szabad.
Szerk.
2
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Abraham a Sancta Clara.
(Halálának 200-ik évfordulójára.)

December elsején volt kétszáz éve, hogy a sarutlan ágostonrendiek rendjének egyik legkiválóbb tagja,
az egyházi szónoklat történetének egyik legeredetibb
és legérdekesebb alakja, az osztrák császárváros
apostola, P. A b r a h a m a Sancta Clara Bécsben, a mostani Augusztineum épületében örök álomra hunyta
szemeit. A kegyelet fölhasználja ezt az alkalmat az
egykor sokat emlegetett, hírneves férfiú kedves emlékének fölujítására, szülőfaluja szobrot emel nagyhírű
fiának, műveiből épen ezen alkalomra bevezetéssel
és biográfiával ellátott szemelvényes kiadást bocsájtanak közre, 1 jelen pár sorral vegyük ki mi is részünket abból a kegyeletes megemlékezésből, a melyet az
Isten igéjének e fáradhatatlan hirdetője az egyház
minden tagja, de különösen minden egyes papja
részéről bőségesen kiérdemelt.
Abraham a Sancta Clara a bádeni nagyhercegség
Kreenheinstetten nevű falujában született 1644. július
2-án. Családi neve Johann Ulrik Megerlin. A szülői
házban hetedmagával nő föl s életének gyermekévei
semmiben sem különböznek a többi hasonlóivású
falusi gyerek életétől. A virgonc, eleveneszű fiú tehetsége azonban korán feltűnik úgy környezetének, mint
szüleinek, miért is atyja, a ki egy jól jövedelmező
vendéglő tulajdonosa voll, kilenc éves k o r á b a n beíratja
a messkirch-i ú. n. «latin iskolá»-l>a. Tanítói fölismerik benne a sokatigérő tehetséget s m á r ekkor
jósolgatni kezdik, hogy a «pálya, melyre valamikor
lép, valóságos oszlopára fog találni benne». 1656-tól
1659-ig a jezsuiták vezetése alatt álló ingolstadli gimnáziumot látogatja, majd mikor atyja 1659-ben meghal, nagybátyja, Megerlin Á b r a h á m k a n o n o k és udvari
karmester tanácsára a salzburgi bencésgimnáziumban
folylatja tanulmányait.
Későbbi magasztos pályája iránt m á r kora gyermekségétől meleg rokonszenvvel viseltetvén, a serdülő
ifjú fokozott mértékben érzi a hivatás kegyelmét s
m i u t á n nagybátyjával alaposan meghányják-vetik a
pályaválasztás fontos kérdését, 1662-ben mint 18 éves
ifjú Bécsbe megy, a hol az akkori nuncius, Carlo
Caraffa bíboros ajánlása folytán fölveszik a sarutlan
ágostonrendiek noviciusai közé. E k k o r cseréli föl
családi nevét szerzetesi nevével, melyet később oly
ismertté és híressé tett.
1666-ban áldozópappá szentelik s miután a doktori címet is elnyerte, elöljárói az Augsburg melletti
Maria-Stern nevű kolostorba küldik, a hol vasár- és
ü n n e p n a p o k o n prédikál. Itt aratja első szónoki sikereit, általános feltűnést keltvén rendkívüli szónoki
tehetségével, beszédjeinek és előadásának eredetisége
i Abraham a Sancta Clara. (1644—1709.) Zur 200 Wiederkehr seines Todestages. Eine Auswahl aus seinen Werken,
mit einem Einleitung versehen von Gottfried Keller. 13ern,
1909. Grunau.
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és sajátosságával. Két év múlva visszatér Bécsbe, a
hol nagy buzgalommal szenteli magát a lelkipásztorkodásnak.
Nevét Bécsben is hamarosan ismertté teszi s n e m
sok idő kellett hozzá, hogy a bécsiek kedvelt szónokává váljék, a kinek minden egyes prédikációjára
özönével tódult a nép. Szókimondása, akadályoktól
vissza nem rettenő bátorsága, gondolatainak érdekessége s nem egyszer mély és találó volta, előadásának
természetessége, hamisítatlan német s az akkori idők
fölfogásának megfelelő humora, organuma mind elősegítették, hogy beszédeinek hatása és közkedveltsége
tartós maradjon.
A császári pár, I. Lipót és neje előtt, a klosterneuburgi prépostság templomában beszél először s
miután úgy ezen, mint a császári bevonulás alkalmával 1677. j a n u á r 17-én elmondott és a császári
párnak átnyújtott beszédével az uralkodó figyelmét
is magára vonta, n e m csodálkozhatunk, hogy alig
pár hónap múlva, ugyanazon év áprilisában a fiatal,
alig 33 éves augusztinus pátert a császár udvari hitszónokká nevezi ki.
A császár igen megkedveli az egyeneslelkű, szókimondó, őszinte s a mellett nagyműveltségű papot,
a mit nem egyszer kézzelfogható módon is bebizonyított; az udvar azonban, melynek hibáit ép oly
válogatásnélküli őszinteséggel tárta föl, mint a társadalom egyéb rétegeiét, természetesen nem osztotta a
császár rokonszenvét. S Abraham a Sancta Clara sem
érezte jól magát a sok képmutatás, fondorkodás, törtetés közepette, különösen mikor 1. Lipót halála után
utóda I. József alatt az uralkodó részéről is a mellőzést volt kénytelen tapasztalni.
1679-ben rettenetes pestis tört ki Bécsben, mely
tizenegy hosszú h ó n a p o n át szedte áldozatait, mely
idő alatt a hires udvari szónoknak is elegendő alkalma
nyílott, hogy apostoli buzgalmát tettekkel is bebizonyítsa. A veszedelem megszűnése után megválik
fényes állásától s rövid időre Hoyos gróf házi lelkésze
lesz; 1680-ban a bécsi rendház priorjává, m a j d 1690-ben
az egész rendtartomány provinciálisává választják,
hal év eltelte után pedig életének még hátralevő
tizenkét esztendejében a Definitor provinciáé tisztét
tölti be. Halála rövid betegeskedés után 1709. dec.
1-én következettbe; temetésén Lipót császár özvegye
is megielent.
Abraham a Sancta G a r a t mindenütt úgy ismerik, mint az egyházi szónoklat egyetemes történetének egyik legérdekesebb és legeredetibb alakját.
S ebben feltétlenül van igazság. Népies szónok volt
testestül-lelkestül, ha a szónak nem is oly nemes és
igazi értelmében, mint pl. Regensburgi Berthold.
S épen az a körülmény, hogy a munkáiban, beszédeiben lépten-nyomon alkalmazott közmondások, történetek, a mai fölfogás világánál többé-kevésbbé Ízléses
és szellemes anekdoták, szójátékok, pórias, sőt n e m
egyszer durva megjegyzések, fölkiáltásoknak óriási
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tömegével találkozunk, épen ezen körülmények nyom á n keletkeznek azután azok az elhamarkodott és
nem egyszer igazságtalan ítéletek, a melyek A b r a h a m
a Sancta Clarat, mint a nép szájizének megfelelő,
a n n a k tetszését hajhászó, szóval egyházi szószéken
sohasem jogosult beszédek legeklatánsabb képviselőjét
szeretik feltüntetni.
Az igazság azonban nem ez. Mert ha a k á r írott
munkáit, akár beszédeit akarjuk kritikai elemzés és
vizsgálat tárgyává tenni, sohasem szabad bizonyos
speciális szempontok tekintetbevételét elmellőznünk.
Ismernünk kell korának zűrzavaros viszonyait —
hiszen a szellemi forrongás kora volt — szem előtt
kell tartanunk azt a léha fölfogást, azt a kedélyes
könnyelműséget, a mely a lelkeket m i n d e n téren
hatalmába kerítette, sőt n e m hagyható figyelmen kívül
az az egészen speciális bécsi Gemütlichkeit sem, legalább akkor, szinte megkövetelte a beszédeknek ilyetén módon való érdekesebbé, vonzóbbá tételét.
Abraham a Sancta Clara jól tudta és ismerte
mindezt; mert b á r csak akkor hagyhatta el zárdáját,
mikor hivatalos minőségben ment valahová, veleszületett csodálatos megfigyelő tehetsége, a tapasztaltaknak gyors és éles megítélése alkalmassá tették arra,
hogy be tudjon hatolni a nép gondolatvilágába s föl
tudja fedezni szükségleteit. Ezek a megfigyelések,
tapasztalatok szolgáltatták azután az anyagot beszédeihez.
S mivel ismerte és szerette a népet, tudta, hogy
e sajátságok n e m tüntették el még lelkéből a hitélet
m i n d e n alapját. F i n o m érzékével átlátta, hogyha közel
akar férkőzni a nép szivéhez, célja elérésére nem
használhatja egyedül az elvont, magas és sokszor
száraz dogmatizálást, vagy a folytonos feddést, d o r gálást, fenyegetést tartalmazó morális prédikációkat,
h a n e m ezen szükséges elemeket vegyítenie kell olyan
elemekkel is, a melyek a szentbeszéd hallgatását
megkedveltetik és vonzóvá teszik a hallgatóság előtt.
S nem az ő h i b á j á n mult, hogy korának, környezetének gondolkodásmódja ilyen ornamentumokat követelt. És ez a f o n t o s : ezek a közbevegyített elemek
sohasem képezték beszédeinek főcélját, h a n e m egyedül az érdeklődés fokozását célozták s ha esetleg
kevésbé vagy épen nem voltak az egyház szószékéhez illőek, a kor fölfogása, az eszmekör, a mely körülvette, a frazeologia itt is megadja a teljes magyarázatot s egyúttal mentséget is. 0 maga is egészen
őszintén nyilatkozik, midőn «Beinib dich, oder ich
frisz dich» (1684.) cimü könyvének előszavában így
szól: « . . . n i c h t d a r u m b e n als wollt ich der heiligen
Lehr einen Faslnachtsmantel anlegen davor mich
der Allerhöchste bewahre, sondern damit ich die
jetzt verkehrte Welt durch dergleichen Köder desto
ehender fange als welche sonslen an dem bloszen
Angel der W a h r h e i t einen Abscheuen tragt». 1
2
Hans Brenner: Abraham a Sancta Clara. Die Kultur
1909. 403.
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Viszont azonban nem kell gondolnunk azt sem,
hogy beszédeinek ezen rapszodikus, szaggatott, sokszor a pillanat hatása alatt kialakuló jellege a fölosztásnak, logikus gondolatmenetnek hiányát vonta
volna maga után. Abraham a Sancta Clara képzett
theologus volt, a ki a szónoklat elméleti részében is
otthonosan érezte magát s beszédeinek tervezetét a
szabályoknak megfelelő módon építette föl. Alapgondolata közönségesen eléggé kidomborodik, beszédtervezete eléggé áttekinthető, egységes és összefüggő,
kifejtése pedig a k á r h á n y mai szónokénál helyesebb,
alaposabb, világosabb és szabályosabb. 1 A sok sallang,
dísz, a nagy változatosság okozza, hogy az eszmemenet logikus volta csak behatóbb tanulmányozás
után tűnik elő.
A vidám, derült s a mellett egyszerű életnek
valóságos apostola volt, a ki lelkéből utálta a tehetetlen siránkozást, az epés, kesernyés tépelődéseket.
De azért, bár beszédeinek a l a p h a n g j a mindig derűs
és vidám, nem hiányoznak belőlük a kora ferdeségeit
ostorozó részek sem. Különösen a nemesség hibáit,
a nemesi és főrangú hölgyek üres és léha szórakozásait, csupán külsőségekben nyilvánuló, csupán feltűnést kereső ájtatossági gyakorlatait szereti igazi
értékére szállítani. Nem simogatja keztyűs kézzel az
újságírókat sem, a kik, legalább az ő tanúbizonysága
szerint, m á r akkor is mesterei voltak a nagyításnak,
túlzásnak, a légből kapott meséknek. (Abrahamisches
Gehab dich wohl.) De haragja akkor volt legnagyobb,
mikor az egyház ellenségeiről beszélt; nem örvendtek előtte különös rokonszenvnek a m o h a m m e d á n o k
sem, de a legnagyobb szálkát mégis a zsidók képezték szemében, úgy hogy nagy buzgalmában n e m átallja
a Bécsben kitört pestist is az ő számlájukra írni.
Elég nagyszámú nyomtatásban is megjelent munkáját szintén azon elvek alapján írja, a melyeket
beszédeiben is alkalmazott. Szertelensége mellett is
szeretetreméltó egyénisége könyveiben is minden
oldalról érvényesül, melyek épen ezért szintén kedveltek és kapósak voltak. (Judas der Erzschelm
1668—95., Merk's Wien 1680., Reimb dich oder ich
lisz dich 1684., Grammatica religiosa 1691., Heilsames
Gemisch-Gemasch 1704.. Huy u n d Pfuy der Welt
1707. stb.)
A mondottakból önként következik ezek után,
hogy A b r a h a m a Sancta Clara beszédeinek külső
alakját tekintve minden jótulajdonsága dacára sem
állhat követendő példa gyanánt a huszadik század
papja előtt. Mert ha igazat adunk is Hofbauer
Kelemen mondásának, hogy m a n a p s á g m á r egészen
másként kell hirdetni az evangéliumot, mint az apostolok idejében, ma, a mikor ezen a téren m á r többnyire tisztázott fogalmakkal dolgozunk, az igehirdetés
m ó d j á n a k ezen megváltozását érthető okokból nem
1

Rézbányay : Az egyházi szónoklat egyetemes története,
il. 430.
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terjeszthetjük ki annyira, mint ő tette. Vannak azonban olyan tulajdonságai, a melyekkel kétségkívül kiérdemelte, hogy emlékét két évszázad m u l t á n is szeretettel és kegyelettel elevenítse föl az utókor.
Sziklaszilárd meggyőződése, fáradhatatlan, pihenést és szünetet nem ismerő lelkipásztori buzgalma
különösen az Isten igéjének hirdetésében, odaadása,
amellyel hivatásán csüngött, a lelkeknek az a szeretete, a mely m i n d e n szavából, m u n k á i n a k minden
sorából kisugárzik, az a készsége, hogy «nullum erat
religionis officium, cui non prudenter praeerat, nulla
onerosa dignitas, cui non humiles h u m e r o s subjecit 1
követendő példával szolgálhat nekünk is, akiknek
kora valláserkölcsi tekintetben semmivel sem külömb
a XVII—XVIII. századnál, a kiknek hivatása, föladata
semmivel sem könnyebb és csekélyebb jelentőségű
annál a föladatnál, a mely a kétszáz évvel ezelőtt
m ű k ö d ő papság vállaira nehezedett.
Wiblitzhauser
Ödön.

M ü n c h e n . Bajorország fővárosa katholikusainak tilEgyházi
takozó gyülekezése — a Ferrer-ügv alkalmából a kath. vHápvallás ellen szórt rágalmak világmozgalmával szemben
, .
nov. hó 4-én fényesen sikerült s egyike lesz azoknak K r o n , H a az eseményeknek, melyekre az egyháztörténetem lapjain örök emléke szokott maradni. Betlinger dr., az új
müncheni érsek, a ki testileg is valóságos megtestesült
Hercules, szellemileg is óriás erélyű embernek bizonyult. Október 28-án kelt főpásztori levelének hatása
alatt itt Münchenben 16 helyen lartotlak München
katholikusai gyűlést. Kitűnt, hogy a helyiség mindenütt kicsinynek bizonyult a főpásztori tiltakozó szózat
hatása alatt a kath. vallás védelmére fölbuzdult jelentkezők befogadására. Két helyen próbálkoztak szociáldemokraták, illetve szabadelvű egyetemi hallgatók zavart
támasztani; de mindakét helyen hiábavalónak bizonyult
minden erőlködés : München katholikusai elnémítottak
minden ellenkezést. Nem papi gyűlések voltak ezek,
hanem népgyűlések, a melyeken a világi értelmesség
vezérkedett. Országgyűlési képviselők nem vonták ki
magukat a mozgalomból, hanem tevékeny részt veitek
benne. Igy például a «Kath. Társaskörben» (Gesellschaftsbaus) Frank oberregierungsrath elnökölt és Frankenstein
volt az előadó. Mindakettő országgyűlési képviselő.
A mindenütt egyhangúlag elfogadott határozatok veleje
ez : tiltakozás a Münchenben október 25-én tartott szabadgondolkozó gyűlés rágalmai ellen. Az egyház és
állam szétszakításának elve veszedelmes. Az egyház befolyása az iskolára üdvös és nélkülözhetetlen. Csak vallásos iskola vezet célra. A keresztény vallást nélkülözni
nem lehet. Ez kulturszükséglet. München katholikus
lakossága, férfiak és nők, szót fogadva a főpásztornak,
csak katholikus lapokat fognak házukba bebocsátani
és szívvel-lélekkel fognak a kath. társadalmi szervezkedésben részt venni. Ime, egy főpásztori szózat, mely
egy ország fővárosában a hitéletet talpra állította.

1

A kolostor könyvtárában
Brenner i. m. 416.

levő kézirat szavai. Hans
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Paris. Már a «Temps» is igazat ad a püspököknek.
Ez a befolj'ásos lap eddig a francia püspökök együttes
főpásztori levele ellen agitált, azon a cimen, hogy ez
az okmány a francia állami iskolakönyvek ellen emelt
váddal túloz. Most fordulat állott be a lap magatartásában. Egy jelentős cikkben tüzetes birálat alá fogja e
lap a tankönyveket és megállapítja, hogy szerinte azoknak nagy része neutrális, közömbös, semleges, de van
köztük sok, a mely a semlegesség ellen durva sértést
követ el. Példákat is idéz. Egyik könyvben például ezt
találta a «Temps» cikkírója : «Gyermek, képzelj magadnak egy jó lényt, a kinek mindent köszönhetünk. Ez a
lény (jóságánál fogva) Isten lenne. És ezt a lényt nekünk,
ha valóban léteznék, szeretnünk és becsülnünk kellene».
Erre a lap igazán helyesen ezt a kérdést veti föl : «Mit
kell erről a semlegességről gondolnunk, melyet 10—12
éves gyermekekkel szemben gyakorolnak ?» De ez még
nem minden. A «Temps» még két olyan könyvet is
talált, a melyekben a tulajdon egyenesen lopott dolognak van kijelentve. És azok a könyvek használatban
vannak. Más négy könyvben a «Temps» lapos ömlengéseket talált a világbéke mellett a hadsereg és a katonai
vitézség legyalázásával. Szóval, a francia püspököknek az
őket fenyegető pörökben a «Temps» könnyűvé tette a
védekezést, sőt maga Briand miniszterelnök is igazat
adott nekik, midőn legújabban a nemzeti zászló védelmére ismeretes rendeletét kiadta.
*

D u b l i n : Az ir «nemzeti tudomány-egyetem«, — ez
a hivatalos neve a legújabb katholikus tudomány-egyetemnek — a megvalósulás útjára lépett. Megjelent a tanári
kar névsora, mely valóságos kincses tárháza a Szigetország irodalmi, tudományos és jogi ünnepeltjeinek.
Köztük négyen az egész világon elsőrangú tudósokai
nevelő Jézus társaságához tartoznak, ú. m. O'Neill atya,
ki angol nyelvet és phiologiát, Egan atya, a ki menynyiségtant, Brown atya, a ki görögöt, Finlay atya, a ki
politikai gazdaságlant fog tanítani. Nevezetes, hogy az
ir katholikus nemzeti ludomány-egyelem tanári karát
az angol kormány egy bizottsága állította össze. Ez a
tudományhoz bizonyára értő angol bizottság nem volt
tekintettel a mai francia Ízlésre, mely a katholikus egyházat és szerzetes rendeket leáldozott csillagnak tekinti.
Csodálatos az emberi természet! Mikor fog újból rájönni a francia elme arra, hogy a katholikus egyház
olyan mint a Nap. Soha sem szűnik meg világítani,
melegíteni, éltetni. Csak a földhátán keringő emberférgek kerülnek oly álláspontra, hol hátat fordítanak a Napnak. Nem látják a Napot, de azért melege nélkül lélekzetet sem vehetnének. De térjünk vissza a dublini kath.
egyetem ügyéhez. Egyetemi tanárságot ezúttal — mert
valakinek az ügyet csak kellett kezdeni — nem maga az
egyetem adott, hanem kívüle álló, alapító hatóság.
Ezentúl a tanári kara maga fogja önmagát kiegészíteni,
bizonyára az autonóm önfentartás és fejlesztés legrövidebb és legtermészetesebb útján, az evocatio, a meghívás útján. Világos, hogy ezen az úton is előfordulhatnak
sőt meg is rögződhetnek visszaélések, a mint Németország világi tudománykaraiban látjuk, a hol klikkuralom tartja sok helyütt kezében a tanszékek betöltésének autonom hatalmát s kath. tudós ember alig s
nagy nehezen juthat csak néha napján egyetemi ka-
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thedrára. Ámde a visszaélés orvosolható, kivált katholikus
egyetemen, a hol a kath. szellem, az egoismus kérlelhetetlen ellensége, nem fog tűrni klikk-szellemet.
*

L o n d o n . Az angol és a német protestantizmus a
kereszténység végkifejlődése irányában homlokegyenest
ellenkező uton halad. A német protestantizmus köréből
tudvalevőleg «Los von Rom» nevű mozgalom indult ki
Ausztria és Németország katholikus részének a kath.
vallástól való elszakítására. Angolországban ellenkezőleg a XIX. század 40-es évei óta szakadatlan s élénk
mozgalom van a kereszténységnek egyesítése, névszerint
a Rómával való egyesülésnek irányában. Melyik mozgalom viheti vissza származását a Szentlélekre ? Ez a
kérdés. S a feleletet rá megadta még 1845-ben Pusey,
az anglikán mozgalom lelke és megindítója, a ki barátjának és elvtársának, Newmannak, a kath. egyházba való
visszatérése alkalmából a következő sorokat írta föl a
világtörténelem egyik legfényesebb lapjára: «Isten keze
működik közbe, ép oly mélységes, mint csodálatos módon. Meghatja a lelkeket és mint valami láthatatlan
kovásszal az egész egyházat kelesztésnek indítja. Önre
nézve, a ki még fiatal s a ki az előbbi időket nem
ismeri (egy ifjú barátjának írla), csaknem lehetetlenség
elképzelni a változást, melyet Isten hozott létre. Kik az
egész dolog kifejlődését látták, nem tehetnek egyebet,
mint hogy lépten-nyomon ismétlik : Isten müve ez és
csodálatos a mi szemünk előtt. This is the Lord's daing
and it is mervellous in our eyes». íme Pusey s a benne
megnyilatkozott angol szellem már félszázad előtt meglátta, hogy nem az újdonsült s fölfuvalkodott német
protestáns «Los von Rom» mozgalmában van az Isten
lelke és keze, hanem a Rómával egyesülni kívánó angol
mozgalomban*
—y —la.

V e r h a n d l u n g e n des XVIII. i n t e r n a t i o n a l e n
Irodae u c l i a r i s t i s c h e n K o n g r e s s e s in Metz v o m 6. bis 11. j o m
A u g u s t 11)07. H e r a u s g e g e b e n v o n L o k a l k o m i t e e
zu Metz. Metz, L o t h r i n g e r Druckanstalt. 1908.
N y o l c a d r é t 7 4 0 1.
Az évenkint tartott nemzetközi eucharisztikus kongresszusok évről-évre nagyobb jelentőségei nyernek. Az
első, melynek hullámai nálunk is érezhetők voltak, a
két év előtti inetzi kongresszus volt. Az előbbi kongreszszusok legtöbbje Franciaországban és Belgiumban volt
és inkább csak a latin népek részvételével folytak le.
A metzi kongresszus volt az első német területen, sokkal
nagyobb arányú, mint a megelőzők, ez volt az első
igazi nemzetközi eucharisztikus kongresszus. Ezt követte
tavaly a londoni, a mely mindenképen méltó volt a világ
metropolisához és az angol katholikusok tevékeny katliolicizmusához. Az idei kölni kongresszus pedig annyira
felülmúlt minden várakozást és fogalmat, hogy méretekben nagyobbat és hatásokban mélyebbet várni már
egyáltalán nem is lehet.
A jövő évi kongresszus Canadában, Montrealban
az új világnak első eucharisztikus kongresszusa lesz.
Bizonyára túlnyomókig az amerikaiak és az angolok rész* Vajha magyar prot. atyánkfiai okulnának ! Szerkesztő úr
engedelmével ezt a t é m á t alkalomadtán bővebben fejtegetem tovább.
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vételével. El lehetünk rá készülve, hogy az amerikaiak
gyakorlatias érzéke sok meglepetést tartogat a vén
Európának. A fiatal Amerikától nekünk sokat kellene
tanulnunk.
Az 1906-iki tournay-i eucharisztikus kongresszuson
határozták el, hogy az 1907-ik évi kongresszust német
földön Metzben fogják megtartani. Az első híradásokat
Németországban meglehetős hűvösen fogadták. A német
katholikus közönség meglehetős tájékozatlan volt az
eucharisztikus kongresszusok felől. Egy része azt hitte,
hogy csakis valami papi gyűlésről van szó, ahol dogmatikus kérdéseket fognak zárt ajtók mögött tárgyalni, a
mihez a laikus világnak nem sok köze lesz. Mások ellenben attól féllek, hogy egy nagyszabású nemzetközi
kongresszus veszedelmes versenytársa lesz a würzburgi
katholikus nagygyűlésnek és hogy attól elfogja vonni a
látogatásokat. Maga a metzi püspök is csak hosszas megfontolás után tudta magát a kongresszus megtartására
elhatározni. A kongresszus minden várakozáson felül
fényesen sikerült és ép oly fényes volt utána a katholikus
nagygyűlés.
A kongresszus lefolyásáról hatalmas kötetben számol be a rendező-bizottság. A beszámoló első részét a
kongresszus előkészületeinek leírása foglalja el. Ezután
következnek a nyilvános ülések, a templomi ünnepélyek
és az ezeken tartott beszédek. A harmadik, legnagyobb
részt (208—705 1.) a bizottsági ülések töltik ki. A kötetet
a jelenlevő notabilitások arcképei és a kongresszus nevezetesebb mozzanatait feltüntető fényképek díszítik. Az
értesítő német és francia nyelven jeleni meg, a német
kiadás a német előadásokat közli teljes szövegükben,
a franciákat pedig német kivonatban, a francia kiadás
pedig megfordítva.
A kongresszus előkészületeiből csak egy kedves dolgot emelek ki. P. Durand, az előkészítő-bizottság tagja
körlevelet intézett a lotharingiai gyermekekhez, a melyben őket felhívja, hogy a kongresszus gyermekünnepélyein vegyenek részt és hogy imádkozzanak a kongresszus sikeréért. Kár, hogy a kedves körlevél csak a
francia kiadásban olvasható.
A nyilvános ülések felváltva német és francia nyelven
tartattak; a mely napon német volt a nyilvános ülés,
az nap az esti ájtatosság francia volt, a francia ülés
napjain pedig német.
Nagyon fontosak voltak a kongresszus szakosztályi
ülései. Ezek egészen a gyakori szentáldozás érdekében
1905. dec. 17-ikén kiadott Sacra Tridentina Synodus
kezdetű pápai rendelet lialása alatt álltak. Az előző évi
tournay-i kongresszus sokkal közelebb volt még a rendelet kibocsátásának idejéhez, semhogy azt már akkor
minden oldalról alaposan meg lehetett volna beszélni.
Erre kitűnő alkalom nyilott most a metzi kongresszuson
és azt lehet mondani, hogy a kongresszusnak majdnem
kizárólagos tárgyát a gyakori áldozás kérdése képezte.
Kimondott célja volt a kongresszusnak utakat és módokat
keresni, hogyan lehetne a gyakori áldozás tekintetében
az egyház akaratának legjobban eleget tenni.
E kérdés megoldásával négyféle szakosztály foglalkozott. Egyáltalános szakosztály (allgemeiner Ausschuss),
egy szakosztály a papság, egy az ifjúság, egy a nők
részére. Minden szakosztály párhuzamosan tartolt német
és francia üléseket, amelyek majdnem teljesen meg-
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egyező tárgysorozattal dolgoztak. Az előadások közül
nem kevesebb, mint 48 foglalkozott magának a gyakor'
áldozásnak kérdésével, a melyet minden elgondolható
szempontból iparkodtak a szónokok megvilágítani.
A többi előadás a misehallgatás, miseének, első áldozás,
szentségi társulatok és hasonló kérdésekkel foglalkozott.
Az előadók közül nálunk legismertebb Lintelo neve,
a kinek előadásai a bitszónokok és gyóntatóatyák kötelességeiről szemben a gyakori áldozással könyvalakban
is megjelentek és nálunk is el vannak terjedve. Az oltáriszentség tanának dogmatikus és történeti feldolgozása
ezen a kongresszuson meglehetősen hátiérbe szorult,
erről a térről csakis a nyilvános ülések egy-két szónoka
és a templomi beszédek vették tárgyukat. Annál kimerítőbben foglalkoztak a gyakorlati kérdésekkel. A mi
pedig magát a gyakori áldozás kérdését í lie ti, azt a kongresszus annyira kimerítette és az előadások olyan klaszszikus színvonalon állanak, hogy e tekintetben a melzi
kongresszust egy sem fogja egyhamar utóiérni. Mondhatjuk, hogy ez a kötet tudósítás a gyakori szentáldozás
teljes theológiáját foglalja magában.
A tanulságos könyvet mindenkinek ajánljuk, elsősorban azoknak, a kik lelkipásztorkodással, akár tanszéken,
akár az életben foglalkoznak.
Hanauer A. István dr.
*

T h e o l o g i e u n d Glaube. Zeitschrift für den katholischen Klerus herausgegeben von den Professoren der
bischöflichen philosophisch-theologischen Fakultät zu
Paderborn: Dr. A. Kleffner, N. Peters, H. Poggel,
B. Bartmann, H. Müller, B. Funke, J. Schulte, F. Tenckhoff. Megjelenik évente 10 füzetben. Előfizetési ára egész
évre, postai szállítással: 13 kor. 20. fill.
Uj folyóirat. Paderbornból jő, a német katholicizmus ezen erős várából. Programmját szépen kifejtette
maga a paderborni püspök, Schneider Vilmos. «Az
előttünk fekvő folyóirat — úgymond az első füzet bevezető
szavában — első sorban a klérus ügyeit óhajtja szolgálni.
Segítségére akar lenni, hogyr szoros összeköttetési tarthasson a tudománnyal, melyre rá van utalva, hogy
annak feladataival és céljaival, mozgalmaival és küzdelmeivel, haladásával és vívmányaival könnyű szerrel
megismerkedhessék». Ezt a programmot fényesen valóra is váltja a folyóirat. Különös súlyt helyez a folyóirat arra, hogy a kath. világirodalom újdonságairól a
különböző szakok szerint alaposan tájékoztassa olvasó
közönségét. Önálló cikkeiben is alapos tanulmányokat
nyújt, miként ezt az eddigi füzetek tanúsítják. Legyen
szabad egyik-másik dolgozatra hivatkoznunk.
Önálló kutatások fontos eredményét tárja elénk
például Baumstark tanulmánya Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepének eredetéről, valamint P. Blume, S. J.
dolgozata az Űrnap legrégibb okmányairól és officiumairól. Aktuális Schulte tanulmánya Harnack slb. nézetéről Jézus föltámadását illetőleg. Érdekes adatokat tartalmaz Tenckhoff dolgozata a paderborni püspökválasztásokról a wormsi konkordátumig. Naegle megcáfolja
azt a véleményt, mintha Matthias de Janow a liusszitizmus előharcosa lett volna. A miként Temesvári Pelbártnnkban a reformáció előtt élt reformátort födözött
föl élelirója, azonképen odaát Csehországban boldogboldogtalant a husszita mozgalmak előfutárának állítanak oda.
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Kisebb közleményekre külön rovata van a folyóiratnak ; itt szintén sok érdekes adalékot olvashatunk.
Állandóan figyelemmel kiséri a folyóirat a Világegyház
helyzetét. Ebben a rovatban természetesen mi is szerepelünk. Szoktak rólunk magyarokról megemlékezni a külföldi lapok ; csakhogy abban nincsen köszönet. Emlékszem, mennyit bosszankodtam nemzeti küzdelmeink idején a «Deutscher Hausschatz» eljárásán. Majd mindenik
számában szólt a magyar politikai helyzetről, persze bécsi
szemüvegen át és oly gyűlöletes hangon, hogy katholikus
laptól el se várnók. Nem igy a «Theologie und Glaube».
Ennek kilünő értesülései vannak hazánkról. Akadt
ugyanis egy magyar szerzetes, a jelenleg tanulmányi célból
Löwenben időző Mordán János vajdahunyadi ferencrendi, ki dolgozótársául szegődött a folyóiratnak s megteszi a magyar katholicizmusnak azt a szolgálatot, hogy
ügyeiről-bajairól tájékoztatja az érdeklődő külföldet. Az
Isten is áldja meg érle!
Itt a példa ! A többi külföldi katholikus lapnak is
kellene lennie magyar levelezőjének. Úgy akkor nem érne
bennünket a külföld részéről annyi bosszúság, no meg
mellőzés. Mert mi is történt például a legújabb egyházi
lexikon körül? Érteni a müncheni «Kirchliches Handlexikon» vállalatot. A lexikon főszerkesztője, Buchberger
müncheni kanonok, a katholikus világ legnevesebb szaktudósait gyüjtölte maga köré; vannak munkatársai mindenünnen, még Amerikából is, csak épen a magyarok
vannak tisztára mellőzve. Ennek következménye azután,
hogy a különben mintaszerű lexikonnak egyedül a magyar vonatkozású cikkei hemzsegnek a felületességtől
és hibáktól. Legbosszantóbb az egészben az, a mit a
Hunyadiakról olvasunk. A jó Hunyadi Lászlóban úgyszólván csak közönséges orgyilkost lát a lexikon ; a nagy
Hunyadi Jánosra meg rásüti az önző haszonlesés bélyegét.
Szinte föl fortyan az embernek a vére, mikor ilyesmit
kénytelen olvasni nemzeti hőseinkről ; pedig nem is rosszindulat, hanem csak tudatlanság játszik közbe. Hibás a
szerkesztőség, hogy nem kereseti magyar dolgozótársakat ;
ámde hibásak vagyunk mi is, hogy kényekedvére hagyjuk körülöttünk forogni a világot — mindig csak nálunk nélkül.
Üdv az új folyóiratnak és szerkesztőjének ! Szinte
irigy szemmel nézünk a paderborni theologiai főiskolára,
melynek ilyen tudós és agilis tanári kara van.
T. K.

Pályázati

hirdetmény.

A budapesti kir. magyar tudományegyetem
hittudományi karán az ószövetségi szentirástan és
héber nyelv rendes tanszéke megüresedvén, betöltésére ezennel pályázat hirdettetik. E tanszékkel egybe
van kötve : 6000 korona évi fizetés, további szolgálat után ötödévenként 800 koronával emelkedő,
legfeljebb 4000 korona korpótlék, nemkülönben 2000,
a h a r m a d i k ötödéves korpótlék esedékességénél 2500
k o r o n á r a emelkedő lakáspénz, végül az 1904. évi I.
t.-c. alapján j á r ó 400 korona személyi pótlék.
A pályázó katholikus egyházi rendbeli férfiak
korát, végzett tanulmányait, megfelelő theologiai
képzettségét, irodalmi munkálkodását és eddigi műkö-
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dését igazoló okiratokkal s az illetékes egyházi hatóság elbocsátó levelével felszerelt folyamodványok a
magyar királyi vallás- és közoktatásügyi miniszterhez
cimezve 1909. december hó 31-ig a budapesti tudományegyetem hittudományi k a r á n a k dékáni hivatalánál nyújtandók be.
Budapest, 1909. november 8.
S z . B u d a p e s t . Üdvözöllek már kollégáid és tisztelőid,
hadd üdvözöljön itt a nyilvánosság előtt a «Religio>> szerkesztője is, kinek nagytudású munkatársa vagy. Az udvari tanácsosi cím folytán méltóságosnak nevezünk téged ; méltó honorálása ez rektori tisztednek, melyet annyi méltósággal s mindnyáj unk becsülését kiérdemelve viseltél. Salve iMunkád érdeme
ez, viseld sokáig s légy sokáig dísze a veled örvendező hittudományi karodnak !
B. F e l s ő v á s á r d . A fiatal referensek nem jól adták azt
önnek tudtára, a mit abból is láthat, hogy felvidéki ember
olyan füstölő szerszámot nem ismer. A beküldött anyagot
felhasználom.
Z. B u d a p e s t . A darwinizmus kérdését igen behatóan
tárgyalom az Apológiámban s ott a leszármazás Wigandléle formáját vallom. Lehmannra azért hivatkozom, mert
Plate utalt rá.
B. K a s s a . Az önök tevékenysége, melyben a püspök
úr vezet, bámulatba ejtett.
L. B u d a p e s t . Hát az m á r csakugyan feltűnő, hogy a
niultheti, katholikusellenes vitáktól visszahangzó fővárosi közgyűlésen nem hallottuk Hock János plébános úrnak ékesenszóló ajkát. Minden politikai fordulatnál megjelenik s fontos
politikai tényezőnek tartván magát, a képviselőházban viszi
a szót, a mikor talán szükség sincsen reá, a mikor azt mások
j o b b a n tudják elvégezni ; de katholikus dologban — oh arra ő
nem pazarolja ékesszólását, se itt, se ott, a katholikus ügyekről hadd beszéljen — Kanter Károly. Egy cseppet sem csodálkozom tehát azon, hogy ön megbotránkozik az ilyen viselkedésen ; mert az csakugyan visszás egy dolog, hogy valaki
a vallás szolgálatába áll, abból él, de csak akkor mozdul,
lia — Dreyfussokat kell védeni. Akkor nem ismer fáradtságot,
még Parisba is utazik ; de hogy a fővárosi dominikánusok ott
közvetlen szomszédságában, nem messze Kőbányától, milyen
önfeláldozó kulturmunkát végeznek az alsó néprétegek közölt,
azzal megismerkedni nincs ideje, arról beszélni, azokat
védeni nem méltó tárgy az ő ékesszólásához. Honnan
ebben a nagyobbra hivatott, talentumos férfiúban annyi
diszharmónia ?

TARTALOM. Zsigmond király placetuni-decretuma. I. Hanuy Ferenc dr.-tól. — A modernizmus hite.
II. (Vége.) Wiedermann Károly dr.-tól. — Adatok Felsőszelestei Gosztonyi János püspök életéhez. III. Sörös
Pongráctól. — A bibliai őstörténet modern értelmezésének története. VII. Kmoskó Mihály dr.-tól. — Abraham
a Sancta Clara. Wiblitzhauser
Ödöntől. — Egyházi
világkrónika. — y —la-tói. — Irodalom. Verhandlungen
des XVIII. internationalen euch. Kongresses in Metz.
Hanauer István dr.-tól. — Theologie und Glaube. T. K.tól. — Pályázat. — Telefon.
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Zsigmond király 1404. ápr. 6. decretuma és
a placetum.
(n.>
II. Zsigmond királynak fentközölt, 1404. ápr. 6decretumát a «Corpus Juris Hungarici» összeállítói :
Mosóczy Zakariás nyitrai és Telegdi Miklós pécsi
püspökök nem vették fel 1584. évben kiadott gyüjteményökbe Í1 és nem vették azt fel a régi magyar
törvénytár későbbi kiadói sem. Ezen elhagyás folytán
e decretum, még ha valóságos törvény-decretum
volt volna is eredetileg, mégis mint érvényben álló
jogforrás immár semmiesetre sem idézhető, hanem
csakis jogtörténeti értékkel bír ;2 de azért magából ezen
elhagyásból az még nem következtethető, hogy ezen
decretumot Mosóczy és Telegdy azért mellőzték, mert
«törvénynek» nem tartották.
Bégibb törvényhozási jogunk legalaposabb kutatója: Kovachich Márton 3 e decretumot törvénynek
tartja és ennek kétségtelen bizonyítékát («vestigium
comitiorum») az országgyűlésen való tanácskozás felemlítésében látja. 4 Batthyány Ignác a decretumban
említett tanácskozást nem országgyűlésre érti, hanem az
ország nagyjaival való egyszerű tanácskozásra, már
csak azért is, mert valószínűtlennek látszik, hogy az
1404. évi nagyböjt elején Budán megtartott ország1
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E gyűjtemény címe akkor (1584) még nem «Corpus
Juris Hung.» volt, hanem : «Décréta, constitutiones et articuli
regum inclyti regni Hungáriáé ab anno Domini millesimo
trigesimo quinto usque ad annum post sesqui millesimum
octogesimum tertium publicis comitiis édita.» A «Corpus Juris
Hungarici» nevet a gyűjtemény csak Szentiványi Márton S.
J. nagyszombati tanár kiadásában (1696.) kapta. A gyűjtemény
magángyűjtemény volt ugyan, de befolyással bírt arra, hogy
az abba fel nem vett törvények hatályukat elvesztették. V. ö.
Kolosvári S., A Corpus J. H. jellemzése. (Bevezetés a C. J. H.
milleniumi kiadásának I. kötetéhez, 1899. é.) XXVI—VIII. 1. ;
Timon Ákos, Magyar alkotmány- és jogtörténet (III. kiadás
1906.) 618. 1.
2
Kmety K., A magyar közjog kézikönyve, III. kiad. (Budapest, 1905.) 12. 1.; Kiss J., Magyar közjog, IV. kiad. 6. 1.
3
M. G. Kovachich, Vestigia Comitiorum apud Hungaros
(Budae 1790.) 204. 1.
4
Kovachich a «vestigium comitiorum«-ot az 1404. apr.
6. decretum ezen mondatában l á t j a : »Omnium praelatorum,
Baronum, procerum, militum, nobilium et universitatum
dicioni (sic!) sacre corone regie Hungarice atque nostro
consilio et matúra deliberatione diutius praehabitis.»

dr.

vasárnapon.
SZERKESZTOSEG
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Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 27,

gyűlés után oly rövid időre : fehérvasárnapra, a mely
az egyházi «iuristitium» napjaiba esik, Pozsonyba új
országgyűlés hivatott volna egybe; szerinte tehát a
decretumnak törvényjellege legalább is kétséges. 1
Ujabb közjogászaink és egyházjogászaink is megoszlanak véleményeikben e kérdés körül. Jogtörténetünk kiváló ismerője: Timon Ákos törvénynek
tartja decretumunkat, hivatkozva Kovachichra és
utalva a decretumban említett országgyűlési tanácskozásra. 2
Ha a decretum formuláit tekintjük, 8 nincs is
semmi akadály abban, hogy az 1404. ápr. 6. decretumot törvénynek tekintsük, mert a decretumban
említett tanácskozás valóban másra alig, mint csakis
országgyűlésre érthető, és viszont az országgyűlésben
való tanácskozást és határozatot (így Kovachich és
Timon) a törvény lényeges elemének, ismertető jelének elfogadhatjuk. Ha azonban a decretum tartalmának szokatlan anyagát és efemér indokolását vesszük
fontolóra, akkor némileg gondolkodóba esik a kutató.
Lássuk azért, mielőtt a felvetett kérdésben állást foglalnánk, a decretum tartalmát és indokolását. Ez úton
egyúttal meg fogjuk ismerni decretumunknak viszonyát a placetumhoz.
1
Ign. Batthyan, Leges Ecclesiasticae Begni Hungáriáé
(Albae Carolinae, 1785.) 471. 1. a) jegyzet, 472. 1. c) jegyzet és
473. 1. a) jegyzet. (Batthyany is közli (i. m. 471—4.) szószerint
a decretum szövegét, de ő kifejezetten hivatkozik Pray-ra,
mint forrására és így fent a szövegközlőknél nem volt külön
figyelembe veendő.) Batthyany előbb írta meg művét, mint
Kovachich ; Kovachich fel is említi Batthyany-nak az övével
ellenkező állásfoglalását, de azt nem találja meggyőzőnek,
mert még az esetben is, ha valóban csakis februárban volt
1404. éven át országgyűlés, akkor is valóságos országgyűlésen
hozott törvény lehet e decretum, a mely a februári országgyűlés határozata alapján később, ápr. 6-án bocsáttatott ki
a király által.
2
Timon Ákos, i. m. 580. 1.
3
Ezt Batthyany is elismeri, midőn argumentatio közben
igy í r : «Quinto. Etsi contendas promulgatas, existimo
literas,
licet late patentibiis et aniplissimis verbis conceptas, de illis
tantum causis loqui, quae in Curia Komana praetermissis
intercalaribus iudiciis inchoabantur». I. m. 473. 1. a) jegyzet.
«Törvény»-re mutatnak még : 2. a kihirdetésre vonatkozó
intézkedés ; 3. a 3-ik bekezdésben használt ünnepélyes parancsolási mód : «volumus, pronuntiamus, sancimus, decernimus
et declaramus».
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III. A decretum első bekezdésében a tényállás
van előadva, t. i. hogy a «bullatus»-ok miatt az ország
egyházi és világi tagjai («regnicolae») sok alkalmatlanságot és kárt kénytelenek elszenvedni, a mi ellen
a jövőre oltalmat kérnek a királytól.
A második bekezdésben kijelenti a király, hogy
valamint
n e m hajlandó tovább tűrni a bullatusok,
más, a pápai szék tekintélyével fellépők részéről,
főleg az utóbbi zavaros idők alatt sűrűn elkövetett
sérelmeket, m á r csak azért sem, mert az apostoli szék a
közelmúltban és a jelenben is az ő (Zsigmond) letételére és másnak megkoronázására törekedett; gonosz
dolog volna tehát, ha engedelmeskedni kellene továbbra is az apostoli széknek, mely az ország közjava és köznyugalma ellen tör titokban és nyiltan is.
A h a r m a d i k bekezdésben, hivatkozva az ország
egyházi és világi nagyjaival és nemeseivel és a városok
követeivel való előzetes tanácskozásra, a király ü n n e pélyesen kijelenti, elhatározza és megtiltja: 1. hogy
ezentúl, valamint m á r most is («abin uti pro tempore») semmiféle bullalus, külön királyi engedély
nélkül (placetum), semmiféle javadalmat ne fogadhasson el, ne nyerhessen el és birtokba ne vehessen,
sőt az utóbbi zavarok alatt máris elnyert javadalmakat se bírhassa tovább, sem üresedés esetében
ilyeneket birtokba ne vehessen, 1 h a e javadalmakra
való igényének forrása csakis a p á p á n a k vagy a
pápai követnek, 2 vagy bármiféle m á s praelatusnak
adománylevele volna; 2. hogy senki a nevezett 3 praelatusok közül, vagy más, bármiféle rangban levő
egyháziak közül — kivéve csakis a patronatusi joggal biró világi nemeseket — semmiféle és b á r m i k é n t
megüresedett vagy megüresedendő 4 javadalmakat
1
Igy magyarázandók a decretum-nak általam rekonstruált szavai : «eccflesiarum vacantium percipere possessione]m». Itt teliát exspectativákról van szó, a melyeknek hatálya
a csak ezután történendő üresedéstől kezdődik, míg az előző :
«obtenta possidere, retinere et habere» azon javadalmakra
értendő, a melyeket a hullatusok Zsigmond fogsága alatt és
az azutáni zavarok idejében üresedés esetén nyertek el a
pápától.
2
A pápai követre való utalás konkrét háttérrel birt, mert
Acciaiolo Angelo florenci bib. érsek, mint IX. Bonifacius
legatusa, nápolyi Lászlóval Dalmáciába, m a j d Magyarországba
jött. Fraknói V., A magyar kir. kegyúri jog (Budapest, 1895.) 88.1.
3
Itt nehézségeket okoz az értelem tekintetében az, hogy
még az 1. alatti tilalomnál a «praelati» alatt római praelatusokat vagy általában a pápa képviseletében javadalom-adományozási leveleket osztogató praelatusokat kell érteni (tehát
rendszerint külföldieket), addig a 2. alatti tilalom világosan
a hazai praelatusoknak is, sőt első sorban épen a hazai praelatusoknak szól ; és mégis a 2. tilalomnál a decretum azonosítani látszik az 1. és 2. alatti praelatusokat, mikor így ír :
«nec aliquis praelatorum eorundem».
4
E felsorolásokban : «bénéficia qualiacunque et quomodocunque vacantia et vacatura» a «vacantia» szóval az üresedés különféle fajtáira (per obitum, p e r resignationem), a
«vacatura» szóval az exspectativákra történik utalás, mert
«providere vacatura» valóságos collatiot jelent, a mi a
vacantia beállása előtt csakis exspectativa útján gyakorolható.
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ne adományozhassanak bárkinek is és e j a v a d a l m a k ról n e is intézkedhessenek a király engedélye
nélkül1
(placetum), a kiknek e javadalmak adományozása a
j ö v ő r e nézve fentartatik; 3. hogy ugyanezen praelatusok bármiféle, Rómából küldött vagy kieszközölt,
p á p a i vagy kúriai adománylevelet vagy bármiféle
p á p a i vagy kúriai ügyiratot, akár javadalmi perekben, akár más peres ügyekben, akár egyházi, akár
világi dolgokban, el ne fogadhassanak, közzé ne
tehessenek és végre ne hajthassanak. 2
A negyedik bekezdésben a király hatálytalanoknak jelenti ki az iménti tilalmakkal ellenkező, akár
tudatos, akár tudatlanságból eredő cselekvényeket
és kijelenti, hogy azoknak elkövetői felségsértőknek
fognak tekintetni és mint ilyenek bűnhődni.
Az ötödik bekezdésben a decretum végrehajtása
céljából az összes praelatusoknak és egyéb egyházi
vagy szerzeti elöljáróknak és a székeskáptalanoknak,
valamint minden r e n d ű és rangú más p a p n a k fejvesztés, javadalomfosztás és jószágelkobzás terhe alatt
meghagyja, hogy bármiféle ilyen pápai iratokat vagy
kurialis praelatusok, bíróságok és hivatalok ügyiratait, úgy a j a v a d a l m a k köriili folyamodásokat, mint
az a k á r Rómában, akár azon kívül folytatott peres
ügyeket illetőleg, elfogadni, kihirdetni és végrehajtani, külön királyi
beleegyezés és engedély
nélkül
(placetum) ne merjenek. Egyben elrendeli a decret u m n a k megfelelő helyeken és helyiségekben való
kihirdetését.
Látnivaló ezekből, hog}' a decretumnak intézkedő
részét (dispositio) a 3. bekezdésben találjuk, amellyel
szemben az 1. és 2. bekezdések az oklevéltanban
«notificatio» és «narratio» 3 néven ismert részeket
Mivel azonban hazai collator-ainkról nem tudjuk, hogy expectativákat is adtak volna, azért ezen részletezés a mellett
bizonyít, hogy a decretum 2. tilalma nemcsak a hazai praelatusoknak, hanem a külföldieknek is szól és így a «praelatus»
szóba Zsigmond magát a pápát is beléfoglalni akarta.
1
E szavak : «praeter nostram Maiestatem» azt fejezik
ki : «a király mellőzésével», t. i. hogy királyi engedély nélkül
ne bírhassanak javadalom-adományozási joggal. A «praeter
nobiles saeculares» szavaknál a «praeter»-nek tisztán tagadó
értelme (=kivül) van, míg ugyanazon mondatban a «praeter
nostram Maiestatem» szóknál már pozitív irányú : «nélkül»
jelentése van.
2
Mint fent már jeleztük, valószínűleg e három ige-inílnitivus : «recipere, publicare et executioni mandare» hiányzik a
szövegből, de elég valószínűséggel pótolható.
3
Az 1404. ápr. 6. decretum-ban a notificatio-t tartalmazza az első mondat : Universis et singulis . . . volumus fieri
manifestum» ; az 1. bekezdés többi része «narratio obiectiva»
(a bullatusok által elkövetett visszaélések tárgyi ecsetelése),
a 2. bekezdés pedig «narratio subiectiva (vagyis az oklevélkiállító által a tárgyi tényállásból kifolyólag tett elhatározás fölemlítése és az e célból tenni kivánt intézkedés
(dispositio) indokolása. V. ö Paoli-Lohmayer,
Grundriss z.
Vöries, ü. Lat. Paleogr. und Urkundenlehre (Innsbruck,
1889.) III. k. 118—9. 1. Megjegyzendő, hogy az oklevéltan szerint a «notificatio» a bevezetéshez tartozik, míg a «narratio»
és «dispositio» képezik az oklevélnek tárgyaló főrészét. Tör
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alkotnak, míg a 4. és 5. bekezdés «sanctio» (stipulatio) és «corroboratio» jelleggel bír. 1
Ebből önként következik az, hogy e decretumnak specifikus tartalma n e m a pápai és kurialis iratoknak állami ellenőrzés alá (placetum) vétele, h a n e m
az, a mi az intézkedő résznek (3. bekezdés) elsődleges tartalma t. i. a világi patrónusoktól függő javadalmakon kívül, m i n d e n más hazai javadalomnak
a király adományozása alá vonása és minden más
által eszközlendő javadalom-adományozásnak általában való hatálytalanítása és egyes esetekben való
meghiúsítása.
Az 1404. ápr. 6. decretum tehát a javadalmak
adományozása tekintetében helyezkedik szembe a
pápával és a római kúriával, és az akkor divó és
m i n d sűrűbben, nyomasztóbban és elviselhetetlenebbiil a «collator ordinarius»-okra (püspökök), a
királyi patronatusra és az egyházi patronatusokra
nehezedő pápai javadalom-fentartás gyakorlatával
(collatio extraordinaria) szemben a kizárólagos «collatio regia» jogát proklamálta. (A peres ügyeknek
fölemlítéséből semmi esetre se kell arra következtetni, hogy az 1404. ápr. 6. decretum talán általában
a p á p a i bíráskodást akarta volna hatálytalanítani,
h a n e m hogy a javadalmak elnyerése körüli perekben
(«causae beneficiales») és a javadalmak vitás birtoklása mellett indított minden egyéb perekben («in
aliis quibusc. causis litigiosis») kibocsátott pápai vagy
kurialis bírósági ügyiratokat akarta Z s i g m o n d - h a tálytalanítani.)
Zsigmond ezen intézkedése a pápasággal való
konfliktusnak sokkal súlyosabb faja volt, mint lett
volna az, ha a javadalmak betöltésének kérdését
meghagyván a maga mivoltában, csakis azt írta volna
elő Zsigmond király, hogy a pápai adomány-bullák
érvényesítés előtt és a hazai jogi hatály elnyerése
céljából előbb a királynak bemutattassanak, általa
felülbiráltassanak és engedélyeztessenek (placetum)
vagyr elutasíttassanak. Ha ugyanis így rendelkezett
volna Zsigmond király az ő decreturnában, akkor ő
a pápai «collatio extraordinaria» jogát elismerte
volna és a placetum tulajdonképen a Zsigmond
által elismert p á p á n a k vagy ellenpápának, de m i n téneti szempontból a «narratio»-nak, jogi szempontból a
«dispositio»-nak van nagyobb jelentősége; de világos, hogy
a «dispositio» jogi tételének kimondása egyúttal történeti
tény is, viszont a «narratio»-ban is érdekes jogtörténeti adatok foglaltatnak.
1
Az ellenkező cselekvények hatálytalanítása és a büntetések kiszabása és az intézkedések betartásának biztosítása
(jelen esetben : a királyi engedély=placetum által) az oklevelek
«sanctio» nevű befejező formulájához tartoznak, míg a «corroboratio» nevű befejező formula az oklevél kiállítására és
kihirdetésére vonatkozó parancsot tartalmaz. Jelen esetben
a «corroboratio» csak ezen mondatból áll : «Praesentes ctiam
volumus in locis et aedibus aptis publice facere proclamari» ;
az egész 4. bekezdés és az 5. bekezdés többi része a «sanctio»
anyagát tartalmazza.
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denképen a pápaságnak előnyére hozott decretum volt
volna. Ilyen felfogás mellett lehetne azután azt m o n dani, hogy Zsigmond király talán csak a Magyarország által elismert p á p a személye körül támadható
kétségek miatt hozta meg decretumát és pedig mint
placetum-decretumot.
I)e n e m így volt. A decretum tartalma sokkal
veszedelmesebb volt, egy ország schismájának kezdete volt az. Volt mégis egy körülmény, a mi a
decretum jelentőségét lényegesen csökkentette és
efemér parancscsá, megtorló rendelkezéssé sülyesztette.
Az 1404. április 6. decretumot Zsigmond ugyanis
akkor bocsátotta ki, a m i k o r már IX. Bonifácnak,
a maga és országai nevében, az engedelmességet felmondotta («substractio») a nélkül, hogy az
ellenpápához, XIII. Benedekhez, csatlakozott volna,
vagyis mikor m á r a neutralitas álláspontjára helyezkedett. 1
A neutralitás álláspontján van az 1404. ápr. 6. decretum is annyira, hogy (2. bek.) bűnösnek is nyilvánítja ki az akkori p á p á n a k (IX. Bonifácnak) való
engedelmességet, mint a ki a magyar király letételére
és magyar alattvalóinak ártalmára törekszik. És épen
ezen egy pápa ellen, IX. Bonifác ellen, irányulnak a törvény intézkedő részének (3. bek.) egyes rendelkezései.
Nem változtat ezen semmit az, hogy a decretum n e m
nevezi meg sehol IX. Bonifácot, hanem csak «sedes
apostolica» (2. bek.), «auctoritate apostolica» (3. bek.)
«litterae apostolicae» (3. bek. két izben és 5. bek.)
szavakkal él, m e r t hisz épen a 2. bekezdésben is csak
«sedes apostolica» szót használ a decretum, a hol
egészen világosan van szó IX. Bonifácnak nápolyi
László érdekében és Zsigmond ellen tett lépéseiről.
IV. Ezen álláspontot és még inkább az említett
indokolást tekintetbe véve, világos, hogy Zsigmond
az ő decretumával nem állandó szabályozást célzott,
hanem megtorló és megelőző intézkedést tett csak
az ország szabadságára veszélyesnek tartott és
pápának m á r el sem ismert IX. Bonifác ellen. Itt
tehát tartalmilag olyan intézkedéssel állunk szemben,
a minő volt IV. (Szép) F ü l ö p 1296. aug, 17-én kell
VIII. Bonifác pápa ellen irányított «ordonnance»-ja,
a mellyel a Franciaországból külföldre pénznek,
értéktárgyaknak, fegyvereknek és élelemnek kivitelét
megtiltotta. 2
1
Zsigmond 1403. aug. 9-én Pozsonyban kelt iratban
közölte országaival a «substractio»-t. A Magyarországra nézve
kibocsátott irat nincs meg, a Csehországnak szóló irat szövege fenmaradt. Ez adatokat Fraknói után (A magyar kir.
kegyúri jog, 91. 1. 1. j.) közlöm. Fraknói a decretumnak
még romlott alakban ismert szövege szerint is, világos utalást
látott az 1404. ápr. 6. decretum egy részében [«quemadmodum
pridem factum et dispositum esse voluimus» (helyesen :
«recolimus»)] az 1403. aug. 9. iratra. Fraknói ezen sejtése
valóban alaposnak látszik; így tehát elesik az a fenti (11.
jegyz.) feltevésünk, hogy az külföldi példákra való utalás lehet.
2
Hergenröther i. m. II. k 586 —7. 1.
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Ebből azonban még nem következtethető az,
hogy az 1404. ápr. 6.-iki decretum, m á r csak fő tartalmát és irányzatát tekintve is, n e m lehetett törvény.
Tudnivaló ugyanis, hogy magyar törvény hozható a
jogi élet bármely viszonyára, hozható egyes személyre
vonatkozólag és ideiglenes hatállyal is, törvénybe
foglalhatók nemcsak jogszabályok, h a n e m k o r m á n y zati cselekvények vagy egyszerű kijelentések is. 1
Zsigmond király 1404. ápr. 6. decretuma tehát
törvény formájában, de ideiglenesnek szánt és bizonytalan időtartamra szóló parancsokat adott
első
sorban az egyházi javadalmak betöltését és csak
mellékesen a pápai ügyiratok elfogadásához szükséges királyi engedélyt illetőleg. De e parancsok is
önként és azonnal megszűntek, mihelyt a decretum
által feltételezett körülmények megváltoztak és a király
és a p á p a közt a béke helyreállott, a mi nem ugyan
m i n d j á r t IX. Bonifác halála (1404. okt. 1.) után, h a n e m
valamivel később 1405. aug. 25-én történt meg,
mikor VII. Ince egy külön bullával feloldozást (gyóntató útján) és amnesztiát adott a m u l t cselekményeiért.
Fraknói 2 kimutatja azt, hogy Zsigmond 1410.
évben m á r maga sem tekintette többé hatályban
levőknek az 1404. évi decretum intézkedéseit, sőt
elismerte m á r a p á p a legfőbb collationalis jogát és
csakis azt kérte XXIII. Jánostól, hogy a pápa, a régi
szokásra való tekintettel, továbbá mivel a király
az egyházak kegyúra és másrészt a hatalmas javadalmasok ellen a királynak erősítésre van szüksége,
adná meg a királynak a javadalmak adományozási
jogát vagy legalább a jelölési jogot. XXIII. J á n o s e
jogot n e m adta meg Zsigmondnak, sőt 1410. aug. 15
bullájában feltételesen (ha ő kivánja betölteni)
magának tartja f e n n a magyarországi javadalmak
betöltését; csakis a konstanci zsinat teljesítette,
Werbőczy híradása szerint (Tripart., P. I. tit. 11.),
Zsigmond kívánságát. 3
A pápai iratok elfogadásának és végrehajtásának
királyi engedélytől (placetum) való függővé tétele
csakis a decretumnak a javadalmak betöltése körül
tett intézkedései biztosítására történt, és így ezeknek
efemér sorsával függött össze ezen placetumnak
sorsa is. Még az esetben is, ha valaki a 3. bekezdés
3. parancsában említett : «in aliis cpűbuscunque causis
litigiosis» és az 5. bekezdés végén említett «in foro
contentioso» szavakat a javadalmi pereken kívüli
b á r m i m á s peres ügyekre is érti, akkor is a fentelőadottak után ezen rendelkezéseknek a decretum
intézkedő része fő tartalmának s o r s á b a n kellett osztozkodniok, mert a «narratio» indokolása örökösnek
szánt, állandó jogszabály alkotásánakszándékát kizárta.
Igy m á r teljesen érthető az, hogy Mosóczy és
Telegdi a decretumot gyüjteményökbe fel nem vették,
1

Kmety K. i. m. 3. 5. 1.
Fraknói, A magyar királyi kegyúri jog, 95. 107. 1. —
V. ö. Kollányi i. m. 152. 1.
s U. o. 117-8. 1.
2
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mert b á r ők felvettek abba m á r az ő korukban elavult
egyéb törvénycikkeket, de hogy jogalkotó törvény
számba soha n e m vett, megtorló decretumokat is felvettek volna, arról nincs tudomásunk ; m á r pedig az
1404. ápr. 6. decretum célja n e m a jogalkotás, hanem
a pillanatnyi megtorlás volt. Mosóczy és Telegdi
mindenesetre felismerték d e c r e t u m u n k b a n a törvényforma dacára is a csak átmeneti jellegű, az «egy»
pápa ellen irányuló megtorlás és preventio célját
szolgáló kormányzati aktust.
Elesik tehát Vázsonyi azon feltevése, 1 hogy e
decretum a «sanctio» szigorúsága miatt végre nem
hajtható, de valóságos közjogi törvény volt, és mint
ityen hatályba is lépett. Nem is kell azon, a decretum szövegének formuláival 2 ellenkező feltevést magunkévá tennünk, t. i. hogy az 1404. ápr. 6. decretum csakis kir. rendelet (decretum particulare, ordinatio, edictum) volt volna.
Zsigmond király decretuma nem a placetumjog, h a n e m a javadalom-adományozási jognak keretébe tartozik, és ide is csak mint megtorló intézkedés, a p á p á n a k el nem ismert IX. Bonifác ellen.
A decretum épen ezért, a törvény-forma dacára is,
hazai közjogunk tételes forrása soha sem volt, és
így, a m i n t nem hozható fel, mint elavult jogforrás
sem, a magyar királynak javadalom-adományozási
«joga» mellett jogtörténeti bizonyítékul, úgy még
kevésbbé a királynak a pápai ügyiratok feletti felülbírálási és engedélyezési joga (placetum) mellett,
h a n e m csakis mint ezen irányokban mozgó törvényhozás-történeti o k m á n y regisztrálható ; de mint ilyen
nagy egyház- és nemzettörténeti figyelemre méltó,
és a király kegyúri jogának erőszakos mozzanatokban bővelkedő fejlődéstörtenetében egyik fontos mozzanatnak irott t a n u j a .
Hanuy Ferenc dr.

Adalok Felsőszeleslei Gosztonyi János püspök
életéhez.
(ív.)
Elég ügyes-bajos dolga volt Gosztonyinak Erdélyben, n e m volt kívánatos, hogy még országos tisztség
föladataival is foglalkozzék. Hiszen még pápai megerősítése sem volt rendben. Ebben a legfőbb akadály
az volt, hogy katonailag is be kellett rendelkeznie,
1
Vázsonyi V., A királyi placetum a magyar alkotmányban (Budapest 1893.) 9. 1. Egyébként Vázsonyi műve, velünk
ellentétes álláspontja dacára is készséggel elismerjük, források alapján megírt, komoly, közjogi tanulmány. Vázsonyi
(i. m. 3. 1.) a főrendiházi naplók alapján idézi gróf Teleki
József 1843. évi főrendiházi beszédét, a melyben Zsigmond
király 1404. ápr. 6. decretumának a C. I. Hung.-ból való
kihagyását Mosóczy szándékos eljárásának tudja be («mi talán
azért történt, mert ez Mosóczy püspöknek nem volt szája ize
szerint»).
2
Ilyenek: 1. az országgyűlési tanácskozás felemlítése;
2. a decretum kihirdetésére vonatkozó intézkedés ; 3. az
ünnepélyes parancsolási mód : «volumus, pronuntiamus, sancimus, decernimus et declaramus». (3. hek).
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meg kellett erősítenie gyulafehérvári várát. E r r e a
célra a királytól is kapóit ugyan 2000 forint ára sót, 1
de a katonatartás oly jelentékeny pénzbe került, hogy
űj megyéjében jóidéig nem is kérte a pápai megerősítést. Érezni pedig érezte, hogy ezzel súlyos mulasztást követett el. Irt is 1526 január 11-én a p á p á n a k
s mentegette magát, amiért mindeddig n e m teljesítette
ezen kötelességét. «Esedezem — m o n d j a a pápának —
szánja meg ezen egyháznak s a h a z á n a k szükségét,
veszedelmes helyzetét ; bocsássa meg Szentséged, hogy
eddig áldását nem k é r t e m s egyházamat a nélkül
foglaltam el.» Mentségére azt hozza föl, hogy a h a d a k
tartása összes jövedelmét fölemésztvén, a megerősítő
bullák költségeire szükséges pénzzel nem rendelkezhetett. Azonban m i n d e n törekvése odairányul, hogy
a megerősítés kegyelméért mentől előbb a szentszékhez fordulhasson. 2 Hogy Gosztonyi szava nem üres
mentegetődzés, Burgio a tanuja, ki egy hónappal
utóbb maga is fölszólalt érdekében a p á p á n á l s kérte,
hogy ne vegye rossz néven, hogy a püspök, ki h ű séges fia az apostoli széknek, eddig n e m küldötte el
a megerősítéshez szükséges összeget, mert eddig valóban n e m volt abban a helyzetben, hogy megtehesse;
négy vagy hat hónap múlva azonban eleget fog tenni
ezen kötelességének. 3
Gosztonyi azért is szükségesnek tartotta, hogy a
pápa elnézését kérje, mivel levele megírásakor m á r
megtette az intézkedéseket az ünnepélyes székfoglalásra. Ez 1526 j a n u á r 28-án történt meg, mely alkalommal a szász papság, mely különben nem tartozott
főpásztori joghatósága alá, szintén kifejezte előtte
tiszteletét és Pemfílinger Márk gróf ú t j á n misedíj
fejében ezüst serleget adott neki, külön ajándékul
pedig értékes szőnyeggel kedveskedett. Ünnepélyes
bevonulása után, noha a pápai megerősítést még
nem kapta meg, átvette egyházmegyéje kormányzását.
Gyulafehérváron szintén olyanformán rendezkedett be, mint Győrött. Rokonságából néhányat
Erdélybe is elvitt, ő taníttatta őket 4 s lia tehette,
iparkodott maga mellett, a közelben álláshoz, javadalomhoz juttatni őket, mint Szepetk Miklós budai
dominikánust, kinek a kolozsmonostori apátságot
szerezte meg. 5
i Történ. Tár 1893. 229. 1.
F r a k n ó i : A magyar királyi kegyúri jog stb. 217. 1.
3
Kollányi Ferenc : Regesták a római és pármai levéltárakból. 6. 1.
4
Igy 1525-ben Szelestei Ferenc fiai Lajos és János voltak
a krakói egyetemen. Azonban Gosztonyi figyelme nemcsak
rokonságára, hanem másokra is kiterjedt. Ugyancsak 1525-ben
Csáki Mihály mint discipulus episcopi Albensis in Transsilvania van említve a krakói egyetemen, tehát Gosztonyi taníttatta. Franki : Hazai és külföldi iskolázás a XVI. században
258—259. 11.; Schrauf: Regestrum bursae Hungarorum Cracoviensis 94., 97. 11.
s Torién. Tár 1893. 299. 1., 1899. 309. 1. V. ö. azonban
Engel: Monumenta Ungrica 194. 1., mely szerint 1526 május
2
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Az egyházmegye átvételével bíráskodási, 1 egyházi ügyek is szaporították gondjait. 1526 február
18-án megengedte Dés városának, hogy egyházi tizedeit évi 12 forintért megválthassa, de ezt az összeget
az ott levő Szent István-templom épületére s a
temetőre kell fordítani. 2 Március 7-én káptalanának
beleegyezésével a gyulafehérvári vár k a p u j a előtt levő
processziós Szent Miklós-kápolna papjának, Nyáradtövi Petheő Antalnak s hivatalbeli utódainak javadalmáról gondoskodott és régi, de elfoglalt jövedelmei
helyett a fehérmegyei Hari birtokról befolyó püspöki
tizedeket kötötte le javadalmul. 3 Május folyamán
Perényi n á d o r n a k egy, fia, a volt erdélyi püspök
emlékére tett ajándékozását, illetve Váradi püspöknek erre vonatkozó kiváltságát erősíti meg. 4
Ezen apróbb ügyek mellett a m á r Erdélyben
nagyobb a r á n y b a n terjedő hitújítás köti le a figyelmét, veszi igénybe tevékenységét.
1526 tavaszán történt, hogy II. Lajos király a
szász papság folytonos panaszára Pemfílinger Márk
szász grófhoz parancsot intézett, nyomja el Szebenben s a szász városokban a lutheránus eretnekséget
s legyen rajta, hogy fejei és terjesztői visszatérjenek
a katholikus vallásra. Pemfílinger azonban, hiába
vádolta hanyagsággal, lanyhasággal a papság, n e m
tett eleget a királyi parancsnak. Gosztonyi figyelmét
nem kerülte el a szász terület ez az állapota, mely
a maga egyházmegyéje régi hitéletét is fenyegette.
Az esztergomi érsek, a szász prépostság főpásztora
messze volt, ennek keze, ha szeme észrevette is a
bajt, nem nyúlhatott s ű r ű b b e n irányítólag egyházmegyéje e távol eső területének ügyeibe. Ez a körülmény tette szükségessé, hogy Gosztonyi maga tegyen
kisérletet az újítás megakadályozására.
Március 10-én
még mindig csak mint «kérelmezett erdélyi püspök» — levelet intézett a szebeni tanácshoz. Pásztori kötelessége hozza, úgymond,
magával, hogy a gondozására bizott lelkeken ne csak
őrködjék, hanem, lia az üdvösség mezejéről letérni
kezdnek, atyailag, testvériesen és szeretettel megmutassa nekik a helyes ösvényt. Nagyon sajnálkozott,
mikor arról értesült, hogy némelyek tetszéssel fogadják az ű j vallásos tételeket, az egyház szabadsága, a
szentatyák rendelkezése s az egyháziaknak, a lelkek
pásztorainak ellenére a k a r n a k a vallás ügyében határozatokat hozni. Már azon szeretet miatt is, mellyel
a szász nemzet iránt kezdettől fogva viseltetett, saj31-én a király Vas Péter apródot azért küldte Erdélybe, hogy
a kolozsmonostori apátságot elfoglalja és Cibak Imre kezébe
eressze.
1
Erre vall II. Lajos egy tilalma, mellyel neki is meghagyja, hogy tisztán profán ügyekben ne Ítéljen. Pray György :
Specimen hierarchiae Hungaricae II. 274—275. 11.
2
Egyháztörténelmi emlékek a magyarországi hitújítás
korából I. 237. 1.
3
Szereday Antal : Series antiquorum, et recentiorum
episcoporum Transilvanie 187—189. 11.
4
Szereday, id m. 189-190. 11.

646

RELIGIO

nálkozott rajta, hogy az egyesek nyavalyája az összességre átragad, h a senki óvóeszközökről n e m gondosk o d i k ; megremegtette az a gondolat, hogy az idők
nyomorúságát még az is fokozza, hogy a hamis mesterek Krisztus szentséges testét marcangolják, hogy azok
prófétálkodjanak, kik a prófétai lelket nem a világosság forrásából merítették, h a n e m a sötétség fejedelmétől szerezték. Kéri a város polgármesterét,
biráit, tanácsát, hogy ha úgy van a dolog, miként
hire j á r j a , az ilyen nyavalyásoknak legyenek szeretettel segítségökre, hogy t. i. az új tanítóktól elszakadva a
régiekhez ragaszkodjanak. Emlékezzenek őseikre, kiket
sem az éhség, sem az üldözés, sem a kard el n e m
választhatott Krisztus igaz igájától. Gondolják meg,
m e k k o r a büntetéssel súlytották az uralkodók m á r a
polgári lázongást is, a hitbelivel pedig épen n e m
lehet tréfálni ; ellenben azoknak, kik n e m voltak ingó
nád, jutalomban, tisztességben lett részük; gondolják
meg azt is, micsoda súlyos pénzáldozat hárul a városra,
mily nehéz ügybe keveredik, ha az egyház, a papság
szabadsága ellen rendelnek valamit. Az ily eljárás
sérelmes Istenre, meggyalázása az apostoli széknek,
sérti az uralkodók s a főrendek méltóságát, csökkenti
főpásztoruknak hozzájuk való jóindulatát, akipedig,
meg van róla győződve, készebb lenne életét adni
juhaiért, mintsem a keresztény hitet s az egyház
szabadságát csúfosan letiporni engedje. Ne feledjék
azt sem, mily becses a békesség s mit hoz magával
az egyenetlenkedés, a lázadás. Újra kéri őket, ne
segítsék elő az újítást, hanem m a r a d j a n a k meg
kedves elődeik útján. Az Isten kinek-kinek megfizet
tettei szerint. 1
Gosztonyi komoly, de mérsékelt, önzetlen szeretettől sugallott szavai hatástalanul hangzottak el.
Hasztalan kapott rendeletet Pemfílinger, hogy hivatala
s javainak vesztése mellett kutassa ki az eretnekség
hiveit, büntesse meg őket. A r o h a m o s a n közelgő
veszedelmes események akkor is akadályt vetettek
volna az erős föllépésnek, ha a szász grófban meg
lett volna erre az akarat.
A török ott j á r t Erdély határán, maga Gosztonyi
is kénytelen a fenyegető veszedelemmel foglalkozni,
a moldvai állapotokról, a török közeledéséről jelentéseket írni, sőt magának a szász papságnak h a d b a szállásával törődni. Igaz, nem valami j ó kedvvel tette.
Mikor Zápolyai János júniusban a szász papságnak
is meghagyta, hogy szálljon táborba s a szebeni
káptalanhoz írt levelében Gosztonyit, kinek a rendelet végrehajtására gondjának kellett lenni, uroknák
cirnezte, ahelyett, hogy a haza védelmére gondoltak
volna, joghatósági nehézséggel álltak elő, m i n t h a
bizony a vajda erre gondolt volna s j ú n i u s 12-én
tartott gyűlésében a káptalan tiltakozott e cimzés
ellen, mert ők n e m az erdélyi püspök, h a n e m az
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esztergomi érsek joghatósága alá tartoznak. Nem
erről volt szó, h a n e m arról, amit az augusztus 5-i,
az erdélyi papságnak s különösen a szász plébánosoknak szóló királyi rendelet is kifejezett, hogy Gosztonyi
fog velük szemben büntetőleg föllépni, ha a kiküldött biztosoknak az ország védelmére vonatkozó
intézkedéseit nem teljesítik. 1 A püspökkel szemben
azért sem volt megokolt a föllépésök, mivel a gyakorlat n e m mutatta, hogy megyés főpásztori jogait
reájok is ki akarja terjeszteni, a mit tett, nem mint
főpásztoruk, hanem m i n t szomszédos, érdeklődő és
érdekelt püspök tette ; a hadbaszállás ügyében pedig
nem ellenük, hanem mellettük volt, mivel úgy az ő,
mint a joghatósága alá tartozó p a p s á g érdekében
azt akarta elérni, hogy ne kelljen a harctérre m e n niök. Noha a pápa megengedte, a király parancsolta,
szálljon a papság táborba, magához Gosztonyihoz is
parancs érkezett, siessen fegyvereseivel Tolnára, ő
még folyton azzal vigasztalja a papságot, hogy ismét
kérelemmel fordult érdekükben a királyhoz, hogy
otthon m a r a d h a s s a n a k ; ha ennek a kérelemnek sem
lenne sikere, akkor legyenek készen, hogy a kellő
időre jól fölszerelve megjelenhessenek, addig csak
m a r a d j a n a k nyugodtan s imádkozzanak buzgón a
keresztény fegyverek győzelméért. 2
Mikor e biztató sorok a papsághoz jutottak, máirég letiporta a török Mohácsnál a nemzet virágait !
Sörös Pongrác.

A bibliai őstörténet modern értelmezésének
története.
A látomást elmélet. VIII.

Utolsó cikkünkben az idealisták hexaëmeronértelmezési elméletét tárgyaltuk. Említettük, hogy az
idealisták értelmezése nem a józan hermeneutika
szabályain épülő magyarázat, h a n e m tisztára apriorisztikus teória, mert az idealisták a biblia teremtéstörténetébe oly gondolatokat olvasnak bele, melyeknek ott semmi n y o m u k nincs.
Másrészt bűn volna állítani, hogy az idealista
elmélet a régebbiekhez képest semmiféle haladást
sem mutat. Tagadhatatlan, hogy az idealisták legalább egy helyes gondolatot vetettek föl, t. i. azt,
hogy a Szentirás föladata nem lehet természettudományokat előadni és így a biblia szövegében ne
keressünk se geológiát, se palaeontológiát.
E b b e n az idealistáknak teljesen igazuk volt.
A dolgot ott hibázták el, hogy a félúton megállva
saját elveik ellenére a szentírási szövegből amolyan
történeti allegóriát csináltak csak azért, hogy elbeszélését a geológiával valamikép megegyeztessék. A helyos eljárás az lett volna, ha mindvégig következetesek m a r a d n a k és elméletük kiindulási pontjából

1

Fabritius Károly : Pemfílinger Márk szász gróf élete,
különös tekintettel a reformáció elterjedésére a szászok
között (Értek, a történ, tud. köréből IV. k. 6. sz.), 151—153.11.

1
2

Egyháztörténelmi emlékek I. 276. 1.
Fabritius, id. m. 73—74. 11.

2(5. szám.
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levonják a kellő tanulságot is, értve azt, hogy a
szentírási szöveg értelmezésénél nem a kivüle eső
természettudományok az irányadók, h a n e m m i n denekelőtt a tudományos hermeneutika elvei, mely
a megmagyarázandó perikopa belső természetének
vizsgálatából indul ki és magának a szerzőnek gondolatait igyekszik tudományos módszerrel megállapítani és kifejezésre juttatni.
Hummelauer SJ. érdeme, hogy ezen elemi
igazságnak a h e x a e m e r o n értelmezésének kérdésénél
érvényt szerzett s az egész problémát a természettudományos kérdésektől függetlenítette.
Hummelauer elméletét ma vizionárius, magyarul
látomási elméletnek szokás nevezni a kiindulását
képező föltevés alapján, hogy t. i. a bibliai teremtéstörténet nem más, mint természetfölötti látomás,
melynek keretében Isten Ádámnak hat képben nyilatkoztatta ki mindazt, a mi az e m b e r teremtését
megelőző időkben történt s a mi a bibliai teremtéstörténetben idealizált alakban foglaltatik.
Hummelauer a látomási elmélet első nyomait
Aranyszájú szent Jánosnál, a gabalai Severianus-nál
és Junilius Afrieanus-nál véli föltalálni, a kik a
Genezis teremtéstörténetének szerzőjét prófétának
nevezik, mert a mult rejtett eseményeit adja elő.
A látomási elmélet valódi megállapítója azonban
a restitutionista Kurtz; 1 ő nála találkozunk első ízben
a látomási elméletnek azzal a konkrét alakjával,
melyet Hummelauer különböző módosítások mellett
tett magáévá és revelationizmusnak nevezett el. Ez
az elnevezés azonban n e m egészen szabatos, a mint
legott látni fogjuk; azért j o b b lesz m e g m a r a d n u n k
az elmélet m a elfogadott nevénél, a visionarismusnál.
A látomási elmélet kiindulási pontja H u m m e l a u e r
szerint az a «princípium omnino indubium», hogy
az első ember csakis isteni kinyilatkoztatás útján
juthatott kozmogonikus igazságok birtokába, mert
Ádám előtt n e m volt ember, a ki a kozmogóniai
folyamatokról autopsia útján szerezhetett volna
tudomást.
A mózesi kozmogónia forrása tehát n e m emberi
tanuk bizonysága, n e m e bizonyságok emberi följegyzése, h a n e m az isteni kinyilatkoztatás maga.
1

Bíbel u. Astronomie 5 , Berlin, 1865. 67. köv. 1. : Der
Concipient hat in prophetischer Erleuchtung zur Theilnahme
an göttlicher Autopsie erhohen mit dem Geistesauge geschaut,
was vorging ehe noch ein menschliches Auge vorhanden
war, das Kunde von diesen Ereignisse hätte geben können ;
er hat dann in Worte übersetzt, was er im Geiste geschaut ;
er hat geschildert, was er geschaut hat und hat es so geschildert, wie er es geschaut hat.
Hasonló gondolatokat adtak elő : Hugh Miller (periodista : The Testimony of the Bocks c. művében), Schultz
(Die Schöpfungsgeschichte nacli Naturwissenschaft und Bibel,
Gotha, 1865.), Reusch (Bibel u. Natur 4 , 124. 1.), Rougemont
(I.e surnaturel démontré par les sciences naturelles, Neuchatel, 1870.) és Godet (Études bibliques I. Neuchatel, 1872.).
Ezekről 1. Hummelauer Geneziskommentárja 74. 1.
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Ebből a szempontból a Genezis kozmogóniája egészen
más természetű okmány, mint a szent könyvek egyéb
történeti elbeszélései, melyek forrását emberi tanuk
autopsia nyújtotta tapasztalatainak följegyzései képezik.
A mózesi kozmogónia következőleg n e m a szó
szoros értelmében vett történeti okmány, mert eredeténél fogva a szó rendes értelmében használatos
történeti följegyzések kategóriájába n e m sorolható,
de történeti jellege sem vitatható el egészen. Mert
bár főcélja vallásos : t. i. az, hogy belőle az e m b e r
a világ eredetét, teremtett voltát és a szombat megülésének szükségét megismerje, másodrendű célja,
hogy az emberiség a világ teremtésének mikéntjéről
kioktattassék, mégis csak történeti ; ép azért n e m is
szabad a mózesi kozmogónia történeti jellegét teljesen elvitatnunk. A mint a klasszikus kor szerzői
történeti műveik bevezető részét szavahihető történeti hagyomány hiányában nem irott művekből, hanem vagy néphagyományokból, vagy pedig mithoszokból merítették, úgy tett a Genezis szerzője is, azzal
a különbséggel, hogy az ő kozmogóniája isteni forrásból, isteni kinyilatkoztatásból vette eredetét.
Kérdés azonban, milyen volt a mózesi kozmogónia kinyilatkoztatási m ó d j a ? Erre az első tekintetre kissé kényes kérdésre Hummelauer a következő disiunctióval válaszol: vagy élőszóval, vagy látomással való közlés. Az első eset azonban szerinte ki
van zárva. Mert az élőszóval való közlésnek tökéletes,
betüszerint vett értelem felelne meg. Azonban a
Genezis kozmogóniája sem nem parábola, sem nem
trópus, sem bármely m á s átvitt értelemben vehető
beszédmód. Ha ilyesmi volna, azt maga a szent
szöveg is valahogy jelezné ; de mivel a mózesi kozmogónia az előszóval történt kinyilatkoztatás föltevése mellett a szó szoros értelmében vett történeti
elbeszélésnek volna veendő, ilyetén való fölfogása
pedig a periodisták, diluvialisták és a restitucionisták sikertelen kísérletei után ítélve lehetetlen, nincs
más hátra, mint a második eshetőséget tenni discussió tárgyává, kutatva, hogyan módosul a hexaëmeron értelmezése, ha föltesszük, hogy a mózesi
kozmogónia közlésének m ó d j a valamiféle látomás
lett v o l n a ?
A Szentírásban m a g á b a n a tárgyilagos igazság
szempontjából a látomások különböző nemeivel
találkozunk. Vannak esetek, mikor a látomás teljesen megfelel a valóságnak. Ilyen szent Pál látomása,
a ki Ananiást pillantotta meg víziójában. 1 Egyes
esetekben a látomás tárgya nem a valóság maga,
hanem a n n a k valamilyen szimbóluma, mint pl. az
a párolgó, szájával északról dél felé hajló fazék, a
zsidókat fenyegető babyloni világhatalom képe Jeremiás első fejezetében. 2 De a Szentírásban találunk
oly látomásokat is, melyek a történeti valóságnak
1

Apóst. Csel. 9i2.

3

Jerem. 113.
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csak nagyjában felelnek meg, mert részleteikben
azért tartalmuk n e m a puszta valóság, h a n e m a
szimbolikusak. Ilyen pl. a Jeruzsálem ellen fölvonuló
teremtési folyamatoknak idealizált, Istenre visszavezeasszír hadsereg állomásainak elősorolása Izaiás prótett alakja. Istennek n e m az volt a célja, hog}' Á d á m fétánál, 1 avagy Jeruzsálem pusztulásának leírása
nak természettudományos előadást tartson; o n n a n
Ezekiel profetikus látomásában. 2
van, hogy a szentírási szöveg az opus distinctionis-t
Azok a látomások, melyek ebbe az utolsó kateaz opus ornatus elé helyezi, noha a valóságban a
góriába tartoznak, csak nagy vonásokban felelnek
kettő egyszerre ment végbe. De erre szükség volt a
meg a tényleges valóságnak; részleteik, külső alakhét és a sabbat intézménye miatt, mely a teremtés
j u k n e m mindig; ép azért nem szabad azt gondolhat n a p j á b a n birja előképét. 1
nunk, hogy teljesedésük a vízióban leírt m ó d o n
Ezt az elméletet Hummelauer 1877-ben fejtette
ment végbe. A látomás történeti elemeit szimbolikus
ki először «Der Biblische Schöpfungsbericht» cimű
beöltöztetésétől elválasztani az exegéta dolga, a ki,
művében. Böviden, de tömören előadja az 1895-ben
ha ez a föladat n e m sikerülne és az eredmény kétmegjelent Genezis-kommentár bevezető részében,
séges maradna, a bölcs tartózkodás álláspontjára
végül 1898-ban külön m o n o g r a p h i á b a n tárgyalja, 2
kell hogy helyezkedjék.
mely egyúttal az u j a b b hexaemeron-értelmezésekről
H u m m e l a u e r szerint a hexaëmeron-kérdés legis kimerítően tájékoztat.
egyszerűbb megoldása az a föltevés volna, hogy a
A látomási elmélet hivei közül említést érdemel
bibliai teremtéstörténet is amolyan félig való tényeBougaud, 3 a ki a bibliai teremtéstörténet vizionárius
ket előadó, félig szimbolikus látomás. E föltevés
képeit a Dánielnél olvasható látomásokkal hasonlítja
mellett m e g m a r a d h a t u n k a teremtéstörténet betűössze. Nálunk Prohászka dr., Székesfehérvár illusztris
szerinti értelmezése mellett és nincs szükségünk
püspöke vallja. 4 Más számbavehető híveiről n e m igen
azokra a kibúvókra, melyekkel a régibb értelmezési
tudunk, 5 a mint tény, hogy a látomási elmélet H u m módszerek dolgoztak; a szentírási szöveg tudomámelauer nag}' tekintélye dacára sem tudott népszerűnyos kutatása lehetővé válik és a teológus fölszabaségre szert tenni. Ennek oka az egész elmélet számos
dul a folyton változó geológiai és palaeontológiai
gyöngéje, melyekről legközelebb többet.
elméletek nyomása alól, melyeket régebben folytonos
Kmoskó Mihály dr.
figyelemmel kellett kisérnie, hogy a szentírási szöveg
Az
élvezetegyenlőség.
értelmezésénél hozzájuk alkalmazkodjék. Megszűnik
ez az «indigna servitus» és a theologus n e m lesz
Ime, a legújabb jelszó. Az elmúlt évtizedek imátöbbé örökké ingadozó föltevések rabszolgája.
dott tündére, a jogegyenlőség eszméje, megöregedett,
Sőt a látomási elmélet nem is puszta föltevés,
elsáppadt s helyet kell engednie egy új, csábos arcú
h a n e m tiszta igazság. Mert hiszen csak kell oly rendeszmének, az élvezetegyenlőségnek, mely egyre köveszernek lennie, a melynek keretében a hit és a tudotelőbb m ó d o n tolakszik föl korbálványnak. Igy kövemány békésen megférnek! A hexaëmeron régibb
teli ezt, mondják, a haladásnak soha nem szünetelő
értelmezései n e m azok; de mivel a látomási elmélet
folyamata.
az egyedüli, mely a hitet és a tudományt békésen
Tagadhatatlan, hogy a jogegyenlőség n e m tudta
megegyezteti, igaznak kell lennie. Azonföliil egyes
kitölteni azt a tátongó ürt, mely a gazdagokat és a
jelek határozottan arra vallanak, hogy a bibliai
koldusokat, a privilegiáltakat és a kitagadottakat, az
teremtéstörténet természetfölötti látomások egész soélvezők és a nyomorgók táborát elválasztja. Menjen
rozatának a leírása. Igy pl. a harmadik napon a
tehát a lomtárba, követelik ma számtalanan s engedje
fák Isten p a r a n c s á r a a földből kinőnek, gyömölcsöt
át szerepét az élvezetegyenlőség varázseszméjének. Ez
teremnek stb. Erőszakos csoda föltevése nélkül
1
ilyesmi elképzelhetetlen, viszont egy természetfölötti
Nochmals der Biblische Schöpfungsbericht, Freiburg,
3
1898.
123. kövv. 11. V. ö. Székely, A Szentirás apologiája, 406.
látomás keretében ugyancsak érthető.
kövv. 11.
A bibliai hexaëmeron ezek után n e m a terem2
Nochmals der Biblische Schöpfungsbericht. Biblische
tési aktusnak magának, hanem az Istentől Ádámnak
Studien, III., 2. V. ö. Hittudományi Folyóirat, 1898. évfolyam
adott látomások leírása volna. H u m m e l a u e r úgy
558—570. 11.
3
Le Christianisme et les temps présents, Paris, 1878
képzeli a dolgot, hogy Ádám életének első öt
III.,
157.
kövv. II. A kereszténység és korunk, fordították Dobos
és fél napját bizonyos extatikus állapotban tölés Szentannai (Spett), Nagyvárad, 1883., III., 135. kövv. 11.
tötte és csak a hatodik nap délutánján lépett a
4
Magyar Sion, 1901. évf. 691—708. 11. Föld és Ég, Eszvalóságba. 4 Ezen idő alatt szemlélte hat képben a
tergom, 1902. 396. kövv. 11.
5
világ teremtését s e képeket valóságnak tartva, azt
A látomási elmélet francia hivei közül hadd nyerjenek
még említést a következők : Pioger, L'oeuvre des six j o u r s
hitte, hogy Isten hat nap alatt teremtette a világot.
en face de la science contemporaine, Paris, 1880. — Bourdais,
E képek célja Ádám vallásos kioktatása volt s ép
1
2

Iz. 1028. kövv.
Ez. 9. fej.

3
4

Comment, in Gen., 69—74. 11.
Ez is vísio?
Szerk.

Le Berceau de l'humanité, Paris, 1882. Megjegyzendő, hogy
az idealisták egy része is a vizionárius elmélet felé hajlik, a
mint hogy a két elmélet liiveinek felfogása között lényeges
különbség nincs is.
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nemcsak jogilag, hanem tényleg is egyenlőkké teszi
m a j d a föld lakóit, kik tőle várják megváltásukat.
Ez a jelszó kegyetlen zsarnok m ó d j á r a egyre
j o b b a n ráül a tömegek lelkére; jogosultságát nagy
h a n g o n hirdetik a néptömegeknek szociálistáink és
tudós rendszerekkel bizonyítják a veliik elvrokon
polgári intellektuelek. 1 Az élvezetvágy, az osztályirigység és a forrongás tüze m á r ott ég a nép ezreinek lelkében; a vagyonos osztálynak oktalan fényűzése, léha semmittevése pedig olaj, mely eme tüzet
még j o b b a n lángra lobbantja.
Az a kérdés: vájjon mi nem állunk-e ezen
bálványnak imádói közé? Bennünket n e m ragad el
az általános m á m o r ? Vájjon mi érzéketlenek volnánk-e
az emberegyenlőség nagy eszméje i r á n t ?
A tévedések között a legveszedelmesebbek azok,
melyek az igazság magvát h o r d j á k méhökben. Ez az
igazság adja meg nekik az erőt, melyet aztán a tévely
apostolai nem építésre, h a n e m rombolásra használnak föl. Hozzuk tehát napvilágra ezt az igazságot,
válasszuk el az ép magot a tévely pelyvájától.
Minden kétségen felül áll, hogy az élvezeteknek
bizonyos
mennyiségére minden embernek szoros
joga van. Ertjük itt természetesen a nemes, emberhez méltó élvezeteket. Ilyen élvezetet nyújt a rendes,
higiénikus életmód, a helyes, egészséges táplálkozás
és ruházkodás. Örömet és élvezetet szerez nekünk
az állandó, tiszta, egészséges lakás is. Saját lakásába
jóleső érzéssel vonul vissza az élet küzdelmeiben
kifáradt e m b e r ; szobájának négy fala megvédi őt a
tömeg tolakodó kíváncsiságától és m o h ó irigységétől ; egyéniségét érvényesítheti hajlékának berendezésében, házi foglalatoskodásában, melyet zavartalanul űzhet; megőrizheti őseinek emlékét, a mult napok
örömeit és bánatát. A rendezett családi élet, a hitvestársi hűség és szeretet, a gyermekek nevelése, azoknak fejlődése, előmenetele, sikerei s mindaz, a mi a
becsületes családi tűzhely körül lejátszódik: a legnemesebb földi örömöknek kiapadhatatlan forrása.
Édes a munkával megérdemlett pihenés is, a tisztességes szórakozás, mely fölfrissít és ú j tevékenységre teszi az embert képessé.
Az élvezeteknek ezen fokára és n e m é r e minden
embernek joga van. Joga van tehát arra, hogy igyekvésével megszerezhesse m a g á n a k mindazon anyagi
eszközöket, a melyek az egészséges, józan, higiénikus
életmódhoz szükségesek. Joga van egészséges, állandó,
nyugodt lakásra, a m u n k a után megfelelő, üdítő
pihenésre, nemes szórakozásra s joga van mindarra,
a mi neki az állásának megfelelő családalapítást és
rendes családi életet lehetővé teszi.
Betegeknek és igazságtalanoknak tartjuk tehát a
társadalmi állapotokat mindaddig, a míg az embereknek nagy része saját hibáján kívül éhezni, rongyosan járni és vadállatok m ó d j á r a sötét odúkban,
1

V. ö. m u n k á m a t : Pikier belátásos elmélete. Bp. 1908.
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nedves pincelakásokban meghúzódni kénytelen. Kárhoztatjuk és mint valami mérges kelevényt utáljuk
azt a társadalmi kényszerhelyzetet, mely a m u n k á s családok gyengéd kötelékeit vaskézzel széjjelszaggatja,
a szegény ember családi tűzhelyét földúlja, az anyát,
az otthon ezen őrzőangyalát, a gyárba kergeti, míg
az elárvult gyermekek felügyelet és nevelés nélkül
csatangolnak és züllenek. A római birodalomnak
rothadási korszaka j u t eszünkbe, mikor nap m i n t
nap látjuk, miként nélkülözi a legelemibb, a m i n d e n
embernek kijáró nemes élvezeteket a társadalom
egyik része addig, míg sokan m i n d e n fáradság és
érdem nélkül a tunya és Ínyenc epikureizmusnak
karjaiban kéjelegnek.
A míg a szegény e m b e r becsületes munka árán,
izomerejének végső megfeszítésével sem képes ezen
mostoha sorsból kivergődni, mindaddig azt kell
m o n d a n u n k , hogy a társadalom igazságtalansággal
van telítve és végzetes k ó r emészti bensejét. Az ilyen
állapotok tarthatatlanok s a keresztény embernek
nagyobb fölháborodással és eréllyel kell ellenük küzdenie, mint a legelkeseredettebb forradalmárnak.
Ám ennél a pontnál aztán meg is állunk.
A teljes, a mechanikus élvezetegyenlőség jogosulatlan követelmény és hozzá még meg sem valósítható. Az élvezetekhez t. i. bizonyos javak kellenek.
Vagyis tárgyi értelemben az élvezet n e m más, m i n t
azon j a v a k n a k összessége, a melyeknek élvező birása
kielégíti, boldoggá teszi az embert. Az élvezetegyenlőségnek tehát tárgyilag a vagyonegyenlőség vagy a
vagyonközösség felelne meg. A ki tehát az emberi
élvezeteket egyenlő részekre akarná fölosztani az
emberek között, a n n a k egyenlő részekre kellene
darabolnia a vagyont, vagy pedig meg kellene valósítania a kommunizmust.
Ámde azt, hogy a vagyont egyenlő részekre
aprózzuk, józan ember nem követelheti és tényleg
sem követeli. A k o m m u n i z m u s pedig nem az élvezeteket tenné egyenlőkké, h a n e m a nyomort ; az
élvezetegyenlőség helyett a nyomoregyenlőséget hozná
létre.
A természet t. i. többnyire nem készen és élvezhető alakban termeli az élethez szükséges javakat,
hanem azt követeli, hogy az ember verejtékes, sokszor unalmas, sőt undorító munkával maga is közreműködjék. Ámde az e m b e r rest teremtmény; erős
sarkantyúra van szükség, hogy a nehéz, fárasztó,
undort keltő munkára ráfanyalodjék. Ez a sarkantyú
pedig a magántulajdonrendszer.
Az, hogy az e m b e r
a saját birtokán vagy sajátmaga számára dolgozik,
hogy ö n m a g á n a k és családjának jövőjét ö n m u n k á j á val kell biztosítania: a restségnek legerősebb ostora,
a munkakedvnek legtüzesebb ösztökéje. A vagyonközösség épen ezt a sarkantyút venné el. Az unalmas, elhagyatott, sivár helyen végzendő, kellemetlen
munkára n e m akadna vállalkozó ; szeges ostorral
kellene az embereket a m u n k á b a h a j t a n i s az ilyen
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m u n k á b a n dehogyis volna köszönet. A természet
pedig akkor is csak félmunkát végezne, nyersen és
szűken szolgáltatná nekünk az élelmi cikkeket, hogyha
a m u n k á b a n segítőtársai lenni nem akarnánk.
Arisztotelész azt mondja, hogy a mi közös, azt
leginkább szokták elhanyagolni az emberek. 1 A vagyonközösségnek minden egyes része, írja Roscher,
az újkor egyik legnagyobb nemzetgazdásza, azon
lenne, hogy minél kevesebbet dolgozzék.' 2 S ez a
baj, úgymond, annál végzetesebb lenne, minél több
tagból állana az ilyen közösség. Egy ilyen, m o n d j u k
1,000.000 tagból álló kommunista társaságnak m i n den egyes tagja csak közvetve volna érdekelve a
saját m u n k á j á n a k vagy takarékosságának eredményében, tehát csak egymilliomod részben, a mi annyi,
mint semmi. 3 «Sollte bei strenger Gütergemeinschaft,
írja Roscher, alle Last und Freude des Lebens gleich,
und zwar nach den Begriffen des Pöbels gleich verteilt werden, so würden Männer wie Thaer, Arkwright, u. A., die jetzt in Studierstube und L a b o r a torium für Hunderttausende Brot schaffen, alsdann
mit Karst u n d Spaten höchstens f ü r drei, vier
Menschen produzieren können. Die Arbeitsteilung
mit ihrer unermesslichen Produktivkraft w ü r d e
grösstenteils aufhören u n d der Erfolg nicht sein,
dass die Niederen von der roh mechanischen, geistlosen, schweren Arbeit frei, sondern nur, dass die
Höheren auch dazu herabgezogen würden.» 4 Minthogy a kommunista társaságban a gyermekek eltartásáról az állam gondoskodnék, m i n d e n k i szabadon
hódolna legerősebb ösztönének, miáltal a fogyasztók
száma r o h a m o s a n növekednék. A hol m a 1000 gazdag és 100.000 proletár van, ott p á r év múlva egy
gazdag sem volna található, de proletár legalább
200.000. A n y o m o r általános volna. 5 Pedig mint Jean
Paul írja, a n y o m o r annál keservesebb, minél többen
vannak, akik b e n n e részt vesznek. 6
Mi lenne tehát abból az óhajtott élvezetegyenlőségből? A nagy nyomoregyenlőség kiábrándítaná
az embereket s csakhamar kimutatná, hogy az, a
mi után epedtek, csalóka utópia volt.
Valamennyien egyenlők vagyunk abban, hogy
emberek vagyunk, ugyanazon alaptermészettel és
végcéllal. Jogunk van tehát valamennyiünknek emberi alaptermészetünknek megfelelő, méltó életmódhoz, létföltételekhez és élvezetekhez. Ámde az egy
és közös emberi természet konkrét megvalósulásában szépen megfér mindazzal a sokféle nemi, korbeli, tehetség és szorgalom szerint való különbséggel,
2
i Polit. II. 1.
U. o.
Rosclicr, System der Volkswirtschaft, Stuttgart, 1909.,
23-ik kiadás, I. k. 224. 1.
6
* U. o.
U. o. 225. 1.
6
Roscher, u. o. : «Um einer, für den Pöbel recht angenehmen, aber ziemlich kurzen Übergangsperiode willen,
hätte man alle höheren Güter des Lebens, die über das
Kartoffelessen, Brantweintrinken und Kinderzeugen hinausgehen, über Bord geworfen.»
3

LXV1II. évf. 1909.

mely emberi társadalmunkat oly változatos, tarka
képpé varázsolja. Egy közös alaptermészetünk cimén
kivétel nélkül jogot formálhatunk arra az élvezetmennyiségre, mely az átlagembernek kijár; de h a
valaki igyekezetével, életrevalóságával vagy bármely
más megengedett törvényes m ó d o n és cimen az
átlagosnál j o b b m ó d b a jutott, kedvezőbb körülmények közé küzdötte föl magát, állapotának megfelelő gazdagabb és finomabb élvezetet is joggal
megengedhet magának.
Jehlicska Ferenc dr.

L o n d o n . Törekvés Róma felé az anglikánoknál.
Egyhá
Minap megígértük, hogy ennek a tárgynak fejtegetését
__
folytatni fogjuk. Ime, itt a megígért folytatás. A leg,
utóbbi 10 év alatt az angol nyelvű protestantizmus " r o m " t
körében a következő társulatok keletkeztek a Re-union,
a szétvált keresztények visszaegyesítése céljából: Í . T h e
Association for the Promotion of the Unity of Christendom, 2. The Home Reunion Society, 3. The Anglican
and Eastera Orthodox Church Union, 4. The Unity
Association, 5. The Society of St.-Thomas of Canterbury, (j. The Anglo-Roman Union. Világos, hogy ezeknek az egyesülési mozgalmaknak nem egy és ugyanaz
a kiindulási pontja, az útjuk sem ugyanaz, sőt némelyek
némi tekintetben akadályozzák a Rómával való egyesülést. Azonban azt el kell mindenkinek ismernie, hogy
valamennyi kétségbe vonhatatlan bizonyítéka annak,
mennyire nincs megelégedve az angol nyelvű protestánsok szelleme a mai állapottal, vagyis a keresztényeknek mai szertehuzásával és egyenetlenségével. Az egység és egyesülés szükségességének érzetje hatja át valamennyit és csak idő kérdése, hogy valamennyi az
egyedülvaló igaz keresztény egyesülésnek, a Rómával
való egyesülésnek áramlatában egyesüljön egy nagy és
végleges egyesülési mozgalommá. Lássuk ennek egyes
példáit kézzelfogható tényekben.
Most októberben jelent meg a «Re-Union Magazin»1
cimü folyóirat első száma. Első cikkelyt ebbe a folyóiratba
a «Society of St. Thomas of Canterbury» elnöke, Rev.
Spenzer Jones irta a testületi, csoportos, nem egyéni
újraegyesülésről (Re-union en corps); a második
cikkely cime : «Angolország és Róma» Rev. Arthur
Brinckman tollából, a harmadik cikkelyben C. Bourne
Perry fejtegeti a reunio reményeit az Egyesült-Államokban. Hogy új külön folyóirata támadt az egyesülés
eszméjének, már ez a jelenség maga örvendetes bizonyítéka az angol nyelvű nemzet körében meggyökeresedett egyesülési törekvés növekvő erejének.
Amerikában a «The Lamp) cimű folyóirat szolgálja a Rómával való egyesülés ügyét nagy gonddal és
fáradhatatlan szorgalommal. Míg némely egyesülési
mozgalom a szétvált keresztények egyesülését Róma
ellen, vagy Rómán kívül, vagy Rómával ugyan, de
lehetetlen föltételek alatt szorgalmazza, ez a folyóirat
és az azt kiadó társulat (The Society of the Atonement,
a «kiengesztelés társulata») világosan, egyenesen és
határozottan kimondja, hogy egyesegyediili cél a Romával való őszinte, hódolalos egyesülés. Ki van ez fejezve
i London, 16 Cliffords Inn, Fleet St. E. C.
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a folyóirat alcímében is, mely így szól : «An AngloRoman monthly, devoted to Church Unity» (angloromán havi folyóirat az egyház egységének szentelve.)
Jelszava, a mely minden lapoldal homlokán olvasható, ez :
«Ut omnes unum sint». Üdvözítőnk főpapi imájának ismeretes szavai. A folyóirat minden száma ismétli a következő
programmot : «A folyóirat egész terjedelmében és megalkuvás nélkül védi a katholikus hitet, úgy a hogy azt
a szentszék meghatározta. A XVI. század reformátoraitól fölebbez szent Anzelmre, canterburyi szent Tamásra,
yorki szent Vilmosra és az ú. n. reformáció előtt élt
valamennyi szentre, mint az «Anglikán Egyház» igazi
képviselőire.» Ezt a folyóiratot tette közlönyévé az 1908
február 10-én alapított «The Anglo-Roman Society»
nevű társulat «a katholikus elvek védelmére és a valóságos, nem misztikus egyesülés előmozdítása céljából».
Kezeli és kiadja e folyóiratot, a mint már mondottuk,
a «The Society of the Atonement», melyet 1900. évi
október 28-án egy anglikán (tehát protestáns) franciskánus szerzetesrendi gyülekezet 1 (tehát ilyen is van
már) alapítóit Graymoorban, Garrison, N. Z. szerkesztője a folyóiratnak Rev. Paul James Francis S. A., a ki
az egyesülés eszméjének nagytudású és fáradhatatlan
terjesztője.
Jellemző erre a folyóiratra és arra a mozgalomra
nézve, melyet képvisel, hogy 1908 ősze óta külön
rovatban szakadatlanul az ú. n. anglikán ordinációk
ügyével foglalkozik. Az itt megjelenő cikkek és hozzászólások nagyon különféle értékűek súlyosság és hithűség tekintétében. Sajnos, hogy a nagytudású szerkesztő ebben a rovatában igen határozatlan álláspontot
foglal el.s a különféle nézeteknek igen tág teret enged
és így a lapot gyakorlatilag valóságos «Open pulpit»-té,
mindenféle tanok számára nyílt tanszékké teszi, liololt
elméletileg ezt az eljárást határozottan elitéli. Rómáról,
a pápáról, a pápák történetéből egyes esetekről, a kongregációkról, beatifikációkról, szóval mindarról, a mi
a pápaság körűi történik, szívesen és sűrűn közöl a
folyóirat közleményeket. Kedvenc tárgya a boldogságos
szűz Mária és az ő tisztelete is. Megjegyzendő, hogy e
tekintetben angol protestáns részről a «Lampe» mellett
külön kisebb folyóirat jelenik meg «Rose Leaves from
Our Lady's Garden», (Rózsalevelek Nagyasszonyunk
kertjéből). Ezt az utóbbi folyóiratot a «Sisters of the
Atonement» (az engeszlelésről nevezett nővérek) társulata adja ki.
Nagyon nevezetes ebben az angol egyesülési mozgalomban Angolországban és az amerikai EgyesültÁllamokban egyaránt az, hogy ennek a mozgalomnak
hivei nemcsak írnak, nemcsak tesznek, nemcsak egyesülnek céljuk eléréséi-e, hanem, a mi ilt tulajdonképen
fődolog, buzgón imádkoznak is, levén a hit Isten
adománya. Szent Péter római székének ünnepétől, jan.
18-tól, szent Pál megtérése ünnepéig az egész nyolcad
külön ima-cyklussá van már szokásból alakítva «ad
intentionem reversionis omnium christianorum ad communionem cum Sede Apostolica».2 Ebben az imádkozásban természetesen katholikusok is részt vesznek.
Ismerek francia szerzetesrendeket, a melyek a folyó
1 Mikor érnek meg a mi magyar protestáns atyánkfiai a szerzetesrendi élet megértéséig??
2
The Lamp.
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évben szivesen teljesítették az erre a szándékra való
imádkozást.
Még egy érdekes és tanulságos dolog álljon itt ma !
A «The Association for the Promotion of the Unity of
Christendom» nevű társulat ima-kilencedét Urunk
Mennybemenetelétől Pünkösdig tartja. Ezidén az imaszándékok következők valának : Ascensio után való
szombat : Az előitéletek és viszályok megszűnése. Vasárnap : Minden keresztények. Hétfő: Minden katholikus
püspök. Kedd : A római egyesülés. Szerda : A keletiek
egyesülése. Csütörtök : Az anglikánok egyesülése. Péntek: Azokért a keresztényekért,
kiknek apostoli
minisztériumuk (egyházi kormányzatuk) van. Szombat : Azokért a keresztényekért, kiknek nincs apostoli
egyházi kormányzatuk. Nemde ezek az imaszándékok
furcsán látszanak fogalmazva lenni ? Én inkább azt
találom furcsának, hogy a kath. egyházzal való egyesülés útján levő ritualista protestánsok találékonyabbak
és buzgóbbak az összes keresztények egyesüléseért való
imádkozásban, mint sok helyen maguk a katholikus
hivek, sőt maga a katholikus papság. «This is the
Lord's doing and it is marvellous in our eyes», mondá
már 1845-ben Pusey dr., az anglikán ritualista mozgalom megindítója.
—y —la.

1. H e r i b e r t H o l z a p f e l : Franziskus-Legenden. J r o J a .
Josef Kösel. München, 157 1.
.
2. H e r m a n n ITesse : Franz von Assisi. Schuster
und Löfller. Berlin, 84 1.
Szent Ferenccel a legellentétesebb világfelfogást
valló ludósok és írók foglalkoznak. Nagyobb részük
fantom ulán futkos, mert vagy anticipált protestánsnak,
vagy misztikus pantheistának, vagy pedig a mai szabadgondolkodók ősének rajzolják. Chamberlain és Thode
a modern szubjektivizmus képviselőjének, előfutárjának tartják, a ki lelkileg független volt a katholikus
dogmáktól, a ki gyűlölte a scliolasztikát s csak külsőleg
hajolt meg az Egyház tekintélye előtt. Ellen Key svéd
irónő és Kenedi Géza (az «Újság» hasábjain) ezt a nézetet
követik dilettáns tárcáikban. Mások ismét szent művésznek, vagy «művész-szent» nek tartják, mert fölfedezte
a természet csodáit, utat és irányt mutatva a festőknek,
szobrászoknak és költőknek. Holzapfel — a franciskánusok historikusa — kis könyvében szembeszáll e téves
felfogásokkal is. Igaz, hogy Ferenc hitélete igen eredeti vonásokat tüntet föl, de hű fia voll Egyházának.
Igaz, hogy nem vette sokba a filozófiát, de nagyrabecsülte a theológiát. Vallása cselekmény és szeretet,
de szigorúan megköveteli fiaitól a dogmák elfogadását.
Igaz, hogy szemében az egész természet a csodák világa
volt, de nem volt pantlieista.
Ha a Ferenc-kultusz téves ösvényein haladó irókat
mellőzzük, még akkor is sok olyan atheista, pantheista
és materialista bámulója marad a szeralikus atyának,
olyan hűséges bámulója, a ki tisztában van azzal, hogy
Ferenc hivő orthodox katholikus volt.
Miért szeretik a racionalisták, pantheisták és hitetlenek szent Ferencet? Holzapfel igen érdekesen magyarázza: szent Ferenc a lehelő legkomolyabban vette a
kereszténységet. Ezt a föltétlen komolybavevést szereti
a korszellem, a mely minden téren a lehető legradiká-
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lisabb. Radikálisok vagyunk ina valamennyien; megundorodtunk az egymással ellenkező nézetek paktálásától, meguntuk a hit és a hitetlenség ötvenpercentes
kiegyezését. Assisi szent Ferenc Krisztusnak legradikálisabb és legintranzigensebb követője. Ez imponál a
legvadabb szabadgondolkodónak is.
Heroikus módon élte át az evangéliumot a legszigorúbb és legegyszerűbb módon, még pedig nein
kolostorfalak közt, hanem a világ zajában.
Tanítása szinte mellékes és fölösleges volt ; példája
volt a leghatásosabb prédikáció. Betű szerint akarta
végigélni az evangéliumot, nem törődött hellyel, idővel,
külső körülményekkel. Ezért — Holzapfel szerint —
szent Ferenc nem lehet példa abban, a mit és a hogyan
tett, hanem csak érzésében, felfogásában, elveiben.
Három ok miatt csodálja a jelenkor Szent Ferencet.
O átérezte azt, hogy Isten gyermeke. Nemcsak
magát és embertársait tartotta Isten gyermekeinek,
hanem az élő és élettelen természet minden tüneményét.
Szerette az állatot, növényt és ásványt, vizet és tüzet,
mivel minden létező, mint Isten teremtménye — testvére volt.
A hol szeretet van, ott uralkodik a szabadság is.
Szent Ferenc ellensége minden kaptafának, minden
dresszurának. Szabálya teret enged minden jellem fejlődésének. Ez a szabadabb szabály persze alkalmat ad az
elfajulásra is, de a rendalapító nein akarta a lelket
Prokrusztes-ágyba fektetni.
Az igazi lelki szabadságnak folyománya az öröm.
Ferenc igen vidám volt szenvedései között is. Dalolva
akart meghalni ; figyelmeztetni kellett őt, hogy legyen
már egy kicsit szomorú a halál előtt •— a jelenlevők és
a nép kedvéért. Egyik szabályában azt követeli fiaitól,
hogy mutassanak mindig víg ábrázatot. Fiait elnevezte
az «Úr hegedősei»-nek, a kiket azért küld a világba,
hogy örömet muzsikáljanak az emberek lelkébe. Ne
figyelmeztessék az embereket minduntalan a parancsokra és tilalmakra, hanem magyarázzák meg nekik,
hogy öröm az Istennek szolgálni. Szeretet, szabadság és
öröm jelentek meg szent Ferenccel a világban, ezért lett
ő egyike a legnépszerűbb szenteknek ; bámulói pedig
Sabatier-vel együtt mondhatják, hogy szent Ferencet
még mindig nem szereti a világ úgy, mint a hogyan
megérdemelné. Holzapfel is arról panaszkodik; Németország Ferenc-irodalma szegényes; a «Fioretti» legendáskönyv pld. majdnem ismeretlen.
Ismerem Franz Kaulen «St. Franzisci Bliitengärtlein»
1860-ban megjelent fordítását, melynek nyelve a mondva
csinált archaizmusok miatt sokszor élvezhetetlen.
A Diederichs-Verlagban megjelent «Fioretti» könyvészeti
szempontból szép, de csak irodalmi Ínyenceknek való.
Holzapfel igen helyesen a «Fioretti» fordítására vállalkozott, szándékától azonban elállott s csak szemelvényeket mutat be ; kihagyja a «Fioretti» minden olyan
darabját, melyben csoda a fődolog, még pedig a
német olvasók kedvéért, kiknek szemében egy szent
gyarlóságoktól nem ment ember, a ki győzedelmes
lelki harcokban az erkölcsi tökéletesség magasabb
fokára jutott és ép azért követendő példa; míg az
olaszok képzeletében egy szent elsősorban csodás lény
és buzgó csodatevő. Holzapfel szerint ezek a legendák
mind hisztorikusok. Hisztorikusok azért, mert mutatják,
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hogy hogyan élt szent Ferenc a nép lelkében egy századdal halála után. A nép jobban értette őt, mint a
tudósok. A legendák leniosolygott naivsága jobban
tükrözteti vissza Ferenc jellemét, mint minden tudományos raffineiiával és pedáns apparátussal agyondolgozod életrajz, Holzapfel bő bibliográfiát is ad a szaktudósok számára. Fordítását Sabatier «Actus R. Francisci et Sociorum ejus» 1902. kiadása és Cesari «Fioretti»
(1822) alapján készítette. Nyelve népies és természetes.
A Paul Renier szerkesztette «Dichtung» cirnű tanulmánygyűjteményben, (Schuster und Löffler, Berlin),
melyben költők költőkről írnak, 4000 példányban jelent
meg Hesse Hermann rövid elmefuttatása Szent Ferencről.
Hesse hírnévre tett szert mint regényíró és finomlelkű lírikus. Ezen kis tanulmánya sokszor téves úton
jár, mert Thode protestáns világításában látja szentünket,
a kiről nagy lelkesedéssel beszél. «Ha az emberek
elfelejtenék szent Ferencet, akkor a kövek, források és
virágok beszélnének ö róla, ő róla, a ki birtokában volt
Salamon bűvös varázsigéjének, mert értette az állatok,
növények, fák és hegyek nyelvét.» Szent Ferenc a természet különféleségében hnrmónikus és teljes egységet
látott ; nem ismert abban ellenséges és titokzatos örvényeket és rejtélyes árnyországokat. Tehát nem volt a
ma divatozó Maeterlinck féle misztika embere. Hesse
párhuzamot is von szent Ferenc és Schopenhauer közt.
Szent Ferenc nem volt az «élet tagadója», hanem ellenkezőleg az «életművészet» nagy mestere. Élete maga
tökéletes műremek.
Hesse niüvecskéje néhány megkurtított legendát és
a «Laudes creaturarum» olasz szövegét és német fordítását is közli.
A könyv irója vagy kiadója borzasztó bakot lőtt a
cimképpel. Copertinói szent József arcképét látjuk a
szent Ferencé helyett. Az arckép alatt olvasható :
«S Francisci Beati». A körfelirás e töredéke okozta a
tévedést, mely szerint Copert. szent Józsefet a szerafikus
atyának nézték ; a felirás teljes szövege a következő :
«Minorum Conventualium S. Francisci Beati Joseph de
Copertino Ordinis». E nagyszabású baklövést leszámítva,
nem találunk nagyobb kivetni valót a könyv kiállításában. Giotto képeit elég tisztességes reprodukciókban
élvezheti az olvasó.
Lám Frigyes.
*

A s z a b a d k ő m ű v e s s é g m u n k á j a Olasz- é s
F r a n c i a o r s z á g b a n . Irta Dehon Leó dr. Fordította
Buday János petrozsényi plébános. 85 old. Ara 1 kor.
Dehon Leó dr. kezéből kikerült mű két címet visel.
Az első a fenti, a második pedig : A történelem kulcsa
40 év óta. Ez utóbbi cím igen találó. Az a rombolás,
melyet a legutolsó 40 év óta észlelünk, a szabadkőművesek páholyából indult ki. A düh, az ellenszenv az
egyház és intézményei, a keresztény kultura ellen, a hárompontos testvérek aknamunkája. Nem frázisok ezek,
hanem való tények. Ezeket az állításokat meg nem
cáfolható tényekkel bizonyítja Dehon. Olaszországon
kezdi és pedig joggal. Az olasz vakolok agyában fogamzott meg először a separació ismert módja, a hitoktatásnak a népiskolákból való kiküszöbölése, a keresztény
család megbontása, a kultuszegyletek eszméje. Minghetti
1855-ben hozta nyilvánosságra Ferranti bolognai tanár-

RELIGIO

41. s/ám.

hoz írt leveleit, melyek az egyház és az állam szétválasztásáról szólnak. A levelek országszerte érthető
izgalmat keltettek. 1864-ben a turini parlamentnek benyújtotta a kultuszegyletek tervezetét, az egyházreformot.
Ámde IX. Pius pápa «Quanta cura» enciklikájával és a
Syllabussal halálos csapást mért a tervezetre. Minghetti
tervezetét visszaszívta. A páholyok másik benfentese,
Cadorna, hasonló kísérletet tett 1885-ben, ámde XIII.
Leó enciklikái meghiúsították ezt a mesterkedést is. Cadorna a kultuszegyleteket akarta tenni úrrá a pap és a püspök fölött. Az egylet helyezi a papokat és a püspököket a
javadalomba. Ha a püspök elbocsát valamely papot, az
egylet visszahelyezheti. Cadorna egyelőre ezt a lépést
akarta megtenni, hogy azután többet tehessen. A fejlődés
eine iránya azonban alaposan befagyott. Dugába dült
az a terv is, hogy az egyház kapui a világi, liberális
elem előtt megnyittatván, az egyház ereje megdűljön,
megoldást nyerjen a kényes római kérdés.
A francia szabadkőművesek programmja 1877-töl :
az iskola elvilágiasítása,
a házassági elválás,
a zárdák konliskálása,
az egyház és az állam szétválasztása (37. oldal).
Az ötödik egy ideig lepel alatt volt, az egyháznak
kultuszegyletek által való leigázása azon célból, hogy
végezni lehessen a dogmatikus római katholicizmussal.
Ez utóbbira Briand vállalkozott, ámde X. Pius pápa
ügyesen, bölcs mérséklettel elhárította a csapást.
Hogy a francia szabadkőművesek célja valóban ez,
mutatja Bert Pál leleplezése, a ki ezeket mondja: «Az
egyházat a templom pilléreihez kell kötni, hogy ne cselekedhessék szabadon, meg kell őt korbácsolni tetszés
szerint, míg alkalmazkodni log; mindaddig, a mig kimerülve, megalázva kivégezhető nem lesz». Erre törekedtek minduntalan a francia páholyok, melyek terrorizmusa elől kénytelen volt Mac Mahon is visszavonulni,
Grevy és Ferrinek engedve át a tevékenység terét. És
1882-ben jött a kötelező állami oktatás, 1901-ben a szerzetes rendek feloszlattak, 1906-ban kiűzettek, 1905-ben
a kultuszegyleteket iktattak törvénybe. Az egyház isteni
alkotmányának megbontása azonban nem sikerült.
Üldözés üldözést követ, az egyház mártírként tűr, de
elveit fel nem adja.
A szabadkőművesség egyetemes lévén, nagy hálózalánál fogva tetszetős jelszavak, lelkiismereti szabadság,
humanizmus, államjog örve alatt az egész vonalon,
minden országban küzd az egyház ellen. De mert Franciaországban a leghatalmasabb és ott talál leghevesebb
ellentállásra, nem csoda, ha ott viszi végbe a legnagyobb
pusztítást. Azonban a francia példa előre veti árnyékát,
azért jó mindig ismerni a hadállásokat, készen lenni
és résen, ha jön a támadás. Le is van kötelezve a
magyar katholicizmus az «Alkolmány»-nak, hogy a
magyar páholyok titkos terveiről mindig kellő időben
fellebbenti a fátyolt, leleplezi gonosz terveiket. A magyar
páholyok a francia, olasz nagy Oriens parancsára dolgoznak, onnét kapnak utasítást. 1 Mazzini, Náthán Ernő
a vezérek, kiknek szavai parancs erejével birtak és birnak.
Elismerés illeti tehát a szerzőt és a fordítót, hogy lehetővé
i De
hatalom !

azért,

hogy
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katholikusoknak

idegen
Szerk.

653

tették, hogy betekinthetünk abba a műhelybe, a melyben
a gonosz, istentelen tervek készülnek, fenik a harci
kardokat, hányják, vélik a terveket, szövik a cselt.
A sikerült fordítás kapható a szerzőnél Petrozsényben.
Csepela Lajos dr.
*

Voíjt : A f e h é r liliom. Németből szabadon egy
székesfehérvári kongreganista. Székesfehérvár, 1909. 24 1.
Ára 10 fillér.
A székesfehérvári főgimnáziumi Mária-kongregáció
buzgón működik. Mozgató lelke Vargha Daniján dr.
tanár. Olykor apró füzetek kiadásával is szolgálja az
ügyet, melyekkel különösen a szent tisztaság erényét
igyekszik tagjaiban is, másokban is ápolni.
A fent jelzett kis füzet is ide tartozik: a liliom
szemléltetésén példázza a szép s ma annyira fontos
erényt. Más kongregációk is használhatják, azért azoknak is ajánljuk terjesztésre.
Amúgy mellékesen azonban el nem hallgathatjuk
abbeli megjegyzésünket, hogy a kongregációk az ilyenféle kiadványokra csak anyagi erejük határai között
vállalkozzanak. A mi ha nincs meg, nem föltétlen szükség kiadványokkal, lapocskákkal állani elő ; hanem a
belső élet fejlesztése már föltétlenül szükséges s az a jó
oldala, hogy pénz nélkül is végezhető. Ez a lényeg, ez
a fő ; a kiadványokra-törekvéssel könnyen mások terhére válnak, a mi a kongregáció hivatásához nem
tartozik.

Hanuy tanár úr a decretum «dispositum fuisse
recolimus» olvasáshoz ezt a megjegyzést fűzi : «Csakis
az a nehézség, hogy ezen olvasás mellett egy előttünk
ismeretlennek látszó történeti tényre utal Zsigmond»,
«de eloszlik ez a nehézség is, ha feltesszük, hogy
Zsigmond külföldi példákra utal.»
Hát fölösleges külföldre hivatkozni, mert a
bullások ellen kibocsátott Zsigmondféle előbbi rendelet
nem ismeretlen s arra Zsigmond secretáriusa és e
rendelet készítője Sennberg János jól emlékezett.
Knauz Nándor a «Magyar Sion» 1863-iki évfolyamában «A hullások» értekezésében kimutatja, hogy
Zsigmond egy felmerült esetben már 1394-ben erősen
elleneszegült annak, hogy külföldi s csupán pápai
bullát felmutató pap magyar egyházi javadalmat
nyerjen. Ezt a redeletet azután az 1397-iki országgyűlésen törvénnyé is tette s kimondotta, hogy a
bullások egyházi javadalmat nem bírhatnak, csak
azok, a kiknek a kegyurak adnak egyházakat — (Magyar
Sion. 1863. 414—417.)
Ezek tudása vezérelt engem arra, hogy már
1885-ben «Magyarország és a nyugati nagy egyházszakadás» értekezésemben kijavítottam Pray és Kovachich «pariter nobiles saeculares ius patronatus
habentes» olvasását «praeter nobiles saeculares ius
patronatus habentes» (I. m. 42. a. 2—3. sor) s hogy
helyesen, most Hanuy újra igazolja.
Megjegyzem még, hogy a «Religio» 626. 1. 4.
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sorban nyomtatott «abin uti p r o tempore» helyett
csakis Kollányi olvasása : «olim uti percepimus» lehet
a jó, meit hiszen pl. abin szó a latinban nincs.
A «presenti decreto nostro immutato» után következő
4 szót is nagyon érdemes volna valamelyik jó palaeographussal megvizsgáltatni s esetleg az elhalványult
betűket valami szerrel előhívni, m e r t azok nagyon
fontosak s m u t a t j á k , hogy az egész decretum csak
ideiglenes intézkedés, de korántsem állandó érvényű
rendelet s még kevésbé törvény.
Karácsonyi János dr.

M lelkipásztorkodás köréből.
Talán m á r n e m is illenek bele a «Religio» tudományos keretébe az én pongyola leveleim. Mivel
azonban a tisztelt szerkesztő úr eddigelé n e m utasított el, engedek az írási ingernek, melyet a tapasztalatok özöne ébreszt bennem s újra bátorkodom
egynémely reflexiókkal hozzájárulni a nézetek tisztázásához. Vajha ne okozzak esetleg nagyobb homályt
és ne keltsek személyes apprehensiókat!
Megvallva az igazat: egyházi közigazgatásunk
egyre bonyolultabbá válik, keverednek az elmék,
zavarodnak a lelkiismeretek. Pedig az üdvösség útján
ez nagy baj. Az egyházi egész apparátus lényegileg
arra való, hogy a híveket a papokkal együtt minél
biztosabban és könnyebben és minél kevesebb akadályokkal a végcélra vezesse. Ami ezt a célt nem
szolgálja, h a n e m nehezíti, azt az egyháznak, amenynyiben rajta áll, ki kellene küszöbölnie s mindenben
oda törekednie, hogy az akadály elháruljon. Az egyházi intézkedéseket, kánonokat, rendeleteket én ezen
szempontból mérlegelem s kívánatos lenne, hogy mindenki, a ki az egyházban tisztséget visel és hatalmat
kezel, ezen szempont által vezettessék. Az egyház a
hitletéteményből nem engedhet, de a saját maga
alkotta szabályaiban lehetőleg a r r a kell törekednie,
hogy azok senkinek bajt, lelkiismereti zavart, felesleges zaklatást ne okozzanak. Arról, hogy az egyházi
magas hatóságokat milyen felelőség terheli az ő rendelkezéseiknek megtételénél, mennyire vigyázniok
kell, hogy rendeleteik valódi szükségnek megfelelőek,
rövidek, világosak legyenek, arról külön kellene
elmélkedni. É n most inkább a r r a mutatok rá, hogy
az egyházi felsőbbség által kiadott rendeleteket a
végrehajtásnál sokszor micsoda gyászos sors éri;
mily gyakran félreértetnek, n é h a makacsul félre is
magyaráztatnak ; úgy hogy aztán ennek folytán a
konsvetudók, úzusok egész sorozata keletkezik, a
lelkipásztorkodó papok terhére, a hívek üdvének
kockázatával.
A «Ne temere» pápai dekretum például kezdettől fogva félreértések, felületes kezelések, vitatkozások, d u b i u m o k tárgya volt. Erre a rendelet maga is
némileg okol szolgáltatott. Az eljegyzésre vonatkozó
részek nem voltak elég világosak. A nisi aliter sit a
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S. Sede pro aliquo loco statutum szavakat (XI. 2. §.)
p ü s p ö k i k a r u n k sem értette meg első olvasásra. Az
V. 2. §. domicilium meghatározása sem látszik teljesnek és határozottnak. A házasságkötéseknek jelzése
a születési helyre (IX. 2. §.) szintén nem elég tüzetes és részletes.
Különösen ezen pontokról óhajtok egynéhány
szerény megiegyzést tenni.
Az eljegyzéseknek forma szerint való megkötését a dekretum n e m követeli. Csupán annyit jeleni
ki, hogy az eljegyzéseket csak akkor tekinti érvényeseknek, ha a dekretumban kívánt módon köttetnek s csak ilyen eljegyzések birnak azon kánonjogi
következményekkel, hogy belőlük tiltó, illetve bontó
akadály származzék. Pedig azt kellett volna mondania, hogy az eljegyzéseknek pap előtt, bizonyos
formák, ü n n e p i e s módok szerint való kötését, valam i n t eddig n e m kívánta meg, úgy ezentúl sem kívánja
meg s ha valahol telték eddig, igy vagy amúgy,
kijelenti, hogy azokat csak akkor tekinti érvényeseknek, ha a most előírt külsőségekkel és írásban
stb. köttetnek. Mert ha ezt a dekretum így kijelenti,
a k k o r legalább mindenkire világos lenne a helyzet.
Iis e világos helyzetben azok a plébánosok, kik
eddig a helyi szokás szerint valami m ó d o n az eljegyzéseknél interveniáltak vagy jelenvoltak, tudnák,
hogyha épen akarnak, interveniálhatnak továbbra
is. De tudnák azok is, a kik előtt eddig eljegyzések
n e m köttettek, hogy ez ezentúl sem kötelességük s
é p e n nem kell nekik a hivek közt valami ú j szokást
meghonositaniok, a hiveknek és maguknak alkalmatlanságot szerezniök, az egész házasságkötést szükség
nélkül megnehezíteniük. De mivel nem beszélte ki
m a g á t a D e k r e t u m teljesen, keletkeztek az új eljegyzési úzusok, vitatkozások, makacskodások, a mik
épen nem szolgálnak dicsőségre és épülésre. S többnyire bizonyos, hogy az a plébános, a ki az eljegyzéseknél való közreműködés kötelességét olvasta ki
a dekretumból, az a másoktól nyert fölvilágosítás
után is a hirtelenében megkezdett, kihirdetett, gyakorlatba vett eljegyzési rítussal nem hagy föl egykönnyen, mert n e m akarja magát a hivek előtt
blamálni s kész inkább körömszakadtig a maga
álláspontját megvédelmezni.
A XI. 2. §. végső szavait a dekretum világosabb a n kifejezhette volna, pl. úgy, hogy a mit e XI.
p o n t b a n megállapít, az m i n d e n h o l kötelező, hacsak
a jövőben a Szentszék nem fog másképen határozni
egyes vidékekre nézve. A múltban tett engedmények
pedig (a Providán kívül, mely stb...) ezennel hatályukat vesztik. Ha így beszél a dekretum, akkor nem
esik meg az, a mi történt, hogy pl. a Magyarországra
adott engedményt is a nisi aliter sit statutum-ba
beleértsék. Egy-két szóval az egészet világosabbá
tenni annyival szükségesebb lett volna, mivel ennek
h i á n y á b a n az első püspöki instrukciók a régi vegyes
házassági gyakorlatunkat továbbra is f ö n n m a r a d h a -
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tónak vélték. Ezeket utóbb módosítani kelleti s megkezdődött a szanacionális eljárással való nagyon
furcsa kísérletezés, a mitől tehát a papokat és híveket egyáltalán meg lehetett volna kimélni. Az egyházi rendelkezéseknek kihirdetése a templomokban,
lapokban, egy úzusnak hangsúlyozott
fölujítása,
utána a gyors lefuvás, épen n e m alkalmas az egyházi
rendeletek iránt való tiszteletnek fokozására. Volt is
elég megszégyenülésünk, partialis vereségünk, ellenfeleinknél pedig alkalom a lármára, támadásra,
végül az ujjongásra. Az üdvösséget érintő kérdésekben n e m szabad zavarokkal dolgozni. Azt állítom,
hogy a d e k r é t u m o k n a k megalkotásánál és a végrehajtási utasításoknál nagyobb gondot kellene fordítani a kifejezések tüzetes voltára s minden szónál
azt vizsgálni: n e m fogják-e ezt-azt teljesen félreérteni, rosszul exekuálni ? Azt is bizonyosnak tartom,
hogy az akatholikusokra vonatkozó különböztetés,
lesz, a gyakorlatban n e m fog
melyet a XI. 1.
beválni s felesleges nehézségeket fog okozni, a mi
soha cél nem lehet. Ha valamit rendezünk, százféle
különböztetést k á r tenni, mivel ezzel a dolgot összegabalyítjuk, a helyett, hogy k ü n n a pasztorációban
egyszerű tiszta helyzetet teremtenénk.
A hol a «Ne temere» a liceitásról szól (V, pont),
a 2. §-ban a domiciliumot említi. Szabadon eskethet
a plébános, ha megállapította azt, hogy a felek (vagy
legalább egyikök) az ő plébániájában laknak, vagy
legalább egy h ó n a p o n át ott tartózkodnak. A domicilium és commoratio szavak n e m elég határozottak.
A domicilium kifejezés alatt régente tényleges ottlakást kellett értenünk, mihez elégséges volt annak
megkezdése
(incepta habitatio), ha ez egybe volt
kötve az ottmaradási szándékkal (intentio manendi
per m a j o r e m saltern anui partem). Ha ez a szándék
nem derült ki a helyzetből magából, akkor hat, illetőleg négy hét követelletett a tényleges habitationak
megállapíthatására. Persze a k k o r ez a domiciliummegállapítás lényeges volt a plébánosi illetékesség
szempontjából és a házasság érvényességét érintette.
Már most a «Ne temere» domiciliumot említ a liceitás szempontjából. Ugyanúgy veendő-e a domicilium.
úgy szerezhető-e meg a felek által, mint k o r á b b a n ?
Aztán a commoratio alatt lehet-e pl. egyszerűen otttartózkodást, rokonoknál vagy látogatóban levést is
érteni, mert az ilyen valahol időzés ezelőtt n e m volt
elegendő a domicilium és a plébánosi illetékesség
megállapításánál. Ismét azt hiszem, vagyis inkább
m á r tapasztalom, hogy a rendeleteknek ezt a pontját is különféleképen magyarázzák; bár most már
nem oly fontos, m i n t volt akkor, mikor a validitásról volt a szó.
Közbevetőleg itt fölhozom azt a tapasztalatot is,
hogy v a n n a k plébánosok, kik a régi domicilium
álláspontjáról híveiktől hat heti tartózkodást követelnek; a kik felöket elbocsátják (dimissio) ; a kik a
delegatiót és licentiát összetévesztik, vagy a kik azt
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hiszik, hogy a saját híveiket, saját joghatósággal,
m á s területen is megeskethetik, ha az illető templom
lelkésze nekik a templomot e funkcióra átengedi stb. 1
A pápa továbbá elrendeli, hogy m i n d e n házasságkötés följegyeztessék azon plébánia keresztelési
anyakönyvében, a hol a felek születtek. E végből a
IX. 2. §-ban a megfelelő értesítést teszi kötelezővé.
A följegyzés tartalma ez legyen: adnotet, conjugem
tali die in sua parochia m a t r i m o n i u m contraxisse.
Vagyis följegyzendő a keresztelési anyakönyv észrevételrovatában, hogy (a ki ott be van irva) házasságot kötött N. időben az N. plébániában. Több nincs
előírva. Gennari bíboros, a ki a Congreg. Conc. tagja
s a rendelet megalkotásában részes és intézkedéseinek ismerője, ezen följegyzést ilyenformának m o n d j a :
Ipse (vagy ipsa) d i e . . . m e n s i s . . . a n n i . . . matrim.
contraxit cum . . . in l o c o . . . 0 tehát m á r a rendelethez
azt is hozzá teszi, hogy a másik fél neve is följegyeztessék. Vegyük tehát ezt hiteles véleménynek; a
keresztelési a n y a k ö n y v észrevételi rovatába ezt kell
beleírni: Házasságot k ö t ö t t . . . év . . . h ó . . . n a p o n N.
plébániában N-nel.
Azonban megindultak c s a k h a m a r a m a g á n superokoskodások, a p á p á b b fölfogások és rendelkezések.
Mintákat adtak, blankettákat nyomattak különféle
textusokkal ; a hivatalos minták mellett pedig föltűntek a legérdekesebb változatok. Kaptam például
hivatalos kis levelezőlapon egy pár s o r t : N. N. geboren dort 12/IX. 1868, getraut hier 20/11. 1908.
(Kelt, aláirás, pecsét). De kaptam ilyen értesítést is,
nyomtatva vagy írva : Infrascriptus parochus ad
tramitem decreti «Ne temere» S. Congr. Conc. d.
2. aug. 1907. significo Ven. Officio parochiali fine
inscriptionis in libro baptizatorum (tom ... p a g . . .
nr. c u r r . . . ) N. N. Rom. Cath. d i e . . . m e n s i s . . . a n n i . . .
in ecclesia p a r o c h i a l i , . . baptizatum, m a t r i m o n i u m
contraxisse d i e . . . m e n s i s . . . a n n i . . . in ecclesia paroc h i a l i . . . cum N. N. filia N. N. Rom. cath. d i e . . .
m e n s i s . . . anni baptizata in ecclesia p a r o c h i a l i . . .
A mit ez utóbbi blanketta szerint a plébánosn a k ki kell töltenie, az körülbelül háromszor több,
mint a föntebb említett első rövidke értesítés s így
több munkával jár. Azonfelül teljesen önkényes
magyarázattal a pápai rendeletet megtoldja több
adatnak kötelező jelzésével. Hozzájárul, hogy az, a
ki levelező lapot használt, ugyanazon a lapon a
címezést is elvégezheti; a ki pedig blankettát tölt ki
és küld el, a n n a k azt külön borítékba kell tennie.
Tömegesebb értesítéseknél, nagyobb plébániákban az
utóbbi mód költségesebb is. Azonkívül azon rövid
értesítésnek az az előnye is van, hogy azonnal áttekinthető és a k á r teljesen bejegyezhető. Holott a
n e m is egyforma blankettákon szétszórt adatokat úgy
kell kiböngészni, a mi időveszteséggel jár.
És most ezek után azt említem föl, hogy az
1
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egyházmegyei hatóságok, bár igen eltérő f o r m á k b a n
gondoskodtak arról, hogy az a házassági értesítés
megtörténjék; de arról nem hallottam, hogy valahol
előírták volna ezt a szöveget, mellyel az anyakönyvi
följegyzés történjék. Pedig ez szerintem igen fontos ;
mert ezen bejegyzésnek, a mint tartalmaznia kell a
pápai rendelet által követelt szükséges adatokat,
olyannak is kell lennie, hogy világos rövidségével
az észrevételek rovatába célszerűen bevezethető
legyen, azt a rovatot egészen el ne foglalja, m i u t á n
abba különféle egyéb dolgok is utólag belekerülhetnek, ha ugyan m á r előbb is bele n e m kerültek.
E részben tehát szintén nem volt előrelátó tüzetes intézkedés és most a plébános urak a m a g u k
ízlése szerint szerkesztik a följegyzéseket s írnak
oda, ha ugyan írnak, egészen felesleges, mellőzhető
szavakat és adatokat. S ha aztán ellenkezőleg, ilyen
körülmények közt valaki saját egyházi hatóságának
utasítását célszerűtlennek tartva, azt minden részleteiben nem teljesíti, hanem helyesebb m ó d o k a t
követ, a fölött lehet ugyan titulo obedientiae vagy
diseiplinae rosszalást kifejezni, de a dolog lényegét
P. R.
véve igazán n e m lehet csodálkozni.

"Epizódok Zichy Nándor gróf életéhői.
Az egyiket a m i n a p egy magas állású férfiútól
hallottam, ki mint reminiscenciát beszélte el abból
az időből, m i d ő n Zichy Nándorral, mint a Deák-párt
tagiai, egymásmellett ültek a képviselőházban. A m á sikat Jókainál olvasom. Mind a kettő jellemzi Zichy
Nándor gróf — jellemét.
Az egyik ez. A Deák-párt bomlásához közeledett.
Az öreg Deák Ferenc m á r betegeskedett s ritkán j á r t
föl a pártkörbe. Lónyay Menyhért volt a miniszterelnök, a ki alatt kezdetét vette az a politikai korrupció, mely Tisza Kálmán alatt tetőfokát érte.
Egy pártértekezleten történt, hogy a cinikus
Pulszky Ferenc előállt az indítvánnyal, hogy a p á r t n a k
n e m lehet kiilön vezére, hanem legtermészetesebb
vezére a mindenkori miniszterelnök legyen. Hogy
mit jelent ez a politikai meggyőződések irányítására
s a miniszterelnöki omnipotentia megállapítására,
mutatta azután a Tisza-járásnak nevezett k o r r u p t
korszak és rendszer, melyből a mai napig sem tudtak
teljesen megtisztulni a magyar politikai erkölcsök.
Senki a jelenlevők közül ez ellen felszólalni n e m
mert. Végre nagy csend között, megindulva állott fel
Zichy N á n d o r gróf, a képviselő, s szót emelt a Pulszky
indítványa ellen.
A dolog a b b a n is maradt. Egyidőre. Nem sokáig.
Deák Ferenc, az önzetlen liberálisok mintaképe,
meghalt. Következett az osztozkodó és mindent á r ú b a
bocsátó liberalizmus uralma.
A másik. Jókai a maga elpusztíthatatlan jókedvében «az én fecskefészkemről», a svábhegyi villájáról
csevegve, elmondja, micsoda notabilitások fordultak
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meg benne, irók, államférfiak s a többi között említi,
a mit egy másik művében részletesen leír, ezt:
«A másik év tavaszán itt kocintottunk egy este baráti
poharat Zichy Nándorral (a ki akkor egy kis ideig
n e m volt «gróf» a haditörvény Ítélete szerint), meg
a József-kaszárnya parancsnoktisztjével és porkolábjával : mi ketten el lévén Ítélve Magyarország
jogai
mellett írt cikkünkért nehéz fogságra; emezek ketten
(itt huncutkodik Jókai!) pedig saját ítéletük szerint
ilyen m ó d o n súlyosbítva a fogságunkat». (Összes művei
Nemzeti díszkiadás. LXL kötet. 264. 1.)
Zichy Nándor gróf ime fiatal korától fogva mindig
ugyanaz volt, az elvek férfia.
Szerk.
N . Budapest. Az nem baj, ha valamely könyv jobb a
bírálatainál ; a fő az, hogy az olvasó sok tanulságot merítsen
belőle.
H. Modor. Levelét az illető társulat igazgatójának
adtam át ; hiszem, hogy ennyi is elég lesz a hasonló rendetlenségek megszüntetésére.
A « P r o t e s t á n s E g y h á z i é s I s k o l a i Lapnak». Budapest. A mult számban «Szerzetes invázióról» cseveg, de még
sohasem olvastam, hogy galíciai invázióról írt volna. Szégyelje
magát, mivel az ilyen egyoldalúság nem méltó a magyar
tollhoz. Még mindig a XVI. századi gyűlölség teszi képtelenné
a józan Ítéletre. A szipolyozót nem különbözteti meg az
imádkozótól és a keresztény szeretet műveinek élőtől; ezt
szidja, amazt dédelgeti, mig majd lábaink alól maholnap az
egész föld kicsúszik és izraelitáké lesz. Nagyfokú felekezeti
elvakultság ez, mely képtelen meglátni az igazi veszedelmet
és a magyarnak igazi b a j á t ! Olvassa el, mit mondott e tekintetben Luther!
H. Kalocsa. Gratulálunk Angern Tivadarnak, mint az
első magyar jezsuitának, kit 1773 óta Pázmány egyetemén
doctorrá avattak. Az új doctor a napokban a csillagászatból
kapta diplomáját. Tavaly a «Religió»-ban jelent meg e szakba
vágó tanulmánya. Sokat várunk tőle a tudomány dicsőségére.
K. B u d a p e s t . A «Budapesti Hirlap» tárcájában a «Szent
Borbálát» B. Péter írja ; tavaly még Petra volt, egy fiatal leány :
Evva Sári. Imakönyvet is írt, tehát bizonyára jóindulatú, a
baja csak az lehet, hogy Jézust, meg a szenteket is a saját
szerelmes szive tükrében nézi. Mint modern hölgyhöz illik:
vallási szecessionista.
V. Budapest. Nem ők az erősek, mi vagyunk gyengék ;
innen minden baj.
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Emberi alkotás-e a dogma ?
Tisza István nemrég a protestantizmus fő-fővívmányakép ünnepelte a forradalmat, a fellázadást a
dogmák ellen. Tökéletesen igaza van: a reformáció
lázadás volt a krisztusi Egyház dogmái ellen, hisz
innen van a protestantizmus neve is, protestál minden
ellen, mi katholikus.
Mivel igazolja Tisza ezt a szellemi forradalmat?
Azzal, hogy a dogma «emberi alkotás.» Hozzá ezt a
lázadást a szabadság glóriájával veszi körül s megvan
a protestantizmus «erős vára», melyből fölényes
gőggel néz le a dogmák által megkötött, szegény
katholikusokra.
De vájjon nem papirosvárban lakik-e Tisza és
hitsorsosai ? Lássuk csak.
A krisztusi kinyilatkoztatás bevégzett tény, a
dogmák száma azonban szaporodik. Ez tény. Hogy csak
á m u l t századra utaljak, 1854-ben deklarálta IX. Pius
a szeplőtelen fogantatás, 1870-ben a vatikáni zsinat
a pápai csalatkozhatatlanság dogmáját. Szóval a
dogmák szaporodnak, holott a krisztusi kinyilatkoztatás bevégzett dolog, melynek tartalma nem bővül.
A látszat tehát az, hogy a dogmák a krisztusi kinyilatkoztatást megtoldják — emberi találmányokkal.
S ebből a látszatból építenek Tiszáék kártyavárakat.
De micsoda a valóság?
A valóság az, hogy a dogmaalkotás n é m a krisztusi
hitkincs megtoldása emberi alkotásokkal, hanem az
Egyház haladása a krisztusi hitkincs fölismerésében
s egyben a krisztusi hitkincs védelme a lázadókkal
szemben. — Nézzük csak, hogyan jött létre egyikmásik dogma!
AIV—V. században az egész Egyházat forrongásban
tartotta két szó: az egyik párt zászlaján a homouzios
(egyenlő természetű) ragyogott, a lázadók a homoiuzios (hasonló természetű) szóra esküdtek. Mindjárt
a harc első tüzében az Egyház dogmának jelentette
ki 325-ben a niceai zsinaton a homouziost.
Honnan vették e két szót? Koruk bölcseletéből.
Az egyik is, a másik is tehát emberi alkotás, a mint
minden szava az emberi nyelvnek emberi alkotás.
A Krisztus istenségének kifejezése a homouzios
által is emberi alkotás. A niceai zsinat atyái más
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szót is választhattak volna. A mint a magyar, a német,
az olasz, az angol stb. más s más szóval fejezi ki az
Isten, a Krisztus istensége fogalmát : úgy egy és
ugyanazon a nyelven többféle szóval lehet egy és
ugyanazon fogalmat kifejezni. Ma milliók s milliók
hiszik a Krisztus istenségének dogmáját, a kik soha
hírét sem hallották a homouziosnak.
Miért választotta az Egyház mégis a homouziost ? Egyszerűen azért, mert a lázadók homoiuziossal harcoltak s a homouzios kard volt kezében,
mellyel kivégezte a homoiuziost : ha Krisztus egyenlő
természetű az Atyával, akkor öröktől fogva való Isten 1
s nem az örök Istennek időben alkotott teremtménye,
mint a hogy azl az ariánusok hirdették.
De vájjon ú j igazságot alkotott-e a homouziossal
az Egyház?
Szó sincs róla. Ezzel az Egyház csak azt hirdette s védelmezte, a mit Krisztus és apostolai hirdettek, a mit az igazhivők kezdettől fogva hittek, a
mit milliók vérükkel pecsételtek meg.
Elejtheti-e az Egyház a homouziost? Miért ne? —
Ma a homouzios csak a tudományos theologiában
játszik szerepet, az igazhivők túlnyomó többsége
tudomást sem vesz róla. De azt az igazságot, melyet
a IV. században az Egyház a homouziossal fejezett
ki, sohasem fogja elejteni s a homouzios mindenkor
becses emlék marad, mert vele végezte ki az Egyház
az ariánizmust.
Nézzünk egy más példát !
Az első századok nagy hitvédői és magyarázói
n e m ismerték a transsubstantiatio szót. Sok századon
át hiányzott e szó az Egyház szótárából, melyet
különben a legjobb akarattal sem lehet klasszikus
alkotásnak nevezni. A XVI. században egyszerre
nagy szerepet kezd játszani e különös szó, sőt a
trienti zsinat dogmává emelte a transsubstantiatiót.
Honnan került elő ez a szó ? A középkor egy1

Igy tanítja ezt a kinyilatkoztatás sok helyen. Pl. «En
és az Atya egy vagyunk, (unum sumus)» Ján. 10, 30; «Mondom
nektek : mielőtt Ábrahám lenne, én vagyok». (Ján. 8, 58) ;
«A kikből (izraelitákból) való test szerint a Krisztus is, ki
mindenekfelett áldott Isten mindörökké. (Róm. 9, 5) stb.
Egylényegűség, örökkévalóság. Ezeket fejezte ki az Egyház
a homouzios szóval.
Szerk
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házi bölcseletéből. Emberi alkotás volt, az bizonyos
s nem is valami szépséges szó. De kitűnő szolgálatot
tett az igazság védelmezőinek: a transsubstantiatio
volt a kard, mely kivégezte a Luther-féle impanatiót.
Luther tudvalevően legszívesebben egészen elvetette volna az Egyháznak tanítását az Oltáriszentségről, mert ezzel, saját bevallása szerint, halálos
csapást mérhetett volna a pápistákra (den grössten
Puff geben). De e p o n t b a n még az ő tág lelkiismerete
is ágaskodott: a szöveg (hoc est e n i m corpus m e u m )
nagyon erős, mondotta. Zwingli, Kálvin ellenében
maga is védelmezte azt az igazságot, hogy az Oltáriszentség az Ur teste. De nem azért volt ő Luther,
hogy a pápista Egyházzal egyezzék: elvetette az
Oltáriszentségnek áldozati jellegét s tagadta azt a
krisztusi igazságot is, hogy a kenyér és bor változik
Ki'isztus testévé, vérévé. Szerinte az áldozó hite
által (s nem a miséző pap szavára) van jelen az
Oltáriszentségben az Úr teste, de úgy, hogy a kenyér
kenyér marad s benne van Krisztus teste. Ez n o v u m
volt, amit Luther furfangja szült s ezt az embercsinálta novumot, az impanatio újdonsült tanát
végezte ki az Egyház a transsubstantiatio kardjával.
E m b e r i szó volt ez is, de régi, krisztusi igazságot fejezett ki. Krisztus ugyanis az utolsó vacsorán
nem azt mondta : Hic panis est corpus m e u m s
még kevésbbé mondotta : In hoc pane est corpus
m e u m (ez volna a Luther-féle impanatio). Krisztus
így szólt: Hoc est enim corpus m e u m . Hoc — az, mit
kezemben tartok, mi előbb kenyér volt, m á r nem
kenyér többé, h a n e m az én testem. Isteni h a t a l m a m
változtatta a kenyeret testemmé. így értették kezdettől fogva Krisztus szavait az Oltáriszentségről s
az impanatio volt az oka, hogy az Egyház a transsubstantiatio (átlényegülés, átváltozás) szavával fejezte ki
a régi hitet, a régi igazságot. Á m d e ez a szó sem
tartozéka a krisztusi hitkincsnek : milliók s milliók
hírét sem hallották a transsubstantiatiónak, ők egyszerűbb, érthetőbb szavakkal j u t n a k az igazság
ismeretére. De az az igazság, melyet a transsubstantiatio fejez ki, hogy t. i. a szentmisében a kenyeret
és bort Krisztus a Szentlélek működése által a maga
testévé és vérévé változtatja, ezt az igazságot az
Egyház sohasem fogja elejteni. Ez kezdettől fogva
hite volt az Egyháznak s hite lesz, míg a világ vége
végét n e m szakítja a hitnek, hogy a látásnak adjon
helyet.
Szaporíthatnék a példákat. De minek t e g y ü k ?
A fődolog, hogy különbséget tegyünk az igazság
és az igazság r u h á j a között: a r u h a változhatik, de
az, a mit a r u h a takar, ugyanaz marad. A dogmaalkotáskor az Egyház csak kifejező ruhát készít a
régi igazságnak.
Az egészséget akkor becsüljük legtöbbre, mikor
betegség támad ellene: az Egyház is akkor ébred
legélénkebben az igazság birtokának tudatára, mikor
az igazságot megtámadják s megsemmisíteni igye-
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keznek s ilyenkor a szabatos detinitio páncéljával
igyekszik az igazságot megvédelmezni.
Ezt a páncélt emberek kovácsolják, de isteni
oltalom alatt, hogy a munka jól sikerüljön. Az
Egyház tanítóhivatala a Szentlélek oltalma alatt áll,
hogy az igazságtól hajszálnyira el ne térjen. Innen
van, hogy az Egyház az ü n n e p i e s defmitiókat a
harcos idők elmultával sem tekinti ócskavasnak
mert hisz a történelem tanúsága szerint a támadások
a krisztusi igazság ellen ismétlődnek a századok
folyamán. S mivel az Egyházat az a tudat élteti,
hogy a krisztusi hitkincs előadásában és magyarázatában Krisztus Ígérete szerint a Szentlélek megóvja a tévedéstől, sohasem engedi meg, hogy a dogm a t i k u s definitiónak idővel m á s és más értelmet
a d j a n a k , bár s e m m i kifogása sincs az ellen, hogy a
régi igazságot új találó szóval fejezzük ki. A tusakodás, a lázadás a krisztusi igazság ellen folytonos
támadásokat szül. De ezek a támadások öntudatra
ébresztik az Egyházat s a krisztusi hitkincs mélyebb
megismerésére és m e n n é l szabatosabb kifejezésére serkentik. Ez a dogmacsinálás szelleme.
Emberi alkotás-e hát a dogma ? A ruha, a kifejezés emberi alkotás, de az, amit a ruha takar s
m u t a t : Isten gondolata, akarata, tette, szóval isteni
igazság. Az almafa, a kutya, a ló, az e m b e r stb.
szavak emberi alkotások, de az almafa, a kutya, a ló,
az e m b e r : Isten teremtményei. Miként az Isten szóval
n e m alkotjuk magát az Istent: úgy az Egyház nem
alkotja dogmatikus definitióival az igazságokat.
A reformáció azért akkor, m i k o r fellázadt a dogmák
ellen, nem e m b e r i alkotások, hanem a krisztusi
igazság ellen lázadt fél, s csak az elfogultságtól elhomályosult szem láthat szabadságot a tusakodásban
az igaszág ellen.
Más téren kissé okosabbak az emberek. Abban,
hogy egy m a t e m a t i k u s elveti az egyszeregy kényszerzubbonyát, egy fizikus félretolja a nehézkedés
törvényét, egy kémikus elveti az elemek kémiai
vonzását, rokonságát: senki sem lát vívmányt, senki
sem lát szabadságot. Ez n e m volna egyéb, mint az
őrület szabadossága. De a vallás tere, az m á r más :
itt az igazság elvetése, tagadása már vívmány és
szabadsági Ez az emberi gőg, az emberi tévedezés
pszichológiája, m e l y a futást az isteni igazság elől,
a hódolat megtagadását az igazsággal szemben a
szabadság csillogó ruhájába bujtatja. Az emberi
gőgnek a pszichológiáját m á r a csábító ördög is
p o m p á s a n értette : Lesztek, m i n t az Istenek.
Az el n e m fogúit józan ész mindig azt fogja
tartani, hogy az igazság a szabadság korlátja és ütja.
A gőg zavaró füstjétől ment ész mindig azt fogja
vallani, hogy a m i n t a fizika ú j megismerések által
n e m öli meg a fizikus szabadságát, h a n e m tudását
gyarapítja: úgy dogmatikus definitiók n e m rabláncai
a szabadságnak, h a n e m gazdagítják a hitigazságban
való tudásunkat. Elvégre az ész tán az igazság föl-
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ismerésére való s mennél többet ismer meg, annál
jobban tökéletesedik. Sajnos, sokan az észt arra
használják, hogy utakat fedezzenek föl az igazságtól
való futásra s e gyáva futást még a szabadság gloriolájával is övezik. Az elfogulatlan józan ész mindig
ú r n a k és pedig abszolút uralkodónak fogia tartani
az igazságot, kivel n e m lehet s n e m szabad alkudozni s abban látja az ember nagyságát, hogy önként
meghódol az igazságnak. A protestantizmus, mint a
hogy Tisza is hirdeti, az alanyi észt tartja az igazság
urának. Ki saját tetszése szerint bánik el az igazsággal. Ez az «evangyéliomi szabadság» az igazság sírja,
s ez lesz a protestantizmus sírja is, mert m i n d e n
természetellenes dolog sorsa — a pusztulás. Már
pedig a dolgok természetével, rendjével ellenkezik,
hogy az ész az igazság felett áll. A valóság az, hogy
az igazság áll az ész felett s az ember dolga megismerni az igazságot és meghódolni az igazság előtt.
Szuszai
Antal.

Temesvári Pelbárt arcképe.
Középkori irodalmunk legkimagaslóbb alakjának,
Temesvári Pelbártnak, ismeretes egyik arcképe képes
irodalomtörténeteinkből is. A Beőthy-féle képes irodalomtörténet, úgyszintén Horváth Cyrill dr. irodalomtörténete is adja hasonmásban Pelbártunk
«Pomerium de sanctis» cimű prédikáció-gyűjteményének címlapját, mely a kor szokása szerint feltűnteti
a m ű szerzőjének, Temesvári Pelbártnak, alakját is.
Jómagamnak sikerült egy ferencrendi krónikában, mely az eddigi kutatók figyelmét elkerülte,
Temesvári Pelbártnak egy másik, eddigelé ismeretlen arcképére r á a k a d n o m . A krónika szerzője Petrus
Rodulphius Tossinianensis ferencrendi szerzetes. Művének teljes cime: Historiarum Seraphicae Religionis
libri très seriem t e m p o r u m continentes, quibus brevi
explicantur fundamenta, universique ordinis amplificatio, gradus, et instituta, nec non viri scientia, virtutibus, et fama praeclari. Yenetijs apud Franciscum
de Franciscis Senensem MDLXXXVI. Én a műnek
a kalocsai főszékesegyházi könyvtárban meglevő példányát használtam.
A könyvnek a rendi írókról szóló, harmadik
részében, a 332a levélen «De F. Pelbarto Thimesvar»
címmel néhány sorban megemlékezik a szerző Pelbártunk irodalmi munkásságáról, közölvén a «Pomerium»-ra vonatkozó eme distichont is:
Haec si Pieridum oblectant pomoeria sacra,
Carpe (sinit Phoebus) quae tibi poma placent.

Ezzel kapcsolatban a 331 b levélen Temesvári
Pelbárt arcképét is adja ezen felírással: «Vera F.
Pelbarti Thimesvar (sic!) effigies». A kép alatt szintén Pelbártunkat dicsőítő distichon olvasható :
Non me Pelbartum fama, sed penna potentem
Laude facit passim, scripta probata serens.
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Tudván tudjuk, hogy a j ó régiek «vera effigies»
és ehhez hasonló kitételére vajmi sokat nem a d h a tunk. Hogyan állunk tehát Temesvári Pelbárt arcképének hitelességével ?
Érdekes, hogy közvetlenül Temesvári Pelbárt
után (fol. 332 b ) magának a szerzőnek a képe következik. Ez m á r csak igazi arckép. S lám, Rodulphius
Pelbárt képénél se több, se kevesebb hitelességet
n e m vindikál a saját arcképének. Az egész m ű b e n
külön csakis a szeráfi rendalapító, Assziszi szent
Ferenc, képének hitelességét hangsúlyozza a szerző,
bizonyságul pedig oklevélre is hivatkozik. Rodulphius a maga önéletrajzát is fölvette művébe. Megt u d j u k innen, hogy műve kiadásakor épen ötven
éves volt. Rodulphius! tehát nem választotta el az
1504-ben elhalt Temesvári Pelbárt korától akkora
időköz, hogy hozzá ne juthatott volna Pelbártnak
valódi képéhez.
Számbaveendő, hogy Rodulphius művében a
képek közlése egyáltalában nincsen a szöveg terjedelme szerint megválogatva. Bemutatjuk ezt a m u n k á nak magyar vonatkozású részletein. A Ferencrend
szentjeinek és boldogainak sorában megemlékezik a
hazánkat érdeklő boldog Gál, János, Márk és Istvánról, továbbá Kapisztrán J á n o s és Jacobus de Marcliiaról. A h a r m a d r e n d tagjainak sorában olvasható Árpádházi szent Erzsébet és boldog Kunigunda életrajza.
A rendi írók között pedig szó esik Laskai Ozsvátról
és Temesvári Pelbártról. A püspökségre emelkedett
rendtagok között említve vagyon például Toiuori
Pál kalocsai érsek, kinek kinevezése n a p j á t pontosan közli Rodulphius.
Miként látható, szép számmal a k a d n a k a m ű b e n
magyar vonatkozások. Ellenben magyar vonatkozású
képet egészben véve csak h á r m a t találunk. Temesvári
Pelbárt képén kívül közre van még adva Kapisztrán
Jánosé (fol. l l l a ) és magyarországi boldog Márké
(fol. 123 a ). Pedig hát M á r k n a k a szövegben m i n d össze hat sor jut. Annál föltünőbb ennélfogva, hogy
a Ferencrend oly ékességének, minő Jacobus de
Marchia, n e m adja arcképét a szerző, b á r életét és
működését bőven tárgyalja. Jacobus de Marchia képével csak Gonzaga m u n k á j á b a n 1 találkozunk. Jacobus
de Marchia esete nem egyedülálló Rodulphiusnál.
Még a rend több érdemes tagjának szentel terjedelmesebb megemlékezést anélkül, hogy képüket is adná.
Rodulphius ezen eljárásából érvet kovácsolhatunk
képeinek hiteles volta mellett.
Figyelemre méltó, hogy Rodulphius képei n e m
amolyan egy kaptafára alkotott barát-genre, h a n e m
mindmegannyi tipikus kép. Példának okáért magyarországi boldog Márk kissé robustus alak, hosszú
hajjal, teljes szakállal s magyaros bajusszal. Kapisztrán János a szokásos m ó d o n van ábrázolva, j o b b j á 1

1587.

De origine Seraphicae Religionis Franciscanae. Romae
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ban a keresztes zászló. Pelbártunk könyvet tart kezében. Összehasonlítva ezen arcképet Pelbártnak m á r
ismert képével, nem találunk a kettő között akkora
ellentétet, mi ezen ismeretlen arcképnek hitelessége
ellen szólna. A «Pomerium» cimképe profilban ábrázolja Pelbártot; alakja kissé öreges, kidudorodó
homlokkal. Pelbártnak ezen ismeretes képe azonban
mindenesetre kissé idealizált. Ott ül ugyanis gyümölcsöskert közepén pulpitusa mellett, könyv fölé görnyedve; mellette írószerszámai, fölötte az ég m a d a rai. Az akkori kor szokása szerint került ez a kép
a «Pomerium» címlapjára; hitelességéhez tehát szó
se férhet. A Rodulphiusnál előkerülő másik kép hitelességét is elfogadhatjuk egy kis jóhiszeműséggel.
Legyen m á r most Temesvári Pelbártnak ezen
felszínre került képe akár hiteles, a k á r csak költött,
figyelmünket
mindenképen megragadja. Bennünket
az is érdekel, milyennek is képzelték hát Pelbártot.
Nemzeti irodalmunk mennyi jelesének nem b í r j u k
mindezideig a valódi arcképét. Petőfinknek is mennyi
ideig kellett nélkülöznünk az igazi képét.
Temesvári Pelbártnak ezen ismeretlen arcképére
ezennel felhívom az illetékes körök figyelmét. Természetes, hogy több értelme lenne ezen közlésemnek,
ha egyúttal h a s o n m á s b a n be is m u t a t h a t n á m magát
a képet. Sajnos azonban, tudományos folyóirataink
még nem vitték annyira, hogy n é h a n a p j á n illusztrációkat is adhatnánk. Ámde találok m a j d módot arra,
hogy illusztrált lapban is szóvátegyem Temesvári
Pelbártnak ezen képét.
Tímár
Kálmán.

Adatok Velsőszelestei Gosztonyi János püspök
életéhez.
<v.>
Gosztonyi n e m volt ott a küzdelemben, sőt a
vesztett csatát követő időkben is teljes passzivitásban
találjuk. A két pártra szakadt nemzet érdeklődése,
küzdelme nem ragadja magával, a kettős királyválasztás szereplői között nem látjuk, sem Zapolyai
János, sem Ferdinánd országgyűlésein nem találkozunk vele. Mintha semmi más n e m érdekelné, mint
a vallás. Szeptember 24-én Máté alpestesi esperesplébánost, István dévai és Imre h u n y a d i plébánosokat
azzal bizta meg, győződjenek meg róla, igaz-e, hogy
Scholc György, a brandenburgi őrgróf hunyadi várnagya, aki nemrégiben érkezett Erdélybe, sokak megbotránkoztatására L u t h e r tanítását terjeszti. A vizsgálat megtörtént s ez igazolta, hogy a püspök jól
értesült. A várnagy Antikrisztusnak, bestiának nevezgette a pápát, a p a p o k a t s ez utóbbiakról gúnyosan
emlegette, hogy bizony azok nem t u d j á k a misében
a kenyeret Krisztus testévé változtatni, csalnak pusztán,
mikor azt hitetik el, hogy a megholtaknak használ, ha
érettök miséznek; nevetséges az is, amit a búcsúkkal tesznek; semmi szükség nincs külön papságra,
minden ember pap, mindegyik keresztelhet; nősüljenek meg a p a p o k ; a kereszt, a szentek s ezek
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ereklyéinek tiszteletére semmi szükség s ezt azzal
is megmutatta, hogy önmaga szétvagdalt egy Szent
Gergely szobrot és — bizonyára a különféle ü n n e pekre célozva — csúfolódva emlegette a katholikusoknak, hogy az ördög látott annyi Boldogságos Szüzet,
mint nekik van. De hát bajos volt ellene valamit tenni,
hiszen a hunyadi plébános kérve-kérte a püspököt,
valahogy tudomására ne juttassa a várnagynak, hogy
része volt a nyomozásban ; mert plébániája az őrgróf
területén van, csak szidná, üldözné, elnyomná, károsítaná őt is, k á p l á n j á t is az ördögi ember, a várnagy, aki most sem igen becsüli őket. 1
Gosztonyi ez a figyelme mutatja, hogy n e m volt
rá szükség, hogy kötelessége teljesítésére figyelmeztessék az erdélyi újítással szemben, melynek híre
m á r R ó m á t is érdekelte. VII. Kelemen szeptember
22-i keltezéssel, tehát ezt jóval utóbb kapta meg a
püspök, mint a h u n y a d i várnagy ügyében vizsgálatot
rendelt, fölhívta rá Gosztonyi figyelmét, hogy néhány
dominikánus, rendjét elhagyva, annak gyalázatára s
a hivő nép botránkoztatására Erdély vidéken szanaszét kóborol. A p á p a utasítja a püspököt, igyekezzék
őket a szentszék nevében is szelíden, atyailag arra
birni, hogy a szerzetbe ismét visszatérjenek; ha pedig
ezt n e m akarják megtenni, tudja meg tőlük, miért
léptek ki, erről tegyen Rómába jelentést s további
intézkedésig tartsa őket őrizet alatt; vagy, ha ez sem
volna megtehető, legyen rajta, hogy legalább egyházmegyéjéből távozzanak. Gosztonyi sietett a pápai
intézkedés értelmében eljárni és a szebeni, brassói,
keresztényszigeti, nagycsűri, nagydisznódi, szelindeki,
p r á z m á r i és leketehalmi plébánosok tudomására juttatta a kérdéses ügyet, 2 hogy ezek a maguk területén
a p á p a i rendelkezés foganatosítására közreműködhessenek.
1527 tavaszán az volt Gosztonyi terve, hogy
a m a g á r a maradt, főpásztor nélkül szűkölködő
szász papsággal foglalkozik. Ekkor nem sikerült a
terve, de augusztus közepe u t á n r a összehívta őket.
A közbeeső időben káptalana kanonokjainak, papjainak ügye, nevezetesen azok végrendelkezési joga
kívánta érdeklődését. Május 6-án kelt intézkedésével
szabad végrendelkezési jogot engedett nekik. 3 Folytatólagos egyházi működését, terveit azonban keresztezték a politikai események, melyek hatása elől
eddig oly feltűnően ki tudott térni.
Ferdinánd, osztrák főherceg, cseh király épen
ebben az időben fog erőteljesebben hozzá, hogy János
királlyal fölvegye a küzdelmet s ezen célból Erdélyre
is j o b b a n ráirányul a figyelme. Titkos kémei, ügynökei előkészítették m á r a talajt s j u n i u s folyamán
Reichersdorfíer György, ki előbb Ferdinánd király
megbízásából Péter moldvai vajdánál járt, Erdélybe
1

Egyháztörténelmi emlékek I. 283—288. 11.
a Fabritius, id. m. 160-161. és 81. 11.
3
Történ. Tár 1893. 301. 1.
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érkezett, hogy itt a szászokat s a székelyeket ura
vereseket «saját személyes oltalma végett» Tordára
számára megnyerje. Mialatt ez itt fáradt, a fegyver
parancsolta, ezekkel Gyulafehérvárrá ment. 1
ereje az ország szivében F e r d i n á n d javára terelte a
Ez a királyi látogatás végzetessé vált Gosztonyira.
sikert : augusztus 12-én János király kénytelen volt
Dóci János és Bodó Ferenc, talán a Reichersdorffertől
kivonulni Budáról.
küldött követtel való érintkezés alapján, arról vádolták
a püspököt, hogy ez nincs pártján, lám Buda elveszP á r hónappal utóbb vádul hozták föl Gosztonyi
tésén is hogy örült s fölhozták ellene a m á r említett
ellen, hogy Ferdinánd ezen sikerének hirére papdolgokat. János király, úgy látszik november elején,
ságával orgonazúgás közt Te Deum-ot tartott, megelrendelte a püspök őrizet alá helyezését. Dóci és
húzatta a harangokat, örömtüzeket gyújtatott. 1 GoszBodó azután először szóval támadtak a püspökre,
tonyi eddig sokkal óvatosabban viselkedett, hogyelnevezték árulónak, hűtlennek, pedig hát, tetszik,
sem valónak fogadhatnók el a vádat. De meg a
n e m tetszik neki, Lajos király elhunyta után János
Ferdinánd eredményes küzdelmét követő magatartása
a törvényes király, arról vádolták, hogy ő támaszsem teszi valószínűvé, hogy örömének kifejezést
tott lázadást János ellen. Egyelőre beérték a szóbeli
adott volna.
bántalmakkal, m a j d azonban késő este valóban szeMikor Reichersdorffer m á r sikereket is tudott
mérmetlen bántalmakkal úgy agyonkinozták a szeelérni Erdélyben, azon volt, hogy Gosztonyit támorencsétlen, m á r idős püspököt, hogy ez a durva
gatói közé vonja s Ferdinánd érdekeihez fűzze. Egy
bántalmazásokba másnap belehalt. Halála jel volt
szász plébánost küldött hozzá levéllel és mentegetve
arra, hogy házát földúlják, javait prédára eresszék.
magát, hogy az utak bizonytalansága s a székelyekkel folyamatban levő alkudozásai okozzák, hogy szeA lakosság fölháborodással értesült a püspök személyesen nem mehetett hozzá, arra kérte a püspököt,
rencsétlen sorsáról, mozgalom támadt, 2 de ez nem
adjon neki pénzbeli segítséget, hogy fegyveres segítadta vissza neki elvesztett főpásztorukat. Sorsa élénk
séget fogadhasson és így nagyobb tekintéllyel lépemlékezetben m a r a d t ; s azok a diszes egyházi fölhessen föl a nép előtt.
szerelések, ezüst gyertyatartók, misekönyv, főpapi
föveg, egyházi ruhák, melyek halála után a székesGosztonyi fölháborodva fogadta a küldöttet s kiegyháztulajdonába mentek, 3 még jóidéig fönntartották
fejezte előtte csodálkozását, hogy mer Reichersdorífer
Gosztonyi nevét, kinek pályafutását itt, bár vázlatos,
arra az életveszélyes föladatra vállalkozni, hogy Ferfogyatékos képben, fölújítani igyekeztünk.
d i n á n d n a k szerezze meg János király területének
egy részét, mikor az még nincs kiűzve az országból,
Sörös
Pongrác.
h a n e m még nem kis területe hatalma alá tartozik.
A pénzsegélyt illetőleg teljesen elutasítólag nyilatA bibliai őstörténet modern értelmezésének
kozott, mert a jelen viszonyok közt nem nyújthat
neki támogatást, meg különben 300 forintot sem története.
A l á t o m á s i e l m é l e t bírálata. IX.
fizethetne ki számára. 2
Jól tudta a püspök, hogy Buda elvesztésével
Utolsó cikkünk figyelmes olvasói bizonnvára észremég n e m törött meg teljesen J á n o s király hatalma
vették, hogy P. H u m m e l a u e r látomási elmélete és az
és épen Erdély püspökének n e m volt szabad oly
idealista hexaëmeron értelmezés között a különbség
magatartást tanúsítani, mely boszúállást, megtorlást
mindössze a theológiai megokolásban áll. Mind a két
vonhatott volna maga után. Érintkezésben is van
elmélet beismeri, hogy a bibliai teremtéstörténet n e m
János királlyal, miként abból látszik, hogy szeptema teremtési folyamatok való leírása, h a n e m csak
ber 19-én arról értesíti Lukács berethalmi plébánost,
azok idealizált képe. Mind a két elmélet hangoztatja,
hogy követ útján úgy a királyt, mint az erdélyi
hogy a biblia célja nem lehet p r o f á n tudományokat
alvajdát, Macedóniai Miklóst fölkereste a szász
előadni, és így a szentírási teremtéstörténetben sem
papságra kivetett adó miatt. Eddig ugyan n e m ért
szabad geológiát avagy palaeontológiát keresnünk.
el eredményt, mindamellett egyházi büntetéssel feAz idealista magyarázat e pontnál megáll és megnyegeti azokat a papokat, kik az ő hiretudta nélkül
elégszik annak megállapításával, hogy a bibliai szerző
valamit be mernek az alvajdának szolgáltatni. 3
a teremtéstörténet idealizált leírásával a szombat és
a hét intézményének előképét akarta adni. A látomási
János királyt Beichersdorffer sikerei arra bírták,
elmélet egy lépéssel tovább megy és felveti a fontos
hogy Erdélybe siessen. Október 10-én Kolozsvárott
4
kérdést : van-e e magyarázatnak a Szentírásban pozitiv
volt s megtelte a mozgalom elnyomására a szükalapja és ha van, hogyan okolható meg az a tényr,
séges intézkedéseket. Miután a Szolnok megyei fegy1

1

Szerémi, id. m. 193. t.
2
Schulter J. K. : Georg Reichersdorfer und seine Zeit,
Archiv f ü r Kunde Österreich. Geschichtsquelle, XXI. 23b. 1.
3
Egyháztörténelmi emlékek I. 331-332., 336. 11.
4
Kőváry László : Erdély történ. III. 18. 1.

Szilágyi Sándor : Erdélyország története tekintettel
művelődésére I. 238. 1.
2
Szerémi, id. m. 193-194. 11.
3
Maksai Gergely alőrkanonok 1531-i jegyzéke az egyház
kincseinek fölsorolásakor külön megjelöli a Gosztonyi után
maradtakat. L. Szereday, id. m. 187. 1.
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hogy a Szentírás betűszerinti értelmezése mellett a
hit és tudomány között oly ellentét támad, melyet
megszüntetni j ó f o r m á n lehetetlenség?
E nehézséget az a feltevés volna hivatva eloszlatni,
hogy a h e x a ë m e r o n bizonyos látomások sorozatának
a leírása, melyeket Isten Ádámra bocsátott, hogy
őt a világ teremtéséről, a teremtési folyamatok
mikéntjéről és végre saját eredetéről kioktassa.
A hexaemeron tehát nem a tiszta valóságot adja elő,
hanem a valóság képeinek, Ádám vízióinak a leírását.
Mivel pedig a Szentírásban olvasható más viziók sem
minden részletükben szó szerint igazak, hanem a
jövő titkait olykor csak átvitt értelemben vett symbolumokba burkolják, a hexaëmeront sem kell m i n den részletében szószerint igaz elbeszélésnek tekint e n ü n k ; elég. ha nagyjában igaz, a mint az is; a
részletek lehetnek a valóság symbolikus, idealizált
képei.
Látni való, hogy a látomási elmélet helyes volta
két kérdésen múlik: 1. azon, vájjon a hexaëmeron
tényleg látomások leírása-e; 2. ha csakugyan az, a
látomások föltevése eloszlatja-e azokat a nehézségeket, melyek a hit és a tudomány megegyeztetésének
útját á l l j á k ?
Tisztán exegetikus szempontból az első kérdésre
határozott n e m m e l kell felelnünk, m e r t a szentírási
szöveg m a g á b a n véve a látomások feltevésére senkit
fel nem jogosít. A föltevés maga a biblia szövegén
kívül álló exegetikus tényező, melyet ilyenformán
szentírási érvekkel beigazolni lehetetlen.
P. H u m m e l a u e r sem áll elő tisztára biblikus
érvekkel, h a n e m mindenekelőtt azt kérdi, milyen
régi a bibliai teremtéstörténet? és a régi népek
kozmológiáinak összehasonlítása alapján azt véli,
hogy Gen. 1 «nem csupán Mózesnél régibb okmány,
h a n e m sémi és indogermán népek közkincse, kik a
benne foglalt hagyományt közös ősüktől, a vízözön
pátriárkájától vették át. Az ékiratos teremtéstörténettel szemben a bibliai elbeszélés a hagyomány régibb
és tisztább alakjának bizonyul. De h a e hagyomány
a vízözönig ér, a vízözön előtti k o r b a n is kell, hogy
létezett legyen
ha pedig a teremtéstörténet kinyilatkoztatása Noe kora elé esik, nagyon valószínű,
hogy m a g á n a k az első embernek jutott osztályrészül.» 1
E mellett szól a Genezis szövege is, melynek
értelmében Ádám Isten szájából hallotta az áldást:
«növekedjetek és sokasodjatok» stb.
Az, persze, más kérdés, mi volt Ádám látomásainak eredeti alakja. Már a LXX és a mazoretikus
szöveg között is vannak egyes eltérések ; azonfelül
úgy látszik, mintha a Genezis 2. fejezete bizonyos
kibővítése volna az első fejezet teremtéstörténetének ;
ott is szó van a növények és állatok teremtéséről.
Ez k ü l ö n b e n mellékes; a fődolog az, hogy Gen.
1. «annak a kifejezése, a mit Ádám a teremtési
1

Nochmals d. Biblische Schöpfungsbericht. 97. t.
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folyamatokról tudott» ezt azonban nem tudhatta másh o n n a n , mint isteni kinyilatkoztatásból, mert a Genezis első fejezetében elmondottaknak emberi tanuja
n e m volt. 1
így érvel Hummelauer «Nochmals der Biblische
Schöpfungsbericht» c. művében.
Ismeretes dolog a logikából, hogy a conclusió
soha sem lehet igazabb a praemissáknál. P. H u m m e lauer következtései ilyenformán még csak valószinűeknek sem m o n d h a t ó k ! A ki csak egy kicsit be van
avatva a régi népek mythológiájába, és csak egy
csepp fogalma van azokról a komplikált problémákról, melyek az ókor folklore-termékeinek összehasonlítása alkalmával felmerülnek, aligha fogja megütközés nélkül olvasni P. H u m m e l a u e r fejtegetéseit,
melyek bizonyos önkénytelen h u m o r erejével hatnak,
lia az ember meggondolja, hogy a jeles tudós két
lapon tárgyalja az ókori n é p e k kozmogoniáit és
n é h á n y összefüggéstelen adat felsorolása után kihozza,
quod erat demonstrandum, hogy a Genezis teremtéstörténete mindezeknél sokkal régibb! Az ilyen bizonyítási mód nagyon alkalmas arra, hogy a katholikus
tudományt a máshitűek előtt alaposan kompromittálja.
Hog) r a sémi és indogermán népeknél bizonyos
mythosok közösek, elvitázhatatlan tény. De hogy az
áriái népek ezeket a dolgokat Noétól kapták volna,
ép olyan feltevés, mint a panbabylonistáké, a kik e
mythosok elterjedését a babyloni kultúra befolyására
vezetik vissza.
H u m m e l a u e r látomási elmélete már csak azért
sem m o n d h a t ó valószínűnek, mert alapját csupa «ha»
képezi. Elmélete kedvéért kénytelen egy sereg más
feltevést kockáztatni, melyeket bizonyítani sehogy
sem tud. Ez pedig tudvalevőleg oly körülmény, mely
m i n d e n tudományos feltevés értékét és valószínűségét
egyre j o b b a n leszállítja.
A tudományos hypothezis valószínűségi értéke
igen találóan törtszámhoz hasonlítható, a melynek
nevezője nagyobb a számlálónál. És valahányszor
egy adott feltevés kedvéért több más segédfeltevést
állítunk fel, főfeltevésünk értékét úgy redukáljuk, mint
egy törtét nevezőjének u j a b b meg ujabb szorzása
által. Ha egy feltevés valószínűségének eredeti értéke
^ és ha e feltevés kedvéért x,y
segédfeltevésekre
szorulunk, az így megfejelt főfeltevésünk értéke
—ra zsugorodik össze.
n. x . y

°

Tessék most megolvasni a látomási elméletet
környékező «ha»-kat és legott kitűnik, mit tartsunk
valószínűségéről.
De ez csak a kérdés egyik oldala. Tegyük fel,
P. H u m m e l a u e r elméletének csekély valószínűsége
dacára, hogy a Genezis teremtéstörténete Á d á m vízióin a k leírása. Megoldottaknak tekinthetjük-e a feltevés
mellett a hexaemeron értelmezésénél felmerülő összes
tudományos nehézségeket ?
i I. m. 104. 1.
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Hummelauer szerint a szentírási viziók igen sok
esetben csak nagy általánosságukban igazak, egyes
részleteikben képletesek és csak átvitt értelemben
felelnek meg a valóságnak.
Helyes! I)e k é r d j ü k : hol vannak a Genezis
teremtéstörténetében ezek a bizonyos symbolikus
elemek és ki képes azokat kihámozni, ha a szerző
maga egy árva szóval sem jelzi, hogy elbeszélésének
bizonyos részeit nem szószerint kívánja értelmeztetni ?
H u m m e l a u e r e kérdésre így felel : A teremtéstörténet
célja vallásos igazságokat tanítani, n e m pedig palaeontológiát avagy geológiát: «Dieser Zweck heischte
keineswegs eine ängstliche Übereinstimmung zwischen
Visionsbild und objectivem Hergang; die Häufung
kosmischer und tellurischer Vorgänge hätte diesen
Zweck eher v e r d u n k e l t . . . Naturwissenschaft und Bibel
bringen nicht genau denselben Gegenstand zum Ausdruck; eine volle Übereinstimmung ihrer Darstellungen
darf nicht gefordert w e r d e n ; Verschiedenheit ist hier
kein Widerspruch.» 1
Ilogy a teremtéstörténetnek mi acélja, azt a bibliai
szerző kifejezetten n e m m o n d j a m e g ; e kérdésre
tehát csak a szent szöveg összefüggésének vizsgálata
alapján adhatunk többé kevésbbé valószínű választ.
Annyi bizonyos, hogy a bibliai szöveg elfogulatlan
olvasása n e m kelti azt a benyomást, mint lia a szerző
tisztára vallásos igazságokat akart volna előadni.
A P. H u m m e l a u e r által neki tulajdonított cél megint
csak feltevéses értékkel bír, mert nem a bibliai
szövegben birja alapját, h a n e m a tudós jezsuita
ideológiájában; a mi pedig a keresztény hagyományt
illeti, ez ugyan a jelen esetben nem egyértelmű, de
tény, hogy előbb szól e pótfeltevés ellen, mint mellette.
De ez még n e m minden. Ha a teremtéstörténet
csakugyan Ádám természetfölötti látomásának leírása,
kérdés: miért n e m felelnek meg az ott elbeszélt
teremtési folyamatok a valóságnak? P. Hummelauer
válasza: Mert a bibliai teremtéstörténet látomás, a
látomásnak pedig nem kell minden izében történeti
elemekből állania. De erre megint azt lehet mondani :
Isten végtelen igazság, ki sem maga n e m tévedhet,
sem mást tévedésbe n e m ejthet; hogy nyilatkoztathatott ki tehát oly kozmológiát, melyet az emberiség
több mint két évezreden keresztül igaznak tartott,
noha n e m egészen az ? És ha m á r kozmológiát akart
Ádámmal szemléltetni, miért bocsátott rá objektive
hamis látomásokat? Nem lett volna Istennek mintegy
Ádámmal a teremtés teljesen avagy félig való képét
szemléltetni? Ártott volna Ádámnak a teljes igazság
megismerése ? Árt talán n e k ü n k a földrétegek történetének tudományos ismerete ?
Ezekre a kérdésekre P. Hummelauer aligha tudna
válaszolni, pedig ettől függ a látomási elmélet elfogadhatósága. A míg e problémákra kielégítő választ n e m
nyerünk, a látomási elméletet nem csak n e m tarthat1

1. m. 113. 1.
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juk a bibliai teremtéstörténet tudományosan beigazolt
magyarázatának, de még elfogadható feltevésnek
sem. A mellett azonban készséggel elismerjük, bog}'
P. Hummelauer a teremtéstörténet betűszerinti értelmezésének hangoztatásával új és tudományos szempontokat vitt be a hexaémeron-kérdésbe és ezzel
a probléma helyes folyásának szempontjából kétségkívül nagy és m a r a d a n d ó érdemeket szerzett.
-k

A látomási elmélet a bibliai teremtéstörténet
utolsó értelmezési kísérlete, mely még a Szentírás és
a természettudományok megegyeztetésének jegyében
áll. 1872-ben George Smith kibetűzi a Gilgames-eposz
töredékeit és h á r o m év múlva Assűr-ban-apal könyvtárának r o m j a i között megtalátja az «enûma élis»,
a bábeli Marduk-Tiámat eposz jó részét. Ezzel a
teremtéstörténet értelmezésének kérdése teljesen háttérbe szorult. Most m á r n e m az többé a főkérdés,
hogyan egyeztethető meg a szentírási hexaëmeron a
tudománnyal, h a n e m egyáltalában természetfölötti
ercdetű-e a bibliai teremtéstörténet és esetleg nem-e
valami jüdaizált bábeli m y t h o s ?
A bibliai őstörténet kérdésének ezzel az új
fázisával a szerkesztő úr engedelmével m a j d csak a
jövő évben fogunk foglalkozni.
Kmoskó Mihály dr.

Aktuális

kérdéseink és a románok'

a.)

Sok, igen sok aktuális kérdésünk van. Ezúttal
csak a legaktuálisabbakat akarom előadni. Melyek
ezek? Ezek a sokszor emlegetett kél r e f o r m ; t. i. a
szent Bazil-rend r e f o r m j a és a naptáregyesítés. Ezen
két kérdést ezúttal abból a nézőpontból akarom
tárgyalni, hogy m i n ő álláspontot foglalnak el ezeknél
a románok. És pedig úgy a r o m á n egyházi hatóság,
mint a nagy publikum. Természetesen első sorban
az egyesült r o m á n o k a t tartjuk itt szem előtt.
A n e m egyesültekkel tehát csak mellékesen fogunk
foglalkozni. Miért? Egyszerűen azért, mert e kérdéseket saját belügyünknek tekintjük. A m i n t nem
türnők azt, hogy ezekbe protestáns, esetleg izraelita
honfitársaink beleavatkoznak és ezt illetéktelennek
jelentenők ki, ép oly illetéktelen előttünk a nem
egyesültek beleszólása. Legalább is olyan beavatkozást, mely r á n k irányadó volna, semmi körülmények
között sem vagyunk h a j l a n d ó k elismerni.
Nézzük csak tehát magát a tárgyat. És pedig
sorjában, a mit feljebb megjelöltem. Vagyis először
azt, hogy foglalkozott-e a r o m á n egyházi hatóság a
szent Bazil-rend r e f o r m j á v a l ; szükséges-e az előtte,
vagy talán úgy véli, hogy minden a régiben m a r a d hat, mint azt egyesek még mindig ó h a j t a n á k ! És ha
foglalkozott, hogyan gondolja azt keresztülvinni?
A r o m á n egyházi hatóság igen is foglalkozott a kérdéssel és pedig két izben is. A mi pedig a reform
módját illeti — örömmel konstatálhatjuk — az nagy
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részben megegyezik azzal, melyet mi képviselünk.
Lássuk azonban ezeket közelebbről is.
A szent Bazil-rend reformjával első izben 1872ben foglalkozott t. i. az ezen évben tartott balázsfalvi tartományi zsinaton. 1 A zsinat érvelése abból
indul ki, hogy' a reform keresztülvitele épen a rend
miatt szükséges. A miatt t. i., hogy az rendeltetésének minél tökéletesebben megfeleljen. A zsinat világosan kijelenti, hogy nag}7 szent Bazil ügy alkotta
meg a rend szabályait, a mint azt a különböző
körülmények kivánják. Más szóval mit jelent ez:
azt, hogy a rend n e m amolyan: noli me tangere
dolog. Vagyis a n n a k szabályai alkalmazhatók az
idők követelményeihez. Nincsenek azok megkövesedve. Elet van bennök. Ez pedig egészséges vérkeringéssel van egybekötve. Kössük csak át j ó erősen
valamely tagunkat, mindjárt beáll a gyengeség, aléltság, szédülés. Ez pedig nem élet. Hogy egyházunk
hitélete olyan alélt, elernyedt, ennek nagy részben
az oka abban rejlik, hogy egyetlen szerzetesrendünk
abroncsok közé szorult. Tágítani kell azt, sőt egyszerűen letépni róla. Ezt akarja a zsinat is. De érvelj ü n k csak saját szavaival: «Magnus iste Ecclesiae
Pater, ne vita solitaria a sacro suo fine declinaret,
régulas hinc institutioni accomodatas praescripsit».
«Ecclesia Graeca in legislatione sua canonica
palam ostendit, q u a n t u m ponderis huic salutifero
instituto tribuerit, propterea non solum pro tempore
et pro re necessaria consilia capere adnitebantur,
ut Ordo Monasticus S. Basilii pristinae suae vocationi
adamussim responderet, sed etiam ob insignia
mérita, quae Ordo ille erga Ecclesiam tam in scientiis sacris excolendis ac juventute instituenda, quam
in religione Christiana propaganda, in populi moribus tuendis, nec n o n in cultus divini decore p r o m o vendo sibi comparaverat, hand dubitavit illi in totam
ecclesiasticam constitutionem vim salutarem conferre.» Mi más ez, ha nem az, mit feljebb mondottam. A zsinat vissza akarja adni a rendet régi hivatásának és pedig teljesen a szent alapító szabályainak megfelelőleg. Azt akarja, hogy a rend a hitéletnek hatalmas emelője legyen aktiv munkálkodása
által. Szoros egyházi téren, de a legkülönbözőbb
irányban. Nevezetesen : a tudományok művelésében,
gyermekek nevelésében, az istenitisztelet rendezésében. Micsoda hatalmas tér és sajnos — ezerszer
sajnos — nálunk mennyire parlagon heverő tér.
Nagy kedvem volna itt kitérést tenni, de nem a k a r o m
tenni a tétel egysége miatt. Csak egy-két megjegyzésre szorítkozom. Vannak-e kath. népszövetségi
egyesületek a r o m á n o k n á l ? De ezt kérdezni talán
fölösleges is, de kérdezem, mutatkozik-e náluk legalább hajlandóság ezek megalakítására ? Pedig ez
1

Concilium provinciale primum provinciáé ecclesiac
Graeco-catholicae Alba-Juliensis el Fogarasiensis, Blasin
pp. 146—156. 1886.
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mégis katholikusabb ügy, mint a zsidó demokratákkal
szavazó képviselők támogatása. Mennyit tehetne e
téren tisztult, elfogulatlan, egyházi kath. hivatásától
áthatott szerzetesrend! És gondoljunk csak a velehrádi kongresszus egyik tárgyára, a caritativ m ű k ö désre. Micsoda előmozdítói volnának ennek a zelosus
szerzetesek! Bizonyára többet használnának az unió
szent ügyének, mint a n e m egyesültekkel folytatott
polémiák. Bizonyára hasonló dolgok indították a túl
konzervatív r o m á n egyház képviselőit e kijelentésre :
«... O p p o r t u n u m ducit (ss. concilium) Ordinis S.
Basilii Magni in omnibus huiusce Provinciáé Dioecesibus restaura ti onem in principio edicere.» Ha a
r o m á n egyház restaurál, akkor ott bizonyára kiáltó
a baj.
•Hogyan is képzeli most már a zsinat ezen restaurációt? Következőleg. Általánosságban kimondja,
hogy szent Bazil reguláinak és egyéb iratainak, valamint a keleti egyház canonjainak szellemében.
A külső jogi viszonyban nevezetesen azt akarja,
hogy azok az illető megyés püspöknek legyenek alárendelve, ki a Protohegumen útján a rend tagjait
lelki pásztorkodás terén, vagy esetleg cathedrákon
alkalmazhassa. Mindez a keleti egyház kanonjainak
megfelelőleg, melyek a teljes exempciót nem ismerik.
Belső ügyeikben azonban függetlenek volnának.
Ezeket az egyes házak a protohegumennel egyetértőleg intéznék el. Balázsfalván felállíttatnék tehát
anyakolostor, melynek az összes házak alá volnának
rendelve. Jobban mondva a balázsfalvi monostort —
tekintettel a múltban szerzett érdemeire
anyakolostor rangjára emelnék.
Mit m u t a t n a k az eddigiek? Mindenesetre először
a reform szükségességet, de másodszor annak mibenlétét is. A zsinat, a szent alapító reguláinak megfelelőleg, a rendet az aktiv élet terén a k a r j a látni. A contemplativ életet nem tartja elégségesnek a jelen idők
követelményei folytán. Aktiv élet nélkül a contemplativ élet elposványosodik és a restségnek, b ű n ö k n e k
lesz melegágyává. Nem mondom, hogy mindig, de
nálunk határozottan elposványosodott. Vissza kell
tehát adni a rendet hivatásának. És azt hiszem, n e m
tévedek, ha azt állítom, hogy a zsinat a püspöki joghatóság megóvásával épen ezt a k a r j a biztosítani.
Bizonyára ugyanezen céllal bizza a balázsfalvi metropolitára az alkalmas ifjak fölvételét és azoknak
magasabb intézetekben való neveltetését. így reméli
a zsinat, hogy idővel oly férfiakkal fog rendelkezni
a rend, kiket a hitélet restaurációja terén haszonnal
alkalmazhat. A gimnáziumok vezetését is — legalább részben — örömmel látná a baziliták kezén.
Ime ezekben adom az 1872. zsinat munkáját, a szent
Bazil-rend reformját illetőleg.
Az 1882-i zsinat újból foglalkozott az eszmével.
Ez alkalommal azonban egyszerűen konstatálták,
hogy a zsinat határozatait a pápai szék megerősítette. így tehát nincs m á s hátra, mint azt keresztül
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vinni. Úgy tudjuk azonban, hogy még m a is várnunk
kell a reform keresztülvitelét. Megjegyzem, hogy az 1882.
zsinat a baziliták kérdésével is foglalkozott. Nagyon
sajnálatos azonban, hogy a zsinat e tekintetben az
őszinte óhaj határán n e m ment túl. A zsinat aktái
között ugyanis ezt olvassuk : . . . «Concilium hoc provinciale hac vice nihil aliud efficcre potest, quam
fervens desiderium exprimere videndi aliquando
etiam in Dioecesibus huius Provinciáé ciusmodi
Monasteria erecta». 1
Ha most a fentiekre még egy pillantást vetünk,
mit veszünk észre? Azt, a mit feljebb megjegyeztem.
A r o m á n egyházi hatóság — eltekintve a jezsuiták
bevonásától •— ugyanúgy akarja keresztül vinni, mint
ahogy e becses folyóirat hasábjain régebben megjelöltem. A cél pedig teljesen ugyanaz, t. i. tudományosan képzett rend megteremtése. IIa valahol, akkor
épen nálunk, úgy románoknál, mint ruthéneknél,
hol nős a papság, szükség van erre. Még egy megjegyzést akarok e helyen tenni. És ez abban áll,
hogy m i d ő n a baziliták reformjáról és a naptáregyesítésről van szó, az előbbit mindig első helyre
teszem.
Ez n e m minden ok nélkül történik. És eddig
hangsúlyoztam és most is hangsúlyozom, hogy a
naptáregyesítés a nép előkészítését föltételezi. Ezt
pedig — úgy gondolom — a r o m á n o k elsősorban a bazilitáktól várják. Legalább addig erről az
oldalról kell várnunk, míg a coelibatus gondolata
meg n e m érik. Ettől pedig még fölötte távol vagyunk.
Ha csak az Úristen meg n e m könyörül rajtunk.
Vegyük elő most a második kérdést, a naptáregyesítést. Előre is kijelentjük, hogy ez a románok
jelentékeny részénél a m o l y a n : noli me tangere kérdés. Némelyek ennek puszta hallatára késhegyre
mennének, de a komoly vizsgálódás, megfontolás
terére rá nem lépnek. Egyesek mindjárt latinizálást
kiabálnak. Innen van az, hogy a r o m á n o k között
alig akad valaki, ki ezt föl m e r n é vetni. És ezúttal —
a mennyire a rendelkezésemre álló anyag engedi -—
saját embereivel fogok érvelni. Itt van a hires nagytudományú, volt nagyváradi p ü s p ö k : Papp.-Szilágyi
József. 0 egyházjogi «Enchiridion»-jában 2 «De tempore celebrandi Paschatis» cím alatt foglalkozik a
Gergely-féle naptárral is. Röviden ugyan, de annál
határozottabban. A keleti Egyház hivei — így szól —
most is a Julián naptárt követik, á m b á r maguk bevallják, hogy ezen naptár szerint nem lehet minden
esetben a nicaeai zsinat határozatának megfelelőleg
megünnepelni. És pedig miért ! Egyszerűen azért,
mert a Julián-naptár sok szempontból hibás. Nevezetesen pedig 1. az évet hibásan állapítja meg
1
Concilium Prov. Secundum Provinciáé eccl.-ae Graecocath. Alba-Juliensis et Fogarasiensis celebr. a. 1882. Blasin
1886. p. 101.
s
Enchiridion juris Ecclesiae Orientalis Catholicae, MagnoVaradini 1862. p. 503. 1.
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2. hibásan állapítja meg az újholdakat és holdtöltéket
Pedig a zsinat atyái a húsvét idejének meghatározásánál ezeket vették irányadóul.
Már pedig, ha hibás az alap, hibás, rossz mindaz,
a mit ráépítünk. Igy áll elő azután azon fonák helyzet, hogy az a keleti egyház, mely mindig ügy szerepel, m i n t a tiszta apostoli hagyomány kizárólagos
hordozója, még rituális téren is n e m j á r el a canonok igazi értelme szerint. Itt igazán csak bátorságra
van szükség.
És Papp-Szilágyiban ezen bátorság, nviltság megvan. Minden himezés-hámozás nélkül alaptalannak,
nevetségesnek tartja a Pidalion ama vádját, hogy a
latin egyház megsérti az idevágó canonokat. De hallj u k saját szavait. Szórói-szóra így ír: «Pidalion, Nota
ad supra citatum Canonem SS. Apostolomra, defectum h u n c Calendarii recognoscit ; nihilominus tamen
damnai Latinos, imprimis Gregoriam XIII. Pontificem Calendarii Juliani reformatorem eo scopo, ut
Fest um Paschatis suo tempore per concilium Nicaenura praescripto celebrari possit; adstruendo, satius
fuisse e r r o r e m prioris Calendarii tolerare, q u a m
diversitatem temporis celebranti Paschatis in Ecclesiam introducere, sieque scissionem in Ecclesia
Christiana procurare. Damnare antem se ipsos, qui
haec objiciunt, deberent, eo quod agnoscentes quod
melius et perfectius est, illud tamen non amplectantur, idque ideo tantum, quia errorem Romanus
Ponlifex emendavit». Bizony itt van az igazság. Azután
vele méltán kérdezhetjük, hogy kik e téren is a
különbség előidézői? A hibát javító pápa-e, vagy
pedig a hitükhöz konokul ragaszkodók? Minden elfogulatlan e m b e r előtt az utóbbiak. Ezek eljárása
nem egyéb, mint az igazság ellen való tusakodás.
Hát ezen az oldalon volna az egyesült római egyház
is. Az egyházi hatóság nem. Ezt kell következtetnünk
Papp-Szilágyi állásfoglalásából. És ezen nézetünkben
megerősít minket a r o m á n püspöki kar állásfoglalása
a közelmúltban. Ezt a naptáregyesítésről írott cikkemben m á r említettem. Az aradi Tribuna 1909. évi
április 17/30. számában elismeri, hogy az egyesült
püspöki k a r elvben a naptáregyesítés mellett van.
Ezt azonban két-három éves előkészítéssel tartja csak
keresztülvihetőnek.
Hadzsega Ggala dr.

Á q o s t a . A bajor püspöki

kar az ifjúság

nevelése

ér-

Epvházi

dekében — a lefolyt évben három korszakos lépést tett
fr,
előre. Megengedte, helyeselte és pártolta, hogy az elemi v t i a S ~
iskolák összes papfelügyelői minden egyházmegyéből k r ó n ' k a összefogva országos egyesületet alakítsanak, annak a
célnak szolgálatában, hogy az elemi iskolák a papság
felügyelete alatt maradjanak jövőben is. Második korszakos alkotása a bajor püspöki karnak az, hogy a
papságnak az elemi iskolaügy felügyeletére való mennél
sikeresebb képesítése céljából az idei freisingeni értekezletében határozatkép kimondotta azt, hogy minden
papnevelő főiskolában, ott lyceumnak nevezik, a neve-
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léstan (méthodikával és didaktikával együtt) a köteles
főtárgyak egyike legyen. Harmadik korszakos alkotása
a bajor püspöki karnak ezidén az, hogy ugyancsak a
freisíngeni értekezletben határozatilag kimondotta azt,
hogy Bajorország valamennyi tanítónői szerzetesrend
számára Regensburgban, az ottani Angolkisasszonyok
intézetében, közös tanítónői és tanárnői képzőintézete
legyen, kapcsolatosan az ottani lyceummal, a melyben
e célból új tanszékeket kell állítani a német nyelvészet,
a földisme és a pedagógia számára. E harmadik helyen
említett intézkedés számára a kezdeményezés, szerencsére, magától az ország közoktatásügyi kormányzójától
indult ki.
Emlékezet és okulás céljából ide iktatom a bajor
minisztériumnak 1908. március 31-én 8829. sz. alatt kelt
rendeletét: «A zárdai tanítóképzés érdekében kívánatos
az, hogy a zárdai tanerők tudományos képzettségük
tekintetében az ugyanazon fokú tanintézetek világi tanerői mögött háttérben ne maradjanak, hanem azokkal
egy sorban maradjanak. E célból a zárdai tanerők magasabb kiképzése végett külön intézkedést kell tenni.
Ezt az intézkedést, már csak a költségekre való tekintetből is, csak valamely főiskolával, tudományegyetemmel vagy lyceummal kapcsolatban lehet foganatosítani,
úgy hogy valamennyi nőzárdai intézet egy ily főiskola
használatára legyen utalva, úgy hogy a tanuló rendtagok
elhelyezése egy és ugyanazon
kolostorban
vagy
konviktusban történjék. Melyik főiskola jöhet ez iránt
tekintetbe és miféle intézkedéseket kell e célból az illető
főiskola keretében tenni, ez iránt az egyházi főhatóságoknak lesz alkalmuk, az illetékes nőzárdai tanítóintézetek főnöknőivel való tanácskozás után, nyilatkozni.
Több főiskolában különös intézkedésre nem lesz szükség.» Az impérium és sacerdotiuin egyetértése így termi
meg a haladás csiráit mindenha és mindenhol,
*

London. A Rómával való egyesülés az anglikánusoknál. — Ennek a mozgalomnak múltkori ismertetése
fonalán említés történt a «The Lamp» cimü folyóiratról, melyről azt írtam, hogy azt egy szent Ferencről
nevezett protestáns «zárda» adja ki. Legújabb hir erről a
lapról és erről a protestáns ferencrendi zárdáról az,
hogy mindakettő római katholikus, még pedig f. évi
október hó 30 ától, a midőn a katholikus egyházba
való visszatérés az egész protestáns zárda (community)
részéről testületileg megtörtént.
A «The Lamp» novemberi számában erről az eseményről a következő tudósítás jelent meg : «A «The
Lamp»-nak ez a jelen száma azért késett, hogy olvasóinak jelentést tehessen a következőkről. Hétfőn, október
30-án, az angyalokról nevezett Miasszonyunk kápolnájában, Graymoorban, főt. Conroy József, az ogdensburgi egyházmegye püspöki helytartója, főt. Farlay M.
János new-yorki érsek úr helyeit, illetve felhatalmazásával fölvelte a római katholikus anyaszentegyházba a
Society of Atonement (az Engesztelés Társulatának), a
melynek székhelye Graymoor, minden tagját. Főt. Conroynak a felvétel szertartásában segédkezelt főt. Drain
Paskál Robinson, a Notre Dame de Loretto nevű templom plébánosa, Cold Spring, a kinek plébániájába
esik Graymoor fekvése. A nélkül, hogy részletekbe bocsátkoznánk be, elég legyen jelenteni azt, hogy mon-
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signor Falconio washingtoni apostoli delegátus útján az
a kérelem ment előzetesen X. Pius pápához, hogy ő
ezt a társulatot «vegye pártfogása és vezetése
alá» úgy a hogy van, a lappal és az intézettel. Október
7-én válasz érkezett a nagyméltóságú apostoli delegátustól. Az alatt a tíz nap alatt, melyek az egyházba
való felvételt megelőzték, az Engesztelés Társulatának
főt. C. G. O'Iveeffe, a New-Yorkban levő higland-falls-i
Szentszív-templomnak plébánosa többször kijött Graymoorba, hogy a társulati tagokat a felvételre előkészítse. Az egyházi hatóság (már t. i. a jelen esetben a
pápa és a new-yorki érsek) kívánsága, hogy a «The
Lamp» tovább is megjelenjen».
Eddig a «The Lamp» jelentése. Nagyobb hitelesség
kedvéért itt megemlítjük még az «America» cimű katholikus folyóiratnak ugyanez eseményről szóló nov. 7-iki
tudósítását. Ime — ez most itt a tanulság — ime mit
képes az imádság Istentől kieszközölni. Annak az igazságra törekvő protestáns hitbuzgó társulatnak tagjai, a
mint múltkori tudósításunkban jeleztük, buzgón imádkoztak maguk is és imádkoztatták, kérve és esdekelve
hozzájuk, az egyesülést óhajtó katholikus köröket is.
line, a jó lelkek egyesült imája megnyitotta az eget.
Ascendebat precatio et descendebat Dei miseratio.
*

K ó m a . A szabadkőművesség erőszakoskodása Fortis
halálos ágyánál és temetésekor. — Ki volt Fortis, a ki
lapokat olvas, tudja. Alessandro Fortis egyike volt
Olaszország vezető államférfiainak. Vallásos nevelésben
részesült, de azután garibaldiánus lett, köztársaságért
hevült s belekeveredett a szabadkőműves áramlatokba.
Igy nyilt meg előtte a közpálya, egész hazájának miniszterelnökségéig. Sajátságos jellemvonása max-adt
egész életén át — a mérséklet. O mint szabadkőműves
sem tudott résztvenni tagtársainak vallásellenes gyűlölködésében és kihágásaiban. Kivált utóbbi időben
gyakran és nyíltan hirdette, hogy ő katholikus honfitársai iránt rokonszenvet érez. Nem is régen, az országgyűlési választások idején, Poggio Mirbetoban beszédet mondott, mely sokáig visszhangzott az országban s a melyben Fortis kijelentette azt, hogy ő nem
ismer Olaszországban «klerikális kérdést», mert ö képtelenségnek tartja elképzelni is azt, hogy az olasz katholikusok a haza ellenségei lennének. Ezt a nyilatkozatot a szabadkőművesség igen rossz néven vette akkor
s elkezdtek róla szabadkőműves körökben beszélni,
mint «álomba merült» testvérről. S nehogy elveszítse őt
a szabadkőművesség, a vakbuzgó szabadkőműves vezérek, a mesterek : Ferrari, Nathan, Ruva, valóságos
őrséget képeztek betegágya körül éjjel-nappal. «A mienk
volt életében, mondá Nathan, mienk lesz haláláig.»
Fortis egész életén át ismeretséget, sőt barátságot tartott fenn több pappal, szerzetessel és prelátussal. Ezt
tudta róla mindenki s így senki sem csodálkozott a
felett, hogy halálos ágyán orvosához ezt a nyilatkozatot
intézte : «Azt akarom, hogy tudja meg mindenki és ön
ismételten jelentse ki azt, hogy én jó keresztény módjára akarok meghalni». Ez az orvos üdvözletet hozott
Fortisnak a pápától és jókivánatot egészségének visszaállítása iránt. Fortis megbízta az orvost, hogy hálás
köszönetét nyilvánítsa ezért a pápának. Ilyen körülmények között alapos volt a remény, hogy Fortis nyil-
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vánosan is megtér. Mgr. Giovanelli, a Szent-Márk-templom plébánosa, Forlis illetékes lelkiatyja, mindent
megtett, hogy Fortist utolsó perceiben a vallás igazaiban részesítse. Irt a beteg leányának is, hogy minden
percben kész menni, csak liivják. Az őrtálló szabadkőműves környezetből azonban a plébános azt a választ
hozta, hogy nem fogják ugyan a beteget akadályozni
abban, hogy papot hívjon, de arra, hogy valaki őt erre
figyelmeztesse, nem fog senki vállalkozni. S így is történt. A kiengesztelés nem leijesült. Temetéskor meg azt
a vad kegyetlenségei követték el a szabadkőművesek,
hogy a koporsóra illesztett keresztre, hogy azt senki se
láthassa, rátették Fortisnak garibaldiánus vörös ingét
és sapkáját. Ennek az erőszakoskodásnak általános
megbotránkozás volt az eredménye. «Ezt a jelenetet
Fortis nem engedte volna meg.» «Le onnan 1» ilyen
nyilatkozatok voltak hallhatók. Maga Giolitti miniszterelnök is azt mondotta: «Hiszen a család is akarta a
keresztet! Foitis hivő ember volt!» Ilyen erőszakos
banda a szabadkőműves összeesküvés; és az emberek
a garázdálkodást a legszentebb dologban tűrik; nem
ébrednek, nem ocsúdnak.
—y —la.

E g y h á z i közigazgatás. Irta : Dr. Geisz Antal.
Temesvár. Csanádegyházmegyei könyvnyomda. 1054 old.
8°. (Vászonba kötve, ára 15 K).
I.
A plébánia-irodában nélkülözhetetlenek az olyan
segédkönyvek, a melyek először is a plébániai hivataloskodás formai részéhez adnak útbaigazításokat és kész
formulákat («egyházi irálytan»), másodszor nyújtják az
egyházi ügyekre vonalkozó és még hatályban levő állami
törvényeket és törvényszakaszokat, miniszteri rendeleteket, határozatokat és birói döntvényeket — kiegészítve
esetleg még az egyházjogi kézikönyvekben fel nem található, egyházi hatóságok törvényeinek, utasításainak
szószerinti szövegeivel — («törvénytár» és «döntvénytár»), harmadszor magukban foglalják az állami közjognak és közigazgatási jognak, a papol akár mint állampolgárt akár mint községi lakót érdeklő jogszabályait,
valamint az őt, akár mint magánszemélyt, akár mint
birtokost érdeklő állami magánjogi és büntetőjogi szabályokat, forrásokat és birói döntvényeket («önügyvéd»).
A két első kategóriába tartozó munkákat bírtunk
eddig is a már jó részben elavult, következő munkákban : Beke A., Egyházi irálytan (1878), Tokody Ödön,
Lelkészi irattár (IV. kiadás 1892.) és: Egyházi ügyekre
vonatkozó törvények, kir. és kormányrendeletek és
birói döntvények tára (III. kiadás, 1888). A harmadik
kategóriába vágó, külön, papoknak írt munkánk eddig
nem volt, de elég jól megfelelt e célnak Knorr A. «Önügyvéd» cimű munkája is. (V. kiadás, 1894. év, pótfüzet
1899. év) és más hasonló müvek.
Geisz dr. műve mind e három szempontnak egyetlen munkában kívánt eleget tenni, és már itt eleve kijelentjük, e három szempontnak eleget is tett, sőt azokon annyiban túl is ment, a mennyiben a fent csak
«esetleg» felölelhető anyagcsoportból (egyházi törvényhozók és hatóságok rendelkezései, utasításai) elég bőséges anyagot vett fel müvébe.
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Geisz művének ezen hármas alkotó elemére való
tekintettel, a mű címét «a potiori» való elnevezésnek
kell mondanunk. Egyébként is a címet nem egészen
szerencsésen megválasztottnak tartjuk, mert az «Egyházi
közigazgatás» alalt két, egymástól lényegesen különböző
dolgot szokás érteni és pedig : vagy a belső egyházi
közigazgatást (végrehajtói a püspök és a plébánosok) kell
értenünk, a mi a műnek csak a fenti 1. 2. kategóriába
eső egyik része és az is csak kisebb része, vagy pedig a
magyar közigazgatási jognak a közigazgatási hatóság
által végrehajtandó «egyházi közigazgatás» nevű része,
(de ez lényegesen különbözik a fentebbitől, azzal tehát
egy név alá nem vonható) a mi a fenti 1. 2. kategóriák
egy másik része ; a bűntetőjogi és a magánjogi anyag pedig
már semmiképen nem foglalható a választott cím alá.
A hasonló irányú osztrák (Dannerbauer) és porosz
(Brandenburg) munkák más címet is választottak : «Praktisches Geschäftsbuch», «Die Geschäftsverwallung,» a
hol a «Verwaltung» szó természetesen nem «közigazgatást», hanem «vezetést», hivatalvezetést jelent. Ezen
formai kifogás egyébként a mű nagy tárgyi becsének
semmiképen se prejudikáljon.
A munka 21 fejezetre («rész») oszlik, a «rész»-ek
ismét szakaszokra (§). A mű tehát nem lexikon alakban nyújtja az anyagot, de a könyv végén pontos, betűrendes tárgymulató pótolja a lexikon-alak előnyeit.
Az I. részben («Egyházi irálytan») szerző tömören
és világosan közli a plébániai irodai formális tudnivalókat az egyházi irályról, a plébániai ügyviteli könyvekről,
a levéltárról, a különféle beadványokról, kérvényekről,
bizonyítványokról, jegyzőkönyvekről, okiratokról, azok
másolatairól és másodlatairól (itt szól a közjegyzői
okiratokról is), azok bélyegeléséről, a statisztikai adatok beszolgáltatásáról és a postai viteldíjmentességről
sőt függelékül közli a postai és távirdai szabályok kivonatát is. A plébániai irodára és irattárra (ő csak «levéltárt»
említ) vonatkozólag mindenesetre részletesebb lehetne a
munka, így például a plébániai irattár legfőbb és legértékesebb iratáról, az egyházlálogatási okmányról, formai,
irodai szempontból nem tárgyal (például : lehet-e a plébánosnak is adni a nála levő példányból kivonatokat, fordításokat és a mennyiben nem, kicsoda és hol adhatja azt
ki ?), pedig ez nagyon gyakorlati dolog ; elég sűrűen a halóságok és a bíróságok elé is kerülnek a plébános által készített kivonatok, de a hatóság vagy biróság azok helyett
rendesen beköveteli a püspöki hatóság által (szentszéki
jegyző) kiállított és hitelesített kivonatokat, fordításokat ; ha pedig nem teszi, a per később ezen formai
hibából újból kezdhető.
A II. részben («Vallás és erkölcs») szerző, nagy
gonddal összegyűjtött, de igen vegyes természetű anyagot ölel fel; ennek oka kétségkívül az erőltetett egységesítési törekvés volt. A dolog itt azért szembeszökő,
mert a «vallás» szónak megfelelően közli először is a
magyar közjognak és a közigazgatási jognak a vallás
szabad gyakorlatára és a felekezetek viszonyára, jogaira,
a vallásváltoztatásra, gyermekek vallására, a vasárnapi
és ünnepi hivatali és munkaszünetre, továbbá az italmérési üzletekre vonatkozó rendelkezéseit, de azután
merész kapcsolattal, a büntetőjognak a papot érdeklő
szakaszait (vallásháborítás, istenkáromlás stb.) közli (az
«erkölcs» szónak megfelelve) nem feledkezve meg az
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ifjúkori bűnösökről és a javítóintézetekről sem, végül
pedig ezen II. részben közli «Böjti fegyelem» cím alatt
(11. §.) a X. Pius pápa által 1906. évben Magyarországra
adott böjti engedményeket. Véleményem szerint szerző
helyesebben tette volna, ha a büntetőjogi anyagot a mű
végén külön foglalta volna össze, úgy, a mint a XXI. fejezetben (helyesen) foglalta egybe a magánjogi ügyeket.
Szerzőnek azon módszere, hogy rendszerint csupán
szószerint «leközli» a törvények és rendeletek szövegeit,
általában véve helyes, de az már nem helyeselhető, hogy
a nem világos, tehát félreérthető szövegekhez sem füz
egyetlen magyarázó szót. Igaz, a világi törvénytárak is
így vannak szerkesztve, de ez épen azoknak nagy hibája
is; nem jogvégzett emberek (jegyzők!) kezében mit érnek a körmönfont §-ok magyarázat nélkül, mikor sokszor szakemberek is teljesen félreértik a törvény vagy
a rendelet szavait. Különösen félni lehet ettől a felekezetlenségből való visszalépés («belépés») körül előírt
eljárás tekintetében, a melyet egyes közjogi könyvek is
helytelenül adnak elő ; pedig szerző itt is csak a törvény és a rendeletek szövegét közli.
A III. rész («Istentisztelet») túlnyomólag liturgiái
anyagot (S. Bit. Congr. határozatai) vagy pedig aliturgiára,
nevezetesen a mise-alapítványokra, mise-stipendiumokra
és az egyházi énekre vonatkozó kánonjogi anyagot (S. C. C.
dekretumai) tartalmaz, kiegészítve a vele vonatkozásban
levő magyar államjogi szabályokkal, így különösen a
mise-alapítványokra nézve. E fejezet mindenesetre jó
szolgálatot tesz a lelkészkedő papságnak, mert egybeállítva találja azt, a mit pasztorálisból, egyházjogból és
püspöki körlevelekből kellene nagy fáradsággal összekeresnie. Úgy általában is elmondható ez az egész
könyvre vonatkozólag ; jó szolgálatot tesz az tehát mint
«décréta novissima S. Sedis» gyűjtemény is. (Ez egy
4-ik kategória a fentemlített három kategóriához.)
A IV. rész («Szentségek») anyaga úgyszólván teljesen liturgiái és kánonjogi, csak az elkeresztelésre és
a gyónási titokra vonatkozólag közöl magyar államjogi
anyagot. Szó van ezen részben az öt első szentségről;
a házasságról a XV. részben tárgyal szerző, a papszentelés természetesen már kívül esett az ily segédkönyv
tervezetén. Az egyes szentségek keretében szerző figyelme
minden lényegesre kiterjedt ; persze az egész liturgiát
nem foglalhatta belé művébe. Kár, hogy szerző itt és
általában a könyvön át a római Congregatiók döntéseire,
de egyéb, államjogi rendelkezésekre, döntvényekre nézve
is nem idézi a hivatalos jellegű forrásgyűjteményt,
vagy egyéb bibliografikus főlorrást is, ezáltal müve tudományosabb lett volna és azt az óriási fáradságot, melyet
szerző a források felkutatásában végzett, így megörökíttette volna ; csakis a magyar törvénytár, a Corpus
Jurisban, a Rituale Rom. szövegeiből való és más hasonló
citátumoknál kellett volna ezt elhagynia.
Az V. rész («A szentelmények») is liturgiái anyagot
tartalmaz, csakis a temetésre vonatkozólag közli az
államjogi rendelkezéseket és döntéseket is, de itt még
csakis magára a temetési aktusra vonatkozólag (a halottégetésről sem feledkezett meg !) a temetőkről külön, a
VII. részben tárgyal szerző.
A VI. részben («Egyházi tanítás») már több a partikuláris, magyar anyag ; így különösen jó szolgálatot
tett szerző a nagymélt. püspöki karnak 1907. március
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14-iki, az elemi iskolai hitoktatatásra vonatkozó és
1903. március 31-iki a polgári stb. iskolák hitoktatására
vonatkozó utasításai (165—171. 1., 172—5. 1.) közlésével.
Közli továbbá a püspöki karnak a középiskolai vallásoktatásra vonatkozó utasítása (1900. jan. 29.) főbb
szakaszait, majd a hitoktatók személyi ügyeire vonatkozó államjogi anyag előadása után (178—181. 1.), felvette gyűjteményébe a középiskolai hittanárok képesítő
vizsgálatára vonatkozó püspökkari szabályrendelet (1884.
szeptember 8.) szövegét is. Ezen (VII.) fejezetben van
szó a jegyesek és az áttérők oktatásáról, majd közli
szerző XIII. Leó pápa «Officioruin ac munerum» constitutio-jálioz (1896. jan. 25.) mellékelt «décréta generalia»
(de) (censura repressiva, censura praevia) szakaszait
(1-47 §.y
Igen változatos és ezer helyről nehezen összegyűjthető egyházi és világi jogi anyagot nyújt szerző a VII.
részben («Szent helyek és tárgyak»). Szerző gondos figyelmét, úgy látszik, itt semmi sem kerülte ki ; a templomokra nézve műemlék szempontjából fennálló államjogot is (1881 : XXXIX. t.- c.) felvette a szövegbe, az
államépítészeti hivatalok szerepéről (az egyházi építkezéseknél) sem feledkezett meg; szószék, gyóntatószék,
keresztkút, szentképek, zászlók, szenteltvíztartó, sekrestye, sacrarium, harangok, torony, toronyóra, egyháziruhák, edények, oltáregyesület, mind sorra kerülnek. A temetőkről különösen bőven (219—224. 1.), teljesen kimerítően közli az államjogi rendelkezéseket.
A VIII. részben («Egyházi hatóságok») először is a
«Sapienti consilio» bulla (1908. jun. 29.) szövegének
intézkedő részét közli a congregatiok, a pápai bíróságok
(tribunalia) és a «Cancellaria» és a «Dataria» hivatalokra nézve (a «Camera», «Secretaria Status» és a «Secretaria epist. Latinarum»-ra vonatkozó szövegrészt elhagyta) ; majd az ugyanazon dátumú «Normae communes» (ügyviteli szabályzat) anyagából két fejezetet
(«de ratione adeundi S. Sedis officia», «de taxalionibus
et procurationibus»), de ezen utóbbiakra nézve elfelejtette felemlíteni a jogforrás nevét és dátumát. Hasznos
volt a kurialis resolutio-stilus rövid formuláinak magyarázatát is adni. Az «ad mentem» formula magyarázata azonban nem helytelen ugyan, de nem teljes;
jó lett volna ugyanis hozzátenni, hogy az «ad mentem»
által jelzett különös megjegyzéseket az illető S. Congregatio gyakran nem is publikálja, azt néha még beavatott római praelatusok is csak sejtik, de csak ritkán
tudják (Lásd : az «Acta S. Sedis» szerkesztőjének megjegyzését az 1905 máj. 20. resolutio-hoz, Acta S. S.
vol. 38. p. 210—1. not. 2.). A püspöki joghatóságról és
a szentszékekről hasznos tudnivalókat közöl szerző és
felemlíli a «Rota Romana»-nak a «Sapienti consilio» által
való újjászervezése óta Magyarországban beállott azon
változást, hogy ezentúl mindenesetben a «Rota Romana»
lesz a III. felebbezési fórum, míg a Il-ik forum a sufraganeusok szentszékeire nézve továbbra is az érseki
szentszék, az érseki szentszékek elsőfokú pereire nézve
pedig : Esztergomra és Egerre nézve a primási főszentszék, Kalocsára nézve a csanádi püspöki szentszék, Zágrábra nézve a kalocsai szentszék, végre Pannonhalmára
i Szerző tévesen datálja 1898. jan. 24-ről a bullát, mert a bulla
szövegében «VIII. Kai. Februarias» áll, ami jan. 25-ikét jelenti
[(31+2) - 8=25].
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nézve 2. forum a győri püspöki szentszék. Az esperesekre
vonatkozó tudnivalók zárják be a fejezetet.
A IX. rész («Egyházi személyek») a papoknak, mint
ilyeneknek, személyi jogaira vonatkozó jogot és jogforrásokat, szövegeket közli. A katonai kötelezettség
tekintetében papi egyéneket illető mentességek közé a
szerző elfelejtette fölvenni a katonaállításon való korlátolt vizsgálatra való igényt (1889 : VI. t.-cikk végrehatási
rendeletének 92. §. 5. pontja), a mely szerint papjelöltek,
papnövendékek és papok, ha kinyilatkoztatják, hogy
testi fogyatkozásban nem szenvednek, orvosilag meg
nem vizsgálandók. Ezen fejezetbe vette föl szerző a
S. C. E. E. et lt. R. 1880. jún. 11-én kelt dekretumát a
papok fegyelmi és bűnügyeiben betartandó sommás eljárásról. A szerzetesekről is elég bő joganyagot közöl,
mégis hellyel-közzel lesz itt pótolni való. így a S. C. E.
E.-et R. R.-nak, az apácák gyóntatójára vonatkozó :
«Quemadmodum» dekretumát (1890. dec. 17.) — holott
az apácák gyón latóira vonatkozó egyébb forrásokat
közöl — nem idézi, az abban megengedett, teljesen rendkívüli (esetről-esetre, szükség esetében) gyóntatóról említést nem tesz, pedig ez a rendelkezés máig is érvényben
van; épenígy nem említi a « Sacra Trid.Synodus» dekretum
(1905. dec. 20.) vonatkozását a «Quemadmodum»-hoz (az
apácák áldozásának engedélyezése vagy megtiltása ügyében), pedig ezen (1905. dec. 20.) dekretumnak a világiak
gyakori és mindennapi áldozására vonatkozó szakaszait
közölte már fent (138. 1.) Hasznos volt elősorolni (a
szerzetes rendekbe való fölvételre való tekintettel) a
hazai összes férfi- és nőszerzetek nevét, foglalkozását és
székhelyét, de ezen jegyzékben bizonyos rendszert kellelt
volna szerzőnek alkalmaznia, elválasztva még legalább is a
«szerzet»-eket a «congregació»-któl, főleg a női szerzeteknél ez igen lényeges különbség (clausura stb.) ; így
azután nem látszanának olyan egyformáknak a pécs, a
temesvári és a kalocsai «Miasszonyunk» szerzetesnők,
hiszen közülök csak a pécsiek ünnepélyes, fogadalmas
és klauzurás szerzetesnők (női kanonokrend, chanoinesses), míg a temesvári és a kalocsai egyházmegyei
«Miasszonyunk» zárdák csak congregációk és pedig,
mint értesülve vagyok, csak: «instituta dioecesana».
Hanuy Ferenc dr.
*

E g i p t o m é s a Biblia. Irta Giesswein Sándor dr.
A Szent-István-Társulat kiadása. Budapest, 1909. 119 1.
A Szent-István-Társulat az idén megjelent apologetikus füzeteinek egyike. Ezeknek a füzeteknek célja,
mint ismeretes, a kort mozgató tudományos kérdésekben összefoglaló tájékoztatást nyújtani a közönségnek,
kivált a vallásra való vonatkozásaikban. Giesswein
füzete e sorozatban az ötödik, de már némileg eltér a
céltól, a mennyiben a felölelt tárgyat nem egy, hanem
több füzetben kívánja tárgyalni. Én ennek dacára az
eredeti célt hangsúlyozom, egy-egy kérdést csak egy
füzetnek szánnék, mert az úgy hasznosságának csak ez
felel meg igazán. Tudós, részletező munkák önálló
kiadványnak valók.
Magában tekintve a jelen füzet igazi szaktudósnak
a munkája, ki tárgyát, Egiptomol és emlékeit, nemcsak
az irodalomból jól ismeri, hanem a ki azt a helyszínén
is tanulmányozta. Tulajdonképen az 1887-ben megjelent
«Mizraim és Assur tanúsága» cimű művének ujabb át-
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dolgozása. Előadja, és pedig igazán érthetően, az egiptomi irás megfejtését, majd az emlékek tanúságaiból
összeállítja a régi Egiptom hitét Istenről, mint a világ
teremtőjéről, továbbá a paradicsomról, és a mi az
egiplomi emlékek különösen jellemző vonása : hitét a
túlvilágról, a lélek halhatatlanságáról. Összeméri ezeket
a tanokat a Bibliával s mindenütt a legszebb összhangzatot mutatja ki; egiptologia egy adata sem mond ellent
a Pentateuchus adatainak. Előadása érdekes és lehetőleg népszerű. A mi különösen kedvessé teszi, az a
szerzőnek az a kegyeletes eljárása, hogy müvét Berger
János dr. egyetemi tanár emlékének ajánlja.
*

Die F r e i h e i t der W i s s e n s c h a f t . Ein Gang durch
das moderne Geistesleben. Von dr. Josef Donat S. J.
Professor an der Universität Innsbruck. 1810. 494 1.
A tanárok körében, kivált a főiskolákon, nagyszerű
vívmánynak szokás tartani a kutatás és a tanítás szabadságát. A tanárt semmi se kösse, csak tudományának a módszere; ne tekintsen egyébre a tanok hirdetésében, mint az igazságra. Ne ismerjen más tekintélyt,
mint a saját meggyőződését. Megkapó tételek, kivált
midőn azzal kapcsolják össze, hogy ezek egyúttal a
tudományos haladásnak nélkülözhetetlen föltételei, Ki
mondana ellent a haladásnak, ki ne akarna haladópárti lenni? S ki helyezkedhetnék szembe a szabadsággal, ha az szolgáltatja a haladás éltető levegőjét?
Bizonyára senki, kivált lia csak ezeknél a fülbemászó szólamoknál marad s nincs módjában közelebbről megismerkedni azzal, a mint ezek a szólamok valóra válnak. Ha nem látja ezt a szabadságot a valóságban s nem ismeri ott a kathedrákon azt a haladási,
melyet a «szabadságnak» nevében űznek. Ott aztán nem
olyan szép a dolog, mint a minőnek elméletben állították.
Az elméletet a gyakorlattal, a föltétlen kutatási és
tanítási szabadságot az elért eredményeivel mutatja be
Donat tanár eme igazán nagyszabású müvében. Nem
hiába irta címébe : Ein Gang durch das moderne
Geistesleben. Valóban keresztülvezet a modern szellemi
életen, rendkívül szellemesen feldolgozott számos írónak a bemutatásával. Magunk halljuk beszélni az irodalmi tekintélyeket a tudomány minden terén; látjuk,
mit értenek a szabadságon s mire jutottak, minő eredményekre az ilyen minden korláttól ment szabadság
élvezete mellett.
A szabadság félreértett eszméje két területen pusztít
legszembetűnőbben : a vallástudományi és a bölcseleti
téren ; a többin nem igen pusztíthat, mert ott egyszerűen a természet állít korlátokat a szabadosság ellen.
A két területen azonban már csak romok láthatók; a
vallásin végig az egész vonalon az Istenig letagadtak
már mindent, a mit a mult idők nagy munkával fölépítettek; a bölcseletin pedig odáig jutottak, hogy már
nem tudjuk : valóság-e a világ, a természet, a körülöttünk levő tárgyak, melyeket érzékeinkkel észlelünk ?
Eljutottak a nihil-ig s csendes merengéssel kételkednek
mindenben. Előttük, szemeikben nincsenek állandó
igazságok többé, nincs biztos valóság; vannak relativ
értékű megfigyelések s van látszat.
Nem tudtam letenni ezt a könyvet kezemből, míg
ezt a szomorú képet minden oldalról bemutatva végig
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nem olvastam, mert így összeállítva még nem találkoztam vele. Egyrészt elszomorított, mikor láttam, hogy
annyi sisifusi munka mellett, az a sok tudományos
búvárkodás ennyit s ilyet eredményezett; másrészt
megvigasztalódtam, olvasva a szerző magyarázatait,
hogy itt az embertől fölismerhető tévedésekkel van
dolgunk, melyekre ugyanannak a tudománynak, ha
majd a inai divatos áramlatra ráunt, rá kell eszmélnie, föl kell ocsúdnia, mivel nagyon félreértette feladatát és — a szabadságot. Nagy érdeme a szerzőnek
nemcsak az, hogy a mai áramlatokat főképviselőikben
oly részletesen s mégis oly élvezhetően feldolgozva bemutatta, mert csak így lesz lehetséges a föleszmélés ;
hanem főképen az, hogy a tévedéseket földerítette,
megmutatta a tévedéssel szemben az igazságot, melyre
a tudománynak rá kell lépnie, kivált a vallási és bölcseleti téren, ha nemcsak rombolni, hanem ha igazán
építeni is akar.
Nagyon behatóak e kiigazító magyarázatai, mindjárt
azon a ponton kezdve, a miről ma teljesen megfeledkezni látszanak, hogy a szabadságnak vannak illetéktelen, de vannak illetékes korlátai is ; hogy az a szabadság, melyről beszélnek, a maga föltétlenségében nem
a mindenképen korlátolt lényt, az embert, hanem
egyedül az Istent illetheti meg; kimutatja, hogy hiába
viszik át a föltétlen szabadságot az emberre, nem képes
azt elviselni.

LXVÍIJ. évf. 1969.

Bámulatos, hogy sokszor nagynevű tudósok is
milyen elemi tévedésekben leiedzenek s hogy sokszor
egy ilyen hiba hány más tudóst képes megejteni!
Donát tanárt elismerés illesse művéért két szempontból is. Először azért, mert a leggőgösebb tudós is,
lia ezt a könyvet kezébe veszi, elismerni lesz kénytelen,
hogy a katholicizmusnak bármi iránnyal vetekedő nagy
tudósai vannak; másodszor azért, hogy az egyetemeken,
kivált az utóbbi időben, sokszor vitatott eme kérdésre
világosságot derített, megállj-t kiáltott, hogy a megtévedt elemek végre-valahára észretérjenek s ne ismételjék szajkó módjára egymásután a frázisokat, melyek
látszatra szépek, de a valóságban távol állanak az
igazságtól.
Gyönyörű munka, tanulságos munka, érdemes
belemélyedni s örülni a felismert igazságnak. Egyházam,
te sokszor és sokaktól félreértett nagyság, te első ápolója az egyetemeknek és a tudománynak, te pedig a téged
ismerők meggyőződése szerint haladj csak tovább a régi
utadon, mert az igazi, az embert megillető szabadság és
haladás barátja vagy! Hogy midőn minden inog, midőn
az elméket a kétely sorvasztja, legyen egy oázis, melyen
a megnyugvást keresők, a tévedésektől zaklatoltak végre
megpihenhessenek és az igazság birtokában megnyugodhassanak. — Donát fölvilágosításaival szolgálatot tett
sok egyetemi tanárnak, a kiket az áramlatok az egyház ellen hangolnak.
Dudek.

Mint gondolható, sok szó esik a mai tudományban
a katholicizmusról s azokról a korlátokról, melyeket
az egyház a kinyilatkoztatásban rábízott tanai tekin- Zsigmond decretumának szövege.
tetében von. Senkit nem ostromolnak 111a, csak az
Zsigmond király 1404. ápril 6-án kelt nagyfonegyházat. Természetes, hogy a szerző is nagy súlyt vet
tosságú rendeletének szövege körül, a különféle és
a kath. álláspontnak a kutatás, a haladás, a szabadság
egymástól
elütő közlésekből kifolyólag, valóságos
irányában való jelentőségére, hogy kimutassa, miként az
zavar
keletkezett.
egyház a helyesen felfogott és az embert megillető szabadA decretumot első izben Pray tette közzé a
ságnak nemcsak nem ellensége, hanem védője, ápolója
volt mindenkor; azért munkájának eredménye egy nagy
primási levéltárban őrzött eredeti után. P r a y után
civilizáció megteremtése, míg a mai spekulativ tudopublicálták Kovachich és Fejér.
mányok egyebet nem mutathatnak fel romoknál. A ki
Miután m i n d h á r o m helyen szemmelláthatólag
pl. a Galilei-esetet történetileg akarja ismerni, az e
hibás volt a szöveg, a mikor F r a k n ó i c. püspök úr
munkában megolvashatja.
«A magyar kir. kegyúri jog története» című művén
Ezernyi félreértést eloszlat, ezernyi tévelyt javít ki,
dolgozott, 1893-ban, a rendeletet újból lemásoltatta
ritka és alapos ismeretével a mai világirodalomnak.
velem, a ki akkor Esztergomban tartózkodtam és
Minden egyetemi tanárnak kellene ezt a munkát átolvasezt a másolatot azután «Oklevéltár a magyar kir.
nia, mert senki annyi idegen szuggesztív hatás alatt
kegyúri jog történetéhez» cimű könyvébe föl is vette.
nem áll, mint épen az egyetemi tanárok; sehol annyira
Néhány évvel ezelőtt kénytelen lévén a magán
nem uralkodnak egy pár lármás tudósnak (Haeckel,
kegyúri jog történetéről írt m u n k á m m a l kapcsolatPaulsen, Wundt, Harnack stb.) a nézetei, mint épen
azok körében, a kik legjobban ágaskodnak a tekintély
ban Zsigmond rendeletével behatóbban foglalkozni,
követése ellen.
rájöttem, hogy a rendelet szövegének egyik része,
A nagy mű öt főszakaszra oszlik : Die Freiheit
ugyanaz, a mely a magánkegyurak jogaira vonatder Wissenschaft und ihre philosophischen Vorauskozik, semmi áron sem egyeztethető össze kutatásetzungen ; Freiheit der Forschung und Glaube ; Die
saim egyéb eredményeivel. Önkéntelenül arra a
liberale Freiheit der Forschung; Die Freiheit der Lehre; Die
gondolatra kellett tehát jutnom, hogy az általam
Theologie. Nincs az a mai kérdés, e körbe vágó, melyet
F r a k n ó i püspök ú r részére készített másolatba is
meg nem beszélne; nincs az az ellenvetés az egyháznak
hiba csúszott bele.
ú. n. korlátozó eljárásáról, melyet a maga értékére le
Hogy ezt megállapíthassam, engedélyt kértem a
nem szállítana. Én itt csak általánosságban jelzem tarbíboros hercegprímástól, hogy az oklevelet itt a
talmát, de annyit mondhatok, hogy nem volna szabad
tanárnak lennie, a ki ezt a könyvet át nem olvassa,
fővárosban újból kézhez kaphassam és megvizsgálmert hiszen az ő mesterségéről, az őt megillető szabadhassam.
ságról s ennek a téves magyarázatairól van benne szó.
E tüzetesebb vizsgálat alkalmával azután csak-
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ugyan kitűnt, hogy én is beleestem Pray másolójának egyik fatalis olvasási hibájába, a mennyiben a
praeter szó rövidítését pariternek olvastam.
Miután az oklevél kezeim közt volt, nem értem
be e hiba kijavításával, h a n e m egyúttal az egész
oklevélnek lehetőleg tökéletes és hibátlan szövegét
is meg akartam állapítani. Fölkértem tehát egyik
kétségkívül legkiválóbb paleographusunkat, Fejérpataky László dr. egyetemi tanár urat, legyen szíves
az oklevelet velem összeolvasni és nemcsak az eddig
elkövetett olvasási hibák kiigazításában, h a n e m az
alig-alig olvasható szövegrészek megállapításában is
segítségemre lenni.
Ezt a helyesbített szövegel azonban mindezideig
nem tettem közzé, hanem vártam ezzel valamely
kínálkozó alkalomra.
Miután Hanuy dr. a «Religio» egyik legutóbbi
számában újból publicálta Zsigmond oklevelét, még
pedig elég sok olvasási hibával tarkítva s miután
Karácsonyi ugyanitt úgy nyilatkozik, hogy érdemes
lenne a decretumot valamelyik j ó paleographussal
megvizsgáltatni és esetleg az elhalványult hetüket
valami szerrel előhívni, azt hiszem elérkezett az
ideje, hogy a hibáktól lehetőleg megtisztított és kiegészített oklevélszöveget mások részére is hozzáférhetővé tegvem.
A királyi decretum ebben a legújabb és reménylem most m á r végleges alakjában következőleg hangzik.
Deliberacio domini regis et baronum.
Nos Sigismundus Dei gracia rex Hungarie, Dalmacie, Croacie etc. marchioque Brandenburgensis,
s a cri Romani imperii vicarius generalis et regni
Bohemie gubernátor, universis et singulis présentes
inspecturis et presertim presencium serie volumus
fiieri manifestum, quomodo nonnulli, y m m o q u a m pl ures regnicole nostri, ecclesiastici videlicet et secuIares, creberrimis vicibus tribulationes, vexationes,
d a m p n a , nocumenta, iurium et iurisdiccionum ipsor u m alteraciones ac violaciones, ipsis per bullatos
hactenus irrogatas et illata fuisse ac irrogari de
presenti, lamentabilibus vocibus et turbatis animis
nobis propalarunt ; adeo insuper se per censuras
ecclesiasticas, ut puta citaciones extra regnum, excommunicaciones, interdicta, moniciones, pecuniarum, r e r u m et b o n o r u m exinde exacciones, extorsiones et pactationes gravatos, impeditos et molestatos acclamarunt, quod nisi superinde eis remedium
relevacionis et liberacionis adhiberetur oportunum,
ad ingentem exinanicionem r e r u m et b o n o r u m necnon status, libertatis et iurisdiccionis eorundem exterminium, eos oporteret devenire ; supplicantes
nostro culmini humiliter et devote, ut eis et eorum
statui tociusque regni nostri utilitati et coniodo
regali presidio et defensionis auxilio succurrere dign a r e m u r . Nos itaque, qui cunctorum et precipue
nobis subiectorum incomodis subvenire et calamitates quibus gravantur reprimere tenemur, eisque
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toto nostro posse et voluntate obviare, auditis premissis lamentabilibus querelis, et experiencia 11011nullis temporibus super eis recepta, oppressiones,
nichilominus et huiusmodi tribulaciones, hucusque
presertim hiis proximis disturbiorum et regni nostri
mocionum temporibus per bullatos ac alios, auctoritate sedis apostolice, q u a m ad nostri honoris, status et gradus deieccionem, regni nostri et corone in
alium translacionem, ac alias ad nostri totalem
deposicionem laborasse et adhuc sentimus indefesse
laborare, nobis et regnicolis nostris illatas el i r r o gatas, a n i m o iam ulterius lollerare non valentes
pacienti, attendentes potissime n e f a r i u m illi obediencie debitum debere reddere, qui subditorum utilitati et paci repugnans, eos dolosis machinacionibus,
latentibus insidiis afficere et publicis nocumentis
non desinit lacessare ; o m n i u m prelatorum, b a r o n u m ,
procerum, militum, nobilium et universitatum dicionis sacre corone regie Hungarie a t q u e nostro consilio et m a t ú r a deliberacione diucius prehabitis,
e o r u m q u e utilitate, intcncione, vmno peticione ad
hoc circa nos laborantibus, presencium serie, a u c toritate eiusdem sacre corone et de plenitudine
regie potestatis volumus, pronunciamus, sancimus,
decernimus et declaramus, q u e m a d m o d u m pridem
factum et disposition fuisse recolimus, ut nullus
bullatus, auctoritate videlicet apostolica vei alia
quavis p r e t e r q u a m nostra, sine nostro speciali consensu et assensu bénéficia ecclesiastica curata vel
non curata, cuiuscunque valoris existant, olim, uti
percepimus, vigore literarum apostolicarum et legatorum eius, seu aliorum q u o r u m c u n q u e p r e l a t o r u m
acceptari et assequi soli ta, acceptare, assequi et
eciam tempore disturbiorum proxime preteritorum
regni nostri assecuta et obtenta possidere, retinere
et habere durantibus instantibus distensionum regni
nostri temporibus et presenti decreto nostro i m m u tato (vel revocato per expressum) nec aliquis prelatorum e o r u n d e m et v i r o r u m ecclesiasticorum, cuiuscunque status, ordinis, gradus, condicionis vel preeminencie existât, prefer nobiles seculares ius p a t r o natus eligendi et presentandi habentibus, bénéficia
qualiacunque vel quomodocunque vacancia vel vacatura c u i q u a m providere et de eis disponere, in toto
vel in parte, prefer n o s t r a m maiestatem, cuius disposicioni, collacioni et provisioni ea pleno iure
reservamus, nullás quoqiie literas apostolicas et
rescripta, cuiuscunque tenoris, sen legatorum, cardinalium, a u d i t o r u m ac iudicum, oflicialium et executorum quorumcunque, sive in R o m a n a curia sive
extra eandem, cuiuscunque tenoris, roboris, íirmitatis et comminacionis existant, tam in causis beneficialibus, q u a m in aliis quibuscunque causis litigiosis, criminalibus vel prophanis, emanatas vel obtenta
valeat atque possit ; auctoritate regia supradicta
irritum decernentes et inane si contra hec per
quempiam scienter vel ignoranter contigerit a t t e m -
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ptari; contradictores denique et huic decreto repugnare attemptantes, crimen lese maiestatis incurrere,
et irremissibiliter volumus condigna ultione puniri.
Quocirca vobis universis et singulis prelatis, abbatibus, prepositis, prioribus. guardianis, capitulis, ecclesiarum parochialium et capellarum rectoribus,
aliis eciam cunctis viris ecclesiasticis, cuiuscunque
status, condicionis et dignitatis existant, űrmo regio
sub edicto nec non sub poena capitis et privationis
beneficiorum et r e r u m singnlorum, precipiendo m a n damus, quatenus amodo deinceps nullas huiusmodi
literas apostolicas, legatorum, cardinalium, auditorum
et aliorum quorumvis iudicum et oíücialium curie
Romane, nec non citaciones, inhibiciones, rescripta,
execuciones et processus cuiuscunque tenoris existant, tam in causibus (sic) beneficialibus, q u a m in
foro contencioso, sive in dicta R o m a n a curia, sive
extra, per quoscunque indices principales et executores emanatas et oblenta, recipere, publicare et
execucioni demandare, quovismodo presumatis sine
nostro consensu et licencia speciali, et aliud sub
poena premissa facere non ausuri. Présentes etiam
volumus in locis et ad id aptis publice facere p r o clamari. Datum Posonii dominico die in octava pasche,
anno domini millesimo quadringentesimo quarto.
Kollányi

Marczali

Ferenc.

dr. elfogult bírálata.

Olvasom a tudományegyetemnek nemrég megjelent kiadványában a mult tanévben jutalmazott
pályamunkák birálatait ; a többi között Marczali Henrik
tanárét a 85—6. lapon. Megrostálja a fiatal pályázót,
közben jellemzi Istvántfyt, a történetírót is s igen
keményen bánik el vele. Teheti, ha kevéshitelűnek
ismerte fel. Ez ellen nem volna kifogásom, de azt
m á r különösnek találom, hogy Istvánffyról egyszerre
és minden ok nélkül átugorva a katholikusokra,
ilyet m o n d : «Bajos is egy nagy párt és felekezet százados tekintélyét egyszerre átadni a
megérdemelt
megvetésnek.» Istvánffy katholikus volt, tehát a megjegyzést csak katholikusokra lehet érteni.
Kérdezem: Marczali dr. mint izraelita vagy mint
tanár tanít-e a Pázmány alapította kir. magyar t u d o mányegyetemen? Eszerint feladata-e a magyar nemzeti
történelmet tanítani, vagy felekezeti gyűlölséget hirdetni ? A ki így ir, az bizonyára úgy is beszél, hát
ilyet tanulnak tőle tanítványai a honalapító és h o n fenntartó katholikusokról ? És az itél elitélőleg Islvánfíyról, a kinek ilyren az Ítélete?
Ne neked magyar katholikusom, ezt érdemelted
ki a mult szenvedéseidért ; ezért alapítottad az egyetemet is, hogy most benne izraeliták hirdessék, m e n y nyire megvetésre méltó vagy!
Tanár.
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nézeteket ; a sok új társulat már szinte veszedelmünkké válik ;
most az egyszer azonban még közölni fogom levelét, b á r
hatást tőle nem várok. Erdélyi szükségleteket pedig legcélszerűbb a «Közművelődés»-ben tárgyalni.
M. B u d a p e s t . P. Angern S. J. a filozófiai karon lett doct o r ; remélhetjük, hogy, most már magyar provinciát képezvén, a theologiai kart is fölkeresik jezsuitáink s mi is avatunk
soraikból doctort. Szóval remélhetjük, hogy nagy tanító
szerzetesrendeink nemcsak külföldre, hanem egyetemünk
theologiai karára is küldik majd növendékeiket. A piaristák és
ciszterciták már itt vannak, még Amerikából is vannak hallgatóink, nincs ok, miért ne tennék ezt a bencések és a premontreiek is. Hisz annyira kézenfekvő a dolog, hogy a magunk
intézményeit kell elsősorban megbecsülnünk és erősítenünk.
B. S z a m o s u j v á r . Kérdésére a felelet Kiss dr. «Isten megismerése a látható világból» című műve 220. lapján olvasható.
F . B u d a p e s t . Annak a sok-sok egyesületnek nemcsak
fénye van, hanem van árnyéka is s ez az árnyék az elaprózásban rejlő gyengeségük. Nem minden úgy van ám bennük,
mint ahogy az újságban eldicsekednek. Nem jobb lenne-e
tehát kevesebb belőlük, de erős, mint sok, hajszálnyi célkülönbségekkel, de gyenge? Kevesebb elnök és elnöknő
kellene s több komoly, kitartó, önzetlen, hiuságmentes munkás.
Ezzel is csak úgy vagyunk, mint a sok jótékonycélú templomi gyűjtéssel. Maholnap emiatt az emberek már templomba
se fognak járni.
B. F e l s ő v á s á r d . Igaza van, hogy nemcsak az életben
nincs logika, hanem a materialista tudósok eszejárásában sem.
Feltűnt ugye, hogy az ilyenek is nyomatják elhunytjaik gyászjelentésére, hogy az elhunytnak «drága porhüvelye», «drága
maradványai »ekkor és ekkorfognak örök nyugalomra elhelyeztetni, holott az emberi testnek értékét igen olcsóra, 120 koronára szabják ? Ez a számítás igen érdekes. 68 kgr. középsúlyú
emberi test anyaga fölér 1200 tyúktojás anyagával. Tartalmaz
98 köbm. gázt és az kiadna akkora hydrogént, mely képes
volna 70 kgr. nehéz léggolyót mozgásba hozni és hajtani.
Rendes állapotában annyi vasat tartalmaz, hogy lehetne belőle
7 lécszöget csinálni. Annyi zsírt, hogy lehetne belőle 6 kgr.
faggyúgyertyát, annyi szenet, hogy 65 ceruzát, annyi foszfort,
hogy 820.000 gyufát lehetne belőle csinálni. 20 kávés kanál
cukrot, 42 liter vizet és még néhány kisebb mennyiségű
anyagot tartalmaz. Valamennyi anyagának piaci értéke 120
korona. Ugye kevés a mai drágaságban ? És mégis «drága»
porhüvelyről beszélnek. — Bizony drága az a porhüvely,
mert ember volt az, halhatatlan lélek elevenítette, mely
minden anyag fölé emelte. Az a lélek megszólal ő bennük is
ilyenkor s a mit máskor a hamis tudomány ront rajtok, most
a haláleset alkalmával jobb érzéssel bevallják, hogy bizony 120
koronánál értékesebbek vagyunk.

TARTALOM. Emberi alkotás-e a dogma? Szuszai
Antaltól. — Temesvári Pelbárt arcképe. Timár Kálmántól. — Adatok Felsöszelestei Gosztonyi János püspök
életéhez. V. (Vége.) Sörös Pongráctól. — A bibliai őstörténet modern értelmezésének története. IX. Kmoskó
Mihály dr.-tól. — Aktuális kérdéseink és a románok.
I. Hadzsega Gyula dr.-tól. — Egyházi világkrónika. —y
—la-tói. — Irodalom. Geisz : Egyházi közigazgatás. I.
Hanuy Ferenc dr.-tól. — Giesswein : Egiptom és Biblia. —
Donát : Die Freiheit der Wissenschaft. Dndiktíl.
—
Zsigmond decretumának szövege. Kollányi Ferenctől. —
Marczali dr. elfogult bírálata. Tanártól. — Telefon.
Laptulajdonos és kiadó :
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M. B á c s . Nem hiszem, hogy a dolog ilyen formában
sikerülne. Ittlétekor, az igazgató-választmányban, hallhatta a
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Jézus és müve.
A karácsony Jézus születésének emlékünnepe.
Az örömmel és szeretettel teli ünnepi hangulat
azonban, mely milliók szivében él, az újabb észelvű
s a kinyilatkoztatást tagadó tudományban mintha
minden értékes tartalmát elvesztette volna. Jézus
dicső művének, a keresztény eszmevilágnak s a ráemelt civilizációnak összes pilléreit mintha ledöntötte volna s mintha romokat halmozott volna föl
ott, a hol mi gyönyörű épületet látunk, azt az
isteni alkotású nevelőiskolát, melyben az új világ
nevelkedett. A bibliai kritika hosszú ideje mindent homályba iparkodik borítani: Jézus személyét, tanát, művét s a rávonatkozó alapokmányokat : az evangéliumokat. Azt hirdeti, hogy történeti hitelességgel mi ezekből és ezekről semmit se
tudhatunk meg. S ezeken a darabokra tépett okmányokon épít a legújabb és legnépszerűbb tudományág,
a dogmatörténet s az elvetett források dacára arra
akar tanítani, hogy mi is volt tulajdonkép a kereszténység az I. és a II. században, t. i. az a másik, a
melyet hogy csak most sikerült fölismerni. Szerinte
ugyanis Jézus más volt, mint mi eddig hittük; műve:
a kereszténység is hogy kezdetben egészen más volt,
mint a minek eddig a történet hirdette. A haladás, a
kutató tudomány nevében ez az újsütetű dogmatörténet föl akarja tehát cserélni eddigi tudásunkat
egy másikkal, melynek tartalma egészen más, ellentétes azzal, mint a mit eddig vallottunk.
Igazán-e?
Érdekes tanulmányozni ennek az u j a b b tudománynak a karácsonyát, mellyel a mienket fölcserélni
akarja. A dogmatörténet három főképviselője ez idő
szerint: Harnack 1 , Seebeig 2 és Loofs3. Mind a három
német és protestáns; a többi nemzetek racionálistái,
belefoglalva az úgynevezett modernistákat is, mind
belőlük merítenek. Onnan vezetnek a csatornák
1

SZERKESZTŐ

JÁNOS

Harnaek, Lehrbuch der Dogmengeschichte. Freiburg,
1894. 3 kötet.
2
Seeberg, Lehrbuch der Dogmengeschichte. Leipzig,
1908. Eddig 2 kötet.
8
Loofs, Leitfaden zum Studium der Dogmengeschichte.
Halle, 1906. 1 kötet.

dr.

vasárnapon.
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Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 27.

mindenfelé s a mint Strauss nélkül nem támadt volna
Renan, úgy Harnack nélkül nem volna ma Loisy.
Ez a dogmatörténet, vagyis a keresztény tanok
és intézmények csekély embeii, koradta kezdetekből, minden természetfölötti elem kizárásával való
lassú kialakulásának története, tisztára tudományos
eszközökkel, tisztán történeti módszerrel látszik dolgozni, innen nagy népszerűsége s kutatási eredményeinek eltagadhatatlan nagy hatása a mai keresztény
gondolkodásra.
Legérdekesebb azonban ezeknél az Íróknál a
dogmatörténeti fejlődés megindítása, a kezdet, vagyis
az az idő, mely legközelebb állott az első karácsonyhoz. Ha ugyanis, mint feltételezik, az nem való, a
mit az evangéliumokban s a többi új szövetségi
iratban a kereszténység kezdeteiről olvasunk, ha
mindezt tagadásba veszik, akkor hogyan indítják meg
a világtörténelem legnagyobb eseményét képező
kereszténység első kezdeteit? Az apostoli atyák irataival, az első század végével. Ezekben az iratokban
keresik a további fejlődés első pozitív és a természetfeletti elemtől ment csiráit, melyek a görög-római
világ, vagyis az ottani és az akkori szellemi áramlatok behatása alatt tovafejlődtek a mai kereszténységgé.
A ki azonban a II. századból fönmaradt keresztény irodalmi termékeket összeméri a közkézen forgó
dogmatörténetekkel, az kettőt vesz észre. Először a
két tartalom nem fedi egymást; azokban az iratokban sokkal több foglaltatik, mint a mennyit a dogmatörténetek belőlük föltüntetnek, tehát hiányzik köztük
a tárgyi összhangzat. Másodszor észreveszi, hogy a
tisztán történeti módszer, melyet pedig annyira hangoztatnak, ezekben a dogmatörténetekben feltűnően
az egyéni nézetek irányítása szerint igazodik.
Igy pl. ha olvassuk a római Kelemennek 96 körül
a korinthusiakhoz irt s a hitközségi elöljáróság (nevezzük csak így általában) ellen támasztott lázongás lecsillapítását célzó levelét, melyben szemükre veti,
hogy némelyeket «episcopatu ejecerunt», hogy «nonnullos ab officio, quo inculpate honorati erant, removerunt» (c. 44.) ; 1 vagy ha olvassuk antiochiai Ignác1 Patres Apostoliéi. Edidit Funk. 1901. I. 157. 1,
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nak (Harnack szerint T r a j á n idejében, 117 előtt irt)
leveleit, a melyeknek mindegyike jól szervezett, p ü s pökkel, presbiterekkel, diakonokkal ellátott egyb zközségeket mutat be, annyira, hogy mint «Ad Trullanos» i r j a : «sine his ecclesia non vocatur»; 1 ha
olvassuk továbbá ezekben a II. századbeli termékekben azt a sok intelmet a hívekhez, hogy vallott tanaiktól el ne térjenek, hogy ne hallgassanak a hamis
prófétákra; 2 mondom, ha a forrásművekben ilyeneket olvasunk, csodálkozva halljuk Loofstól, ugyanezen forrásokra s ugyanezen időre való
hivatkozással,
hog}': «es fehlten noch jetzt feste L e h r n o r m e n u n d
die eine Kirche des Herrn blieb, so wichtig sie d e m
Glauben war, eine weder auszerlich abgrenzbare,
noch irgendwie verfassungsmäszig z u s a m m e n h ä n gende Gemeinschaft.» 3
Loofs szerint a csak némineműleg is megállapodott tan és a b á r m i n e m ű kezdetleges szervezet is
akkor még teljesen hiányzott az egyházban. Hát ez
egyenesen nyílt szembeszállás a kéznélfekvő szövegekkel, a fejlődési theoria kedvéért. Ez az állítás
merész ráfogás. Mi ugyanis a nélkül, hogy a mai
fejlett dogmatikára, vagy a mai Corpus Juris Canonici-ra kellene gondolnunk, minden józan eszű olvasóval együtt mást, sőt ép az ellenkezőjét olvassuk ki
azokból a forrásokból.
Antiochiai Ignác «Ad Smyrnenses» levelében pl.
ily fejlett képben mutatja be az akkori hitközségeket:
«Ubi comparuerit episcopus, ibi et multitudo sít,
q u e m a d m o d u m ubi fuerit Christus, ibi catholica est
ecclesia». 4 És a szmirnai egyház a «Martyrium S.
Polycarpi» akta cime szerint «omnibus ubique
terrarum sanctae et catholicae ecclesiae paroeciis»
küldi szét levelét szent püspökének halála alkalmából. 5
Szóval e II. századbeli iratok olvasása közben
érezzük, hogy abban az időben is a szereteten
1

Ugyanott 245. 1.
Igy a 80—90-ből (Funk P. A. XIII. 1.) származó s valóságos morális, liturgikus és egyházjogi kódexnek tekinthető
«Didache»-han ezt olvassuk: «Ne derelinquas mandata domini,
custodias vero, quae aecepisti, neque addens neque demens».
(Funk I. 15.) Megállapodott tant tételez föl. Ugyanezt ismétli
Epistola Barnabae. (Funk 93. 1.) Ignatius
ad Trullanos :
«Obsecro itaque vos, solo christiano alimento utimini, ab aliéna
autem herba abstinete, quae est haeresis ; qui sibimetipsis
Jesum Christum admiscent fidem simulantes, similes iis, qui
mortiferum pharmacum cum vino mulso dant». (Funk I.
247. 1.) A ki haeresistől óv, az nem ismerné a maga tanát,
annak nem volna a saját külön megállapodott tana? Hát
akkor hogyan beszélhetne herezisröl ? S igy a többi források is.
s Loofs i. műve 80. 1. — Harnack D. G. I. 369. 1. Harnack
is csak «seit der zweiten Hälfte des zweiten Jahrhunderts»
talál valami határozottat az egyházban. Erről szóló fejtegetése egy különleges mintája a mesterkedésnek és a légből
kapott állításoknak.
* Funk I. 283. 1.
6
Funk I. 315. 1. A «katholikus»-ra nézve 1. Harnack t). G.
1. 370. 1. 1. jegyz. Interpolláltnak tartja. 372. 1. jegyz.
2
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kívül valami más és pedig kifejezetten pozitív tani
és szervezeti kötelékek fűzték egybe a keresztényeket. 1 A fönnmaradt iratok és a mai közkeletű
dogmatörténetek tartalmai tehát az első idők állapota
tekintetében szembetűnően nem fedik egymást. Érezzük, hogy bennük n e m kezdet, h a n e m folytatás van,
melynek valahol előbb volt kezdete. Ezen iratok
christologiája pl. egész természetével ráutal arra a
tanra, melyet szent Jánosnál, m a j d folytatólag szent
Pálnál olvasunk; a b e n n ü k jelentkező egyházi berendezés a maga megállapodottságával előző hoszszabb időre utal. Visszhangzik b e n n e Krisztus r e n delkezése: ki titeket hallgat, engem hallgat és szent
Pál pásztori leveleinek gondja az egyházközségekről.
Mint egykor Uranus holdjainak ingása arra figyelmeztetett, hogy valami addig ismeretlen égi testnek
vonzása alatt állnak s ennek n y o m á n haladva fedezte
föl Leverrier a N e p t u n u s főbolygót; úgy az apostoli
atyák hasonlókép természetfeletti elemekkel telt iratainak b e h a t ó olvasása sem engedi az embert kételkedni abban, hogy a b e n n ü k lerakott hittannak és
egyházi szervezetnek elejét valahol előbb
az evangéliumokban — kell keresnünk. Azért a divatos
dogmatörténeteknek legjobb cáfolata az apostoli atyák
iratainak olvasása ; a komoly angolokat ez vezeti
legtöbbször vissza a katholicizmusba.
A mi pedig a másik, a történeti módszer kezelésére vonatkozó állításomat illeti, mint eléggé jellemzőt, Loofsnak azt a különben a többiekkel egyező
fölfogását emelem ki, hogy neki a dogmafejlődés
megindításához se Krisztus, se az apostolok tanítása,
se az evangéliumok, se az apostoli levelek egyáltalán nem kellenek és pedig azért, mivel, mint m o n d j a ,
azok a — kétségkívül a bennük foglalt természetfölötti elemek miatt — «mit tier Analogie des sonstigen Geschehens rechnende geschichtliche Arbeit»
számára, mint történeti források, egytöl-egyig hasznavehetetlenek. 2 Vájjon m i é r t ? Mindent megmondott,
mikor kijelentette, hogy ő csak a rendes történeti
eseményekkel foglalkozik. Ezért n e m kellenek neki az
evangeliumi források, valamint Krisztus rendelkezéseiről szóló b á r m i n e m ű értesítés sein. Azok t. i. az
ő szemében nem «rendes» események, azokat ő egyszerűen «ignoramusba» burkolja s csak a század
végével a római Kelemennél indítja meg a kereszténységnek azt a fejlődését, mely m á r néhány évtized
előtt indult meg. Mintha valaki a Fekete-erdőben
fakadó D u n á n a k forrását csak azért keresné Dévénynél, mert hogy azontűl az már n e m magyar terület.
Könyve szerint ezt az eljárást a csupán a «sonsti1

Még ha csak egyenként vesszük is a hitközségeket,
mint önálló közületeket, egységbe foglaló egyetemes szervezet nélkül, akkor is nyilvánvaló a kész hitközségi szervezet. Harnack szerint : Der Bischof hat n u r für die Einzelgemeinde Bedentung. D. G. I. 370. 1. De így is véve a dolgot,
ez sem a Loosf-féle szervezetlenség.
2
Loofs i. müve 72. 1.
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ges Geschehen »-t elismerő történeti módszere köveérdekek szolgálatával találkozunk. Az a tudás,
teli, a valóság pedig az, hogy Loofs csak ilyen önmelyet az első kereszténységről nyújtanak s mellyel
kényes és egyszerűen történetellenes eljárással csúszaz eddigit fölcserélni akarják, nemcsak más, de egyetathatja he az ősegyházba a neki tetsző, a neki
nesen hamis, történetellenes. A történeti módszer
hangoztatása ebben az eljárásban egyszerűen szemszükséges modern fejlődési gondolatot; csak ama
fényvesztés, melynek köpönyege alatt előre kitűzött
bizonyos «ignoramus» előrebocsátása mellett csoporcél, másszóval felekezeti önigazolási érdek lappang.
tosíthatja a II. század kezdete óta az irott emlékek
Már az új t u d o m á n y á g keletkezését is ez a cél sutartalmát úgy, a hogy az jobban beleillik szisztémájába s a látszat némi sziliével csak ily módon igagallta Münscher m a r b u r g i t a n á r n a k (1809), ki első
ilynemű kísérletét a kinyilatkoztatást tagadó és a
zolhatja végül «die verschiedenartige Auffassungen
kereszténységet egyszerű történeti fejlődésnek, a törvom Christentum in der Zeit bis ca 180.»1
ténet folyamán előállott egyszerű emberi intézményA források határozott ellenkezése dacára ilyen
nek tekintő naturalisták (Mosheim, Lessing, Semler)
eljárással mintha csak a mai 250 protestáns felekehatása alatt írta.
zet jogosultságát a k a r n á igazolni ott az ősforrásnál !
De, a mint az nem is lehet máskép, m i n d j á r t
A m a i dívó dogmatörténetek megírására fordíellenmondásba is keveredik. Ismétli ugyan, hogy a
tott rengeteg m u n k a tehát az elfogulatlan történet
kezdetleges kereszténységnek se elfogadott alaptanai
szemében tulajdonkép értéktelen s alapos revízióra
(Credo), se b á r m i n e m ű szervezete nem volt s ennek
szorul. Nem az volt ugyanis a kereszténység és az egydacára mégis a II. századról azt írja, hogy abban az
ház állapota az első időben, mint a minőnek ott
időben : «wichtiger noch ist die groszarlige Ausbreiolvassuk. Az igazság érdeke tehát az volna, ha a
tung des Christentums auf heidnischem Boden».
katholikusok is kellő gondot fordítanának erre az új
Nach Analogie des sonstigen Geschehens kérdezzük,
stúdiumra, mert Schwane és Bach kísérleteitől elteha az előbbi állítása helytálló, akkor mi terjedt el,
kintve nekünk nincs dogmatörténetünk, pedig a formi terjedhetett el oly nagyszerűen a II. s z á z a d b a n ?
rások alapján ugyancsak lehet nevére méltó dogmaEmberi tapasztalatunk szerint valamely eszme, terv,
történetet írni, mint azt nemrég Batiffol is sürgette. 1
A tényállás emez összefoglaló rövid föltüntetésétan, cél számára csak úgy lehet toborozni hiveket,
ha hirdetőjük határozottan és kifejezetten kiírja azovel tulajdonkép kettőt kívántam megállapítani. Először
kat zászlajára. Ez emberileg máskép el sem képzelazt, hogy az ismert őskeresztény iratok alapján nincs
okunk Jézust és művét másnak tekinteni, mint a
hető és sohasem is történt máskép : a legnagyobb és
minek eddig tartottuk; másodszor, hogy azok, a kik
legmélyebb történeti alakulás, mely egy egész pogány világot új eszmékre vezeteti, meg hogy ilyen
ajkukon folyton h o r d j á k az elfogulatlanságot és a
zászló nélkül nient volna végbe !
tárgyilagosságot, Harnack, Seeberg, Loofs és követőik,
egyszerűen a multat a maguk képére átalakítani
Nyilvánvaló az ilyen tárgyalásban a történeti
akaró -— elfogult protestánsok, a kik n e m írják,
módszernek az önkényes egyéni nézetek szolgálatába
hanem csinálják a történelmet.
Dudek.
való hajtása, illetőleg az eseményeknek bizonyos
előre meghatározott cél szerint való csoportosítása.
Hogy nem magam látom így a dolgot, a nagy Udvarnok osztály egyházi birtokon a tatárszéthangzást az ős keresztény irodalmi termékek és
a közkeletű dogmatörténeti könyvek tartalma között, járás előtt.
hivatkozom az említett három főkorifeus közül az
Valamint a királyi «civis»-várőrök és «minister»egyikre, a berlini Seebergre, ki dogmatörténetében
jobbágy nevű tisztjeik állapota s ez utóbbiak neve
ezeket írja Harnackról :
már szent István korától fogva mintául szolgált a
többi földesúri jobbágyok kialakulására, 2 azonképen
«Harnack wie Thomasius m a c h e n das Luthertum
a földesúri udvarnokok is nevüket és szerepüket a
zum Zielpunkt der Dogmengeschichte... Nach Harkirályi udvarnokok példájából merítették. Ezen királyi
nack ist es (das Luthertum) das erste Glied an einer
udvarnokok legkorábban szintén szent István és
neuen Kette, durch die die alte ausser W i r k u n g gesetzt
László királyok törvényeiben jelennek meg, még pedig
werden soll. Jener (Thomasius) w a r der historische
úgy, mint szabadosok, kiknek közvetlen hatósága
Apologet der restaurierten lutherischen Orthodoxie,
országszerte nem a legközelebbi várispán, h a n e m a
dieser (Harnack) des Luthertums der Hitschischen
Theologie». Loofsról pedig ezt í r j a : «im ganzen wie
1
im einzelnen ist F. Loofs von Harnack stark beBatiffol, Questions d'Enseignement supérieur eccle2
einflusst.. .
siastique. 1907. 145—166. 1.
3
A cívisek neve legelőször szent István törvényében
A közkeletű dogmatörténeti könyvekben eszerint
fordul
elő : Corpus Juris Hung. S. Stepli. Deer. II. 7. a további
a t u d o m á n y tárgyilagos érdekeinek rovására idegen
1

Loofs i. műve 79. 1.
2
Seeberg i. műve 20. 1. Érdekes, liogy az ezekel megállapító Seeberg maga is ugyanazt a «fejlődési» utat tapossa.

források cívisekre és ministereikre szent László és Kálmán
törvényeiben kerülnek elő. S. Lad. III. 1. 2. Synod. I. 65. Col.
I. 9. 11. 12. 35. 38. 39. 45. V. ö. Erdélyi : Magyarorsz. társadalma XI. sz. törvényeiben 65—75. 1.
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királyi udvar palotaispánja, a nádorispán. Hogy nem
rabszolgák és n e m szabadok, h a n e m ezek közt álló
szabadosok, kitűnik szent István törvényéből, a mely
szerint az udvarnok mint tolvaj a szabadok módj á r a Ítéltessék meg, de tanúskodása ne fogadtassék
el a szabadoké között, ép úgy mint a hogy a szolga
sem tanuskodhatik ura ellen. 1 Mint vádlottat tehát
szabadnak tekintik, mint tanút azonban, a mihez
kifogástalan állapot szükséges, n e m számítják a szabadok közé. A nádorispán közvetlen hatósága az
udvarnokok fölött onnan tűnik ki, hogy míg a nádorispán másokra csak a királyi udvarból küldhetett
pecsétet, addig az udvarnokokat - odahaza is maga
elé idézhette s elitélhette. 2
Az udvarnok név egyszerű szóelemzéssel azt
jelentené, hogy ez az osztály valamennyi m á s alattv a l ó n á l j o b b a n hozzáfüződik szolgálatával az udvarhoz.
Az udvarnokok kötelességei azonban mutatják, hogy
udvari szolgálatuk alárendeltebb jelentőségű, mint a
jobbágyoké s ezekre j o b b a n ráillenék az udvarnok
név. Ez azt sejteti, hogy az udvarnokok neve nem
ott keletkezett, a hol már m á s udvari szolgálattevőkkel vegyesen vannak, h a n e m ott, a hol főképen
ők szolgálták az udvart. A magyar királyság első
századának törvényei csak a királyi udvar (curia)
vagy palota, a határok, várak és jószágok (curtis)
ispánjairól szólnak, kapcsolatban a királyi népekkel.
A királyi udvarfőtisztjének közvetlen alattvalóiul
csupán az udvarnokok vannak említve s egészen
m á s főtisztek, ispánok alatt állanak a cívisek és
miniszterek, t. i. a fegyveresek, valamint ismét más
főtisztek, mesterek alatt tűnnek elő j ó későn a
királyi tárnokok, étekfogók, pohárnokok és lovászok.
Ilyen tagolás mellett m á r eléggé érthető, hogy, miután
a király személye körül mindenféle szolgálat osztályai találkoznak főtisztjeik alatt, az udvarnokok neve
és szerepe nem a mindent egyesítő curia fogalmával
függ össze, h a n e m azzal a külön feladattal, a mely
eredetileg az udvarispánnak vagyis n á d o r n a k a fődolga: gondoskodni a mozgó, vándorló királyi curia
részére minden várispánság területén az élelmi szerekről, különösen lisztről, kenyérről, gabonáról és
a konyhai tüzelőfáról. Az ő külön néposztályának a
foglalkozása tehát a földmívelés, a melynek terményeiből a megszabott részt az udvarnokok összeh o r d j á k a vidékükön levő királyi birtokra, palotához,
udvarba, a melyben a mozgó királyi udvar, curia,
meg szokott szállni.
A p a n n o n h a l m i apátság udvarnokai hitelesen
1201-ben fordulnak elő legkorábban. 3 Ekkor a varsányi udvarnokok először azon vádat emelték öt
testvér ellen, hogy az ő társaságukból, a Szent Márton-
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egyház udvarnokainak kötelességei alól kivonták
magukat, de aztán János apát, mint biró és jobbágyai
vagyis tisztjei előtt k o r á b b i vádjukat visszavonták. 1
Ebből kitűnik, hogy az udvarnokoknak érdeke volt,
hogy számuk ne kevesbedjék, mert testületi kötelességük szétosztva számukkal fordított arányban áll :
mennél többen vannak, annál kevesebb teher esik
egyre. Azért szívesen fogadtak maguk közé másokat
is, nevezetesen szántószolgákat, kik foglalkozásra
velők legrokonabbak, m i k é n t kitűnik ez az 1233. évi
jobbágvper egyik pontjából, a hol az volt a panaszuk,
hogy T a r j á n b a n az apát néhány udvarnokot szántószolgává tett. A bírák úgy ítéltek, hogy az igazi
udvarnokokat az apát helyezze vissza ; de visszahelyezheti a közéjök keveredett szántószolgákat is.2
Annyi bizonyos, hogy szent László összeíró
levelében udvarnokok még nincsenek említve s
tovább sem ismerünk udvarnokadományozást egészen II. Andrásnak gönyői adományáig, a mely csupán
h a r m i n c udvarnokról szólt s ezek száma is leszállt
hamarosan tizenkilencre (1225), egy évtized múlva
pedig már hiányzanak Albös összeirásából. Az udvarnokok tehát valószínűleg ügy keletkeztek és szaporodtak föl Albös koráig 300 házra, hogy a szent
Lászlónál említett 140 földműves szolgacsalád ivadékai
lassankint fölvették a jobbhangzású és szabadabb
állapotot jelentő udvarnok nevet. 3
A t a t á r j á r á s után az úrbéreseknek két csoportja
alakul ki: a kevés számú nemes vagy hadakozó
jobbágyoké és a paraszt jobbágyoké. A fő különbség köztük a személyes szolgálatban mutatkozik.
Amazoké úribb, lovas vitézi szolgálat, ezeké igás és
gyalog robotolás. A tatárjárás előtti sokféle n é p osztály közt csupán az udvarnokok osztálya az, a
mely terményadójával, ajándékaival és igás, gyalog
robotjával igazán hasonló a későbbi századok paraszt
jobbágyaihoz, az úrbéresek főtömegéhez, míg a nemes
jobbágyok kis csoportjának ősi elődje könnyen fölismerhetőleg nem más, mint a lovas és szabad
jobbágy osztály.
Erdélyi László dr.

A szociális Jézus.
Ki tagadhatná el, hogy szeretett Mesterünk a
szó legszebb, legideálisabb értelmében szociálista volt,
valóban egy királyi szociálista.
Szociálista volt m á r születésekor, m á r annak
körülményeiben kidomborodik e fenséges eszme. Az
Atya-Isten fia, az emberiség megváltója, egy szegény,
de tetőtől-talpig becsületes ácsmestert választja nevelőatyjául és hozzá méltó élettársát Máriát választja
1

1 Corp. Jur. Hung. S. Steph. Deer. II. 50. 19.
s U. o. Lad. III. 3.
8
A pozsonymegyei salai udvarnokokról szóló 1138. évi
keltezésű oklevél valószínűleg 1210 táján készült. Id. pannonh.
rendtört. I. 285—286. fénynyomatu képe 95. 1. v. ö. 795. 1.

ü. o. 615. 1.
U. o. 721. 1. Erdélyi : Egyh. földesúr és szolgái a
középkorban. Szent-István-Társulat Tud. és írod. Osztályának
kiadása. 34. 1.
8
Egyli. földesúr . . . 20. 1. Az udvarnokok kötelességeit
1. u. o. 26-32, 34, 43-44. 1.
2
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anyjául. Megszületik az istálló jászolában, a barmok
párája a kandallója, rongyokba öltöztetett tudatlan
pásztorok ünneplik a szocialista királynak világra
jövetelét.
A magasztos értelemben vett szocializmus fönséges eszméjének megszemélyesítője Jézus, születésétől kezdve haláláig magában hordozza ezen isteni
gondolatot; tanítása, élete, cselekedetei mérhetetlen
emberszeretetének mozaikszerű lerakatát képezik.
Magasan szárnyaló, korszakalkotó, emberiséget
megváltó eszméivel nem megy a tudósokhoz, hatalmasokhoz vagy gazdagokhoz, elkerüli ezek fényes
palotáit, nem érezné magát jól közöttük, fölkeresi a
földhözragadt halászokat, azokat teszi bizalmas barátaivá, velük közli az egész világot megbolygató, a
lelkeket forrongásba hozó gondolatait, melyekért
maga és választottjai vértanú halált haltak.
Mielőtt a Jézusban
megtestesült szocializmus
méltatásába belekezdenék, körvonalazom röviden e
fogalom lényegét.
Szocializmusról beszélhetünk tárgyi és alanyi
értelemben. Tárgyi értelemben vett szocializmus mindazon elvek összessége, melyek az embereknek egymáshoz való viszonyaikat szabályozzák s erkölcsileg kötik
őket. Alanyi értelemben vett szocializmus, mindazon
igények és kötelezettségek összessége, melyeket a
tárgyi értelemben vett szocializmus szabályai létrehoznak az emberek számára.
A tárgyi értelemben vett szocializmus tételei
egyetlen főszabályban egyesíthetők : «Szeresd felebarátodat, mint tenmagadat». Ezen főelvnek vannak
természetesen számtalan kiágazó részletei, melyeknek
fejtegetésétől eltekintek.
Azonban áttérek annak méltatásába, hogy Jézusban mennyiben testesült meg a szocializmus ezen
legszentebb főelve.
Jézus nemcsak hirdette a tárgyi értelemben vett
szocializmus ezen elvét, h a n e m becsületesen, híven
be is tartotta életmódjában, az emberekhez való
viszonyában, azokkal való bánásmódjában.
Ha a tárgyi értelemben vett szocializmust az
életben a k a r j u k látni, el kell m e n n ü n k a családi
élet otthonába, el kell m e n n ü n k a m u n k a a d ó és
alkalmazott közt folyó életviszonylatba, bele kell
hatolnunk az egész társadalmi életbe s az állami élet
viszonyiba.
Nézzük Jézust a családi életében. Rajongó szeretettel és odaadással csüng szülein, már kis gyermekkorában segíti dolgozó apját zsenge erejének megfelelőleg. De a m á r kisded tizenkét éves Jézus összetudja egyeztetni a szülei iránti szeretetét és figyelmességét az emberiséggel szemben reá váró hivatásával ; míg szülei aggódva keresik őt, a jeruzsálemi
templomban tanít az Írástudók nagy álmélkodására.
Nézzük Jézust a Mester és növendékei közti
viszonyában, mily szeretetben, egyetértésben él tanítványaival, kik nyilván alantasai ; de nem tekinti
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szolgáinak, barátainak tekinti őket, egy asztalnál
eszik velük, sőt a keresztényi értelemben vett szocializmus egyik fő elvét, a keresztény alázatosságot
is gyakorolja, midőn az utolsó vacsoránál megmossa
apostolainak lábait.
Nézzük Jézust a külvilágban. Mindenkivel szeretettel bánik, a bűnössel ép úgy, mint az igaz emberrel. A mennyei Atya j o b b a n örül egy megtért bűnösnek, mint kilencvenkilenc igaznak. Az Úr Jézus
n a p j a kisüt a j ó k r a és gonoszakra egyaránt.
Vájjon előfordult-e Jézus életében, hogy ridegen
elutasította volna a hozzá segélyért fordulót, hogy
ügyet vetett volna a legkisebb kényelmi szempontokra
is akkor, m i d ő n valamely felebarát ínségének megszüntetéséről volt szó ? Csak némileg kellene engednie
a hatalmasokra nézve kényelmetlen elveiből s jutna
bőven azok pompájából, fényéből, nem kellene márólholnapra, sokszor nélkülözések, majd az ellenséges
érzületű hatóságok üldözéseinek közepett vidékrőlvidékre járva, a néprétegek között magasztos eszméit
terjeszteni.
A kimerült, agyongyötört Mester örömmel áldja
meg a kisdedeket. «Engedjétek hozzám j ö n n i a kisdedeket, mert övék a mennyeknek országa».
Engedte-e Jézus, hogy valaki szemeláttára kínlódjon, szenvedjen? Megszaporítja a n é h á n y kenyeret és halat, hogy a néhány ezerre rugó tömeg kielégítse éhínségét. Jóságos lelke nem tud megnyugodni
abban, hogy saját szükségletei legyenek kielégítve
csupán, de meg akarja szüntetni a nélkülözést, szükséget, a vele j á r ó elégedetlenséget az emberiség
összes rétegeiben.
Útjában betér a p u b l i k á n u s házába is, mert
tudja, hogy épen a bűnös szorul rá a szeretetre, a
javító hatású emberséges bánásmódra. Szeretettel
fogadja a b ű n b á n ó Magdolnát, megbocsát neki s az
visszanyeri lelke nyugalmát.
Jézus megdorgálja Péter apostolt, mert a vele
durván bánó szolga fülét levágta és szeretettel visszailleszti. Jézus szereti legádázabb ellenségeit is.
Jézus tehát szociálista volt a szó legnemesebb
értelmében. Eltalálta azon magasztos mértéket, melylyel az embereknek, gazdagoknak, szegényeknek,
hatalmasoknak és gyöngéknek, tudósoknak és tudatlanoknak, királyoknak és alattvalóknak egymáshoz
való viszonyában, a békés életmód, szóval a földi
boldogság legnagyobbika biztosítható.
«Adjátok meg a császárnak a mi a császáré,
Istennek a mi az Istené.»
Jézus elve nem a m i n d e n t fölforgató szociáldemokrata elv, hanem a testvériség szent jegyében
való szeretetteljes együtlét, mindnyájan egy azon
Atyának fiai vagyunk, a királyok, a gazdagok, szegények, tudósok és tudatlanok egyaránt; b á n j o n tehát
a király polgáraival, a gazdag a szegénnyel, a tudós
a tudatlannal, úgy mint testvérével, mozdítsa elő
annak boldogulását, szeretettel, ha kell szeretetteljes
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szigorral, hisz azért adatott a hatalom, hogy éljenek
vele, de ne éljenek vissza vele.
Jézus tehát szociálista volt a családi életben, az
volt a külvilágban az emberek közt, az volt az állami
életben is.
Vessünk szempillantást m a g u n k r a s aztán a
világba, mennyiben látjuk érvényesülni Jézus szent
szocializmusának tanait.
Bizony máskép állana az emberiség, ha csak
ezredrészében érvényben lennének ezen szent tanok.
Az ö n i m á d á s gondolata tartja fogva az emberiséget,
az önbálványozás n e m enged m a helyt a krisztusi
szent szocializmusnak. Az emberek ma egymás testén gázolnak át, nem azért, hogy a mindennapi jólétet megalapítsák, de az emberi észnek lehető legnagyobb raffineriájával kigondolt élvezetek k a r j a i b a
dobják magukat, megfeledkeznek emberi mivoltukról, elmerülnek az állatias önzés pocsolyájában.
A m o d e r n ember megfeledkezik családjáról,
megfeledkezik szűkölködő felebarátjáról s csak az
önzés rút oltárának áldoz.
Hajlandó-e a modern ember az ő lehető legmagasabb fokára fölcsigázott, k ö n n y e n nélkülözhető
igényeinek olykor parányi részéről is lemondani,
hogy ezen csekély áldozattal szűkölködő e m b e r t á r sainak s az éhezőcsaládnak nyomorát enyhítse ? N e m !
Sőt, kéjes öröme telik a testi ö r ö m ö k teljében, szenvedő embertársainak nyomorát látni.
Nézzük a nemzetek sorsát intéző államférfiakat,
nem-e csupán önző céljaik elérésén m u n k á l k o d n a k ;
nézzük magukat a birói hatalomban ülőket is, megtaláljuk-e a keresztény szeretettel párosult igazságosságot: nézzük a m u n k a a d ó t és alkalmazottat, mint
agyarkodnak, látjuk szemünk előtt lefolyni kíméletlen ádáz bérharcaikat, hol az egyik, hol a másik
kerül fölszinre. Nézzük a kereskedő világot egymásközt és a fogyasztó közönséggel szemben. Őrületes
verseny, egymás exisztenciájának úgyszólván összetiprása észlelhető, egyik a másik r o m j a i n építi föl a
maga boldogulásának várát. A m i n é l nagyobb m é r tékű, a minél ügyesebb becsapás vezérli őket a
fogyasztóval szemben.
Hiányzik tehát minden vonalon a krisztusi szocializmus, a különbségeket szelíden békén kiegyenlítő szocializmus.
Kísérleteznek ma már mindenféle társadalmi
és állami reformokkal az elégedetlen emberiség lecsendesítésére, de mindez csak félmunka. Kell, hogy
krisztusi szocializmus szelleme szállja meg az emberiséget, csak az hozza meg a békét, a nyugalmat, az
szünteti meg az önzés által emelt válaszfalakat. Ha
visszatér egyszer közénk szeretett Mesterünk isteni
szocializmusának szent szelleme csak tizedrészben,
mindjárt megváltoznak, megjavulnak a családi és
társadalmi viszonyaink, keresztényi lesz a viszony
uralkodó és alattvaló, gazdag és szegény, hatalmas
és gyönge, tudós és tudatlan közt.
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Mindnyájan egy és ugyanazon Atya gyermekei
lennénk, mert a főelv : «Szeresd felebarátodat, mint
tenmagadat», uralkodnék köztünk. «Kinek két k ö n töse van, adja oda az egyiket annak, a kinek egy
sincs» irányítana e földi életben s egymásközti
viszonylatainkban.
Drencsényi Károly dr.

Aktuális

kérdéseink és a románok•

(»•)

Ez igen örvendetes jelenség. Miért? Azért, mivel
a r o m á n egyesült püspöki kar velünk együtt a
naptáregyesítést tudományos kérdésnek tekinti. Rituális kérdésnek csak annyiban, hogy a naptáregyesítés
keresztülvitelével — hozzánk hasonlóan — a húsvétot a canonoknak megfelelőleg akarja ünnepelni.
Ez a cél teljesen fedi a latin egyház célját. A latin
egyház az idevágó canonok fölött ép úgy őrködik,
mint a görög egyház. Hiszen emlékezzünk csak vissza
arra az előterjesztésre, melyet Förster Vilmos, a berlini observatoriumigazgatója tett b. e. XIII. Leo p á p á n k nak. Ezen előterjesztés a húsvét ünneplésének 35 napos
mozgóságát egy hétre redukálja. Rampolla cardinalis
mit felelt e r r e ? Többi között ezt: «Si l'on devait
considérer, la r e f o r m e proposée sous le seul rapport
des avantages d'ordre social, le projet mériterait, sans
doute, u n accueil favorable. Mais l'Eglise souhaite aussi
avoirregard au point de vue traditionnel, à la connexion de la solemnité de Pâques avec les mysteres
de la m o r t et de la resurrection du Seigneur». Vagyis,
az egyház e naptárjavításnál nemcsak a socialis
szempontot tekinti, hanem az egyházi traditiót is.
És — mint alább olvassuk — az ily irányú javítást
csak egyetemes zsinat állásfoglalásával tartja elérhetőnek a pápai szék. 1 Ebből mi következik? Minden
bizonnyal az, hogy a Gergely-féle naptárral az egyház n e m sérti a régi canonokat. Ez ellenkeznék a
latin egyház szokásos eljárásával. Bár bátran m o n d h a t j u k azt is, hogy ugyanazon egyház, mely hozza a
canonokat, ha hasznosnak, szükségesnek látja, meg
is szüntetheti azokat. Különben — mint láttuk — a
hivatalos román világ ugyanezen álláspontot képviseli. Legalább a föntiekből ezt kell következtetnünk.
Igen ám, de a püspöki kar oly h a j ó n a k kormányzója, melynek evezősei a papság. Vagyis az a
kérdés merül itt még föl, hogyan viselkedik a hivatalos egyház ezen gondolkozásával szemben a nagy
közvélemény. Elsősorban a papság. Itt m á r alig találunk vigasztalót. A papság általánosságban igen merev
álláspontot foglal el a naptáregyesitéssel szemben.
És h a kérdezzük, miért, akkor rendesen e két ellenvetést halljuk: aj a nép nincs hozzáérve. Ha tehát
behoznák az új naptárt, a nép, mely nem tud különbséget tenni egyesült és nem egyesült r o m á n között,
egyszerűen átmenne a nem egyesültekhez. A második
ellenvetés azt tartja, hogy a naptáregyesítés megsérti
1

Bessarione fasc. 90., pag. 293.
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a nicaeai zsinat határozatát. Mit felelünk ezekre?
Az első ellenvetés szomorú beismerése az unio csődjének. És a kateehizacio meddőségének. Ha így áll
a dolog — pedig azt hallottuk a jelenlevő románoktól a velehrádi kongresszuson is — akkor szerény nézetem szerint hasznosabb volna a disputa
arról, miként lehetne sikeresebb hitoktatást elérni,
mint örökösen a nyelvi kérdéssel bíbelődni. Mert
hiába, mi úgy tudjuk, hogy keresztény fölfogás
szerint a nemzeliségi kérdés mégsem elsőrangú
kérdés. Semmiesetre sem olyan kérdés, mitől a
népek örök üdvössége függ. Nem akarok ennél
a pontnál az «Ungaria» ctrnű r o m á n lapra hivatkozni, mert ez szerintök amolyan herodianus lapCsak jelzem, hogy mint siránkozik ezen lap a r o m á n
hitoktatás parlagon heverő terén és a siralmas, rendezetlen templomi éneklési módon. Nemcsak a nem
egyesülteknél, h a n e m az egyesülteknél is. Ugyancsak jelzem, hogy ezen lap, bár maga óhajtja a
naptáregyesítést, szomorúan konstatálja az érintkezési pontok hiányát a naptáregyesítés kérdését illetőleg. És ez ugyanakkor történik, midőn oly csekély
dolgot is észrevesznek és k ó r u s b a n kiabálnak ellene,
minő egy magyar gyűjteményes könyvvállalat aláírása. Azt hiszem, mindenkinek emlékezetében van
még Serbán képviselő esete. De különben is a püspöki
kar jelezte az irányt, melyen haladni akar. A román
papság miért n e m akarja hallani és követni Istentől
rendelt vezéreinek szavát?
Mit szólunk a másik ellenvetésre, a nicaeai zsinat
határozatának áthágására? Itt, azt hiszem, a román
közvélemény csalódás áldozata. Közelebbről szólva,
az egyesült r o m á n egyház a nem egyesült egyház
járszalagján jár. Nem követik Papp-Szilágyit, ki világosan kimutatja, hogy épen a Julián-naptár használata miatt nem ünnepli a húsvétot egyházunk helyesen, hanem azon a nézeten van, melyet többi között
a most nagyban ünnepelt Saguna képvisel. Mit is
m o n d erre nézve Saguna? Többi között ezt m o n d j a :
«Si fiind-câ aflarea timpului serbärei Pascilor atárná
delà ecuinatiul vernal, si acesta pre timpul sinodului
ecumenic I. a fost in Martiu : pentru acea pärintii
acestui sinod m a r e au prefipt pentru toti timpii
ecuinatiul vernal pe 21 M a r t i u . . . » 1 Vagyis Saguna
szerint a nicaeai zsinat örök időkre március 21-el
jelölte meg a napéjegyen d a t u m a gyanánt. Ez egyszerűen nem igaz. A zsinatot a napéjegyen és holdtölte és a vasárnap érdekelte. Ez a történeti tény.
Minden egyéb elfogult agy szülötte. Miért indul hát
az egyesült r o m á n egyház olyan okoskodás u t á n ?
Igazán nem értjük. Talán a nagyváradiak előttük
amolyan megvetendő szamaritánusok?! Ezt kell föltennünk, hogy a rosszabbat föl ne tegyük, mint azt
a «Tribuna» jelzett számában látjuk. A «Tribuna» a
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n a p t á r különbözőségében is válaszfalat lát a r o m á n ság és magyarság között. Ezért nem kell neki a
naptáregyesítés. í m e szavai : «In ímprejurárile politice, in cari träim calendarul Julian este íiica un
mijloc de a ne deosebi de popoarele ce ne inconjurű
sí ne amineste necontenit constiinta religiei si natio'

'

1

1

Compendiu de Dreptul Canonic compus de Andrei
baron de Saguna. Sibii 1885. f. 40.

1

'

nalitatii noastre deosebite». (Ama politikai viszonyokban, melyek között élünk, a Julian-naptár eszköz arra,hogy minket megkülönböztessen a környékező
népektől és állandóan emlékeztet vallási és nemzetiségi öntudatunkra.) Különös, érthetetlen dicsőség
megkülönböztetve lenni azáltal, hogy túlhaladott
álláspontot képviselünk. Ismétlem, nem hiszem, hogy
egyesült r o m á n testvéreinket ezen elv vezérelné. De
akkor mi állja annak útját, hogy a naptáregyesítési
mozgalomban r o m á n testvéreink velünk kezet fogjanak. Épen evégből, t. i. a közös mozgalom megindításának szükségességéből írtam meg e soraimat. Mérlegelni t u d n á m a számbelileg is impozáns
föllépést. És j ó l tudom, hog}7 jobban használunk
a naptáregyesítés ügyének, h a rómán testvéreinkben keresünk támaszt, m i n t ha nyílt levelekkel
törvényhatóságokhoz fordulunk. Nagy b a j az, hogy
hierarchiailag a magyarországi görög kath. egyház
ketté van szakítva. De azért azt hiszem, hogy egyházi téren találhatunk érintkezési pontokat. Méltóbb
volna ez a katholikus öntudathoz, mint az, hogy az
unio nagy ellenségének Sagunának emlékét a nemegyesültekkel együtt ünnepeljük. Tény, hogy egyes
görög kath. r o m á n o k részt vettek Saguna centenáriumán, a ki pedig fölötte méltatlankodott, midőn
Alex Sterca Sulutin metropolita egyik pásztorlevelében azt írja, hogy7 a császár («dorinta împeratului»)
óhaja az összes románok uniója és ezen pásztorlevél
egy példányát neki is elküldte. 1 Ténylegesen semmivel sem tudom megokadatolni merev tartózkodásukat. Ha meg t u d n a k győzni a naptáregyesítés észszerűtlenségéről, lehetetlenségéről, szívvel lélekkel én
is melléjök állok. De ha nincsenek komoly érvek,
melyek ellene szólnának, ismét kérdem, h o n n a n a
tartózkodás? Ha kimondjuk azt, hogy a keleti egyházban minden reform lehetetlenség, akkor önmagunkat halálra kárhoztattuk. Akkor egyházunk nem
él, csak tesped. Hiszen az élethez — mondottuk
előbb — vérkeringés szükséges. Akkor méltán rászolgálunk arra az állításra, hogy a keleti egyház archaismusok hordozója. A régiséghez csak azért, mert
régiség, minden áron való ragaszkodás épen olyan,
mint ha valaki a gőz és villamos erők k o r á b a n még
mindig tengelyen akarna utazni. Múzeumba való
dolgok azon régi bárkaszerű kocsik. Ott megbámulj u k és épülünk a tudomány nagyszerű haladásán.
Az egyház a maga traditiójában megőrzi a
Mitropolitul Andrein baron de Saguna. Seriere Comemoritivä la serbarea centenarü a nasterei lui. Sobiin, 1909,
f. 134.
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maga régi intézményeinek emlékét, de miért venné
elő azokat ? Sok van m á r ott, oda való a Julián n a p tár is. A kath. vallásnak csodálatossága, ereje épen
abban van, hogy a lényeget megőrizve, alkalmazkodott az idők haladásához. A k a t a k o m b á k b a n épen
olyan végtelen tökéletességű áldozatot mutatott be
az egyház, mint manapság a párisi Notre-Dame-ban
vagy a milanói dómban. De vájjon visszakivánkozik-e
azért valaki a katakombák egyházába?
A r o m á n görög katholikusok épen most tartanak zsinatot Balázsfalván. Vájjon szóba j ö n n e k - e
ezen kérdések ? Nem tudom, de mint eddig hallom,
nem.
Azt hiszem, szebben nem fejezhetem be soraimat, mint ha a Diognethez írt levél szerzőjére hivatkozom, ki szerint a keresztények külsőségekben
semmit sem különböznek a többi emberektől. Mi is
ne a külsőségekben, de a szellemben keressük a
profán világtól való különbözést. Ez egyedül méltó
a katholikus egyházhoz, nem pedig a «Tribuna»
gyűlölködő tanácsa.
Hadzsega Ggula dr.

/I kalocsai főszékesegyház

régi könyvtára.

Vajmi kevés az, a mit a kalocsai könytárról
tudunk a mohácsi vész előtti korból. Hasonló sorsra
jutott a könyvtál, mint a tudomány és művészetnek
többi alkotásai e t á j o n : a török pusztítás nyomjelzőt
is alig hagyott belőle. Már Fraknói 1 fölpanaszolta:
«az érsekség kalocsai és bácsi székesegyházát és palotáját szobraival, festményeivel, öltönyeivel, edényeivel, könyv- és levéltáraival együtt, mintha föld nyelte
volna el.» Messze földről, könyvtárak zugából vagyunk
kénytelenek összegyűjteni azt a néhány adatot, mely
a kalocsai vagy bácsi könyvtárra vonatkozva, egyúttal az érsekség területén virágzó hajdani kultúráról is tanúskodik.
Alig akad középkori könyvtáraink történetét tárgyaló cikk is, melyben a kalocsai könyvtárra vonatkozólag ne kellene ú j r a meg ú j r a olvasnunk egy
régi adatot, mely azonban nem állja meg a kritikát.
Arról szól ez az elcsépelt adat, hogy Anastasius kalocsai érsek a szent-emmeráni szerzetesektől kolostoruk védszentjének könyvét kérte kölcsön másolás
céljából. A szent-emmeráni kolostor alatt értendő a
szent E m m e r á n püspök s vértanú tiszteletére alapított egykori bencés apátság Regensburgban. Jó helyre
fordult, a ki innen kért könyveket. A hírneves apátság könyvtára m á r Trieri Ramwold apát alatt (975-től)
300-nál több kötetet számlált. Csakhogy a h á n y állítás akad a föntebbi tudósításban, megannyi tévedés.
Szent E m m e r á n irodalmi működéséről mitse t u d u n k ;
h a n e m igenis ismeretes az ő életirata: az Arbeo freisingi püspöktől származó «Passio s. Haimhrammi»
(irásideje 772 kürül) meg a csak ujabban fölfedezett
1

Magyar Könyvszemle 1888. évf. 1. 1.
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«Confessio». 1 Anasztáz tehát szent E m m e r á n életiratát kérhette el. Legfőbb az egészben az, hogy
Anasztáz nem is volt kalocsai érsek ; az AsztrikAnasztáz-kérdés ugyanis m á r eléggé tisztázva vagyon.
Mindazonáltal a Beöthy-féle képes magyar irodalomtörténet legújabb kiadása 2 is hűségesen ismétli a régi
mesét. Ép ezért tartottam szükségesnek, hogy részletesebben terjeszkedjem ki ezen pontra,
Hogy a kalocsai főszékesegyháznak m á r az
Árpádok k o r á b a n volt jelentékeny könyvtára, azt
Csontosi Jánossal 3 egyetemben Anasztáz nélkül is
következtethetjük abból a hatásból, melyet az érsekség a hazai művelődési viszonyokra gyakorolt. Akönyvtár kincseiről azonban — sajnos — közelebbi adataink
nincsenek.
A renaissance-korban kiváló képzettségű h u m a nista főpapok ültek Kalocsa érseki székében, kikről
ismeretes, hogy mennyit áldoztak tudományos törekvésekre. Ebből a korszakból m á r több adatunk van,
mely némi fényt vethet a kalocsai könyvtárra.
Handó György érsekről (1478—1480.) ismeretes,
hogy még mint pécsi prépost 300 kötetet fölülhaladó
könyvtárt létesített s gondozására egy papot javadalmazott. Következtethetjük, hog)' kalocsai érsek
k o r á b a n is hódolt könyvgyűjtő szenvedélyének.
Várady Péter érsek (1480—1501.), a humanista
iró, szintén nagyobbszabású könyvtárat gyűjtött s azt
székhelyén, a bácsi várban helyezte el. Könyvtárának
egyetlen emléke maradt fönn : Várady Péter misekönyve. Jelenleg a Nemzeti Múzeum birtokában van.
Bibliográfiái szempontból méltatta Fraknói Vilmos. 4
A hártyára nyomatott könyv gyönyörűbbnél-gyönyör ű b b díszítésekkel bir.
Utóda, Geréb László érsek (1501—1502.) szintén
szenvedélyes könyvgyűjtő volt. Végrendeletében úgy
intézkedett, hogy a tulajdonát képező összes könyvek
a bácsi könyvtárban helyeztessenek el.5
Teljesség kedvéért meg kell még emlékeznem
Kálmáncsehi Domonkosról is, kinek kalocsai érseksége pediglen pünkösdi királyságnak is rövid volt.
Kálmáncsehi könyvtárából megmaradt négy kéziratos
könyv, melyeket még fejérvári prépostsága idejében
készíttetett. Valamennyi közt legfényesebb kiállítású
zsolozsmás könyve, melyet jelenleg Lambachban
őriznek. 6
Ezek a szórványos adatok sejtetik, mily kincsek
voltak fölhalmozva a kalocsai és bácsi könyvtárakban. Az adatok javarészt ugyan a bácsi könytárra
u t a l n a k ; ámde v a n n a k adataink egyenest a kalocsai
könyvtárra vonatkozólag is. Jómagamnak sikerült
1

Kirchliches Handlexikon. München, 1907. I.
2 3. kiad. Budapest, 1906. I. 135. 1.
3
M. Könyvszemle 1883. évf. 277. 1.
4
M. Könyvszemle 1888. évf. 1. 1. s köv.
5
Érdújhelyi : A kalocsai érsekség a renaissance-korban.
Zenta, 1899. 102-103. és 234-235. 1.
8
Beligio 1908. évf. 277. 1.
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nyomára akadnom a kalocsai könyvtár némi m a r a d ványainak. A gyöngyösi ferencrendi könyvtárban
kellő engedéllyel kutatásokat végezve, rátaláltam két
ősnyomtatványra, melyek h a j d a n á b a n a kalocsai
főszékesegyházi könyvtár tulajdonát képezték. Fölfedezésemről a következőkben számolok be :
a) Kétségtelenül a kalocsai könyvtár tulajdonát
képezte a következő incunabulum : Isidoras, Etymologiarum libri XX. per Gintherum zainer ex Reutlingen A° 1472. Jelenleg régiség dolgában a gyöngyösi könyvtár második ősnyomtatványa. A tárgymutató 4 lj levelén egykorú gótikus Írással a következő
fontos bejegyzés olvasható : A. R. do. Blasius de w a r a dino decretorum doctor prepositus maior pariter
vicarius Ecclesie colocensis Testamentaliter hunc
librum legavit ad Bibliothecam dicte Ecclesie talj
conditione . . . Qui obijt 5 április 1510.
Későbbi
a
bejegyzés az 5 levél felső szélén, minuscula Írással:
Sum pauli halasi et a m i c o r u m eius.
A végrendelkező nagyprépost kifejezett óhaját,
bog}' a könyv mindenkoron a kalocsai könyvtárban
őriztessék, meghiúsította a török pusztítás. A káptalan 1529-ben menekülni kénytelen a török elől, ki
Kalocsát is fölgyújtotta. Ebben a zivataros időben
juthatott a könyv Halasi Pál birtokába, későbben
pedig Gyöngyösre.
Balázs nagyprépostról szó esik 1 m á r 1479-ben,
továbbá 1502-ben. Vezetékneve és halálának ideje
azonban mindeddig ismeretlen volt. Ez az egy adat
is tanúsítja, micsoda elrejtett kincs lappang a történelem számára a régi könyvek ilyfajta bejegyzéseiben.
b) A másik ősnyomtatvány: Augustinus, Sermon u m opera plura et diversa. Basilee per J o a n n e m
de Auerbach 1495. A címlapon s nyomban a következő levélen megnevezi magát a könyvdiszítő : Joannes Lector Colocensis etc. Ez a Joannes Lector Vásárhelyi János volt, ki okleveleinkben 1503-ban fordul
elő legelsőbb, mint kalocsai olvasókanonok. 2 Most
megismerjük, mint könyvdiszitőt is. Megjegyzendő,
hogy a könyv csak az elején van j ó darabig kifestve,
később abbamarad a diszítés.
Ez a két ősnyomtatvány méltó emléke a régi
kalocsai könyvtárnak. A könyvtár értékesebbik elemét
azonban nem az ősnyomtatványok, hanem a kéziratos
m u n k á k képezték. Csontosi 8 tesz említést két kéziratról, melyek a kalocsai középkori könyvtárból
kerültek a bécsi udvari könyvtárba. Mindössze ez a
négy emlék maradt korunkra a kalocsai régi könyvtárból.
Találtam azonfölül Gyöngyösön egy-egy ősnyomtatványt, mely egykoron a kölödi (ma Küllőd) ferencrendi és a szegedi dominikánus kolostor tulajdonát
képezte. A bácsi és kalocsai könyvtár mellett ezek
1
2
3

É r d ú j h e l y i i. m . 133. 1.
É r d ú j h e l y i i. m . 134. 1.
M. K ö n y v s z e m l e 18t>3. évf. 277. 1.
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a kolostori könyvtárak voltak a mohácsi vész előtt
a tudomány és irodalom tárházai az egyházmegyében,
Tímár
Kálmán.

földön. — Valaha Hollandia a vérontásig elfajult türel- r f ,
illetlenség hazája volt a katholikus vallásai szemben. V l
Csak a gorkumi vértanúk idejére kell gondolnunk. Mösl k r ó n i k a egészen más idők járnak. A kath. vallás figyelem és
tisztelet tárgya fent és lent, a kormányzók és a kormányzott nép körében egyaránt. Van Utrechtban egy
társaság, a melynek az ország csaknem valamennyi
kath. előkelősége tagja a — püspöki kar elnöksége alatt.
Neve ennek a társulatnak «Radbod Stichting» vagyis
Radbod-féle alapítvány. Célja katholikus tudományegyetem alapítása s jelenlegi összetételében már valóságos tudományegyetemi igazgatóság tudománykarok
és hallgatóság nélkül, tudomány-egyetem csirájában.
Ennek a társulatnak legújabban királyi rendelet megengedte, hogy az utrechti állami egyetem bölcseleti
karában tanszékeket állítson a bölcselet számára és
arra tetszése szerint való férfiút válasszon. A tanszék
már lel van állíva s be is van töltve a haarlemi egyházmegye Warmondban levő nagyobb papnevelő intézete
bölcselet tanárának személyében, a ki ezentúl logikái,
lélektant, metaphysikát és erkölcstudományt fog tanítani az utrechti állami egyetemen a katholicizmus szellemével egybehangzóan. Második jele és ténye a katholicizmus előrehaladásának Németalföldön az az eset, a
melyről itt egyszer már megemlékeztünk. Amsterdam
városa saját költségén községi tudomány-egyetemet tart
fenn. Ezen az egyetemen a dömés rend egyik kiváló
tagja, Magister ./. V. de Groot, már évek hosszú során át
tanít thomistikát Aqu. szent Tamás szellemében és elvei
szerint. A mint előbb, mint dömésrendi theol. tanár,
«Summa apologetica de ecclesia Christi» c. munkájával,
úgy most mint az amsterdami egyetem bölcselet-tanára
Aquinói szent Tamás életéről és tanításáról írt rajzával
de Groot atya kiváló helyet foglalt el a tudomány
világirodalmában. Ez utóbbi munkáját nem csekélyebb
ember mint Wulf, a löweni egyetem hírneves bölcselettanára, fordítja le franciára. De most nem róla akarunk
itt szólni, hanem új tanártársáról ugyanazon az egyetemen. Amsterdam városa a maga tudomány-egyetemének jogtudományi karában tanszékel állított fel a
munkás-törvény hozás és közigazgat ás (arbeiderswetgeving
en administrativ recht) számára és erre a jogtudományi tanszékre egy katholikus papol hivott meg,
Nolens országgyűlési képviselő személyében, a ki előbb
a ruremondi kisszemináriumban volt tanár. Tanszékét
ezidén, a városi hatóság és az egyetem tanári kara elölt,
tehát túlnyomó nagyobb részében protestáns vallású
hallgatóság előtt, Aquinói szent Tamás és XIII. Leo a
munkás-kérdésre vonatkozó tanításának fejtegetésével
foglalla el.1
*

P á r i s . Pór a párisi érsek ellen. Loisy véleménye a
modernizmus jelenéről és jövőjéről. — Nyolcvan és néhány
i Mikor ereszkednek le magyar protestáns atyaliaink hozzánk
ennyire, hogy megbecsüljék és meghallgassák a mi tanításunkat.
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bibornokot, érseket, püspököt akarnak bepörölni az
1909 szept. 14-én kelt együttes főpásztori körlevélért, a
mely több (14) népiskolai tankönyvet mint olyanokat
itélt el, a melyekben leginkább nyilvánul a kath. egyház, az ő tanai és története ellen a hazugság és gyalázás szelleme. Az uralkodó szabadkőművesség elérkezettnek látta az időt, hogy e miatt az itélet miatt a főpásztorokon bosszút álljon. Határozatba ment, hogy az
elitélt tankönyvek szerzői kártérítési pört indítanak
valamennyi főpásztor ellen. De hogyan ? Mind a 14
elitélt könyv szerzője együtt vagy külön, valamennyi
püspök ellen együtt vagy mindegyik ellen külön-külön ?
A dolog oly kolosszális törvénykezési képtelenségnek
látszik, hogy maguk az egyház ellenségei is, ebben az
alakban, nevetségesnek találták. De megvan az egyház
ellenségeiről, «e világ fiairól», írva, hogy leleményességben felülmúlhatatlanok Az egyház ellenségei tehát,
hogy a püspökhöz mégis hozzáférkőzhessenek, kieszeltek egy egyszerűbb, könnyen célravezető módot. Elhatározták, hogy egyelőre hat elitélt könyv szerzője közül
csak kettő pörölje be mgr. Amette párisi érseket.
Minap Salamon Reinach (nomen — omen) az Orpheus
c. folyóiratban (581. 1.) a modernizmusról a többi között
ezt a nyilatkozatot tette : «Le modernisme, suivant une
estimation digne de foi, compte au moins 15 mille
adhérents dans le clergé français», vagyis, hogy legalább
15 ezer követője van a modernizmusnak a francia
papság körében. A különben is minden lében locsi
Loisy, a francia modernisták feje, ezt a nyilatkozatot
nem hagyhatta szó nélkül s reá a Revue historique-ben
(nov. déc. pp. 307—8.) a következő kesernyés vallomással válaszolt : «Én nem tenném az említett követők
számát 1500-re se. És mikor az ember azt, a mi a
római katholicizmusban (sic) jelenleg történik, nézi, legkevésbbé sem kapja azt a benyomást, mintha «ellenállhatatlan mozgalomról volna szó, mert az a katholikus vallásban gyökerezik». Vájjon alapítottak-e valaha
vallási mozgalmat tudományra? Az egész, a mire a
modernisták igényt tartottak, annyiból áll, hogy az
egyház őket eltűrje és az igazhitüség az ő kedvökért
összeférhetetlenségétől (intransigeance) eltérjen. (Furcsa
észjárás I) Tudjuk, mivel felelt az egyház. Sem próféta,
sem próféta fia nem lévén, én tartózkodom az Ítélettől
az iránt, hogy mi lett a modernizmussal. A mit jelenleg
látni vélek, az, hogy teljes hanyatlásban van s nem
látszik az sem lehetetlennek, hogy megsemmisüljön.
Mióta Tyrrel meghalt, a papság körében nincs ember,
a ki magát a pápa iránt való engedelmesség mellett
katholikusnak tartaná».
—y—la.

Irodalom.

Egyházi közigazgatás. Irta: Dr. Geisz Antal.
Temesvár. Csanádegyházmegyei könyvnyomda. 1054 old.
8°. (Vászonba kötve, ára 15 K).
II.
A X. részben («A katonai lelkészet») szerző közli a
katonai lelkészeire vonatkozó egyházi és katonai rendelkezéseket, jogszabályokat oly terjedelemben, a mint
azokat a lelkészkedő papságnak tudnia kell ; a házasságkötésre vonatkozó jogot alább, a házasságjogi szövegek
során, adja elő. A 273. lapon a 13. sorban a «nyilvános
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bálok» szavak után egy szó hiányzik; Bjelik után e
szóval «rendezésénél» egészíthető ki a szöveg.1
A XI. részben («Egyházi szolgálatban álló világi
egyének») a kántorról, mint ilyenről, a templomgondnokról, a sekrestyésről és a sirásóról vannak nem anynyira forrásszövegek, hanem pasztorális és jogi természetű, hasznos fejtegetések; egyes részletekre, így különösen a kántori fizetésre vonatkozólag, azonban törvények,
rendeletek és birósági döntvények szövegeit is közli.
A XII. részben («Egyházközség») szerző elsőben is
az egyházközségekről és a szervezett autonom egyházközségek megalakításának módjáról ad felvilágosításokat. Az 1. §. 2-ik bekezdésében (285. 1.) azon állítás,
hogy «valamely egyházközségben az illetőséget a kath.
valláshoz tartozás és az egyházközség területén hat
héten tűi (sic !) való tartózkodás adja meg» — nem
fogadható el, mert a kánonjog szerint plébániai hivővé
lesz valaki a «verum domicilium» vagy a «quasidomicilium» megszerzése által, a mely pedig a megfelelő szándék mellett (verum domicilium-nál a szándék
állandó lakásra, meghatározatlan időre, quasi-domicilium-nál minimum 6 hónapra irányul) a tényleges
tartózkodás megkezdésekor (tehát már az első napon)
beáll, nem pedig csak hat hét múlva; ez a 6 hét csak
a «Rauscheriana instructio»-ban és az osztrák és a
magyar uzus szerint, a házassági hirdetésekie való illetékesség szempontjából, megkívánt határidő. Ezen fejezet túlnyomó részét (286-301. 1.) a győri egyházmegyei
hatóság által kiadott autonom egyházközség-szervezetszabályzatnak szövege tölti ki, melyet szerző jónak
látott mintaként fölvenni müvébe. Ezután szerző a hitközségekre, valamint ezeknek és más egyházi testületeknek képviseletére vonatkozó rendeleti és döntvényjogot közli.
A XIII. rész («Javadalom») a papot, mint javadalmast (parochus) érdeklő jogszabályokat és forrásszövegeket adja elő, legelsőben is a plébániák alapításáról,
a hol a telepítési törvénynek (1904: V. t.-c.) idevágó
intézkedését is közli ; majd a javadalom védelméről,
jókarbantartásáról stb. A javadalomról való lemondásra
és a javadalomcserére vonatkozólag a kánonjog szabályait közli ; a javadalomcserére nézve azonban helytelenül mondja, hogy lia a cserélök új javadalmaikat hat
hónap alatt el nem foglalják, akkor a javadalomcsere
hatályát veszti. XIII. Gergely pápa ugyanis a pápai
interventio mellett végbemenő olaszországi javadalomcserékre nézve írt elő — a javadalmaknak kölcsönös
collatio-jától számított — 6 hónapot (a külföldiekre
nézve pedig pláne 9 hónapot), míg a püspöki jóváhagyás melletti permutatio esetében 3 (három) hónap
alatt kell megtörténnie a kölcsönös birtokbavételnek. 3
Az szintén téves adat, hogy a lemondás vagy a javadalomcsere hatályát veszti, ha a javadalmas a lemondási,
illetőleg a cserét követő 20 napon belül meghal. Ezen
tévedésre szerző hihetőleg annak az adatnak («Regula
Cancell. 19.» «de viginti») általánosításából jutott el, hogy
a lemondás esetében (de nem javadalomcsere esetében)
a javadalom «per obitum» megüresedettnek tekintendő
1
E. Bjelik, Handbuch für die k. u. k. kath. Militärgeistlichkeit. Wien, 1905. 352. lap.
2
Wernz, Jus Decret. II. kötet (I. kiadás) 596. lap ; Santi Leitner,
Praelections Juris Canonici (IV. kiadás) I. kötet 116 lap.
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akkor, ha a lemondó a lemondást követő 20 napot túl
nem élné. — A zsinati vizsgálatra nézve közli a magyar
püspöki karnak 1850. évi conferentia-ján megalkotott és
a király által 1853. február 22-én jóváhagyott szabályzatot. «A javadalom betöltése» cím alatt szerző a kegyúri bemutatásra, a püspöki szabad adományozásra, az
institutio canonica-ra és az institutio corporalis-ra nézve
adja elő az egyházjogi és az illetékjogi (bélyeg) tudnivalókat, közölve folyamodvány- és prezenta-mintaszövegeket, majd a javadalomadományozási
illetékre
vonatkozó pénzügyi-jogi szabályokat és a lelkészi költözködési költségekre vonatkozó rendeleti jogot adja
elő. A leltárról szólva egy csanádegyházmegyei leltármintát közöl; a íiókegyházakról is terjedelmes rendeleti
és döntvény-szövegeket nyújt. A kegyuraságra vonatkozó
rendeleti és döntvényanyagot elég bőven (322—40. 1 )
nyújtja szerző. A kegyúri terheket abszolút természetű
dologterheknek kimondó 1864. évi augusztus 24-iki kir.
rendeletnek szavait szerző mint a kir. Curia 1877. évi
10404. döntvényének szövegét idézi (323. 1 ) ; ez annyiban
helytelenítendő, a mennyiben a plébánosnak a közigazgatási fórum vagy a rendes bíróság előtti keresetében
a jogforrást (törvény vagy rendelet) kell elsősorban
idéznie és nem a bírósági döntvényt, még ha ebbe fel
is van véve a jogalkotó forrásszöveg is. Más esetekben
nem néztünk utána ilyen behatóan a szövegidézeteknek ;
de ha szerző rendszeresen így járt el, előnyt adva az
ujabb döntvényjognak (szubjektív jognak forrása) az
ugyanarra vonatkozó, jogszabályt kimondó, megalkotó, régibb rendeleti szövegekkel (jogszabálynak
forrása) szemben, ezt igen sajnálni lehetne ilyen gazdag
tartalmú segédkönyvnél, mert ez esetben még mindig
más rendszert követő egyéb segédkönyvre is lesz szükség. Szerző gondos figyelmét egyébként a kegyúri jog
körül nem kerülte ki semmi fontosabb ; közli a minisztertanácsnak 1897. junius 23 án a kegyúri perek bírósága kérdésében hozott (a Religio egyik előző számában
Egyed dr. által ismertetett) határozatát is. A lelkészi
illetményről igen bő anyagot nyújt, nevezetesen a lelkészi illetmény kiszolgáltatásáról, az arra vonatkozó
kötelezettség természetéről (személyes szolgáltatás avagy
dologi teher (342—3 1.)), a szolgáltatások egyes fajairól
(faizás, legelői illetmény, tizedkárpótlás), az illetmények
behajtásáról. Külön, hosszú szakaszban adja elő a
párbérre, a kepejárandóságra, a stólajárandóságra, az
időközi jövedelemre és a kongruára vonatkozó államjogi szabályokat és döntvényeket; a kongruáról közli
az 1909. XIII. t.-cikket is (a lelkészi jövedelem kiegészítéséről szóló 1898. évi XIV. t.-c. módosításáról),
fölvéve a törvény egyes szakaszai mellé az 1898. t.-cikknek hatályban maradt, kapcsolatos szakaszait, a mely
bifurkáció nem szolgál az áttekinthetőség előnyére. (Jobb
volt volna vagy egészen külön közölni, vagy pedig
másféle nyomással szembetűnővé tenni az 1898. évi §§-ok
szövegét ; ezt a könyv egyéb helyein is hasznosan
alkalmazhatta volna szerző). Közvetlenül ezután közli
a törvény által (9. §.) a jövedelem bevallására nézve a
jövőre nézve is még irányadónak kijelentett 1896. március 17-iki v. k. min. 878. elnöki számú rendeletnek
teljes szövegét is. (373—386 1.)
A XVII. részben («Egyházi vagyon») először is a m.
kir. Curiának 1896. évi 63. sz. t. ü. döntvényét közli az
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egyháznak, az egyházi testületeknek és személyeknek
vagyonszerzési képességéről (386—90 1.), majd az egyházi vagyon elidegenítését tiltó magyar törvényeket,
kir. és kormányrendeleteket és bírósági döntvényeket.
Az egyházi számadásokra vonatkozó szakaszt (kegyes
alapítványokról és a templompénztárról) kissé rövidnek
találom ; egy, a csanádegyházmegyében használatos, alapítványi- és templomszámadási minta (396 — 403 sz.) is
csatolva van. Az egyházi adóra és annak behajtására
vonatkozó rendeleti és döntvényi szövegek, valamint
a községek által hitfelekezeti vagy iskolai célra adott
segélyre vonatkozó szövegek zárják be a fejezetet.
A XIV. részben («Házassági jog») szerző végig megy
a házasságjogon és mindenütt párhuzamban az egyházi
házasságjog szabályaival, pápai és püspökkari szövegekkel, közli a magyar állami házasságjog szabályait
és szövegeit, valamint az erre vonatkozó döntvények
szövegeit. Ezen módszer mellett a «Ne temere» egyes
részei (bevezetés, eljegyzés formája, házasságkötés formája) is egymástól elszakítva julnak közlésre. Az 1895.
október l-ig Magyarország területén hatályban levő
házasságjogok felsorolásánál szerző megfeledkezett említést tenni a vegves házasságokra nézve 1868. év végéig,
majd innét kezdve 1895. október l-ig érvényben levő
házassági jogról (lásd : 1868 : XLVIII. t.-c.). A «Ne temere»
eljegyzési szövegének szerző által adott magyarázata
(429. 1.) úgy hangzik, mintha a felek írni nem tudása
esetét a decretum csakis a két tanú előtti kötéskor szabályozta volna és ezért ily okból mindig csakis 3-ik
tanúról lehetne szó, míg a plébános előtti kötés esetében mindig elég volna csupán a plébánosnak jelenléte.
A tény pedig az, hogy a plébános előtti kötés esetében
is a felek írni nem tudása egy külön tanúnak alkalmazását teszi szükségessé, ez tehát ilyen esetben nem
3-ik, hanem csak 2-ik tanú a plébános mellett. Az eljegyzést felbontó okok közül elhagyta szerző a «prohibens
impedimentum superveniens» esetét,amely persze törvényrongáló j ogszokást (pld. mixta religio esetében) mégis megenged. Az egyoldalú felbontás (visszalépés) okai közt
nem említi szerző a «violatio fidei sponsalitiae»-t, ő
csak az «impraegnalio sponsae per tertium» és az «attentatio novi sponsalitii»-t tekinti e cimen föltételes visszalépési okoknak, a melyeken kívül pedig a jegyesi hűségnek más, súlyos és másféle «carnalis» megsértései is
lehetségesek.
Az egyes házassági akadályokról való fejtegetések
és adatok közül kifogás alá esnek : 445. lapon, szerző
szerint, csakis az eunuchok esetében közjogi természetű
a nösztehetetlenség akadálya, minden más esetben «iuris
privati», a tény pedig az, hogy a notórius nösztehetetlenség (ennek leggyakoribb esetei az «castratus»-oknál
lesznek) mindig «iuris publici», a titkos vagy legalább
nem notórius pedig «iuris privati». Az, hogy nem ünnepélyes keresztség esetében is a keresztszülő lelki rokonságba lép a keresztelt egyénnel és annak szüleivel, manapság már nem is tehető vita tárgyává, a kánonisták
túlnyomó része ebben egyetért; szerzőnek ellenkező
(tagadó) véleménye magánélemény ugyan lehet, de
ilyen apodiktikus formában, egy döntvénytárszerű
könyv keretében, nincsen helyén. Szerző (446. 1.)
a S. C. C. 1879. évi márc. 13. határozatát nem
helyesen kivonatolja, mert az ő nála úgy hangzik,
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mintha a csupán polgárilag kötött és nem consummált
házasságból sohasem származhatnék a «publica honestas»
akadálya, pedig mégis származik akkor, ha a csupán
polgárilag megkötött házasság akár területi jog, akár
személyi jog alapján érvényes szentségi házasság volt
és nem consumáltatott. Szerző helyesen fejezte volna ki
azt, a mit kétségkívül ő is akart, ha hozzátette
volna azt, hogy a polgári kötés miatt «érvénytelen»
házasságból nem keletkezik a «publica honestas» akadálya. A «crimen» akadályának hitvesgyilkossággal kombinált két alakját nem jól határozza meg és különbözteti meg szerző ; elmulasztja fölemlíteni azt, hogy az
egyiknél mindkét bűntársnak «conspiratio»-ja és a tán
csak egyoldalulag végrehajtott gyilkosság adja a tényállást («crimen utroque machinante»), míg a másiknál
a «conspiration hiányzik, a tényállást a tán csak egyoldalú hitvesgyilkosság és a házasságtörés adják meg
(«crimen alterutro machinante seil, in necem coniugis»).
Az, hogy az eljegyzés által okozott tiltó akadály alól
fölmentésnek helye nincs, nem állítható : a pápa mindenesetre fölmenthet az akadály alól, hiszen az csak
«iuris huinani», de kétségkívül fölbonthatja az eljegyzést is az, a ki «matrim. non. cons»-ot is fölbonthatja. 1
Helytelenül mondja szerző (449. I.), hogy szüzességi fogadalom cimén házassági tiltó akadályt csakis a «votum
simplex castitatis perpetuae» idéz elő, szerző a «perfeclae»
szót «perpetuae»-val cserélte föl, mert hisz az akár csakis
egy évre szóló «teljes» szüzességi fogadalom is tiltó
akadályt okoz, 2 de ebben a püspök is adhat fölmentést,
míg a «perpetua castitas» fogadalma alól csak a pápa
(kivéve mégis, ha föltételesen, vagy vagylagosan történt a fogadalom). A 450. lapon a 22. sorban kimaradt
a «I. gradus» szó, a testvérek közti vérrokonság jelzésénél. A 452. lapon szerző jól tette volna, ha a «pro
foro interno quinquennales» záradékát is fölvette volna,
a melyben az mondatik, hogy ezen (for. int.) facultas-ok
kumulálhatok is. Az államjogi házassági akadályok
ismertetése mintaszerű és teljes ; ez általában is mondható, az államjogi téren szerző aránylag sokkal otthonosabb, mint a kánonjogi területen.
A házasság megkötéséről tárgyalva, szerző (491. 1.)
«Ne temere» V. §. 2. szövegét így interpretálja : «ha plébániáján a menyasszony állandóan lakolt vagy egy
hónap óta ott tartózkodott» — pedig a decretum az
alternativa első részében nem az állandó tényleges lakást,
hanem a «rendes lakóhely»-et, a «domicilium»-ot követeli meg, a mely az állandó lakásra irányuló szándékkal
és a tényleges
lakásnak
megkezdésével
szereztetik meg. A vegyes-házasságokról szóló szakaszban szerző mindenekelőtt a magyar püspöki karnak
1909. február 27. utasítását közli. Az 518. lapon szerző
közli a S. C. Inquis.-nak 1897. augusztus 18. határozatát a Magyarországon csupán polgárilag megkötött «vegyes» házasságok érvényességéről, de szerző, hihetőleg
nyomdahiba folytán, az ével (1897.) elmulasztotta megjelölni ; ő csak általában a S. C. Inqu. határozatáról szól,
a határozat szövegében pedig csak augusztus 18-ika
(a nap) van említve. A házasságok convalidatio-jánál
1 Wernz i. m. IV. k. 175—76. 1.
2 Wernz i. m. IV. k. 817. 1. : «Votum simplex perfectae castitis etiam temporaneum vei conditionatum . . . iure naturali et canonico licitam matrimonii eelebrationem impedit».
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(517. 1.) szerző azon állítása, hogy convalidatio és sanatio csakis fölmentéssel elhárítható akadály esetében lehetséges, nem áll meg, mert az indispenzábilis akadály
megszűnhetett önmagától is (ligámén az előbbeni házastárs halála által) és ez esetben a convalidatio igenis
lehetséges, de az akkor úgy történik a közjogi akadályoknál is, mint a magánjogi akadályoknál (per renovationem consensus secretam, in casu publico publicam),
a sanatio pedig ilyen esetben nem az akadályt hárítja
el, hanem csakis a régi consensust acceptálja. A házassági
köteléki és divorciális perekre vonatkozó kánonjogi és
magyar liázasságjogi, igen részletes szövegek (530 — 79.)
zárják be a házassági részt.
A XVI. rész («Anyakönyvvezetés») az egyházi anyakönyvekre és az állami anyakönyvvezetésre vonatkozó
törvényi, rendeleti és döntvényi joganyagot és szövegeket tartalmazza, először általában, majd az anyakönyvek egyes fajai szerint. Szerző (593. 1.) téved, ha azt véli,
hogy 1895. október 1-je után is kötelesek a lelkészek a
halvaszülött gyermekeket a keresztelési anyakönyvbe
bevezetni ; a nagyméltóságú püspöki kar 1895. szeptember 1. körlevele ugyan nem sorolja elő ezt azon dolgok
közt, amelyet 1895. október 1-je után a plébánost már
nem kötelezik, de ez önkényt következett a körlevél 4-ik
pontjának azon utasításából, hogy a plébánosok továbbra
az anyakönyveket a trienti zsinat meghagyása szerint
(Sess. XXIV. de ref. matr. c. 1,2., de a halotti anyakönyv
csak V. Pál pápa 1614. é. «Rituale Rom.-jában lőn előírva !) kötelesek vezetni, már pedig a zsinatés V. Pál
a keresztelési anyakönyvet nem a fizikai születés, hanem
a keresztelés följegyzése és (c. 2. cit. Cone. Trid.) nevezetesen a lelki rokonság ellenőrzése végett rendelték el ;
a halvaszülöttek anyakönyvelését pedig csakis állami
célból vették nálunk a XVIII. századtól fogva gyakorlatba, mert az állam a keresztelési anyakönyvet
születési anyakönyvként is kívánta kiállíttatni, de 1895.
október 1. óta a kizárólag állami célok szolgálatában
az állami születési anyakönyv áll. Különben ez világosan következik az idézett körlevél 6. pontjából is (ezt
szerző is közli), a melyben a püspöki kar a meg nem
keresztelt gyermekeknek speciális jegyzékbe való foglalását irja elő, de egy szóval sem mondja, hogy az
ilyen gyermekek a keresztelési anyakönyvbe is bevezettessenek. (Szerzőt talán Tokody «Cgyházi irálytan»-a
tévesztette meg, a melyet szemmelláthatólag követett,
de ez ma már túlhaladott álláspont. És ha a gyakorlatban mégis valóban így járnának el a lelkészek, ez
helytelen ; ezt az állami ballasztot le kell venni az egyházi anyakönyvvezetés vállairól.) Épen így nem áll meg
azon állítás sem (601. 1.) hogy a halvaszülött gyermekeket, továbbá a talált, vagy ismeretlen és katholikus
vallásúnak fel nem ismert és ezért calholice el nem is
temetett hullákat el kellene anyakönyvelni a plébániai
halottak anyakönyvében; ez is tisztára állami feladat,
a melyet a lelkészek csak 1895. október l-ig végeztek,
de azóta a mi anyakönyveinkbe csakis a plébánia területén elhalt kath. hivő vezetendő be, akár lőn egyházi
temetésben részesítve akár az tőle megtagadva. A keresztség felvétele előtt meghalt gyermek is épen
úgy, mint a halvaszülött gyermek, csakis az állami
halottak anyakönyvébe kerülnek, nincs semmiféle ráció
ezeknek további nyilvántartására. A törvényesítési eljá-
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rásra, valamint az anyakönyvnek kiigazítására és az
utólagos anyakönyvvezésre vonatkozó bő joganyag
(624—637. 1.) zárja be a fejezetet.
A XVI. rész («Iskolaügy») először a kath. elemi
iskolák szervezetére, fölöttes hatóságaira és igazgatására
vonatkozó joganyagot adja elő (638—693, 760- 778. 1.),
majd a tanítók személyét illető jogszabályokat és azok
forrásait közli (694—758. 1.) ; azután az ismétlőiskolákról, az állami elemi népiskoláról, a községi iskoláról,
a népnevelési bizottságról és a kisdedóvodáról terjeszti
elő a forrásszövegeket (760—785. 1.). A nagyméltóságú
magyar püspöki karnak a róm. kath. iskolákra vonatkozó és még érvényben levő többrendbeli utasításait közli :
így 1876. évből az egyházm. fötanfelügyelőkről (651—8. 1.),
az egyházkerületi tanfelügyelőkről (658—661. 1), a plébános iskolaszék-elnöki és igazgatói jogairól (662 - 8. 1.), az
iskolaszékek szervezetéről (669—676. 1.), 1908. évből
pedig a róm. kath. tanítók fegyelmi szabályzatát (733—
748. 1.). Közli továbbá az ingyenes népoktatásra vonatkozó 1908 : XLVI. t.-cikk szövegét és a nem állami tanítók
javadalmazására vonatkozó 1907 : XXVII. t.-c. és a tanítói
nyugdíjtörvények (1875 : XXXII. és 1891 : XLIII.) főbb
szakaszait, valamint a tanítói illetményekre vonatkozó
rendeleti és döntvényi joganyagot. Az állami iskolákra
nézve szerző még nem ismeri és idézi a vallás- és közokt.
miniszternek az állami elemi népiskolák gondnokságára, az állami iskolák tanítóira és igazgató-tanítóira
vonatkozó legújabb rendeletéi (1909. évi 53.000. sz., lásd
Rendeletek Tára 1909. évf. VII—VIII. füz. 1537-1716. 1.),
pedig ez hatályon kívül helyezte a szerző állal idézett
1901. évi 32.055. és 1907. évi 73.776. sz. utasításokat. Az
1868 : XXXVIII. t.-cikket is jó volt volna, hatályban levő
szakaszaiban, összelüggőben is közölni; ez adja meg a
keretet ma is még a kath. iskolák jogállásához.
A XVIII. rész («Allami közigazgatási ügyek») a
minden állampolgárt és a lelkészt különösen is érdeklő,
esetleg reá is vonatkozó (például: «lelkészi közmunkamentesség») állami közjogi és közigazgatásjogi alapfogalmakat, szabályokat, közigazgatási szervezetet és
hatóságokat és azok hatáskörének egyes ágait (közegészségügy, cselédügy, szegényügy, mezőgazdaság, kórházak, kivándorlás stb.) és azokra vonatkozó törvényeket, rendeleteket és döntvényeket közli. A XIX. rész
(«Egyesületek») az egyházi testvérületekre és jámbor
társulatokra vonatkozó egyházjogi szabályokat közli
(szerző csak «archiconfraternitas»-ba való aggregatio-ról
tud, pedig némely esétben, ha a confraternitas valamely
szerzetesrend alá lartozik — például a Rózsafüzér-lestvérület — akkor a szerzet elől járó nem aggregál, hanem
erigál, a püspök csakis «testimoniales»-! állít ki, míg
a csak aggregatio-ra szorulóknál a püspök erigál és
erről okmányt ad és ezenkívül «testimoniales»-!, melyek
alapján az archiconfraternitas aggregálja az így erigált
testvérületet), majd a magyar államjognak az egyesületekre és a szövetkezetekre vonatkozó jogszabályait.
XX. rész («Adók és illetékek») már az új adótörvények (1909: V—XII. t. c.) szövegét közli a földadó,
a házadó, a tőkekamat- és járadékadó, az ált. kereseti
adó, a jövedelemadó és a közadók kezelése tekintetében
(863—919.1.),azadókés illetékek egyéb nemeire nézve pedig
az érvényben levő régibb joganyagot nyújtja a rá vonatkozó döntvények (Köz. B. és Pénz. Köz. B.) kíséretében.

685

Az utolsó, XXI. részben («Magánjogi ügyek») a
magánjognak és a perjognak minden embert általában
érdeklő, de különösen a papot és a lelkészt is illető
jogszabályait adja elő (941—1016.1.) a reájuk vonatkozó
törvényszövegek, rendeletek és döntvények közreadásával. Legfontosabbak ezen anyagban a szerződésekre,
a végrendeletekre és a papok utáni törvényes öröklésre
vonatkozó szövegek; ez utóbbira vonatkozólag szerző
egész terjedelmében közli az igazságiigyminiszternek
1904. jún. 19-én 107/15. sz. alatt közrebocsátott rendeletét. (976-981. f.)
A függelékben szerző egyes kimaradt vagy nyomtatás közben megjelent szövegeket közöl, így, a többi
közt : a kongrua-tanácsra vonatkozó 1909. szept. 24. kir.
rendeletet (1020—22. 1.), a v. k. miniszternek a tankötelesek erkölcsi nevelésére vonatkozó 1908. é. 154.201. sz.
utasílást.
Geisz dr. műve hosszú és fáradságos munkálkodásnak, párját ritkító jogászi szakértelemnek becses
gyümölcse, a melyet már ezért is, de nagy hézagot
pótló, gyakorlati használhatóságáért is, jó lélekkel
ajánlunk minden lelkészkedő papnak, első sorban a
plébános uraknak, megvételre, de hasznos repertórium
lesz az minden rendű és rangú pap, sőt egyházi dolgokkal foglalkozó világiaknak (ügyvéd, közigazgatási
tisztviselő stb.) könyvtárában. A felhozott kifogások az
óriási adathalmazzal viszonylatba hozva elenyészők, a
melyek a mű nagy becséből lényegeset nem vonnak le.
Hanuy Ferenc dr.
*

A j e l l e m ú t j a . Az önnevelés kézikönyve 12—17
éves fiúk és lányok számára irta Szuszai Antal. Fáy dr.
rajzaival. Budapest, 1908. Ára P50 K. díszes kötésben
2.50 és 3 K.
Szuszai szívesen és lélekkel szót emel Isten országa
ügyében ; ezúttal serdülő gyermekeket gyűjt maga köré
s szól nekik fejlődő életük céljáról, útjairól, akadályairól :
hogy Isten képére lettek, Krisztus vérével megváltódtak,
megszentülésre vannak hivatva; hogy önnevelés és
főként önuralom, a testnek és léleknek edzése annak
ára, hogy az oltáriszentség és penitenciatartás annak
legkiválóbb műhelye.
Türelemmel, tanulsággal végig hallgatja-e a nyughatatlan vérű fiatalság? A szerzőn bizonyára nem
múlik. Nem mindennapi írói tehetség, széles körű olvasotlság, a gyermeki léleknek alapos ismerete és szeretete mindent megtesz, hogy lebilincselje azokat, kiknek
oly könnyen szerlegurul az eszük. Ha jellemkérdések
iránt lehet egyáltalán érdeklődést támasztani serdülő
gyermekekben, Szuszai könyvének bizlosan sikerűk
Jó aztán annak a gyermeknek, ki e könyv tanulékony olvasójává szegődik. Igaz élelbölcseséget tanul
itt nemcsak ifjúságára, hanem egész életére,. hamisíttatlan mértéket kap kézhez az emberi élet csaknem
minden nyilvánulásának helyes méltatásához.
Alig maradi el valami jelentősebb dolog — több
szó eshetett volna a tanulmányokról és olvasmányokról.
Egy dologban azonban nagy hiját látni nála is, az
azóta megjelent ifjúsági lelki olvasmányoknál is: útmutatást arra nézve, «mint kellessék ezen vagy más istenes
könyveket hasznosan olvasni» . . . mint Pázmány nem
mulasztotta el Kempis fordítása elé tűzni. Igy érdekes-
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sége még veszte lehet : az olvasó mohón beszedi egymásután a sok érdekes fejezetet és nem enged időt,
hogy lelkébe szívódjanak és élményekké váljanak s lesz,
mint a ki gazdag lakomát ül álmában és mikor fölébred, nem lakott jól.
Más kérdés, lehet-e 12-éves fiúktól és leányoktól
elvárni annyi gyüjtöttséget, kitartást, magukbamélyedést,
a mennyi a lelki olvasmány útján történő lelki önműveléshez szükséges ? De ha ezt a kérdést abban az értelemben kellene is eldönteni, hogy csak rátermett nevelők
állandó személyes behatásától lehet sikert remélni,
Szuszai legalább a nevelőket kötelezte volna hálára,
mert könyvével jó útmutatót adott nekik és sok gondolatkeltő kikezdést. Beválik-e lelki olvasmánynak
azoknál, a kiknek szánva van, majd megmutatja a
gyakorlat. Az ifjúsági lelki olvasmányok terén még
tapogatódzik irodalmunk (s talán nem csak a mienk)
.és örülünk rajta, hogy Szuszai az ő tollával az uttörésnek e munkájában előljár.
Jobb lett volna, ha nem szánja könyvét fiúknak
és lányoknak. A két nembeli ifjúságnak annyira különböző a lelki világa, annyira más az életcéljuk konkrét
fogalmazása, hogy aligha megtalálja hallgatói külön
szükségleteinek megfelelő hangot, ki egyszerre szól
mindkettőhöz. Az is csak emelte volna a mű értékét, ha
bizonyos naivságok s a rajzok elmaradtak volna és ha
elevensége, fordulatossága, mondjuk modernsége mellett
megtart valamit a szent komolyságnak ama hangjából,
mely régi lelki íróinkból oly hatással szól.
Egyébként Szuszai van annyira érdemes iró, hogy
jelen müvének irodalmi jelességét teljes mértékben elismerjük akkor is, ha mint ifjúsági lelki olvasmányt nem
találjuk is omnibus numeris absolutum-nak.
Chrislophoros.
*

M o d e r n e Kunst- und Stilfragen. Von Dr. P.
Albert Kuhn O. S. P. Einsiedeln-Köln a. R.-Waldshut.
Verlagsanstalt Benzinger. 1909. 94. 1.
A gyönyörű kiállítású, hatalmas «Allgemeine Kunstgeschichte» nagytudományú szerzője rendkívül aktuális
tárgyú füzettel örvendeztette meg a művészet barátait.
Az első fejezetben «Die Moderne» ci m alatt rámutat
azon általánosabb természetű politikai és társadalmi
okokra, melyeknek a modern művészet kifejlődésében
(körülbelül negyven esztendőre néz vissza) részük van.
Nagy rokonszenvvel ismerteti aztán a második fejezetben
«Neue Wege in der Architektur» cimen a modern építőstilus törekvéseit, elveit, eddig elért eredményeit. Történelmi stílusokban is úgy kell építeni, hogy a modern
művészeti felfogás érvényesüljön, ne legyenek a jelen
építészeti alkotásai lelketlen másolatai letűnt idők örökszép alkotásainak. A szerző, főleg egyházépítészet terén,
ezekhez képest némi syncretismus hive.
Nem tagadjuk, nem csekély lelki gyönyörűséggel
olvastuk a harmadik, negyedik és ötödik fejezetet, mert
a mit ott szerző főleg az impresszionista festésről mond,
mindaz teljesen megegyezik a mi szerény nézetünkkel
a modern művészetet illetőleg, már a mint annak a
«Kath. Szemle» februári füzetében kifejezést adtunk.
A harmadik fejezet cime : «Paysage intime, Freilichtmalerei, Impressionismus, Pointiiiismus, Primitivismus. •>
Hogy a következetes impresszionista festés határozottan
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materialista 1 szellemű, nemcsak Kuhn fejti ki, hanem
elsőrangú müvészetismerőket is idéz tétele megvilágítására. «Der konsequenteste Impressionismus lässt alles
beiseite, was nicht Eindruck, Gesehenes, Optik ist;
alles Psychische, nur durch Interpretation gewonnene
scheidet aus. Die sinnlichen, ungedanklichen Eindrücke
von Farbe und Licht rücken in den Vordergrund.» 2 Az
Az igazi művészet feladata ezzel a merőben érzéki benyomással ellentétben a lelket gyönyörködtetni az érzékfelettinek, a lelkinek, valami gondolatnak érzéki alakban való elénkállitásával. «Jedem Gegenstand, welcher
künstlerisch dargestellt wird, liegt ein Gedanke, etwas
Geistiges, zugrunde; wenn dieses in der sinnlichen Erscheinungsform, das ist, im künstlerischen Nach- und
Abbild voll und ganz zum Ausdruck kommt, so haben
wir etwas Schönes vor uns, das uns wohlgefällt.» 3 Ehhez
képest füzetűnk illusztris szerzője kiemeli az impresszionista esztétikának azon főbenjáró tévedését, mely
szerint a művészi előállítás tárgya, a kép úgynevezett
«novellája» semmi jelentőséggel nem bír. Valóban, olyan
művészetnél, a mely a festés legkifejezőbb elemeit: a
rajzot, a vonalat, az alakot semmibe sem veszi, melynél
a fény és szin nem is eszköz többé, de céllá válik,
melynél minden csak fény és szín-impresszió : ilyen
művészetnél, mondom, csakugyan nem lehet a tárgynaka tartalomnak, a lelkinek semmi jelentősége. 4 Csakhogy
aztán az ilyen lélektelen, bravúroskodó művészetnek
viszont nincs semmi ideális, kulturális értéke, mint azt
Kuhn igen helyesen jegyzi meg.
Az impresszionista művészetnek, mint minden szükséges rossznak, meg van természetesen a maga haszna,
jó oldala. A fény és szin olyan elhanyagolása, mint a
minővel a régi festészetben többször találkozunk, mint pl.
a különben nagy Corneliusnál, ezentúl aligha lesz lehetséges a művészetben. Ezt kiemeli Kuhn is, de mindjárt
hozzáteszi : «Andererseits, ist es unleugbar, dass der
Impressionismus das Niveau der Kunst hinuntergedrückt
hat. Er hat der Kunst der Malerei zum grossen Theil
den geistigen ideellen Gehalt genommen, indem er den
Inhalt als etwas Gleichgültiges erklärt, ihn am liebsten
ganz ausgeschaltet oder die Stoffe in den tiefsten Niederungen gesucht hat.» 5 Szemére veti még Kuhn az
impresszionista festőknek a közönségesnek, a rútnak, a
visszataszítónak kultuszát, melyben az impresszionisták
a naturalistákkal versenyeznek. Az impresszionizmus
1 Mikor Zola az impresszionizmus fejének, majd azt mondtam
megalkotójának, Manet-nek, védelmére kelt, a saját naturalizmusát
vagy materializmusát védelmezte a művészet terén.
2
K. Hamann : Der Impressionismus in Leben und Kunst.
Köln, 1907. S. 36.
3 Az ismertetett füzet 51. t.
i Korunk egyik legnagyobb müvészettörténetirója Strzygonsky
tanulságos essay-t írt a modern művészet e tévedéséről : (Uber Missachtung des Gegenstandes und des Inhalts. — Die bildende Kunst
der Gegenwart. Leipzig, 1907).
5 Hallottunk olyan hangokat is, hogy a tárgy, a novella, a
lelki tartalom semmibevétele csak gyermekbetegsége volt az impreszszionista festésnek, hogy azt most már nem vallják. Megvalljuk,
megdöbbentett bennünket ez a merész állítás. Hiszen legnagyobb
tekintélyű művészeti irónk, Lyka, széltében hirdeti a fentebbi elvet
«Kis könyv a művészetről» és «A képirás újabb irányai» c. könyveiben.
No de szerencsére Strzygowsky említett könyve meggyőzött bennünket arról, hogy bizony nem agyrémek ellen harcolunk, mikor a kéj)
tárgyának fontosságát védelmezzük.
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ezért is ellensége a festészet magasabb nemeinek : az
arckép, a történelmi és vallásos festészetnek. A manapság annyi gúnnyal illetett történeti és genre-festés jogait
külön fejezetben védi meg Kulin. Bizony az igazi művészet az igazi «grand-art» mégis csak a történelemben
fog keresni ihletet és nem a Montmartre csapszékeiben
és mulatóhelyein.
A füzet ötödik fejezete «Aesthetik und Stil» cim
alatt ugyancsak ráolvas azoknak fejére, a kik bölcseleti
fegyelmezettség nélkülakarnak birói szerepet művészeti
dolgokban. Aestheiicum expellas furca, tamen usque
reçu rr et.
A befejező, rendkívül érdekes, aktuális fejezetben
«Restauration, Renovation, Dekoration» ci m en lándzsát
tör azon vélemény mellett, hogy mult idők emlékeit
nem restaurálni kell, hanem fenntartani,
egyszerűen
konzerválni. Ehhez képest elitéli a művészeti purizmust,
melynek szellemében sok művészi értékű renaissance
vagy barokk berendezést, épületrészt távolítottak el egyes
templomokból és templomokról a mult század restaurálok A kölni dóm belseje azért olyan üres, kietlen,
hideg, formális, sablonos a gyönyörű francia székesegyházakkal ellentétben, mert túlzottan egyöntetű. A magunk részéről nem osztjuk a szerző véleményét a restaurációt illetőleg, mert az olyan restaurációban, a
minőt Viollet-le-Duc végezett Franciaországban, gyönyörűségünk telik, de bizony sok agyonrestaurált kinyalt régi épületünk láttára magunknak is kedvünk
támad anathemát mondani a restaurálok nagy részére.
Bizony csóváltuk fejünket Vajda-Hunyad várának láttára, vagy mikor a kolozsvári Mátyás-házat először
megpillantottuk. A magunk részéről tehát azt az elvet
ajánlanék restaurálok részére, hogy szorítkozzék a
restauráció lehetőleg a minimumra. Barokk oltárokat
azonban, főleg ott, a hol a gyönyörű csúcsíves architectura vonalait elvagdalják, elfedik, nem örömest tűrnénk meg középkori templomokban.
Talán egy kissé hosszúra is nyúlt könyvismertetésem. Szolgáljon mentségül az, hogy Kuhn füzetét rendkívül aktuálisnak tartjuk. Valóban, a ki a modern irányok útvesztőjében el akar igazodni, jobb kalauzt keresve se találhat, mint a tudós bencést, különösen mai
napság, mikor a legszertelenebb modernségek apostolai
Németországban úgy mint nálunk annyira elárasztották
a művészeti irodalmat. A föltétlen subiectivismus, az
egyéni látás, egyéniség joga, az eredetiség à tout prix,
a művészeti anarchia nemcsak Kuhnnak, de mindenkinek, a ki becsüli és szereti a művelődés egyik legszebb
virágát, a művészetet, eszébe juttatja Goethe igéit: «Das
heisst, wenn ich ihn recht verstand, ich bin ein Narr
auf eigne Hand».
Kuhn tanulságos, pompás illusztrációkkal ellátott
könyvét ajánljuk a művészet kedvelői és last not least
művészeink figyelmébe.
Némethi] Gyula dr.

Válasz T{usznák dr.-nak.
Rusznák Miklós dr. úrnak a «Religio» nov. 7-iki
számában megjelent cikke — sajnálatomra — eddig
elkerülte figyelmemet. Szabad legyen arra, b á r kissé
elkésve, röviden reflektálnom.
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Cikkíró ú r azt állítja, mintha a «Budapesti
Szemle» júliusi füzetében megjelent t a n u l m á n y o m b a n én a katholikus egyház keretében létjogosultságot vindikáltam volna a nemzeti egyház eszméjének. Ennek épen az ellenkezője igaz, mert épen azt
igyekeztem kimutatni, hogy nemcsak az egyetemes
katholikus egyház, de még az annak egyik alkatrészét képező gör. kath. egyház keretében sincs jogosultsága a «román, rutén» stb. nemzetiségi megjelöléseknek, ezeket tehát annál is inkább ki kellene
küszöbölni, mert azt a látszatot keltik, «mintha a
katholikus egyház az egyházi unió kedvéért itt-ott
kénytelen lett volna kibékülni a nemzeti egyház eszméjével.» A gyakorlatban ez a nemzeti megkülönböztetés mindenesetre alkalmas arra, hogy a n e m zetiségi motívumot — ha csak burkoltan is — bevigye
az egyházba, vagy legalább is alkalmas arra, hogy a
m á s nemzetiségű, tehát az adott esetben a magyara j k ú híveknek súlyos nemzetiségi hátrányokat okozzon. Arra az esetre tehát, ha netalán az egyház mégis
ragaszkodnék a nemzetiségi megkülönböztetésekhez,
e hátrányokat csak úgy lehetne megszüntetni, ha
viszont a hazai gör. kath. egyház kebelében élő és
tekintélyes számot tevő magyar nyelvcsoportra nézve
ugyanoly fakultativ módon, mint a r o m á n o k r a és
ruténekre nézve a «graeco-hungari», vagyis gör. kath.
magyar megjelölés szintén hivatalos használatba vétetnék. Ennyi az, a mit én részletesen kifejteni igyekeztem, tehát úgy hiszem, épen ellenkezője annak,
a mit cikkíró ú r nekem tulajdonított.
Hibáztatja továbbá cikkíró úr, ha egyházi kérdésekkel világiak «kelletlen mértékben» foglalkoznak,
sőt egyenesen ennek tulajdonítja, ha a magyar liturgia ügye mindeddig nem nyert végleges rendezést,
mely rendezés után pedig, szerinte is, a lelkiismeret
hangosan kiált. És valóban, a mi esetünkben nagyon
is kívánatos volna, hogy mi világiak ne legyünk
kénytelenek a lelki szükség kérdésével még világi
föladataink rovására is oly sokat foglalkozni, de kérd e m : hol állanánk ma, ha az 1896. évi tilalom után
a magyar liturgia törvényes elismerése, illetve a letiltás megszüntetése végett tömegzarándoklattal a római
szentszék elé n e m járultunk v o l n a ? Habár pedig e
zarándoklatban püspökeink is résztvettek, mégis azt
cikkíró úr, mint a világi hivek akcióját és némi
homályos utalással a keleti egyházaknak régi, széleskörű, de némi korlátolt m é r t é k b e n — szerinté — még
m a is fönnálló autonómiájára szintén hibáztatni
látszik.
Bármily kívánatos is volna azonban a világi
elemnek cikkíró ú r által ajánlott önmegtartóztatása
és nyugtalankodásának megszüntetése, ez csak akkor
volna lehetséges, ha viszont az egyházi férfiak jobban és
hathatósabban fölkarolnák ügyünket, erre azonban —a
mint ezt tanulmányomban részletesen kifejtettem —
különösen a nemzetiségi többségek természetes nehézkedési törvénye miatt mindaddig nem lehet számítani,
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míg a gör. kath. magyarok öt-hat egyházmegyébe úgy
széjjel v a n n a k darabolva, hogy mindenütt csak elhanyagolható mennyiséget, esetleg a többségbe be is
olvasztható törpe kisebbséget tesznek ki.
Végre cikkiró ú r n a k statisztikai adataim elleni
kifogására megjegyzem, hogy én egyszerűen a hivatalos statisztikából merítettem, mely esetleg rászorulhat ugyan a helyesbítésre, de a mellyel szemben az
egyéni véleményeknek semmi súlya nincs.
Nem igazságos továbbá az a sokszor hallatszó
szemrehányás sem, melyet cikkiró ú r is jónak talált
tollára v e n n i : mintha t. i. mi szégyenlenénk vallásunkat. Hiszen épen az ellenkezőjét bizonyítjuk
akkor, mikor talán még «kelletlen mértékben» is
érdeklődünk saját nyelvünk joga, mint oly megértési
eszköz iránt, a melynek segélyével mi is ép úgy fölismerhetjük szertartásunk magasztosságát és szépségeit, mint szlávajkú testvéreink és az oláhok. Nem
is akart az kicsinylés lenni, midőn én tanulmányomban a latin szertartást «hatalmasabbnak, fényesebbnek és előkelőbbnek» minősítettem, mert ezzel csak
azt a külső hatást akartam jellemezni, a mely miatt —
pl. Oroszországban a gyenge lelkűekre a nagyobb
fény és pompa miatt — nagyobb vonzóereje van az
ottani schizmatikus egyháznak, mint a katholikusnak.
Szabó Jenő.

."Előfizetési felhívás.
Szolgálva a magyar kath. tudomány érdekeit s
azok előbbrevitelén fáradozva, a j ö v ő évvel 69. évfolyamába lép a «Religio». Reklámmal nem dolgozik,
hatalmas pártfogókba nem kapaszkodik, hanem előfizetés alakjában egyedül azoktól várja a lapkiadással j á r ó tetemes anyagi kiadások fedezését, a kik
nem tartják közömbösnek egyházuk jóhirnevére:
vannak-e s milyenek az irodalmi o r g a n u m a i ?
Mely fokát érte el az irodalmi tökéletességnek
a «Religio», a n n a k elbírálása olvasóira tartozik;
annyit azonban mentségére, ha szüksége van rá,
mondhatok, hogy azon a fokon is, melyen jelenleg
áll, n e m az anyagi eszközök elégséges volta, h a n e m az
idealizmus, az eszményekért való lelkesedés és az
egyház odaadó szeretete emelte. Sokat s (ezt m u n katársaimra való tekintettel m o n d o m ) ingyen dolgozik a szerkesztője, ingyen dolgoznak a m u n k a társak is, ez pedig egyszerűen páratlan jelenség a
mai magyar irodalomban, kivált itt a fővárosban;
hiszen a «Religio» jövedelme nem elégséges a n y o m dai költségekre sem. Istennek legyen tehát hála érte,
hogy olyan, a milyen. Nem az ő hibája, hogy nálunk
nem tudja az elméket meghódítani az eszme, hogy
közös nagy érdekünk, közös dicsőségünk volna :
legalább egy-két virágzó kath. tudományos folyóiratnak a fönntartása. Ez a gondolat még mindig
Mentorára vár.
A lapoknál az előfizetési jövedelem az utolsó
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anyagi eszköz; a kiadók tapasztalata szerint ugyanis
ma valamire való lapot csupán előfizetésekből fenntartani nem lehet. Nálam az első és az egyedüli
eszköz, csak hogy érvényesüljön az ideál: az igazság
önzetlen szolgálata. Legalább ezt az eszközt nyújtsák
tehát neki azok, a kik léte iránt érdeklődnek s a
kik meg tudják becsülni a mindenfelől lekicsinyelt
kath. t u d o m á n y n a k tett kisebb szolgálatokat is.
•S zerkesztő-kiadó.
Cz. Siimegcsehi. Rendben van.
K. B u d a p e s t . Sajátszerű, hogy Tisza Istvánnak a dogmák ellen intézett beszédét a protestáns lapok is sorba kifogásolják, sőt még a zsidó «Egyenlőség» is. Szertelennek
nevezik. A «Prot. E. és I. Lap» ezekből megállapítja, hogy
«még a legtanultabb laikusoknak is kényes dolog a theologia
specialis kérdéseihez nyúlniok, mert könnyen megtűrténhetik,
hogy a legjobb szándék mellett is több kárt okoznak, mint
hasznot». Pedig Tisza István csak a protestáns elvből, az
egyéni szabadvizsgálatból vonta le a következtetéseket, miért
ellenzik h á t ? Ha ez nem tanulságos jelenség, akkor semmi
sem az.
A . B u d a p e s t . A tisztelt «Pesti Hirlap» a papoknak a
fővárosi közoktatási bizottságból való kiküszöbölését azzal
indokolja, hogy a vallás magánügy ; a valóságban pedig azt
kellett volna mondania : mivel igy rendelték ezt a páholyban.
De hát a frázis jól van kieszelve, akárki gondolta ki, egész
bizonyos, a keresztények el is hiszik s a világért sem vesznek
észre egy sajátszerű véletlent, mely abból a magánügyből
véletlenül mindig közügyet csinál — de csak az izraelitáknál.
A keresztények véletlenül ezért szorulnak ki mindenünnen
és a zsidók maholnap, szintén csak úgy véletlenül, minden
helyet elfoglalnak : a fővárosban, az egyetemen, a hivatalokban, az orvosi és ügyvédi pályán. Egymásban ők, szintén
csak véletlenül, mindig izraelitákra ismernek s támogatják
egymást és véletlenül mindig a keresztényt tolják ki. A keresztény ellenben véletlenül — csodálatos egy véletlen — sohasem
ismer rá a keresztényre, hanem pl. az egyetemen s egyebütt
még ő is az izraelita szekerét tolja. Szóval az izraelita szerint
nekem, kereszténynek, a vallás legyen magánügyem, neki
pedig a legfontosabb közügy, de csak a fajbeliei részére.
Hát te vaksággal megvert keresztény, csak hidd tovább is,
hogy a vallás neked magánügy: igy nemcsak boldogul majd
az izraelita, hanem maholnap uralkodik is rajtad. Budapesten m á r odáig vitte. Mert hiszen a vallás magánügy.
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